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  تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية    
  

  مقدمة   -أوال   
 /نيــسان ٢٧املــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٩ُيقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١

ة بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة          الذي مدد اجمللس مبوجبه والي     ٢٠١١ أبريل
، وطلب إيلَّ أن أقدم تقريرا عن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل           ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠حىت  

ويغطي هذا التقرير التطورات اليت اسـتجدت منـذ صـدور تقريـري املـؤرخ               . انتهاء فترة الوالية  
 وصــفا للحالــة علــى أرض الواقــع، ووضــع  ، ويتــضمن)S/2011/249 (٢٠١١أبريــل /نيــسان ١

املفاوضات والتقدم احملرز فيهـا حـىت اآلن، والتحـديات القائمـة الـيت تواجههـا عمليـات البعثـة،                
  ).٢٠١١ (١٩٧٩كما طلب اجمللس يف قراره 

  
  التطورات األخرية يف الصحراء الغربية   -ثانيا   

. هلامة يف اإلقليم أو فيما يتـصل بـه  شهدت الفترة املشمولة بالتقرير عددا من التطورات ا        - ٢
فداخل اإلقليم، حدثت بصفة دورية مظـاهرات سـلمية إىل حـد بعيـد بلـغ عـدد املـشاركني فيهـا                   

 يف العيون وغريهـا مـن املـدن الرئيـسية، وهـي مظـاهرات       من أبناء الصحراء الغربية    متظاهر   ٢٠٠
ــب،  ــور تطالـ ــة أمـ ــيم و يف مجلـ ــصري اإلقلـ ــر مـ ــراح  /، بتقريـ ــإطالق سـ ــسياسيني أو بـ ــسجناء الـ  الـ

 ومبجرد معاجلـة الـسلطات      ومع مرور أيام السنة،   .  االجتماعية ةبالعمل واستحقاقات الرعاي   أو/و
 اخنفضت وترية املظاهرات مبجـرد اسـتجابة الـسلطات احملليـة            احمللية بعض التظلمات حسبما قيل،    

، ارتفعـت مؤقتـا     ٢٠١٢ يناير /ويف كانون الثاين  . لبعض هذه التظلمات، حسبما أفادت التقارير     
الذين اعُتقلوا بعد أعمال العنف  أبناء الصحراء الغربية    وترية املظاهرات مع اقتراب موعد حماكمة       

، وكـرد فعـل علـى اخلطـوات         )٩١  و ٨، الفقرتـان    S/2011/249(اليت شـهدها خمـيم كـدمي إزيـك          
ــر       ــع املغـ ــاد األورويب مـ ــد لالحتـ ــاق جديـ ــرام اتفـ ــرب إلبـ ــبانيا واملغـ ــها إسـ ــيت خطتـ ــشأن الـ ب بـ

  .والزراعة الصيد
 
  

 .)٢٠١٢أبريل / نيسان١٧( ألسباب فنية  مرة ثالثةعيد إصدارهاأُ   ***  



S/2012/197
 

2 12-27709 
 

 سـبتمرب / أيلـول  ٢٥غري أن أعمال عنف مميتـة انـدلعت يف مدينـة الداخلـة الـساحلية يف                   - ٣
فقــد ادعــت اجلبهــة الــشعبية  . وقــدم الطرفــان روايــات متــضاربة عــن هــذه األحــداث  . ٢٠١١

 قُتـل  يـة أبناء الصحراء الغرب  أن أحد   ) جبهة البوليساريو (لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب      
 املغاربة، بدعم مـن قـوات األمـن املغربيـة،           املدنيونآخرين اعُتقلوا، حينما قام      ١٠٠وأكثر من   

احتجاجا على مقتل أحدهم عقـب مبـاراة      أبناء الصحراء الغربية    مبهامجة مظاهرة سلمية نظمها     
ــريب       ــق مغ ــتلط وفري ــي خم ــق حمل ــني فري ــدم ب ــرة الق ــوجهتني إيل مــؤرختني   . لك ــالتني م ويف رس

عبد العزيـز،   حممد  أكتوبر، دعا زعيم جبهة البوليساريو،      /تشرين األول  ٣ سبتمرب و /أيلول ٢٧
وإطالق سـراح مـن ُيـدَعى أن قـوات األمـن املغربيـة اعتقلتـهم                أهايل الصحراء الغربية    إىل محاية   

  . احلادث بعد
 ٢٠١١رب  سـبتم / أيلـول  ٣٠ويف املقابل، قال وزير الداخلية املغريب يف بيـان أدىل بـه يف                - ٤

إن سبعة أشخاص، بينهم شرطيان وثالثة مدنيني، دهستهم مركبة يقودها جمرمـون معروفـون،               
وأفـادت احلكومـة أهنـا تتعامـل مـع احلـادث            . قد قُتلـوا يف االشـتباكات الـيت وقعـت يف الداخلـة            

على أنه من أعمال الشغب، على الرغم مـن عـدم اسـتبعاد دوافـع أخـرى، مـن بينـها التـوترات                   
 علـــى مـــستوى اجملتمـــع احمللـــي، واخلالفـــات املتعلقـــة بتوزيـــع املـــساعدات واإلعانـــات القائمـــة

ــي للمدينــة الــذي يــشهد           ــرص العمــل املتاحــة يف االقتــصاد احملل ــة، والتنــافس علــى ف احلكومي
  . سريعا منوا
  للــصحراء الغربيــة، هــاين عبــد العزيــز،ومــع تزايــد حــدة التــوترات، زار ممثلــي اخلــاص   - ٥

، والتقــى مبجموعــة مــن املــسؤولني وزعمــاء ســبتمرب/أيلــول ٢٧ إىل ٢٥تــرة مــن  يف الفالداخلــة
يف تـشرين  وبعد ذلك، أوفدت البعثة موظف شؤون سياسـية إىل املنطقـة بـصفة مؤقتـة                . القبائل
  . احلادث لتقييم احلالة بعدنوفمرب /الثاين
وهــو وعــّين امللــك حممــد الــسادس جلنــة استــشارية لــصياغة دســتور جديــد للمغــرب،      - ٦

ويتـضمن نـص الدسـتور أحكامـا        . ٢٠١١ يوليـه / متـوز  ١دستور أُقر يف استفتاء عام أُجـري يف         
 للمحافظات، مبا يف ذلك الصحراء الغربية، وخبطة احلكـم الـذايت       “اجلهوية”تتعلق بإقرار نظام    

 تـشرين   ٢٥وأعقبـت االسـتفتاء انتخابـات تـشريعية يف          . للصحراء الغربية اليت اقترحهـا املغـرب      
وجرى هـذان   .  بنكريان  عبد اإلله  نوفمرب وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء      /ينالثا

 أيــضا يف اإلقلــيم الواقــع غــرب اجلــدار  املتعلقــان باالســتفتاء واالنتخابــات التــشريعيةاالقتراعــان
 يف االنتخابــات الربملانيــة فعلــتوكمــا . الرملــي، علــى الــرغم مــن أنــه مل يبــت يف مــشروعيتهما

ــة ــام املغربيـ ــيم   ٢٠٠٧ لعـ ــت يف اإلقلـ ــت جبهـــة  )٣، الفقـــرة S/2007/619( الـــيت أُجريـ ، أدانـ
. البوليساريو إدراج الصحراء الغربية يف االقتراعني، اللذين أُجريـا مـع ذلـك يف ظـروف سـلمية                 
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وباإلضافة إىل االستفتاء واالنتخابات، احتفل املغرب بالذكرى الـسنوية الثانيـة عـشرة العـتالء               
 يف تـشرين    “املـسرية اخلـضراء   ”يوليـه، والـذكرى الـسادسة والـثالثني لــ           /متـوز امللك العـرش يف     

ــذايت     . نــوفمرب/الثــاين ــة وخطــة احلكــم ال ــا اجلهوي ــا املناســبتني، حتــدث امللــك عــن مزاي ويف كلت
وأكــد جمــددا .  بــاجلزائرللــصحراء الغربيــة، وتعهــد بالعمــل علــى تيــسري عــودة الجئــي تنــدوف  

  . للرتاع يف إطار الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية للمملكةاستعداد املغرب للتوصل إىل حل
ــام الثالــــث عــــشر يف كــــانون   الــــشعيبوعقــــدت جبهــــة البوليــــساريو مؤمترهــــا   - ٧  العــ

اجلمهوريـة  ”، أعقبه تشكيل حكومة جديدة، فاالنتخابات التشريعية لــ          ٢٠١١ديسمرب  /األول
وأُعيــد انتخــاب زعــيم جبهــة    . يــرفربا/ يف منتــصف شــباط “الدميقراطيــة العربيــة الــصحراوية  

واعتمـد املـؤمتر عـددا مـن التغـيريات اهليكليـة            . البوليساريو، حممد عبد العزيـز، زعيمـا للحركـة        
علــى مــستوى احلكــم لتوســيع نطــاق املــشاركة، وشــارك يف املــؤمتر ممثلــون عــن جــزء اإلقلــيم     

اء جبهــة ومتــسك زعمــ. ١٩٩١اخلاضــع لــسيطرة املغــرب، وذلــك ألول مــرة منــذ مــؤمتر عــام   
. البوليساريو، طيلة املؤمتر، بشرط إجراء استفتاء على تقرير املصري واستقالل الـصحراء الغربيـة             

الـشباب، إىل اعتمـاد مزيـد مـن اإلصـالحات، مبـا يف ذلـك                جيـل   سـيما    ودعا املـشاركون، وال   
وتظــاهرت أيــضا جمموعــات شــبابية يف تنــدوف يف . اتبــاع ُنهــج جديــدة لتغــيري الوضــع الــراهن

، داعية زعـيم جبهـة البوليـساريو، عبـد العزيـز، إىل           ٢٠١٢مارس  / ويف آذار  ٢٠١١خر عام   أوا
وقبـل انعقـاد املــؤمتر، عقـدت األمانـة الوطنيــة جلبهـة البوليــساريو يف      . إجـراء إصـالحات حزبيــة  

أغــسطس اجتماعــا ملناقــشة جمموعــة مــن املــسائل التنظيميــة واملــسائل املتــصلة بالــسياسات   /آب
، احتفلـت جبهـة البوليـساريو أيـضا          املـشمولة بـالتقرير    وخـالل هـذه الفتـرة     . ميةوالقضايا اإلقلي 

