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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
 

 مقدمة -أوال  
 تــشرين ٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣عمــال بقــرار جملــس األمــن  مقــدم هــذا التقريــر  - ١

ــوبر/األول ــم املتحــدة      ،٢٠٠٧ أكت ــة األم ــة بعث ــه والي ــس مبوجب ــدد اجملل ــذي م لالســتفتاء يف   ال
طلـب اجمللـس إىل األمـني         ويف ذلـك القـرار،       .٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠ الغربيـة حـىت    الصحراء  
 ويغطـي هـذا التقريـر        .هناية فترة الوالية   يقدم تقريرا عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل          العام أن   

 ٢٠٠٧ أكتـــوبر/ تـــشرين األول١٩التطـــورات الـــيت حـــدثت منـــذ صـــدور تقريـــري املـــؤرخ   
) S/2007/619  ( ـــ ــا يتعلـــق بال ــة فيمـ ــة، وتقريـــري املـــؤرخ   عـــن احلالـ ــانون ٢٥صحراء الغربيـ  كـ

بــشأن حالــة املفاوضــات املتعلقــة بالــصحراء الغربيــة والتقــدم ) S/2008/45 (٢٠٠٨ينــاير /الثــاين
 .احملرز فيها

 
 التطورات األخرية يف الصحراء الغربية - ثانيا 

ــاين ٦يف  - ٢ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــسادس ملــك املغــرب   ٢٠٠٧ن ــن امللــك حممــد ال  يف ،، أعل
ــسري     خ ــثالثني للمـ ــة والـ ــسنوية الثانيـ ــذكرى الـ ــاء للـ ــاه إحيـ ــاب ألقـ ــة إىل  طـ ــضراء املغربيـ ة اخلـ

الغربية، أن اململكة لـن تـدخر أي جهـد إلجنـاح املفاوضـات يف إطـار سـيادة اململكـة                      الصحراء
 .ووحدهتا الترابية

 )جبهـة البوليـساريو   (وعقدت اجلبهة الشعبية لتحريـر الـساقية احلمـراء ووادي الـذهب              - ٣
 كيلـومترا مشـال اجلـدار الرملـي،         ٧٠مؤمترها الثاين عشر يف تيفارييت، الواقعة علـى بعـد حـوايل             

الطــرف هــذا  ناقــشت قيــادة وقــد. ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨ إىل ١٤يف الفتــرة مــن 
وازدادت . اخليارات املتعلقـة بالـسياسة العامـة، مبـا يف ذلـك احتمـال العـودة إىل الـرتاع املـسلح                    

تــوتر يف الفتــرة الــيت ســبقت املــؤمتر، حيــث عــارض املغــرب انعقــاد ذلــك املــؤمتر يف     حــاالت ال
 مـن املمثـل   ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٦ويف هذا الصدد، تلقيت رسالة مؤرخـة     . تيفارييت
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 كـــانون ١٢ ورســـالة أخـــرى مؤرخـــة )S/2007/714 (الـــدائم للمغـــرب لـــدى األمـــم املتحـــدة
، تـضمن  )S/2007/731 (مغـرب تعـاون لل الوارجيـة  اخلالشؤون  من وزير  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

كل منهما ادعاءات بوقوع انتـهاكات ألحكـام االتفاقـات العـسكرية الـيت مت التوصـل إليهـا يف                    
 .١٩٩١عام 
، نظمـــت جبهـــة البوليـــساريو انتخابـــات يف خميمـــات  ٢٠٠٨فربايـــر / شـــباط١٧ويف  - ٤

.  جديـد  “برملـان صـحراوي   ”نتخـاب   الالالجئني من الصحراء الغربية قرب تندوف، اجلزائـر،         
ــد  ــان”وعق ــة       “الربمل ــها جبه ــيت نظمت ــة ال ــاالت الرمسي ــن االحتف ــة كجــزء م ــساته االفتتاحي  جل

فرباير إحياء للذكرى الـسنوية الثانيـة والـثالثني إلعـالن           / شباط ٢٧البوليساريو يف تيفارييت يوم     
ارضـته الـشديدة لتلـك      وأعـرب املغـرب عـن مع      . “ة الدميقراطية العربيـة الـصحراوية     اجلمهوري”

ــارييت  ــة يف تيفـ ــاك  األحـــداث اجلاريـ ــة هنـ ــال التـــشييد اجلاريـ ــبعض أعمـ ــة  ولـ ــدعيا أن جبهـ ، مـ
، ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٣ويف  . البوليساريو تنتهك أحكـام االتفاقـات العـسكرية بتلـك األعمـال           

 هــددت القــوات العــسكرية املغربيــة، يف اجتمــاع بقائــد قــوة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف  
 ملنـع   “هجمـات جويـة   ” مبـا فيهـا شـن        “بالوسـائل املالئمـة   ” الصحراء الغربية باختاذ إجـراءات    

ورد قائـد القـوة بـأن تلـك األنـشطة املدنيـة تقـع علـى                 . تيفـارييت  مواصلة نشاط البناء يف منطقة    
 اليت ال تـشكل فيهـا   “منطقة احلظر احملدود” كيلومترا شرق اجلدار الرملي، يف  ٧٠بعد حوايل   

 .١لك األنشطة انتهاكا لالتفاق العسكري رقم مثل ت
 مجعيـــة، خططـــت ٢٠٠٨مـــارس /ينـــاير إىل آذار/وخـــالل الفتـــرة مـــن كـــانون الثـــاين - ٥

 “مـسرية سـلمية   ”، وهي منظمـة غـري حكوميـة متمركـزة يف املغـرب، لتنظـيم                الصحراء املغربية 
ممــا ســاهم يف ملــي،  شــرق اجلــدار الر،ملــدنيني مــن مســارة، غــرب اجلــدار الرملــي، إىل تيفــارييت 

 ة عـن تأجيـل املـسرية إىل أجـل     ، أعلنـت اجلمعيـ    ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٥ويف  . حالـة التـوتر    زيادة
 .مسمى غري
مللكـي املغـريب    مـارس، قـام اجلـيش ا      / آذار ١٣فربايـر إىل    / شـباط  ١٨وخالل الفترة مـن      - ٦

ا حنــو  العــسكرية املقــررة ســلفا علــى مقربــة مــن أوســارد، شــارك فيهــ  بسلــسلة مــن التــدريبات
 جنــدي مــن وحــدات املــشاة واخليالــة واملدفعيــة املرابطــة فعــال داخــل قطــاع أســوارد     ١ ٢٠٠
؛ ٢٠٠٧أكتـوبر   /وقد أُخطرت البعثـة بالتمـارين التدريبيـة املـذكورة يف تـشرين األول             . الفرعي
مارس، تلقيت رسـالة    / آذار ١٣ويف  . ١هنا جتري وفقا ألحكام االتفاق العسكري رقم        أواعترب  

 العام جلبهة البوليساريو، حممد عبد العزيز، حيتج فيها علـى االسـتفزاز الظـاهر الـذي                 من األمني 
 ،ماهناســيتتنطــوي عليــه تلــك التمــارين العــسكرية، عــشيةَ اجلولــة الرابعــة مــن املفاوضــات يف  

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٨ إىل ١٦ خالل الفترة من بنيويورك، اليت سُتعقد
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ة مـن املنظمـات غــري احلكوميـة الدوليـة مظــاهرة     مـارس، نظمـت جمموعــ  / آذار٢٢ويف  - ٧
تعـبريا عـن   ”ة العمليـات مبوقـع فريـق بـري حللـو      على اجلانب الشرقي من اجلدار الرملي يف منطق   
ــصحراوي   ــع مطالـــب الـــشعب الـ ــضامن مـ ــع امل. “التـ ــر،  واجتمـ ــوين، اجلزائـ ــاهرون يف رابـ تظـ

 متـر   ٧٠٠علـى بعـد حـوايل       توجهوا الحقا بواسطة رتل من املركبات حنو مكان املظـاهرة،            مث
 شـخص يف    ١ ٢٠٠والحظت البعثة حوايل    . من اجلدار الرملي، وهم حيملون رايات والفتات      

 عـدد   نقطة التجمع أمام اجلـدار الرملـي، ويف وقـت الحـق قامـت جمموعـة أساسـية تتـألف مـن                     
وقامـت  .  شخص يف موقـع املظـاهرة باالنتـشار قبالـة اجلـدار الرملـي          ٧٠٠ و   ٦٠٠يتراوح بني   

 ،لبعثة برصد هذا احلدث عن كثب بواسطة دوريات جوية وبريـة علـى جـانيب اجلـدار الرملـي                  ا
وُعزز موقع فريـق بـري حللـو مبـراقبني عـسكريني إضـافيني مـن موقـع                  . الطرفنيكال  بالتعاون مع   

كمـا أن موقـع فريـق احملـبس، غـرب          . فريق تيفارييت وبقي على اتصال وثيق جببهـة البوليـساريو         
ونبــهت البعثــة جبهــة البوليــساريو . ، كــان علــى اتــصال بــاجليش امللكــي املغــريباجلــدار الرملــي

وظلـت البعثـة    . واملشاركني يف املظاهرة إىل اخلطر احملتمـل حلقـول األلغـام شـرق اجلـدار األمـين                
وأثنــاء املـسرية، أبلـغ اجلــيش   . علـى أهبـة االســتعداد لتـوفري املـساعدة الطبيــة، إذا دعـت احلاجـة      

ومـرت املـسرية دون حـوادث    . قائد القوة بأن قواته تلقت تعليمات برصد احلالة   امللكي املغريب   
 .وكانت مثاال على حسن عالقة العمل بني البعثة والطرفني يف امليدان

 
 أنشطة مبعوثي الشخصي - ثالثا 
 االتصاالت مع الطرفني والدول اجملاورة -ألف  

ترة املشمولة بـالتقرير، مـشاورات   عقد مبعوثي الشخصي، بيتر فان والسوم، خالل الف        - ٨
مـــع ممثلـــي الطـــرفني، املغـــرب وجبهـــة البوليـــساريو، ومـــع ممثلـــي البلـــدين اجملـــاورين، اجلزائـــر  

وفـضال عـن ذلـك، قـام بزيـارة إىل املنطقـة يف             . وموريتانيا، ومـع ممثلـي البلـدان األخـرى املعنيـة          
ســـبل نقـــل عمليـــة إلجـــراء مـــشاورات متعمقـــة بـــشأن فربايـــر /شـــباط ١٥ إىل ٥الفتـــرة مـــن 

 .املفاوضات إىل مرحلة أشد كثافة وأكثر موضوعية
ــومي      - ٩ ــاط ي ــوثي الشخــصي يف الرب ــد اجتمــع مبع ــر /شــباط ٧  و٦وق ــيس  فرباي ــع رئ م

ــر       ــة والتعــاون، طالــب فاســي فهــري، ووزي ــر الــشؤون اخلارجي الــوزراء عبــاس الفاســي، ووزي
تمـع يف منطقـة تنـدوف،       واج. الداخلية، شكيب بن موسى، وغريه من كبار موظفي احلكومـة         

