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  تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية    
  

  مقدمة  -أوال   
أبريـل  /نيسان ٣٠ املؤرخ) ٢٠١٠ (١٩٢٠قدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن        ُي  - ١

حـىت    الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الـصحراء الغربيـة              ٢٠١٠
انتـهاء  قبل  يف الصحراء الغربية     الة عن احل  اتقريرأن أقدم    إيلَّ، وطلب   ٢٠١١أبريل  /نيسان ٣٠

املـؤرخ   الـسابق تقريـري   صدور  ويغطي هذا التقرير التطورات اليت استجدت منذ        . الواليةفترة  
، ويتضمن وصفا للحالة علـى أرض الواقـع، فـضال عـن             (S/2010/175) ٢٠١٠أبريل  /نيسان ٦

  .ز فيها حىت اآلنوضع املفاوضات والتقدم احملر
  

  التطورات األخرية يف الصحراء الغربية   - ثانيا  
الــيت  اإلقلــيم خــالل الفتــرة عديــدة يف تطــورات اجتماعيــة وسياســية وأمنيــة اســتجدت  - ٢

 الـشرق  الـيت شـهدهتا منطقـة   احلالة، الـيت عززهتـا سلـسلة االنتفاضـات الـشعبية      ف. التقريريغطيها  
قـد  زيـادة احلقـوق الـسياسية واالقتـصادية،         ب تطالـب   يت، ال اقا األوسع نط  األوسط ومشال أفريقيا  

علــى ينطــوي  ممــا حتقيــق االســتقرار واألمــن أمــام يف الــصحراء الغربيــة حتــديات جديــدة خلقــت
  . للرتاعتغيري الوضع الراهنإمكانية 

 يف  خميمـا  الـصحراويني    احملـتجني قامـت جمموعـة مـن       أأكتـوبر،   /يف بداية تشرين األول   و  - ٣
لعـرض   اجلنوب الـشرقي مـن مدينـة العيـون،          إىل كيلومترا   ١٥ على مسافة حوايل  ،  ككدمي إزي 
ــ ــصادية هممطالب ــة واالقت ــى   االجتماعي ــة عل ــسلطات املغربي ــدرجييا  وتوســع . ال ــضماملخــيم ت  لي
ــا ــام، ٦ ٦١٠ إىليـــصل  مـ ــا خيـ ــديرات  وفقـ ــدريب والبحـــث   لتقـ ــدة للتـ ــم املتحـ ــد األمـ معهـ

ويعتقـد  . الـسواتل  صـور    اسـتنادا إىل  ) يونوسات(ية العملية   برنامج التطبيقات الساتل  /)اليونيتار(
، قـد وصـل إىل أكثـر مـن     مـن وقـت إىل آخـر   تباين بشكل كـبري  كان يي ذ عدد احملتجني، ال  أن

  . شخص١٥ ٠٠٠
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 مراقبــة احلالــة يف بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــةومل يكـن مبقــدور    - ٤
حمــاوالت نعــت ُمففــي مناســبات عديــدة، .  إليــها وصــوهلعاقــتأ ألن الــسلطات املغربيــة املخــيم
ألمـم  التـابعني ل  الـشرطة   و أفراد األمـن     اليت حاول زيارات  الدوريات عسكرية، فضال عن     تسيري  

البعثــة الدائمــة للمغــرب لــدى يف واحتجــت الــسلطات املغربيــة يف العيــون و. القيــام هبــااملتحــدة 
لبعثـة  ل ال ينبغـي     ه أنـ  حيـث أوضـحت    املخـيم،    راب مـن  لالقتحماوالت البعثة   على  األمم املتحدة   

اسـتجابة  و.  بأنـه مـسألة داخليـة واجتماعيـة حبتـة      ه مـا وصـفت    يفل مباشرة مـع الـسكان       ماعأن تت 
اط األمــن بحــد ضــأل، مسحــت الــسلطات املغربيــة يف هنايــة املطــاف البعثــة للجهــود الــيت بذلتــها

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٤ يف املخيم ني بدخولالدولي
 من اتفـاق مركـز   ١٣لفقرة حرية التحرك انتهاكا ل   هذه القيود املفروضة على      شكلوت  - ٥

الوفــاء  قــدرة البعثــة علــى وتنــتقص مــن ، بــني األمــم املتحــدة واملغــرب١٩٩٩  عــاماملــربمالبعثــة 
انتـهاكا  يـشكل   لبعثـة   لتابعـة ل  عسكرية ا الدوريات  ال اعتراض   فإنوباإلضافة إىل ذلك،    . واليتهاب

  .١لعسكري رقم لالتفاق ا
ومع الوجود األمين املغريب املكثف واسـتمرار تـدفق احملـتجني اجلـدد، أخـذت األجـواء                   - ٦

 أطلقـت القـوات املغربيـة النـار         أنالسياسية واألمنية يف املنطقة تتدهور تدرجييا، وال سـيما بعـد            
علـــى صـــيب صـــحراوي يف الرابعـــة عـــشرة مـــن العمـــر فأردتـــه قتـــيال عنـــد مـــدخل املخـــيم يف  

ومع تضخم حجم املخيم وازدياد توتر الوضـع،        . أكتوبر يف ظروف غامضة   /تشرين األول  ٢٤
واسـتمرت  . األخـرى تلقت األمم املتحدة معلومات متـضاربة مـن طـريف الـرتاع ومـن املـصادر                 

  .احلمالت اإلعالمية املتنافسة من جانب الطرفني لعدة أسابيع عقب تفكيك املخيم
 ملعاجلــة احملــتجنيومــة املغربيــة اجتماعــات مــع ممثلــي ، عقــدت احلكومــع مــضي الوقــت  - ٧

ــا   كانــتومــع ذلــك، أكــد املغــرب أن بعــض العناصــر    . شــكاواهم ــذ احللــول وفق  تعرقــل تنفي
ــه  ملــا ــة خمططــاتاعتربت ــة امل عــن ختتلــف سياســية وأمني وأفــادت . لمحــتجنيلطالــب االجتماعي

 انقطـع مـن   ه، ولكنـ دماكـان ميـضي قـ   مغربيـة أيـضا أن احلـوار مـع املغـرب       صـحراوية و  مصادر  
 ووادي الـذهب  ءجلبهة الـشعبية لتحريـر الـساقية احلمـرا    ووجهت ا.  بالقوة تفكيك املخيم  جراء

لمحـتجني  ل وقوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان         تدعييل عددا من الرسائل     ) جبهة البوليساريو (
تابعـة  آلية  نشاء  إل و “كارثة إنسانية وشيكة  ” ملنع وقوع    وتدعوين إىل التدخل  من قبل املغرب،    

  .ألمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان يف الصحراء الغربيةل
مبعــوثي بــذهلا علــى الــرغم مــن املــساعي الــسابقة الــيت ونــوفمرب، / تــشرين الثــاين٨يف و  - ٨

الشخصي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، وممثلي اخلـاص يف الـصحراء الغربيـة، هـاين عبـد         
 بـدأ  ضـد املتظـاهرين،   اسـتخدام للقـوة  أي لثنـيهم عـن     حماولة    املغاربة يف  دى حماوريهم العزيز، ل 
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املعاونــة القــوات قامــت فــي ســاعات الــصباح املبكــر،  ف. كــدمي إزيــكاملغــرب عمليــة أمنيــة يف 
 املتظــاهرين بــالقوة وتــدمري املخــيم، وذلــك باســتخدام الغــاز   بتفريــق املغربيــة الــشرطةضــباط و

 علــى املركبــات وطــائرات املثبتــةربات صــوت مــدافع امليــاه واهلــراوات ومكــ واملــسيل للــدموع 
ت انـدلع و. م الـذخرية احليـة أو وسـائل أخـرى مميتـة     ا علـى اسـتخد    أدلـة وليس هناك   . اهلليكوبتر

حيـث   القتلـى،  من سقوط أعداد كبرية  عنف يف العيون، وسط شائعات عن        على الفور أعمال  
إلقــاء حيــث قــاموا ب الــشوارع لالحتجــاج علــى الغــارة إىل جمموعــات مــن الــصحراويني نزلــت

 القـوات املغربيـة، واالعتـداء علـى املبـاين العامـة       واألحجـار علـى   ة احمللية الصنعاملتفجرالعبوات  
يف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم، هامجــت جمموعــات مــن املغاربــة منــازل املــدنيني     . واخلاصــة
  . وسكاهناوينيالصحرا

 خـسائر   عـن يـام التاليـة،     األيف   الـيت اسـتمرت قبـل أن تنحـسر           ،وأسفرت االضطرابات   - ٩
ــيس مبقــدور ا . كــبرية وأضــرار يف املمتلكــات  ــة تحقــق ت أنألمــم املتحــدة  ول  أي مــن مــن رواي

 ولكـن   ،نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١١البعثـة موقـع املخـيم يـوم         وقـد زارت    . عن اخلـسائر  الطرفني  
 علـى صـورة واضـحة عـن العـدد الـدقيق             أن حتـصل   الظـروف،    تلـك  يف ظل     مبقدورها، يكن مل
  .اإلصابات عدد  عن يف املخيمات قبل تفكيكها، أوأو عن األوضاع، لمحتجنيل

 تفكيك املخيم عن إصابة اثنني مـن مـوظفي األمـم           أعقبت العنف اليت    أعمالوتسببت    - ١٠
وكانت البعثـة قـد الحظـت يف وقـت سـابق            .  أضرار باثنتني من مركبات البعثة     وإحلاقاملتحدة  

الطفيفة اليت مشلـت مـوظفي األمـم املتحـدة وممتلكاهتـا يف الفتـرة               زيادة يف عدد احلوادث األمنية      
وقــد اختــذت البعثــة تــدابري أمنيــة معــززة يف مقرهــا يف  . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٨الــسابقة علــى 

  .األفرقةالعيون ويف مواقع 
نــوفمرب، ويف أعقــاب أعمــال العنــف الــيت انــدلعت يف العيــون،  / تــشرين الثــاين٢٩ويف   - ١١
 وايل العيون، حممد جلموس، حيث حل حمله خليـل الـدخيل، وهـو أول صـحراوي                 استبدال مت

 ا برملانيـ احتقيقـ أجـرى  كما بدل املغرب رئيس الدرك املغـريب يف العيـون، و          . يشغل هذا املنصب  
  .يف أحداث العيون

املغرب وجبهة البوليـساريو يل عـددا مـن الرسـائل تنقـل روايـة كـل                 حكومة   تووجه  - ١٢
ينـاير، نقـل    / كانون الثـاين   ٢٥ ةمؤرخرسالة  ففي  . كدمي إزيك اليت وقعت يف    ألحداث  لا  ممنه

ــصت        ــيت خل ــب الفاســي الفهــري االســتنتاجات ال ــرب الطي ــة املغ ــر خارجي ــايل وزي ــة إليه  جلن
املطالـب االجتماعيـة   ” إىل أناللجنـة   وخلـصت  .التحقيق الربملانيـة، الـيت حققـت يف األحـداث     

بــل اإلرهـابيني واجملــرمني الــسابقني كجــزء مــن خطــة  قــد اســتغلت مــن ق”  للمحــتجني“البحتـة 
  .)٩٣انظر أيضا الفقرة . (“تدعمها اجلزائر وتستهدف وحدة املغرب واستقراره
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، ظلت احلالة العامة يف اإلقلـيم تتـسم بـالتوتر، ال سـيما بـني                كدمي إزيك ومنذ أحداث     - ١٣
 صغرية يف العيـون ومسـارة       وقد أبلغ عن عدة مظاهرات    . السكان الصحراويني والقوات املغربية   

 قمـع واعتقـاالت مـن قبـل القـوات املغربيـة، غـري أنـه                 أعمـال وبوجدور، مع ادعـاءات حبـدوث       
فربايــر يف مدينــة الداخلــة، عــشية  / شــباط٢٦ويف . يتــسن للبعثــة التحقــق مــن هــذه التقــارير  مل

ــام    ــثالثني لقيـ ــسة والـ ــذكرى اخلامـ ــة  ”الـ ــصحراوية الدميقراطيـ ــة الـ ــة العربيـ  أدت ،“اجلمهوريـ
 لعـدة   إصـابات وقـوع    إىلاالضطرابات اليت وقعت بني احملتجني الصحراويني واملـدنيني املغاربـة           

  . وإىل تدمري ممتلكاتأشخاص
 عـضوا   ٢٧ تـضم    إرهابيـة  املغـرب تفكيـك حلقـة        أعلـن ينـاير،   /ويف مطلع كانون الثاين     - ١٤
 إىل كيلـومترا  ٣٥ كيلـومترا مـن العيـون، وعلـى مـسافة         ٢٢٠ خمابئ لألسـلحة علـى بعـد         لديها

الغرب من اجلدار الرملي، وادعت أن عناصر أجنبية من خاليا تنظيم القاعـدة يف بـالد املغـرب                  
 تؤكد هـذه    أنوليس مبقدور البعثة    .  الصحراء الغربية  إىل يكونوا قد تسللوا     أن ميكن   اإلسالمي

  .املعلومات، اليت من شأهنا أن تشري إىل تدهور الوضع األمين
 إصالحات سياسية واجتماعيـة واقتـصادية يف        إىلركات الشعبية اليت تسعى     ووسط احل   - ١٥

العامل العريب، مبا يف ذلك بلدان املغرب العريب، أفادت التقارير أيضا عـن حـدوث احتجاجـات                 
ــر      ــدوف، اجلزائ ــصحراويني يف تن ففــي . صــغرية يف املغــرب، وكــذلك يف خميمــات الالجــئني ال

. مـارس / آذار ٢٠فربايـر و    / شـباط  ٢٠رئيسية يف البلـد يف      املغرب، جرت مظاهرات يف املدن ال     
مـارس،  / آذار ٥يف خميمات تندوف، نظمت جمموعة مـن الـشباب الـصحراويني احتجاجـا يف               و

 . “الصحراوية” طالبوا مبزيد من املشاركة الدميقراطية يف احلكومة أهنمحيث تردد 

ألمــة يف ه إىل اجّهــوووســط هــذه الظــروف، أعلــن امللــك حممــد الــسادس، يف خطــاب   - ١٦
 “اجلهويـة إقـرار   ” لتأكيـد عمليـة      “مراجعة شاملة للدستور  ”مارس، أن البلد سيجري     /آذار ٩

والتحــول الــدميقراطي، وســُيطرح الدســتور املعــدل علــى الــشعب يف اســتفتاء، مبــا يف ذلــك يف    
  تعزيـز حقـوق اإلنـسان وتوسـيع احلريـات الفرديـة            إىلكمـا يرمـي اإلصـالح       . الصحراء الغربيـة  

 تـستفيد مـن     “جهة” الصحراء الغربية ستكون أول      أنوأعلن امللك حممد السادس     . واجلماعية
  .هذه اإلصالحات

مــارس، ويف رســالة موجهــة يل، أشــار وزيــر خارجيــة املغــرب إىل قيــام   / آذار٢٤ويف   - ١٧
ــسان، وهــو       ــوطين حلقــوق اإلن ــشاء اجمللــس ال ــؤخرا بإن ــززة “مؤســسة وســاطة ”املغــرب م  مع

ــصاف،     لالضــطالع با ــانون واإلن ــسيادة الق ــة دعمــا ل ــواطنني واإلدارة احلكومي لوســاطة بــني امل
وأشـــار إىل أن هـــذه . لوفـــد املـــشترك بـــني الـــوزارات املكلـــف مبـــسؤولية حقـــوق اإلنـــسان ول

 على احلوار والتفاعل مع املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة           “أكثر انفتاحا ”املؤسسات ستكون   
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 ته الـوزير يف رسـال  ويف هـذا الـصدد، أشـار   . بع لألمم املتحدة وآليات جملس حقوق اإلنسان التا    
، وذكـر   “ للهيئة التابعة لألمـم املتحـدة      ٣٣سيزيد من انفتاحه على اآلليات الـ       ”إىل أن املغرب    

أن هــذه الترتيبــات اجلديــدة تغطــي بالكامــل األبعــاد املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان يف الــرتاع حــول   
  .الصحراء الغربية

ترة اليت يغطيها التقرير، واصل املغرب تعزيز خطته للحكم الذايت للـصحراء            وطوال الف   - ١٨
ــة ــه مقاليــد احلكــم يف       . الغربي ــسادس بــذكرى تولي ــك حممــد ال يوليــه، / متــوز٣٠واحتفــل املل

ويف هــاتني . نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٧ يف “للمــسرية اخلــضراء”وبالــذكرى اخلامــسة والــثالثني 
تراحه بشأن احلكم الذايت للـصحراء الغربيـة، وتعهـد بتيـسري عـودة      املناسبتني، أثىن على فوائد اق   

  .الجئي تندوف
 إلعـالن فرباير، احتفلت جبهة البوليساريو الذكرى اخلامسة والـثالثني         / شباط ٢٧ويف    - ١٩
وخــالل االحتفــاالت الــيت ُنظمــت يف منــاطق  . “ الدميقراطيــةالــصحراويةالعربيــة اجلمهوريــة ”

 اسـتفتاء   إلجـراء اجلـدار الرملـي، جـددت جبهـة البوليـساريو دعوهتـا             خمتلفة مـن اإلقلـيم شـرقي        
  .متعدد اخليارات يف الصحراء الغربية

ــرب يف         - ٢٠ ــع املغـ ــة مـ ــية األوروبيـ ــاق املفوضـ ــى اتفـ ــساريو علـ ــة البوليـ ــت جبهـ واعترضـ
فرباير على متديـد بروتوكـول اتفـاق الـشراكة املـربم بـني االحتـاد األورويب واملغـرب                   /شباط ٢٥

صائد األمســاك لــسنة جديــدة، وهــو االتفــاق الــذي ميــنح للــسفن مــن االحتــاد األورويب  بــشأن مــ
والربوتوكول، الذي ال يزال حمل دراسة جملـس االحتـاد      . حقوق الصيد يف منطقة الصيد املغربية     

األورويب والربملان األورويب للتـصديق عليـه، سـيجري تنفيـذه أيـضا يف امليـاه املتامخـة للـصحراء                    
فرباير، وجه حممد عبد العزيز، األمني العام جلبهـة البوليـساريو، رسـالة             / شباط ١٤  ويف. الغربية

  . التدخل لكفالة استبعاد مياه الصحراء الغربية على وجه التحديد من االتفاقإىليل يدعوين 
  

  أنشطة مبعوثي الشخصي  - ثالثا  
ا مشــل واســع نــشاطا ٢٠١١مــارس / آذارإىل ٢٠١٠مــارس /شــهدت الفتــرة مــن آذار  - ٢١
ــاورة و   كــال ــدول اجمل ــرفني وال ــن الط ــراف م ــدويل األخــرى األط ــع ال ــة  .  يف اجملتم ــول هناي وحبل

خــالل هــذا اإلطــار الــزمين، اتفقــا علــى  املعقــودة اجلــوالت األربــع مــن احملادثــات غــري الرمسيــة  
احملـــددة  التفـــاوض، فـــضال عـــن املواضـــيع أجـــواءلعوامـــل الـــيت تـــؤثر علـــى امواصـــلة مناقـــشة 

 املشترك، كما أكـدا جمـددا، واتفقـا يف بعـض احلـاالت، علـى اخلطـوات الالزمـة                    االهتمام ذات
 بينـهما   اآلراء يف تبـادل     أيـضا وجنـح الطرفـان     . لتنفيذ االتفاقات السابقة بشأن تـدابري بنـاء الثقـة         

ــة طــوال  ــا      العملي ــرام، والتزم ــة واالحت ــسم باملرون ــصورة تت علــى أســاس مــن األخــذ والعطــاء ب
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غـري أنـه مل ُيحـرز أي تقـدم فيمـا يتعلـق بالقـضايا اجلوهريـة              . كثـر تـواترا   باالجتماع علـى حنـو أ     
 يـتم هبـا تقريـر املـصري لـشعب           أناملتعلقة بالوضع املستقبلي للصحراء الغربية والسبل اليت ميكـن          

فقـــد ظـــل الطرفـــان يتمـــسكان مبـــا وصـــفه مبعـــوثي الشخـــصي مـــن قبـــل  . الـــصحراء الغربيـــة
باختــصار، فقــد اســتمرا يف إظهــار . “اآلخــر كــل منــها التــشبث املتــشدد مبواقــف يــستبعد” بـــ

ــرا حـــىت اآلن     ــهما مل يظهـ ــة، ولكنـ ــرات منتظمـ ــى فتـ ــاع علـ ــسياسية لالجتمـ  اإلرادةاإلرادة الـ
 .السياسية الالزمة لكسر اجلمود

 يف  ت عقـد  يتملتابعة اجلولة الثانية من احملادثات غـري الرمسيـة حـول الـصحراء الغربيـة الـ                  - ٢٢
، قام مبعوثي الشخصي بزيارة ثالثـة إىل املنطقـة يف           ٢٠١٠فرباير  / يف شباط  أرمونك، نيويورك، 

املغـرب وموريتانيـا،    واجلزائـر   مـارس، حيـث التقـى مـع رؤسـاء دول            / آذار ٢٥-١٧الفترة مـن    
وقـد أكـدت املناقـشات الـيت        . واألمني العام جلبهـة البوليـساريو، وغريهـم مـن كبـار املـسؤولني             

ونتيجـــة لـــذلك، طلـــب إىل مجيـــع . تـــزال يف طريـــق مـــسدودأجراهـــا أن عمليـــة التفـــاوض ال 
 زار كمـا .  تدخل يف فترة من الـتفكري لوضـع أفكـار للمـضي قـدما بالعمليـة        أناألطراف املعنية   

  .مارس للتشاور مع املسؤولني الفرنسيني/ آذار٢٦ و ٢٥باريس يومي 
ارة عائليـة   أدى نزاع حول مشاركة أفراد معيـنني يف زيـ         ،  ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦ويف    - ٢٣

ويف األشـهر الـيت أعقبـت ذلـك،         . كانت مقررة عن طريق اجلو إىل تعليق كل الرحالت اجلوية         
بــذل كــل مــن مبعــوثي الشخــصي ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني جهــودا لــدى      

 قرار من شأنه أن يفـتح الطريـق السـتئناف الـرحالت اجلويـة، ولكـن دون       إىلالطرفني للتوصل   
  .)٧٩يضا الفقرة انظر أ. (جدوى
، زار مبعـوثي الشخـصي      ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١ إىليونيـه   / حزيـران  ٢١ويف الفترة مـن       - ٢٤

ــة مــن   ــدول األعواصــم ثالث ــة   يف عــضاء ال ــاريس  -جمموعــة أصــدقاء الــصحراء الغربي  لنــدن وب
 لتــشجيع اهتمــامهم املــستمر لــدعم واســتمرار عمليــة التفــاوض، ولتبــادل وجهــات  -ومدريــد 

وحتقيقـا  . ضل السبل لتوجيه هذه العمليـة حنـو حـل سياسـي مقبـول مـن الطـرفني                 النظر حول أف  
يوليــه، ويف موســكو يف / متــوز١٦لــنفس الغايــة، تــشاور مــع كبــار املــسؤولني يف واشــنطن يف   

ووجـد يف كــل مكـان اعترافــا بـضرورة جتــاوز الوضــع    . ســبتمرب/ أيلـول ١٤ إىل ١٢الفتـرة مــن  
طـــرفني لتـــشجيع املزيـــد مـــن املـــشاركة املوضـــوعية  الـــراهن، واســـتعدادا للعمـــل معـــه ومـــع ال 

واملناقشات األكثر مرونة، واتفاقا على ضرورة تكثيـف العمـل بـشأن تـدابري بنـاء الثقـة، مبـا يف                     
ية عـن طريـق     سـر  عن طريـق اجلـو، وبـدء برنـامج الزيـارات األ            سريةذلك استئناف الزيارات األ   

ناء الثقـة األخـرى الـواردة يف خطـة عمـل      الرب يف وقت مبكر، والنظر يف وقت مبكر يف تدابري ب    
  .٢٠٠٤مفوضية شؤون الالجئني لعام 
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ــل            - ٢٥ ــني الطــرفني يف أوائ ــة ب ــري الرمسي ــات غ ــن احملادث ــة م ــة ثالث ــد جول ــررا عق وكــان مق
 وفاة احملفوظ علي بيبا، رئيس وفد جبهـة البوليـساريو، املفاجئـة    أنغري  . ٢٠١٠أغسطس  /آب

أنـه مـن   علـى   واتفق الطرفـان     .اإلبقاء على هذا اجلدول الزمين    يوليه جعلت من املتعذر     /يف متوز 
بعـد   ومـا ) سـبتمرب / أيلول ١٠ - أغسطس/ آب ١١(األفضل االنتظار إىل ما بعد شهر رمضان        

  .االجتماعات الرفيعة املستوى واملناقشة العامة للجمعية العامة لالجتماع مرة أخرى
 شـــؤون الالجـــئني ومبعـــوثي مفوضـــيةأحلـــت ، ٢٠١٠ســـبتمرب /ويف منتـــصف أيلـــول  - ٢٦