ــالن     ــثالثني إلعـ ــسادسة والـ ــسنوية الـ ــذكرى الـ ــة ”بالـ ــدة الوطنيـ ــام “الوحـ ــة ” وقيـ اجلمهوريـ
  .الذكرى السنوية األوىل ألحداث خميم كدمي إزيكب، و“الدميقراطية العربية الصحراوية

ديــــسمرب متديـــد اتفـــاق الــــشراكة   / كـــانون األول ١٤ورفـــض الربملـــان األورويب يف     - ٨
وكان هذا االتفاق قـد     . بشأن مصائد األمساك  واالحتاد األورويب    املغرب   بني املربم   ٢٠٠٧ لعام

يوليــه، مــع إضــافة شــرط جديــد يقتــضي مــن املغــرب تقــدمي دليــل علــى أن    /متــوز ١٣ُمــّدد يف 
 مقرر جلنـة مـصائد األمسـاك يف         وأشارت تعليقات . الصحراء الغربية تستفيد من عائدات الصيد     

ويف . الربملان إىل أن هناك بعض املسائل القانونية املتنازع بـشأهنا فيمـا يتعلـق بالـصحراء الغربيـة          
 يــستفيد اء الغربيــةشــعب الــصحرحالــة هــذا االتفــاق، فــإن املــسألة املطروحــة هــي مــا إذا كــان 

ي عــربت عنــه اللجنــة املعنيــة ووردت شــواغل مماثلــة يف الــرأي الــذ. مباشــرة مــن االتفــاق أم ال
الــرأي االستــشاري الــذي أبــداه املستــشار  الــذي أشــار إىل والتابعــة للربملــان األورويب بالتنميــة 

أنه ال ميكـن القيـام بـأي أنـشطة يف           مؤداه  ، و )S/2002/161( ٢٠٠٢القانوين لألمم املتحدة عام     
لــصاحل شــعب ذه األنــشطة إال إذا كانــت هــجمــال التنقيــب أو االســتغالل يف الــصحراء الغربيــة  
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علـى إبـرام   األورويب ، وافـق الربملـان   ٢٠١٢فربايـر  /ويف شـباط . رغباتـه وفـق  الصحراء الغربية و  
اتفاق الختاذ تدابري حتريريـة متبادلـة بـشأن املنتجـات الزراعيـة والـسمكية، واختـذ قـرارا يف هـذا                      

متاما مـع القـانون الـدويل       الشأن يدعو املفوضية األوروبية إىل كفالة كون هذا االتفاق يتماشى           
العزيـز،   وندد زعيم جبهة البوليساريو، عبـد     . وتستفيد منه مجيع الشرائح السكانية احمللية املعنية      

فرباير موجهـة إيلّ إحلاقـا برسـائله الـسابقة الـيت حتـث              / شباط ٢٥ مؤرخة   ةهبذا االتفاق يف رسال   
  . على استبعاد مياه الصحراء الغربية من االتفاق

  
  أنشطة مبعوثي الشخصي   -ثالثا   

. “الربيـع العـريب  ”شهدت الفترة قيد االستعراض تطـورات يف املنطقـة متـصلة بظهـور               - ٩
وتوسع نطاق هذه احلركة، النامجة عـن اضـطرابات مرتبطـة بالبطالـة والفقـر والفـساد، لتـشمل              

 وضــمن هــذا الــسياق، شــهد طرفــا نــزاع  . املطالبــة بــاحترام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون  
الصحراء الغربية والدول اجملاورة تطورات سياسية هامة، مع مـا لـذلك مـن آثـار حمتملـة، لكـن             

  .غري مؤكدة، على عملية التفاوض
ــة الــيت عقــدت بــني آذار       - ١٠ ــثالث مــن احملادثــات غــري الرمسي ــة اجلــوالت ال مــارس /وبنهاي

ــارس / وآذار٢٠١١ ــا الراســـخ    ٢٠١٢مـ ــددا التزامهمـ ــدا جمـ ــد أكـ ــان قـ ــان الطرفـ ــة ، كـ بعمليـ
التفاوض، واتفقـا علـى مواصـلة مناقـشة مواضـيع حمـددة حتظـى باهتمـام الطـرفني، مثـل املـوارد                       
الطبيعية وإزالة األلغـام، واختـذا اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ االتفاقـات الـسابقة بـشأن تـدابري بنـاء                      

يـة  غـري أنـه مل ُيحـرز أي تقـدم فيمـا يتعلـق بالقـضايا اجلوهر                . الثقة واستكشاف أخـرى جديـدة     
للوضع املستقبلي للصحراء الغربية والسبل اليت ميكن من خالهلـا تقريـر مـصري شـعب الـصحراء            

التـشبث املتـشدد    ” فقد ظل الطرفان يتمسكان مبا وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بــ           . الغربية
ــر     ــها اآلخ ــستبعد كــل من ــف ي ــسياسية     . “مبواق ــار اإلرادة ال ــتمرا يف إظه ــد اس ــصار، فق وباخت

فترات منتظمة ومناقشة القضايا الفرعية، ولكنـهما مل يظهـرا حـىت اآلن اإلرادة              لالجتماع على   
  .السياسية الالزمة لكسر اجلمود

  
  اجلولة السابعة من احملادثات غري الرمسية  -ألف   

ــن     - ١١ ــرة م ــران٧ إىل ٥خــالل الفت ــه / حزي ــة    ٢٠١١يوني ــان إلجــراء اجلول ــى الطرف ، التق
وكان الغـرض مـن   .  بنيويوركماهناستة يف ضيعة غرينتري يف   السابعة من احملادثات غري الرمسي    

) ٢٠١١( ١٩٧٩  يف قـراره    جملـس األمـن    املقدمة مـن  هذا االجتماع هو استعراض التوجيهات      
 وتبـادل اآلراء بـشأهنا، وتـشجيع الطـرفني علـى تعميـق مناقـشتهما           ٢٠١١أبريل  /املؤرخ نيسان 
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رة ومواضـيع حمـددة للمناقـشة، ودراسـة         ملقترحيهما، وتوسـيع نطـاق استكـشافهما ُنهجـا مبتكـ          
  ).S/2011/249 ( من تقريري١٢٠ملقدمة يف الفقرة األفكار ا

وكمــا هــو احلــال يف االجتماعــات غــري الرمسيــة الــسابقة، نــاقش الطرفــان مــرة أخــرى     - ١٢
مقترحيهما، ولكن كان مـن الواضـح مـرة أخـرى أن أيـا مـن الطـرفني مل يكـن مـستعدا لقبـول                

غري أن الطرفني تبادال، للمرة األوىل، وجهـات النظـر بـشأن آليـة تقريـر                . خرمقترح الطرف اآل  
كمــا بــدآ مناقــشة مــسألة نــزع األلغــام، وطلبــا املــساعدة مــن  . ء الغربيــةشــعب الــصحرامــصري 

األمانة العامة لألمم املتحدة يف اقتراح إطار للتفكري فيما يتعلق بعمليـات تبـادل اآلراء مـستقبال                 
  .د الطبيعيةبشأن موضوع املوار

ويف حني يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إىل إجياد حل، أصـبح مـن الواضـح أن                   - ١٣
لثقة ال يزال خييم على عملية التفاوض، وأن كل طرف ال يزال يضمر شـكوكا عميقـة                  ا انعدام

فقـد أعـرب الوفـد املغـريب عـن قلقـه مـن أن جبهـة البوليـساريو تـسعى إىل                      . جتاه الطرف اآلخر  
ــسالم    ت ــة الـ ــرى إىل خطـ ــرة أخـ ــات مـ ــه احملادثـ ــسابقةوجيـ ــسابق،  الـ ــصي الـ ــوث الشخـ  للمبعـ

وأعـرب وفـد جبهـة    . بيكـر، بـدال مـن تـبين مقتـرح احلكـم الـذايت الـذي قدمـه املغـرب               جيمس
ــُنهج املبتكــرة واملواضــيع احملــددة       البوليــساريو عــن قلقــه مــن أن املغــرب يــستغل استكــشاف ال

أبريــل /ادثــات بعيــدا عــن دراســة املقتــرحني املقــدمني يف نيــسان املطروحــة للمناقــشة لينــأى باحمل
  .، ويتظاهر أمام اجملتمع الدويل بإحراز تقدم٢٠٠٧

  
  اجلولة الثامنة من احملادثات غري الرمسية  -باء   

ــة مــن        - ١٤ ــات غــري الرمسي ــة مــن احملادث ــة ثامن ــان جول ــه / متــوز٢١ إىل ١٩عقــد الطرف يولي
 واحـدا أو أكثـر      وليناقـشا دراسـة مقترحيهمـا مـرة أخـرى،         ، يف ضيعة غرينتري أيضا، ل     ٢٠١١

ــُنهج املبتكــرة أو املواضــيع احملــددة املتفــق عليهــا ســابقا    ومل يــسجَّل أي جنــاح كــبري يف  . مــن ال
غــري أهنمــا اتفاقــا علــى عقــد  . القــضايا اجلوهريــة ألن كــال مــن الطــرفني ظــل متمــسكا مبواقفــه  

لشروع يف بنـاء قاعـدة بيانـات        واوارد الطبيعية   اجتماع يف جنيف على مستوى اخلرباء بشأن امل       
  .ا وكيفية استغالهل من موارد طبيعيةمشتركة ملا هو موجود

وخــالل االجتمــاع غــري الرمســي الثــامن، أوضــح املغــرب أنــه بــسبب انتخاباتــه املقبلــة       - ١٥
يترتب عليها من تشكيل حكومة جديدة، فإنـه لـن يـتمكن مـن حـضور جولـة أخـرى مـن           وما

ــا ــاين   احملادث ــوثي الشخــصي حــىت كــانون الث ــاير /ت أو اســتقبال مبع ــة  . ٢٠١٢ين ــدت جبه وأب
، لكنها ال تستطيع احلـضور يف كـانون         ٢٠١١يف عام   الحقا  البوليساريو استعدادها لالجتماع    

 مؤمترهـا الـسنوي     بـسبب  ٢٠١٢ينـاير   / أو يف معظم شهر كانون الثـاين       ٢٠١١ ديسمرب/األول
  تعقـد  قترح مبعوثي الشخصي عقد جولة جديدة مـن احملادثـات         ولذلك، ا . وانتخاباهتا الداخلية 
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غـري أن موعـد اجلولـة أُّجـل إىل تـاريخ الحـق              . ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٣ إىل   ١١يف الفترة من    
وبعـد التـشاور مـع    . بفعل كثرة الطلبات املتعارضة على رؤساء وفود الطرفني والـدول اجملـاورة      