، باألمني العام جلبهة البوليساريو، حممـد عبـد العزيـز، ومـع منـسق               فرباير/شباط ١٠و   ٩يومي  
جبهة البوليـساريو لـدى البعثـة، حممـد خـداد، وغريمهـا مـن مـوظفي جبهـة البوليـساريو األقـدم                       

 .كما زار خميم الالجئني يف العيون). الشيوخ(والزعماء التقليديني 
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 ١٣ و   ١١وفيما يتصل بالبلدين اجملاورين، التقى مبعوثي الشخـصي يف اجلزائـر يـومي               - ١٠
بـرئيس الـوزراء، عبـد العزيـز بلخـادم، ووزيـر الـشؤون اخلارجيـة، مـراد مدلـسي،           فرباير  /شباط

. ووزيــر الدولــة للــشؤون األفريقيــة، عبــد القــادر مــساهل، وغــريه مــن كبــار مــوظفي احلكومــة 
، رئــيس مجهوريــة موريتانيــا، فربايــر/شــباط ١٤يف نواكــشوط، يف وفــضال عــن ذلــك، اســتقبله 

سيدي حممد ولد شيخ عبد اهللا، واجتمع مع وزيـر الـشؤون اخلارجيـة والتعـاون، حممـد سـالك         
 .ولد حممد األمني، وغريه من موظفي احلكومة األقدم

 
 حالة املفاوضات والتقدم احملرز فيها -باء  

، شــارك الطرفــان )٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤عمــال بقــراري جملــس األمــن  - ١١
، بنيويـورك، يف الفتـرة      ماهناسـيت يف اجلولة الرابعة للمفاوضات اليت ُعقدت يف عقار غرينتري،          

 ١٣-١١(، بــدال مــن املواعيــد الــيت ســبق االتفــاق عليهــا ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨ إىل ١٦مــن 
وعقـد الطرفـان عـدة    . ورينكما حضرت اجلزائر وموريتانيا بوصفهما بلدين جمـا   ). مارس/آذار

 ووكــان ممثلــ. جلــسات مــن املناقــشات املباشــرة، واجتماعــات مــستقلة مــع مبعــوثي الشخــصي
البلدين اجملاورين، اجلزائر وموريتانيا، حاضرين يف اجللستني االفتتاحية واخلتاميـة واسُتـشري كـل             

 .منهما على حدة خالل االجتماع
ــة واملن  - ١٢ ــاء اجللــسة االفتتاحي ــة    ويف أثن ــها، ردد الطرفــان التزامهمــا بعملي اقــشات الــيت تلت

وخـــالل ). ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤املفاوضـــات وبتنفيـــذ قـــراري جملـــس األمـــن  
االجتماع، اشترك الطرفان يف تبـادل واسـع لـآلراء بـشأن تنفيـذ قـراري جملـس األمـن، وبـشأن           

شات بــشأن املــسائل وفــضال عــن ذلــك، اشــترك الطرفــان يف مناقــ . ممارســة مبــدأ تقريــر املــصري
املواضيعية املتصلة باإلدارة واالختـصاصات واألجهـزة، وكـذلك بالعدالـة واملـوارد، وردا علـى                

ومببـادرة  . األسئلة اليت وجهها مبعوثي الشخصي بشأن عناصـر حمـددة مـن مقتـرح كـل طـرف                 
ــاء الثقــة،      ويف مــن مبعــوثي الشخــصي، ُدعــي الطرفــان إىل النظــر يف تعزيــز التــدابري القائمــة لبن

وردا علـى ذلـك، بـّين وفـد جبهـة البوليـساريو أنـه يقبـل مجيـع                   . إمكانية توسيع الربنامج احلايل   
وفيما يتصل بتعزيز التدابري القائمة لبنـاء       . املقترحات اليت قدمها مبعوثي الشخصي دون استثناء      

ــالطريق الــربي، إضــافة       ــة ب ــارات عائلي إىل الثقــة، وافــق الطرفــان أخــريا علــى دراســة إجــراء زي
 الـذين   الـصحراء الغربيـة   الربنامج القائم بطريق اجلو، ومن شأن ذلك أن يزيد من عـدد سـكان               

 املتحـدة  األمـم وسيقوم الطرفان، ضمن إطار مفوضية . ميكن أن يستفيدوا من الزيارات العائلية 
كمـا أثـار الطرفـان      . جـراء زيـارات عائليـة بطريـق الـرب         إللشؤون الالجئني، مبزيد مـن الدراسـة        

 .ل تتعلق باحترام حقوق اإلنسان يف اإلقليم ويف خميمات الالجئني يف منطقة تندوفائمس
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ولدى اختتام االجتماع، وافق الطرفـان علـى الـبالغ الـذي أعـده مبعـوثي الشخـصي،                   - ١٣
الوارد يف املرفق األول للتقرير احلـايل، وكـرروا التأكيـد علـى التـزامهم مبواصـلة املفاوضـات يف                  

 .عد يتم حتديده باتفاق مشترك يف موماهناسيت
 

 األنشطة املضطلع هبا يف امليدان - رابعا 
 األنشطة العسكرية - ألف 

 فردا، مبن فـيهم     ٢١٦، كان قوام العنصر العسكري للبعثة       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١يف   - ١٤
نـذ   وم . فـردا  ٢٣٠املأذون بـه البـالغ       وموظفو الوحدة الطبية، مقابل القوام       املوظفون اإلداريون   

تقريري األخري، جرى إيفاد ثالث مراقبات عسكريات إضـافيات إىل البعثـة، منـهن اثنتـان مـن                  
وأرحـب  . نيجرييا وواحدة من فرنسا، مبا يرفع العدد اإلمجـايل إىل مخـس مراقبـات عـسكريات               

بزيادة إيفاد ضابطات إىل البعثة من جانب البلدان املسامهة بقوات، ألسـباب عمليـة ولتحـسني                
وخـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، التحـق        . بني اجلنسني يف البعثة علـى حـد سـواء         التوازن  

ــاطقني باإلســبانية     ــرازيليني ن ــراقبني عــسكريني ب ــة ســتة م ــراقبني   . بالبعث ــصل عــدد امل ــذلك ي وب
 مراقبــا عــسكريا ناطقــا   ٣٢ شخــصا، عــالوة علــى   ٣٧العــسكريني النــاطقني باإلســبانية إىل   

 .ريا آخر ناطقا بالفرنسية، موفدين حاليا إىل البعثة مراقبا عسك١٥ بالعربية و
وواصـل العنـصر العـسكري      . وظلت احلالة العامة يف منطقة املسؤولية هادئة بوجه عام         - ١٥

، وفقـا  ١٩٩١سـبتمرب  / أيلـول ٦للبعثة رصد وقف إطالق النـار، الـذي دخـل حيـز النفـاذ منـذ             
البعثـة مـن جهـة، وبـني القـوات املـسلحة        بني اجليش امللكي املغريب و     ١لالتفاق العسكري رقم    

وتقـسم االتفاقـات العـسكرية الـصحراء الغربيـة إىل      . جلبهة البوليساريو والبعثة من جهة أخـرى    
عرضه مخـسة كيلـومترات شـرق اجلـدار الرملـي، ومنطقـتني              قطاعا عازال   مخس مناطق، تشمل    

ترا غـــرب اجلـــدار  كيلـــوم٣٠اجلـــدار الرملـــي و  كيلـــومترا شـــرق  ٢٥ عرضـــهما(  حمظـــورتني 
 وتطبـق يف هـذه       .بقيـة الـصحراء الغربيـة     حمظورتني حظـرا حمـدودا تـشمالن        ، ومنطقتني   )الرملي

 .واألفراد املناطق قيود خمتلفة على األنشطة العسكرية 
، ٢٠٠٨مـــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١وخـــالل الفتـــرة مـــن  - ١٦

 اجلـيش امللكـي    وحـدات  دوريـة جويـة لزيـارة        ٢٨٩  دورية برية و   ٤ ٠٤٢قامت البعثة بتسيري    
 .ورصد التقيد باالتفاقات العسكريةاملغريب والقوات العسكرية جلبهة البوليساريو، 

وما انفكت البعثة حتظى بعالقات جيدة مـع اجلـيش امللكـي املغـريب والقـوات املـسلحة                   - ١٧
ن التعامـل املباشـر     عـ االمتنـاع   على أن كال من الطرفني واصـل        . جلبهة البوليساريو على السواء   
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ــة بــني القــوتني املــسلحتني   اختــذ و.مــع اآلخــر  ــع االتــصاالت املعروف اجتماعــات  شــكل ت مجي
 .ومراسالت خطية مع البعثة

انتـهاكات الطـرفني لالتفـاق العـسكري        ) S/2007/619(واخنفضت منذ تقريري األخري      - ١٨
 جانـب اجلـيش امللكـي املغـريب         والحظت البعثة وسجلت ثالثة انتـهاكات جديـدة مـن         . ١رقم  
ومشلـت االنتـهاكات   .  انتهاكات جديدة من جانب القوات املـسلحة جلبهـة البوليـساريو       ١٠ و

اليت ارتكبها اجليش امللكي املغريب إقامة مبىن جديد دون إشعار البعثة سلفا، وجتديد خمبـأ لـنظم       
أمـا االنتـهاكات    . ينةاألسلحة دون طلب سـابق وإجـراء تعزيـز تكتيكـي يف أحـد املواقـع احلـص                 

 دون ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٦اليت ارتكبتها جبهة البوليساريو فشملت تدمري ألغام يف   
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥ســابق إشــعار، ووجــود أفــراد عــسكريني داخــل القطــاع العــازل يف  

 .، وإجراء تعزيز تكتيكي يف أحد مراكز املراقبة يف املنطقة احملظورة٢٠٠٧
،مل يطــرأ أي تغــيري علــى حالــة )S/2007/619(منــذ تقريــري األخــري إىل جملــس األمــن  و - ١٩

 . الطرفنيكالاالنتهاكات الطويلة األمد املرتكبة من 
ــري  و - ٢٠ ــدمت تقري ــذ أن ق ــرة S/2007/619انظــر (من ، واصــل اجلــيش امللكــي  )٢٥، الفق

 مـن جانـب     ١عـسكري رقـم     املغريب اإلبالغ عن عدد كبري من االنتهاكات املزعومة لالتفاق ال         
ــساريو واملتعلقــة بوجــود أشــخاص ومركبــات يف القطــاع العــازل      اجلــيش قــدمو. جبهــة البولي

  يتعلـق  ا ادعـاء واحـد    نـه  ادعـاء أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، م           ٢٩امللكي املغريب يف اجملموع     
ت البقيـة بوجـود     بإطالق نريان، وادعاءان اثنان بتدمري ألغام وذخـائر غـري منفجـرة، بينمـا تعلقـ               

وردا علـى   . جنود جلبهة البوليـساريو ومركبـات تابعـة هلـا، وكـل ذلـك داخـل القطـاع العـازل                   
االدعاءات بوجود مـدنيني داخـل القطـاع العـازل، وجـه قائـد القـوة إىل قائـد القطـاع اجلنـويب                       

