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 تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية    
    

 مقدمة  - أوال  
أبريـل  / نيسان ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨١٣ُيقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن          - ١

اجمللــس واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة        بــه ، الــذي مــدد  ٢٠٠٨
.  أن أقـدم تقريـرا عـن احلالـة قبـل هنايـة فتـرة الواليـة                  وطلـب إيلَّ   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣٠ حىت

 املــــؤرخ سابق تقريــــري الــــ صــــدور منــــذحــــدثتويغطــــي هــــذا التقريــــر التطــــورات الــــيت  
  .عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية) S/2008/251 (٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤
  

 التطورات األخرية يف الصحراء الغربية  - ثانيا  
 اجلبهـة الـشعبية لتحريـر الـساقية         احتفلـت و.  بوجـه عـام    حلالـة هادئـة يف اإلقلـيم      بقيت ا   - ٢

يف إلنـشائها    الـسنوية اخلامـسة والـثالثني        بالذكرى) جبهة البوليساريو (احلمراء ووادي الذهب    
 اجلمهوريـة العربيـة     لـصدور إعـالن   الـذكرى الـسنوية الثالثـة والـثالثني         ب و ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٠

 عامــــة يف  عقــــدت أحــــداثاحبيــــث، ٢٠٠٩فربايــــر / شــــباط٢٧يف  اطيــــةالــــصحراوية الدميقر
 .املناسبتني كلتا

، مبناســـبة ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٣٠ووجـــه العاهـــل املغـــريب امللـــك حممـــد الـــسادس يف   - ٣
الــذكرى التاســعة لتربعــه علــى العــرش، خطابــا إىل األمــة ليكــرر التأكيــد علــى ضــرورة احتــرام  

ــ. الــسالمة اإلقليميــة للبلــد  ضا اجلزائــر إىل تطبيــع العالقــات بــني البلــدين وإعــادة فــتح   ودعــا أي
املـسرية  ”ويف وقت الحق، ومبناسبة الـذكرى الـسنوية الثالثـة والـثالثني لــ               . حدودمها املشتركة 

 اعتـزام   ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٦أصدره يف    املغربية، أعلن امللك يف بيان آخر        “اخلضراء
ــاليم،    ــه نقــــل الــــسلطات إىل األقــ ــصحراء الغربيــــة، كجــــزء مــــن      حكومتــ  ممــــا يــــشمل الــ

 .“الالمركزية” إصالح
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ــاين ٢٢ويف   - ٤ ــاير / كــانون الث ــساريو  ، أعلنــت ٢٠٠٩ين ــشاء عــن جبهــة البولي منطقــة إن
 ميــل حبــري مــن ٢٠٠اقتــصادية خالــصة للــصحراء الغربيــة مــن املفتــرض أن متتــد علــى مــسافة  

لجبهة حممد عبـد العزيـز يف بيـان عـام           ل وعند توقيع اإلعالن، قال األمني العام     . سواحل اإلقليم 
إن اإلعــالن قــائم علــى حــق شــعب الــصحراء الغربيــة يف تقريــر املــصري وســيادته الدائمــة علــى    

 االتفـاق املتعلـق مبـصائد األمسـاك الـذي           إىل وقـف تنفيـذ     االحتاد األورويب    دعاوموارده الطبيعية   
 .٢٠٠٥ مع املغرب يف عام أبرمه

أطـاح بـالرئيس املوريتـاين املنتخـب        الـذي   عـسكري   النقالب  الاندد جملس األمن ب   قد  و  - ٥
سبتمرب، لقي اثنا عشر جنديا موريتانيا مـصرعهم        / أيلول ١٥ويف  . ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٦يف  

 يف  مكـان  مجاعـة مرتبطـة بالقاعـدة بـالقرب مـن ازويـرات، وهـو                نـصبته أنه كمـني     يف ما يشتبه  
ونتيجـة لـذلك،    .  البعثة يف ميجك   ألفرقةع   كيلومترا عن أقرب موق    ١٤٠موريتانيا يبعد حوايل    

 شـرق  األفرقـة  مواقـع  مجيـع قيدت البعثة أنشطة الدوريات وزادت من شـدة التـدابري األمنيـة يف              
 .اجلدار الرملي

ــانون األول١١ويف   - ٦ ــاد     / كـ ــة لالحتـ ــات اخلارجيـ ــة العالقـ ــت مفوضـ ــسمرب، اجتمعـ ديـ
 كـانون   ٢٨ و   ٢٧ ويف.  جبهة البوليساريو  والدنر للمرة األوىل بزعيم    - األورويب بينيتا فرييرو  

للمـــرة األوىل منـــذ الـــصحراء الغربيـــة ار وفـــد مـــن الربملـــان األورويب  ز، ٢٠٠٩ينـــاير /الثـــاين
  . لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف اإلقليم٢٠٠٢ عام
  

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

إىل الطـرفني، ملواصـلة     ) ٢٠٠٨ (١٨١٣ جملس األمن يف قراره       وجهه الذيبعد النداء     - ٧
ــة العامــة عــدة  أجــرتبــدون شــروط مــسبقة وبنيــة حــسنة،   واملفاوضــات حتــت رعــاييت    األمان

خامـــسة بـــشأن عقـــد جولـــة مناقـــشات مـــع الطـــرفني وغريمهـــا مـــن اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة  
 .ملفاوضاتا من

ــة    - ٨ ــهت واليــ ــاص  وانتــ ــوثي اخلــ ــان وامبعــ ــسوم يف آبفــ ــسطس /لــ  ويف .٢٠٠٨أغــ
لمغرب، الطيـب الفاسـي الفهـري،       والتعاون ل ارجية  اخل، اجتمعت بوزير    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

للـشؤون   األمـني العـام   ة وكيلـ توزار. التفـاوض قُـدما  بل لدفع عمليـة    وناقشت معه أفضل السُ   
ملزيـد  ء ا جـرا  إل ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥ و   ١٤باسـكو املغـرب يف      لني  . السياسية ب 

نـوفمرب، اجتمعـت بـاألمني العـام جلبهـة      / تشرين الثـاين ٤ويف . من املناقشات بشأن هذه املسألة 
ــة   الويف هــذه االجتماعــات، كــررت  . البوليــساريو ــد للطــرفني علــى التزامــي مبتابعــة عملي تأكي
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وشددت أيضا على أن املفاوضـات املقبلـة        . املفاوضات وفقا للتكليف الصادر عن جملس األمن      
، وأن  بواليـة نيويـورك     يف ماهناسـت   الـيت عقـدت   تبين على التقـدم احملـرز يف اجلـوالت األربـع            س

ــسترشد     ــوثي اخلــاص اجلديــد سي ــن   بمبع ــرار جملــس األم ــرارات ) ٢٠٠٨ (١٨١٣ق الــيت والق
ــدم احملــرز حــىت تارخيــه     . ســبقته ــضا يف احلــسبان التق ــوســيأخذ أي حــل لتوصــل إىل ل يسعيف ال

 يف   الـصحراء الغربيـة    حـق شـعب   مـن الطـرفني يأخـذ يف االعتبـار          سياسي عادل ودائم ومقبـول      
  .تقرير مصريه

  
 ها احملرز فيتقدمال املفاوضات وحالة  -بــاء   

مــع الطــرفني، عينــت أُجريــت  مــشاوراتعلــى إثــر و، ٢٠٠٩ينــاير /يف كــانون الثــاين  - ٩
ــد    ــوثي اخلــاص اجلدي ــستوفر روس بوصــفه مبع ــذ ذلــك احلــني،  . كري ــسيد روس أجــرىومن  ال

، اجلزائـر   ينن اجملـاور  يمشاورات مع ممثلي املغرب وجبهة البوليساريو وكـذلك مـع ممثلـي البلـد             
يف بزيـارة إىل املنطقـة      باإلضافة إىل ذلـك،      ،قامقد  و.  أخرى وموريتانيا، ومع ممثلي بلدان معنية    

 للطـرفني   ة احلاليـ  املواقـف  بـشأن    مشاورات متعمقة فرباير إلجراء   / شباط ٢٨إىل   ١٧من  الفترة  
 .وبشأن سبل دفع عملية املفاوضات إىل مرحلة مكثفة وجوهرية بشكل أكرب

، عبـاس  بـالوزير األول فرباير، اجتمع مبعوثي اخلاص يف الربـاط    / شباط ٢٠ و   ١٩ويف    - ١٠
موسى، وغريهم مـن     اخلارجية والتعاون، ووزير الداخلية، شكيب بن     الشؤون  الفاسي، ووزير   

فربايـر، اجتمـع بامللـك حممـد       / شـباط  ٢٠ويف  . ء الـسياسيني  املسؤولني احلكوميني والزعما  كبار  
فربايـر، بـاألمني   / شـباط ٢٢ و  ٢١، يف    بـاجلزائر  واجتمع، يف منطقـة تنـدوف     . السادس يف فاس  

حممـد خـداد، وغـريه      انسق جبهـة البوليـساريو لـدى البعثـة،          مبالعام جلبهة البوليساريو، وكذلك     
ــار مــن  ــلاملــسؤولني يف جبهــة البوليــساريو، وز كب وزار أيــضا خمــيم الالجــئني يف  . عمــاء القبائ
 .فرباير/ شباط٢٧سمارة ومدرسة ال