 إىل ١١دة من احملادثات غري الرمسية يف الفتـرة مـن           مجيع األطراف املعنية، تقرر عقد جولة جدي      
  .)٢٥-٢٢الفقرات  ( يف ضيعة غرينتري٢٠١٢مارس / آذار١٣
  

   الصحراء الغربيةجمموعة أصدقاءاألعضاء يف   الدول عواصمالزيارات إىل  -جيم   
 مبعـوثي الشخـصي عواصـم    زارخالل الفترة الفاصـلة بـني االجتماعـات غـري الرمسيـة،             - ١٦

، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع الطـرفني         الصحراء الغربية  جمموعة أصدقاء األعضاء يف   الدول  
مدريـــد ، زار ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٨ إىل ٣فخـــالل الفتـــرة مـــن . والـــدول اجملـــاورة
 بعد أن كان قد أجرى يف وقت سـابق مـشاورات مـع كبـار املـسؤولني يف                   ،وباريس وموسكو 

ــشرين١٤ يف  العاصــمةواشــنطن ــوبر / األول ت ــدن يف . ٢٠١١أكت  / كــانون األول١٥وزار لن
ــمالزيـــارات إىل ليكمـــل بـــذلك ٢٠١١ديـــسمرب  وكانـــت هـــذه اللقـــاءات مفيـــدة،  .  العواصـ

عكست الدعم القوي جلهود األمم املتحدة، وااللتـزام املتواصـل بإطـار املفاوضـات املباشـرة                 إذ
جيـاد   الرغبة يف جتاوز الوضع الـراهن إل       املنصوص عليه يف قرارات جملس األمن املتعاقبة، وجتديد       

  .حل للرتاع
األصـدقاء  جمموعـة   وسعى مبعوثي الشخصي، خالل لقاءاتـه، إىل احلـصول علـى دعـم                - ١٧

التـشاور  : ، ومهـا  ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦لفكرتني كان قد أطلـع اجمللـس عليهمـا يف           
راء مــشاورات مــع جمموعــة  وإجــ؛والتحــاور مــع شــرحية عريــضة متثــل أهــايل الــصحراء الغربيــة  

ــرمني  ــة  مــن  املمــثلني احملت ــا  . املغــرب العــريب بــشأن الــصحراء الغربي وأوضــح أن اهلــدف يف كلت
اسـتبدال املفاوضـني، وإمنـا تـشجيع املناقـشة واإلتيـان بأفكـار جديـدة، بـل وحـىت                     احلالتني ليس 

الـتفكري بـشأن    فهذه وسيلة لتوسيع نطـاق      . مبقترحات ميكن طرحها على املفاوضني للنظر فيها      
الوضــع املــستقبلي للــصحراء الغربيــة، وتوليــد أفكــار جديــدة مــن شــأهنا أن تــساعد الطــرفني يف 

ويف حـني أعـرب     . التغلب على عجزمها عن جتاوز موقفيهما اللذين يستبعد كـل منـهما اآلخـر             
أعضاء جمموعة األصـدقاء عـن تأييـد واسـع هلـاتني املبـادرتني، أعـرب كـل مـن املغـرب وجبهـة                        

ومل يتخــل مبعــوثي الشخــصي عــن . ليـساريو يف وقــت الحــق عــن حتفظــات يف هـذا الــشأن  البو
  .هاتني املبادرتني، ويعتزم مواصلة مناقشتهما مع الطرفني

ويف عاصمة كل دولة عضو يف جمموعـة األصـدقاء، أكـد مبعـوثي الشخـصي أيـضا أن                     - ١٨
لــصحراء الغربيــة احلــصول علــى معلومــات مــن مــصادر موثوقــة ومــستقلة عــن التطــورات يف ا   

 يف أفـضل الـسبل      للنظـر وخميمات الالجئني أمر حيوي لألمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل ككـل،               
وميكـن أن يتـأتى ذلـك مـن خـالل زيـادة التقـارير               . الكفيلة بالتشجيع على التوصـل إىل تـسوية       
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يـارات  اليت تقدمها البعثة ومن خالل قيام الدبلوماسيني والصحفيني وغريهم بعدد أكـرب مـن الز              
وكــان هنــاك اتفــاق واســع علــى أن مثــة حاجــة إىل  . إىل الــصحراء الغربيــة وخميمــات الالجــئني 

احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات مـن مـصادر مـستقلة وإىل حتـسني جودهتـا، وأنـه ينبغـي أن                      
 باحلريــة الكاملــة يف التنقــل والتواصــل يف الــصحراء الغربيــة واملخيمــات وأن  البعثــةيتمتــع أفــراد
ديهم القــدرة علــى إصــدار تقــارير شــفافة عــن التطــورات اهلامــة، كمــا هــو احلــال يف    تكــون لــ

  .عمليات حفظ السالم األخرى يف مجيع أحناء العامل
  

  االجتماع املتعلق باملوارد الطبيعية  -دال   
، زار مبعــوثي الشخــصي ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١ إىل ٨خــالل الفتــرة مــن    - ١٩

األمم املتحـدة واملـشاركة يف رئاسـة اجتمـاع عقـده الطرفـان علـى               جنيف لالجتماع بوكاالت    
مستوى اخلرباء بشأن املوارد الطبيعية يف الصحراء الغربية، كما اتفق عليه خالل اجلولـة الثامنـة                

وأوضح خالل هذا االجتمـاع أن املناقـشة هـي جمـرد مناقـشة تقنيـة،                . من احملادثات غري الرمسية   
غــري أن الطــرفني دخــال يف  . ع النــهائي للــصحراء الغربيــة جانبــا وأنــه ينبغــي تــرك مــسألة الوضــ 

مناقشات ساخنة واهتامات متبادلة ذات طابع سياسي، وكانت النتيجـة أن تبـادل اآلراء بـشأن                
وعدا ذلك، قدم اخلرباء املغاربـة عروضـا مفـصلة عـن وضـع مـوارد             . املسائل التقنية ظل حمدودا   

 املواضــيع البيئيــة مثــل تغــري املنــاخ   عــنعــادن، وكــذلكمعينــة مثــل مــصائد األمســاك وامليــاه وامل 
والتلــوث، يف حــني وصــف خــبري جبهــة البوليــساريو العقــود الــيت ُمنحــت جملموعــة خمتلفــة مــن   

التوصـل إىل   ها كانـت رهينـة ب     الشركات العامليـة للتنقيـب عـن املـوارد النفطيـة واملعدنيـة، ولكنـ              
  .لتسوية لرتاع الصحراء الغربية تفضي إىل االستقال

وذكر الوفد املغريب أن الصحراء الغربية هبا موارد طبيعيـة حمـدودة تتطلـب اسـتثمارات                  - ٢٠
ضخمة يف البنية التحتية متوهلا الدولة املغربية لكفالة استدامتها، وال سـيما فيمـا يتعلـق خبـدمات       

كان احملليـون  وأكد أيضا أن اإليرادات املتأتية من استغالل هذه املوارد يـستفيد منـها الـس     . املياه
واعترضـت جبهـة البوليـساريو بـشدة علـى البيـانني معـا، وشـددت علـى عـدم                    . وأهنا مـستدامة  

ودعـت أيـضا إىل     . مشروعية االسـتغالل غـري املـستدام ملـوارد إقلـيم غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت                  
حراء إيفاد بعثات حتقق تابعة لألمم املتحـدة لكفالـة االسـتغالل املـستدام للمـوارد الطبيعيـة للـص        

لمـوارد الطبيعيـة والبيئـة يف       الـراهن ل  وضـع   ال اتضح أن الطرفني خيتلفان حـول        ويف حني . الغربية
اخلطوات املقبلة املمكن اختاذها يف هذا الشأن خالل االجتماع غـري الرمسـي   ناقشا اإلقليم، فقد  

ــق عليهــا لكــي ُتتَخــذ أساســا إلجــراء مزيــ            ــل، وذلــك حملاولــة بنــاء قاعــدة بيانــات متف د املقب
  . املناقشات من
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  اجتماع جنيف بشأن تدابري بناء الثقة  -هاء   
كما اتُّفق علـى ذلـك يف اجلولـة الثالثـة مـن احملادثـات غـري الرمسيـة، التقـت وفـود متثـل                           - ٢١

الطــرفني والــدول اجملــاورة مــع ممــثلني عــن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني حبــضور     
 ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاين   ٢٥ و   ٢٤جنيـف يـومي      يف   الشخصينيمبعوثي الشخصي وممثلي    

  ). ٧٠-٦٧الفقرات انظر (
  

  اجلولة التاسعة من احملادثات غري الرمسية  -واو   
، ُعقدت جولة تاسعة مـن احملادثـات        ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣ إىل   ١١خالل الفترة من      - ٢٢

اختلفــا حبــدة ونــاقش الطرفــان الغــرض مــن عمليــة التفــاوض و. غــري الرمسيــة يف ضــيعة غرينتــري
فقد حاجج املغرب بأن اهلدف من العملية هو التفاوض بـشأن تفاصـيل مقتـرح احلكـم      . بشأهنا

ورّدت جبهة البوليساريو بأن اهلـدف مـن العمليـة هـو            . الذايت استعدادا إلجراء استفتاء إلقراره    
ل وواصـ . فسح اجملال جلميع االحتمـاالت اسـتعدادا إلجـراء اسـتفتاء يتـضمن خيـارات متعـددة                

  . كل طرف رفض اختاذ مقترح الطرف اآلخر أساسا للتفاوض
 ففيما يتعلق بإزالة األلغـام،      :ونوقش موضوعان من املواضيع احملددة املتفق عليها سابقا         - ٢٣

عــّين الطرفــان جهــات اتــصال لتعزيــز التنــسيق والتعــاون مــع دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات   
وارد الطبيعيــة والبيئــة، أكــدا عزمهمــا تزويــد األمــم املتحــدة  وفيمــا يتعلــق بــامل. املتعلقــة باأللغــام

 عـن املـوارد الطبيعيـة وحالـة         لكـن أيـضا جبميـع املعلومـات املتاحـة         وفقط جبهـات اتـصال،       ليس
خلـرباء برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة الـشروع يف بنـاء قاعـدة بيانـات ُتتخـذ                     وسيتيح هذا   . البيئة

لقـة حبالـة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك إجـراء دراسـة                    املتع أساسا للمناقشات املستقبلية  
  .القانونية لالستغالل احلايلللجوانب 