ــة شــهرية يوضــح فيهــا     أن أحكــام االتفاقــات العــسكرية  للجــيش امللكــي املغــريب رســائل خطي
كما أن كـل قائـد معـين مـن قـادة مواقـع أفرقـة البعثـة كتـب رسـالة                      . ستثين األنشطة املدنية  ت ال

واخنفـض فيمـا بعـد عـدد مثـل      . مماثلة إىل القائد املعين يف القطاع الفرعي للجيش امللكي املغريب   
 .تلك االدعاءات اليت يثريها اجليش امللكي املغريب

ت جبهـة البوليـساريو إىل البعثـة ثالثـة ادعـاءات            وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـدم      - ٢١
وتعلقـت تلـك االدعـاءات بتحليـق طـائرات عـسكرية فـوق منطقـة                . ضد اجليش امللكي املغريب   

 كــــانون ٢٦، وفــــوق منطقــــة تيفــــارييت يف  ٢٠٠٧ديــــسمرب / كــــانون األول١٤حمــــريس يف 
ونقـص املعـدات    ونظرا لعـدم وجـود معلومـات كافيـة          . ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٢ يناير و /الثاين

 .التقنية للمراقبة اجلوية، مل يتأت للبعثة ال أن تؤكد تلك االدعاءات وال أن تفندها
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ومنذ تقريري األخري إىل اجمللس، استعرضت البعثة طريقة تقييم القيـود املفروضـة علـى            - ٢٢
الدقيقـة  حرية تنقل املراقبني العـسكريني التـابعني للبعثـة مبـا جيعلـها تتماشـى أكثـر مـع األحكـام                      

، ٢٠٠٧أكتـوبر   /ويف أعقاب ذلـك االسـتعراض، يف تـشرين األول         . ١لالتفاق العسكري رقم    
بدأ مراقبو البعثة العسكريون يسجلون القيود املفروضة على حريتهم فيما يتعلق بزيـارة املواقـع               

وأفضى هذا االستعراض إىل تفـاهم بنـاء        . احلصينة والوحدات، بوصفها انتهاكات حلرية التنقل     
ويـسرين أن أفيـد بأنـه خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . ني الطرفني والبعثة بـشأن هـذا األمـر        ب

 يف تيفــارييت، ٢املنطقــة العــسكرية (مسحــت ثــالث منــاطق عــسكرية تابعــة جلبهــة البوليــساريو  
ملـراقيب البعثـة العـسكريني      )  يف بـري حللـو     ٥ يف حمريس، واملنطقة العسكرية      ٤واملنطقة العسكرية   

 يف ميجك أيـضا، إىل حـد        ٣وعالوة على ذلك، أوفت املنطقة العسكرية       . لتنقل حبرية كاملة  با
ومـا زالـت   . قـل كبري، بالتزاماهتا يف هذا الصدد، إذ مل ُترتكب سوى أربعة انتهاكات حلرية التن        

  متـــنح بعـــد حريـــة التنقـــل الكاملـــة يف املنطقـــتني العـــسكريتني املتبقيـــتني جبهـــة البوليـــساريو ال
أما فيما خيص اجليش امللكي املغريب، فما زالـت البعثـة تتمتـع             ).  يف أغوانيت  ، وكالمها ٧  و ١(

ويـسرين أن أفيـد بـأن حريـة التنقـل الكاملـة قـد        . حبرية التنقل الكاملة يف قطاع أسوارد الفرعي 
ومـا زالـت القيـود مفروضـة يف     . أصبحت اآلن ممنوحة أيضا يف قطاعي مسارة وحميبس الفرعيني    

، S/2007/619نظــر ا(وخــالل الفتــرة املنــصرمة منــذ تقريــري األخــري . دريكــة الفرعــيقطــاع أم 
ــرة  ــن  )٢٧الفقـ ــدة مـ ــشرين األول١، املمتـ ــوبر / تـ ــارس / آذار٣١ إىل ٢٠٠٧أكتـ ، ٢٠٠٨مـ

سجلت البعثة تناقصا ملموسـا يف عـدد انتـهاكات حريـة التنقـل مـن جانـب الطـرفني كليهمـا،                      
 انتـهاكا، فيمـا بلـغ العـدد      ١٣٩ا اجليش امللكي املغـريب      حيث بلغ عدد االنتهاكات اليت ارتكبه     

الطـرفني إىل املـضي يف هـذا االجتـاه          كـال   وأدعـو   .  انتـهاكا  ٣٣ه جبهة البوليساريو    تالذي ارتكب 
أن حتظى حبريـة التنقـل الكاملـة بغيـة تنفيـذ مهامهـا املتعلقـة بالرصـد                  من  لبعثة  كّن ا اإلجيايب مبا مي  

 .١االتفاق العسكري رقم  من ٤الفقرة ل ألحكام بفعالية أكرب، ويف ظل االمتثا
 أنـشأت البعثـة خليـة لنظـام       ،)٢٩ الفقرة   ،S/2006/817انظر   (وعلى حنو ما أفيد سابقا     - ٢٣

.  لتعزيـز فعاليـة عمليـات البعثـة وسـالمة أفرادهـا            ٢٠٠٦يونيـه   /املعلومات اجلغرافية يف حزيـران    
دة للبيانـات اجلغرافيـة العـسكرية، حيـث          إقامـة قاعـ     منـها  واضطلعت هذه اخلليـة بعـدة أنـشطة،       

قامت بإعداد خـرائط أدق، واسـتكمال شـبكات الطـرق باسـتخدام تكنولوجيـا النظـام العـاملي                   
وحــدات لتحديــد املواقــع، وتــدريب كــل مــن املــوظفني العــسكريني واملــدنيني علــى اســتخدام   

مـــت اخلليـــة أيـــضا وقا.  يف مركبـــات األمـــم املتحـــدةةالنظـــام العـــاملي لتحديـــد املواقـــع املركبـــ
كـل واحـدة مـن      لباستكمال وإعداد خرائط عملية ومواضـيعية للمنـاطق احلرجـة ملقـر البعثـة، و              

وتقوم اخلليـة بالتـدريب امليـداين للـضباط العـسكريني يف      . مناطق املسؤولية التابعة ملواقع األفرقة   
 ونظـام املعلومـات   مواقع األفرقة، كما تقيم دورة دراسية بـشأن النظـام العـاملي لتحديـد املواقـع       
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 خلليـة أيـضا مـن أجـل تعزيـز القـدرات           وعملـت ا  . اجلغرافية جلميع املـوظفني املـدنيني يف العيـون        
ــدنيني و     ــوظفني املـ ــدى املـ ــرائط لـ ــم اخلـ ــارات رسـ ــة ومهـ ــى   املالحيـ ــسكريني علـ ــراقبني العـ املـ

ــسواء، ــا انفكــت تــشجع علــى االســتعانة ب   ال ــا وم ة كــأداة نظــام املعلومــات اجلغرافيــ تكنولوجي
 .القرارات الختاذ
ومنذ تقريري األخري إىل اجمللس، جهزت البعثة فريقني طبيني متقدمني هبواتـف سـاتلية               - ٢٤

 لتحسني االتصال هبـذه املواقـع       ةاتف ساتلي ووُجهز كل واحد من مخسة مواقع أفرقة هب       . حممولة
جــدا يف وجيــري التخطــيط لتركيــب أجهــزة إعــادة إرســال ذات تــرددات عاليــة  . النائيــةالطبيــة 

 .بعض مواقع األفرقة من أجل حتسني االتصاالت أثناء الدوريات
، اجتاحــت أســراب اجلــراد الــصحراوي الــصحراء الغربيــة، وتعثــرت   ٢٠٠٤ويف عــام  - ٢٥

من أجل رصد ومراقبة تنقـل      ) الفاو(اجلهود اليت بذلتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة         
ولكفالـة تـدفق املعلومـات عـن حركـة اجلـراد يف             . مليـدان األسراب بسبب الظروف القائمة يف ا     

 ملتمـسة منـها   ٢٠٠٧املنطقة يف الوقت األنسب وبالقدر األمشل، اتصلت الفاو بالبعثـة يف عـام    
أن تطلب من املراقبني العسكريني يف مواقع األفرقة شـرق اجلـدار الرملـي تـوفري معلومـات عـن                    

ــة  ــاريرهم اليوميـ ــار تقـ ــراد يف إطـ ــسرين . اجلـ ــدأت، يف  ويـ ــة بـ ــأن البعثـ ــد بـ ــانون ١٠أن أفيـ  كـ
 علــى عمــل  فعــال تعــود بــالنفع الــيت هــذه املعلومــات مبثــل، تزويــد الفــاو٢٠٠٧ديــسمرب /األول

الفاو، بتقدمي صـورة أمشـل عـن حركـة اجلـراد يف املنطقـة، دون أن تتحمـل البعثـة تكـاليف مـن                  
بكــر بــاجلراد الــصحراوي، وبفــضل جنــاح مــلء هــذه الثغــرة الكــبرية يف اإلنــذار امل . جــراء ذلــك

ــاثر اجلـــ    ــة تكـ ــدهتا يف  أصـــبح مـــن املمكـــن التنبـــؤ بـــصورة أفـــضل بآفـ راد والتخفيـــف مـــن حـ
 .املناسب الوقت

 
 األلغام مكافحة إجراءات - باء 

 وضـع  يف البعثـة  مع تعاوهنما الطرفان واصل ،٣ و ٢ العسكريني باالتفاقني يتعلق فيما - ٢٦
 الـتخلص  ويف صـالحيتها   انتـهت  الـيت  والـذخرية  ملنفجـرة ا غـري  والـذخائر  األلغـام  على عالمات

 تركيـز  موضـع  الغربيـة  الـصحراء  يف احلـرب  خملفـات  مـن  واملتفجـرات  األلغام خطر وظل .منها
 األلغــام مكافحــة إجــراءات تنـسيق  مركــزيعمــل و .األخــرية األشـهر  يف البعثــة جانــب مــن مهـم 
 رفـع و هلـا،  والتـصدي  األلغـام  نتـشار ا بـشأن  املتاحـة  املعلومـات  حتـسني  على حديثا أنشئ الذي

 لـربامج  واملـادي  الـتقين  الدعم وتقدمي،  امليدان يف العاملني املتحدة األمم موظفي سالمة مستوى
ــام مكافحــة ــصحراء يف األلغ ــة ال ــصفة .الغربي ــىع املركــز  ركــزخاصــة، وب ــسيقال حتــسني ل  تن
 .اخلرائط ورسم
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 علـى  احلـصول  تعـذر  فقـد  الغربيـة،  حراءللـص  الواسع االمتداد منها أسباب لعدة ونظرا - ٢٧
ــاملة صــورة ــدد ش ــام حــوادث لع ــن املتفجــرات/األلغ ــات م ــيم يف احلــرب خملف ــري .اإلقل  أن غ

 حـوادث   مثـاين  وقـوع  إىل تـشري  الرملـي  اجلدار جانيب من احمللية السلطات تلقتها اليت املعلومات
 ينـاير /الثـاين  كـانون  شـهري  وخـالل  .٢٠٠٧ عـام  خـالل  اإلقليم يف األقل علىمن هذا القبيل    