ة عـن طريـق اجلـو، ولكـن خالفـا حـول             سـري اسـتئناف الزيـارات األ    على  الشخصي مرة أخرى    
  .اإلخطارات املناسبة إىل الطرفني وغري ذلك من املسائل حال دون استئنافها

ــارة رابعــة     - ٢٧ ــام مبعــوثي الشخــصي بزي ــرة مــن  إىلق ــشرين ٢٦ إىل ١٧ املنطقــة يف الفت  ت
مـن خـالل    جولة ثالثة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة       إلجراء لتمهيد الطريق    ٢٠١٠ أكتوبر/األول

وكما كان احلال يف زيارتـه الـسابقة، التقـى مـع            . مناقشات مع الطرفني والدول اجملاورة    إجراء  
وموريتانيا، ومع األمني العام جلبهة البوليساريو، وغريه مـن كبـار           املغرب  ورؤساء دول اجلزائر    

كرر اجلميع تأكيد التزامهم بعملية التفـاوض، مـع تأكيـدهم يف الوقـت ذاتـه علـى                 و. املسؤولني
خطــوطهم احلمــراء فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلوهريــة املتعلقــة بوضــع الــصحراء الغربيــة مــستقبال    

الـشواغل   أيـضا فرصـة ملناقـشة      أجراهـا  املـشاورات الـيت      وأتاحـت . وشكل تقرير املصري لشعبها   
  . واإلرهابقوق اإلنساناملتعلقة حب

وتواكبت هذه الزيارة الرابعة مـع ازديـاد التـوترات النامجـة عـن قيـام سـكان الـصحراء                      - ٢٨
االجتماعيـة واالقتـصادية، مبـا يف ذلـك       خميم لالحتجاج على صعوبة الظروف   بإقامةمن العيون   

 ) ٨ إىل ٣انظر الفقرات . (البطالة وما يتصورونه متييزا ضدهم
  

 واستكشاف هنج جديد، من احملادثات غري املباشرةاجلولة الثالثة   - ألف  
يف الفتـرة مـن   . يف لونغ ايالند، نيويوركعقدت اجلولة الثالثة من احملادثات غري الرمسية          - ٢٩
ــاين ١٠ىلإ ٧ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــوم     .٢٠١٠ن ــدها صــباح ي ــرر عق ــدورة املق ــاح ال ــزامن افتت  وت
يم احملـتجني الـصحراويني خـارج العيـون         نـوفمرب مـع قيـام املغـرب بتفكيـك خمـ           /تشرين الثـاين   ٨

وهددت التوترات اليت تلـت ذلـك بعرقلـة احملادثـات،           .  ذلك يف املدينة   أعقبتواملواجهات اليت   
حيث تشكك وفد جبهة البوليساريو يف دوافـع وتوقيـت التـصرف املغـريب ويف جـدوى املـضي                   

ا مــن جانــب مبعــوثي واســتغرق األمــر جهــدا كــبري . قــدما يف احملادثــات بينمــا العنــف يتــصاعد 
بهـة البوليـساريو واملغـرب    الشخصي لعقد اجللسة االفتتاحيـة، وطـوال اجلولـة، راح كـل مـن ج       

خر مـرارا وتكـرارا بتـصعيد التـوتر وارتكـاب انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان يف الـصحراء          يتهم اآل 
 .الغربية ويف خميمات الالجئني يف منطقة تندوف
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والت املتتاليـة، خصـصت اجللـسة األوىل لالقتـراحني         وكما أصبح النمط املعتـاد يف اجلـ         - ٣٠
). S/2007/210  و S/2007/206انظـر    (٢٠٠٧أبريـل   /اللذين تقدم هبما الطرفان يف أبريل نيسان      

وبنهاية هذه املناقشة، كان من الواضح أنه، كما حـدث يف املاضـي، مل يكـن أي مـن الطـرفني                     
ولتشجيع التفاعل البنـاء    . ت يف املستقبل   وحيد للمفاوضا  كأساسليقبل باقتراح الطرف اآلخر     

على الـرغم مـن اسـتمرار املـأزق، ومبـساعدة متخصـصة يف الوسـاطة مـن أحـد مـسؤويل وزارة                  
السويسرية، اقترح مبعوثي الشخصي على الطـرفني الـتفكري يف كيفيـة خلـق              االحتادية  اخلارجية  

لعمليــة التفــاوض وحتديــد   ديناميكيــة جديــدة يف اجلــوالت املقبلــة بــالتفكري يف ُنهــج مبتكــرة       
ــة      ــهائي للــصحراء الغربي  أي -املوضــوعات الــيت ميكــن مناقــشتها بغــض النظــر عــن الوضــع الن

وكـان اهلـدف هـو دفـع الطـرفني      . باختصار، البحث يف كيفية التفاوض وما ميكن احلديث عنه    
 ىلإ تفكيــك مقترحاهتمــا، وحتديــد املواضــيع الــيت جيــب مناقــشتها كأحجــار للبنــاء للوصــول إىل

واتفـق الطرفـان علـى      . النظر يف املسائل األساسية، وتشجيع الظهور التدرجيي للثقة واالطمئنان        
إدراج هذا النهج يف اجلوالت املقبلة؛ ويف ذلك، طلب الطرفان وتلقيا تأكيدات بـأن مثـل هـذا                  

رى وســيلة تكميليــة لتنــاول النــهج ال يــشكل ختليــا عــن مقترحــات كــل منــها، وإمنــا هــو بــاألح 
 . اجلوهرية ياالقضا

ــى          - ٣١ ــوثي الشخــصي وحــصل عل ــة، ســعى مبع ــاء الثق ــدابري بن ــة بت ــدورة املتعلق ــد ال ولعق
مـن  زاد  من اجلزائر وموريتانيا يف املناقشات ألول مرة، ممـا          وفدين  املشاركة النشطة من جانب     

 ويف الوقت ذاته، ظلت هذه الوفود علـى إصـرارها علـى   . مسامهاهتا يف عملية التفاوض الشاملة   
أكـد مبعـوثي   و. وجوب معاجلة القضايا األساسية من قبل املغرب وجبهة البوليـساريو وحـدمها           

 يف طبيعتـها، وجيـب أال ختـضع         إنـسانية الشخصي أن تدابري بناء الثقة احلالية واملقبلة هي تـدابري           
 عـن طريـق اجلـو    يةسـر األوبناء على ذلك، فقـد طلـب اسـتئناف الزيـارات         . العتبارات سياسية 

وللـسماح باسـتعراض كامـل    . د أو شرط وبـدون تـأخري، وهـو مـا وافـق عليـه الطرفـان       دون قي 
لتــدابري بنــاء الثقــة احلاليــة واملقترحــة، اقتــرح مبعــوثي الشخــصي أن جتتمــع وفــود مــن الطــرفني   

فربايـر  /والدول اجملـاورة مـع مفوضـية شـؤون الالجـئني يف جنيـف يف حـضوره يف أوائـل شـباط                     
  .ك، ووافق اجلميع على ذل٢٠١١

  
 اجلولة الرابعة من احملادثات غري املباشرة  - باء  

 كــانون ١٨ إىل ١٦عقــدت اجلولــة الرابعــة مــن احملادثــات غــري الرمسيــة يف الفتــرة مــن     - ٣٢
وطرحــت مــرة أخــرى املقترحــات الــيت .  الثالثــةاجلولــة يف نفــس مكــان ٢٠١٠ديــسمرب /األول

رفض كل طـرف مقترحـات الطـرف        ، ومرة أخرى،    ٢٠٠٧أبريل  /تقدم هبا الطرفان يف نيسان    
ومبـساعدة  وكما مت االتفاق عليه يف اجلولة السابقة،        .  وحيد للمفاوضات املقبلة   كأساساآلخر  
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اخنرط الطرفان يف مناقشات أولية بـشأن النـهج املبتكـرة واملواضـيع الـيت              من اخلبري السويسري،    
لـيت وقعـت يف العيـون،     تأثرت مـرة أخـرى بـسبب األحـداث ا        األجواء أنغري  . ينبغي مناقشتها 

ــشكك يف        ــسان وي ــهاكات حلقــوق اإلن ــهم الطــرف اآلخــر بارتكــاب انت وراح كــل طــرف يت
ويف هنايـة اجلولـة، أهـاب مبعـوثي         . امتالك اآلخر لإلرادة الـسياسية الالزمـة إلجيـاد حـل للـرتاع            

 على أساس عقد اجتماعـات منتظمـة،      ٢٠١١الشخصي بالطرفني خلق دينامية جديدة يف عام        
  . األعمال اليت تقوض خلق أجواء الثقة الالزمة إلحراز تقدموجتنب

  
 اجلولة اخلامسة من احملادثات غري املباشرة  - جيم  

 كـانون  ٢٣ إىل ٢١عقدت اجلولـة اخلامـسة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة يف الفتـرة مـن                 - ٣٣
ل مــن ومــرة أخــرى، اســتمر كــ.  يف نفــس مكــان عقــد اجلــولتني الـسابقتني ٢٠١١ينــاير /الثـاين 

وكمـا مت  .  وحيـد للمفاوضـات مـستقبال   كأسـاس الطرفني يف رفض مقترحات بعضهما البعض     
اخلـبري السويـسري، دعـا مبعـوثي        مـن   مبـساعدة   ومـرة أخـرى     االتفاق عليـه يف اجلولـة الـسابقة،         

ورد الطرفــان .  مواصــلة استكــشاف ُنهــج مبتكــرة ومواضــيع ملناقــشتها إىلالشخــصي الطــرفني 
سـة ألكثـر مـن اثـين عـشر مـن الـُنهج املبتكـرة وحـوايل عـشرة مواضـيع                      بتقدمي مقترحـات ملمو   

وقــد صــيغت معظــم هــذه املقترحــات حبيــث ختــدم جــدول أعمــال أحــد الطــرفني أو . للمناقـشة 
موضـوع   توافـق يف اآلراء بـشأن أي         إىلمن التوصـل    الطرفان  األخر، ونتيجة لذلك، مل يتمكن      

 تكثيــف وتنويــع إىلمبعــوثي الشخــصي وة يتمثــل يف دعــ الــذي “النــهج املبتكــر”منــها، عــدا 
مـن الطـرفني    مبعوثي الشخصي   ولتحقيق مزيد من التقدم يف اجلولة التالية، فقد طلب          . أنشطته

إعداد قائمة منقحة بـالُنهج املبتكـرة واملواضـيع املقترحـة للمناقـشة، مـع تنحيـة العناصـر األكثـر                     
مـا أمكـن، بالـشكل الـذي ميكـن أن           ، حيث األخـرى  صياغة العناصر    وإعادةإثارة للجدل جانبا،    

 . يوافق كال الطرفني عليه
  

 اجتماع جنيف بشأن تدابري بناء الثقة  - دال  
كما مت االتفاق عليه يف اجلولة الثالثة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة، اجتمعـت وفـود مـن                        - ٣٤

ي يف حــضور مبعــوثيف جنيــف مفوضــية شــؤون الالجــئني ممثلــي الطــرفني والــدول اجملــاورة مــع 
 ) ٨٥انظر الفقرة . (٢٠١١فرباير / شباط١٠ و ٩الشخصي وممثلي اخلاص يومي 

  
  اجلولة السادسة من احملادثات غري املباشرة  - هاء  

يف الفتـرة مـن      يف املليحـة، مالطـة،    عقدت اجلولـة الـسادسة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة                - ٣٥
وعند افتتـاح هـذه اجلولـة،    .  مبساعدة لوجستية من حكومة مالطة٢٠١١مارس  / آذار ٩ إىل ٧

طلــب مبعــوثي الشخــصي مــن وفــود الطــرفني والــدول اجملــاورة الــتفكري يف اآلثــار املترتبــة علــى  
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عملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية نتيجة للحركات االحتجاجية اليت جتتاح منطقة الـشرق             
، اإلقليميـة تـهم دون    أنه، لتقليـل املخـاطر الواقعـة علـى منطق          إىل وأشاراألوسط ومشال أفريقيا،    

مبقــدور الــدول اجملــاورة أن تقــدم ال يــزال فإنــه جيــدر بــالطرفني البــدء يف التفــاوض جبديــة بينمــا 
  .املزيد من املساعدة هلذه العملية

، طلـب   ٢٠٠٧أبريـل   /ولتركيز اجللسة االفتتاحية علـى االقتـراحني املقـدمني يف نيـسان             - ٣٦
 إىلتلــف األســئلة الــيت وجههــا كــل منــهما   وفــدي الطــرفني تلخــيص خمإىلمبعــوثي الشخــصي 

 من احملادثات غري الرمسيـة الـيت عقـدت يف    األوىلاالقتراحني، بدءا من اجلولة   بخر فيما يتعلق    اآل
 . ٢٠٠٩أغسطس / آب١٠ و ٩ يومي ،النمساني تدورنس

واســتعرض وفــد جبهــة البوليــساريو األســئلة الــيت طرحهــا بــشأن اجلوانــب املوضــوعية     - ٣٧
بـصورة كاملـة   وكان الوفـد املغـريب قـد امتنـع يف اجلـوالت الـسابقة عـن الـرد                .  املغريب لالقتراح

 اسـتفتاء  بـإجراء على تلك األسئلة، قـائال إهنـا ال ُتطـرح إال يف إطـار اقتـراح جبهـة البوليـساريو               
ويف هذه املناسبة، قدم الوفـد املغـريب أجوبـة أوضـحت العديـد مـن                . يتضمن االستقالل كخيار  

  . احهجوانب اقتر
. أسـئلة حـول اقتـراح جبهـة البوليـساريو        مبالحظـات و  وتقدم الوفـد املغـريب مـن جانبـه            - ٣٨

 بدرجة كـبرية أصـول وتوقيـت ذلـك االقتـراح، ومـا يبـدو مـن اسـتلهامه               األسئلةوتناولت هذه   
خطة السالم األخـرية الـيت طرحهـا مبعـوثي اخلـاص الـسابق، جـيمس بيكـر، واسـتبعادها خيـار              

 بــشأن ذلــك اجلــزء مــن االقتــراح الــذي  أســئلةومل ُتطــرح أيــة . ن أي مناقــشةاحلكــم الــذايت مــ
. وصف بارامترات العالقات مع املغـرب الـيت عرضـتها جبهـة البوليـساريو يف حالـة االسـتقالل                  

 أسـئلة ، حبجـة أهنـا       املطروحـة  وامتنع وفـد جبهـة البوليـساريو عـن اإلجابـة علـى معظـم األسـئلة                
ر االقتراح املقدم من جبهة البوليساريو، وتسعى إىل إلقـاء اللـوم             تتجاهل جوه  وأهناحمل هلا،    ال

 . عليها لعدم تناوهلا خليار احلكم الذايت

للمناقـشة الـيت يـتعني    احملـددة  ويف الدورة املتعلقـة بـالُنهج املبتكـرة للتفـاوض واملواضـيع              - ٣٩
 بـشأن خمتلـف    آلراءاحبثها بالتفصيل يف االجتماعات املقبلة، تبـادل الطرفـان بـصورة مستفيـضة              

وفيما يتعلق باملواضيع اليت يـتعني مناقـشتها،        . االقتراحات املطروحة يف سياق اجلوالت السابقة     
برنامج إزالة األلغام، واملوارد الطبيعية واسـتغالهلا يف        :  على دراسة اقتراحني   أخريااتفق الطرفان   

الطرفـان أخـريا علـى دراسـة ثالثـة          وفيما يتعلق بُنهج التفاوض املبتكرة، اتفق       . الصحراء الغربية 
ما الذي يشكل استفزازا وكيفية جتنبه ذلك، ومـا التـدابري الـيت ميكـن اختاذهـا لتهدئـة                   : مواضيع

خــذها نــشاط مبعــوثي ت يأناملتنوعــة واملكملــة لبعــضها الــيت ميكــن  األنــشطة الوضــع، ومــا هــي 
ريـة بـني الطـرفني       علـى اخلالفـات اجلوه     األضـواء  سـلط    لـآلراء وبعـد تبـادل مطـول       . الشخصي
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يتعلق ببارامترات أي مناقشة جتـري يف هنايـة املطـاف، مت بنـاء علـى طلـب مـن وفـد جبهـة               فيما
البوليــساريو نفــسها ســحب مــسألة حقــوق اإلنــسان، الــيت كــان وفــد جبهــة البوليــساريو قــد      

  . اقترحها يف اجلوالت السابقة واليت تبناها الوفد املغريب يف هذه اجلولة
  

  ات املقبلةاخلطو  - واو  
ــوفر االتفاقيــات الــيت مت   - ٤٠ التوصــل إليهــا حــىت اآلن، وال ســيما فيمــا يتعلــق باملواضــيع     ت

ــة       ــات املقبل ــعا لالجتماع ــال واس ــستقبال، جــدول أعم ــشة م ــري . املطروحــة للمناق  الكــثري أنغ
ويف . سيتوقف على ما حيرك الطرفني من دوافع وما يتحليـان بـه مـن روح ومهـا يـشرعان فيهـا              

يـزال انعـدام الثقـة التـام خيـيم علـى             والؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إلجياد حل،        حني ي 
وأعـرب الوفـد    . خر يكّن شكوكا عميقة جتاه الطرف اآل      عملية التفاوض، وال يزال كل طرف     

املغريب من جانبه عن القلق من أن جبهة البوليساريو تـسعى علـى حـد سـواء لتوجيـه احملادثـات          
 للـسالم، بـدال مـن تـبين     األخـرية جـيمس بيكـر   مبعوثي الشخصي الـسابق   خطة  مرة أخرى إىل  

 اسـتنتاج مفـاده أنـه مل ُيحـرز          أمـام اقتراح املغرب اخلاص باحلكم الذايت، ووضع اجملتمع الـدويل          
أي تقدم ملموس بشأن املسائل اجلوهريـة املتعلقـة بوضـع الـصحراء الغربيـة مـستقبال ومبمارسـة         

ب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه مـن أن املغـرب يـستغل استكـشاف               وأعر .حق تقرير املصري  
املطروحـة للمناقـشة علـى حـد سـواء لتحويـل احملادثـات عـن                ددة  احملـ الُنهج املبتكـرة واملواضـيع      

، وإعطـاء اجملتمـع الـدويل صـورة       ٢٠٠٧أبريـل   /دراسة كل مـن االقتـراحني املقـدمني يف نيـسان          
 .ديد والية البعثةة اليت تسبق جت تقدم يف الفترإلحراز

مـايو  /وقد اتفق الطرفان علـى عقـد اجلولـة الـسابعة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة يف أيـار                       - ٤١
 مـــرة أخـــرى، وللـــشروع يف ٢٠٠٧أبريـــل / لدراســـة االقتـــراحني املقـــدمني يف نيـــسان٢٠١١

ــُنهج املبتكــرة أو     ــر مــن ال ــة الــيت اتفــق عليهــا يف اجل احملــددة  املواضــيعمناقــشة واحــدا أو أكث ول
وباإلضــافة إىل ذلــك، اتفــق الطرفــان مــن حيــث املبــدأ علــى عقــد جــوالت أخــرى    . الــسادسة

ومـع  . بصورة منتظمة حىت يتم إحراز ما يكفي من التقدم لعقد جولـة مـن املفاوضـات الرمسيـة                 
تطور هذه العملية، ستتاح للطرفني فرص كبرية لتأكيد نواياهم، وإظهار اإلرادة السياسية الـيت              

حــسب علــى مواصــلة االجتماعــات، وإمنــا أيــضا للــدخول يف مفاوضــات حقيقيــة،  ال تقتــصر ف
وكلمـا ازدادت هـذه االجتماعـات، فإهنـا         . وتقبل املزيد من امللكيـة املـشتركة لعمليـة التفـاوض          

ستعطي الطرفني والدول اجملاورة، مثلما حدث فيما مضى، فرصـا غـري رمسيـة لتبـادل وجهـات                  
 .  والثنائية ذات االهتمام املشتركاإلقليميةضايا النظر وتوضيح املواقف بشأن الق
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، يعتـزم مبعـوثي الشخـصي الـسفر إىل          الالحقـة اجلـوالت   خالل  ويف اللحظات املناسبة      - ٤٢
جمموعـة أصـدقاء    الدول األعضاء يف    املنطقة، مبا يف ذلك الصحراء الغربية نفسها، وإىل عواصم          

  .احلكومات واملنظمات اإلقليمية األخرىالصحراء الغربية وأعضاء آخرين يف جملس األمن، و
  

  األنشطة اجلارية على أرض الواقع  -رابعا   
  األنشطة العسكرية  - ألف  

 فـردا، مبـن فـيهم       ٢٣١مارس، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري يف البعثة         /آذار ١٥يف    - ٤٣
.  فــردا٢٣١املوظفــون اإلداريــون وموظفــو الوحــدة الطبيــة، يف مقابــل القــوام املــأذون بــه وهــو 

ــا،          ــا وهنغاري ــا ومنغولي ــدا وكرواتي ــن أيرلن ــسكريات م ــات ع ــا ســت مراقب ــة حالي ــضم البعث وت
وإنين أشجع البلدان املسامهة بقوات على نشر املزيـد         . يةشيبنغالدالوطبيبتني من الوحدة الطبية     

وخـالل  . من الـضابطات، سـواء ألسـباب تـشغيلية أو لتحـسني التـوازن بـني اجلنـسني يف البعثـة          
ترة قيد االستعراض، شهد متوسط عدد املراقبني العـسكريني النـاطقني بالفرنـسية زيـادة مـن                  الف
ــا٢١إىل  ١٩ ــد       مراقبـ ــو عنـ ــا هـ ــة كمـ ــاطقني بالعربيـ ــسكريني النـ ــراقبني العـ ــدد املـ ــي عـ ؛ وبقـ
  . مراقبا٢٥ إىل ٢٧سبانية من ملراقبني العسكريني الناطقني باإل؛ بينما اخنفض عدد امراقبا ٣٢
نتشر يف تـسعة مواقـع لألفرقـة، ويف مكتـب اتـصال      يال العنصر العسكري للبعثة   ز ي الو  - ٤٤
  . يف الداخلةا مكتب اتصال صغريكما أن لهندوف، يف ت
ت البعثـة  قامـ ، ٢٠١١مـارس  / آذار١٥ إىل ٢٠١٠أبريـل  / نيسان١وخالل الفترة من    - ٤٥
 لزيـارة   ،)ع اجلوي  االستطال  دوريات مبا يف ذلك  ( دورية جوية    ٧١٠ دورية برية و     ٨ ١٦٨ بـ

ومراقبة وحدات اجلـيش امللكـي املغـريب والقـوات العـسكرية جلبهـة البوليـساريو ورصـد التقيـد                    
دوريـات اهلليكـوبتر علـى نطـاق        اسـتخدام   اسـتمر   وخالل تلـك الفتـرة،      . باالتفاقات العسكرية 

 ولـيالً  اراًالوسيلة األكفأ للرصـد، مـع أن الـدوريات الربيـة الـيت ختـرج هنـ                ، حيث أهنا ُتعد     واسع
زالــت هــي الطريقــة األكثــر فعاليــة يف تقيــيم االدعــاءات واالنتــهاكات والطلبــات املقدمــة،     مــا

  .١تماشى مع االتفاق العسكري رقم ي والتحقيق فيها مبا
. وال تزال البعثة تتمتع بعالقات طيبة مع اجليش امللكي املغريب ومع جبهـة البوليـساريو                - ٤٦

وظلـت كـل االتـصاالت      . نع عن التعامل مباشرة مع الطرف اآلخر      غري أن كال الطرفني ظل ميت     
  .طية عن طريق البعثةاخلرسائل الاملعروفة بني القوتني املسلحتني تتخذ شكل 

 انتهاكا جديدا من قبـل اجلـيش امللكـي املغـريب، وهـو              ١٢٦والحظت البعثة وسجلت      - ٤٧
فتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق  مــا ميثــل زيــادة كــبرية مقارنــة باالنتــهاكات املــسجلة خــالل ال  

ــددها  ــهاكا٢٤وعـ ــدة      .  انتـ ــان جديـ ــشاء مبـ ــريب إنـ ــي املغـ ــيش امللكـ ــهاكات اجلـ ــت انتـ ومشلـ
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)  موقعاً خمتلفـاً مـن مراكـز املراقبـة وأمـاكن اإلقامـة      ٧٥ ملجأً يف ١٦٦انتهاكا مشلت بناء     ٧٥(
مجيعها بدون موافقة  كيلومتراً غريب اجلدار الرملي، ١٥على امتداد خط انتشار مؤقت على بعد      

ــة  ــاين. مــسبقة مــن البعث ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــاء٢٠١٠ن ــ أعمــال، وأثن ــا يت العنــف ال  يف دلعتن
إخطـار    مناسبات متفرقـة دون يف مخس ا عسكرياالعيون، نقل اجليش امللكي املغريب قوات وعتاد  