ــباط٢٣ويف   - ١١ ــر / ش ــة،     ٢٠٠٩فرباي ــالرئيس بوتفليق ــر ب ــوثي اخلــاص يف اجلزائ ــع مبع ، اجتم
املكلـف    لـدى وزيـر الـشؤون اخلارجيـة         اخلارجية، مـراد مدلـسي، والـوزير املنتـدب          الشؤون ووزير

ــة واأل با ــشؤون املغاربي ــار املــسؤولني احلكــوميني    فل ــد القــادر مــساهل، وغريهــم مــن كب ــة، عب . ريقي
مـن املنطقـة، مـشاورات مـع الـسلطات اإلسـبانية والفرنـسية يف         بعد عودتـه    مبعوثي اخلاص   أجرى  و

 سـلطات الواليـات املتحـدة       مـع  على التـوايل، و    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٧ و   ٢٦مدريد وباريس يف    
 اإضافة إىل ذلك، باملمثـل الـدائم ملوريتانيـ        اجتمع  و. مارس/ار آذ ١٢ و   ١١واشنطن العاصمة يف    يف  

 .مارس/ آذار١٠لدى األمم املتحدة يف نيويورك يف 

لمنطقة، بأن كل حماوريـه خـالل       ل االستطالعيةوأخربين مبعوثي اخلاص، عقب زيارته        - ١٢
 املتحـدة   أكـدوا التـزامهم بالتعـاون مـع األمـم         ) العاصـمة (اجتماعات الرباط وتندوف واجلزائـر      
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للتوصــل إىل حــل ملــسألة الــصحراء الغربيــة يف أقــرب وقــت ممكــن، كــشرط مــسبق لالســتقرار   
وأخـربين أيـضا    . والتكامل والتنمية يف املنطقة ولعودة الجئي الصحراء الغربية إىل احلياة العاديـة           

 يف يف ماهناسـت  عقـدت تغري منـذ اجلولـة الرابعـة مـن املفاوضـات الـيت             تـ قف الطرفني مل    ابأن مو 
 بـشأن سـبل حتقيـق حـل     جـدا  ة متباعـد تبقيـ أهنـا   و ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٦من  الفترة  

 يف أن سياسي عـادل ودائـم ومقبـول للطـرفني يأخـذ يف االعتبـار حـق شـعب الـصحراء الغربيـة                
  .)٤٣، الفقرة S/2008/251انظر (، وفقا ملا دعا إليه جملس األمن يقرر مصريه

  
  أرض الواقعاألنشطة اجلارية على  - رابعا  

 األنشطة العسكرية  - ألف  
 فـردا،  ٢١٣ عـدد أفـراد العنـصر العـسكري يف البعثـة           بلـغ ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١يف    - ١٣

ــيهم  ــة، يف مقابــل  املوظفــون اإلداريــون ومبــن ف ــه وهــو موظفــو الوحــدة الطبي  القــوام املــأذون ب
ــ صـــدورذ واخنفـــض عـــدد املراقبـــات العـــسكريات بـــاثنتني منـــ .فـــردا ٢٣٠ ــ تقريـ  سابقري الـ

)S/2008/251( .         وتتضمن البعثة حاليا ثالث مراقبات عسكريات، من كرواتيا وغانا ومنغوليـا .
وسـأرحب بنـشر البلـدان املـسامهة        . ةملاليزيـ ا الوحـدة الطبيـة      ضمنوهناك أيضا ست ضابطات     

 مــن الــضابطات، ســواء ألســباب تــشغيلية أو لتحــسني التــوازن بــني اجلنــسني يف  ابقــوات مزيــد
، اخنفـض عـدد املـراقبني العـسكريني النـاطقني      املـستعرضة يف هـذا التقريـر   وخالل الفتـرة    . البعثة

 . على التوايل، ضابطا منتشرين حاليا١٧ و ٢٥ و ١٤بالفرنسية واإلسبانية والعربية إىل 

، قامـت البعثـة   ٢٠٠٩مـارس  / آذار٣١ إىل ٢٠٠٨أبريـل  / نيسان١وخالل الفترة من    - ١٤
 دوريات اسـتطالع جويـة لزيـارة وحـدات اجلـيش امللكـي              ٦٠٩ة و    دوريات أرضي  ٨ ٥٠٧بـ  

وزادت .  جلبهـة البوليـساريو ولرصـد تقيـدمها باالتفاقـات العـسكرية      العسكريةاملغريب والقوات  
 اهلليكــوبتر بوصــفها طريقــة رصــد فعالــة،  طــائراتاســتخدام دوريــاتمــن  خــالل الــسنةالبعثــة 

 .يكوبتر يف األشهر املقبلة اهلل طائراتوتعتزم مواصلة زيادة عدد مهام

وظلت البعثة تتمتع بعالقات جيدة مع اجليش امللكي املغـريب والقـوات املـسلحة جلبهـة            - ١٥
 .الطــرف اآلخــر عــن التعامــل مباشــرة مــع  ظــل ميتنــع الطــرفني  مــن غــري أن كــال.البوليــساريو

 . البعثةمكاتبات عن طريقواختذت كل االتصاالت املعروفة بني القوتني املسلحتني شكل 

 تلـك املتعلقـة     ، فيما عـدا   ١واخنفضت انتهاكات كال الطرفني لالتفاق العسكري رقم          - ١٦
 انتهاكا جديدا مـن جانـب   ١١والحظت البعثة وسجلت .  العسكرينيلبعثةا حبرية تنقل مراقيب 

 بـــني املـــسجلة ١٤ الــــ هانتهاكاتـــب اخنفـــاض طفيـــف باملقارنـــة وهـــواجلـــيش امللكـــي املغـــريب، 
، وســبعة انتــهاكات جديــدة مــن جانــب جبهــة   ٢٠٠٨أبريــل / ونيــسان٢٠٠٧يــل أبر/نيــسان
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 خـالل نفـس الفتـرة يف    املـسجلة  ٢٢ الــ  اهتاانتهاكب اخنفاض ملموس باملقارنة   وهوالبوليساريو،  
 ومشلت انتهاكات اجليش امللكي املغـريب بنـاء أمـاكن لإلقامـة وكـذلك مبـان                 .٢٠٠٨-٢٠٠٧

يكة الفرعيني دون إذن من البعثة ومواصـلة أعمـال البنـاء            إدارية أخرى يف قطاعي حمبس وأم در      
تابعـة  ة   تنقل قافلة لوجـستي    كذلك فإن . بعد انتهاء الفترة الزمنية املأذون هبا دون طلب متديدها        

 وقوات ومعدات يف أربع مناسـبات     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤لجيش امللكي املغريب يف     ل
انتـهاكا لالتفـاق   شـكّل   للبعثـة أيـضا    مـسبق دون إخطـار  ٢٠٠٩ينـاير  /خمتلفة يف كـانون الثـاين     

ــساريو يف   كــاتبين و.١العــسكري رقــم   ديــسمرب / كــانون األول٣٠ األمــني العــام جلبهــة البولي
ــاير / كــانون الثــاين٢٢ و ٢٠٠٨ ــز املزعــوم للجــدار الرملــي مــن   ليــشكو ٢٠٠٩ين  مــن التعزي

أجـرت البعثـة حتقيقـاَ      قـد   و. رعينيجانب اجليش امللكي املغريب يف قطاعي حمبس وأم دريكة الفـ          
غــري أن البعثــة الحظــت أن  . أســاس مــن الــصحة أي ال تــستند إىل املــزاعم  تلــكووجــدت أن 

 اخلنــادق قــسمني مــن أحــداجلــيش امللكــي املغــريب قــام يف أم دريكــة بتحويــل املــسار األصــلي ل 
 وأخــريا، .١ لالتفــاق العــسكري رقــم وذلــك انتــهاكاطوهلمــا اإلمجــايل كيلــومتر واحــد تقريبــا 

ــر / شــباط١١ ملعــدات اجلــيش امللكــي املغــريب للقطــاع العــازل يف    اقتحــامل شــكَّ  ٢٠٠٩فرباي
 .أيضاانتهاكا 

 اقتحامـات للقطـاع     ١ومشلت انتـهاكات جبهـة البوليـساريو لالتفـاق العـسكري رقـم                - ١٧
الت االحتفـا  يف إطـار  ،  ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٠العازل، وتركيز القوات املسلحة يف تيفـارييت يف         

مراقبـة جديـد يف   مركـز   البوليساريو، وإنشاء إلنشاء جبهة الذكرى السنوية اخلامسة والثالثني     ب
 . الدخول القريبة من أغوانيت، دون إذن من البعثةةاملنطقة املقيد

تقريـري  تقـدمي    تغيري يف حالـة االنتـهاكات القدميـة العهـد مـن اجلـانبني منـذ                  حيدثومل    - ١٨
 .)S/2008/251( إىل جملس األمن سابقال

تقرير، أبلغ اجليش امللكي املغريب البعثة بثمانية انتـهاكات مزعومـة      صدور ذلك ال  ومنذ    - ١٩
 ناريـة  أعـرية  وأشـار أحـد التقـارير إىل    . من جانب جبهة البوليساريو  ١لالتفاق العسكري رقم    

بوجــود  تتــصل الــسبعة املتبقيــة  االنتــهاكاتداخــل القطــاع العــازل وكانــتأُطلقــت يــزعم أهنــا 
 وبعـد التحقيـق، أكـدت البعثـة         .أيضا جنود ومركبات جبهة البوليساريو داخل القطاع العازل      