 ومنـذ  .قتلـى  ثالثـة  عـن  أسـفرت  حـوادث  ثـالث  وقـوع  عن اإلبالغ مت ،٢٠٠٨ فرباير/وشباط
 عـن  النامجـة  احلـوادث  مـن  األقـل  علـى  حادثـا  ٢ ١٧١ املغربية السلطات سجلت ،١٩٧٥ عام

 .احلرب خملفات من واملتفجرات األلغام
 بـــدأ ،)٣٠ الفقـــرة ،S/2007/619 و ،٢٢ الفقـــرة ،S/2007/202( ســـابقا فيـــدأُ وكمـــا - ٢٨

 الـصحراء  يف األلغـام  إلزالـة  شـاملة  عمليـة  ٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف املغريب امللكي اجليش
 إطـار  يف فـرد  ١٠ ٠٠٠ قوامهـا  قوات نشر عن اآلن حىت املغريب امللكي اجليش وأعلن .الغربية
 التقـارير  أفـادت  التقريـر،  هبـذا  املشمولة الفترة وخالل .الرملي اجلدار  غريب األلغام إزالة جهود
 ٦٢١ وتـدمري  مربـع  متـر  ١٢٨ ٠٠٠ ٠٠٠ مـساحة  تطهـري  مـن  متكن املغريب امللكي اجليش أن
 مـن  قطعـة  ٤٧٣ و للـدبابات  املـضادة  األلغام من لغما ١٣٨ و لألفراد املضادة األلغام من لغما

 بــسبب تعثــرت هــودهج أن املغــريب امللكــي اجلــيش أفــاد كــذلك .املنفجــرة غــري الثقيلــة الــذخائر
 تبـادل  وجيـري  .األلغـام  فيهـا  تنتـشر  اليت املناطق بشأن املتاحة املعلومات ونقص احملدودة املوارد

 مركـز  مع متواصل أساس على املغرب هبا يضطلع اليت األلغام إزالة بعمليات املتعلقة املعلومات
 للمعلومـات  وتبـادل  نتعـاو  مـن  جيري مبا أبلغكم أن ويسرين .األلغام مكافحة إجراءات تنسيق
 البعثـة  مراقبـو  ف .املغـريب  امللكـي  للجـيش  التابعـة  األلغـام  إزالـة  وعمليـات  البعثـة  بني وثيق بشكل

 تقنيـو  فيقـوم  دوريـاهتم  خـالل  عليهـا  يعثـرون  اليت املنفجرة غري الذخائر عن يبلغون   العسكريون
 .بإزالتها عندئذ املغريب امللكي اجليش
 املنـاطق  حتديـد  أجـل  من العسكرية السلطات مع وثيق بشكل املدنية السلطات وتعمل - ٢٩

 .احملليـة  اجلماعـات  يف للـضحايا  املـساعدة  وتقـدم  األلغام مبخاطر توعية دورات وتنظم،   اخلطرة
 ومعلومـات  مبـوارد  الـيت تعمـل      املدنيـة  والـسلطات  املغـريب  امللكـي  اجلـيش  جهـود  علـى  أثين وأنا

 .شاسع إقليم يف حمدودة
ــام مكافحــة مــةمنظ وتواصــل - ٣٠ ــة غــري منظمــة وهــي األرضــية، األلغ ــا حكومي  يف مقره

 خملفـات  مـن  واملتفجـرات  األلغـام  وإزالـة  املـسح  جمـال  يف ملمـوس  تقدم حتقيق املتحدة، اململكة
 تعمــل ،)٣٣، الفقـرة  S/2007/619 (سـابقا  أفيـد  مـا  حنـو  وعلـى  .الرملـي  اجلـدار  شـرقي  احلـرب 
ــام مكافحــة منظمــة ــشكل األرضــية األلغ ــقوث ب ــة مــع ي ــساريو جبه ــوظفي البولي  إجــراءات وم
 .اخلطـر  منـاطق  بـشأن  هامـة  معلومـات  مجـع  أجـل  من امليدان يف للبعثة التابعني األلغام مكافحة
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 خطــرة منطقــة ١٧٤ مشلــت مــسح عمليــات ٢٠٠٧ عــام بدايــة منــذ أجريــت لــذلك، ونتيجــة
 وهنايــة ٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين بــنييف الفتــرة  مــسحها جــرى منطقــة ٥٥ منــها حمــددة،
 عمـل  تقـدم  مـع  متزايـد  بـشكل  العنقوديـة  الـذخرية  انتـشار  مـدى  ويتجلى .٢٠٠٨ مارس/آذار

 احلـوادث  مـن  العديـد  يف تتـسبب    الـذخرية  مـن  األنـواع  هـذه  ف .األرضية األلغام مكافحة منظمة
 للمتفجـرات  ضحية أول أن بالذكر وجدير. قاتلة تكون ما كثريا و ،يف منطقة الصحراء الغربية   

ــتم احلــرب لفــاتخم مــن ــها اإلبــالغ ي ــهو كــان الرعــاة مــن صــيب ٢٠٠٨ عــام يف عن ــةببقن يل  ل
 .صغرية عنقودية

 األرضـــية األلغـــام مكافحـــة منظمـــة بـــأن أبلـــغ أن يـــسرين احلـــزين، الـــسياق هــذا  ويف - ٣١
ــد ــت قـ ــرة يف متكنـ ــن الفتـ ــشرين مـ ــوبر/األول تـ ــة إىل ٢٠٠٧ أكتـ ــارس/آذار هنايـ  ،٢٠٠٨ مـ

ــاون ــس جبهــة مــع بالتع ــر ٧٥٣ ٥٠٠ مــساحة تطهــري مــن اريو،البولي ــشر مكعــب مت ــا تنت  فيه
 املــشروع  بدايــة منــذ  بلــغ املطهــرة  املــساحة إمجــايل  وبــأن أوىل، بدرجــة  العنقوديــة الــذخرية
 مـن  قطعـة  ٤٨٤ حنـو  تـدمري  مت التقريـر،  هبـذا  املـشمولة  الفترة وخالل .مكعبا مترا ٨٩٩ ٩٦٢

 .لعاليةا األولوية ذات املناطق يف املنفجرة غري الذخرية
 خـالل  مـن  احملليـة  القـدرة  دعـم  أيـضا  األرضـية  األلغـام  مكافحة منظمة أنشطة وتشمل - ٣٢

 للمعـايري  وفقـا  األفـراد  تـدريب  وجيـري  .املتفجـرة  الـذخرية  علـى  التعـرف  على السكان تدريب
 خملفـات  مـن  املتفجـرات  إزالـة  وعلى فيها، العالمات ووضع اخلطرية املناطق مسح على الدولية
 منظمـة  اغتنمـت  األلغـام،  وإزالـة  باملـسح  معنـيني  قـائمني  فـريقني  إىل وإضـافة  .تدمريهاو احلرب

 األلغــام مكافحــة لــربامج اجلنــسانية التوجيهيــة املبــادئ تطبيــق فرصــة األرضــية األلغــام مكافحــة
 .اثالث  بني الذين يدربون فريقااملرأة إدراج لكفالة
 املتحـدة  األمـم  دائـرة  خـالل  مـن  أساسـا  األرضية األلغام مكافحة منظمة أنشطة ومتول - ٣٣

ــا حكــوميت مــن مقــدم ثنــائي متويــل مــن وتــستفيد األلغــام ملكافحــة ــا .والنــرويج أملاني  ممــنت وأن
 طلـب   األلغـام  ملكافحـة  الـشامل  الربنـامج  هـذا  مواصـلة  ضمان لـ  أن غـري  .دعمهم على للماحنني

ــ وإين   .٢٠٠٨ بالنــسبة لعــام املاحنــة اجلهــاتمتويــل إضــايف مــن    التــربع املاحنــة باجلهــات  بأهي
 بـالنظر  األرضـية،   األلغـام  مكافحـة  إجـراءات  منظمـة  هبـا  تقوم اليت األلغام إزالة ألنشطة بسخاء

 يف واملـدنيني  العـسكريني  املتحـدة  األمـم  وملـوظفي  احمللـيني  للسكان آمنة بيئة هتيئة يف أمهيتها إىل
 .الغربية الصحراء

 
 واملفقودين احملتجزين اصاألشخ من وغريهم احلرب أسرى - جيم 

 الـذين  األفـراد  وأسـر  املعنـيني  الطـرفني  مـع  عملـها  الدوليـة  األمحر الصليب جلنة تواصل - ٣٤
 .بالرتاع عالقة هلا ألسباب املفقودين عداد يف زالوا ما
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  الغربية الصحراء الجئي إىل املساعدة تقدمي - دال 
ــامج الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية واصــلت - ٣٥ ــة وبرن  تقــدمي العــاملي األغذي

 يف ضــعفا الفئــات أشــد باعتبــارهم املــصنفني الغربيــة الــصحراء الجئــي إىل اإلنــسانية املــساعدة
ــتنــدوف، قــرب الالجــئني خميمــات  الرعايــة مــشاريع خــالل مــن املفوضــية وأتاحــت .اجلزائر ب
 والـشاي  اللحـوم و الطـازج  الغـذاء  قبيـل  مـن  تكميليـة  غذائيـة  حصـصا  هبـا  تضطلع اليت واإلعالة
 املنفّـذة  احلكوميـة  غـري  للمنظمـة  امليكانيكيـة  الورشـة  علـى  كـبرية  حتسينات وأدخلت .واخلمرية
 أسـطول  إصـالح  عمليـات  إىل املتزايـدة  للحاجـة  االستجابة من لتمكينها ،‘‘املثلث’’ الشريكة،

 .الالجئني إىل اإلعاشة حصص إيصال يتوىل الذي النقل
 أوســرد، خمــيم يف امليــاه أنابيــب لــشبكة املقــرر التحــسني  بــأناجمللــس أبلــغ أن ويــسرين - ٣٦

 بفـضل  املفوضـية  ومتكنـت  . متواصـل  )٤٠ الفقرة ،S/2007/619( السابق تقريري يف إليه املشار
 جتـرييب  مـشروع  تنفيـذ  مـن  األوروبيـة  باملفوضـية  اإلنـسانية  الـشؤون  مكتـب  مـن  املقدم التمويل
 مـن  أوسـرد،  خمـيم  يف دائـرة  وهـي  ،)Daira Guerra( اغـري  دايـرة  يف امليـاه  أنابيـب  شبكة لتوسيع
 املزمـع  ومـن  .أمنـا  أكثـر  حنـو  علـى  ومعاجلتـها  باألنابيـب  املنقولة املياه جودة حتسني كفالة أجل
 .أوسرد خميم دوائر باقي على جناحه حال يف املشروع هذا تعميم
 كتابـا  ٤١ ٨٦٠ تـوفري  خـالل  مـن  التعلـيم  قطـاع  إىل الـدعم  تقدمي املفوضية وواصلت - ٣٧