ي املغـريب أيـضاً     وأجرى اجليش امللكـ   . ١، مبا يشكل انتهاكاً لالتفاق العسكري رقم        امسبقلبعثة  ا
أعمال صيانة يف اجلدار الرملي يف عـشر مناسـبات متفرقـة دون موافقـة البعثـة، وقـام ببنـاء أربعـة                       
جدران حجرية داعمة جديدة على امتداد اجلدار الرملي، وتكبري أربعـة جـدران حجريـة قائمـة،                 

 قطـاع كلتـة   مـن قطـاع أمكالـة الفرعـي إىل    ) M-48طـراز  (وأعاد نشر أربع دبابات طويلة املدى       
ــاق          ــا خيــالف االتف ــدوز، مب ــري كن ــة ب ــدين يف منطق ــدقني جدي ــىن خن ــور الفرعــي وحــوزة، وب زم

  .كما أقام راداراً جديداً يف منطقة أوسرد، بالرغم من اعتراضات البعثة. ١العسكري رقم 
 انتــهاكا جديــدا مــن قبــل القــوات العــسكرية جلبهــة  ١٢والحظــت البعثــة مــا جمموعــه   - ٤٨

 ممــا يــشكل زيــادة مقارنــة باالنتــهاكات اخلمــسة املــسجلة خــالل الفتــرة املــشمولة البوليــساريو،
 بعــض مشلــتوارتبطــت تلــك االنتــهاكات أساســا بتوغــل عناصــر عــسكرية، . بــالتقرير الــسابق

املعدات، داخل الشريط العازل، وإعـادة نـشر مركـز للمراقبـة، وإجـراء صـيانة غـري مـأذون هبـا             
  .إعادة نشر أسلحة يف منطقة تيفارييت، وةظورملبىن يف املنطقة احمل

مل يـتم  ت أيضاً منذ تقريري األخري انتهاكات الطـرفني الطويلـة األمـد، الـيت           تفاقموقد    - ٤٩
يوليه، أجـرى اجلـيش امللكـي املغـريب تعزيـزات           /ويف متوز .  رغم احتجاجات البعثة   معاجلتها بعد 

حتـــل قيـــل إهنـــا زمـــور،  ســـت وحـــدات فرعيـــة يف كلتـــة  مركبـــة قيـــادة يف٢٦تعبويـــة بنـــشر 
اراً مـن كلتـة زمـور إىل         راد  اجلـيش  نوفمرب، نقل /ويف تشرين الثاين  . مركبات أخرى معطلة   حمل

  .بري كندوز
، ازدادت القيــود املفروضــة مــن كــال الطــرفني علــى  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  - ٥٠

كبـت جبهـة البوليـساريو      وارت. حرية تنقل املـراقبني العـسكريني التـابعني للبعثـة زيـادة ملحوظـة             
وأبلغـت جبهـة البوليـساريو البعثـة        .  انتهاكا حلرية التنقـل يف حمـريس، وتيفـارييت، وميجيـك           ٨١

يف إطــار اســتعراض عالقاهتــا مــع األمــم املتحــدة نتيجــة شــعورها  القيــود قــد فُرضــت بــأن هــذه 
يــر املــصري، باإلحبـاط إزاء عــدم إحـراز تقــدم يف تنفيـذ مطالبــها بتنظــيم اسـتفتاء بــشأن حـق تقر     

واخنفض عدد القيـود املفروضـة بعـد        . وإنشاء آلية مستقلة حلماية حقوق اإلنسان داخل اإلقليم       
لوضع، فاتفقـا علـى أن تـزود البعثـة جبهـة            ا عاجلةأن اجتمعت البعثة مبمثلي جبهة البوليساريو مل      

اصـيل  البوليساريو بنسخ مـن جـداول رحـالت الطـريان اخلاصـة هبـا وبقـوائم ركاهبـا، وكـذا تف                    
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قـدم بانتظـام    جلـدار الرملـي، حيـث كانـت تلـك املعلومـات تُ            ا عربيت ت تكوين الدوريات الربية ال   
  .إىل السلطات املغربية على اجلانب اآلخر من اجلدار الرملي

وارتكب اجليش امللكي املغريب أربعة انتهاكات حلرية التنقل حني منع البعثة من زيـارة                - ٥١
وكمـا ورد أعـاله، انتـهك اجلـيش        . اري وأوسـرد  كباللفرعيني  وحدات عسكرية يف القطاعني ا    

امللكي املغريب أيضاً حريـة التنقـل ملـوظفي البعثـة العـسكريني بـأن قيـد الـدخول إىل خمـيم كـدمي                        
  .إزيك وقام مبراقبته

دة اليت ارتكبها كل من الطرفني هتديـداً للـسالمة واألمـن        يزاتومل تشكل االنتهاكات امل     - ٥٢
، وبـشكل  ١  رقـم  مكانـة االتفـاق العـسكري    تآكـل ال أهنا تبني مع ذلـك درجـة مـن           إ. اإلقليميني

أعم، تراجعاً يف عالقات الطرفني مع البعثة بوصفها مراقباً عسكرياً ملدى التزامهما بوقف إطالق            
وينبغي النظر إليها أيضاً يف سياق عدم إحراز تقدم بوجـه   . النار نصاً وروحاً، وللوضع يف اإلقليم     

  . عاما٢٠ًقاء الوضع على ما هو عليه رغم وجود البعثة على مدى عام، وب
 املتعلقة بانتهاكات ارتكبها   اءاتعد من اإل  عثة أيضاً من كل من الطرفني عددا      وتلقت الب   - ٥٣

وخالل الفترة قيد االستعراض، قدم اجليش امللكي املغـريب         . الطرف اآلخر طبقاً لإلفادات الواردة    
، والــيت قــدمت بــدورها ١ليــساريو بانتــهاك االتفــاق العــسكري رقــم   ادعــاًء ضــد جبهــة البو٢١
  .وأبلغت البعثة كال الطرفني خطياً جبميع االدعاءات. ادعاءات ضد القوات املغربية ٨

وكــان معظــم االدعــاءات الــيت قــدمها اجلــيش امللكــي املغــريب يتعلــق بأعمــال التوغــل        - ٥٤
مركبات على متنـها أفـراد نظـاميون، وإنـشاء          املزعومة من جنود جبهة البوليساريو، وحتركات       

وبعد قيام البعثة بالتحقيق، مل يتـسن التأكـد         .  انفجارات داخل الشريط العازل    يودمالجئ، و 
وكانـت ادعـاءات جبهـة البوليـساريو        .  االدعاءات بـسبب نقـص األدلـة       تلكمن صحة أي من     

 انفجـارات، وطلعـات     دويوضد اجليش امللكي املغـريب تتعلـق بزيـادة ارتفـاع اجلـدار الرملـي،                
استطالعية لطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيـار وطـائرات مقاتلـة، وتعزيـز اجلـدار الرملـي                 

وبعد قيام البعثـة بـالتحقق، تأكـدت مـن صـحة ادعـاء واحـد مـن             . وتدعيمه بوسائل ميكانيكية  
جـدار الرملـي يف     جبهة البوليساريو باعتباره انتهاكا، وهـو تعزيـز اهلياكـل األساسـية احلمائيـة لل              

كمـا مل يتـسن   . ومل يتسن التأكد من صـحة االدعـاءات األخـرى بـسبب نقـص األدلـة          . أوسرد
التأكــد مــن صــحة االدعــاءات بقيــام طــائرات بــدون طيــار بطلعــات اســتطالعية بــسبب عــدم     

ــة       ــة األرضــية اجلوي ــات املراقب ــة لعملي ــدرة التقني ــة للق ــتالك البعث ــار   . ام ــال طي ــائرات ب إال أن ط
  . مطار العيونشوهدت يف
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ومــن شــأن إنــشاء آليــة عــسكرية مــشتركة للتحقــق أن يكــون هلــا قيمــة كــبرية يف هــذا    - ٥٥
ــصدد ــداءايت املاضــية   . ال ــم ن ــة  ورغ ــذه اآللي ــرة S/2010/175 (إلنــشاء ه يعــرب  ، مل)٧٤، الفق

  .الطرفان بعد عن استعدادمها لتنفيذ هذه املبادرة
ش امللكي املغـريب بـشأن تـشييد أو صـيانة مبـان              طلبا من اجلي   ٣٥٠وتلقت البعثة أيضاً      - ٥٦

ومرافـــق يـــستخدمها األفـــراد العـــسكريون، وحفـــظ وتـــدمري األلغـــام وخملفـــات احلـــرب مـــن    
ــاتتلــك، وقامــت باســتعراض املتفجــرات يف املنطقــة املقيــدة الــدخول  ومــن بــني هــذه  .  الطلب

 البوليـساريو أيـة     ومل ترسـل جبهـة    .  طلباً ٦٤ طلباً ورفضت    ٢٧٩الطلبات، وافقت البعثة على     
  . طلبات خالل الفترة قيد االستعراض

ــة    - ٥٧ ــار      ٢٧٦وتلقــت البعث ــشأن أعمــال إطــالق ن  إخطــارا مــن اجلــيش امللكــي املغــريب ب
ــار       ــة لكب ــات، ورحــالت جوي ــة، وحتركــات لقــوات ومعــدات ودباب ــة تعبوي ــاورات تدريبي ومن

ــام و      ــدمري لأللغ ــائرات اهلليكــوبتر، وت ــراض صــيانة ط ــن   الشخــصيات وألغ ــات احلــرب م خملف
 إخطـارا مـن قـوات جبهـة البوليـساريو           ٣١وتلقـت البعثـة     . ظر احملدود املتفجرات يف منطقة احل   

. ظـر احملـدود   بشأن أعمال تدريب وإطـالق نـار، وبنـاء مبـاين جديـدة، وزيـارات يف منطقـة احل                  
  .وراقبت البعثة مجيع األنشطة اليت أخطرت هبا

ملمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحـدة يف مناسـبتني          وقد كتب إيلَّ وزير اخلارجية وا       - ٥٨
تـشكل   وأفـادت بوقوعهـا، مل    باعتبارهـا انتـهاكات     معينة حددهتا البعثة    أن أعمال   يشكوان من   

ربرهـا يف واقـع األمـر يف إطـار التعزيـز األمـين الـالزم               مـا ي  وقف إطالق النار بل كان هلا       ل خمالفة
 يفاحملــتملني، الــيت شــهدت زيــادة يف منطقــة الــصحراء  ملكافحــة األنــشطة اإلرهابيــة والتــهريب 

ــسنوات األخــرية  ــشكاوى نفــسها     . ال ــد أرســلت ال ــة، وق ــسلطات العــسكرية املغربي وطلبــت ال
عتبـار الظـروف املـتغرية الـسائدة يف         ال يأخـذ يف ا    ١للبعثة، إجراء تنقيح لالتفاق العسكري رقم       

ت العــسكرية جلبهــة البوليــساريو، الــيت ومتابعــةً هلــذا الطلــب، خاطبــت البعثــة الــسلطا . املنطقــة
وتعكــف البعثــة حاليــاً علــى . مــن حيــث املبــدأ علــى النظــر يف التنقــيح احملتمــل لالتفــاقوافقــت 

رائهما بشأن التعديالت احملتملـة الـيت يـتعني االتفـاق عليهـا        آ الستطالع   العمل مع كال الطرفني   
  .طابقة مع كل جانب من اجلانبنيتبشروط م

، يف إطار قدراهتا املتاحة، الدعم الطيب لربنـامج مفوضـية شـؤون الالجـئني        عثةوقدمت الب   - ٥٩
للـسكان احمللـيني    ) مبا يف ذلك إجـالء املـصابني      (املتعلق بتدابري بناء الثقة واخلدمات الطبية الطارئة        

 إخــالء لــسكان  عمليــاتوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أجريــت تــسع. علــى أســاس إنــساين
  .وأعربت جبهة البوليساريو عن تقديرها للمساعدة.  اجلدار الرمليحمليني مشايل
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  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -باء   
زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسـع يف الـصحراء الغربيـة مـن جـراء خملفـات                    ما  - ٦٠

 وكـذلك ملـراقيب البعثـة      ، للـسكان احمللـيني    لغام أرضـية ومتفجـرات يـشكل هتديـدا        احلروب من أ  
 عـن حقـول األلغـام،       هبـا  ورغـم عـدم وجـود بيانـات موثـوق         . ألفرقـة اللوجـستية   لالعسكريني و 

 اجلــدار  غــريببــصفة خاصــةقــول، تلــك احلنظــرا التــساع اإلقلــيم وعــدم تــوافر معلومــات عــن 
  .يف املنطقةمنتشرة ظل األلغام ت ،الرملي
 مشلـت   ،انيـة حـوادث    مت اإلبـالغ عـن مـا جمموعـه مث          ،خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير      و  - ٦١

اخنفاضـا عـن دورة     ذلـك   ميثـل   و . إصـابة يف صـفوف الـسكان احمللـيني         ١٨حالة وفاة واحـدة و      
 إصــابة ١٢  الــيت ســجلت فيهــا عــشرة حــوادث مشلــت ثــالث وفيــات و       ،اإلبــالغ الــسابقة 

)S/2010/175،   األلغـام  خـاطر  إىل زيـادة التوعيـة مب   اخنفاض عدد احلـوادث     عزى  يو). ٤٠ الفقرة
نـشطة إزالـة   أل وحتسني مراقبة مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام التابع للبعثة  ،كانبني الس 
ــذ الــدروس املــستفادة مــن العــام املاضــي   ،األلغــام  غــري أن أعــداد اخلــسائر يف  . فــضال عــن تنفي

  .تزال تشكل هتديدا دائما حلياة الناس يف املنطقة األرواح تبني أن األلغام ال
وكـان العمـل يف املنـاطق     . إزالة األلغام على جانيب اجلدار الرملي  وقد استمرت أنشطة    - ٦٢

 Landmineضطلع بــه منظمــة تــ ،الــيت تــسيطر عليهــا جبهــة البوليــساريو شــرقي اجلــدار الرملــي

Action U.K.    فيـضطلع بـه     أمـا العمـل غـريب اجلـدار الرملـي     ،اليت تعاقدت معهـا األمـم املتحـدة
  .اجليش امللكي املغريب

مـن خـالل ثالثـة أفرقـة إلزالـة األلغـام يـضم كـل          ،Landmine Actionمنظمـة  قامـت  و  - ٦٣
 مــشغال وفريــق واحــد إلبطــال مفعــول الــذخائر املتفجــرة مكــون مــن ســتة مــشغلني،  ١٢منــها 

 متـرا مربعـا     ٦ ٨٣٠ ٤٩٢بإزالة الذخائر العنقودية والقـذائف غـري املنفجـرة مـن مـساحة تبلـغ                
 زيادة كبرية باملقارنة مع مـساحة األرض        شكلمر الذي   األ .من األراضي شرقي اجلدار الرملي    

  .  مترا مربعا اليت مت تطهريها خالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق٢٤ ٩٥٧اليت بلغت 
لغمـا   ٦ ٥١٤وأسفرت عمليات إزالـة األلغـام علـى جـانيب اجلـدار الرملـي عـن تـدمري            - ٦٤

ــدبابات  ــضادا للـ ــراد ٧٤١ و ،مـ ــضادا لألفـ ــا مـ ــرة   ١ ٥١٢،  لغمـ ــري منفجـ ــرية غـ ــة ذخـ  ،قطعـ
  . قطعة ذخرية متفجرة أخرى٦ ١٣٨  و، وحدة قنابل عنقودية٦ ٨٤٤ و

 لغمـا مـضادا لألفـراد كانـت     ١ ٠٥٦ دمرت جبهة البوليساريو ،فرباير/ شباط٢٨ويف    - ٦٥
 متـشيا مـع   “ الدميقراطيةالصحراوية العربية اجلمهورية” لقيام ٣٥ ـ مبناسبة الذكرى ال   يف خمازهنا 

بنـداء جنيـف الـذي يـدعو لالنـضمام إىل فـرض حظـر كامـل           سـند االلتـزام   ”ماهتا مبوجـب    التزا
  .“على األلغام املضادة لألفراد والتعاون يف جمال مكافحة األلغام
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 عـن خملفـات      هبـا   قاعـدة بيانـات موثـوق      تـوفر تعلق األمـم املتحـدة أمهيـة كـبرية علـى            و  - ٦٦
 واصــــل مركــــز تنــــسيق ،ه الغايــــةحتقيقــــا هلــــذو. احلــــرب مــــن ألغــــام أرضــــية ومتفجــــرات 

نظام إدارة املعلومات ملكافحـة األلغـام       ل  والدعم التقين  مكافحة األلغام توفري التدريب    إجراءات
  .Landmine Actionنظمة مل

تعمــيم  Landmine Action أدرجــت منظمــة ،١٣٢٥ومتــشيا مــع قــرار جملــس األمــن     - ٦٧
سع موظفــات مـن الــصحراء الغربيــة يف   فأشــركت تـ ،مراعـاة املنظــور اجلنـساين ضــمن عملياهتـا   

وتتـألف قـوة عمـل       .أفرقتها املعنية بتطهري ميـادين القتـال والعمليـات املتعلقـة بـاملقرات امليدانيـة              
وقـد أمـد هـذان      .  عـدا مستـشارين تقنـيني اثـنني        ،نظمة بالكامل من أفراد من السكان احملليني      امل

 املوظفني احمللـيني باملهـارات الـضرورية    ،لزائرين إىل جانب اخلرباء التقنيني ا  ،املستشاران التقنيان 
  . ويف النواحي اإلدارية والطبية،مبا يف ذلك االستجابة التقنية املتعلقة بإزالة األلغام

  
  زاعـاألشخاص املفقودون يف الن  -جيم   

تابعـة مـشكلة   ملالعمل مع الطرفني واألسـر املعنيـة       الدولية  لصليب األمحر   اواصلت جلنة     - ٦٨
  .زاعـزالوا مفقودين من جراء الن اص الذين مااألشخ

  
  الالجئني النازحني من الصحراء الغربيةومحاية مساعدة   -دال   

 األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة                 ية مفوضـ  واصلت  - ٦٩
بانية للتعـاون   باالشتراك مع املكتب اإلنساين للجماعة األوروبية والوكالـة اإلسـ        ،الصحة العاملية 

ــة لالجــئني           ــساعدة واحلماي ــدمي امل ــة، تق ــة وحملي ــة دولي ــري حكومي ــات غ ــدة منظم ــة وع والتنمي
  .النازحني من الصحراء الغربية يف املخيمات الواقعة قرب تندوف

 وامليــاه والــصرف ،توزيــع املــواد الغذائيــة تتمثــل يف جمــاالت الــدعم الرئيــسية  وكانــت   - ٧٠
 واخلـدمات   ، واحلمايـة  ، واملأوى ، والزراعة ، والصحة ،اللوجستيات والنقل و  ، والتعليم ،الصحي
  . احملليةاجملتمعية

مـن حـصص   غذائيـة   حـصة    ٩٠ ٠٠٠ قـدم برنـامج األغذيـة العـاملي          ،٢٠١٠ويف عام     - ٧١
 حــصة مــن حــصص اإلعاشــة التكميليــة شــهريا لالجــئني األكثــر   ٣٥ ٠٠٠اإلعاشــة العامــة و 

 مبا يف ذلك سـالل األغذيـة        ، طن من السلع املتنوعة    ٢٥ ٢٠٠ وقام أيضا بتوزيع حوايل      .ضعفا
وقـدمت مفوضـية األمـم املتحـدة        .  وسلع أساسية للتغذية املدرسية واألنشطة التغذويـة       ،املتنوعة

 زيـارة عامــة  ٤٥ بـــ الوكالتـان  قامـت  ،وباإلضـافة إىل ذلــك . لـشؤون الالجـئني أغذيــة تكميليـة   
 علــى النحــو ،وزيــع األغذيــة يف املخيمــاتشــهريا لتوزيــع ســالل األغذيــة علــى خمتلــف نقــاط ت 

  .  تقييم مشترك لالحتياجاتاحملدد وفقا
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وقـــد تعـــاون برنـــامج األغذيـــة العـــاملي مـــع املفوضـــية وغريهـــا مـــن الـــشركاء لوضـــع    - ٧٢
وسـتكون دراسـة    . استراتيجية للتغذية وللتكامل بني األنـشطة يف جمـايل صـحة الطفـل والتغذيـة              

ــة    ــشتركة عــن التغذي ــصائية م ــشرين األول استق ــاين  /أجريــت يف ت ــشرين الث ــوبر وت ــوفمرب /أكت ن
  . إطار متكامليف  األساس ألى تدخالت جترى هى ٢٠١٠

 وبنــاء شــبكات جديــدة  ،وواصــلت املفوضــية تزويــد الالجــئني باملــاء الــصاحل للــشرب    - ٧٣
 ،وقـد مـدت منظمـة التـضامن الـدويل          .للمياه للحد من تكلفة توصيل املياه بواسطة الشاحنات       

اإلنـــساين للجماعـــة األوروبيـــة كتـــب امل بتمويـــل مـــن ،ســـبانيةإ منظمـــة غـــري حكوميـــة وهـــي
وأنــشيء .  الجــئ٣٤ ٠٠٠ شــبكات للميــاه يف خمــيم مســارة ليــستفيد منــها حــوايل ،واملفوضــية

 مت تركيــب نظــام جديــد لالنتــشار ،يف خمــيم العيــونو .نظــام مماثــل يف خميمــي الداخلــة وأوســرد
 وقـد تلقـى   . كيلـومترا ٢٤ املياه الىت متتد حىت خميم أوسرد بطول         بغية جتديد أنابيب   ،االمسوزي

  . املوظفون احملليون يف إدارة املياه الصحراوية تدريبا على اجلوانب التقنية ملعاجلة املياه
ــية ،ويف قطـــاع التعلـــيم  - ٧٤ ــا مدرســـيا١٢٧ ٥٤٠ قـــدمت املفوضـ ، تغطـــي حـــوايل  كتابـ
 مدرسـتني ابتـدائيتني يف خميمـي    بإصالحمت املفوضية  وقا.من إمجايل االحتياجات  املائة   يف ٨٠

ــون  ــدريب ،مســارة والعي ــى  ١ ٧٥٦ وت ــا عل ــدريس   وضــع  معلم ــة وطــرق الت ــاهج التعليمي . املن
 طــالب اجتــازوا ١٠٣ مــن بــني ،وحــصل عــشرة طــالب إضــافيني مــن الالجــئني الــصحراويني 

من املنح الدراسـية الـيت      حىت اآلن     طالبا ٢٥وقد استفاد   .  على منح دراسية   ،امتحان البكالوريا 
 أيـضا   )اليونيـسيف (  منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة       ووفرت .٢٠٠٨توفرها املفوضية منذ عام     

  . األثاث املدرسي
  لتكملـــة، وفـــرت املفوضـــية ثلـــث االحتياجـــات مـــن غـــاز الطهـــي،٢٠١٠ويف عـــام   - ٧٥
 ،س لتالميـذ املـدارس    ووفـرت املفوضـية أيـضا املالبـ       .  مـن غـاز    اهلالل األمحر اجلزائري  يوفره   ما

  . خيمة ولوازمها٢ ٢٠٠ واملالبس التقليدية للنساء الصحراويات و
 مــن ،ويف قطـاع الــصحة، وفــرت مفوضـية شــؤون الالجــئني وبرنـامج األغذيــة العــاملي     - ٧٦

ن سـ لألطفـال دون     برناجمـا للتغذيـة التكميليـة        ،هلالل األمحر اجلزائري  ا خالل شريك منفذ، هو   
ــانون  ــة ال مــن ســوء  اخلامــسة ممــن يع ــا  تغذي ــع   إىل حــد م ــساء احلوامــل واملرضــعات يف مجي وللن

 فـــأجرت دورات تدريبيـــة ،قـــدمت املفوضـــية أيـــضا الـــدعم ملدرســـة التمـــريض و .املخيمـــات
 حـصل   ،ويف قطـاع الزراعـة    .  وزودهتـا باملنتجـات والوسـائل التعليميـة        ،للممرضات والقـابالت  

وواصـلت  . ذور ومـضخات ميـاه وتـدريب       الجئا يف خميم الداخلة على صوبات زراعية وب        ٥٥
  . املفوضية دعم مراكز التدريب املهين للنساء والشباب واملعوقني
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.  دعمـت املفوضـية املؤسـسات القانونيـة يف خميمـات تنـدوف             ،ولتعزيز محاية الالجـئني     - ٧٧
ــدريب للمحــامني والقــضاة    ــوفري احلــوافز والت ــشييد مكاتــب   . كمــا مت ت ــدأت املفوضــية يف ت وب

  .ملن حباجة هلا  جديدة يف كل املخيمات لتعزيز محاية الالجئني وتقريب اخلدماتميدانية
  

  تدابري بناء الثقة  -هاء   
تــدابري بنــاء الثقــة ل اهــواصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، تنفيــذ برناجم  - ٧٨

 تنـدوف   تلتسهيل االتصال والتواصل بـني الالجـئني النـازحني مـن الـصحراء الغربيـة يف خميمـا                 
وواصلت البعثة تقدمي الـدعم اللوجـسيت، مبـا يف ذلـك ضـباط شـرطة           . وأفراد أسرهم يف اإلقليم   