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤شكوى واحدة تتعلق بوجود أفراد عـسكريني يف القطـاع العـازل يف              صحة  
ــي مت  ٢٠٠٨ ــم       يف قطــاع حمــريس الفرع ــسكري رق ــاق الع ــهاكا لالتف ــسجيله بوصــفه انت  .١ت

 . االدعاءات املتبقية صحة تأكيدتتمكن البعثة من ومل

التقرير، اشتكى اجليش امللكي املغـريب للبعثـة بـشأن عـشر            ذا  وخالل الفترة املشمولة هب     - ٢٠
مظاهرات نظمتـها جبهـة البوليـساريو داخـل القطـاع العـازل، وهـي منطقـة كثيفـة األلغـام، يف                      
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 ال يتعلـق باألنـشطة      ١ واجلـدير بالـذكر أن االتفـاق العـسكري رقـم          . منطقيت بري حللو وحمـريس    
 املظـاهرات  علـى واحتج املغـرب  . املدنية، وهو من مث ال مينع املدنيني من دخول القطاع العازل        

 يف النقـاط احلـصينة علـى طـول اجلـدار الرملـي، الـذين                املتمركـزين استفزازية جلنـوده،    بوصفها  
 بهـة البوليـساريو   جكانتو.  من جانب املتظاهرينالسّبيزعم أهنم تعرضوا للرشق باحلجارة و   

ظاهرتني فقط من املظاهرات العشر اليت احتجت الـسلطات املغربيـة   مب البعثة مسبقاقد أخطرت   
ويف كلتا احلالتني، أرسلت البعثة طائرة هليكـوبتر ودوريـات أرضـية والحظـت وجـود             . بشأهنا

عـسكري  أفراد ومعدات عسكرية جلبهـة البوليـساريو يف القطـاع العـازل، يف انتـهاك لالتفـاق ال                 
 ومل ُتسجل أي حوادث خالل معظم املظـاهرات، الـيت تتكـون عمومـا مـن جمموعـات                   .١رقم  

غـري أنـه،    . وممثلي اجملتمع املدين الذين يدعمون جبهـة البوليـساريو        الدوليني  صغرية من الطالب    
 حمريس، على مقربة مـن      قرب طالبا مغتربا من الصحراء الغربية       ١٥٠يف مظاهرة قام هبا حوايل      

تابعــة  مركبــة علــى، ألقــى متظــاهرون احلجــارة ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٠ار الرملــي، يف اجلــد
 اجلنود املغاربـة املتمركـزين عنـد إحـدى          علىدوريات البعثة جاءت لرصد احلالة، و     لدورية من   

جلبهـــة البوليـــساريو التابعـــة  القـــوات املـــسلحة أفـــرادومل يتـــدخل . النقـــاط احلـــصينة اجملـــاورة 
 .البوليساريو لبعثة رمسيا على احلادث لدى جبهةواحتجت ا. املكاناملوجودين يف 

 أربعـة ادعـاءات     هبـذا التقريـر   وقدمت جبهة البوليـساريو أيـضا خـالل الفتـرة املـشمولة               - ٢١
 بـإطالق النـار     يتعلقـان  االدعـاءات    تلـك وكـان اثنـان مـن       . ضد اجليش امللكي املغريب إىل البعثة     

نـود  جلدخول املزعوم   الالرملي وكان أحدها يتعلق ب     اجلدار   قرببأسلحة صغرية وأسلحة ثقيلة     
ــد     اجلــيش امللكــي املغــريب   ــن تأكي ــة م ــتمكن البعث ــازل، ومل ت ــهاصــحة إىل القطــاع الع  .أي من

فكمــا أُشــري إىل ذلــك أعــاله . بــالتعزيز املزعــوم للجــدار الرملــيتتعلــق  املتبقيــة املــزاعموكانــت 
كـان يـضطلع    ، رغم أن اجليش امللكـي املغـريب         ، أثبت حتقيق أجرته البعثة أنه     )١٦الفقرة  انظر  (

 اختـراق  مت، فقـد   قد وافقت عليهـا البعثةكانت  بأعمال الصيانة الروتينية خلط الدفاع اليت  فحسب
مواصلة أعمال البناء بعد انتهاء املـدة الزمنيـة املـأذون هبـا            ( يف حالتني    ١االتفاق العسكري رقم    

سـبتمرب  /ويف أيلـول  . )كيلـومتر تقريبـا   سافة قدرها   مبدون طلب متديدها، وحتويل مسار اخلندق       
 جندي من املـشاة     ٢ ٠٠٠ إىل   ١ ٥٠٠ بنقل ما يتراوح من   ، قام اجليش امللكي املغريب      ٢٠٠٨

تقريبا من مواقعهم السابقة عند اجلدار الرملي إىل مراكز مراقبة جديدة علـى طـول خـط مـواز                 
 تــدبري وقــائي ضــد االجتــار   ذلــكإنقيــل و كيلــومترا غربــا، ٣٠ حــوايل يبعــدللجــدار الرملــي 

ــضائع واألشــخاص  ــهمبالب ــانون األول.  وهتريب ــسمرب /ويف ك ــت، ٢٠٠٨دي ــوات  ُنقل ــذه الق  ه
ـــ    كيلــومترا غربــا عــن اجلــدار  ١٥ كيلــومترا إىل مواقــع جديــدة تبعــد  ٣٠نفــسها مــن موقــع ال

وجـود  منـاطق  الرملي، بدعوى تسهيل اإلمداد اللوجسيت وإعـادة املراعـي وامليـاه إىل الرعـاة يف             
  . األصليةتلك القوات
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عدة طلبات من اجلـيش امللكـي املغـريب لتـشييد مبـان عـسكرية       على وافقت البعثة   وقد    - ٢٢
مواقـع  يف  الكهربـاء    ملولـدات    اوغرفـ  لتخـزين البـارد   ل الجـزارة وغرفـ    ل  سلخانات جديدة تشمل 

بنـاء  ببهـة البوليـساريو     بل ج من قِ أيضاً  بلغت البعثة   أُو. ذات احلجم املماثل  الكتائب والوحدات   
  . اجلبهة تيفارييت هبدف حتسني الظروف املعيشية جلنوديف يواءإللوحدات جديدة 

أقل بكثري مـن القيـود علـى حريـة تنقـل            قدرا   ان الطرف فرضالعام املاضي،   وعلى مدى     - ٢٣
ريب اجليش امللكـي املغـ    فـ . ١املراقبني العـسكريني التـابعني للبعثـة وفقـا لالتفـاق العـسكري رقـم                

ــة الانتــهاكا  ٧٥ارتكــب   ٢٠٠٨أبريــل /العــام املاضــي، مــا بــني نيــسان  علــى مــدى  تنقــلحلري
ــهاكا  ٥٦٣، مقابـــل ٢٠٠٩ مـــارس/آذارو ــرة انتـ إىل  ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسانمـــنخـــالل الفتـ

بكلتـة  يف القطاعـات الفرعيـة      ارتكـب تلـك االنتـهاكات قـادة سـرايا           قد  و. ٢٠٠٨مارس  /آذار
عـسكريني إىل مراكـز القيــادة   الراقبني املــوصـول   مل يـسمحوا ب إذ، البكــارية وكـ وأم دريزمـور  

، اجتمعــت البعثــة مــع قــادة قطاعــات  ٢٠٠٨ديــسمرب /يف كــانون األولو. ةصينيف النقــاط احلــ
 احترامبـ  ١تفـاق العـسكري رقـم       اال مبوجـب    اهتمالتزامملعاودة تذكريهم ب  اجليش امللكي املغريب    

ــ. ملـــراقبني العـــسكرينيا لتنقّـــحريـــة   ٢٠٠٩ينـــاير /كـــانون الثـــاين ١بعثـــة منـــذ الل سجومل تـ
ارتكبـت  خـالل العـام املاضـي،       و. تنقـل حلرية ال  اجليش امللكي املغريب  من   ةجديد اتانتهاك أي

أبريـل  /يف الفتـرة مـا بـني نيـسان    انتـهاكا   ١٨٧، مقابـل  التنقلحلرية جبهة البوليساريو انتهاكني  
جيايب، وأحث الطرفني علـى مواصـلة   أرحب هبذا االجتاه اإل   وإين  . ٢٠٠٨مارس  / وآذار ٢٠٠٧
 مـن االتفـاق     ٤ للفقـرة    امتثـاال ضمان حرية تنقل املراقبني العسكريني التـابعني للبعثـة          با  مالتزامه

  .١رقم  العسكري
  يف نظـام املعلومـات اجلغرافيـة     خليـة   ، تعمل   إىل اجمللس  سابقتقريري ال قدمت  أن  منذ  و  - ٢٤

قاعـدة بيانـات جغرافيـة جلميـع الوحـدات          مـواالة    علـى    البعثة مع مركز التحليل املشترك للبعثـة      
ــة وخــرائط إعــداد العــسكرية وتواصــل  واألصــول  ــراد هاستخدمكــي يــ مواضــيعية عملياتي  األف
 للمــراقبني العــسكريني املنتــشرين يف  نفيذيــةزيــادة الفعاليــة التوتوخيــاً ل. نون واملــدنيوالعــسكري

العمليــات تتعلــق ب ١٠٠ ٠٠٠: ١قيــاس وضــع خــرائط مباخلليــة حاليــا بتقــوم مواقــع األفرقــة، 
  .العسكرية