ــة ــة، للمرحل ــا وهــو االبتدائي ــل م ــسبة ميث ــة يف ٧٩ ن ــة االحتياجــات مــن املائ  وبفــضل .اإلمجالي
 مــن املقــدم التمويــل وســاهم .املخيمــات يف الوحيــدة الداخليــة املدرســة جتديــد مت تدخلــها،
ــة غــري منظمــة متكــني يف املفوضــية ــة حكومي ــشغيل مــن حملي  خمتلــف يف املــرأة شــؤون مراكــز ت
 أن ويـسرين  .قـدراهتن  وبنـاء  الالجئـات  للنـساء  املقـدم  التـدريب  حتـسني  إىل أدى مما ات،املخيم
 اآلن أصـبح  رابـوين  يف الالجـئني  إشـراف  حتـت  قانونيـة  مكتبـة  إلنـشاء  الـالزم  التمويل بأن أبلغ

 ).٤١، الفقرة S/2007/619 انظر(متاحا 
 حكومـة  مـع  تفـاهم  لرسـالة  النهائية الصيغة وضع على العاملي األغذية برنامج ويعكف - ٣٨

ــر ــن اجلزائ ــع أجــل م ــذاء توزي ــات يف الغ ــع مواصــلة إىل وإضــافة .الالجــئني خميم ــام التوزي  الع
 يف للنـساء  تكميليـة  إعاشـة  حـصص  بتـوفري  املتعلق برناجمه على لإلبقاء الربنامج خيطط لألغذية،

 مـن  املـدارس  يـذ وتالم،  التغذية سوء من يعانون الذين اخلامسة سن دون واألطفال،  احلمل سن
 هـذه  أوسـاط  يف املـزمنني  الـدم  وفقـر  التغذيـة  سـوء  يف املتمثلـة  اخلطرية للمشاكل التصدي أجل

 .خاص بشكل الضعفاء الالجئني من الفئات
 إىل االفتقــار بــسبب االنقطــاع بعــض باألغذيــة اإلمــداد خــط شــهد ،٢٠٠٧ عــام ويف - ٣٩

 يف اإلنـسانية  الـشؤون  ومكتـب  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  بـني  مناقـشات  حاليـا  وجتري .التمويل



S/2008/251
 

12 08-29720 
 

 تـصفيته ، الـذي متـت      رابوين يف الغذائي األمن خمزون تكوين إعادة أجل من األوروبية املفوضية
 إىل حينـها  يف اإلعاشـة  حصص إيصال استمرار كفالة بغرض وذلك ،٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول يف

 املـساعدة  تقـدمي  لربنـامج  ءبـسخا  التـربع  املاحنـة  باجلهـات  أهيـب  وإين .الغربية الصحراء الجئي
ــة، الــصحراء الجئــي إىل ــد ذلــك يف مبــا الغربي  حتــسني أجــل مــن الغــذائي، األمــن خمــزون جتدي

 .الغذائية إلمداداهتم آخر انقطاع أي وجتنب لالّجئني املعيشية األحوال
 

 الثقة بناء تدابري - هاء 
ــذ يتواصــل - ٤٠ ــامج تنفي ــاء برن ــادة الثقــة بن ــشؤون حــدةاملت األمــم مفوضــية بقي  الالجــئني ل

 مـع  وبالتعـاون  الغربيـة  الـصحراء  يف لالسـتفتاء  املتحـدة  األمـم  بعثـة  مـع  الوثيـق  بالتنـسيق  بنجاح
 .املعنيني الطرفني

 ،٢٠٠٨ مـارس /آذار ٢٨ حـىت  ٢٠٠٤ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف الربنـامج  بدايـة  ومنذ - ٤١
 ٥ ٦٤٤ األســرية لزيــاراتا تبــادل برنــامج مــن املــستفيدين الغربيــة الــصحراء ســكان عــدد بلــغ

 النـساء  مـن  املائـة  يف ٥٥ومـن بـني األفـراد املـشاركني، كـان هنـاك             . )أسـرة  ١ ٥٨٢( شخصا
 الالجــئني خميمــات إىل شخــصا ٢ ٦٨٦ وســافر؛ ١٨ ســن دون األطفــال مــن املائــة يف ٣٥ و

 .اإلقليم داخل مدن إىل شخصا ٢ ٩٥٨ و تندوف قرب
 الوثيـق  بالتنـسيق  املفوضـية  اسـتكملت  ،الربنـامج مـن    املـستفيدين  عدد زيادة أجل ومن - ٤٢
 املفوضـية  أجـرت  التـسجيل،  عمليـة  مـع  وبـاالقتران  .لتـسجيل مـن ا   جديـدة  جولـة  الطرفني، مع

 واالسـتعراض،  التـسجيل  لعملـييت  ونتيجـة  .تـسجيلهم  سـبق  الـذين  األشخاص لقوائم استعراضا
 اإلقلـيم  مـن  )سـرة أ ١ ٦٢٥( شخـصا  ٨ ٢٠١ بلـغ    جمـوع  مب املسجلني عدد املفوضية أحصت

 يف للمـشاركة  بوصـفهم مقبـولني      الالجـئني  خميمـات  من )أسرة ٢ ٨٦٩( شخصا ١٨ ٨٦٩ و
 التزامـه  علـى  يـدل  ممـا  الغربيـة،  الـصحراء  شـعب  أبـداه  الـذي  بالتجـاوب  أرحـب  وأنا .الربنامج
 .الربنامج بالقوي
 عقــار يف البوليــساريوجبهــة و املغــرب عــن ممــثلني بــني جــرت الــيت احملادثــات وخــالل - ٤٣

 انظـــر( ٢٠٠٨ مـــارس/آذار ١٨ إىل ١٦ مـــن الفتـــرة يف نيويـــورك، ب،ماهناســـيت يف غرينتـــري
 سـبل  حبـث  علـى  الطرفـان  اتفـق  ،) للتقرير احلايل  األول واملرفق أعاله ١٣ إىل   ١١الفقرات من   

 طريـق  عـن  لنقـل ل احلـايل  الربنـامج  اسـتكمال  أجـل  مـن  الـرب،  طريـق  عن العائلية الزيارات تيسري
 النـاس  مـن  بكـثري  أعلـى  عدد بإمكان فسيكون بنجاح، الربية الرحالت تنظيم أمكن إذاو .اجلو
 الطرفـان  أبـداه  مـا  ويسعدين .سنوات لعدة عنهم فُصلوا الذين أقارهبم للقاء بزيارات واقومي أن
 لتحقيـق  والبعثـة  املفوضـية  مـع  وثيـق  بشكل العمل على وأشجعهما اجلديد النهج هلذا تقّبل من
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ــات ــ عملي ــربي ورالعب ــسىن لكــي القريــب األجــل يف ال ــد يت ــصحراء ســكان مــن ملزي ــة ال  الغربي
 .األسرية الزيارات يف املشاركة

 يف الالجـئني  خميمـات  بـني  تـربط  الـيت  اجملانيـة  اهلاتفيـة  اخلدمـة  تـشغيل  بنجـاح  ويتواصل - ٤٤
 ارسمـ /آذار ٣١ غايـة  وإىل ٢٠٠٤ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف اخلدمـة  بدء ومنذ .واإلقليم تندوف
 .منـها  املائـة  يف ٦٠ النـساء  أجـرت  مكاملـة،  ٩٣ ٥٠٢ املـسجلة  املكاملات عدد جتاوز ،٢٠٠٨

 يف خـامس  هـاتفي  مركـز  إلنـشاء  الالزمـة  املعـدات  علـى  البعثـة،  من بدعم املفوضية، وحصلت
 اجلزائــر  حكومــة مــع وتتفــاوض  تنــدوف، عــن كلــم  ١٨٠ حنــو يبعــد الــذي  الداخلــة خمــيم

 .اجلزائر إىل املعدات هذه بتوريد إذن الستصدار
 توصـلت  ،)٤٦ الفقـرة  ،S/2007/619( الـسابق  تقريـري  يف شـرحه  ورد ما غرار وعلى - ٤٥

 يف دراسـية  حلقة أول تنظيم أجل من الطرفني مع اتفاق إىل ٢٠٠٧ أغسطس/آب يف املفوضية
 فمربنـو /الثـاين  تـشرين  يف الدراسـية  احللقـة  هـذه  عقـد  املقـرر  مـن  وكان .الثقة بناء برنامج إطار

 أبلـغ  ،٢٠٠٧نـوفمرب   /الثـاين  تـشرين  ٦ يف بأنـه  أبلـغ  أن ويؤسـفين  .الربتغال ماديرا، يف ٢٠٠٧
 حبـث  وجيـري  .الءمتـها مب أو الدراسـية  احللقـة  مببـدأ  يقبـل  أن وسعه يف ليس أنه املفوضية املغرب
 .أخرى تكميلية تدابري
 البعثـة  وتـوفر  .الثقـة  بنـاء  تـدابري  برنـامج  تنفيـذ  دعـم  يف هام بدور القيام البعثة وتواصل - ٤٦

 تـسهيل  املتحـدة  األمـم  شـرطة  ضـباط  يتـوىل  فيمـا  الـربي،  والنقـل  واملوظفني الطائرات للربنامج
 لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  مـوظفي  ومرافقـة  واملغـادرة  الوصول نقاط يف املطار إجراءات
 الوحــدة مــن رضممــ أو طبيــب يقــوم ذلــك، إىل إضــافة .املــستفيدين إىل زيــاراهتم يف الالجــئني
ــة ــة الطبي ــة التابعــة املاليزي ــة كــل مبرافقــة للبعث ــةرحل ــة وتواصــل . جوي ــدعم تقــدمي أيــضا البعث  ال

 .الالجئني لشؤون املتحدة األمم ملفوضية الضروري واإلداري واألمين اللوجسيت
 اجلهــات تقدمــه الــذي التمويــل علــى كليــا اعتمــادا الثقــة بنــاء تــدابري برنــامج ويعتمــد - ٤٧
ــرغم وعلــى .ةاملاحنــ ــزخم مــن ال  إضــافة ذلــك يف مبــا األخــرية، األشــهر يف املــسجل اإلجيــايب ال

 يف الطـرفني  بـني  املـربم  واالتفـاق  األسرية، الزيارات يف للمشاركة املسجلني قائمة إىل العديدين
 حـىت  الربنـامج،  اسـتمرار  فـإن    الـرب،  طريـق  عـن  األسـرية  الزيارات تيسري سبل لبحث سيتاماهن

 تـدابري  أن رأيـي  ويف .التمويـل  مـن  مزيـد  يتـوافر  مل مـا  مهـددا  أصبح لألنشطة، حلايلا باملستوى
 الـيت  األسـر  بـني  حيويـة  اتـصاالت  أيـضا  تـسهل  وإمنـا  فحـسب،  لحوار ل فرصة تتيح ال الثقة بناء

 الربنـامج  هـذا  دعـم  علـى  بقـوة  املاحنني جمتمع أحث ولذلك، .الغربية الصحراء يف مشلها تشتت
 أحـث  كمـا  .االقتـضاء  حـسب  وبعـده،  ٢٠٠٨ عام خالل ويتسع يستمر لكي املهم، اإلنساين
 .الغربية الصحراء سكان لصاحل أنشطتها وتيسري املفوضية مع التعاون مواصلة على الطرفني
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 نياملهاجرون غري النظامي - واو 
،   S/2007/619(علــــى النحــــو املــــبني يف تقريــــري الــــسابق املقــــدم إىل جملــــس األمــــن  - ٤٨