وفيما يتعلق بتدابري بناء الثقة، رحب الطرفان والدول اجملاورة خبطـط املفوضـية الراميـة                 - ٢٤
ــة      ــارات عائلي ــرة انظــر (إىل اســتئجار طــائرة أكــرب لتنظــيم زي ــا )٦٧الفق ــايل زي ــدد ، وبالت دة ع

عزمهــا استكــشاف إمكانيــة الترتيــب الســتخدام مقــاهي اإلنترنــت وباملــستفيدين زيــادة كــبرية، 
واتفقـوا أيـضا علـى العمـل مـع املفوضـية        . وسيلة للتواصل بني أفراد العائالت اليت تفـرق مشلـها         

 أكتـوبر /األول يونيـه وتـشرين   /لتنظيم حلقتني ثقافيتني للصحراويني، تعقدان مبـدئيا يف حزيـران         
  .احلّسانية ، حبيث تركز األوىل على دور املرأة والثانية على أمهية اخليمة يف الثقافة٢٠١٢
وفيما يتعلق باخلطوات املقبلة، أعرب ممثلو الطـرفني والـدول اجملـاورة عـن تطلعهـم إىل                - ٢٥

 جتديد والية البعثة، ورحبوا بـاعتزام مبعـوثي الشخـصي الـسفر إىل املنطقـة، مبـا يف ذلـك القيـام                     
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، واتفقـوا علـى عقـد اجلـولتني املقبلـتني           ٢٠١٢ مـايو /بزيارة طويلة إىل الصحراء الغربية يف أيـار       
  .يوليه، أي قبل بداية شهر الصيام/يونيه ومتوز/من احملادثات غري الرمسية يف حزيران

  
  األنشطة اجلارية على أرض الواقع  - رابعا  

  األنشطة العسكرية  -ألف   
 فـردا،   ٢٢٨، بلغ عدد أفـراد العنـصر العـسكري يف البعثـة             ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥يف    - ٢٦

مبن فيهم قائد القوة واملوظفون اإلداريون وموظفو الوحدة الطبية، مقابل قـوام مـأذون بـه يبلـغ                  
ــسا     . فــردا ٢٣١ ــا وفرن ــا ســت مراقبــات عــسكريات مــن أوروغــواي وغان ــة حالي وتــضم البعث

يبة واحدة وممرضـتان، تعملـن مـع الوحـدة      وهناك أيضا ثالث موظفات، طب    . ومنغوليا ونيجرييا 
وإنـين أشـجع البلـدان املـسامهة بقـوات علـى نـشر املزيـد مـن الـضابطات،                    . الطبية البنغالديـشية  

املــشمولة وخــالل الفتــرة . ســواء ألســباب تــشغيلية ولتحــسني التــوازن بــني اجلنــسني يف البعثــة  
 البعثـــة النـــاطقني بالفرنـــسية ، بلـــغ املتوســـط الـــشهري لعـــدد املـــراقبني العـــسكريني يفبـــالتقرير

  .، على التوايل٣٠ و ٣١ و ٢٠،  املشمولة بالتقريرواإلسبانية والعربية، مقارنة بالفترة السابقة
ة، ويف مكتَبـي االتـصال يف       وال يزال العنصر العـسكري ينتـشر يف تـسعة مواقـع لألفرقـ               - ٢٧

، ٢٠١٢مــارس /ار آذ١٥ إىل ٢٠١١مـارس  / آذار١٦وخـالل الفتــرة مـن   . والداخلـة تنـدوف  
 دوريـة جويـة، مبـا يف ذلـك دوريـات االسـتطالع       ٥٣٠ دوريـة بريـة و    ٨ ٣٣٥قامت البعثة بــ     

اجلوي، لزيارة ومراقبة وحدات اجليش امللكـي املغـريب والقـوات العـسكرية جلبهـة البوليـساريو                  
  . ورصد امتثال الطرفني لالتفاقات العسكرية

 مع اجليش امللكي املغريب ومع جبهـة البوليـساريو،          وال تزال البعثة تتمتع بعالقات طيبة       - ٢٨
رغم وجود اختالفـات يف الـرأي بـني البعثـة وكـل طـرف مـن الطـرفني، وال سـيما فيمـا يتعلـق                        

وما زال كـل مـن الطـرفني ميتنـع عـن التعامـل مباشـرة مـع                  . بوضع االنتهاكات اليت طال أمدها    
تتخـذ شـكل   ظلـت  تني املـسلحتني  الطرف اآلخر، ذلك أن كـل االتـصاالت املعروفـة بـني القـو            

  . رسائل خطية عن طريق البعثة
 انتهاكا جديدا لالتفـاق العـسكري مـن جانـب اجلـيش             ٢٥والحظت البعثة وسجلت      - ٢٩

ومشلـت  .  انتهاكا ُسّجل خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق          ١٢٦امللكي املغريب، مقارنة بـ     
 الدخول، إنشاء مبان جديدة، ونشر قطـع مدفعيـة       االنتهاكات اليت وقعت داخل املنطقة املقيدة     

من عيـار أثقـل لتعـويض املعـدات القدميـة يف قطـاعي الـسمارة واحملـبس الفـرعيني، وإقامـة بـرج                    
ــد يف قطــاع        ــل جدي ــب رادار متنق ــاتف احملمــول، وتركي ــصاالت اهل ــاملي الت ــوائي النظــام الع هل
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 انتـهاكا   ٤٧دارات املتنقلة والثابتة إىل     السمارة الفرعي، ليصل جمموع االنتهاكات املتعلقة بالرا      
  .٢٠٠٥منذ عام 

ــشرين األول    و  - ٣٠ ــة، يف ت ــوبر /طلــب اجلــيش امللكــي املغــريب اإلذن مــن البعث ، ٢٠١١أكت
 إلقامة تسعة أبراج وما يرتبط هبا من أمكنة خمصـصة حلفـظ املعـدات، مـن أجـل نـصب هـوائي                     

 الـدخول وواحـد يف املنطقـة اخلاضـعة لقيـود     ، مثانيـة منـها داخـل املنطقـة املقيـدة           اهلاتف احملمول 
داخل املنطقة املقيدة الـدخول، ألهنـا        هوائيات   مثاينإقامة  ومل توافق البعثة على طلبات      . حمدودة

ستشكل انتهاكات لالتفاق العسكري حبكم املوقع وحبكم ما تتيحه تكنولوجيـا النظـام العـاملي               
ديــسمرب /يف كــانون األول  البعثــةدتوأكــ. التــصاالت اهلــاتف احملمــول مــن ميــزات تكتيكيــة  

 إقامة بـرج التـصاالت اهلـاتف احملمـول داخـل جممـع للجـيش امللكـي املغـريب داخـل                      أن ٢٠١١
واعتـرض اجلـيش امللكـي املغـريب خطيـا      .  انتـهاكا لالتفـاق املـذكور   يعـد املنطقة املقيدة الدخول   

نطـاق االتفـاق العـسكري      على إقرار االنتهاك، موضحا أن اهلوائي أُقيم ألغراض مدنية خـارج            
  .١ رقم
وقام اجليش امللكي املغريب أيـضاً ببنـاء أربعـة جـدران حجريـة جديـدة، وواصـل متديـد                      - ٣١

اجلدران احلجرية الستة القائمة، وزاد يف طول اخلندقني اللذين حفرمهـا يف منطقـة بـري كنـدوز،           
  . ١مبا خيالف االتفاق العسكري رقم 

 مركز مراقبـة تـابع للجـيش        ٣١٤، قامت البعثة برصد     التقرير املشمولة ب  وخالل الفترة   - ٣٢
 كيلـومتراً  ١٥ خط انتشار مؤقت علـى بعـد    ٢٠٠٩امللكي املغريب، وهي مراكز تعترب منذ عام        

وقد استعيض عـن اخليـام اآلن بأمـاكن إقامـة           ). ٢١، الفقرة   S/2009/200(غرب اجلدار الرملي    
ــة يف  ــة ال   ٢٥١متين ــة حلماي ــن مراكــز املراقب ــة    م ــن الظــروف اجلوي ــوات م ــة  . ق وواصــلت البعث

  . ١جهودها حلل هذه املسائل وفقا لالتفاق العسكري رقم 
والحظت البعثة وسجلت سبعة انتهاكات جديدة ارتكبتـها القـوات العـسكرية جلبهـة                - ٣٣

وارتبطـت هـذه    . البوليساريو، مقارنـة بـاثين عـشر انتـهاكا يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق                 
هاكات أساســا بــدخول عناصــر عــسكرية ومعــدات تابعــة جلبهــة البوليــساريو إىل الــشريط االنتــ

  . العازل أو مرورها عربه
وارتفع عدد االنتهاكات الطويلة األمد الـيت ارتكبـها اجلـيش امللكـي املغـريب مـن مثانيـة                     - ٣٤

ال قطـع   خالل الفترة املشمولة بالتقرير الـسابق إىل تـسعة انتـهاكات، وذلـك مـن خـالل اسـتبد                  
 ملـم يف قطـاع احلـوزة الفرعـي يف تـشرين             ١٥٥ ملم بـأخرى مـن عيـار         ١٣٠مدفعية من عيار    

واخنفـض جممـوع    .  انتهاكا ٥٩، ليصل جمموع االنتهاكات الطويلة األمد       ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
االنتهاكات الطويلة األمد اليت ارتكبتها جبهة البوليساريو مـن أربعـة انتـهاكات إىل ثالثـة، مـع                  
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اب سالح مدفعية مضاد للطائرات من أحـد مراكـز املراقبـة التابعـة هلـا يف املنطقـة املقيـدة               انسح
وعقد ممثلي اخلاص وقائد قوة البعثة عدة اجتماعات مع كبار املـسؤولني العـسكريني      . الدخول

لكال اجلانبني لتوضيح شروط وقف إطالق النـار وحـث الطـرفني علـى االمتثـال التـام ألحكـام                    
ــاق العــ  ــم االتف ــإن      . ١سكري رق ــاق، ف ــادة النظــر يف االتف ــرح كــال الطــرفني إع ويف حــني اقت

فجبهـة  . التعديالت اليت يعتزم كل طرف إدخاهلـا تتعـارض متامـا مـع تعـديالت الطـرف اآلخـر                  
البوليساريو تؤكد ضرورة تعزيز رصـد مجيـع جوانـب النـشاط املغـريب غـرب اجلـدار مـن أجـل                      