وسـائل اتـصال بـأجهزة اإلرسـال        تـسعة   ال البعثـة    موقع من مواقع أفرقـة    كل  وتوجد يف     - ٢٥
وجيـري  . VSATاألرضـية العاملـة بنظـام        واحملطات   الساتلياتف  اهل جدا و  يةعالال اتترددذات ال 
 بنـاء   عـن طريـق    جدا   ة العالي اترددذات الت بأجهزة اإلرسال   برنامج لتحسني االتصاالت    تنفيذ  

حـىت   مـوقعني وقـد مت إجنـاز      . مواقع أكثر ارتفاعـا   إىل  هوائيات  هوائيات أو نقل    للأبراج جديدة   
  . ٢٠٠٩حبلول هناية عام ومن املتوقع إكمال املواقع األخرى اآلن؛ 
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رقـة  تتضمن املعلومـات الـيت جتمعهـا األف       رصد اجلراد   عن  تقارير  إعداد  واصلت البعثة   و  - ٢٦
ىل إكتـوبر   أ/ول يف الفترة مـن تـشرين األ       ،واحد يف األسبوع  تقرير  ، مبعدل    التابعة هلا  واقعمن امل 
ــسان ــل أ/ني ــر، و)ريوســم املطــ امل(بري ــسان   تقري ــن ني ــرة م ــشرين  / كــل شــهر يف الفت ــل إىل ت أبري
ــوبر /األول ــرا ٢٢ا جمموعــه وأرســل مــ ). وســم اجلــاف امل(أكت األمــم املتحــدة   منظمــة إىل تقري

ــل ــرة      ألغذيـ ــالل الفتـ ــاملي خـ ــصعيد العـ ــى الـ ــد علـ ــراض الرصـ ــة ألغـ ــستعرضة يف ة والزراعـ املـ
  .التقرير هذا

  
  األلغاماملتعلقة بجراءات اإل  - باء  

أنـشطتها مـع الطـرفني      نطـاق   ، واصـلت البعثـة توسـيع        سابقتقريـري الـ   قـدمت   أن  منذ    - ٢٧
ــا ــسكريني   فيم ــاقني الع ــق باالتف ــميتعل ــم  و٢  رق ــعيا إىل . ٣رق ــل وس ــام   التقلي ــر األلغ ــن خط م

إىل  إلجـراءات املتعلقـة باأللغـام   املبذولـة لتنفيـذ ا    شتركة  املـ هود  اجل أدتوالذخائر غري املنفجرة،    
 خلفـات احلـرب  األراضـي مب تلـوث  بع البيانات املتعلقـة   نوعية ونطاق ْمجن كبري يف حدوث حتسُّ 

مـم املتحـدة الـذين      على مستوى سالمة وأمن موظفي األ     متواصل  ن  حتسُّق أيضا   وحتقَّ. املتفجرة
اسـتخدام بيانـات جديـدة، وتوسـيع نطـاق التـدريب يف جمـال               بفـضل    ،ملوثةيعملون يف مناطق    

قــدرة إضــافة ســيما  الوحــاالت الطــوارئ، لالســتجابة يف   منقحــةإجــراءاتتنفيــذ الــسالمة، و
 الـيت تقـع علـى اجلانـب        األلغـام االستجابة السريعة للتعامـل مـع حـوادث         يف جمال   للبعثة  جديدة  

  . الرملياجلدارمن  يشرقال
أيـضا زيـادة يف عـدد حـوادث        شـهدت   ذا التقريـر    املشمولة هبـ  فترة  ال ه أن لومما يؤسف     - ٢٨

مل يتـــسن للمـــراقبني (تقـــارير ا أوردتـــه الن، وفقـــا ملـــوالـــسكان احملليـــعـــرض هلـــا األلغـــام الـــيت ت
هـا مركـز تنـسيق    اقالـيت تل ) العسكريني التابعني لألمم املتحدة التحقق من مجيـع تلـك احلـوادث     

مـا جمموعـه   ، وقـع  ٢٠٠٨ففـي عـام      .شـىت مـصادر   مـن   التـابع للبعثـة     األعمال املتعلقـة باأللغـام      
 ، وسـت علـى اجلانـب الـشرقي    الرملـي على اجلانب الغـريب مـن اجلـدار    حادثة   ١٢ (ةحادث ١٨
 ٢٠٠٧عــام يف الثمــاين الــيت ســبق اإلبــالغ عنــها وادث عــن احلــ، وهــو مــا يــشكل زيــادة )منــه

)S/2008/251   إىل أن الزيـادة ترجـع يف جـزء منـها           فيـه   الوقت الـذي يـرجح      ويف  ). ٢٧، الفقرة
فـإن  ،  تكثيـف تلـك العمليـات     ادث و واحلن يف عمليـات مجـع املعلومـات املتعلقـة بـ            حتسُّ دوثح

 بداية العام كانت أيضا عامال رئيسيا يف تـصاعد حـوادث األلغـام والـذخائر      يفاألمطار الغزيرة   
يف ازداد من ثـالث حـوادث       بلغ عن وقوعها    املُوادث  احلعدد  وجدير بالذكر أن    . غري املنفجرة 
خـالل  حـوادث    مثـاين    إىل) ٢٧، الفقرة   S/2008/251 (٢٠٠٨فرباير  /يناير وشباط /كانون الثاين 

  . ٢٠٠٩الشهرين األولني من عام 
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  التقـــدم احملـــرز يف جمـــال إدارةمـــن الفتـــرة االســـتفادةتلـــك خـــالل واصـــلت البعثـــة و  - ٢٩
ــسانية   املعلومــات مــع   ــام لألغــراض اإلن ــة األلغ ــدويل إلزال ــدم . مركــز جنيــف ال نظــام إدارة وق

مكافحـة األلغـام األرضـية       ةىل اجليش امللكي املغريب ومنظم    إاألعمال املتعلقة باأللغام    معلومات  
”Landmine Action“حتـسني  مواصـلة وسيتيح هذا التطور . ، وهي منظمة دولية غري حكومية 

  .  املناطق اخلطرة وعمليات إزالة األلغامبشأناءة تسجيل البيانات سرعة وكف
 لتدمري األلغام والـذخائر غـري املنفجـرة          اليت يبذهلا  هوداجلاجليش امللكي املغريب    وواصل    - ٣٠

األمــم املتحــدة املقدمــة هبــذا الــشأن مــن طلبــات لوالــذخرية الــيت انتــهت صــالحيتها، اســتجابة ل
). ٢٨، الفقـرة    S/2008/251 انظـر (إلزالة األلغام   املستمرة  جهوده   إىل   والسكان احملليني، إضافة  

 ا مربعـ ا كيلـومتر ٤٢٠وحدات إزالة األلغام التابعـة لـه عاجلـت     أن  باجليش امللكي املغريب    وأفاد  
ــشتبه   ــاطق امل ــن املن ــني    يفم ــرة ب ــا خط ــار ١ أهن ــايو /أي ــر /شــباط ٢٨  و٢٠٠٨م . ٢٠٠٩فرباي

ــ ٧٠ورصـــدت البعثـــة تـــدمري اجلـــيش      لغمـــا مـــضادا للـــدبابات،٦٢  لألفـــراد وا مـــضادالغمـ
مـن  مـا يقـرب   لغـم و   ١ ٥٠٠غـري املنفجـرة، فـضال عـن         قطعة مـن الـذخائر الثقيلـة         ١ ٦٤٤ و

  .الذخائر املتفجرةخمزونات  أخرى من قطعة ١٠ ٠٠٠
بالتعــاون مــع جبهــة حققــت، “Landmine Action” ةويــسرين أن أشــري إىل أن منظمــ  - ٣١

 مجـع البيانـات     إذ أكملـت عمليـة    التقريـر،   ذا   خالل الفترة املشمولة هبـ     ابارزازا  إجنالبوليساريو،  
 وكــشف. )باســتثناء القطــاع العــازل  ( الرملــيسح املنــاطق امللوثــة شــرق اجلــدار    اخلاصــة مبــ 
ا  ملوثـ  ا موقعـ  ٤١٢ مـن املنـاطق اخلطـرة، إىل جانـب           ١٩٩مـا جمموعـه     وجـود     عن االستطالع

هبـدف تعزيـز     تقرير   ها إعداد أساسعلى  ليجري  البيانات  هذه  تحلل  وس. الذخائر غري املنفجرة  ب
ــ ومل. زالــة األلغــام يف تلــك املنــاطق املبذولــة إلهــود اجلكفــاءة  ج أو متيــز بعالمــة حــىت اآلن  سيَُّت

مــن املقــرر تنفيــذ ، ومــع ذلـك،  الرملــيمــن املنــاطق املزروعـة باأللغــام شــرق اجلـدار   منطقـة   أي
ــة ل ــسييج   عملي ــات والت ــرةيف وضــع العالم ــوافرإذا ، ٢٠١٠-٢٠٠٩ الفت ــواردتت ــرا و.  امل نظ

أن وحـده  شـأنه  القبيـل مـن   هـذا   مـن  فإن إجراًءل مبخاطر األلغام، حَّلصعوبة توعية السكان الرُ  
  .يعزز إىل حد كبري سالمة السكان احملليني

قامـــت منظمـــة ، ٢٠٠٩فربايـــر / هنايـــة شـــباطإىل ٢٠٠٨مـــايو /ويف الفتـــرة مـــن أيـــار  - ٣٢
”Landmine Action“ ذات األولويــة نــاطق امليفمتــر مربــع  ٢ ٥٠٠ ٠٠٠ بــتطهري أكثــر مــن 
ودمـر خـالل    . ملوثة بالذخائر العنقودية  اليت جرى تطهريها كانت      يضااألرومعظم  . قصوىال