زال حاليا سـتة مهـاجرين حتـت رعايـة جبهـة البوليـساريو يف بـري حللـو، منـهم                      ، ما )٤٩ الفقرة
وبنـاء علـى   . غانا ومهاجر واحد من كل من بوركينا فاسو وكوت ديفوارمن  أربعة مهاجرين   

طلبات من مخـسة منـهم ملـساعدهتم يف العـودة إىل أوطـاهنم، حـصلت املنظمـة الدوليـة للـهجرة                      
فاسو وغانا، وضمنت تراخيص عبور مـن سـلطات          لطات بوركينا  على وثائق سفر من س     اآلن

 . املهاجرين إىل بلداهنم األصليةموريتانيا، لتيسري عودة آمنة هلؤالء
 

 حقوق اإلنسان - زاي 
مبا أن بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة مل تكلـف بواليـة خاصـة يف                         - ٤٩

ن مكرسـون لرصـد حقـوق اإلنـسان يف اإلقلـيم أو يف              جمال حقوق اإلنسان، فلـيس هلـا موظفـو        
كما أن مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان غـري مـشتركة            .خميمات الالجئني قرب تندوف   

ــزام مبعــايري حقــوق     . يف عمليــات البعثــة غــري أن األمــم املتحــدة تعتــرف بواجبــها يف جمــال االلت
لغربيـة، حيـث كـثريا مـا يتـهم الطرفـان يف             اإلنسان يف مجيع عملياهتا، مبا يف ذلك يف الصحراء ا         

ــم املتحــدة،        ــع األم ــصاالت م ــضا، يف وســائط اإلعــالم ويف االت ــضهما بع ــرتاع بع بارتكــاب ال
 .انتهاكات حلقوق اإلنسان

قـوق  مهتمـة حب  وخالل الفترة قيد االسـتعراض، أبلغـت منظمـات غـري حكوميـة دوليـة                  - ٥٠
ــق مبــضاي     ــسان ومــصادر أخــرى عــن ادعــاءات تتعل ــال ناشــطني يف جمــال حقــوق   اإلن قة واعتق

 أن الـسلطات  بـدا فيهـا  سياسيني من الصحراء الغربية، وأشارت إىل أحداث    اإلنسان وناشطني   
وعــالوة علــى ذلــك، . املغربيــة يف اإلقلــيم انتــهكت حــق التعــبري وتكــوين اجلمعيــات والتجمــع  
ية خـضعوا إلجـراءات   أوحت التقارير بأن مدافعني عن حقوق اإلنسان من أبناء الصحراء الغرب   

 .قضائية ال ترقى إىل املعايري الدولية للمحاكمة العادلة
 حممد عبد العزيز، األمـني العـام جلبهـة البوليـساريو، مـرتني              يلويف هذا الصدد، كتب إ      - ٥١

 لالحتجـاج  ٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  ومرتني يف  مارس/يناير وأربع مرات يف آذار    /يف كانون الثاين  
ز والقمع املزعوم للناشطني يف جمال حقوق اإلنـسان مـن أبنـاء الـصحراء               على عمليات االحتجا  

الغربية على يد السلطات املغربية يف مجيع أرجاء اإلقليم، ولاللتماس من األمـم املتحـدة توسـيع       
 االهتمـام مبـصري املـدنيني       والية بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة لكـي تـشمل               

محايــة حقــوق اإلنــسان و ختفــوا وأســرى احلــرب الــذين انقطعــت أخبــارهم الــذين ُزعــم أهنــم ا
ــة        . ورصــدها ــصحراء الغربي ــاء ال ــن أبن ــسياسيني م ــسجناء ال ــة ال ــضا إىل حال ــاهي أي وُوجــه انتب

 إضـرابات    الذين تفيـد التقـارير أن صـحتهم تتـدهور ألهنـم يـشاركون يف               احملتجزين يف املغرب،  
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مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بنـشر       قيـام  ا  السيد عبـد العزيـز أيـض      وأيد. عن الطعام 
تـه  لاتقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربية ويف خميمات الالجـئني يف تنـدوف، أح               

سـبتمرب  / أيلـول  ١٥ وثيقـة سـرية إىل اجلزائـر واملغـرب وجبهـة البوليـساريو يف                املفوضية بوصـفه  
،  S/2006/817(أكتـــــوبر /ألولوكمـــــا ذكـــــرت يف تقريـــــري الـــــصادر يف تـــــشرين ا. ٢٠٠٦
 .زالت املفوضية ملتزمة مبعاملة هذا التقرير على أنه وثيقة سرية ، ما)٤٧ الفقرة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أعربـت مـصادر لوسـائط اإلعـالم املغربيـة عـن قلقهـا           - ٥٢

وأبـرزت  إزاء انتهاكات مزعومة حلقـوق اإلنـسان يف خميمـات الـصحراء الغربيـة قـرب تنـدوف          
تــدهورا مزعومــا حلالــة حقــوق اإلنــسان واحلالــة اإلنــسانية لالجئــي الــصحراء الغربيــة يف هــذه    

مـن املمثـل     ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ٣مـؤرختني     تلقيـت رسـالتني    وفضال عـن ذلـك،       .املخيمات
 ت يف املغــربإحــدامها اإلصــالحات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان الــيت جــر  الــدائم للمغــرب، تــبني

)S/2008/221(   دوف املغرب إزاء أوضاع خميمات الالجـئني قـرب تنـ          قلق وتعرب األخرى عن
 .)S/2008/230 (املخيمات وتدعو إىل إجراء تعداد لسكان

،  S/2007/619 و   ٣، الفقـرة     S/2006/249نظـر   ا(وعلى حنو ما أُبلغ بـه اجمللـس مـن قبـل              - ٥٣
 سـنوات   ١٠السجن ملدة    ب ٢٠٠٧يونيه  /كم على شرطيني مغربيني يف حزيران     ، حُ )٥٣الفقرة  

ــاركي،     ــل محــدي ملب ــا يف مقت ــو لتورطهم ــة    وه ــصحراء الغربي ــاء ال ــغ وأحــد أبن ــن اليبل ــر م عم
ــون يف   ٢٤ ــنة، يف العيـ ــشرين األول٣٠سـ ــوبر / تـ ــارس / آذار٤ويف  . ٢٠٠٥أكتـ ، ٢٠٠٨مـ

ونظـرا للوقـت الـذي سـبق      . خففت إحدى حماكم االستئناف يف العيـون عقوبتيهمـا إىل سـنتني           
ــض  ــا أن ق ــشرطيني يف األســبوع األ   هلم ــرج عــن ال ــسجن، أف ــن آذارياه يف ال ــارس/ول م ويف . م

، كتـب إيل الـسيد عبـد العزيـز لالحتجـاج قـائال إن اإلفـراج املبكـر عـن          ٢٠٠٨مارس  /آذار ٨
 األعمـال    قدمتها السلطات املغربيـة مقابـل      “فرصة لإلفالت من العقاب   ”الشرطيني يعترب مبثابة    
 .اليت قام هبا الشرطيان

 
 إدارة البعثة والتدابري األمنية - اءح 

تتواصل األعمال يف اجملـال األمـين مـن أجـل حتقيـق امتثـال البعثـة ملعـايري العمـل األمنيـة                   - ٥٤
وأُقيمــت حاليــا يف ســتة مــن مواقــع أفرقــة البعثــة التــسعة جــدران دفاعيــة . الــدنيا لألمــم املتحــدة

ظــم لإلضــاءة األمنيــة، وحــواجز  حميطــة، ومالجــئ حتــت ســطح األرض، وأبــراج للمراقبــة، ون  
أم دريغــة (ومــن املتوقــع إجنــاز العمــل املتعلــق مبواقــع األفرقــة املتبقيــة الثالثــة  . وبوابــات مفــصلية

حبلول هناية سنة امليزانية احلالية، مما سيجعل مجيع مواقع األفرقة التـسعة ممتثلـة             ) وأوسرد وحمبس 
را يف العيـون إىل اتفـاق مـع الـسلطات احملليـة             وتوصلت البعثـة مـؤخ    . ملعايري العمل األمنية الدنيا   

الــيت أعربــت عــن موافقتــها التامــة علــى األعمــال املطلوبــة لتحقيــق امتثــال مقــر البعثــة وقاعــدة    
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واســتأنفت البعثــة حاليــا األعمــال املتعلقــة بالبنيــات . اللوجــستيات ملعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا
يطـة،  احملتشمل حتسني ضوابط الدخول، واألسوار      التحتية والتحسينات األمنية الضرورية، اليت      

شـيد بالتعـاون   وأُ. فـصلية، واجلـدران الواقيـة احمليطـة بـاجملمع     املونظم اإلضاءة األمنية، واحلواجز   
 .اإلجيايب الذي أبدته السلطات احمللية يف هذا الصدد

ــانون ١١وعقــــب اهلجمــــات اإلرهابيــــة الــــيت وقعــــت يف اجلزائــــر العاصــــمة يف     - ٥٥  كــ
، كان من الـالزم علـى وجـه االسـتعجال إدخـال عـدد مـن التحـسينات                   ٢٠٠٧ديسمرب  /ولاأل

ــدوف      ــة يف تن ــابع للبعث ــصال الت ــب االت ــن يف مكت ــز األم ــت أســالك   .لتعزي ــسرتينا”فُركب  “كن
الشائكة على مجيع اجلدران احمليطة، ووضعت براميل على الطـرق الرئيـسية املؤديـة إىل مكتـب                 

. متعرج وشـكل مـن أشـكال املـسافات اآلمنـة كلمـا أمكـن ذلـك                االتصال هبدف إنشاء طريق     
وتشمل املشاريع اجلارية إنشاء خمرج للطوارئ ملكتـب االتـصال، وتـشييد مركـز أمـين جديـد،                  
وإنــشاء نقطــة تفتــيش علــى الطريــق الرئيــسي املــؤدي إىل مكتــب االتــصال هبــدف إضــافة فئــة     

جهـات  /شـراف عليهـا أفـراد البعثـة       إضافية من ضـوابط الـدخول إىل مكتـب االتـصال يتـوىل اإل             
 .البعثة  معةمتعاقد
ونفذت البعثة أيضا مشاريع لإلصالح واألمن فيما يتعلق بأماكن إقامـة مـوظفي البعثـة       - ٥٦

وباإلضــافة إىل ذلــك، .  مــع الــسلطات احملليــةجنبــا إىل جنــبوفقــا للمبــادئ التوجيهيــة األمنيــة 
ت لالمتثال ملعايري السالمة والبيئة فيمـا يتعلـق         اعتمدت البعثة خطة جديدة يف قاعدة اللوجستيا      

وستـشمل اخلطـة تـدابري وقائيـة، منـها تـشييد صـهاريج مـن                . مبا هلا من حقول خلزانات الوقـود      
 .اخلرسانة حول كل خزانات الوقود يف منطقة البعثة ملنع التلوث الناجم عن انسكابات النفط