ويعتـرب اجلـيش امللكـي املغـريب، مـن جانبـه، أن             . االتفـاق االلتزام بوقف إطـالق النـار وبأحكـام         
انتهاكاته لالتفاق، واليت جتسدت أساسا يف إقامة مبان جديدة يف املنطقة املقيدة الدخول، هـي               
تــدابري وقائيــة لــضمان الــسالمة واألمــن تــستدعيها التهديــدات األمنيــة اجلديــدة علــى الــصعيد     

) ٣٠الفقـرة   انظـر   (من تشييد هوائي اهلـاتف احملمـول        ويؤكد أيضا أن الغرض املدين      . اإلقليمي
  . جيعله غري خاضع ملراقبة البعثة على الرغم من كونه يقع داخل املنطقة املقيدة الدخول

 إيلّ أو إىل وكيـل       لـدى األمـم املتحـدة      ويف هذا السياق، كتب املمثـل الـدائم للمغـرب           - ٣٥
رير ات ليـشكك يف صـحة مـا جـاء يف تقـ            عمليات حفظ الـسالم يف ثـالث مناسـبا        لاألمني العام   

البعثة عن انتهاكات اجليش امللكي املغريب لالتفاق العسكري، موضحا أن اإلجـراءات املتخـذة              
ليست انتهاكات لالتفـاق أو أهنـا مـربرة باحلاجـة إىل تـأمني املنطقـة اجلنوبيـة مـن األنـشطة غـري               

 البعثة العمل مع الطرفني مـن أجـل         وتواصل. املشروعة والتحديات األمنية اليت تشهدها املنطقة     
التوصل إىل صيغة متطابقة متفق عليها للتعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى االتفـاق، علـى الـرغم                    

  .من أن اهلوة بني موقفيهما مل تتقلص
وُعكس خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير اجتاه الزيادة يف القيود املفروضة على حريـة                - ٣٦

فلــم يرتكــب . سكريني التــابعني للبعثــة، الــوارد ذكرهــا يف تقريــري الــسابق  تنقــل املــراقبني العــ 
 حــني منــع ٢٠١١مــايو / أيــار٥اجلــيش امللكــي املغــريب ســوى انتــهاكا واحــدا حلريــة التنقــل يف 

يف قطـاع بـري كنـدوز الفرعـي؛ ومل تفـرض جبهـة البوليـساريو أي                الـسرية   البعثة من زيارة مقر     
  . قيود على حرية التنقل

، ١ ادعاء من اجليش امللكي املغريب بانتهاك االتفاق العـسكري رقـم             ١٤تلقت البعثة   و  - ٣٧
. وهــي ادعــاءات تتعلــق بتــوغالت مزعومــة جلنــود جبهــة البوليــساريو داخــل الــشريط العــازل    

وقدمت جبهة البوليساريو ثالثة ادعـاءات بوقـوع انتـهاكات، وهـي ادعـاءات تتعلـق بعمليـات                  
وإعادة متركز خلـف اجلـدار الرملـي يـزعم أن اجلـيش امللكـي املغـريب           حتليق بطائرات اهلليكوبتر    

وبعـد قيـام البعثـة بتحقيـق، مل تتأكـد صـحة تلـك االدعـاءات أو مل يتـسن التأكـد مـن                         . قام هبـا  
  . صحتها بسبب نقص األدلة



S/2012/197
 

12 12-27709 
 

ــة    - ٣٨ ــان     ٢٥١وتلقــت البعث ــشييد أو صــيانة مب ــشأن ت ــا مــن اجلــيش امللكــي املغــريب ب  طلب
نطقة املقيدة الدخول، وتدمري ألغام وخملفـات حـرب مـن املتفجـرات، وقامـت               ومرافق داخل امل  

ويتعلق واحد وتسعون طلبا من هذه الطلبـات بتـشييد مبـان جديـدة        . باستعراض تلك الطلبات  
متــت مــشاريع  منــها بــشأن متديــد الفتــرات الالزمــة لالنتــهاء مــن ٨٥ ؛داخــل اجملمعــات القائمــة

ومـن بـني    .  بـشأن تـدمري الـذخائر      ٤٦ و   ؛شأن أعمـال الـصيانة     بـ  ٢٩ و   ؛املوافقة عليها من قبل   
وتلقت البعثة طلبـا واحـدا   .  طلباً ورفضت ستة طلبات    ٢٤٥هذه الطلبات، وافقت البعثة على      

  .من جبهة البوليساريو بشأن بناء مركز حراسة بالقرب من موقع الفريق، ووافقت عليه
ــة    - ٣٩ ــار    إخطــارا مــن اجلــيش امللكــي ا  ٢٢٥وتلقــت البعث ــشأن أعمــال إطــالق ن ملغــريب ب

ــار      ومنــاورات تدريبيــة تعبويــة، وحتريــك القــوات واملعــدات واألســلحة، ورحــالت جويــة لكب
ــن         ــات احلــرب م ــام وخملف ــدمري لأللغ ــائرات اهلليكــوبتر، وت ــراض صــيانة ط الشخــصيات وألغ

هــة  إخطـارا مــن جب ١٢وتلقــت البعثــة . املتفجـرات اخلطــرة يف املنطقـة اخلاضــعة لقيــود حمـدودة   
البوليساريو بـشأن أعمـال إطـالق نـار ومنـاورات تدريبيـة تعبويـة؛ وحتريـك القـوات واملعـدات                 

وراقبــت البعثــة مجيــع األنــشطة الــيت . واألســلحة؛ وزيــارات يف املنطقــة اخلاضــعة لقيــود حمــدودة
  . أخطرت هبا

وقــدمت البعثــة، يف إطــار قــدراهتا املتاحــة، الــدعم الطــيب لربنــامج مفوضــية شــؤون            - ٤٠
لالجــئني املتعلــق بتــدابري بنــاء الثقــة واخلــدمات الطبيــة الطارئــة، مبــا يف ذلــك إجــالء املــصابني،   ا

وأجريت عملية إخالء واحدة شرق اجلدار الرملي خـالل         . للسكان احملليني على أساس إنساين    
  . الفترة املشمولة بالتقرير

ثــال الطــرفني لالتفــاق  ومــا زالــت عمليــات اهلليكــوبتر هــي الطريقــة األجنــع ملراقبــة امت    - ٤١
وبـسبب  . ، إذ متكّن من تغطية مساحات كبرية من األراضي يف فتـرة وجيـزة             ١العسكري رقم   

ــرة   ــة الفت ، تقلــص أســطول طــائرات اهلليكــوبتر التابعــة   ٢٠١٢-٢٠١١التخفيــضات يف ميزاني
فقـد ُخفّـض عـدد دوريـات        . للبعثة من ثالث طـائرات إىل اثنـتني، وهـو مـا كـان لـه أثـر سـليب                   

  .  يف املائة تقريبا٢٥ستطالع باهلليكوبتر، وُخفّض عدد الدوريات اجلوية عموما بنسبة اال
يادة يف متطلبات الرصد املتعلقة بالنمو الذي شهدته البنية التحتيـة العـسكرية             نظرا للز و  - ٤٢

ويقـوم املراقبـون العـسكريون يف       . العنـصر العـسكري للبعثـة     يـتعني تعزيـز     غرب اجلدار الرملي،    
 مركــز مراقبــة علــى ٣١٤ منطقــة تــدريب، و ٢٩ وحــدة ورصــد ٥٧٠ب الغــريب بزيــارة اجلانــ

طول خط انتشار ثان غـرب اجلـدار الرملـي، والعديـد مـن االنتـهاكات الطويلـة األمـد املتعلقـة                      
ويقـوم املراقبـون العـسكريون، شـرق     . باجلدار احلجري واخلندق يف قطاع بـري كنـدوز الفرعـي    

.  مركـز مراقبـة    ٣٨  وحـدة، ومثـاين منـاطق تـدريب، و         ٩٣ظمـة لــ     اجلدار الرملي، بزيارات منت   



S/2012/197  
 

12-27709 13 
 

ويقوم املراقبون العسكريون أيضا برصد احلالة األمنية إلبقاء البعثة علـى اطـالع علـى األنـشطة                 
ويقـدر أنـه مـن الـضروري تـوفري          . غري القانونية الـيت قـد تـؤثر علـى سـالمة املـراقبني يف املنطقـة                

  . هة الزيادة يف متطلبات الرصدمراقبا عسكريا إضافيا ملواج ١٥
  

  ة املدنيةالفنياألنشطة   -باء   
ما زال ممثلي اخلاص، جيري اتصاالت منتظمة مـع الطـرفني ملناقـشة تنفيـذ واليـة البعثـة                - ٤٣

واملسائل التشغيلية املتصلة بالبعثة، ولبذل مساعيه احلميدة من أجل تشجيع الطـرفني علـى حـل               
قــدت اجتماعــات متكــررة مــع الــسلطات املغربيــة وســلطات جبهــة وُع. املــسائل التقنيــة بينــهما

  . واجلزائر البوليساريو، وكذلك مع أعضاء السلك الدبلوماسي يف كل من الرباط
وواصــل موظفــو الــشؤون الــسياسية واإلعــالم بالبعثــة رصــد التطــورات يف اإلقلـــيم           - ٤٤

خلـاص واالتـصاالت الـيت جيريهـا     واملنطقة وتقدمي تقارير عنها، ودعم املساعي احلميـدة ملمثلـي ا      
مع الطرفني، ومع املسؤولني وأعـضاء الـسلك الدبلوماسـي يف املنطقـة، واملـساعدة، مـن خـالل                
هذه التقارير، يف إبقاء املبعوث الشخصي على اطالع على ما استجد من تطـورات يف اإلقلـيم                 

 منسقَي شـؤون البعثـة     وحافظ املكتب السياسي للبعثة على عالقات بناءة مع       . أو فيما يتعلق به   
يف اجلانب املغريب ويف جبهة البوليساريو ومع الـسلطات املعنيـة، علـى النحـو املتـوخى يف إطـار                    

، وقـام بتقـدمي     )١٩٩٦ (١٠٥٦جملـس األمـن     مهام املكتب السياسي املنصوص عليهـا يف قـرار          
. دوريـة إحاطات لزوار اإلقلـيم مـن املنظمـات واألجانـب ووسـائط اإلعـالم ومرافقتـهم بـصفة                 

فــرص حمــدودة لتيــسري أي جهــد آخــر مــن شــأنه أن يــساعد يف وضــع الطــرفني يف   ومل تــتح إال
مسار يفضي إىل صيغة متفق عليها حلل خالفاهتما؛ وبالتـايل، فقـد ركـز املكتـب جهـوده علـى                    