  .من الذخائر املتفجرة ولغم واحدقطعة  ٢٤٣ما جمموعه الفترة أيضا 
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  فقوديناحملتجزين واملاألشخاص أسرى احلرب وغريهم من   - جيم  
تابعـة مـسألة   مل واألسـر املعنيـة   ني مـع الطـرف  هاعملالدولية لصليب األمحر  اجلنة  واصلت    - ٣٣

  . ألسباب هلا عالقة بالرتاعاألشخاص الذين ال يزالون يف عداد املفقودين 
  

  الجئي الصحراء الغربية إىل ساعدة تقدمي امل  –دال   
ــة العــاملي تقــدمي  مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  واصــلت   - ٣٤ ــامج األغذي  وبرن

الجئـي الـصحراء الغربيـة يف املخيمـات القريبـة مـن تنـدوف، يف شـراكة                  إىل  املساعدة واحلماية   
، والوكالـة   ومكتـب الـشؤون اإلنـسانية التـابع للمفوضـية األوروبيـة           مع منظمة الصحة العامليـة،      

  .دولية واحمللية غري احلكوميةوالعديد من املنظمات ال، والتنميةالدويل اإلسبانية للتعاون 
تزويـد الجئـي     هبـذا التقريـر      على مدى الفترة املـشمولة    برنامج األغذية العاملي    وواصل    - ٣٥

، إىل جانـب التغذيـة املدرسـية        غذائية عامة شـهريا    ة حص ١٢٥ ٠٠٠ الصحراء الغربية مبا قدره   
احلوامـل  النـساء   التغذيـة و  سوء  دون سن اخلامسة الذين يعانون من       والتغذية التكميلية لألطفال    

مـن املـواد الغذائيـة       اطن ٢٤ ٨٩٦ بتوزيع   برنامج األغذية العاملي  قام  وبوجه عام،   . واملرضعات
مع تـوافر مـا يلـزم مـن         ،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  إىل ٢٠٠٨يناير  /من كانون الثاين  يف الفترة   

 بريـل يف مـستودعات رابـوين      أ/نالسلع الغذائية األساسية للفتـرة املتبقيـة حـىت هنايـة نيـسا            خمزون  
، سـلة األغذيـة األساسـية لتـشمل الـشعري واألرز     جـرى تنويـع   ، سابقمنذ تقريـري الـ    و. باجلزائر

الحتياجـات  ل الـصويا مراعـاةً   فول  الذرة و من  ليط  خبالقمح وفول الصويا    واستعيض عن خليط    
ســبانيا إ مــع حكومــة ابرنــامج األغذيــة العــاملي اتفاقــا ثنائيــ وأبــرم . للــسكان الالجــئنيالتغذويــة 

، وهــو الغــذاء الرئيــسي لــشعب )احملمــصةالــذرة مــن وجبــة (وجبــات مــن طعــام غوفيــو لــشراء 
، إضـافة إىل    ٢٠٠٩أبريـل   /نيسانمن  اعتبارا   على الالجئني    سيجري توزيعها الصحراء الغربية،   

ــة  ــة العادي ــسلة الغذائي ــشؤون الالجــئني   . ال ــ وأخــريا، قــدمت مفوضــية األمــم املتحــدة ل ة األغذي
إضــافة إىل غــاز  طنــا مــن اخلمــرية، ٢٧ مــن الــشاي وا طنــ٦٤، مبــا فيهــا  إىل الالجــئنياملكملــة

  . رباالشتراك مع حكومة اجلزائالطهي املقدم 
  برنـامج األغذيـة العـاملي      ٢٠٠٨مـايو   /يف أيـار  اهـا   دراسة أجر فإن   اجلهود،   تلكورغم    - ٣٦
 ، كـشفت  التغذيـة لتقييم مستوى   ة،   غري حكومي   إسبانية  منظمة ي، وه “العاملأطباء  منظمة  ” و

يف أعقـاب مبـادرة مـشتركة بـني       و. أن سوء التغذية ال يزال ميثل مـشكلة رئيـسية يف املخيمـات            
برنــامج األغذيــة العــاملي ومفوضــية األمــم بــدأ التغذيــة، يف جمــال الوكــاالت لوضــع اســتراتيجية 

ه تـدخالهتما يف جمـال   مـا حتدثـ    كيفيـة حتـسني      لتحديـد مـشتركة    مهمة   املتحدة لشؤون الالجئني  
  .من أثر التغذية
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 يف قطاع املياه والـصرف الـصحي، تعمـل مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني                   و  - ٣٧
   “للتـــــضامن الـــــدويل األنـــــدلس”منظمـــــة ، هـــــي إســـــبانيةمنظمـــــة غـــــري حكوميـــــة  مـــــع

)Solidaridad International Andalucia( ، صـيانة  سؤول عـن بنـاء و  املـ الشريك املنفـذ  باعتبارها
ــاه يف كــل     عــام يفمت بنجــاح حــىت اآلن، و. مــن املخيمــات األربعــة خمــيم شــبكة إمــدادات املي

مـشروع  ك ٢٠٠٧عـام  بـدأ  كان قـد  ملياه با لإلمدادمشروع إقامة شبكة  نطاق    توسيع ٢٠٠٨
ومــن املقــرر .  بكاملــه املخــيمتــشمل الــشبكةلوذلــك  مــن خمــيم أوســرد، فقــط جــزءجتــرييب يف 

مــن مكتــب متواصــل تمويــل ب، ٢٠٠٩سمارة عــام الــخمــيم ام مماثــل يف يف إقامــة نظــع وشرالــ
  .األوروبيةالشؤون االنسانية التابع للمفوضية 

تقـدمي الـدعم لقطـاع التعلـيم مـن       واصلت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       و  - ٣٨
ميــذ لتالواألزيــاء املدرســية الرياضــية املالبــس خــالل تــوفري عــدد كــبري مــن الكتــب املدرســية و 

ملخيمات، ومعـدات   للمدرسة الداخلية يف ا   والبطانيات  واحلشيات  ة  املدارس واملعلمني، واألسرَّ  
للمـربني واملعلمـني مـن ذوي    تقدمي حوافز ل ةداخلالمشروع جترييب يف خميم بدأ تنفيذ   و. املطابخ

لـى  لتدريب املهين مع التركيز بشكل خـاص ع       لدعم  تقدمي ال استمر  و. هبمالحتفاظ  ولملهارات  ا
املـشتغلني بـاملهن القانونيـة    املفوضـية أيـضا الـدعم لتـدريب     وقدمت . النساء والشباب واملعوقني  

  .عن طريق توفري املعدات وعقد حلقات دراسية للمحامني والقضاة
درســة ملدعم تقــدمي الــلدوليــة غــري حكوميــة  وأخــريا، عملــت املفوضــية مــع منظمــات    - ٣٩

وقُـدِّمت  . والقـابالت املمرضـات   كـبريات   مرضـات و  دورات تدريبيـة للم   وذلك بتنظيم   متريض  
، وذلك هبدف دعـم تعلـيم   اتاملواد االستهالكية ومعدات املخترب والتعليمية الطبية،   املواد  أيضاً  

أيـضا لتـشييد   ، قـدمت املفوضـية املـساعدة    ٢٠٠٨يف عـام    و. هموتدريب العاملني يف اجملال الطيب   
  .رابوينخميم الصحية يف مستشفى ، وحتديث املرافق هاوجتهيز للوالدةمستشفى 

  
  تدابري بناء الثقة   - هاء  

لبعثـة، تنفيـذ    مـن ا  دعم لوجـسيت    بـ ،  واصلت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني          - ٤٠
  .وثيق مع سلطات جبهة البوليساريو واملغربالعاون بالتبرناجمها لتدابري بناء الثقة 

ــة   - ٤١ ــارات األســرية د وتواصــلت عملي ــادل الزي ــها  توقــفون تب  بفــضل اجلهــود الــيت بذلت
 /آذار و ٢٠٠٨أبريـل   /بني نيـسان  ف. يد من جانب األطراف املعنية    اجلتعاون  الاملفوضية والبعثة و  

 اشخـص  ١ ١١٤سـافر  وأسرية، زيارات للقيام ب رحلة ذهابا وإيابا ٣٦نظمت  ،  ٢٠٠٩مارس  
 مـدن يف اإلقلـيم      ىل شخـصا إ   ١ ٠٨٨سـافر   تندوف، يف حني    القريبة من   إىل خميمات الالجئني    
عـدد  ارتفـع   التـسجيل،   عمليـات   يف أعقـاب جولـة جديـدة مـن          و. الرملـي الواقع غـرب اجلـدار      

خميمات الالجئني القريبة مـن تنـدوف الـذين تقـدموا     يف سكان الصحراء الغربية داخل اإلقليم و  
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ــامج إىل    ــشاركة يف الربنـ ــات للمـ ــصا٤١ ١٣٤بطلبـ ــدء  و . شخـ ــذ بـ ــامجمنـ ــشرين الربنـ  يف تـ
، معظمهـم مـن النـساء       اشخص ٧ ٨٥٨حنو  شارك يف الزيارات األسرية     ،  ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

  .واألطفال واملسنني
بــني الالجــئني يف خميمــات تنــدوف اجملانيــة الــيت تــربط اهلاتفيــة ويتواصــل تقــدمي اخلدمــة   - ٤٢