 األمنيـة، جيـري أيـضا إدخـال حتـسينات علـى             وباإلضافة إىل األعمـال املتعلقـة بالتـدابري         - ٥٧
املرافــق والبنيــات التحتيــة وحتــرز البعثــة تقــدما يف االستعاضــة عــن اهلياكــل ذات اجلــدران اللينــة  
بوحدات ذات جـدران صـلبة يف مواقـع األفرقـة يف أم دريغـة والـسمارة، علـى أن تليهـا مواقـع                        

د هبـا مواقـع األفرقـة بكميـات         لـيت تـزوَّ   وسعيا إىل كفالة أن تكـون جـودة امليـاه، ا          . أفرقة أخرى 
كــبرية، ذات مقــاييس صــحية مقبولــة، شــرعت البعثــة يف إقامــة منــشآت لتنقيــة امليــاه يف أربعــة   

ومـن املتوقـع االنتـهاء مـن إقامتـها حبلـول       . مواقع لألفرقة وقاعـدة اللوجـستيات ويف مقـر البعثـة      
لتـزام باملبـادئ التوجيهيـة املتـصلة        وتقوم البعثـة بأعمـال إضـافية مـن أجـل اال           . ٢٠٠٨ هناية عام 

وأُجنـز العمـل    . حبماية البيئة عن طريق حتديث خمتلف مرافـق الـصرف الـصحي وإدارة النفايـات              
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يف أربعة مواقع لألفرقة وهو جار بالنسبة جلميع مواقع األفرقـة األخـرى        

حوالت طاقـة شـبكات الطاقـة       ضعت خطة لالستعاضة عن مولدات الكهرباء يف مقر البعثة مب         ُو
 .يل إىل أقصى حد من تلوث البيئةالكهربائية احمللية، كلما أمكن ذلك، للتقل
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أوسـرد  (والعمـل جـار يف مـوقعني لألفرقـة          . واعتمدت البعثة خطة إلصـالح املطـارات       - ٥٨
. ة، غرب احلائط الترايب، مبا أهنما يشكالن املركـزين اللوجـستيني االسـتراتيجيني للبعثـ              )وحمبس

ويتواصــل . وُتــستخدم املــواد احملليــة واملعــدات املــستأجرة، ويتــوىل أفــراد البعثــة تنفيــذ األعمــال  
 .جتديد املطارات الثالثة ومنصات الطائرات العمودية الست املتبقية

ويف إطار جهود البعثة املـستمرة الراميـة إىل زيـادة بنـاء القـدرات احملليـة وحرصـا علـى                      - ٥٩
، اقترحت البعثة حتويل مثاين وظائف دولية وأربـع وظـائف ملتطـوعي األمـم         االقتصاد يف التكلفة  

 بإنـشاء وحـدة     كما قدمت توصية  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة إىل وظائف وطنية يف السنة املالية        
وسـيعمل  . مـن فئـة اخلـدمات العامـة       وطـين   للمحفوظات، تتكـون مـن موظـف دويل وموظـف           

إنـــشائها يف أثـــرت علـــى عمـــل البعثـــة منـــذ  ثغـــرة إداريـــة إنـــشاء هـــذه الوحـــدة علـــى معاجلـــة
 .١٩٩١ عام
 

 مسائل السلوك واالنضباط -طاء  
إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ    ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣طلــب جملــس األمــن يف قــراره      - ٦٠

التدابري الضرورية لكفالة االمتثال التام داخـل البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم                   
وأُبلغ يف األشـهر الـستة املاضـية عـن حالـة            . ء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني   التسامح مطلقا إزا  

مزعومة واحدة من حـاالت االسـتغالل اجلنـسي وسـوء الـسلوك اخلطـري، واختـذت اإلجـراءات                  
 حتـت   ٢٠٠٧ديـسمرب   /وأُجنـز يف كـانون األول     . املناسبة يف إطـار األنظمـة ملعاجلـة هـذه املـسألة           

اط برنـامج تـدرييب شـامل إجبـاري جلميـع أفـراد البعثـة بـشأن                 إشراف وحدة الـسلوك واالنـضب     
. اجلنـسي والتحـرش اجلنـسي    اجلنـسي واالنتـهاك   معايري السلوك املتوقعة، يشمل منع االستغالل    

وُعدل الربنامج التمهيـدي املقـدم إىل مجيـع املـوظفني إلبـراز سياسـة عـدم التـسامح مطلقـا إزاء                      
وجرت توعية مجيع أفراد البعثة بسياسية عـدم        . تبعها البعثة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني اليت ت    

األمـني العـام    التسامح مطلقا إزاء السلوك احملظور يف أماكن العمل علـى النحـو املـبني يف نـشرة                  
ST/SGB/2008/5 .                 ،وكجزء من االسـتراتيجية الراميـة إىل منـع حـاالت سـوء الـسلوك اخلطـرية

لعديد من فرص ممارسة أنشطة الترفيه واالستجمام بدعم مـن          أتاحت جلنة الترفيه التابعة للبعثة ا     
 .البعثة
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض قامــت جبهــة البوليــساريو وأوســاط أكادمييــة أوروبيــة  - ٦١

تعمـل يف اإلقلــيم بــإبالغ قيـادة البعثــة مبــسألة ختريـب مزعــوم لفنــون صـخرية تعــود إىل مــا قبــل     
وتأكـد أن مواقـع ذات   . مـراقبني عـسكريني تـابعني للبعثـة    التاريخ يف الصحراء الغربية علـى يـد    

. أمهية أثرية وثقافية توجد قرب تيفارييت وأغوانيت، الواقعتني شرق احلائط الترايب، قـد تـأثرت              
وأُجـري بالفعـل    . وردا على ذلك، اختذت البعثة إجراءات عاجلة ملنع تكرار مثل هـذا الـسلوك             
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. قد جملس حتقيق رمسـي إلجـراء مزيـد مـن التحقيقـات         حتقيق أويل لتحديد هوية املسؤولني، وع     
وزار ممثلي اخلاص كال املوقعني املتضررين خالل الفترة املشمولة بالتقرير واستهل جمموعة مـن              
التدابري الرامية إىل كفالة إبراز حظر هذا الشكل من أشكال سوء السلوك بـشكل خـاص علـى          

ربامج التمهيديــة املنقحــة والتــدريب اإلجبــاري  مجيــع أفــراد البعثــة اجلــدد واحلــاليني يف إطــار الــ  
وطلبــت البعثــة أيــضا مــساعدة منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  . املتعلــق بالتوعيــة الثقافيــة

والثقافة لتحديد خرباء ميكن للبعثة أن تستخدمهم لتقييم أعمال الترميم الـيت مـن الـالزم القيـام                  
ويؤسفين ويؤسف ممثلي اخلـاص بـالغ األسـف أن          . هبا إلصالح تلك الفنون الصخرية وحفظها     

 .أعمال بضعة أفراد قد تسببت يف هذه اخلسائر
 

 االحتاد األفريقي - خامسا 
فريقــي لــدى البعثــة، برئاســة كــبري ممثليــه، ييلمــا ألوفــد املــراقبني التــابع لالحتــاد اواصــل  - ٦٢

وأود . ة قيــد االســتعراض، تقــدمي الــدعم للبعثــة والتعــاون معهــا خــالل الفتــر )إثيوبيــا(تاديــسي 
 . تكرار اإلعراب عن تقديري لالحتاد األفريقي على مسامهته

 
 اجلوانب املالية - سادسا 

يونيــه / حزيــران٢٩ املــؤرخ ٦١/٢٩٠خصــصت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا      - ٦٣
 إىل ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ١ مليون دوالر لإلنفاق على البعثة يف الفترة مـن  ٤٤,٣، مبلغ  ٢٠٠٧

فـي حالـة موافقـة جملـس األمـن علـى توصـييت الـواردة يف                 فلـذلك،    .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠
 من هذا التقريـر فيمـا يتعلـق بتمديـد واليـة البعثـة، ستقتـصر تكـاليف اإلنفـاق علـى                       ٧٢الفقرة  

  . البعثة خالل فترة التمديد على املوارد اليت توافق اجلمعية العامة عليها
، بلغت االشتراكات املقررة غري املـسددة إىل        ٢٠٠٧يسمرب  د/ كانون األول  ٣١وحىت   - ٦٤

ــة    ــاص للبعثـ ــساب اخلـ ــون دوالر٦٣,١احلـ ــة .  مليـ ــع ا ونتيجـ ــدم دفـ ــتراكالعـ ــررة الشـ ت املقـ
  منــذ قــوات ال الــيت وفــرت  مل تــتمكن املنظمــة مــن رد التكــاليف إىل احلكومــات      املــستحقة،

 .٢٠٠٢أبريل /نيسان
ــررة    - ٦٥ ــتراكات املقـ ــت االشـ ــري املوبلغـ ــةغـ ــسالم يف    دفوعـ ــظ الـ ــات حفـ ــع عمليـ  جلميـ
 .ون دوالري بل٢,٧٢ ما قدره ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٣١
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 مالحظات وتوصيات - سابعا 
أرحب بالتزام الطرفني مبواصلة عملية املفاوضات على النحو املبني يف الـبالغ اخلتـامي                - ٦٦

مـــارس يف / آذار١٨ إىل ١٦ الـــصادر عـــن اجلولـــة الرابعـــة حملادثاهتمـــا املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن
أنــه ال ميكــن احلفــاظ علــى هــذا  مبعــوثي الشخــصي غــري أين أتفــق مــع . ، بنيويــوركماهناســيت

الزخم إال مبحاولة إجياد خمرج للمأزق السياسي الراهن من خالل حتلي كـال الطـرفني بالواقعيـة        
ائم ال يـشكل نتيجـة      وسيقامسين اجملتمع الدويل رأيي بأن تدعيم الوضع القـ        . والرغبة يف التسوية  

 .مقبولة لعملية املفاوضات اجلارية
، وبـالنظر إىل     املتحـدة  األمـم وعلى أساس جوالت املفاوضات األربـع املعقـودة برعايـة            - ٦٧

جبهـة  ومبعوثي الشخـصي، أوصـي بـأن يكـرر جملـس األمـن مناشـدته للطـرفني، املغـرب                    تقييم  
كمـا أوصـي   . أكثر تكثيفـا وموضـوعية  البوليساريو، بالدخول يف مرحلة من املفاوضات تكون        

ــذلك، أن يطلــب إىل الطــرفني أن يتفاوضــا دون شــروط مــسبقة     ــد . اجمللــس، لــدى قيامــه ب وق
أعــرب مبعــوثي الشخــصي عــن اســتعداده لتقــدمي إحاطــة للطــرفني وجمللــس األمــن عــن تقييمــه    

 .لطريق املضي إىل األمام
ات مـن خملفـات احلـرب يف الـصحراء     وأرحب بالتقدم احملرز يف إزالـة األلغـام واملتفجـر     - ٦٨

 وأشيد بكال الطرفني علـى مـا يبذالنـه مـن جهـود يف هـذا الـصدد وعلـى تعاوهنمـا مـع                       . الغربية
. البعثة، وأحثهما على مواصلة السعي إىل حتقيق هدف إزالة هذه األسلحة اخلطـرة مـن اإلقلـيم         