  .التطورات احمللية وحتليل األوضاع باالعتماد على معلومات من مصادر مفتوحة
دنيون الفنيون، قدر اإلمكان، مبراقبة مـا شـهده اإلقلـيم طـوال الفتـرة               وقام املوظفون امل    - ٤٥

ــالتقرير   ــشمولة ب ــد    امل ــة وســلمية إىل حــد بعي ــن مظــاهرات واحتجاجــات خمتلف ــة . م ويف منطق
جلبهــة تنــدوف، راقــب مكتــب االتــصال التــابع للبعثــة وقــائع املــؤمتر الــوطين الثالــث عــشر           

 الــداعني إىل إجــراء إصــالحات يف صــفوف  لبوليــساريو ومــا ســبقه مــن احتجاجــات الــشباب ا
، فقد أُوفد ممثلي اخلاص وموظـف للـشؤون الـسياسية إىل            ٥وكما ورد يف الفقرة     . البوليساريو

ــول      ــتباكات أيل ــاب اش ــصل، يف أعق ــشكل منف ــة، ب ــبتمرب /الداخل ــة األوضــاع  ٢٠١١س  لتهدئ
ية علـى تـدخل البعثـة،       واعترضت السلطات املغرب  . املتوترة على مستوى اجملتمع احمللي وتقييمها     

بلغت البعثة أيضا بأنه ال ميكن إنـشاء أي مكتـب           وأ.  البعثة جتاوزت حدود واليتها    موضحة أن 
  . للبعثة خارج العيون
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 دون مستوى املمثـل      اليت ُتعقد على مستوى    وُتطلَب وُتعتمد مجيع االجتماعات املدنية      - ٤٦
 الرملـي ومنــسق جبهـة البوليــساريو   عـن طريــق املنـسق املغــريب مـع البعثــة غـرب اجلــدار    اخلـاص  

ــع ــدوف  م ــة يف تن ــصاالت       . البعث ــل، ولكــن االت ــي ال تعرق ــل غــرب اجلــدار الرمل ــة التنق وحري
لــك مــن تــأثري ســليب علــى التفاعــل  اخلارجيــة ختــضع للمراقبــة والرصــد، مــع مــا يترتــب علــى ذ 

لـشرطة املغربيـة    ومبوازاة ذلك، فإن وجـود ا     . خمتلف اجلهات احمللية اليت جيري التحاور معها       مع
كمــا أن مثــة إشــارات إىل . ستقلةخــارج اجملمــع يــثين الــزوار عــن االقتــراب مــن البعثــة بــصفة مــ

 لالنتــهاك مــن حــني  علــى األقــل تعرضــتســرية االتــصاالت بــني مقــر البعثــة ونيويــورك قــد أن
بعثـة  أما شرق اجلدار الرملي، فـاإلقليم قليـل الكثافـة الـسكانية، والعالقـات بـني أفـراد ال                  . خرآل

وللتواصــل مــع مــسؤويل جبهــة البوليــساريو يف  . والــسكان املــدنيني غــري مقيــدة، لكنــها نــادرة 
طلب املساعدة يف الترتيبات مـن منـسق جبهـة          تشمل  منطقة تندوف، أصبحت املمارسة املتبعة      

ــة ملخيمــات الالجــئني، يــوفر الــدرك اجلزائــري دوريــات     أثنــاءويف. البوليــساريو  زيــارات البعث
وبعـد  .  املخيمـات   مـن املطـار إىل      املؤديـة   منتصف الطريـق   عندوظفني املدنيني للبعثة    حراسة للم 

 تــشرين ٢٣العــاملني يف جمــال األنــشطة اإلنــسانية مــن منطقــة تنــدوف يف   اختطــاف ثالثــة مــن
جبهـة البوليـساريو بـدورها دوريـات حراسـة          تـوفر   ،  )٥١الفقـرة   انظـر    (٢٠١١أكتوبر  /األول

  .لطريق إىل املخيماتمنتصف ا منملوظفي البعثة 
  

  اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -جيم   
ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسـع يف الـصحراء الغربيـة مـن جـراء خملفـات                      - ٤٧

احلـــروب مـــن ألغـــام أرضـــية ومتفجـــرات يـــشكل هتديـــداً للـــسكان احمللـــيني، وملـــراقيب البعثـــة   
 والـذي   ٢٠٠٩أغـسطس   /ي وقـع يف آب    ومنـذ احلـادث الـذ     . العسكريني ولألفرقـة اللوجـستية    

طــال أربعــة مــراقبني عــسكريني، واصــلت البعثــة اختــاذ التــدابري لــضمان ســالمة مــوظفي األمــم   
تعزيــز مركــز تنــسيق إجــراءات مكافحــة األلغــام التــابع للبعثــة عنــصراً   يــشكل املتحــدة، حيــث 

  .رئيسياً يف هذا الصدد
ث لقـي خـبري حملـي يف املتفجـرات          وقد وقعت حادثـة مميتـة شـرق اجلـدار الرملـي، حيـ               - ٤٨

ــه   وتتــوىل دعــم البعثــة والــصندوق االســتئماين للتربعــات املقدمــة       . مــصرعه أثنــاء أداء واجبات
للمساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام األنـشطة املتعلقـة باأللغـام شـرق اجلـدار الرملـي، الـيت              

ــة، العمــ      ــذها بواســطة شــراكة بــني املنظمــة غــري احلكومي ــسلح،  جيــري تنفي ل إلهنــاء العنــف امل
وبفـضل أفـراد مـن الـسكان احمللـيني مـدرَّبني علـى الـتخلُّص مـن                  . Mechemواملقاول التجـاري    

 صــنفاً، مشلــت قنابــل الطــائرات وقــذائف املدفعيــة وذخــائر   ٨ ٢٦٠الــذخائر، دمــرت األفرقــة  
املنـاطق  ومن ضـمن    .  موقع ملوث  ٥٠٠الدبابات وقذائف اهلاون والقنابل اليدوية يف أكثر من         
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.  مواقــع ٢٠٩ املعــروف أن هبــا خملفــات ذخــائر عنقوديــة، قامــت األفرقــة بــتطهري        ٢٢٩الـــ 
وأنشئت مراكز جتارية ومزارع للخضروات على طـول الطـرق امللوثـة سـابقاً، وُبنيـت مدرسـة                  

وال يـــزال أكثـــر مـــن . واحـــدة يف األراضـــي الـــيت كانـــت ملوثـــة ســـابقاً بالـــذخائر العنقوديـــة  
  . من حقول األلغام املعروفة إىل الشرق من اجلدار الرمليكيلومتر مربع ٣٠٠
وإىل الغــرب مــن اجلــدار الرملــي، أفــاد اجلــيش امللكــي املغــريب بوقــوع ســتة حــوادث،     - ٤٩
وال يعـرف نطـاق     . أدى إىل مقتل شخصني وإصابة مثانية مـدنيني وأربعـة عـسكريني جبـراح              مما

 لغمـاً   ٩ ٠٢٦ش امللكـي املغـريب بتـدمري        وأفـاد اجلـي   . التلوث بـشكل تـام غـرب اجلـدار الرملـي          
  . من الذخائر غري املنفجرة خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير٤٦١ و

 إىل الشخــصيويف حماولــة لتوســيع نطــاق بنــاء الثقــة والتعــاون الــتقين، طلــب مبعــوثي     - ٥٠
يوليـه  /طقـة يف متـوز    املدير بالنيابة لدائرة األمم املتحدة لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام أن يـزور املن              

وقد رحب الطرفان هبـذه البعثـة الـيت تـضمنت أنـشطتها مناقـشات بنـاءة بـشأن تنفيـذ                     . ٢٠١١
املعايري الدولية إلزالة األلغام على جانيب اجلدار الرملي، واستخدام األعتدة امليكانيكيـة لتعجيـل              

ر الرملـي، وإمكانيــة  أعمـال إزالـة األلغــام، وتـدمري خمـزون األلغــام املـضادة لألفـراد شــرق اجلـدا       
  .وضع عالمات على حاجز حقول األلغام الواقع مبحاذاته

  
  السالمة واألمن  -دال   

ــسائدة يف       - ٥١ ــة عــدم االســتقرار ال مل تكــن منطقــة العمليــات يف مــأمن مــن تــداعيات حال
فمــن بواعــث القلــق الــشديد أن اخُتطــف مــواطن إيطــايل ومواطنــان إســبانيان   . أمــاكن أخــرى

 يف جمال املـساعدة اإلنـسانية مـع منظمـات اإلغاثـة العاملـة يف خميمـات الالجـئني                    يعملونكانوا  
.  ومل ُيفـرج عنـهم حـىت اآلن        .أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٣يف  من رابوين، بالقرب مـن تنـدوف،        

، الـيت   “احلركـة مـن أجـل الوحـدة واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا              ”وأشارت بعض املـصادر إىل أن       
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسـالمي، ادعـت مـسؤوليتها عـن        يقال إهنا جمموعة منشقة عن      

  .اختطافهم
ويف أعقاب عمليات االختطـاف تلـك، كـان ممثلـي اخلـاص يف الـصحراء الغربيـة علـى                      - ٥٢

ــة   رأس وفــد ضــم  ــابعني للبعث فوضــية األمــم املتحــدة  ملممــثلني وأفــراد أمــن وأفــرادا عــسكريني ت
هم خـرباء أمنيـون مـن فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف                لشؤون الالجئني يف جنيف، وانضم إلي     

ــر، ــدوف  اجلزائ ــر العاصــمة وتن ــة    ســافر إىل اجلزائ  إلجــراء مناقــشات مــع املــسؤولني يف حكوم
اجلزائر والدبلوماسيني املقيمني يف اجلزائـر بـشأن احلـادث، وكـذلك لدراسـة التعزيـزات األمنيـة         

ــة اإلنــ     ــاملني يف جمــال اإلغاث ــم املتحــدة والع ــةلألم ــضا خميمــات   . سانية يف املنطق ــد أي وزار الوف
الالجــئني يف رابــوين، حيــث اجتمــع مــع مــوظفي األمــم املتحــدة ومــسؤويل جبهــة البوليــساريو  
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واختــذت البعثــة خطــوات فوريــة لــضمان ســالمة مجيــع العــاملني يف كــل مــن . لــنفس األغــراض
 يف جمــال األمــن، تنــدوف وشــرق اجلــدار الرملــي، وهــي تنطــوي علــى تعزيــز التعــاون والتــدابري 

وفرض قيود علـى التنقـل، ورفـع مـستوى األمـن يف تنـدوف وشـرق اجلـدار الرملـي، وكـذلك                       
  .إجراء تعديالت تشغيلية وتشييد حتصينات حول مواقع األفرقة