ومنــذ بــدء .  يف أربعــة خميمــات لالجــئني يــةوأفــراد أســرهم يف اإلقلــيم مــن خــالل مراكــز هاتف  
ملكاملــات جتــاوز عــدد ا، ٢٠٠٩مــارس / وإىل غايــة آذار٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــايندمــة يف اخل

مركـز  إقامـة   تواصـل املفوضـية     و.  نساء منها أجرهتا  يف املائة    ٦٠،   مكاملات ١٠٥ ٧٠٥اهلاتفية  
  .تندوفالذي يقع يف منطقة نائية إىل اجلنوب الغريب من الجئني الداخلة لهاتفي يف خميم 

حمادثـــات بـــني ممثلـــي املغـــرب وجبهـــة البوليـــساريو يف ماهناســـت يف   اء إجـــروعقـــب   - ٤٣
 شرعت املفوضية يف عمليـة      ،)٢٠٠٨ (١٨١٣قرار جملس األمن    ب عمال، و ٢٠٠٨مارس  /آذار

 سـرية باسـتعمال  الزيـارات األ نطـاق   املعنية هبـدف التوصـل إىل توسـيع      األطرافمفاوضات مع   
موافقــة جبهــة البوليــساريو  ىل احلــصول علــى إهلــذا الغــرض، تــسعى املفوضــية  و. النقــل الــربي

  .ابر األشخاصق نقل ائ على طر،واملغرب، وكذلك حكومة اجلزائر
خميمـات صـيفية مـشتركة      إقامـة    أنشطة إضـافية، مبـا فيهـا         تنفيذأيضاً  تبحث املفوضية   و  - ٤٤

ت تبـادل الزيـارات األسـرية يف مناسـبا        فـضال عـن     خميمات الالجئني،   من  لألطفال من اإلقليم و   
املفوضـية عـدة مقترحـات      وقـدمت   . واجلنازات واحلـج  حفالت الزفاف   خاصة، مثل   اجتماعية  

ــدابري   ويــأيت . وواصــلت إشــراك اجلهــات املاحنــة ، لطــرفنيإىل ا ــامج ت ــراح توســيع نطــاق برن اقت
الربنــامج احلــايل قــدرة إزاء ن والثقــة اســتجابة ملــشاعر اإلحبــاط الــيت أعــرب عنــها املــستفيد بنــاء

  .ياًاحملدودة نسب
. تنفيذ برنامج تـدابري بنـاء الثقـة       لتكاليف،  ال، على أساس سداد     هاواصلت البعثة دعم  و  - ٤٥

ضــباط شــرطة األمــم وتــوىل .  والنقــل الــربيوظفنيالطــائرات واملــللربنــامج  البعثــة فقــد وفــرت
 األمـم   مفوضـية ي مـوظف ةرافقـ مط الوصـول واملغـادرة، و   ااملتحدة تيسري إجـراءات املطـار يف نقـ        

طبيـــب قـــام وباإلضـــافة إىل ذلـــك، . يف زيـــاراهتم إىل املـــستفيدينة لـــشؤون الالجـــئني املتحـــد
.  مـن الـرحالت اجلويـة   كـل رحلـة  مبرافقـة  لبعثـة  التابعـة ل ممـرض مـن الوحـدة الطبيـة املاليزيـة       أو
  .واصلت البعثة تقدمي الدعم اللوجسيت واألمين واإلداري للمفوضيةو

، غـري  ناء الثقة علـى الـدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة         تنفيذ تدابري ب  يف  نجاح  ويعتمد ال   - ٤٦
 هبـذا   جملـس األمـن   الـصادرة مـن     رغـم النـداءات املتكـررة       يظل غري مـستقر     تمويل  أن مستوى ال  

ــ. الــشأن ــزام املــاحنني ودعمفب األمــم املتحــدة لــشؤون   مفوضــية لــن تــتمكن املــايل، هــمدون الت
  . على النحو املطلوبتوسيع نطاقها، أو تدابري بناء الثقةمواصلة تنفيذ من الالجئني 
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  ن غري النظامينيواملهاجر  - واو  
نظـاميني  ستة مهـاجرين غـري       يف اإلقليم كان  تقريري األخري إىل اجمللس،     يف حني تقدمي      - ٤٧

طواعيــة  ةالــستوقــد وافــق مخــسة مــن املهــاجرين . حتــت رعايــة جبهــة البوليــساريو يف بــري حللــو
ىل إلموا ُسفـ ، نيهم األصـلي يبلـد علـى إعـادهتم إىل   ) ينـا فاسـو  واحد مـن بورك  وأربعة من غانا،    (

املهـاجرين،  أولئـك   آخـر   ال يـزال    بينمـا   . ٢٠٠٨أغـسطس   /آب ٧املنظمة الدولية للهجرة يـوم      
  .بري حللويف من نيجرييا، وهو 

  
  حقوق اإلنسان  - زاي  

نـسان   احترام حقـوق اإل    صد مدى رل كرسون م يف امليدان ن  وليس لألمم املتحدة موظف      - ٤٨
يف اإلقليم أو يف خميمات الالجئني بالقرب من تندوف، مبا أن بعثة األمم املتحـدة لالسـتفتاء يف                 

 ية األمم املتحـدة   فوضليس مل الصحراء الغربية مل تكلف بوالية خاصة يف جمال حقوق اإلنسان و          
 غـري  . وال يف خميمـات الالجـئني الواقعـة بـالقرب مـن تنـدوف      حلقوق اإلنسان وجود يف اإلقليم 

 مبعــايري حقــوق اإلنــسان يف مجيــع عملياهتــا، التقيــدأن األمــم املتحــدة تعتــرف بواجبــها يف جمــال 
الـرتاع  كل طرف من طريف     كثريا ما يتهم    و .الصحراء الغربية عملياهتا ذات الصلة ب   يف ذلك    مبا

، يف وسـائط اإلعـالم ويف االتـصاالت مـع األمـم املتحـدة، بارتكـاب انتـهاكات                   الطرف اآلخـر  
 .قوق اإلنسانحل

يف  بهـة البوليـساريو   جل األمـني العـام      ينتبا، كـ  املـستعرضة يف هـذا التقريـر      خالل الفترة   و  - ٤٩
بنـاء الـصحراء     أل  االنتهاكات املزعومة حلقـوق اإلنـسان      إزاء هعدد من املناسبات للتعبري عن قلق     

املغربيـة لتفريـق   اإلقلـيم، مبـا يف ذلـك اسـتخدام القـوة املفرطـة مـن قبـل الـشرطة               هـذا    يف   الغربية
االحتجـاز غـري القـانوين، وسـوء     عمليات ، وعنوةتفتيش املساكن اخلاصة   و ،ملنياسممتظاهرين  

 الــصحراء الغربيــة أهــايل هجمــات ضــد وقــوع  عــنأيــضا أبلــغو. وإيــذاؤهمن جــزيتاحمل معاملــة
  مدينـة   كيلـومترا مشـال    ٦٥  عني ِترفْت، اليت تقع على بعد       يف ةرباغ امل  جمموعة من األفراد   تهانش

 بوايأصـ  من أهايل الصحراء الغربية    ُزعم أن عدة   حيث،  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢١الداخلة، يف   
 .أهايل الصحراء الغربيةبعض ود لتعمرت ممتلكات ح وُدارجب

 املمثــل الــدائم للمغــرب لــدى املــستعرضة يف هــذا التقريــر خــالل الفتــرة  أيــضاينتباكــو  - ٥٠
بلوماســية وإعالميــة مزعومــة تــشنها جبهــة البوليــساريو  د ع محلــةموضــو ثــارةاألمــم املتحــدة إل

. الغربيـــة حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف الـــصحراءعـــن غـــرض تقـــدمي صـــورة مـــشوهة بواجلزائـــر 
 لقـاءات مـع كبـار املـسؤولني يف األمـم      أثنـاء  يف مناسـبات عـدة،   ةربـ اغاملن  و احملـاور  أعرب وقد

الجـئني،  لف، واألحـوال املعيـشية    الوضع اإلنـساين يف خميمـات تنـدو    حيال معن قلقه  املتحدة،
 .واالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم
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وقــوع حــوادث  بعــالم املغربيــة  ، أفــادت وســائل اإل ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٢١ ويف  - ٥١
ة الـصنع علـى     دويـ  متفجـرات ي   ءقـا إلبعض الـشبان و   لامح  اجلسلوك  ال هاسببسمارة،  مدينة ال  يف

وقيـل إن هـذه احلـوادث      .  مهامجني جمهـولني   من ِقبل  املغربية احمللية    سيارة قائد الشرطة القضائية   
بعــد و. يهموالقــبض علــ  املــشتبه فــيهمنث عــبحــعمليــات يف املنطقــة للب الــشرطة  قيــامأدت إىل

ــومني،  ــك بي ــتذل ــائل اإل ادع ــساريو     وس ــة البولي ــة جلبه ــالم التابع ــن املغربيــة   أع ــوات األم ن ق
  ســـريهم يف أثنـــاء  الـــصحراء الغربيـــة بنـــاء أ متظـــاهرين مـــن ة عـــد ت واعتقلـــتجرحـــ قـــد

 .سلمية مظاهرة

، عقد اجمللس االستـشاري حلقـوق       ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠ و   ٢٩يومي  ويف    - ٥٢
ــابع لاإلنــسان ال ــة  ت ــا عتماعــاجالحكومــة املغربي ــشاري امللكــي   ام ــون مــع اجمللــس االست  يف العي