رفــاه مجيــع أبنــاء   ، هــذه مــسامهة قيمــة يف   )٦٤، الفقــرة  S/2007/619(فكمــا لــوحظ ســابقا   
وباإلضــافة إىل ذلــك، يــشجعين أن البعثــة اســتطاعت تعزيــز  . الــصحراء الغربيــة ويف أمــن البعثــة

مهامهــا يف جمــال تنــسيق املعلومــات وحتــسني موثوقيــة البيانــات املتعلقــة باملنــاطق املــشتبه يف          
لزيــادة وتتــيح أنــشطة إزالــة األلغــام هــذه فرصــة   . خطورهتــا يف مجيــع أرجــاء الــصحراء الغربيــة 

التعــاون وبنــاء الثقــة بــني الطــرفني، وأود تــشجيع كــال الطــرفني علــى العمــل مــع البعثــة إلنــشاء 
آليات اتصال وتبادل للمعلومات تتسم بطابع مباشر بدرجة أكرب لتيسري عملـها يف جمـال إزالـة                 

 .ن املسائل ذات املصلحة املشتركةاأللغام وغريها م
التقرير اخنفـض عـدد حـاالت اإلبـالغ         بـ تـرة املـشمولة     ويسرين أن أالحظ أنه خالل الف       - ٦٩

أنــين  إال.  العــسكريني التــابعني للبعثــةعــن فــرض قيــود مــن الطــرفني علــى حريــة تنقــل املــراقبني 
مازلــت قلقــا إزاء اســتمرار فــرض قيــود علــى حريــة تنقــل املــراقبني العــسكريني التــابعني لألمــم   

 والنقـاط احملـصنة التابعـة للطـرفني ألغـراض           ة الوحـدات واملقـار    راملتحدة الذين يـسعون إىل زيـا      
والطرفان مسؤوالن عن كفالة عدم ارتكاب انتهاكات من جانب القوات العـسكرية            . التحقق

التابعة لكـل منـهما، وأود تـشجيع الطـرفني علـى االلتـزام علـى حنـو أكمـل بأحكـام االتفاقـات                   
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قـف إطـالق النـار ولكفالـة     العسكرية وإبـداء كامـل تعاوهنمـا مـع البعثـة هبـدف احلفـاظ علـى و         
 . باملبادئ األساسية حلفظ السالمالتمسك

ــا  - ٧٠ ــة   از وم ــسانية لالجئــي الــصحراء الغربي ــة اإلن ــا إزاء احلال ــصدد،  . لــت قلق ويف هــذا ال
ــدوف دون        ــيم وخميمــات الالجــئني يف تن ــارات األســرية بــني اإلقل ــادل الزي ــسرين اســتمرار تب ي

ويسرين بشكل خـاص أن املغـرب وجبهـة البوليـساريو           . رانقطاع خالل الفترة املشمولة بالتقري    
مـــارس علـــى  / آذار١٨ إىل ١٦ يف الفتـــرة مـــن  ماهناســـيتاتفقـــا يف احملادثـــات املعقـــودة يف   

استكشاف إمكانية القيام بزيارات أسرية برا، باإلضافة إىل الربنامج احلـايل اجلـاري عـن طريـق                 
 املستفيدين القـادرين علـى زيـارة أقربـائهم     وحيتمل أن يسهم هذا يف زيادة كبرية يف عدد        . اجلو

إال أنه يؤسفين إلغاء احللقة الدراسية املقرر عقـدها         . الذين انقطعت صلتهم هبم منذ زمن طويل      
يف ماديرا، يف الربتغال، وأحث الطرفني علـى مواصـلة استكـشاف سـبل توسـيع نطـاق برنـامج                    

ــة   ــاء الثق ــدابري بن ــاون اجل  . ت ــصدد، أرحــب بالتع ــذا ال ــدد   ويف ه ــادة يف ع ــذي أدى إىل زي ــد ال ي
وبــالنظر إىل أن برنــامج بنــاء الثقــة هــو اجملــال . املـستفيدين املــسجلني للقيــام بالزيــارات األســرية 

حرز فيه تقدم ملحـوظ بـني الطـرفني يف اآلونـة األخـرية، وإىل أنـه ينطـوي علـى                     الوحيد الذي أُ  
 يـؤثر بـشكل     هالت أخـرى، وإىل أنـ     إمكانية بناء الثقة واملساعدة يف اخلـروج مـن املـأزق يف جمـا             

مباشــر علــى نوعيــة حيــاة أبنــاء الــصحراء الغربيــة علــى مــستوى إنــساين ِصــرف، فــإين أهيــب      
ويقلقين شـديد القلـق   . دعمه من أجل مواصلة برنامج تدابري بناء الثقة       أن ُيظهر   باجملتمع الدويل   

مـن التمويـل يف املـستقبل،       أن هذه املبادرة اإلنـسانية القيمـة معرضـة للخطـر إذا مل يقـدم مزيـد                  
 .الثقة اء لربنامج تدابري بناءوأحث اجلهات املاحنة بقوة على التربع بسخ

،   S/2007/619 و ،٥٢، الفقـــرة   S/2006/202 انظـــر (طـــرفني وأود أن أكـــرر دعـــوة ال   - ٧١
بأن يواصال املشاركة يف حـوار مـستمر وبنـاء مـع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                ) ٦٧ الفقرة

وأود أن أكـرر أن األمـم   .  احترام حقوق اإلنسان لشعب الصحراء الغربيـة ضمانإلنسان بغية   ا 
تتـوافر   حلقـوق اإلنـسان رغـم أن البعثـة ال     زالـت ملتزمـة بالتمـسك باملعـايري الدوليـة            املتحدة ما 

 .املسألة د الالزمة ملعاجلة هذه لديها الوالية أو املوار
اليــة، ويف ضــوء اجلهــود املــستمرة ملبعــوثي الشخــصي،  ويف ظــل الظــروف امليدانيــة احل  - ٧٢

. زال ضــروريا الســتمرار وقــف إطــالق النــار يف الــصحراء الغربيــة  أعتقــد أن وجــود البعثــة مــا 
 تـشرين   ٣١ولذلك، أوصي بأن ميدد جملس األمن واليـة البعثـة لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى حـىت                     

 .٢٠٠٨ أكتوبر /األول 
الــسوم علــى و عــن تقــديري ملبعــوثي الشخــصي، بيتــر فــان  ويف اخلتــام، أود أن أعــرب  - ٧٣

وأود أيضا أن أعرب عن شـكري ملمثلـي          .جهوده املتواصلة إلجياد حل ملسألة الصحراء الغربية       
، وكــذلك لرجــال )الــصني(اخلــاص، جوليــان هارســتون، وقائــد القــوة اللــواء جيــنغمني جــاو    

  .ة البعثةونساء البعثة، على عملهم يف ظروف صعبة، للوفاء بوالي



S/2008/251  
 

08-29720 21 
 

 املرفق األول
 

 ]باالنكليزية والفرنسية: األصل[
  

ــالغ صــادر عــن      ــوث الشخــصي ل ب ــام ألمــنياملبع بــشأن الــصحراء الغربيــة    الع
 )الطرفني مبوافقة(

 )عقار غرينتري(اجتماع ماهناسيت   
 ٢٠٠٨مارس / آذار١٨  

 
رينتـــري، اجتمـــع ممثلـــون عـــن املغـــرب وجبهـــة البوليـــساريو يف ماهناســـيت، عقـــار غ   

 ١٧٥٤، وفقـا لقـراري جملـس األمـن          ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٦بنيويورك، يف الفترة من     
 تـــــشرين ٣١  املـــــؤرخ)٢٠٠٧ (١٧٨٣ و ٢٠٠٧أبريـــــل /نيـــــسان ٣٠املـــــؤرخ ) ٢٠٠٧(

وكما كانت عليه احلال يف جـوالت احملادثـات         . ، بشأن الصحراء الغربية   ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
ن البلدين اجملـاورين، اجلزائـر وموريتانيـا، يف اجللـستني االفتتاحيـة      السابقة، حضر أيضا ممثلون ع   

 .واخلتامية، وجرت استشارهتم على انفراد خالل احملادثات
كمــا نــاقش الطرفــان املــسائل . وتركــزت املناقــشات علــى تنفيــذ قــراري جملــس األمــن  

 قــدمُتها لتوســيع ني عــدد مــن املقترحــات الــيتبــومــن . املوضــوعية، كــاإلدارة والعدالــة واملــوارد
نطاق تـدابري بنـاء الثقـة، حـصل اتفـاق بـني الطـرفني علـى استكـشاف إمكانيـة إجـراء زيـارات                         

 .عائلية بطريق الرب، باإلضافة إىل الربنامج احلايل للزيارات بطريق اجلو
وختاما هلذه اجلولة الرابعة من احملادثات، أعرب الطرفان جمددا عـن التزامهمـا مبواصـلة              

 .يف ماهناسيت يف موعد ُيحدد باالتفاق املشتركاملفاوضات 
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 املرفق الثاين
 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١حىت املسامهات   

 
 البلد

ــون  املراقبــــــــــــــــــــــ
 اجملموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(العسكريون

 ١٧ صفر صفر ١٧ االحتاد الروسي
 ٤ صفر صفر ٤ نياألرجنت

 ٨ صفر صفر ٨ أوروغواي
 ٣ صفر صفر ٣ أيرلندا
 ٥ صفر صفر ٥ إيطاليا

 ٨ صفر صفر ٨ باكستان
 ٦ صفر صفر ٦ الربازيل

 ٨ صفر صفر ٨ بنغالديش
 ١ صفر صفر ١ ابولند

 ٢ صفر صفر ٢ جيبويت
 ٢ صفر صفر ٢ سري النكا
 ١٠ ٣ صفر ٧ السلفادور

 ١١ صفر صفر ١١ الصني
 ١٥ صفر صفر ١٥ غانا
 ٢ صفر صفر ٢ غينيا
 ١٣ صفر صفر ١٣ فرنسا
 ٨ صفر صفر ٨ كرواتيا
 ٢ صفر صفر ٢ كينيا
 ٣١ صفر ٢٠ ١١ ماليزيا
 ٢٧ ٣ صفر ٢٤ مصر

 ٣ صفر صفر ٣ منغوليا
 ٢ صفر صفر ٢ النمسا
 ٨ صفر صفر ٨ نيجرييا

 ١٢ صفر صفر ١٢ هندوراس
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 البلد
ــون  املراقبــــــــــــــــــــــ

 اجملموع )ب(الشرطة املدنية )أ(القوات )أ(العسكريون

 ٧ صفر صفر ٧ هنغاريا
 ٦ صفر صفر ٦ اليمن
 ١ صفر صفر ١ اليونان

 ٢٢٢ ٦ ٢٠ ١٩٦ اجملموع 
 

 . فردا، مبن فيهم قائد القوة٢٣١يبلغ القوام املأذون به  )أ( 
 . أفراد٦يبلغ القوام املأذون به  )ب( 
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