 ويـشكل عـدم     . األول من نوعه منذ إنـشاء البعثـة        وكان حادث االختطاف الذي وقع      - ٥٣
يوشك أن يـداهم املـراقبني العـسكريني غـري املـسلحني الـذين              االستقرار األمين يف املنطقة خطراً      

 مـسألة تـدعو إىل   يعملـون علـى مقربـة مـن احلـدود الـيت يـسهل اختراقهـا شـرق اجلـدار الرملـي           
حركة الوحـدة واجلهـاد     وعقب وقوع احلادث ووسط أنباء تتحدث عن تزايد عمليات          . القلق

لحة يف منطقة الساحل بعـد سـقوط النظـام          ، واألنشطة اإلجرامية وانتشار األس    يف غرب أفريقيا  
، استعرضـت البعثـة األوضـاع األمنيـة وقامـت بتحـديث             ٢٠١١أكتوبر  /اللييب يف تشرين األول   

تقييمها للمخاطر األمنيـة لكافـة مواقـع األفرقـة شـرق اجلـدار الرملـي، حيـث يتمركـز مراقبـون                      
البوليـساريو، وهـم عرضـة    عسكريون يف مواقع نائية معزولة عن وحدات الـدعم التابعـة جلبهـة           

وبالتعاون مع جبهة البوليساريو، اختـذت البعثـة تـدابري إضـافية للتخفيـف مـن                . ة حمتمل اتهجم
 كمـا قامـت بتحـسني       .ّراس أمن دائمني على مدار الـساعة      يف ذلك وجود حُ    حدة املخاطر، مبا  

قبـة، وأنظمـة   سياج مواقع األفرقة واإلنارة فيهـا، وصـفارات اإلنـذار وكـامريات وشاشـات املرا         
  .تعقب املركبات بواسطة األقمار الصناعية

  
  األشخاص املفقودون من جراء هذا الرتاع  -هاء   

واصلت جلنة الصليب األمحر الدولية العمل مـع الطـرفني واألسـر املعنيـة ملتابعـة مـسألة                    - ٥٤
  .األشخاص الذين ال يزالون مفقودين من جراء هذا الرتاع

  
  النازحني من الصحراء الغربية ومحايتهممساعدة الالجئني   -واو   

واصلت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة                     - ٥٥
تـوفري احلمايـة واملـساعدة لالجـئني     ) اليونيـسيف (الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  

فقـد عملـت هـذه املنظمـات     . ندوفالنازحني من الصحراء الغربية يف املخيمات الواقعة قرب ت       
الـدويل  األوروبيـة، والوكالـة اإلسـبانية للتعـاون         للجماعـة    التـابع مكتـب الـشؤون اإلنـسانية       مع  

وعـززت  .  يف هـذا الـصدد     والتنمية، وعدة منظمات غري حكومية دولية وحملية لتقدمي املـساعدة         
ــة واملراقبــة مــن خــالل     مــع املباشــر تعاملــها مفوضــية األمــم املتحــدة وجودهــا ألغــراض احلماي

. همالالجئني، حيث شيدت مكاتـب ميدانيـة جديـدة يف كـل املخيمـات لتقريـب اخلـدمات منـ           
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كمــا دعمــت املؤســسات القانونيــة العاملــة يف خميمــات تنــدوف، وقــدمت احلــوافز والتــدريب    
  .للمحامني والقضاة

ــة        - ٥٦ ــع األغذي ــسية توزي ــدعم الرئي ــالتقرير، ضــمت جمــاالت ال ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
وامليــاه، والــصرف الــصحي، والتعلــيم، والنقــل، واخلــدمات اللوجــستية، والــصحة، والزراعــة،   

وريثمــا جيــرى تقيــيم للمــستفيدين، واصــل برنــامج  . واملــأوى، واحلمايــة، واخلــدمات اجملتمعيــة 
 من احلصص الغذائيـة     ٣٥ ٠٠٠ من احلصص الغذائية العامة و       ٩٠ ٠٠٠ري  األغذية العاملي توف  

ــر ضــعفاً يف كــل شــهر، يف حــني أضــافت مفوضــية شــؤون          ــة لالجــئني األكث ــة العام التكميلي
 زيـارة لتوزيـع سـالل األغذيـة العامـة      ٤٥كما قامت الوكالتـان بــ       . الالجئني األغذية التكميلية  

خيمــات يف كــل شــهر، وفقــا ملــا بّينــه تقيــيم مــشترك   علــى خمتلــف نقــاط توزيــع األغذيــة يف امل 
  .لالحتياجات

ونفــذت مفوضــية شــؤون الالجــئني وبرنــامج األغذيــة العــاملي، مــن خــالل شــريكهما     - ٥٧
املنفِّذ، اهلـالل األمحـر اجلزائـري، برناجمـاً للتغذيـة التكميليـة لألطفـال دون سـن اخلامـسة الـذين                      

ء احلوامل واملرضعات يف مجيع املخيمـات، حيـث وزع          يعانون سوء التغذية إىل حد ما، والنسا      
منتجان غذائيان جديدان، سـبقتهما ورافقتـهما محـالت توعيـة لـضمان قبوهلمـا واسـتخدامهما                 

  .بشكل فعال
ــة         - ٥٨ ــث ُنظمــت دورات تدريبي ــريض، حي ــدعم ملدرســة التم ــضا ال ــدمت املفوضــية أي وق

ــةللممرضــات والقــابالت، وزودهتــا باملنتجــات والوســائل ال   وواصــلت املفوضــية دعــم  . تعليمي
برنامج مركز العالج اجملتمعي، وتزويد املرافق الصحية الصحراوية باملواد االستهالكية الالزمـة            

املعــدات املختربيــة /لعيــادات طــب األســنان وخــدمات األشــعة الــسينية والكواشــف الكيميائيــة  
احتياجـات  ومن أجل زيـادة    . ة الكلي حتياجاتاال يف املائة من     ٧٠املطلوبة، ملبية بذلك حوايل     

الوعي باألمراض املنقولة جنسياً، بدأت املفوضية تنفيذ مشروع رائد يركز على فـريوس نقـص               
ــشرية  ــة البـ ــد /املناعـ ــهاب الكبـ ــدز وداء التـ ــة    . اإليـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــلت منظمـ وواصـ

ة سلــسلة لتحــصني، الــذي يــشمل بنــاء القــدرات وصــيان املوســع ل هــاتنفيــذ برناجم) اليونيــسيف(
  .التربيد حلماية األطفال

ــرة   واصــلت املفوضــية  و  - ٥٩ ــضاً خــالل الفت ــالتقرير  أي ــشمولة ب ــز    امل ــن مراك ــدد م ــُم ع دع
لتوليــد للمفوضــية  كمــا مت تدشــني مــشروع .وذوي اإلعاقــةالتــدريب املهــين للــشباب والنــساء 

  .الدخل الزراعي يشمل صناعة احللوى على نطاق صغري يف خميم الداخلة
ــة  الســتيعابامــت املفوضــية بإصــالح ســت مــدارس يف املخيمــات    وق  - ٦٠ ــودة املفاجئ  الع

مـن ليبيـا، وتـدريب املعلمـني علـى وضـع املنـاهج الدراسـية          من أبناء الـصحراء الغربيـة       للتالمذة  
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 طالبــاً مــن املــنح الدراســية الــيت تقــدمها  ٢٥، اســتفاد ٢٠٠٨ومنــذ عــام . وأســاليب التــدريس
  .يف اللوازم املدرسية لقطاع التعليمقدمت اليونيس كما. املفوضية

وواصلت املفوضية تزويد الالجئني باملاء الصاحل للشرب، وبناء شـبكات ميـاه جديـدة                - ٦١
ــشاحنات    ــطة الـ ــاه بواسـ ــصال امليـ ــة إيـ ــن تكلفـ ــد مـ ــة   . للحـ ــضامن الدوليـ ــة التـ وقامـــت منظمـ

)Solidaridad Internacional(ه يف مجيــع ، وهــي منظمــة غــري حكوميــة، بتركيــب شــبكات امليــا
األوروبيــة ومفوضــية للجماعــة  التــابعمكتــب الــشؤون اإلنــسانية املخيمــات بفــضل متويــل مــن 

ومت تدريب املوظفني احملليني يف إدارة املياه الـصحراوية علـى اجلوانـب التقنيـة               . شؤون الالجئني 
  .ملعاجلة املياه

لواقعــة عنــد نقطــة  وقــدم برنــامج األغذيــة العــاملي الــدعم اللوجــسيت يف املــستودعات ا    - ٦٢
التسليم املوسعة، اليت يديرها اهلالل األمحر اجلزائـري واهلـالل األمحـر للـصحراء الغربيـة، بـصفة                  

، أوفد برنـامج األغذيـة العـاملي واملفوضـية بعثـة تقيـيم              ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . يومية
عرضـت الثغـرات   ، حيث است٢٠٠٩يف عام جرى مشتركة لتقييم تنفيذ العملية منذ آخر تقييم    
 وهي الغذاء والصحة والتعليم واملياه والـصرف        -املوجودة يف القطاعات الرئيسية ذات األمهية       

وزارت البعثــة مجيــع املخيمــات، واجتمعــت مــع ممثلــي املخيمــات  . الــصحي والنظافــة الــصحية
  .وسلطات القطاعات، ومجعت بيانات حيوية عن األسر املعيشية

، S/2010/175 (٢٠١٠أبريــل / نيــسان٦دة يف تقريــري املــؤرخ وعمــال بالتوصــية الــوار  - ٦٣
إىل مفوضية شـؤون    فيه اجمللس   طلب  الذي  ،  )٢٠١١ (١٩٧٩وقرار جملس األمن    ) ٧٥الفقرة  

الالجئني أن تواصل نظرها يف عملية لتسجيل الالجئني يف خميمات تنـدوف لالجـئني، واصـلت      
  .تها ومبادئهااملفوضية حوارها مع البلد املضيف، متشياً مع والي

  
  تدابري بناء الثقة  -زاي   

بالتعاون مع الطرفني، واصلت مفوضية شؤون الالجئني تنفيذ برنامج تدابري بناء الثقـة                - ٦٤
ــصال والتواصــل بــني الالجــئني     ــسهيل االت ــة  لت ــصحراء الغربي ــاء ال ــدوف  مــن أبن  يف خميمــات تن