  .األمم املتحدة، لتيسري إجراءات السفر وتوفري احلراسة
بيد أن عمليات تبادل الزيارات األسرية عن طريق اجلو واخلدمات اهلاتفيـة اجملانيـة، الـيت                  - ٧٩

  .، شهدت نكسات كبرية خالل الفترة املشمولة بالتقريرنامجلربلتشكل املكونات الرئيسية 
توقــف برنـامج تبــادل الزيـارات بــني أفــراد األسـر يف املواقــع املختلفـة مــن اإلقلــيم     فقـد    - ٨٠

حـول أحقيـة    الطـرفني    بسبب خالف بـني      ،مارس/ آذار ٢٦وخميمات الالجئني يف تندوف يوم      
أبريــــــل / نيــــــسان٢ا يــــــومي وأخفقــــــت احملــــــاوالت الــــــيت بــــــذلت الحقــــــ. املــــــستفيدين

 مـستفيد  ١ ٧٤٠ خسر مـا يقـرب مـن      ، ونتيجة لذلك  .سبتمربالستئناف الربنامج /أيلول ١٧ و
  .حمتمل فرصة احلصول على هذه اخلدمة اإلنسانية احليوية

اق يف تنظيم رحلـة     فخ بعد اإل  ،سبتمرب/ أيلول ٢٠وانقطعت اخلدمة اهلاتفية اجملانية منذ        - ٨١
  . سبتمرب/ أيلول١٧األسرية يف جوية لتبادل الزيارات 

 أنطونيـو  ، جهـود مكثفـة بـذهلا مفـوض لألمـم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني                 إثرو  - ٨٢
 إلشراك الطرفني، ترأست املفوضـية اجتماعـا يف جنيـف يـومي             ، ومبعوثي الشخصي  ،غوترييس

موريتانيـا  اجلزائـر و ممـثلني مـن    فـضال عـن   ، مع ممثلني مـن كـال الطـرفني       ،فرباير/ شباط ١٠ و   ٩
  . اخلاص للصحراء الغربيةيوحضر أيضا مبعوثي الشخصي وممثل .راقبنيكم
 أكـد املـشاركون جمـددا علـى أمهيـة برنـامج       ، البنـاءة وعلى مدى يومني مـن املـداوالت        - ٨٣

 بـسبب   تدابري بناء الثقة واحلاجة إىل إجياد الـسبل والوسـائل لزيـادة الـروابط بـني األسـر املـشتتة                   
وأعرب اجلانبـان عـن التزامهمـا بالتعـاون الكامـل مـع املفوضـية يف                . عاما ٣٦ن  الرتاع ألكثر م  

  .للربنامجابع اإلنساين  واحلفاظ على الط، وفقا لواليتها ومبادئها،٢٠٠٤تنفيذ خطة عمل 
زيادة عدد املـستفيدين مـن برنـامج      ما يلي هبدف    ن اجلاران على    اواتفق اجلانبان والبلد    - ٨٤

  :تدابري بناء الثقة
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 على أن تعقد أوىل تلك احللقات خـالل النـصف     ،استئناف احللقات الدراسية    )أ(  
  . الربتغال، يف ماديرا٢٠١١الثاين من عام 

 بنــشر فريــق اســتطالع يــضطلع مبهمــة ، باالشــتراك مــع البعثــة،تقــوم املفوضــية  )ب(  
 ة تــوفرياملفوضــية أيــضا يف إمكانيــ تنظرو. أبريــل/ نيــسان١٨تقيــيم اجلــدوى التقنيــة للطريــق يف  

  .سرياألزيارات إلمتام الطائرة أكرب 
اخلـدمات الربيديــة واسـتئناف عمـل املراكــز    اسـتئناف  مـن حيـث املبــدأ   جيـري    )ج(  
  . وستقدم املفوضية بعض املقترحات ملزيد من النظر واملناقشة.اهلاتفية

 بعـد أن    ،ستقدم املفوضية قائمة مستفيدين واحدة العتمادها من قبل الطرفني          )د(  
هي املفوضية من التحقق منها بعد السماح للجانبني باالطالع عليها علـى حنـو كامـل ودون                 تنت

  .٢٠١١يوليه / وتعمل املفوضية على التحضري لتنفيذ هذا النظام حبلول متوز.أى عوائق
، علـى    يف جنيـف   ،علـى األقـل    عقد اجتماعات تنسيق منتظمة مرتني يف السنة        )ـه(  

  ؛٢٠١١سبتمرب /أيلولأن يعقد االجتماع التايل يف 
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األولاجتماع للتقييم يف يعقد   )و(  

ومنـذ  . ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٧استؤنفت الزيارات األسرية عن طريق اجلو يف        و  - ٨٥
 شخصا مـن الـسفر أواسـتقبال        ٨٩٤ مما مكن    ، مت تسيري مثاين رحالت ذهابا وإيابا      ،ذلك احلني 

  . أقارب من كال اجلانبني
 ١٣ ٩٤٢ مـــا جمموعـــه األســـرية اســـتفاد مـــن الزيـــارات ،٢٠٠٤مـــارس /منـــذ آذارو  - ٨٦

معظمهــم مــن النــساء واألطفــال واملــسنني، مــن أصــل   ،) مــن املــسجلنييف املائــة ٣٠(شخــصا 
 شخـــصا االســـتفادة مـــن ٢٧ ٢٩٥ وينتظرالبـــاقون وعـــددهم . صـــحراويا مـــسجال٤١ ٢٣٧
  .النشاط هذا
ــر/ شــباط٢٥يف و  - ٨٧ ــ،فرباي تمكن املفوضــية مــن إدراج أحــد الالجــئني الــصحراويني    مل ت

يف الـسماح لـه باملـشاركة    كتابيـا    بعـد رفـض املغـرب     ،ضمن الزيارات األسرية عن طريق اجلـو      
وزعمـت جبهـة البوليـساريو       .٢٠٠١جـرائم يف العيـون يف عـام          إدعاء ارتكابه    الربنامج بسبب 

عـن الطعـام احتجاجـا       إضـرابا صحراوي  وبدأ الالجيء ال  .  وراءه دوافع سياسية   املوقفأن هذا   
  .ذلك على
املــــؤرخ الــــسابق الــــواردة يف تقريــــري  املتعلقــــة بــــإجراء تعــــدادإحلاقــــا بالتوصــــية و  - ٨٨
 ومتـشيا مـع واليـة املفوضـية واملمارسـات           ،)٧٥ ، الفقرة S/2010/175 (٢٠١٠أبريل  /نيسان ٦
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حلاجـة للتـسجيل يف خميمـات       املعمول هبا، ستواصل املفوضية التباحث مع البلد املضيف بشأن ا         
  .الالجئني يف تندوف

  
  املهاجرون غري النظاميني  - واو  

ــالتقرير    - ٨٩ ــرة املــشمولة ب ــسجيل ،خــالل الفت ــصحراء   ١٧ مت ت  مهــاجرا غــري نظــامي يف ال
الـــــسلطات املوريتانيـــــة يف زويـــــرات يف  إىلوقـــــد ســـــلمتهم جبهـــــة البوليـــــساريو . الغربيـــــة

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ١
  

  وق اإلنسانحق  -زاي   
وردت اخلطــوط العريــضة لألحــداث املــصاحبة إلنــشاء وتفكيــك خمــيم االحتجــاج يف     - ٩٠

مـن تلـك األحـداث      ومل يتضح بعـد حجـم اخلـسائر البـشرية           . كدمي إزيك يف بداية هذا التقرير     
 فـضال عـن عـدم تـوفر وسـائل مـستقلة كافيـة للتحقـق                ،نظرا ألن الطرفني قدما أرقاما متضاربة     

 مـن رجـال األمـن واثـنني مـن           ١١فقـد أعلنـت الـسلطات املغربيـة عـن مقتـل             . قاممن هذه األر  
ت رجـال األمـن وأربعـة مـدنيني يف الواقعـة نفـسها عنـدما انـدلع                مـن    ٧٠املدنيني بينما أصـيب     

 دقيقـة،   ١٤الـسلطات املغربيـة شـريط فيـديو مدتـه           ذاعت  وأ. يف العيون ذلك   بعد   أعمال عنف 
كيــك املخــيم واألحــداث الــيت أعقبــت ذلــك يف العيــون، ، لتفتــدخل حتريــريتعــرض لعمليــات 

حيث أظهر أعمال عنف من جانب حمتجني صحراويني ضـد قـوات األمـن املغربيـة، منـها قيـام             
وبعـد احلـادث بفتـرة قـصرية، إدعـت جبهـة            . أحد احملتجني يف املخيم بالتمثيل جبثة ضـابط أمـن         

مثـاين سـنوات، وأصـيب أكثـر مـن      صحراويا قتلوا، مـن بينـهم طفـل عمـره          ٣٦البوليساريو أن   
ــه أنــه يف يــوم   .  شخــصا١٦٣ شــخص، وفقــد ٧٠٠  / تــشرين األول٢٤لكــن ممــا ال شــك في

 الــنجم القــارح، وجــرح أربعــة آخــرون يــدعى عامــا ١٤أكتــوبر، قتــل صــيب صــحراوي عمــره 
يــد قــوات األمــن املغربيــة عنــدما كــانوا يف طــريقهم إىل املخــيم، لكــن الروايــات املتعلقــة     علــى

  . احلادث جاءت متضاربةبظروف
نـوفمرب،  / تشرين الثـاين ٨ذكرت منظمات حقوق اإلنسان احمللية والدولية أنه يف يوم      و  - ٩١

وبعــد تفكيــك املخــيم، أفــادت تقــارير بــأن صــحراويني يف العيــون هــامجوا وأضــرموا النــار يف     
رير أن وأفــادت التقــا. ممتلكــات مــواطنني مغاربــة أو صــحراويني يعتقــد أهنــم موالــون للمغــرب 

مواطنني مغاربة هامجوا يف اليوم نفـسه منـازل مـواطنني صـحراويني واعتـدوا علـى سـكاهنا، يف                    
  . وجود أو مبشاركة نشطة من أفراد أمن مغاربة يف أغلب األحوال حسبما أوردت التقارير

كشفت حتقيقات أجرهتا منظمات حقوق إنسان حملية ودولية عن احتجاز أكثـر مـن              و  - ٩٢
وزعم كـثري مـن الـصحراويني، مـن بينـهم نـساء ومـسنون               . من بينهم أطفال   صحراوي،   ٢٠٠
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باســتخدام العنــف التهديــد ومعوقــون، أهنــم تعرضــوا للتعــذيب أو ســوء املعاملــة، مبــا يف ذلــك   
ــة تفكيــك     ــل، خــالل عملي ــسي أو اســتخدامه بالفع ــاء االحتجــاز املخــيم اجلن وأكــدت . أو أثن

ا مـن احلـصول علـى معلومـات عـن مكـان وجـود               عائالت صحراويني حمتجزين أهنم مل يتمكنو     
ــى أســبوعني     ــدة زادت يف كــثري مــن احلــاالت عل  ورغــم إطــالق ســراح بعــضهم،   .ذويهــم، مل

ينـاير بـدأت إجـراءات      /أنه حبلول كـانون الثـاين     ) ٩٣انظر الفقرة   ( برملانية مغربية    الحظت جلنة 
 منـهم إىل احملكمـة      ١٩إحالـة   اإلجـراءات   مشلـت   و صحراويا،   ١٨٥قضائية بشأن ما يزيد على      

 إىل حمكمـــة االســـتئناف ١٣٢العـــسكرية، وإحالـــة شـــخص واحـــد إىل حمكمـــة األحـــداث، و 
قل من أعضاء منظمـات حقـوق       ومن بني احملالني إىل احملكمة العسكرية مخسة على األ        . بالعيون

  .اإلنسان الصحراوية
للتحقيـق يف    برملانيـة    حتقيـق نوفمرب، أنشأ جملس النـواب املغـريب جلنـة          /ويف تشرين الثاين    - ٩٣

وتوجهــت اللجنــة إىل . إنــشاء وتفكيــك املخــيم، ويف أحــداث العيــون، واآلثــار املترتبــة عليهــا   
ومـن مجلـة    . ينـاير / شاهدا ونشرت تقريرها يف كـانون الثـاين        ١٢٢اإلقليم، حيث استمعت إىل     

ادية إىل أنـه، يف ظـل وجـود فـوارق اجتماعيـة واقتـص             اللجنة يف تقريرهـا      تأمور أخرى، خلص  
جمـرمني  ” لالحتجاجـات االجتماعيـة، لكـن       كساحةكبرية يف اإلقليم، أنشيء املخيم يف البداية        
وأكـد التقريـر    .  متكنـوا مـن الـسيطرة عليـه        “رهابينيمن ذوي السوابق اجلنائية وجمموعة من اإل      

  .  مدنيا١٣٤ فرد أمن و ٢٣٨ وأشار إىل إصابة ،األرقام الرمسية للقتلى
عـن التقـدير لعـدم اسـتخدام الـذخرية احليـة مـن أجـل محايـة املـدنيني،                     التقريـر وأعرب    - ٩٤

ــة اجملــرمني          ــضاء إىل معاقب ــا الق ــن، ودع ــراد األم ــة أف ــة حلماي ــدابري مماثل ــاذ ت ــدم اخت . والحــظ ع
، ومــن مث “التفتــيش واالعتقــال”نتــهاكات أثنــاء عمليــات  بعــض االوالحظــت اللجنــة وقــوع  

قـدمت  و.  الواجب للشكاوى املتعلقة بوقوع انتـهاكات      طالبت النظام القضائي بإيالء االهتمام    
ــة  ــة وراء االحتجــاج      اللجن ــضا عــدة توصــيات، مشلــت احلاجــة إىل معاجلــة األســباب الكامن أي

وســلط الــضوء أيــضا علــى إخفــاق  . وحتديــد املــسؤولية عــن الــسماح بإنــشاء وتوســيع املخــيم  
حتقيـق لتحديـد املـسؤولية عـن         وأوصـى بفـتح      ،السلطات احمللية يف القيام بعـدد مـن مـسؤولياهتا         

االنتـــهاكات يف بعـــض القطاعـــات، ال ســـيما اإلســـكان، وإدارة أمـــالك الدولـــة والعقـــارات،   
وأوصت اللجنة بتعويض املقيمني ورجال األعمـال       . وتراخيص الصيد واملساعدات االجتماعية   
لعـــام واســـتنادا إىل مناقـــشات اللجنـــة مـــع النائـــب ا. واملـــستثمرين الـــذين تـــضررت ممتلكـــاهتم
سـوف تأخـذ جمراهـا الطبيعـي يف ضـمان حـق كـل        ”للمملكة، أعربت عن ثقتها يف أن العدالة   

  . “مواطن يف حماكمة عادلة
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الفوارق كبرية بني سكان اإلقلـيم رغـم التقـدم الكـبري            يف تقريرها أن     اللجنة،   وذكرت  - ٩٥
إىل اللجنـة   توأشـار . تيـة احملرز يف املؤشرات االجتماعية واالقتصادية واالستثمار يف البنيـة التح        

 من برامج اإلسكان االجتماعي، إىل برامج املساعدات االجتماعيـة          -أن اخلدمات االجتماعية    
 تعــــود بالفائــــدة علــــى جمموعــــة صــــغرية مــــن الــــسكان  -واملــــواد االســــتهالكية املدعومــــة 

  .غالبيتهم وليس
 يف املخـيم كـانوا   وأشارت منظمـات حقـوق اإلنـسان احملليـة والدوليـة إىل أن احملـتجني               - ٩٦

يطالبون حبقهم يف العمل، والسكن الالئق ووضـع حـد للتـهميش والتوزيـع العـادل للمـوارد يف              
وسلطت املنظمات احمللية الضوء على معاناة الصحراويني مـن معـدالت بطالـة مرتفعـة                . اإلقليم

ــيما يف صـــناعات     ــة يف التوظيـــف رغـــم وجـــود فـــرص عمـــل، ال سـ نتيجـــة ملمارســـات متييزيـ
وأكـدت أيـضا املنظمـات احملليـة والدوليـة علـى عـدم ورود أي معلومـات                  . سفات والصيد الفو

حىت اآلن تشري إىل بدء التحقيقات اجلنائية واحملاكمات بـشكل فعـال يف االنتـهاكات املزعومـة                 
حلقــوق مــواطنني صــحراويني علــى أيــدي قــوات األمــن أو يف االعتــداءات علــيهم أو علــى          

  . مغاربةممتلكاهتم من قبل مواطنني
 أعــاله، فقــد وقعــت حــوادث بــني جممــوعتني مــن املــواطنني ١٣وكمــا ورد يف الفقــرة   - ٩٧

ووقعــت . فربايــر يف مدينــة الداخلــة/ شــباط٢٦ الــصباح البــاكر ليــوم يفالــصحراويني واملغاربــة 
.  صحراوي يف وقـت الحـق مـن اليـوم نفـسه            ٤٠٠حوادث أخرى عندما تظاهر ما يقرب من        

 أن املظاهرة جنمت عن تقاعس قوات األمن عندما هاجم شباب مغـريب             وأضافت مصادر حملية  
حسبما أفادت التقارير ثالثة أحياء صحراوية، مما أسفر عـن تـدمري عـدد مـن احملـال وممتلكـات                    

ورغــم مــا قيــل عــن إلقــاء القــبض علــى   . أخــرى مملوكــة لــصحراويني يف وجــود قــوات األمــن 
هم يف اهلجمــات، مل تتــوفر أى معلومــات عمــا إذا  املــواطنني املغاربــة الــذين يــشتبه يف مــشاركت 
وتـشري تقـارير إعالميـة الـيت أن الـسلطات احملليـة       . كان قد فتح حتقيـق يف مـسلك قـوات األمـن      

التزمـــت بـــإجراء حتقيـــق يف األضـــرار املاديـــة الـــيت وقعـــت خـــالل أعمـــال العنـــف والنظـــر يف   
  .التعويضات احملتملة

 عـن حقـوق اإلنـسان والناشـطون يف اإلبـالغ عـن              وقد استمر الصحراويون املـدافعون      - ٩٨
زالت جتري حماكمـة سـبعة مـن النـشطاء الـصحراويني        وما. عراقيل حتد من قدرهتم على العمل     

املعــروفني، مــن بينــهم امــرأة، بتــهم تتعلـــق بزيــارة قــاموا هبــا ملخيمــات تنــدوف يف تـــشرين           
فربايـر، أرجـأت حمكمـة      / شباط ١١ويف  .  وحظيت بتغطية إعالمية كبرية    ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

جراء مزيـد   إ قرارها إىل أجل غري مسمى لتسهيل        ، املغرب، عني سبع االبتدائية يف الدار البيضاء     
  .باملعايري الدولية للمحاكمات العادلةعدم الوفاء وشكا حمامو الدفاع من . من التحقيقات
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ن الدوليـة،  وبعد تفكيـك املخـيم، مسحـت الـسلطات املغربيـة ملنظمـات حقـوق اإلنـسا                - ٩٩
 بعـد فـرض   -، وللـصحفيني األجانـب    منظمة رصـد حقـوق اإلنـسان      مثل منظمة العفو الدولية     

 بزيارة اإلقليم وممارسة عملهم، والتحقيق بصفة خاصـة يف احلـادث الـذي وقـع               -بعض القيود   
وبالرغم من هذا، مت اإلبـالغ عـن حـاالت          . يف املخيم واإلعالن عما يتم التوصل إليه من نتائج        

ــوء  معاملــة ألفــراد قــاموا بزيــارات تــضامنية مــع شــعب الــصحراء الغربيــة أو شــاركوا يف          س
  .مظاهرات يف اإلقليم للمطالبة بتنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة بوضع اإلقليم

ــة حقـــوق اإلنـــسان يف خميمـــات الالجـــئني   - ١٠٠ ــا يتعلـــق حبالـ ــزال  يف تنـــدوفوفيمـ ، ال تـ
  األعوام األخرية، مت اإلبالغ عـن مـزاعم بوقـوع انتـهاكات،            وخالل. املعلومات حمدودة بشأهنا  

ــة انتـــهاكات ال ســـيما  ــة التعـــبري واحلركـ ــة  /ويف أيلـــول. للحـــق يف حريـ ــبتمرب، ألقـــت جبهـ سـ
اجلمهوريـة  ”البوليساريو القبض على مصطفى سـلمى سـيدي مولـود، وهـو ضـابط شـرطة يف                   

وأثنـاء  .  إىل املخيمـات، حيـث يقـيم   ، أثنـاء عودتـه مـن اإلقلـيم        “ الدميقراطيـة  الصحراويةالعربية  
وقيـل إن جبهـة البوليـساريو اهتمـت الـسيد مولـود           . احتجازه، مل يكـن مكانـه معلومـا بالـضبط         

بالتجسس واخليانة بعـد أن أعـرب علنـا عـن دعمـه لـشكل مـن أشـكال احلكـم الـذايت لإلقلـيم                         
و ســراح الــسيد أكتــوبر، أطلقــت جبهــة البوليــساري /ويف تــشرين األول. غربيــةاملسيادة الــحتــت 

  .مولود، وسلمته إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 وكما يرد تفصيال يف هذا التقرير، تـرددت ادعـاءات حـول وقـوع انتـهاكات حلقـوق        - ١٠١

ولـيس لـدى البعثـة      . اإلنسان يف اإلقليم، ويف خميمات الالجئني، خالل الفترة املشمولة بالتقرير         
حتديدا، كمـا أن مفوضـية حقـوق اإلنـسان ال حتـتفظ بـأي وجـود                 والية بشأن حقوق اإلنسان     

وجيب أن تتحول هـذه االدعـاءات واالدعـاءات         . يف اإلقليم أو يف خميمات الالجئني يف تندوف       
املضادة من جانب الطرفني إىل قبول متبادل بترتيبات فعالـة ملعاجلـة املـسائل والـشواغل املتـصلة             

  .بذلك من أجل توليد الثقة
  

  إدارة البعثة والتدابري األمنية  -حاء   
.  جتتاز صيانة املرافق واهلياكل األساسية يف مواقع أفرقة البعثة مراحـل إجنازهـا األخـرية      - ١٠٢

ففي مواقع األفرقـة املوجـودة يف حمـريس وأغوانيـت وميجيـك، سيـستعاض عـن أمـاكن اإلقامـة                     
واستعيض بالفعـل   . ٢٠١٢ذات اجلدران اللينة بأخرى ذات جدران صلبة حبلول منتصف عام           

وهناك أيـضا   . عن اجلدران اللينة يف ستة مواقع أخرى لألفرقة بأماكن إقامة ذات جدران صلبة            
خطط جارية لالستعاضة عن املطابخ ذات اجلدران اللينة يف مواقع األفرقة التسعة مبطـابخ ذات               

  . العامني املقبلنيارجدران صلبة على مد
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ت البعثـة حمطـات ملعاجلـة امليـاه يف مـوقعي األفرقـة يف مسـارة                 ومنذ تقريري السابق، ركّبـ     -  ١٠٣
ويواصل اجليش امللكـي املغـريب      . وتيفارييت، إضافة إىل حمبس وبري حللو، ويف مقر البعثة يف العيون          

ومن املتوقـع إجنـاز العمـل يف هـذا املـشروع،            . تقدمي املساعدة يف تأهيل مطار أوسرد الصحراوي      
  .٢٠١١يوليه /متوزدات وسوء االحوال اجلوية، حبلول الذي تأجل بسبب تعطل املع

 والتــرويج “ األمــم املتحــدةخــضرنة”متــشيا مــع اجلهــود الــيت أبــذهلا مــن أجــل و ذلــك - ١٠٤
نظام ملعاجلة ميـاه النفايـات      يتضمن تركيب   بعثة برناجما حلماية البيئة،     البدأت  . للطاقة املستدامة 

هذه التكنولوجيا يف مجيـع مواقـع األفرقـة التـسعة         ط لتركيب   يتخطاليف موقع الفريق يف حمبس و     
 واإلضـاءة وتقوم البعثـة أيـضا باالستعاضـة عـن سـخانات امليـاه الكهربائيـة                . ٢٠١٤حبلول عام   

وقــد وجــدت  .  أمنيــة تعمــل بالطاقــة الشمــسية   وإضــاءةاألمنيــة الكهربائيــة بــسخانات ميــاه    
مراقبـة أمـن املـداخل يف قاعـدة       نظـم   موقع صـهاريج الوقـود و     إدارة  التجارب اليت أجريت على     

سـوف ُتركّـب يف مواقـع نائيـة مـن قبيـل             أهنـا   عـين   هو ما ي  لبعثة أهنا فعالة و   لاللوجستيات التابعة   
  .اهلليكوبتر يف مواقع األفرقةهبوط الطائرات مرافق التزود بالوقود التابعة ملنصات 