احملليـة غـري احلكوميـة لبحـث حالـة       ة واملنظمـات    يـ لشؤون الصحراء وعـدد مـن املنظمـات املغرب        
 التقــدم ه،اســتنتاجات مــن، كجــزء اســتعرض االجتمــاعو. بيــةصحراء الغرحقــوق اإلنــسان يف الــ

احملرز يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات العامة وسـلط الـضوء علـى احلاجـة إىل تعزيـز اجلهـود                    
خاصـة  مانات   ضـ   مـنح   أفـضل، مـع     بـشكل  الرامية إىل ضمان محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا         

 .والسياسية للحريات النقابية

ينـاير  /كـانون الثـاين   ٢٨ و ٢٧ العيـون يـومي      مدينـة   الربملان األورويب  منوزارت بعثة     - ٥٣
ــة حقــوق اإلنــسان يف اإلقلــيم  ٢٠٠٩ ــارة و.  الســتعراض حال عــام  قــام هبــا جــاء ذلــك بعــد زي
 الــيت بعثــة، آخــرت نــكاو. ورويب ملخيمــات الالجــئني يف تنــدوفاألربملــان ال  مــن وفــد٢٠٠٦

 أعـضاء وفـد      تـضم   من ممثلي منظمـات حقـوق اإلنـسان يف العيـون،           ة واسع ةفائاجتمعت مع ط  
 .وفد للعالقات مع بلدان املغرب العريبوخمصص للصحراء الغربية 

  
  إدارة البعثة والتدابري األمنية  - حاء  

ملعـايري العمـل األمنيـة    تتواصل األعمال يف اجملـال األمـين مـن أجـل حتقيـق امتثـال البعثـة                - ٥٤
دران دفاعيـة حميطـة،     جبـ   جمهـزة   مواقـع أفرقـة البعثـة التـسعة        مجيـع ت  كانـ و. الدنيا لألمم املتحدة  

 وعقــب األنبــاء الــيت  .وأبــراج للمراقبــة، ونظــم لإلضــاءة األمنيــة، وحــواجز وبوابــات مفــصلية   
 إرهابيـة مزعومـة   حتدثت عن قيام السلطات املغربيـة يف العيـون بإلقـاء القـبض علـى أفـراد خليـة           

 البعثـة، بالتنـسيق مـع       اختـذت ،  ٢٠٠٨سـبتمرب   /البعثـة يف مطلـع أيلـول       أهنـا اسـتهدفت       يف يشتبه
  .السلطات احمللية، سلسلة من التدابري لتعزيز أمن موظفي البعثة ومبانيها

 التحتيـة، سـواء يف مواقـع األفرقـة          الـبىن  و تنـشآ املتحسني  ت األعمال املتعلقة ب   صلاتوو  - ٥٥
 حمطـات ملعاجلـة امليـاه       إنشاءإضافة إىل   ف. مقر البعثة يف العيون، بدعم من السلطات احمللية        يف   وأ

مليـاه يف مجيـع     با دوتـز لل إمكانيـة إقامـة آبـار مثقوبـة        البعثة حاليا    تدرس،  ةفرقلأليف مواقع خمتارة    
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 صحراويةصـالح املطـارات الـ     منذ تقريري السابق واجلهود اليت تبذهلا البعثـة إل        و. مواقع األفرقة 
  الالزمـة  ندسيةاهل اتقدرال، وذلك بفضل توفري اجليش امللكي املغريب        ةٌرمستميف مواقع األفرقة    

 مـع اجلهـود املبذولـة مـن      شياًاماية البيئة مت  حل برنامج    يف تنفيذ  وأخريا، بدأت البعثة  .  الغرض اهلذ
 .“مم املتحدةختضري األ”أجل 

  
  مسائل السلوك واالنضباط -طاء   

علـى الـرغم مـن أن       و.  أولوية قصوى بالنسبة للبعثـة     نال السلوك واالنضباط ميثال   ال يز   - ٥٦
سلوك خالل الفترة املـشمولة     ال حتميلها يف نظام تتبع سوء        اليت مت  جمموع عدد احلاالت اجلديدة   

بـذل   ل ها سـعي  صـل اتو و يقظـة  لـت ظ قيـادة البعثـة       فـإن  ،حالة ٢٧ كان ال يزيد على      هبذا التقرير 
 .جهود الوقاية

ــ مــن ٦١الفقــرة كمــا ورد يف و  - ٥٧ حتقيــق جملــس  عقــد، ان)S/2008/251(سابق تقريــري ال
يف  تعـود إىل مـا قبـل التـاريخ     أعمال فنية منحوتة يف الصخور      أتت على   أعمال ختريب  ليتحرى

، بـالقرب مـن أغوانيـت،       )الركـايز ( وبصورة رئيسية يف منطقة جبل الشيطان        ،الصحراء الغربية 
وأوصــى اجمللــس باختــاذ التــدابري الالزمــة ملنــع . بــالقرب مــن تيفــارييتوكــذلك يف كهــوف تقــع 

 مجيــع املواقــع إىل احتــرامتــدعو وضــع عالمــات ذلــك عــن طريــق  مبــا يف لــضرر، ا  هــذاتكــرار
تأديبيـة املناسـبة ضـد اثـنني مـن املـراقبني العـسكريني التـابعني                الجـراءات   اإلاختذت  وقد  . األثرية

 تـرميم وتعمـل البعثـة علـى وضـع خطـط ل      . تلـك   التخريـب  ال أعم  يف اللبعثة بسبب مسؤوليتهم  
 .ةشوه املاملواقع

  
  االحتاد األفريقي  - خامسا 

فريقــي لــدى البعثــة، برئاســة كــبري ممثليــه، ييلمــا ألواصــل وفــد املــراقبني التــابع لالحتــاد ا  - ٥٨
 تكـرار   وأود. املـستعرضة ، تقـدمي الـدعم للبعثـة والتعـاون معهـا خـالل الفتـرة                )إثيوبيـا (تاديسي  

  .ملا قدمه من مسامهةاإلعراب عن تقديري لالحتاد األفريقي 
  

  اجلوانب املالية  - سادسا 
 مليـــون دوالر ٤٥,٦، مبلغـــا قـــدره ٦٢/٢٦٨قرارهـــا بخصـــصت اجلمعيـــة العامـــة،   - ٥٩

لـذلك،  . ٢٠٠٩يونيـه   /حزيـران  ٣٠  إىل ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ١لتغطية نفقات البعثة للفترة مـن       
 مـن هـذا التقريـر فيمـا يتعلـق           ٦٧الفقـرة    س األمن على توصـييت الـواردة يف       يف حالة موافقة جمل   

بتمديد والية البعثة، ستقتصر تكاليف اإلنفاق على البعثة خالل فترة التمديد على املـوارد الـيت                
  . اجلمعية العامة عليهاوافقت
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 ، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١وحــىت   - ٦٠
ــة   ــون دوالر٥٤,٢للحـــساب اخلـــاص للبعثـ ــة .  مليـ ــع اونتيجـ ــدم دفـ ــررة لعـ ــتراكات املقـ الشـ

ــ  أنمــن ٢٠٠٢أبريــل / نيــسانمنــذمل تــتمكن املنظمــة  املــستحقة،  تــوفرالــيت رد للحكومــات ت
جممــوع االشــتراكات املقــررة   أمــا . مليــون دوالر٢,٥ هــذه القــوات البالغــة  قــوات تكــاليفال

 فقـد بلـغ    ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول   ٣١ حـىت حفـظ الـسالم      جلميع عمليات    املدفوعة غري
 .مليون دوالر ٢ ٨٨٤,٢

  
  مالحظات وتوصيات  - سابعا  

أرحب بالتزام الطرفني مبواصلة عملية املفاوضات وفقـاً ملـا ورد يف البيـان اخلتـامي                  - ٦١
  يف٢٠٠٨مـارس مـن عـام    /الصادر عن اجلولة الرابعة من حمادثاهتما اليت انعقـدت يف آذار      

ماهناست، وقد أعيد التأكيـد علـى هـذا املوقـف يف االجتماعـات الـيت عقـدت مـع مبعـوثي                 
ملـشاورات الـيت أجريـت      ومبـا أن ا   . ٢٠٠٩فربايـر   /اخلاص أثنـاء زيارتـه للمنطقـة يف شـباط         

حتدث على ما يبدو تغـيرياً منـذ آخـر جولـة مـن املفاوضـات مبـا يكفـي لتيـسري                 حىت اآلن مل  
ويف ضــوء ذلــك، . يجــة إجيابيــة، فــإن اإلعــداد املتــأين ضــروري خــروج اجلولــة اخلامــسة بنت

اع حتــضريي مــصغر غــري رمســي واحــد   اقتــرح مبعــوثي اخلــاص علــى الطــرفني عقــد اجتمــ   
  .وأشار الطرفان إىل موافقتهما على هذا النهج. أكثر أو
واستناداً إىل اجلوالت األربع من احملادثات اليت عقدت حتت رعايـة األمـم املتحـدة                - ٦٢
، وبناء على املشاورات األخرية اليت عقـدها مبعـوثي اخلـاص،            ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ عامي   يف

فإنين أوصي جملس األمن بأن يكرر دعوته للطرفني، املغرب وجبهة البوليساريو، للتفاوض 
بنية حسنة وبدون شروط مسبقة وإظهار إرادة سياسـية للـدخول يف مناقـشات موضـوعية                

 اخلاص جـاهز إلحاطـة الطـرفني وكـذلك جملـس األمـن              ومبعوثي. وكفالة جناح املفاوضات  
  .علماً بشأن تقييمه لكيفية املضي قدماً