الـيت تعـرض هلـا     بـاألمن  املتـصلة  وشهدت الفترة املشمولة بـالتقرير زيـادة يف احلـوادث          - ١٠٥
، وقــع معظمهــا يف أعقــاب أعمــال ا حادثــ١٤فقــد ُســّجل مــا جمموعــه . موظفــو األمــم املتحــدة

ــف يف  ــاين  كــالعن ــشرين الث ــون يف ت ــك والعي ــوفمرب /دمي إزي ــذه احلــوادث   . ٢٠١٠ن ــت ه ومشل
االعتــداء بالــسالح والتهديــدات باالعتــداءات البدنيــة علــى مــوظفي األمــم املتحــدة، وختريــب    

ــساكن        مرك ــاملوظفني، واقتحــام امل ــن املمتلكــات، والتحــرش ب ــا م ــم املتحــدة وغريه ــات االم ب
  .اخلاصة، وحماوالت السرقة، والتخريب

بعــض  ويف حــني وقــع معظــم احلــاالت يف العيــون، ســجلت تنــدوف أيــضا وقــوع         - ١٠٦
 تــــشرين ٨دمي إزيــــك والعيــــون يف كــــوخــــالل االضــــطرابات الــــيت وقعــــت يف . وادثاحلــــ
ويف . ، أصيب اثنان من املوظفني يف حني حطّم رماة احلجارة مـركبتني يف العيـون              نوفمرب/الثاين

ك، منع التحرك الـسريع لقـوات   يمكتب االتصال يف تندوف وموقعي الفريق يف تيفارييت وميج      
دمي إزيـك  كـ أمن جبهة البوليساريو املتظاهرين الذين كانوا يعربون عن تضامنهم مع متظاهري       

  . املتحدةمن دخول أماكن األمم
نـوفمرب أضـرارا بالفتـة      / تشرين الثـاين   ١٥ ويف تندوف، أحلق املتظاهرون الغاضبون يف        - ١٠٧

. فربايـــر/ شـــباط٢٧تـــدابري بنـــاء الثقـــة يف خمـــيم /مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني 
، وُسـرقت ممتلكـات   هيونيـ / حزيـران ٣ يفاقُتحم املكتب الفرعي للمفوضية يف خميم رابوين    كما
  . مم املتحدة وممتلكات خاصةلأل
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ــدابري للتــ - ١٠٨ ــة ت ذه احلــوادث والتهديــدات، مبــا يف ذلــك تركيــب   صدي هلــ واختــذت البعث
 من أماكن األمم املتحدة، وتواصل استخدام أجهزة التصوير باألشعة الـسينية            ١١كامريات يف   

  .ومرايا املراقبة يف مجيع نقاط الدخول واخلروج
  

  نضباطمسائل السلوك واال  - طاء  
 عناصـرها املدنيـة   بـني لـسلوك واالنـضباط    لكفالـة حـسن ا     تواصل البعثة مـنح األولويـة        - ١٠٩

 من خالل التدريب على القواعد واألنظمـة،        منع سوء السلوك  والعسكرية، فتركز أساسا على     
وخــالل الفتــرة . والقــيم األساســية لألمــم املتحــدة، واإلجــراءات الراميــة ملعاجلــة ســوء الــسلوك  

، مــن بينــها إدعــاء حبــدوث انتــهاك   لــسوء الــسلوكة بــالتقرير، أُبلــغ عــن مثــاين حــاالت املــشمول
دعـاء  ابينما ال يـزال هنـاك   وقد حققت البعثة يف معظم احلاالت وأغلقتها،  . واستغالل جنسيني 

  . قيد التحقيق٢٠١٠واحد من عام 
  

  االحتاد األفريقي  - خامسا 
ني التـابع لالحتـاد األفريقـي بقيـادة كـبري ممثليـه،        واصلت البعثـة تعاوهنـا مـع وفـد املـراقب           - ١١٠
  .تقديري لالحتاد األفريقي على مسامهتهاإلعراب وأود أن أكرر . )إثيوبيا(تاديسي  يلما
ــرة مــن   ويف- ١١١ ــة  لأغــسطس، حــضر ممثلــي اخلــاص   / آب٢٨ إىل ٢٦ الفت لــصحراء الغربي

 املـشتركة وتعزيـز التعـاون       اجتماعا رفيع املـستوى يف القـاهرة، حيـث نوقـشت االسـتراتيجيات            
  .من أجل دفع عجلة السالم يف أفريقيا

سبتمرب، وبناء على دعوة مـن االحتـاد األفريقـي، زار ممثلـي اخلـاص يف                / أيلول ٢٣ ويف   - ١١٢
ــة املــستوى        ــا حلــضور اجتماعــات رفيع ــة مقــر االحتــاد األفريقــي يف أديــس أباب الــصحراء الغربي

ا األمـم املتحـدة وأجهـزة االحتـاد األفريقـي املتعـددة             اجلهـود الـيت تبـذهل     جلسات إحاطـة حـول      و
 ،وسلطت املـشاورات الـضوء علـى مـسألة الـصحراء الغربيـة            . ملعاجلة خمتلفة املشاكل يف أفريقيا    

مـن الشخـصيات البـارزة    يـتم تـشكيله   قُدمت اقتراحات إلشـراك فريـق       و،  ضمن مسائل أخرى  
  .يف عمل االحتاد األفريقيإلجياد طريقة إلشراك املغرب بشكل أكرب يف املنطقة 

مـساعدات  مـن خـالل تـوفري        وواصلت البعثة دعم وفـد االحتـاد األفريقـي يف العيـون،              - ١١٣
  . لوجستية وإدارية مستقاة من مواردها احلالية
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  اجلوانب املالية  - سادسا 
 مليـون دوالر    ٥٧,١، ختصيص مبلـغ قـدره       ٦٤/٢٨٤ قررت اجلمعية العامة، بقرارها      - ١١٤

ــاء ــن    لإلبق ــرة م ــة للفت ــى البعث ــوز١ عل ــه / مت ــران٣٠ إىل ٢٠١٠يولي ــه / حزي وإذا . ٢٠١١يوني
، فإن تكلفة اإلبقـاء     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠قرر جملس األمن متديد والية البعثة إىل ما بعد           ما

 ستقتـصر علـى املبـالغ الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة               ٢٠١١ هيونيـ / حزيـران  ٣٠على البعثة حـىت     
ــة ــدمت . العامــ ــد قُــ ــن   وقــ ــرة مــ ــة للفتــ ــة للبعثــ ــة املقترحــ ــوز١امليزانيــ ــ/ متــ  إىل ٢٠١١ هيوليــ
باستثناء التربعـات العينيـة املدرجـة       ( مليون دوالر    ٦١,٤ مببلغ قدره    ٢٠١٢ هيوني/حزيران ٣٠

ــة ــستأنفة         ) يف امليزانيـ ــا املـ ــن دورهتـ ــاين مـ ــزء الثـ ــالل اجلـ ــا خـ ــر فيهـ ــة للنظـ ــة العامـ إىل اجلمعيـ
  .والستني اخلامسة
، بلغـت قيمـة األنـصبة املقـررة غـري املدفوعـة للحـساب               ٢٠١١فربايـر   /اط شب ٢٨ ويف   - ١١٥

وبلغ جمموع األنصبة املقررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات            .  مليون دوالر  ٤٤,٧اخلاص للبعثة   
  .مليون دوالر ٢ ٤١٠,٣حفظ السالم يف ذلك التاريخ 

 املـسامهة بقــوات  ، بلـغ إمجـايل املبــالغ املـستحقة للـدول    ٢٠١١فربايـر  / شـباط ٢٨ ويف - ١١٦
 تنيوقد ُسددت تكاليف القوات واملعـدات اململوكـة للوحـدات عـن الفتـر             .  مليون دوالر  ٠,٥
،علـى التـوايل، وفقـا      ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠حـىت    و ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠حىت  

  .للجدول الزمين الفصلي للتسديد
  

  مالحظات وتوصيات  - سابعا  
ــردي   - ١١٧ ــق إزاء ت ــساورين القل ــن      ي ــاجم ع ــة، الن ــصحراء الغربي ــة يف ال ــة األمني ــدم احلال ع

اتفاق للسالم بني املغرب وجبهـة البوليـساريو واسـتمرار الوضـع القـائم يف اإلقلـيم                 التوصل إىل   
األرواح واملمتلكـات خـالل أحـداث       ملا وقع من خـسائر يف       وأُعرب عن أسفي    . عاما ٢٠منذ  

نـوفمرب، وأناشـد الطـرفني أن       / تـشرين الثـاين    ٨العنف يف خميم أكـدمي إزيـك ومدينـة العيـون يف             
  .يكفا عن اللجوء إىل العنف يف املستقبل

 وال تزال عملية التفاوض الراهنة قائمة منذ الدعوات األوىل اليت وجهها جملـس األمـن        - ١١٨
حــل سياســي عــادل ”إىل الطــرفني إلجــراء مفاوضــات مباشــرة بينــهما مــن أجــل التوصــل إىل   

، يكفــل لــشعب الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه يف ســياق ترتـيـبـــات  ودائــم ومقبــول للطــرفني
، ومنذ أن قدم املغرب وجبهـة البوليـساريو         “تتماشى مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده      

ــسان   ــهما إىل اجمللــس يف ني ــع ســنوات وعقــد   . ٢٠٠٧أبريــل /مقتــرح كــل من وبعــد مــرور أرب
  .ال هذه العملية أمام طريق مسدودمن االجتماعات بني الطرفني، ال تزجوالت  ١٠
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 ومــا زال كــل مــن الطــرفني يــرفض مقتــرح الطــرف اآلخــر بوصــفه األســاس الوحيــد    - ١١٩
اآلن خطوات مـن شـأهنا أن تـشري إىل وجـود اسـتعداد              حىت  للمفاوضات، ومل يتخذ أي منهما      

وبـالرغم مـن اتفاقهمـا األخـري علـى تكـريس            . مقبـول حـل وسـط     للتحرك صـوب التوصـل إىل       
واملواضيع احملددة املتفق عليهـا يف اجلولـة الـسادسة          املبتكرة  والت املقبلة من احملادثات للُنهج      اجل

من احملادثات غري الرمسية، وغـري ذلـك مـن املواضـيع الـيت قـد جيـري حتديـدها الحقـا، فـإن مـن                           
  .املرجح أن يظل الطرفان ملتزمني جبوهر مقترحيهما

ففـي  . الراهنـة قـد تـدل علـى سـبيل للمـضي قـدما              ومع ما تقدم ذكره، فإن الظـروف         - ١٢٠
 هذا الوقت من االحتجاجـات واملظـاهرات املعارِضـة يف خمتلـف أحنـاء منطقـة الـشرق األوسـط                   

مشــال أفريقيــا، فــإن مــشاعر ســكان الــصحراء الغربيــة، داخــل اإلقلــيم وخارجــه، إزاء وضــعه    و
حث عن تـسوية تكـون عادلـة      النهائي، لَتتسم بأمهية حمورية أكثر من أي وقت مضى لعملية الب          

والواضـح أن الوصـول إىل وضـع هنـائي مل ُيعـرب              .لكن هذه املشاعر مل تتكشف بعـدُ      . ودائمة
تـوترات جديـدة يف     سـيولد علـى األرجـح       هؤالء السكان عن رأيهم فيه بشكل واضـح ومقنـع           

 الطــرفني وإقــراراً هبــذا الواقــع، قــد يــودُّ جملــس األمــن أن يوصــي. الــصحراء الغربيــة ويف املنطقــة
  :باعتماد املبادرات الثالث التالية

عريض مـن   لقطاع  أوالً، أن جيد الطرفان وسيلة لضم ممثلني حيظون باالحترام            )أ(  
السكان يف الصحراء الغربية داخل اإلقليم وخارجه، سواء بطريقة رمسية أو غـري رمسيـة، للنظـر                 

  ر املصري ومناقشتها؛يف املسائل املتصلة بالوضع النهائي وممارسة احلق يف تقري
ــة، وبوجــه        )ب(   ــق دراســتهما للمقترحــات املتبادل ــان تعمي ــاً، أن يواصــل الطرف ثاني

خاص، أن يسعيا إىل إجياد أرضـية مـشتركة بـشأن نقطـة االلتقـاء الرئيـسية يف مقترحيهمـا، أي                     
ــسكان علــى أي اتفــاق كــان     ــصدد   . ضــرورة احلــصول علــى موافقــة ال ــد يف هــذا ال ومــن املفي

ــة أن ــتفتاء        مالحظ ــراء اس ــشكل، إج ــم االخــتالف يف ال ــان، رغ ــاً يتوقع ــرفني مع ــي الط  مقترَح
  سيكون مبثابة ممارسة حرَّة للحق يف تقرير املصري؛

ثالثاً، أن يكرِّس الطرفان طاقـة إضـافية لتحديـد ومناقـشة جمموعـة واسـعة مـن                    )ج(  
يـة مناقـشة الكـثري مـن        مسائل احلكم مبا يلبِّي احتياجات سكان الصحراء الغربية، وإتاحة إمكان         

جوانب هذه املسائل دون اإلشارة إىل طبيعـة الوضـع النـهائي لإلقلـيم، ومـن بينـها مـثالً كيفيـة                      
هيكلة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيفيـة تنظـيم وإجـراء االنتخابـات، وكيفيـة               

  .تصميم التعليم االبتدائي والثانوي
وتقـع علـى عـاتق      . نسان مهمة أيضاً حلـل النــزاع ككـلّ        وُتعد معاجلة مسائل حقوق اإل     - ١٢١

 وإنـين أحـيط علمـاً باملبـادرات الـيت اضـطلع هبـا             . الطرفني مسؤولية كفالة محايـة حقـوق اإلنـسان        
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 مـن هـذا     ١٧املغرب مؤخراً، واليت مشلت املؤسسات الوطنيـة علـى النحـو املـشار إليـه يف الفقـرة                   
إنــين و.  يف اســتخدام آليــات جملــس حقــوق اإلنــسان    التقريــر، وبــاالقتراح الــداعي إىل التوســع   

تعّهد املغرب بكفالة وصول مجيع اهليئات املنشأة مبوجب اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق              رأقّد
وآمل اآلن أن تـؤدي مـشاركة آليـات جملـس حقـوق اإلنـسان         . اإلنسان، من دون قيد وال شرط     

نتهاكات املزعومة للحقوق العاملية    هذه، إىل وضع حد، بشكل مستقل وغري متحيز ومستمر، لال         
  .املقبل لشعب الصحراء الغربية يف اإلقليم واملخيمات، وذلك خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 وإنين أرحب باستئناف الزيارات األسرية وبالتزام الطرفني بـإحراز تقـدم بـشأن خيـار                 - ١٢٢
وأحـثّ الطـرفني مـن جديـد      . اسـية النقل الربي والتوصل إىل اتفاق على استئناف احللقات الدر        

تنفيـذ   تعاونـاً بنـاء يفـضي إىل         ألمم املتحدة لشؤون الالجئني   على مواصلة التعاون مع مفوضية ا     
الربنامج بأكمله على حنو سلس، وذلك لكي يشارك فيه أكرب عدد ممكن من الالجـئني وأفـراد                 

 أناشـد الطـرفني بـشدة    وإنـين .  عامـاً ٣٦أسرهم الذين فّرق بينهم النـزاع علـى مـدى أكثـر مـن      
االمتناع عن استغالل هـذا الربنـامج اإلنـساين لتحقيـق مـآرب سياسـية، ومـنَح املفوضـية فرصـة              

وأود أيـضا أن أشـكر   . الوصول الكامل ودون عوائق إىل املستفيدين مـن الربنـامج مـن اجلـانبني          
  .اجلزائر وموريتانيا على دعمهما هلذا الربنامج اإلنساين

أالحظ التقدم احملرز يف إزالة األلغام األرضية والذخائر املتفجرة من خملّفـات  ويسرين أن    - ١٢٣
ويـسرين أيـضاً    . احلرب، واخنفاض عدد حوادث األلغام املسجلة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             

 وتساهم هـذه األنـشطة      .إشراك أفراد من السكان احملليني يف أنشطة إزالة األلغام وتدريبهم عليها          
بصورة مباشرة وإجيابية يف سـالمة الـسكان املـدنيني يف املنطقـة ويف سـالمة مـوظفي األمـم             القّيمة  

وأشري أيضا إىل زيادة التعاون يف تبادل املعلومـات مـع الطـرفني، وأحثهمـا علـى                 . املتحدة كذلك 
ولـتمكني هــذا العمـل احليـوي مــن االسـتمرار، فهنــاك     . القيـام مبزيـد مــن النـشاط يف هـذا الــصدد    

 توفري موارد إضافية للجهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف إجـراءات مكافحـة األلغـام يف                 حاجة إىل 
وأهيب باجلهات املاحنة أن تقدم الدعم جلهود الطرفني وجلهود البعثة مـن أجـل       . الصحراء الغربية 

  .االستفادة من التقدم احملرز واالستثمارات اليت متت حىت اآلن
وأؤيـد  . ١ زيـادة انتـهاكات الطـرفني لالتفـاق العـسكري رقـم               وإنين ألشعر بـالقلق مـن      - ١٢٤

اجلهود اليت تبذهلا البعثة يف العمل مع الطرفني السـتعراض بنـود االتفـاق واقتـراح التعـديالت، إذا        
ضـمان عـدم قيـام    همـا مـسؤولية     ويف ذات الوقـت، تقـع علـى عاتق        . رأى الطرفان ذلـك ضـروريا     

 االتفـاق  وأهيـب هبمـا أن يلتزمـا علـى حنـو تـام بأحكـام            قواهتما العـسكرية بارتكـاب انتـهاكات،        
وأؤكـد جمـددا دعـويت للطـرفني، الـيت          . ، وأن يتعاونا مـع البعثـة تعاونـا كـامال          ١العسكري رقم   

جتر متابعتها بعد، إلقامة تعاون واتصال مباشرين عـن طريـق آليـة حتقـق عـسكرية مـشتركة،                    مل
  .رى ذات االهتمام املشتركملناقشة ادعاءات حدوث انتهاكات واملسائل األخ
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 عاما على إنـشاء بعثـة       ٢٠، بينما حتتفل األمم املتحدة بذكرى مرور        ٢٠١١ ويف عام    - ١٢٥
األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة والنجــاح يف احملافظــة علــى وقــف إطــالق النــار،  

توصـل إىل اتفـاق     زال الوضع يف الصحراء الغربية دون حل وال تزال املفاوضـات مـستمرة لل              ال
 عاما، سـواء مـن حيـث    ٢٠ولقد تغري الوضع على أرض الواقع تغريا هائال يف   . سالم مستقبلي 

عدد السكان احملليني وتكوينـهم أو مـن حيـث مـستوى النـشاط االقتـصادي والبنيـة األساسـية،                    
 ويف. مع وجود فروق كبرية بني األراضي الواقعـة إىل الغـرب وإىل الـشرق مـن اجلـدار الرملـي                   

هذا السياق، فإن دور البعثة وأنشطتها، كمـا حـدده جملـس األمـن عنـد إنـشائها ويف القـرارات           
وعلـى  . الالحقة املتصلة بذلك، يواجـه حتـديات متزايـدة يف عملياهتـا ويف عالقاهتـا مـع الطـرفني                  

سبيل املثال، ومع أن استفتاء تقريـر املـصري يـشكل عنـصرا أساسـيا يف واليـة البعثـة، فـإن مجيـع                        
ــ ــني الطــرفني     أن ــسبب االخــتالف ب ــد ُعلقــت ب ــه ق ــيت   . شطة التحــضري ل وتوضــح التحــديات ال

 والــيت ُســجلت علــى مــدار الفتــرة ،تواجههــا البعثــة يف حريــة التنقــل والعمليــات داخــل اإلقلــيم 
، ويشمل ذلـك    ١٩٩١املشمولة بالتقرير، تدهور قدرة البعثة على تنفيذ واليتها املنشأة يف عام            

ألهنـا تـؤثر تـأثريا      نظـرا   رصد التطورات يف الصحراء الغربية واإلبالغ عنـها         أنشطة أساسية مثل    
  .مباشرا على الوضع السياسي واألمين

 وأرى أن وجود البعثـة ال يـزال جمـديا، ألهنـا متثـل احلـضور الوحيـد لألمـم املتحـدة يف                        - ١٢٦
مج تدابري بنـاء الثقـة،      اإلقليم، إذا استثنينا مكتبا صغريا ملفوضية شؤون الالجئني يتوىل دعم برنا          

، ويف  املنعطـف احلاسـم    اومـع ذلـك، ويف هـذ      . وألهنا ضامن الستمرار حالة وقف إطالق النـار       
ضوء التحديات اجلديدة الواردة يف هذا التقرير، ألتمس مساعدة جملس األمـن يف إعـادة تأكيـد     

اء أعماهلــا، دور البعثــة وضــمان هتيئــة احلــد األدىن مــن الظــروف الالزمــة هلــا كــي تــنجح يف أد  
ويف هـذا الـسياق، ويف      . ، أن يبـديا تعاوهنمـا     البوليـساريو وأهيب بكال الطرفني، املغرب وجبهة      

ضوء اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مبعوثي الشخصي، أوصي بأن ميدد جملس األمن واليـة البعثـة            
  .٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠، حىت  أخرى شهرا١٢لفترة 
ر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي، علـى جهـوده احلثيثـة            ويف اخلتام، أود أن أشك     - ١٢٧

يف العمــل مــع الطــرفني هبــدف التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول مــن اجلــانبني،   
ــا ــصريه     مب ــر م ــة تقري ــصحراء الغربي ــشعب ال ــل ل ــي اخلــاص يف   . يكف ــضا أن أشــكر ممثل وأود أي

، قائـد القـوة التابعـة       )الـصني (جاو  الصحراء الغربية، هاين عبد العزيز، وكذلك اللواء جينغمني         
وأود أيـضا أن أشـكر كـل امـرأة وكـل رجـل يف               . للبعثة، ملا أبـدياه مـن تفـان علـى رأس البعثـة            

  .البعثة ملا يقومون به من عمل يف ظروف صعبة إلجناز والية البعثة
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  املرفق
  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية    

  ٢٠١١رس ما/  آذار٣٠التربعات يف 
  
  اجملموع  )ب(الشرطة املدنية  )أ(القوات  )أ(املراقبون العسكريون  البلد

  ١٧  صفر  صفر  ١٧ االحتاد الروسي
  ٣  صفر  صفر  ٣ األرجنتني
  ٣  ١  صفر  ٢ األردن

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

  ٥  صفر  صفر  ٥ باراغواي
  ١٠  صفر  صفر  ١٠ باكستان
  ١٠  صفر  صفر  ١٠ الربازيل

  ٢٨  صفر  ٢٠  ٨ بنغالديش
  ١  صفر  صفر  ١ بولندا

  ٢  صفر  صفر  ٢ مجهورية كوريا
  ٢  صفر  صفر  ٢ جيبويت

  ٣  صفر  صفر  ٣ سري النكا
  ٩  ٣  صفر  ٦ السلفادور

  ١١  صفر  صفر  ١١ الصني
  ١٧  صفر  ٧  ١٠ غانا
  ٥  صفر  صفر  ٥ غينيا
  ١٣  صفر  صفر  ١٣ فرنسا
  ٧  فرص  صفر  ٧ كرواتيا
  ١٢  صفر  صفر  ١٢ ماليزيا
  ٢٢  ٢  صفر  ٢٠ مصر

  ٤  صفر  صفر  ٤ منغوليا
  ٢  صفر  صفر  ٢ النمسا
  ٢  صفر  صفر  ٢ نيبال

  ٨  صفر  صفر  ٨ نيجرييا
  ١٢  صفر  صفر  ١٢ هندوراس
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  اجملموع  )ب(الشرطة املدنية  )أ(القوات  )أ(املراقبون العسكريون  البلد

  ٧  صفر  صفر  ٧ هنغاريا
  ١٠  صفر  صفر  ١٠ اليمن
  ١  صفر  صفر  ١ اليونان
  )ج(٢٣٧  ٦  ٢٧  ٢٠٤ اجملموع

  
  .، مبا يف ذلك قائد القوة٢٣١ون به هو القوام املأذ  )أ(  

  .٦القوام املأذون به هو   )ب(  
  .القوام الفعلي على األرض، يف ما يتعلق بالشرطة العسكرية والشرطة املدنية، مبا يف ذلك قائد القوة  )ج(  
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	11 - وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في العيون، تم استبدال والي العيون، محمد جلموس، حيث حل محله خليل الدخيل، وهو أول صحراوي يشغل هذا المنصب. كما بدل المغرب رئيس الدرك المغربي في العيون، وأجرى تحقيقا برلمانيا في أحداث العيون.
	12 - ووجهت حكومة المغرب وجبهة البوليساريو لي عددا من الرسائل تنقل رواية كل منهما للأحداث التي وقعت في كديم إزيك. ففي رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير، نقل لي وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق البرلمانية، التي حققت في الأحداث. وخلصت اللجنة إلى أن ”المطالب الاجتماعية البحتة“ للمحتجين ”قد استغلت من قبل الإرهابيين والمجرمين السابقين كجزء من خطة تدعمها الجزائر وتستهدف وحدة المغرب واستقراره“. (انظر أيضا الفقرة 93).
	13 - ومنذ أحداث كديم إزيك، ظلت الحالة العامة في الإقليم تتسم بالتوتر، لا سيما بين السكان الصحراويين والقوات المغربية. وقد أبلغ عن عدة مظاهرات صغيرة في العيون وسمارة وبوجدور، مع ادعاءات بحدوث أعمال قمع واعتقالات من قبل القوات المغربية، غير أنه لم يتسن للبعثة التحقق من هذه التقارير. وفي 26 شباط/فبراير في مدينة الداخلة، عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“، أدت الاضطرابات التي وقعت بين المحتجين الصحراويين والمدنيين المغاربة إلى وقوع إصابات لعدة أشخاص وإلى تدمير ممتلكات.
	14 - وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أعلن المغرب تفكيك حلقة إرهابية تضم 27 عضوا لديها مخابئ للأسلحة على بعد 220 كيلومترا من العيون، وعلى مسافة 35 كيلومترا إلى الغرب من الجدار الرملي، وادعت أن عناصر أجنبية من خلايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يمكن أن يكونوا قد تسللوا إلى الصحراء الغربية. وليس بمقدور البعثة أن تؤكد هذه المعلومات، التي من شأنها أن تشير إلى تدهور الوضع الأمني.
	15 - ووسط الحركات الشعبية التي تسعى إلى إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في العالم العربي، بما في ذلك بلدان المغرب العربي، أفادت التقارير أيضا عن حدوث احتجاجات صغيرة في المغرب، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، الجزائر. ففي المغرب، جرت مظاهرات في المدن الرئيسية في البلد في 20 شباط/فبراير و 20 آذار/مارس. وفي مخيمات تندوف، نظمت مجموعة من الشباب الصحراويين احتجاجا في 5 آذار/مارس، حيث تردد أنهم طالبوا بمزيد من المشاركة الديمقراطية في الحكومة ”الصحراوية“. 
	16 - ووسط هذه الظروف، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهّه إلى الأمة في 9 آذار/مارس، أن البلد سيجري ”مراجعة شاملة للدستور“ لتأكيد عملية ”إقرار الجهوية“ والتحول الديمقراطي، وسيُطرح الدستور المعدل على الشعب في استفتاء، بما في ذلك في الصحراء الغربية. كما يرمي الإصلاح إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية والجماعية. وأعلن الملك محمد السادس أن الصحراء الغربية ستكون أول ”جهة“ تستفيد من هذه الإصلاحات.
	17 - وفي 24 آذار/مارس، وفي رسالة موجهة لي، أشار وزير خارجية المغرب إلى قيام المغرب مؤخرا بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ”مؤسسة وساطة“ معززة للاضطلاع بالوساطة بين المواطنين والإدارة الحكومية دعما لسيادة القانون والإنصاف، وللوفد المشترك بين الوزارات المكلف بمسؤولية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه المؤسسات ستكون ”أكثر انفتاحا“ على الحوار والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية الدولية وآليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير في رسالته إلى أن المغرب ”سيزيد من انفتاحه على الآليات الـ 33 للهيئة التابعة للأمم المتحدة“، وذكر أن هذه الترتيبات الجديدة تغطي بالكامل الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في النزاع حول الصحراء الغربية.
	18 - وطوال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المغرب تعزيز خطته للحكم الذاتي للصحراء الغربية. واحتفل الملك محمد السادس بذكرى توليه مقاليد الحكم في 30 تموز/يوليه، وبالذكرى الخامسة والثلاثين ”للمسيرة الخضراء“ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي هاتين المناسبتين، أثنى على فوائد اقتراحه بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وتعهد بتيسير عودة لاجئي تندوف.
	19 - وفي 27 شباط/فبراير، احتفلت جبهة البوليساريو الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“. وخلال الاحتفالات التي نُظمت في مناطق مختلفة من الإقليم شرقي الجدار الرملي، جددت جبهة البوليساريو دعوتها لإجراء استفتاء متعدد الخيارات في الصحراء الغربية.
	20 - واعترضت جبهة البوليساريو على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب في 25 شباط/فبراير على تمديد بروتوكول اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصائد الأسماك لسنة جديدة، وهو الاتفاق الذي يمنح للسفن من الاتحاد الأوروبي حقوق الصيد في منطقة الصيد المغربية. والبروتوكول، الذي لا يزال محل دراسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتصديق عليه، سيجري تنفيذه أيضا في المياه المتاخمة للصحراء الغربية. وفي 14 شباط/فبراير، وجه محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، رسالة لي يدعوني إلى التدخل لكفالة استبعاد مياه الصحراء الغربية على وجه التحديد من الاتفاق.
	ثالثا - أنشطة مبعوثي الشخصي
	21 - شهدت الفترة من آذار/مارس 2010 إلى آذار/مارس 2011 نشاطا واسعا شمل كلا من الطرفين والدول المجاورة والأطراف الأخرى في المجتمع الدولي. وبحلول نهاية الجولات الأربع من المحادثات غير الرسمية المعقودة خلال هذا الإطار الزمني، اتفقا على مواصلة مناقشة العوامل التي تؤثر على أجواء التفاوض، فضلا عن المواضيع المحددة ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا مجددا، واتفقا في بعض الحالات، على الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة. ونجح الطرفان أيضا في تبادل الآراء بينهما طوال العملية على أساس من الأخذ والعطاء بصورة تتسم بالمرونة والاحترام، والتزما بالاجتماع على نحو أكثر تواترا. غير أنه لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن أن يتم بها تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بـ ”التشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“. باختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السياسية للاجتماع على فترات منتظمة، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود.
	22 - لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء الغربية التي عقدت في أرمونك، نيويورك، في شباط/فبراير 2010، قام مبعوثي الشخصي بزيارة ثالثة إلى المنطقة في الفترة من 17-25 آذار/مارس، حيث التقى مع رؤساء دول الجزائر والمغرب وموريتانيا، والأمين العام لجبهة البوليساريو، وغيرهم من كبار المسؤولين. وقد أكدت المناقشات التي أجراها أن عملية التفاوض لا تزال في طريق مسدود. ونتيجة لذلك، طلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تدخل في فترة من التفكير لوضع أفكار للمضي قدما بالعملية. كما زار باريس يومي 25 و 26 آذار/مارس للتشاور مع المسؤولين الفرنسيين.
	23 - وفي 26 آذار/مارس 2010، أدى نزاع حول مشاركة أفراد معينين في زيارة عائلية كانت مقررة عن طريق الجو إلى تعليق كل الرحلات الجوية. وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، بذل كل من مبعوثي الشخصي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودا لدى الطرفين للتوصل إلى قرار من شأنه أن يفتح الطريق لاستئناف الرحلات الجوية، ولكن دون جدوى. (انظر أيضا الفقرة 79).
	24 - وفي الفترة من 21 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2010، زار مبعوثي الشخصي عواصم ثلاثة من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية - لندن وباريس ومدريد - لتشجيع اهتمامهم المستمر لدعم واستمرار عملية التفاوض، ولتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتوجيه هذه العملية نحو حل سياسي مقبول من الطرفين. وتحقيقا لنفس الغاية، تشاور مع كبار المسؤولين في واشنطن في 16 تموز/يوليه، وفي موسكو في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر. ووجد في كل مكان اعترافا بضرورة تجاوز الوضع الراهن، واستعدادا للعمل معه ومع الطرفين لتشجيع المزيد من المشاركة الموضوعية والمناقشات الأكثر مرونة، واتفاقا على ضرورة تكثيف العمل بشأن تدابير بناء الثقة، بما في ذلك استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو، وبدء برنامج الزيارات الأسرية عن طريق البر في وقت مبكر، والنظر في وقت مبكر في تدابير بناء الثقة الأخرى الواردة في خطة عمل مفوضية شؤون اللاجئين لعام 2004.
	25 - وكان مقررا عقد جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية بين الطرفين في أوائل آب/أغسطس 2010. غير أن وفاة المحفوظ علي بيبا، رئيس وفد جبهة البوليساريو، المفاجئة في تموز/يوليه جعلت من المتعذر الإبقاء على هذا الجدول الزمني. واتفق الطرفان على أنه من الأفضل الانتظار إلى ما بعد شهر رمضان (11 آب/أغسطس - 10 أيلول/سبتمبر) وما بعد الاجتماعات الرفيعة المستوى والمناقشة العامة للجمعية العامة للاجتماع مرة أخرى.
	26 - وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2010، ألحت مفوضية شؤون اللاجئين ومبعوثي الشخصي مرة أخرى على استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو، ولكن خلافا حول الإخطارات المناسبة إلى الطرفين وغير ذلك من المسائل حال دون استئنافها.
	27 - قام مبعوثي الشخصي بزيارة رابعة إلى المنطقة في الفترة من 17 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لتمهيد الطريق لإجراء جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية من خلال إجراء مناقشات مع الطرفين والدول المجاورة. وكما كان الحال في زيارته السابقة، التقى مع رؤساء دول الجزائر والمغرب وموريتانيا، ومع الأمين العام لجبهة البوليساريو، وغيره من كبار المسؤولين. وكرر الجميع تأكيد التزامهم بعملية التفاوض، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على خطوطهم الحمراء فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية المتعلقة بوضع الصحراء الغربية مستقبلا وشكل تقرير المصير لشعبها. وأتاحت المشاورات التي أجراها أيضا فرصة لمناقشة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب.
	28 - وتواكبت هذه الزيارة الرابعة مع ازدياد التوترات الناجمة عن قيام سكان الصحراء من العيون بإقامة مخيم للاحتجاج على صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة وما يتصورونه تمييزا ضدهم. (انظر الفقرات 3 إلى 8) 
	ألف - الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة، واستكشاف نهج جديد
	29 - عقدت الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية في لونغ ايلاند، نيويورك. في الفترة من 7 إلى10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتزامن افتتاح الدورة المقرر عقدها صباح يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر مع قيام المغرب بتفكيك مخيم المحتجين الصحراويين خارج العيون والمواجهات التي أعقبت ذلك في المدينة. وهددت التوترات التي تلت ذلك بعرقلة المحادثات، حيث تشكك وفد جبهة البوليساريو في دوافع وتوقيت التصرف المغربي وفي جدوى المضي قدما في المحادثات بينما العنف يتصاعد. واستغرق الأمر جهدا كبيرا من جانب مبعوثي الشخصي لعقد الجلسة الافتتاحية، وطوال الجولة، راح كل من جبهة البوليساريو والمغرب يتهم الآخر مرارا وتكرارا بتصعيد التوتر وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف.
	30 - وكما أصبح النمط المعتاد في الجولات المتتالية، خصصت الجلسة الأولى للاقتراحين اللذين تقدم بهما الطرفان في أبريل نيسان/أبريل 2007 (انظر S/2007/206 و S/2007/210). وبنهاية هذه المناقشة، كان من الواضح أنه، كما حدث في الماضي، لم يكن أي من الطرفين ليقبل باقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات في المستقبل. ولتشجيع التفاعل البناء على الرغم من استمرار المأزق، وبمساعدة متخصصة في الوساطة من أحد مسؤولي وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، اقترح مبعوثي الشخصي على الطرفين التفكير في كيفية خلق ديناميكية جديدة في الجولات المقبلة بالتفكير في نُهج مبتكرة لعملية التفاوض وتحديد الموضوعات التي يمكن مناقشتها بغض النظر عن الوضع النهائي للصحراء الغربية - أي باختصار، البحث في كيفية التفاوض وما يمكن الحديث عنه. وكان الهدف هو دفع الطرفين إلى تفكيك مقترحاتهما، وتحديد المواضيع التي يجب مناقشتها كأحجار للبناء للوصول إلى النظر في المسائل الأساسية، وتشجيع الظهور التدريجي للثقة والاطمئنان. واتفق الطرفان على إدراج هذا النهج في الجولات المقبلة؛ وفي ذلك، طلب الطرفان وتلقيا تأكيدات بأن مثل هذا النهج لا يشكل تخليا عن مقترحات كل منها، وإنما هو بالأحرى وسيلة تكميلية لتناول القضايا الجوهرية. 
	31 - ولعقد الدورة المتعلقة بتدابير بناء الثقة، سعى مبعوثي الشخصي وحصل على المشاركة النشطة من جانب وفدين من الجزائر وموريتانيا في المناقشات لأول مرة، مما زاد من مساهماتها في عملية التفاوض الشاملة. وفي الوقت ذاته، ظلت هذه الوفود على إصرارها على وجوب معالجة القضايا الأساسية من قبل المغرب وجبهة البوليساريو وحدهما. وأكد مبعوثي الشخصي أن تدابير بناء الثقة الحالية والمقبلة هي تدابير إنسانية في طبيعتها، ويجب ألا تخضع لاعتبارات سياسية. وبناء على ذلك، فقد طلب استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو دون قيد أو شرط وبدون تأخير، وهو ما وافق عليه الطرفان. وللسماح باستعراض كامل لتدابير بناء الثقة الحالية والمقترحة، اقترح مبعوثي الشخصي أن تجتمع وفود من الطرفين والدول المجاورة مع مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف في حضوره في أوائل شباط/فبراير 2011، ووافق الجميع على ذلك.
	باء - الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة
	32 - عقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 في نفس مكان الجولة الثالثة. وطرحت مرة أخرى المقترحات التي تقدم بها الطرفان في نيسان/أبريل 2007، ومرة أخرى، رفض كل طرف مقترحات الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة. وكما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وبمساعدة من الخبير السويسري، انخرط الطرفان في مناقشات أولية بشأن النهج المبتكرة والمواضيع التي ينبغي مناقشتها. غير أن الأجواء تأثرت مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت في العيون، وراح كل طرف يتهم الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ويشكك في امتلاك الآخر للإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حل للنزاع. وفي نهاية الجولة، أهاب مبعوثي الشخصي بالطرفين خلق دينامية جديدة في عام 2011 على أساس عقد اجتماعات منتظمة، وتجنب الأعمال التي تقوض خلق أجواء الثقة اللازمة لإحراز تقدم.
	جيم - الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة
	33 - عقدت الجولة الخامسة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2011 في نفس مكان عقد الجولتين السابقتين. ومرة أخرى، استمر كل من الطرفين في رفض مقترحات بعضهما البعض كأساس وحيد للمفاوضات مستقبلا. وكما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، ومرة أخرى بمساعدة من الخبير السويسري، دعا مبعوثي الشخصي الطرفين إلى مواصلة استكشاف نُهج مبتكرة ومواضيع لمناقشتها. ورد الطرفان بتقديم مقترحات ملموسة لأكثر من اثني عشر من النُهج المبتكرة وحوالي عشرة مواضيع للمناقشة. وقد صيغت معظم هذه المقترحات بحيث تخدم جدول أعمال أحد الطرفين أو الأخر، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي موضوع منها، عدا ”النهج المبتكر“ الذي يتمثل في دعوة مبعوثي الشخصي إلى تكثيف وتنويع أنشطته. ولتحقيق مزيد من التقدم في الجولة التالية، فقد طلب مبعوثي الشخصي من الطرفين إعداد قائمة منقحة بالنُهج المبتكرة والمواضيع المقترحة للمناقشة، مع تنحية العناصر الأكثر إثارة للجدل جانبا، وإعادة صياغة العناصر الأخرى، حيثما أمكن، بالشكل الذي يمكن أن يوافق كلا الطرفين عليه. 
	دال - اجتماع جنيف بشأن تدابير بناء الثقة
	34 - كما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، اجتمعت وفود من الطرفين والدول المجاورة مع ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف في حضور مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص يومي 9 و 10 شباط/فبراير 2011. (انظر الفقرة 85) 
	هاء - الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة
	35 - عقدت الجولة السادسة من المحادثات غير الرسمية في المليحة، مالطة، في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2011 بمساعدة لوجستية من حكومة مالطة. وعند افتتاح هذه الجولة، طلب مبعوثي الشخصي من وفود الطرفين والدول المجاورة التفكير في الآثار المترتبة على عملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية نتيجة للحركات الاحتجاجية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار إلى أنه، لتقليل المخاطر الواقعة على منطقتهم دون الإقليمية، فإنه يجدر بالطرفين البدء في التفاوض بجدية بينما لا يزال بمقدور الدول المجاورة أن تقدم المزيد من المساعدة لهذه العملية.
	36 - ولتركيز الجلسة الافتتاحية على الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، طلب مبعوثي الشخصي إلى وفدي الطرفين تلخيص مختلف الأسئلة التي وجهها كل منهما إلى الآخر فيما يتعلق بالاقتراحين، بدءا من الجولة الأولى من المحادثات غير الرسمية التي عقدت في دورنستين النمسا، يومي 9 و 10 آب/أغسطس 2009. 
	37 - واستعرض وفد جبهة البوليساريو الأسئلة التي طرحها بشأن الجوانب الموضوعية للاقتراح المغربي. وكان الوفد المغربي قد امتنع في الجولات السابقة عن الرد بصورة كاملة على تلك الأسئلة، قائلا إنها لا تُطرح إلا في إطار اقتراح جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار. وفي هذه المناسبة، قدم الوفد المغربي أجوبة أوضحت العديد من جوانب اقتراحه. 
	38 - وتقدم الوفد المغربي من جانبه بملاحظات وأسئلة حول اقتراح جبهة البوليساريو. وتناولت هذه الأسئلة بدرجة كبيرة أصول وتوقيت ذلك الاقتراح، وما يبدو من استلهامه خطة السلام الأخيرة التي طرحها مبعوثي الخاص السابق، جيمس بيكر، واستبعادها خيار الحكم الذاتي من أي مناقشة. ولم تُطرح أية أسئلة بشأن ذلك الجزء من الاقتراح الذي وصف بارامترات العلاقات مع المغرب التي عرضتها جبهة البوليساريو في حالة الاستقلال. وامتنع وفد جبهة البوليساريو عن الإجابة على معظم الأسئلة المطروحة، بحجة أنها أسئلة لا محل لها، وأنها تتجاهل جوهر الاقتراح المقدم من جبهة البوليساريو، وتسعى إلى إلقاء اللوم عليها لعدم تناولها لخيار الحكم الذاتي. 
	39 - وفي الدورة المتعلقة بالنُهج المبتكرة للتفاوض والمواضيع المحددة للمناقشة التي يتعين بحثها بالتفصيل في الاجتماعات المقبلة، تبادل الطرفان بصورة مستفيضة الآراء بشأن مختلف الاقتراحات المطروحة في سياق الجولات السابقة. وفيما يتعلق بالمواضيع التي يتعين مناقشتها، اتفق الطرفان أخيرا على دراسة اقتراحين: برنامج إزالة الألغام، والموارد الطبيعية واستغلالها في الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بنُهج التفاوض المبتكرة، اتفق الطرفان أخيرا على دراسة ثلاثة مواضيع: ما الذي يشكل استفزازا وكيفية تجنبه ذلك، وما التدابير التي يمكن اتخاذها لتهدئة الوضع، وما هي الأنشطة المتنوعة والمكملة لبعضها التي يمكن أن يتخذها نشاط مبعوثي الشخصي. وبعد تبادل مطول للآراء سلط الأضواء على الخلافات الجوهرية بين الطرفين فيما يتعلق ببارامترات أي مناقشة تجري في نهاية المطاف، تم بناء على طلب من وفد جبهة البوليساريو نفسها سحب مسألة حقوق الإنسان، التي كان وفد جبهة البوليساريو قد اقترحها في الجولات السابقة والتي تبناها الوفد المغربي في هذه الجولة. 
	واو - الخطوات المقبلة
	40 - توفر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة للمناقشة مستقبلا، جدول أعمال واسعا للاجتماعات المقبلة. غير أن الكثير سيتوقف على ما يحرك الطرفين من دوافع وما يتحليان به من روح وهما يشرعان فيها. وفي حين يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي لإيجاد حل، ولا يزال انعدام الثقة التام يخيم على عملية التفاوض، ولا يزال كل طرف يكنّ شكوكا عميقة تجاه الطرف الآخر. وأعرب الوفد المغربي من جانبه عن القلق من أن جبهة البوليساريو تسعى على حد سواء لتوجيه المحادثات مرة أخرى إلى خطة مبعوثي الشخصي السابق جيمس بيكر الأخيرة للسلام، بدلا من تبني اقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي، ووضع المجتمع الدولي أمام استنتاج مفاده أنه لم يُحرز أي تقدم ملموس بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بوضع الصحراء الغربية مستقبلا وبممارسة حق تقرير المصير. وأعرب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه من أن المغرب يستغل استكشاف النُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المطروحة للمناقشة على حد سواء لتحويل المحادثات عن دراسة كل من الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، وإعطاء المجتمع الدولي صورة لإحراز تقدم في الفترة التي تسبق تجديد ولاية البعثة.
	41 - وقد اتفق الطرفان على عقد الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية في أيار/مايو 2011 لدراسة الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007 مرة أخرى، وللشروع في مناقشة واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضيع المحددة التي اتفق عليها في الجولة السادسة. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان من حيث المبدأ على عقد جولات أخرى بصورة منتظمة حتى يتم إحراز ما يكفي من التقدم لعقد جولة من المفاوضات الرسمية. ومع تطور هذه العملية، ستتاح للطرفين فرص كبيرة لتأكيد نواياهم، وإظهار الإرادة السياسية التي لا تقتصر فحسب على مواصلة الاجتماعات، وإنما أيضا للدخول في مفاوضات حقيقية، وتقبل المزيد من الملكية المشتركة لعملية التفاوض. وكلما ازدادت هذه الاجتماعات، فإنها ستعطي الطرفين والدول المجاورة، مثلما حدث فيما مضى، فرصا غير رسمية لتبادل وجهات النظر وتوضيح المواقف بشأن القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك. 
	42 - وفي اللحظات المناسبة خلال الجولات اللاحقة، يعتزم مبعوثي الشخصي السفر إلى المنطقة، بما في ذلك الصحراء الغربية نفسها، وإلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، والحكومات والمنظمات الإقليمية الأخرى.
	رابعا - الأنشطة الجارية على أرض الواقع
	ألف - الأنشطة العسكرية
	43 - في 15 آذار/مارس، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 231 فردا، بمن فيهم الموظفون الإداريون وموظفو الوحدة الطبية، في مقابل القوام المأذون به وهو 231 فردا. وتضم البعثة حاليا ست مراقبات عسكريات من أيرلندا وكرواتيا ومنغوليا وهنغاريا، وطبيبتين من الوحدة الطبية البنغلاديشية. وإنني أشجع البلدان المساهمة بقوات على نشر المزيد من الضابطات، سواء لأسباب تشغيلية أو لتحسين التوازن بين الجنسين في البعثة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، شهد متوسط عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالفرنسية زيادة من 19 إلى 21 مراقبا؛ وبقي عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالعربية كما هو عند 32 مراقبا؛ بينما انخفض عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالإسبانية من 27 إلى 25 مراقبا.