وأرحــب بــاجلهود الــيت بــذهلا الطرفــان إلزالــة األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة مــن     - ٦٣
اإلقليم، وأشعر بالرضى عما حتقق خالل هذه الفترة من تقدم ملحوظ على صعيد أنـشطة               

وأثـين علـى اجلـيش امللكـي املغـريب للجهـود الـيت بـذهلا يف                 . ض إنـسانية  إزالة األلغـام ألغـرا    
تدمري الذخائر املتفجرة اخلطرة، وأشـري إىل طلبـه بـشأن احلـصول علـى مزيـد مـن املـوارد،                     
كاملعدات امليكانيكية ومعدات الكشف من أجل تسريع وترية عمله يف جمال إزالـة األلغـام               

ة إىل دعـم الطـرفني مـن أجـل االسـتفادة مـن التقـدم                وأدعـو البلـدان املاحنـ     . وزيادة كفاءتـه  
وأالحـظ مـع االرتيـاح تزايـد التعـاون وتقاسـم          . احملرز واالستثمارات املقدمة إىل يومنا هذا     

ــات بــني البعثــة واجلــيش امللكــي املغــريب واألعمــال الــيت جيــري تنفيــذها يف جمــال           املعلوم
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فقــد أثبتــت تلــك  . ق احلــاجز التــرايباإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام يف املنطقــة الواقعــة شــر 
األنشطة جناعتها وأثرها املضاعف من ناحية ضعف تكلفتها النسبية ومن ناحية أمـن البعثـة               

وأشـجع  . وفعاليتها، إضافة إىل أثرهـا اإلجيـايب املباشـر علـى سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة                   
صحراء الغربيـة هبـدف     الطرفني على مواصلة العمل مع بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الـ            

إقامة تعاون واتصال مباشرين عن طريق جلنة حتقـق عـسكرية مـشتركة ومـن خـالل حمافـل                   
ــام         ــسائل األخــرى ذات االهتم ــام وامل ــة األلغ ــسري عمــل الطــرفني يف جمــال إزال أخــرى لتي

ــشترك ــة        . امل ــات املكلف ــام اجله ــة قي ــيم، وكــذلك كفال ــذا العمــل الق ــة اســتمرار ه ولكفال
تعلقة باأللغام األرضية بتوفري قدرات للتصدي للحاالت الطارئة، مـن أجـل            باإلجراءات امل 

االســتجابة للحــوادث النامجــة عــن األلغــام يف اجلهــة الــشرقية مــن اجلــدار الرملــي، ســتدعو 
احلاجة إىل تقدمي دعم إضايف جلهود األمم املتحدة يف جمال اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف                 

  .ا إبراز مسامهة النرويج يف التقدم احملرز إىل اآلنوأود أيض. الصحراء الغربية
ويسرين أن أشري إىل أن الفترة قيد االستعراض شـهدت اخنفاضـا يف عـدد التقـارير                  - ٦٤

اليت تفيد بفرض الطرفني تقييدات على حرية حركـة املـراقبني العـسكريني للبعثـة، غـري أن                  
 املــراقبني العــسكريني لألمــم  القلــق يظــل يــساورين إزاء اســتمرار التقييــدات علــى حركــة   

املتحدة الذين حياولون زيارة الوحدات واملقار والنقاط احلـصينة التابعـة للطـرفني يف بعـض                
وتقع على الطرفني مـسؤولية كفالـة عـدم ارتكـاب انتـهاكات علـى أيـدي                 . املناطق احملددة 

 العسكرية ومد   قواهتما العسكرية، وأشجعهما على االمتثال امتثاال تاما ألحكام االتفاقات        
  .يد التعاون التام للبعثة

وتشكل األبعاد البشرية للرتاع، مبا فيها معاناة الالجئني الصحراويني، مصدر قلق              - ٦٥
ويسرين يف ذلك السياق استمرار تبادل الزيارات األسرية بـني اإلقلـيم وخميمـات              . مستمر

وبنـاء علـى اتفـاق      . عراضالالجئني يف منطقة تندوف دون انقطاع خالل الفترة قيد االسـت          
، S/2008/251(الطرفني على توسيع نطاق الربنامج ليشمل زيارات عن طريق النقل الـربي             

ــور الــربي، إذ إن ذلــك     )٤٣الفقــرة  ، أتطلــع إىل حتقيــق التقــدم بــشأن حتديــد طرائــق العب
وكــذلك . سيــسمح مبــشاركة عــدد أكــرب بكــثري مــن ســكان الــصحراء الغربيــة يف الربنــامج

فني على مواصلة العمل مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والبعثة من            أحث الطر 
ــامج ليــشمل أنــشطة جديــدة    غــري أن القلــق . أجــل اســتطالع إمكانيــة توســيع نطــاق الربن

يــساورين إزاء اخلطــر الــذي يهــدد هــذا التــدبري اإلنــساين القــيم لبنــاء الثقــة، ومــن احتمــال  
وأحـث بقـوة اجلهـات      . لة عدم تلقي دعم مايل إضايف     االضطرار إىل إيقاف العمل به يف حا      

املاحنة على املسامهة باألموال لكي يتسىن مواصلة العمل هبذا التدبري وتوسيع نطاقه خـالل              
  . وما بعده، حسب االقتضاء٢٠٠٩عام 
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تعزيز معـايري حقـوق اإلنـسان    وأود أن أؤكد جمددا أن األمم املتحدة تظل ملتزمة ب         - ٦٦
مناشـديت األطـراف أن تواصـل مـشاركتها يف احلـوار املـستمر والبنـاء مـع                  الدولية، وأكـرر    

ــشعب          ــسان ل ــوق اإلن ــرام حق ــة احت ــة كفال ــسان بغي ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق مفوضــية األم
ــئني    ــات الالجـــ ــيم ويف خميمـــ ــة يف اإلقلـــ ــرة S/2008/251(الـــــصحراء الغربيـــ ، ٧١، الفقـــ

  ).٦٧ ، الفقرةS/2007/619 و
 على أرض الواقع، ويف ضوء اجلهود املتواصلة اليت يبـذهلا           ونظرا للظروف القائمة    - ٦٧

بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة يظـل              مبعوثي اخلاص، أعتقد أن وجود      
ولـذلك، فـإنين    . أمرا ال غـىن عنـه للحفـاظ علـى وقـف إطـالق النـار يف الـصحراء الغربيـة                    

أبريــل / نيــسان٣٠ أخــرى، حــىت أوصــي بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة البعثــة ملــدة ســنة   
٢٠١٠.  

وختاما، أود أن أعرب عن تقـديري ملبعـوثي اخلـاص، كريـستوفر روس، ملـا يبذلـه                    - ٦٨
من جهد للوصول إىل حل ملسألة الصحراء الغربية، ولبيتر فان والسوم، الذي أكمل مـدة               

، ملا بذلـه مـن جهـود دؤوبـة مـن أجـل              ٢٠٠٨أغسطس  /تعيينه كمبعوث خاص يل يف آب     
كما أود أن أتوجه بالشكر إىل     . وصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من اجلانبني        الت

. ٢٠٠٩فربايــر /ممثلــي اخلــاص، جوليــان هارســتون، علــى تفانيــه اهلائــل حــىت هنايــة شــباط  
، )الـصني (وأخريا، أود أن أتوجه بالـشكر إىل قائـد القـوة، امليجـور جنـرال جيـنغمني جـاو                    

بعثة حاليا، وكذلك إىل الرجال والنساء على عملهم يف ظروف الذي يتوىل املسؤولية يف ال
  .صعبة، للوفاء بوالية البعثة
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  املرفق األول
  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية    
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١املسامهات حىت     

  
  ــوعاجملم  )ب(الشرطــة املدنيــة  )أ(القــوات  )أ(املراقبون العسكريـــون  البلــد

  ١٠  صفر  صفر  ١٠  االحتاد الروسي
  ١  صفر  صفر  ١  األرجنتني
  ٤  صفر  صفر  ٤  أوروغواي

  ٣  صفر  صفر  ٣  أيرلندا
  ٥  صفر  صفر  ٥  إيطاليا

  ٣  صفر  صفر  ٣  باراغواي
  ٩  صفر  صفر  ٩  باكستان
  ١٠  صفر  صفر  ١٠  الربازيل

  ٩  صفر  صفر  ٩  بنغالديش
  ١  صفر  صفر  ١  ابولند

  ٢  صفر  صفر  ٢  جيبويت
  ٣  صفر  صفر  ٣  سري النكا
  ٩  ٣  صفر  ٦  السلفادور

  ١٢  صفر  صفر  ١٢  الصني
  ١٨  صفر  ٧  ١١  غانا
  ٥  صفر  صفر  ٥  غينيا
  ١٣  صفر  صفر  ١٣ فرنسا
  ٧  صفر  صفر  ٧  كرواتيا
  ٣٢  صفر  ٢٠  ١٢  ماليزيا
  ٢١  ٣  صفر  ١٨  مصر

  ٤  صفر  صفر  ٤  منغوليا
  ٢  صفر  صفر  ٢  النمسا
  ٧  صفر  صفر  ٧  نيجرييا

  ١٢  صفر  صفر  ١٢  هندوراس
  ٧  صفر  صفر  ٧  هنغاريا
  ٨  صفر  صفر  ٨  اليمن
  ١  صفر  صفر  ١  اليونان

  ٢١٨  ٦  ٢٧  ١٨٥  اجملموع  
  

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