	44 - ولا يزال العنصر العسكري للبعثة ينتشر في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتب اتصال في تندوف، كما أن له مكتب اتصال صغيرا في الداخلة.
	45 - وخلال الفترة من 1 نيسان/أبريل 2010 إلى 15 آذار/مارس 2011، قامت البعثة بـ 168 8 دورية برية و 710 دورية جوية (بما في ذلك دوريات الاستطلاع الجوي)، لزيارة ومراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد التقيد بالاتفاقات العسكرية. وخلال تلك الفترة، استمر استخدام دوريات الهليكوبتر على نطاق واسع، حيث أنها تُعد الوسيلة الأكفأ للرصد، مع أن الدوريات البرية التي تخرج نهاراً وليلاً ما زالت هي الطريقة الأكثر فعالية في تقييم الادعاءات والانتهاكات والطلبات المقدمة، والتحقيق فيها بما يتماشى مع الاتفاق العسكري رقم 1.
	46 - ولا تزال البعثة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي ومع جبهة البوليساريو. غير أن كلا الطرفين ظل يمتنع عن التعامل مباشرة مع الطرف الآخر. وظلت كل الاتصالات المعروفة بين القوتين المسلحتين تتخذ شكل الرسائل الخطية عن طريق البعثة.
	47 - ولاحظت البعثة وسجلت 126 انتهاكا جديدا من قبل الجيش الملكي المغربي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالانتهاكات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق وعددها 24 انتهاكا. وشملت انتهاكات الجيش الملكي المغربي إنشاء مبان جديدة (75 انتهاكا شملت بناء 166 ملجأً في 75 موقعاً مختلفاً من مراكز المراقبة وأماكن الإقامة) على امتداد خط انتشار مؤقت على بعد 15 كيلومتراً غربي الجدار الرملي، جميعها بدون موافقة مسبقة من البعثة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وأثناء أعمال العنف التي اندلعت في العيون، نقل الجيش الملكي المغربي قوات وعتادا عسكريا في خمس مناسبات متفرقة دون إخطار البعثة مسبقا، بما يشكل انتهاكاً للاتفاق العسكري رقم 1. وأجرى الجيش الملكي المغربي أيضاً أعمال صيانة في الجدار الرملي في عشر مناسبات متفرقة دون موافقة البعثة، وقام ببناء أربعة جدران حجرية داعمة جديدة على امتداد الجدار الرملي، وتكبير أربعة جدران حجرية قائمة، وأعاد نشر أربع دبابات طويلة المدى (طراز M-48) من قطاع أمكالة الفرعي إلى قطاع كلتة زمور الفرعي وحوزة، وبنى خندقين جديدين في منطقة بير كندوز، بما يخالف الاتفاق العسكري رقم 1. كما أقام راداراً جديداً في منطقة أوسرد، بالرغم من اعتراضات البعثة.
	48 - ولاحظت البعثة ما مجموعه 12 انتهاكا جديدا من قبل القوات العسكرية لجبهة البوليساريو، مما يشكل زيادة مقارنة بالانتهاكات الخمسة المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وارتبطت تلك الانتهاكات أساسا بتوغل عناصر عسكرية، شملت بعض المعدات، داخل الشريط العازل، وإعادة نشر مركز للمراقبة، وإجراء صيانة غير مأذون بها لمبنى في المنطقة المحظورة، وإعادة نشر أسلحة في منطقة تيفاريتي.
	49 - وقد تفاقمت أيضاً منذ تقريري الأخير انتهاكات الطرفين الطويلة الأمد، التي لم يتم معالجتها بعد رغم احتجاجات البعثة. وفي تموز/يوليه، أجرى الجيش الملكي المغربي تعزيزات تعبوية بنشر 26 مركبة قيادة في ست وحدات فرعية في كلتة زمور، قيل إنها تحل محل مركبات أخرى معطلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نقل الجيش راداراً من كلتة زمور إلى بير كندوز.
	50 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازدادت القيود المفروضة من كلا الطرفين على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة زيادة ملحوظة. وارتكبت جبهة البوليساريو 81 انتهاكا لحرية التنقل في محيرس، وتيفاريتي، وميجيك. وأبلغت جبهة البوليساريو البعثة بأن هذه القيود قد فُرضت في إطار استعراض علاقاتها مع الأمم المتحدة نتيجة شعورها بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ مطالبها بتنظيم استفتاء بشأن حق تقرير المصير، وإنشاء آلية مستقلة لحماية حقوق الإنسان داخل الإقليم. وانخفض عدد القيود المفروضة بعد أن اجتمعت البعثة بممثلي جبهة البوليساريو لمعالجة الوضع، فاتفقا على أن تزود البعثة جبهة البوليساريو بنسخ من جداول رحلات الطيران الخاصة بها وبقوائم ركابها، وكذا تفاصيل تكوين الدوريات البرية التي تعبر الجدار الرملي، حيث كانت تلك المعلومات تُقدم بانتظام إلى السلطات المغربية على الجانب الآخر من الجدار الرملي.
	51 - وارتكب الجيش الملكي المغربي أربعة انتهاكات لحرية التنقل حين منع البعثة من زيارة وحدات عسكرية في القطاعين الفرعيين البكاري وأوسرد. وكما ورد أعلاه، انتهك الجيش الملكي المغربي أيضاً حرية التنقل لموظفي البعثة العسكريين بأن قيد الدخول إلى مخيم كديم إزيك وقام بمراقبته.
	52 - ولم تشكل الانتهاكات المتزايدة التي ارتكبها كل من الطرفين تهديداً للسلامة والأمن الإقليميين. إلا أنها تبين مع ذلك درجة من تآكل مكانة الاتفاق العسكري رقم 1، وبشكل أعم، تراجعاً في علاقات الطرفين مع البعثة بوصفها مراقباً عسكرياً لمدى التزامهما بوقف إطلاق النار نصاً وروحاً، وللوضع في الإقليم. وينبغي النظر إليها أيضاً في سياق عدم إحراز تقدم بوجه عام، وبقاء الوضع على ما هو عليه رغم وجود البعثة على مدى 20 عاماً.
	53 - وتلقت البعثة أيضاً من كل من الطرفين عددا من الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات ارتكبها الطرف الآخر طبقاً للإفادات الواردة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، قدم الجيش الملكي المغربي 21 ادعاءً ضد جبهة البوليساريو بانتهاك الاتفاق العسكري رقم 1، والتي قدمت بدورها 8 ادعاءات ضد القوات المغربية. وأبلغت البعثة كلا الطرفين خطياً بجميع الادعاءات.
	54 - وكان معظم الادعاءات التي قدمها الجيش الملكي المغربي يتعلق بأعمال التوغل المزعومة من جنود جبهة البوليساريو، وتحركات مركبات على متنها أفراد نظاميون، وإنشاء ملاجئ، ودوي انفجارات داخل الشريط العازل. وبعد قيام البعثة بالتحقيق، لم يتسن التأكد من صحة أي من تلك الادعاءات بسبب نقص الأدلة. وكانت ادعاءات جبهة البوليساريو ضد الجيش الملكي المغربي تتعلق بزيادة ارتفاع الجدار الرملي، ودوي انفجارات، وطلعات استطلاعية لطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، وتعزيز الجدار الرملي وتدعيمه بوسائل ميكانيكية. وبعد قيام البعثة بالتحقق، تأكدت من صحة ادعاء واحد من جبهة البوليساريو باعتباره انتهاكا، وهو تعزيز الهياكل الأساسية الحمائية للجدار الرملي في أوسرد. ولم يتسن التأكد من صحة الادعاءات الأخرى بسبب نقص الأدلة. كما لم يتسن التأكد من صحة الادعاءات بقيام طائرات بدون طيار بطلعات استطلاعية بسبب عدم امتلاك البعثة للقدرة التقنية لعمليات المراقبة الأرضية الجوية. إلا أن طائرات بلا طيار شوهدت في مطار العيون.
	55 - ومن شأن إنشاء آلية عسكرية مشتركة للتحقق أن يكون لها قيمة كبيرة في هذا الصدد. ورغم نداءاتي الماضية لإنشاء هذه الآلية (S/2010/175، الفقرة 74)، لم يعرب الطرفان بعد عن استعدادهما لتنفيذ هذه المبادرة.
	56 - وتلقت البعثة أيضاً 350 طلبا من الجيش الملكي المغربي بشأن تشييد أو صيانة مبان ومرافق يستخدمها الأفراد العسكريون، وحفظ وتدمير الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في المنطقة المقيدة الدخول، وقامت باستعراض تلك الطلبات. ومن بين هذه الطلبات، وافقت البعثة على 279 طلباً ورفضت 64 طلباً. ولم ترسل جبهة البوليساريو أية طلبات خلال الفترة قيد الاستعراض. 
	57 - وتلقت البعثة 276 إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية، وتحركات لقوات ومعدات ودبابات، ورحلات جوية لكبار الشخصيات ولأغراض صيانة طائرات الهليكوبتر، وتدمير للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة الحظر المحدود. وتلقت البعثة 31 إخطارا من قوات جبهة البوليساريو بشأن أعمال تدريب وإطلاق نار، وبناء مباني جديدة، وزيارات في منطقة الحظر المحدود. وراقبت البعثة جميع الأنشطة التي أخطرت بها.
	58 - وقد كتب إليَّ وزير الخارجية والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في مناسبتين يشكوان من أن أعمال معينة حددتها البعثة باعتبارها انتهاكات وأفادت بوقوعها، لم تشكل مخالفة لوقف إطلاق النار بل كان لها ما يبررها في واقع الأمر في إطار التعزيز الأمني اللازم لمكافحة الأنشطة الإرهابية والتهريب المحتملين، التي شهدت زيادة في منطقة الصحراء في السنوات الأخيرة. وطلبت السلطات العسكرية المغربية، وقد أرسلت الشكاوى نفسها للبعثة، إجراء تنقيح للاتفاق العسكري رقم 1 يأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة السائدة في المنطقة. ومتابعةً لهذا الطلب، خاطبت البعثة السلطات العسكرية لجبهة البوليساريو، التي وافقت من حيث المبدأ على النظر في التنقيح المحتمل للاتفاق. وتعكف البعثة حالياً على العمل مع كلا الطرفين لاستطلاع آرائهما بشأن التعديلات المحتملة التي يتعين الاتفاق عليها بشروط متطابقة مع كل جانب من الجانبين.
	59 - وقدمت البعثة، في إطار قدراتها المتاحة، الدعم الطبي لبرنامج مفوضية شؤون اللاجئين المتعلق بتدابير بناء الثقة والخدمات الطبية الطارئة (بما في ذلك إجلاء المصابين) للسكان المحليين على أساس إنساني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجريت تسع عمليات إخلاء لسكان محليين شمالي الجدار الرملي. وأعربت جبهة البوليساريو عن تقديرها للمساعدة.
	باء - الإجراءات المتعلقة بالألغام
	60 - ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل تهديدا للسكان المحليين، وكذلك لمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. ورغم عدم وجود بيانات موثوق بها عن حقول الألغام، نظرا لاتساع الإقليم وعدم توافر معلومات عن تلك الحقول، بصفة خاصة غربي الجدار الرملي، تظل الألغام منتشرة في المنطقة.
	61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن ما مجموعه ثمانية حوادث، شملت حالة وفاة واحدة و 18 إصابة في صفوف السكان المحليين. ويمثل ذلك انخفاضا عن دورة الإبلاغ السابقة، التي سجلت فيها عشرة حوادث شملت ثلاث وفيات و 12 إصابة (S/2010/175، الفقرة 40). ويعزى انخفاض عدد الحوادث إلى زيادة التوعية بمخاطر الألغام بين السكان، وتحسين مراقبة مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة لأنشطة إزالة الألغام، فضلا عن تنفيذ الدروس المستفادة من العام الماضي. غير أن أعداد الخسائر في الأرواح تبين أن الألغام لا تزال تشكل تهديدا دائما لحياة الناس في المنطقة.
	62 - وقد استمرت أنشطة إزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي. وكان العمل في المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو شرقي الجدار الرملي، تضطلع به منظمة Landmine Action U.K. التي تعاقدت معها الأمم المتحدة، أما العمل غربي الجدار الرملي فيضطلع به الجيش الملكي المغربي.
	63 - وقامت منظمة Landmine Action، من خلال ثلاثة أفرقة لإزالة الألغام يضم كل منها 12 مشغلا وفريق واحد لإبطال مفعول الذخائر المتفجرة مكون من ستة مشغلين، بإزالة الذخائر العنقودية والقذائف غير المنفجرة من مساحة تبلغ 492 830 6 مترا مربعا من الأراضي شرقي الجدار الرملي. الأمر الذي شكل زيادة كبيرة بالمقارنة مع مساحة الأرض التي بلغت 957 24 مترا مربعا التي تم تطهيرها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. 
	64 - وأسفرت عمليات إزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي عن تدمير 514 6 لغما مضادا للدبابات، و 741 لغما مضادا للأفراد، 512 1 قطعة ذخيرة غير منفجرة، و 844 6 وحدة قنابل عنقودية، و 138 6 قطعة ذخيرة متفجرة أخرى.
	65 - وفي 28 شباط/فبراير، دمرت جبهة البوليساريو 056 1 لغما مضادا للأفراد كانت في مخازنها بمناسبة الذكرى الـ 35 لقيام ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ تمشيا مع التزاماتها بموجب ”سند الالتزام بنداء جنيف الذي يدعو للانضمام إلى فرض حظر كامل على الألغام المضادة للأفراد والتعاون في مجال مكافحة الألغام“.
	66 - وتعلق الأمم المتحدة أهمية كبيرة على توفر قاعدة بيانات موثوق بها عن مخلفات الحرب من ألغام أرضية ومتفجرات. وتحقيقا لهذه الغاية، واصل مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام توفير التدريب والدعم التقني لنظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام لمنظمة Landmine Action.
	67 - وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325، أدرجت منظمة Landmine Action تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن عملياتها، فأشركت تسع موظفات من الصحراء الغربية في أفرقتها المعنية بتطهير ميادين القتال والعمليات المتعلقة بالمقرات الميدانية. وتتألف قوة عمل المنظمة بالكامل من أفراد من السكان المحليين، عدا مستشارين تقنيين اثنين. وقد أمد هذان المستشاران التقنيان، إلى جانب الخبراء التقنيين الزائرين، الموظفين المحليين بالمهارات الضرورية بما في ذلك الاستجابة التقنية المتعلقة بإزالة الألغام، وفي النواحي الإدارية والطبية.
	جيم - الأشخاص المفقودون في النـزاع
	68 - واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين والأسر المعنية لمتابعة مشكلة الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين من جراء النـزاع.
	دال - مساعدة وحماية اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية
	69 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية وعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية، تقديم المساعدة والحماية للاجئين النازحين من الصحراء الغربية في المخيمات الواقعة قرب تندوف.
	70 - وكانت مجالات الدعم الرئيسية تتمثل في توزيع المواد الغذائية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والنقل واللوجستيات، والصحة، والزراعة، والمأوى، والحماية، والخدمات المجتمعية المحلية.
	71 - وفي عام 2010، قدم برنامج الأغذية العالمي 000 90 حصة غذائية من حصص الإعاشة العامة و 000 35 حصة من حصص الإعاشة التكميلية شهريا للاجئين الأكثر ضعفا. وقام أيضا بتوزيع حوالي 200 25 طن من السلع المتنوعة، بما في ذلك سلال الأغذية المتنوعة، وسلع أساسية للتغذية المدرسية والأنشطة التغذوية. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أغذية تكميلية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالتان بـ 45 زيارة عامة شهريا لتوزيع سلال الأغذية على مختلف نقاط توزيع الأغذية في المخيمات، على النحو المحدد وفقا تقييم مشترك للاحتياجات. 
	72 - وقد تعاون برنامج الأغذية العالمي مع المفوضية وغيرها من الشركاء لوضع استراتيجية للتغذية وللتكامل بين الأنشطة في مجالي صحة الطفل والتغذية. وستكون دراسة استقصائية مشتركة عن التغذية أجريت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010 هى الأساس لأى تدخلات تجرى في إطار متكامل. 
	73 - وواصلت المفوضية تزويد اللاجئين بالماء الصالح للشرب، وبناء شبكات جديدة للمياه للحد من تكلفة توصيل المياه بواسطة الشاحنات. وقد مدت منظمة التضامن الدولي، وهي منظمة غير حكومية إسبانية، بتمويل من المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية والمفوضية، شبكات للمياه في مخيم سمارة ليستفيد منها حوالي 000 34 لاجئ. وأنشيء نظام مماثل في مخيمي الداخلة وأوسرد. وفي مخيم العيون، تم تركيب نظام جديد للانتشار الاسموزي، بغية تجديد أنابيب المياه التى تمتد حتى مخيم أوسرد بطول 24 كيلومترا. وقد تلقى الموظفون المحليون في إدارة المياه الصحراوية تدريبا على الجوانب التقنية لمعالجة المياه. 
	74 - وفي قطاع التعليم، قدمت المفوضية 540 127 كتابا مدرسيا، تغطي حوالي 80 في المائة من إجمالي الاحتياجات. وقامت المفوضية بإصلاح مدرستين ابتدائيتين في مخيمي سمارة والعيون، وتدريب 756 1 معلما على وضع المناهج التعليمية وطرق التدريس. وحصل عشرة طلاب إضافيين من اللاجئين الصحراويين، من بين 103 طلاب اجتازوا امتحان البكالوريا، على منح دراسية. وقد استفاد 25 طالبا حتى الآن من المنح الدراسية التي توفرها المفوضية منذ عام 2008. ووفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أيضا الأثاث المدرسي. 
	75 - وفي عام 2010، وفرت المفوضية ثلث الاحتياجات من غاز الطهي، لتكملة ما يوفره الهلال الأحمر الجزائري من غاز. ووفرت المفوضية أيضا الملابس لتلاميذ المدارس، والملابس التقليدية للنساء الصحراويات و 200 2 خيمة ولوازمها.
	76 - وفي قطاع الصحة، وفرت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال شريك منفذ، هو الهلال الأحمر الجزائري، برنامجا للتغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية إلى حد ما وللنساء الحوامل والمرضعات في جميع المخيمات. وقدمت المفوضية أيضا الدعم لمدرسة التمريض، فأجرت دورات تدريبية للممرضات والقابلات، وزودتها بالمنتجات والوسائل التعليمية. وفي قطاع الزراعة، حصل 55 لاجئا في مخيم الداخلة على صوبات زراعية وبذور ومضخات مياه وتدريب. وواصلت المفوضية دعم مراكز التدريب المهني للنساء والشباب والمعوقين. 
	77 - ولتعزيز حماية اللاجئين، دعمت المفوضية المؤسسات القانونية في مخيمات تندوف. كما تم توفير الحوافز والتدريب للمحامين والقضاة. وبدأت المفوضية في تشييد مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتعزيز حماية اللاجئين وتقريب الخدمات لمن بحاجة لها.
	هاء - تدابير بناء الثقة
	78 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنفيذ برنامجها لتدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية في مخيمات تندوف وأفراد أسرهم في الإقليم. وواصلت البعثة تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك ضباط شرطة الأمم المتحدة، لتيسير إجراءات السفر وتوفير الحراسة.
	79 - بيد أن عمليات تبادل الزيارات الأسرية عن طريق الجو والخدمات الهاتفية المجانية، التي تشكل المكونات الرئيسية للبرنامج، شهدت نكسات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	80 - فقد توقف برنامج تبادل الزيارات بين أفراد الأسر في المواقع المختلفة من الإقليم ومخيمات اللاجئين في تندوف يوم 26 آذار/مارس، بسبب خلاف بين الطرفين حول أحقية المستفيدين. وأخفقت المحاولات التي بذلت لاحقا يومي 2 نيسان/أبريل و 17 أيلول/سبتمبرلاستئناف البرنامج. ونتيجة لذلك، خسر ما يقرب من 740 1 مستفيد محتمل فرصة الحصول على هذه الخدمة الإنسانية الحيوية.
	81 - وانقطعت الخدمة الهاتفية المجانية منذ 20 أيلول/سبتمبر، بعد الإخفاق في تنظيم رحلة جوية لتبادل الزيارات الأسرية في 17 أيلول/سبتمبر. 
	82 - وإثر جهود مكثفة بذلها مفوض للأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثي الشخصي، لإشراك الطرفين، ترأست المفوضية اجتماعا في جنيف يومي 9 و 10 شباط/فبراير، مع ممثلين من كلا الطرفين، فضلا عن ممثلين من الجزائر وموريتانيا كمراقبين. وحضر أيضا مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص للصحراء الغربية.
	83 - وعلى مدى يومين من المداولات البناءة، أكد المشاركون مجددا على أهمية برنامج تدابير بناء الثقة والحاجة إلى إيجاد السبل والوسائل لزيادة الروابط بين الأسر المشتتة بسبب النزاع لأكثر من 36 عاما. وأعرب الجانبان عن التزامهما بالتعاون الكامل مع المفوضية في تنفيذ خطة عمل 2004، وفقا لولايتها ومبادئها، والحفاظ على الطابع الإنساني للبرنامج.
	84 - واتفق الجانبان والبلدان الجاران على ما يلي بهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج تدابير بناء الثقة:
	(أ) استئناف الحلقات الدراسية، على أن تعقد أولى تلك الحلقات خلال النصف الثاني من عام 2011 في ماديرا، البرتغال.
	(ب) تقوم المفوضية، بالاشتراك مع البعثة، بنشر فريق استطلاع يضطلع بمهمة تقييم الجدوى التقنية للطريق في 18 نيسان/أبريل. وتنظرالمفوضية أيضا في إمكانية توفير طائرة أكبر لإتمام الزيارات الأسري.
	(ج) يجري من حيث المبدأ استئناف الخدمات البريدية واستئناف عمل المراكز الهاتفية. وستقدم المفوضية بعض المقترحات لمزيد من النظر والمناقشة.
	(د) ستقدم المفوضية قائمة مستفيدين واحدة لاعتمادها من قبل الطرفين، بعد أن تنتهي المفوضية من التحقق منها بعد السماح للجانبين بالاطلاع عليها على نحو كامل ودون أى عوائق. وتعمل المفوضية على التحضير لتنفيذ هذا النظام بحلول تموز/يوليه 2011.
	(هـ) عقد اجتماعات تنسيق منتظمة مرتين في السنة على الأقل، في جنيف، على أن يعقد الاجتماع التالي في أيلول/سبتمبر 2011؛
	(و) يعقد اجتماع للتقييم في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	85 - واستؤنفت الزيارات الأسرية عن طريق الجو في 7 كانون الثاني/يناير 2011. ومنذ ذلك الحين، تم تسيير ثماني رحلات ذهابا وإيابا، مما مكن 894 شخصا من السفر أواستقبال أقارب من كلا الجانبين. 
	86 - ومنذ آذار/مارس 2004، استفاد من الزيارات الأسرية ما مجموعه 942 13 شخصا (30 في المائة من المسجلين)، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، من أصل 237 41 صحراويا مسجلا. وينتظرالباقون وعددهم 295 27 شخصا الاستفادة من هذا النشاط.
	87 - وفي 25 شباط/فبراير، لم تتمكن المفوضية من إدراج أحد اللاجئين الصحراويين ضمن الزيارات الأسرية عن طريق الجو، بعد رفض المغرب كتابيا السماح له بالمشاركة في البرنامج بسبب إدعاء ارتكابه جرائم في العيون في عام 2001. وزعمت جبهة البوليساريو أن هذا الموقف وراءه دوافع سياسية. وبدأ اللاجيء الصحراوي إضرابا عن الطعام احتجاجا على ذلك.
	88 - وإلحاقا بالتوصية المتعلقة بإجراء تعداد الواردة في تقريري السابق المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2010 (S/2010/175، الفقرة 75)، وتمشيا مع ولاية المفوضية والممارسات المعمول بها، ستواصل المفوضية التباحث مع البلد المضيف بشأن الحاجة للتسجيل في مخيمات اللاجئين في تندوف.
	واو - المهاجرون غير النظاميين
	89 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل 17 مهاجرا غير نظامي في الصحراء الغربية. وقد سلمتهم جبهة البوليساريو إلى السلطات الموريتانية في زويرات في 1 أيلول/سبتمبر 2010.
	زاي - حقوق الإنسان
	90 - وردت الخطوط العريضة للأحداث المصاحبة لإنشاء وتفكيك مخيم الاحتجاج في كديم إزيك في بداية هذا التقرير. ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية من تلك الأحداث نظرا لأن الطرفين قدما أرقاما متضاربة، فضلا عن عدم توفر وسائل مستقلة كافية للتحقق من هذه الأرقام. فقد أعلنت السلطات المغربية عن مقتل 11 من رجال الأمن واثنين من المدنيين بينما أصيب 70 من رجال الأمن وأربعة مدنيين في الواقعة نفسها عندما اندلعت أعمال عنف بعد ذلك في العيون. وأذاعت السلطات المغربية شريط فيديو مدته 14 دقيقة، تعرض لعمليات تدخل تحريري، لتفكيك المخيم والأحداث التي أعقبت ذلك في العيون، حيث أظهر أعمال عنف من جانب محتجين صحراويين ضد قوات الأمن المغربية، منها قيام أحد المحتجين في المخيم بالتمثيل بجثة ضابط أمن. وبعد الحادث بفترة قصيرة، إدعت جبهة البوليساريو أن 36 صحراويا قتلوا، من بينهم طفل عمره ثماني سنوات، وأصيب أكثر من 700 شخص، وفقد 163 شخصا. لكن مما لا شك فيه أنه في يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر، قتل صبي صحراوي عمره 14 عاما يدعى النجم القارح، وجرح أربعة آخرون على يد قوات الأمن المغربية عندما كانوا في طريقهم إلى المخيم، لكن الروايات المتعلقة بظروف الحادث جاءت متضاربة.
	91 - وذكرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أنه في يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد تفكيك المخيم، أفادت تقارير بأن صحراويين في العيون هاجموا وأضرموا النار في ممتلكات مواطنين مغاربة أو صحراويين يعتقد أنهم موالون للمغرب. وأفادت التقارير أن مواطنين مغاربة هاجموا في اليوم نفسه منازل مواطنين صحراويين واعتدوا على سكانها، في وجود أو بمشاركة نشطة من أفراد أمن مغاربة في أغلب الأحوال حسبما أوردت التقارير. 
	92 - وكشفت تحقيقات أجرتها منظمات حقوق إنسان محلية ودولية عن احتجاز أكثر من 200 صحراوي، من بينهم أطفال. وزعم كثير من الصحراويين، من بينهم نساء ومسنون ومعوقون، أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك التهديد باستخدام العنف الجنسي أو استخدامه بالفعل، خلال عملية تفكيك المخيم أو أثناء الاحتجاز. وأكدت عائلات صحراويين محتجزين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن مكان وجود ذويهم، لمدة زادت في كثير من الحالات على أسبوعين. ورغم إطلاق سراح بعضهم، لاحظت لجنة برلمانية مغربية (انظر الفقرة 93) أنه بحلول كانون الثاني/يناير بدأت إجراءات قضائية بشأن ما يزيد على 185 صحراويا، وشملت الإجراءات إحالة 19 منهم إلى المحكمة العسكرية، وإحالة شخص واحد إلى محكمة الأحداث، و 132 إلى محكمة الاستئناف بالعيون. ومن بين المحالين إلى المحكمة العسكرية خمسة على الأقل من أعضاء منظمات حقوق الإنسان الصحراوية.
	93 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أنشأ مجلس النواب المغربي لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في إنشاء وتفكيك المخيم، وفي أحداث العيون، والآثار المترتبة عليها. وتوجهت اللجنة إلى الإقليم، حيث استمعت إلى 122 شاهدا ونشرت تقريرها في كانون الثاني/يناير. ومن جملة أمور أخرى، خلصت اللجنة في تقريرها إلى أنه، في ظل وجود فوارق اجتماعية واقتصادية كبيرة في الإقليم، أنشيء المخيم في البداية كساحة للاحتجاجات الاجتماعية، لكن ”مجرمين من ذوي السوابق الجنائية ومجموعة من الإرهابيين“ تمكنوا من السيطرة عليه. وأكد التقرير الأرقام الرسمية للقتلى، وأشار إلى إصابة 238 فرد أمن و 134 مدنيا. 
	94 - وأعرب التقرير عن التقدير لعدم استخدام الذخيرة الحية من أجل حماية المدنيين، ولاحظ عدم اتخاذ تدابير مماثلة لحماية أفراد الأمن، ودعا القضاء إلى معاقبة المجرمين. ولاحظت اللجنة وقوع بعض الانتهاكات أثناء عمليات ”التفتيش والاعتقال“، ومن ثم طالبت النظام القضائي بإيلاء الاهتمام الواجب للشكاوى المتعلقة بوقوع انتهاكات. وقدمت اللجنة أيضا عدة توصيات، شملت الحاجة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الاحتجاج وتحديد المسؤولية عن السماح بإنشاء وتوسيع المخيم. وسلط الضوء أيضا على إخفاق السلطات المحلية في القيام بعدد من مسؤولياتها، وأوصى بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن الانتهاكات في بعض القطاعات، لا سيما الإسكان، وإدارة أملاك الدولة والعقارات، وتراخيص الصيد والمساعدات الاجتماعية. وأوصت اللجنة بتعويض المقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين تضررت ممتلكاتهم. واستنادا إلى مناقشات اللجنة مع النائب العام للمملكة، أعربت عن ثقتها في أن العدالة ”سوف تأخذ مجراها الطبيعي في ضمان حق كل مواطن في محاكمة عادلة“. 
	95 - وذكرت اللجنة، في تقريرها أن الفوارق كبيرة بين سكان الإقليم رغم التقدم الكبير المحرز في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية. وأشارت اللجنة إلى أن الخدمات الاجتماعية - من برامج الإسكان الاجتماعي، إلى برامج المساعدات الاجتماعية والمواد الاستهلاكية المدعومة - تعود بالفائدة على مجموعة صغيرة من السكان وليس غالبيتهم.
	96 - وأشارت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى أن المحتجين في المخيم كانوا يطالبون بحقهم في العمل، والسكن اللائق ووضع حد للتهميش والتوزيع العادل للموارد في الإقليم. وسلطت المنظمات المحلية الضوء على معاناة الصحراويين من معدلات بطالة مرتفعة نتيجة لممارسات تمييزية في التوظيف رغم وجود فرص عمل، لا سيما في صناعات الفوسفات والصيد. وأكدت أيضا المنظمات المحلية والدولية على عدم ورود أي معلومات حتى الآن تشير إلى بدء التحقيقات الجنائية والمحاكمات بشكل فعال في الانتهاكات المزعومة لحقوق مواطنين صحراويين على أيدي قوات الأمن أو في الاعتداءات عليهم أو على ممتلكاتهم من قبل مواطنين مغاربة.
	97 - وكما ورد في الفقرة 13 أعلاه، فقد وقعت حوادث بين مجموعتين من المواطنين الصحراويين والمغاربة في الصباح الباكر ليوم 26 شباط/فبراير في مدينة الداخلة. ووقعت حوادث أخرى عندما تظاهر ما يقرب من 400 صحراوي في وقت لاحق من اليوم نفسه. وأضافت مصادر محلية أن المظاهرة نجمت عن تقاعس قوات الأمن عندما هاجم شباب مغربي حسبما أفادت التقارير ثلاثة أحياء صحراوية، مما أسفر عن تدمير عدد من المحال وممتلكات أخرى مملوكة لصحراويين في وجود قوات الأمن. ورغم ما قيل عن إلقاء القبض على المواطنين المغاربة الذين يشتبه في مشاركتهم في الهجمات، لم تتوفر أى معلومات عما إذا كان قد فتح تحقيق في مسلك قوات الأمن. وتشير تقارير إعلامية التي أن السلطات المحلية التزمت بإجراء تحقيق في الأضرار المادية التي وقعت خلال أعمال العنف والنظر في التعويضات المحتملة.
	98 - وقد استمر الصحراويون المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في الإبلاغ عن عراقيل تحد من قدرتهم على العمل. وما زالت تجري محاكمة سبعة من النشطاء الصحراويين المعروفين، من بينهم امرأة، بتهم تتعلق بزيارة قاموا بها لمخيمات تندوف في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة. وفي 11 شباط/فبراير، أرجأت محكمة عين سبع الابتدائية في الدار البيضاء، المغرب، قرارها إلى أجل غير مسمى لتسهيل إجراء مزيد من التحقيقات. وشكا محامو الدفاع من عدم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
	99 - وبعد تفكيك المخيم، سمحت السلطات المغربية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية منظمة رصد حقوق الإنسان، وللصحفيين الأجانب - بعد فرض بعض القيود - بزيارة الإقليم وممارسة عملهم، والتحقيق بصفة خاصة في الحادث الذي وقع في المخيم والإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج. وبالرغم من هذا، تم الإبلاغ عن حالات سوء معاملة لأفراد قاموا بزيارات تضامنية مع شعب الصحراء الغربية أو شاركوا في مظاهرات في الإقليم للمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الإقليم.
	100 - وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، لا تزال المعلومات محدودة بشأنها. وخلال الأعوام الأخيرة، تم الإبلاغ عن مزاعم بوقوع انتهاكات، لا سيما انتهاكات للحق في حرية التعبير والحركة. وفي أيلول/سبتمبر، ألقت جبهة البوليساريو القبض على مصطفى سلمى سيدي مولود، وهو ضابط شرطة في ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“، أثناء عودته من الإقليم إلى المخيمات، حيث يقيم. وأثناء احتجازه، لم يكن مكانه معلوما بالضبط. وقيل إن جبهة البوليساريو اتهمت السيد مولود بالتجسس والخيانة بعد أن أعرب علنا عن دعمه لشكل من أشكال الحكم الذاتي للإقليم تحت السيادة المغربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت جبهة البوليساريو سراح السيد مولود، وسلمته إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
	101 - وكما يرد تفصيلا في هذا التقرير، ترددت ادعاءات حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وليس لدى البعثة ولاية بشأن حقوق الإنسان تحديدا، كما أن مفوضية حقوق الإنسان لا تحتفظ بأي وجود في الإقليم أو في مخيمات اللاجئين في تندوف. ويجب أن تتحول هذه الادعاءات والادعاءات المضادة من جانب الطرفين إلى قبول متبادل بترتيبات فعالة لمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بذلك من أجل توليد الثقة.
	حاء - إدارة البعثة والتدابير الأمنية
	102 - تجتاز صيانة المرافق والهياكل الأساسية في مواقع أفرقة البعثة مراحل إنجازها الأخيرة. ففي مواقع الأفرقة الموجودة في محيرس وأغوانيت وميجيك، سيستعاض عن أماكن الإقامة ذات الجدران اللينة بأخرى ذات جدران صلبة بحلول منتصف عام 2012. واستعيض بالفعل عن الجدران اللينة في ستة مواقع أخرى للأفرقة بأماكن إقامة ذات جدران صلبة. وهناك أيضا خطط جارية للاستعاضة عن المطابخ ذات الجدران اللينة في مواقع الأفرقة التسعة بمطابخ ذات جدران صلبة على مدار العامين المقبلين.
	103 - ومنذ تقريري السابق، ركّبت البعثة محطات لمعالجة المياه في موقعي الأفرقة في سمارة وتيفاريتي، إضافة إلى محبس وبير لحلو، وفي مقر البعثة في العيون. ويواصل الجيش الملكي المغربي تقديم المساعدة في تأهيل مطار أوسرد الصحراوي. ومن المتوقع إنجاز العمل في هذا المشروع، الذي تأجل بسبب تعطل المعدات وسوء الاحوال الجوية، بحلول تموز/يوليه 2011.
	104 - ذلك وتمشيا مع الجهود التي أبذلها من أجل ”خضرنة الأمم المتحدة“ والترويج للطاقة المستدامة. بدأت البعثة برنامجا لحماية البيئة، يتضمن تركيب نظام لمعالجة مياه النفايات في موقع الفريق في محبس والتخطيط لتركيب هذه التكنولوجيا في جميع مواقع الأفرقة التسعة بحلول عام 2014. وتقوم البعثة أيضا بالاستعاضة عن سخانات المياه الكهربائية والإضاءة الأمنية الكهربائية بسخانات مياه وإضاءة أمنية تعمل بالطاقة الشمسية. وقد وجدت التجارب التي أجريت على إدارة موقع صهاريج الوقود ونظم مراقبة أمن المداخل في قاعدة اللوجستيات التابعة للبعثة أنها فعالة وهو ما يعني أنها سوف تُركّب في مواقع نائية من قبيل مرافق التزود بالوقود التابعة لمنصات هبوط الطائرات الهليكوبتر في مواقع الأفرقة.
	105 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في الحوادث المتصلة بالأمن التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة. فقد سُجّل ما مجموعه 14 حادثا، وقع معظمها في أعقاب أعمال العنف في كديم إزيك والعيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وشملت هذه الحوادث الاعتداء بالسلاح والتهديدات بالاعتداءات البدنية على موظفي الأمم المتحدة، وتخريب مركبات الامم المتحدة وغيرها من الممتلكات، والتحرش بالموظفين، واقتحام المساكن الخاصة، ومحاولات السرقة، والتخريب.
	106 - وفي حين وقع معظم الحالات في العيون، سجلت تندوف أيضا وقوع بعض الحوادث. وخلال الاضطرابات التي وقعت في كديم إزيك والعيون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب اثنان من الموظفين في حين حطّم رماة الحجارة مركبتين في العيون. وفي مكتب الاتصال في تندوف وموقعي الفريق في تيفاريتي وميجيك، منع التحرك السريع لقوات أمن جبهة البوليساريو المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن تضامنهم مع متظاهري كديم إزيك من دخول أماكن الأمم المتحدة.
	107 - وفي تندوف، ألحق المتظاهرون الغاضبون في 15 تشرين الثاني/نوفمبر أضرارا بلافتة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/تدابير بناء الثقة في مخيم 27 شباط/فبراير. كما اقتُحم المكتب الفرعي للمفوضية في مخيم رابوني في 3 حزيران/يونيه، وسُرقت ممتلكات للأمم المتحدة وممتلكات خاصة. 
	108 - واتخذت البعثة تدابير للتصدي لهذه الحوادث والتهديدات، بما في ذلك تركيب كاميرات في 11 من أماكن الأمم المتحدة، وتواصل استخدام أجهزة التصوير بالأشعة السينية ومرايا المراقبة في جميع نقاط الدخول والخروج.
	طاء - مسائل السلوك والانضباط
	109 - تواصل البعثة منح الأولوية لكفالة حسن السلوك والانضباط بين عناصرها المدنية والعسكرية، فتركز أساسا على منع سوء السلوك من خلال التدريب على القواعد والأنظمة، والقيم الأساسية للأمم المتحدة، والإجراءات الرامية لمعالجة سوء السلوك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُبلغ عن ثماني حالات لسوء السلوك، من بينها إدعاء بحدوث انتهاك واستغلال جنسيين. وقد حققت البعثة في معظم الحالات وأغلقتها، بينما لا يزال هناك ادعاء واحد من عام 2010 قيد التحقيق.
	خامسا - الاتحاد الأفريقي
	110 - واصلت البعثة تعاونها مع وفد المراقبين التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة كبير ممثليه، يلما تاديسي (إثيوبيا). وأود أن أكرر الإعراب تقديري للاتحاد الأفريقي على مساهمته.
	111 - وفي الفترة من 26 إلى 28 آب/أغسطس، حضر ممثلي الخاص للصحراء الغربية اجتماعا رفيع المستوى في القاهرة، حيث نوقشت الاستراتيجيات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل دفع عجلة السلام في أفريقيا.
	112 - وفي 23 أيلول/سبتمبر، وبناء على دعوة من الاتحاد الأفريقي، زار ممثلي الخاص في الصحراء الغربية مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحضور اجتماعات رفيعة المستوى وجلسات إحاطة حول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المتعددة لمعالجة مختلفة المشاكل في أفريقيا. وسلطت المشاورات الضوء على مسألة الصحراء الغربية، ضمن مسائل أخرى، وقُدمت اقتراحات لإشراك فريق يتم تشكيله من الشخصيات البارزة في المنطقة لإيجاد طريقة لإشراك المغرب بشكل أكبر في عمل الاتحاد الأفريقي.
	113 - وواصلت البعثة دعم وفد الاتحاد الأفريقي في العيون، من خلال توفير مساعدات لوجستية وإدارية مستقاة من مواردها الحالية. 
	سادسا - الجوانب المالية
	114 - قررت الجمعية العامة، بقرارها 64/284، تخصيص مبلغ قدره 57.1 مليون دولار للإبقاء على البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 نيسان/أبريل 2011، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2011 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة. وقد قُدمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 بمبلغ قدره 61.4 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها المستأنفة الخامسة والستين.
	115 - وفي 28 شباط/فبراير 2011، بلغت قيمة الأنصبة المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للبعثة 44.7 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 410.3 2 مليون دولار.
	116 - وفي 28 شباط/فبراير 2011، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للدول المساهمة بقوات 0.5 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2010،على التوالي، وفقا للجدول الزمني الفصلي للتسديد.
	سابعا - ملاحظات وتوصيات
	117 - يساورني القلق إزاء تردي الحالة الأمنية في الصحراء الغربية، الناجم عن عدم التوصل إلى اتفاق للسلام بين المغرب وجبهة البوليساريو واستمرار الوضع القائم في الإقليم منذ 20 عاما. وأُعرب عن أسفي لما وقع من خسائر في الأرواح والممتلكات خلال أحداث العنف في مخيم أكديم إزيك ومدينة العيون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وأناشد الطرفين أن يكفا عن اللجوء إلى العنف في المستقبل.
	118 - ولا تزال عملية التفاوض الراهنة قائمة منذ الدعوات الأولى التي وجهها مجلس الأمن إلى الطرفين لإجراء مفاوضات مباشرة بينهما من أجل التوصل إلى ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده“، ومنذ أن قدم المغرب وجبهة البوليساريو مقترح كل منهما إلى المجلس في نيسان/أبريل 2007. وبعد مرور أربع سنوات وعقد 10 جولات من الاجتماعات بين الطرفين، لا تزال هذه العملية أمام طريق مسدود.
	119 - وما زال كل من الطرفين يرفض مقترح الطرف الآخر بوصفه الأساس الوحيد للمفاوضات، ولم يتخذ أي منهما حتى الآن خطوات من شأنها أن تشير إلى وجود استعداد للتحرك صوب التوصل إلى حل وسط مقبول. وبالرغم من اتفاقهما الأخير على تكريس الجولات المقبلة من المحادثات للنُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المتفق عليها في الجولة السادسة من المحادثات غير الرسمية، وغير ذلك من المواضيع التي قد يجري تحديدها لاحقا، فإن من المرجح أن يظل الطرفان ملتزمين بجوهر مقترحيهما.
	120 - ومع ما تقدم ذكره، فإن الظروف الراهنة قد تدل على سبيل للمضي قدما. ففي هذا الوقت من الاحتجاجات والمظاهرات المعارِضة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مشاعر سكان الصحراء الغربية، داخل الإقليم وخارجه، إزاء وضعه النهائي، لَتتسم بأهمية محورية أكثر من أي وقت مضى لعملية البحث عن تسوية تكون عادلة ودائمة. لكن هذه المشاعر لم تتكشف بعدُ. والواضح أن الوصول إلى وضع نهائي لم يُعرب هؤلاء السكان عن رأيهم فيه بشكل واضح ومقنع سيولد على الأرجح توترات جديدة في الصحراء الغربية وفي المنطقة. وإقراراً بهذا الواقع، قد يودُّ مجلس الأمن أن يوصي الطرفين باعتماد المبادرات الثلاث التالية:
	(أ) أولاً، أن يجد الطرفان وسيلة لضم ممثلين يحظون بالاحترام لقطاع عريض من السكان في الصحراء الغربية داخل الإقليم وخارجه، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية، للنظر في المسائل المتصلة بالوضع النهائي وممارسة الحق في تقرير المصير ومناقشتها؛
	(ب) ثانياً، أن يواصل الطرفان تعميق دراستهما للمقترحات المتبادلة، وبوجه خاص، أن يسعيا إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن نقطة الالتقاء الرئيسية في مقترحيهما، أي ضرورة الحصول على موافقة السكان على أي اتفاق كان. ومن المفيد في هذا الصدد ملاحظة أن مقترحَي الطرفين معاً يتوقعان، رغم الاختلاف في الشكل، إجراء استفتاء سيكون بمثابة ممارسة حرَّة للحق في تقرير المصير؛
	(ج) ثالثاً، أن يكرِّس الطرفان طاقة إضافية لتحديد ومناقشة مجموعة واسعة من مسائل الحكم بما يلبِّي احتياجات سكان الصحراء الغربية، وإتاحة إمكانية مناقشة الكثير من جوانب هذه المسائل دون الإشارة إلى طبيعة الوضع النهائي للإقليم، ومن بينها مثلاً كيفية هيكلة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيفية تنظيم وإجراء الانتخابات، وكيفية تصميم التعليم الابتدائي والثانوي.
	121 - وتُعد معالجة مسائل حقوق الإنسان مهمة أيضاً لحل النـزاع ككلّ. وتقع على عاتق الطرفين مسؤولية كفالة حماية حقوق الإنسان. وإنني أحيط علماً بالمبادرات التي اضطلع بها المغرب مؤخراً، والتي شملت المؤسسات الوطنية على النحو المشار إليه في الفقرة 17 من هذا التقرير، وبالاقتراح الداعي إلى التوسع في استخدام آليات مجلس حقوق الإنسان. وإنني أقدّر تعهّد المغرب بكفالة وصول جميع الهيئات المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من دون قيد ولا شرط. وآمل الآن أن تؤدي مشاركة آليات مجلس حقوق الإنسان هذه، إلى وضع حد، بشكل مستقل وغير متحيز ومستمر، للانتهاكات المزعومة للحقوق العالمية لشعب الصحراء الغربية في الإقليم والمخيمات، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
	122 - وإنني أرحب باستئناف الزيارات الأسرية وبالتزام الطرفين بإحراز تقدم بشأن خيار النقل البري والتوصل إلى اتفاق على استئناف الحلقات الدراسية. وأحثّ الطرفين من جديد على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعاوناً بناء يفضي إلى تنفيذ البرنامج بأكمله على نحو سلس، وذلك لكي يشارك فيه أكبر عدد ممكن من اللاجئين وأفراد أسرهم الذين فرّق بينهم النـزاع على مدى أكثر من 36 عاماً. وإنني أناشد الطرفين بشدة الامتناع عن استغلال هذا البرنامج الإنساني لتحقيق مآرب سياسية، ومنحَ المفوضية فرصة الوصول الكامل ودون عوائق إلى المستفيدين من البرنامج من الجانبين. وأود أيضا أن أشكر الجزائر وموريتانيا على دعمهما لهذا البرنامج الإنساني.
	123 - ويسرني أن ألاحظ التقدم المحرز في إزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة من مخلّفات الحرب، وانخفاض عدد حوادث الألغام المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويسرني أيضاً إشراك أفراد من السكان المحليين في أنشطة إزالة الألغام وتدريبهم عليها. وتساهم هذه الأنشطة القّيمة بصورة مباشرة وإيجابية في سلامة السكان المدنيين في المنطقة وفي سلامة موظفي الأمم المتحدة كذلك. وأشير أيضا إلى زيادة التعاون في تبادل المعلومات مع الطرفين، وأحثهما على القيام بمزيد من النشاط في هذا الصدد. ولتمكين هذا العمل الحيوي من الاستمرار، فهناك حاجة إلى توفير موارد إضافية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إجراءات مكافحة الألغام في الصحراء الغربية. وأهيب بالجهات المانحة أن تقدم الدعم لجهود الطرفين ولجهود البعثة من أجل الاستفادة من التقدم المحرز والاستثمارات التي تمت حتى الآن.
	124 - وإنني لأشعر بالقلق من زيادة انتهاكات الطرفين للاتفاق العسكري رقم 1. وأؤيد الجهود التي تبذلها البعثة في العمل مع الطرفين لاستعراض بنود الاتفاق واقتراح التعديلات، إذا رأى الطرفان ذلك ضروريا. وفي ذات الوقت، تقع على عاتقهما مسؤولية ضمان عدم قيام قواتهما العسكرية بارتكاب انتهاكات، وأهيب بهما أن يلتزما على نحو تام بأحكام الاتفاق العسكري رقم 1، وأن يتعاونا مع البعثة تعاونا كاملا. وأؤكد مجددا دعوتي للطرفين، التي لم تجر متابعتها بعد، لإقامة تعاون واتصال مباشرين عن طريق آلية تحقق عسكرية مشتركة، لمناقشة ادعاءات حدوث انتهاكات والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
	125 - وفي عام 2011، بينما تحتفل الأمم المتحدة بذكرى مرور 20 عاما على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والنجاح في المحافظة على وقف إطلاق النار، لا زال الوضع في الصحراء الغربية دون حل ولا تزال المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي. ولقد تغير الوضع على أرض الواقع تغيرا هائلا في 20 عاما، سواء من حيث عدد السكان المحليين وتكوينهم أو من حيث مستوى النشاط الاقتصادي والبنية الأساسية، مع وجود فروق كبيرة بين الأراضي الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من الجدار الرملي. وفي هذا السياق، فإن دور البعثة وأنشطتها، كما حدده مجلس الأمن عند إنشائها وفي القرارات اللاحقة المتصلة بذلك، يواجه تحديات متزايدة في عملياتها وفي علاقاتها مع الطرفين. وعلى سبيل المثال، ومع أن استفتاء تقرير المصير يشكل عنصرا أساسيا في ولاية البعثة، فإن جميع أنشطة التحضير له قد عُلقت بسبب الاختلاف بين الطرفين. وتوضح التحديات التي تواجهها البعثة في حرية التنقل والعمليات داخل الإقليم، والتي سُجلت على مدار الفترة المشمولة بالتقرير، تدهور قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها المنشأة في عام 1991، ويشمل ذلك أنشطة أساسية مثل رصد التطورات في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها نظرا لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع السياسي والأمني.
	126 - وأرى أن وجود البعثة لا يزال مجديا، لأنها تمثل الحضور الوحيد للأمم المتحدة في الإقليم، إذا استثنينا مكتبا صغيرا لمفوضية شؤون اللاجئين يتولى دعم برنامج تدابير بناء الثقة، ولأنها ضامن لاستمرار حالة وقف إطلاق النار. ومع ذلك، وفي هذا المنعطف الحاسم، وفي ضوء التحديات الجديدة الواردة في هذا التقرير، ألتمس مساعدة مجلس الأمن في إعادة تأكيد دور البعثة وضمان تهيئة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لها كي تنجح في أداء أعمالها، وأهيب بكلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، أن يبديا تعاونهما. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2012.
	127 - وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي، على جهوده الحثيثة في العمل مع الطرفين بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. وأود أيضا أن أشكر ممثلي الخاص في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، وكذلك اللواء جينغمين جاو (الصين)، قائد القوة التابعة للبعثة، لما أبدياه من تفان على رأس البعثة. وأود أيضا أن أشكر كل امرأة وكل رجل في البعثة لما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لإنجاز ولاية البعثة.
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	(أ) القوام المأذون به هو 231، بما في ذلك قائد القوة.
	(ب) القوام المأذون به هو 6.
	(ج) القوام الفعلي على الأرض، في ما يتعلق بالشرطة العسكرية والشرطة المدنية، بما في ذلك قائد القوة.