 األمـم املتحـدة الـدعم اللوجـسيت        وقدمت بعثـة  . وأسرهم يف اإلقليم الواقع غرب اجلدار الرملي      
للربنامج من خالل النقل اجلوي، وضباط الشرطة لكي يسهلوا األعمـال التحـضريية وليكونـوا               

وال تـزال الزيـارات األسـرية واحللقـات الدراسـية الثقافيـة          . مبثابة حـراس مـرافقني، وطـاقم طـيب        
 الثقة، على النحـو املتفـق عليـه      عنصرين أساسيني من خطة العمل املستكَملة املتعلقة بتدابري بناء        

  .٢٠١٢يناير /مع الطرفني يف كانون الثاين
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وواجه برنامج تدابري بناء الثقـة مـصاعب غـري متوقعـة بعـد خطـف العـاملني الثالثـة يف                       - ٦٥
ويف أعقــاب احلــادث، أدت التــدابري الــيت اختــذهتا البعثــة      . جمــال اإلغاثــة اإلنــسانية يف رابــوين   

ر األمنية إىل تقييد حركة مـوظفي األمـم املتحـدة، وعلقـت مفوضـية               للتخفيف من حدة املخاط   
شؤون الالجئني ما توفده من بعثات إىل خميمات الالجـئني وأجلـت الـرحالت اجلويـة اجملدولـة                  

ــن أجــل   ــارات األســرية  م ــني   الزي ــا ب ــرة م ــشرين األول٢٨خــالل الفت ــوبر و / ت ــشرين ٤أكت  ت
ــاين ــوفمرب/الث ــم ا  . ن ــة األم ــسيق مــع بعث ــيم    وبالتن ــيم لتقي ــة تقي ملتحــدة، اضــطلعت املفوضــية ببعث

الترتيبــات األمنيــة، وطلبــت املــشورة وتأكيــدات بــشأن ســالمة املــوظفني مــن حكومــة اجلزائــر   
ــساريو  ــة البوليـ ــوم    . وجبهـ ــرية يـ ــارات األسـ ــة للزيـ ــرحالت اجلويـ ــتؤنفت الـ ــشرين ١٤واسـ  تـ

  .راسة الشخصيةنوفمرب بعد بدء العمل بإجراءات خاصة يف جمايل األمن واحل/الثاين
، بلغ العـدد اإلمجـايل لألشـخاص        ٢٠١١ وهناية عام    ٢٠٠٤وخالل الفترة ما بني عام        - ٦٦

ومـن ضـمن هـذا العـدد، اسـتفاد          . ٤٢ ٦٠٣املسجَّلني يف خميمـات قـرب تنـدوف ويف اإلقلـيم            
ولتبسيط اإلجراءات القائمة املتعلقـة بربنـامج       .  شخصاً من برنامج الزيارات األسرية     ١٢ ٣١٦
يــارات األســرية عــن طريــق اجلــو، أجــرت املفوضــية عمليــة حتقــق شــاملة يف الفتــرة مــا بــني     الز
 فيما يتعلق باألسر املسجلة يف إطـار برنـامج تـدابري            أكتوبر/ تشرين األول  ١١يوليه و   /متوز ١١

وأُطلع الطرفـان علـى قـوائم       .  يف اجملموع   شخصاً ٦ ٦٥١ وهكذا جرى التحقق من      .بناء الثقة 
واتفـق  . ة املرخَّص هلا مسبقاً، اليت ستقدم منها قائمة هنائية لكل رحلة إىل الطـرفني األسر احملتمل 

ــيت         ــسبع ال ــادرة ذات اخلطــوات ال ــل املغ ــداد قب ــى إجــراءات اإلع ــان يف وقــت الحــق عل الطرف
ويف وقـت سـابق مـن هـذا العـام، أجـرت املفوضـية عمليـة                 . عرضتها املفوضـية لتبـسيط العمليـة      

  . عدد املستفيدين والتحقق من قوائم التسجيل القدمية واستكماهلاتسجيل عامة بغرض زيادة
، قامت املفوضية مبهمة استطالع مشتركة للطـرق مـع البعثـة         ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   - ٦٧

الستكشاف إمكانية توسيع نشاط الزيارة األسرية من خالل إدراج احتمال الـسفر عـن طريـق          
لتمويل، فإن هذا اخليار مل تثبت جـدواه يف املـدى      وبسبب تعقيدات لوجستية ومتطلبات ا    . الرب

ويف اجتمـــاع بـــشأن برنـــامج تـــدابري بنـــاء الثقـــة دعـــت إىل عقـــده املفوضـــية يـــومي   . القـــصري
يناير يف جنيف، اتفق الطرفان على اإلبقـاء علـى خيـار الطريـق، لكـن                / كانون الثاين  ٢٥ و ٢٤

ــاً، باعتبــاره فرصــة لزيــادة عــدد املــستفيدي     علــى اتفقــاويف غــضون ذلــك، . نمــع إرجائــه مؤقت
 راكبــاً، وهــو مــا قــد يزيــد عــدد   ١٥٠البحــث عــن طــائرة ذات ســعة أكــرب قــادرة علــى نقــل   

وســـتعمل الطـــائرة الـــيت اســـتأجرهتا .  ســـنويا٦ً ٠٠٠املـــستفيدين مـــن الزيـــارات األســـرية إىل 
قي مركـز البعثـة     املفوضية وفقا للترتيبات ذاهتا املتبعـة مـع الطـائرات التابعـة للبعثـة يف إطـار اتفـا                  

واآلن وبعد أن مت تأمني الطـائرة الـيت مـن املقـرر أن تبـدأ رحالهتـا             . املربمني مع املغرب واجلزائر   
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أبريـــل، ســـيكون علـــى البعثـــة واملفوضـــية كلتيهمـــا زيـــادة دعمهمـــا لتوســـيع   / نيـــسان١١يف 
  .الربنامج نطاق
يف جزيـرة    دراسـية    سبتمرب، نظمـت املفوضـية حلقـة      / أيلول ١٦ إىل   ١٢ويف الفترة من      - ٦٨

وحـضر  . بشأن الثقافة احلّسانية والتراث التقليدي احلـّساين والعـادات احلـّسانية   ماديرا بالربتغال   
 مشاركا أتوا بأعداد متساوية مـن اإلقلـيم ومـن خميمـات تنـدوف               ٣٤هذه احللقة الدراسية حنو     

لطرفــان والبلــدان ويف اجتمــاع جنيــف بــشأن برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة، اعتــرف ا  . يف اجلزائــر
اجلاران بالنتيجة اإلجيابية هلذه احللقة الدراسية، واتفقا على ضـرورة عقـد حلقـة دراسـية ثقافيـة                  

ــهاأخــرى يف الربتغــال باالتفــاق مــع   ــزم املفوضــية تنظــيم .  حكومت احللقــة الدراســية  تلــك  وتعت
  .الفترة املقبلةوأخرى إضافية خالل 

ألمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، أنطونيـو       وبعد لقاء عقده مع الطرفني مفوض ا        - ٦٩
غوترييس، ومبعوثي الشخصي، ترأست املفوضية االجتمـاع املتعلـق بتقيـيم برنـامج تـدابري بنـاء                 

 الطرفني واجلزائـر   يممثلمشل املشاركون   و. يناير/ كانون الثاين  ٢٥ و   ٢٤الثقة الذي عقد يومي     
أمهيـة  من جديـد   وأكد املشاركون   . ثلي اخلاص وموريتانيا بصفة مراقبني، ومبعوثي اخلاص، ومم     

برنامج تدابري بناء الثقة، واحلاجة إىل إجياد السبل والوسائل الكفيلة بزيـادة الـروابط بـني األسـر           
وأعرب الطرفان عن التزامهما بالتعـاون الكامـل    .  عاما بسبب الرتاع   ٣٦اليت ظلت مشتتة ملدة     

 بناء الثقـة، وفقـا لواليتـها ومبادئهـا، واحلفـاظ علـى              مع املفوضية يف تنفيذ أنشطة برنامج تدابري      
كمـا تعهـدا بـضمان وصـول املفوضـية بـشكل كامـل              . الطابع اإلنساين لعملية تدابري بنـاء الثقـة       

ــاء الثقــة   إىل ودون عــائق إىل خميمــات الالجــئني يف اجلزائــر و  املــستفيدين مــن برنــامج تــدابري بن
  .اإلقليم يف
 املتعلقــة بربنــامج الزيــارات األســرية، وإجــراءات اإلعــداد      وباإلضــافة إىل االتفاقــات   - ٧٠

للزيارات وتعليق خيار الطريق الربية، اتفق املشاركون على أن تقوم املفوضية بتقيـيم اخليـارات               
. املتاحــة الســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات اجلديــدة لتــسهيل وصــالت االتــصال بــني العــائالت 

ت تنــسيقية علــى األقــل مــرتني ســنوياً الســتعراض وأكــدوا علــى موافقتــهم علــى عقــد اجتماعــا
دعــم التقــدم احملــرز يف برنــامج تــدابري بنــاء الثقــة، ومناقــشة القــضايا ذات االهتمــام املــشترك، و  

ــية  ــراء املفوضـ ــيميف إجـ ــار ذلـــك مـــن عمليـــات الـــدروس املستخلـــصة يف   ل تقيـ ــامج باعتبـ لربنـ
 مـن أجـل     ٢٠١٢ينـاير   /الثـاين ، وأقروا خطة عمل املفوضـية املـستكملة يف كـانون            ٢٠١٢ عام

  .تدابريالتنفيذ 
  

  الشرعينياملهاجرون غري   -حاء   
  .مل ُيسجل أي مهاجر غري شرعي يف الصحراء الغربية خالل الفترة املشمولة بالتقرير  - ٧١
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  حقوق اإلنسان  -طاء   

ــساريو  ظلــت  - ٧٢ ــدعو  جبهــة البولي ــة ت ــة مــن   إىل محاي حقــوق مــا ألهــايل الــصحراء الغربي
 زعــيم جبهــة وبعــث إيلّ. ن وإنــشاء آليــة رصــد مــستقلة يف اإلقلــيم خــالل هــذه الفتــرة  اإلنــسا

مـن  ألهايل الـصحراء الغربيـة   رسالة يدعي فيها وقوع انتهاكات ملا  ١٧البوليساريو عبد العزيز   
علـى  اشـتملت   حقوق اإلنسان ارتكبتها قـوات األمـن املغربيـة يف أمـاكن خمتلفـة مـن اإلقلـيم، و                  

ومهـت هـذه االدعـاءات    . أو قمعهـا أعـاله   ٢هرات اليت ورد ذكرها يف الفقـرة        التدخل يف املظا  
شتبه يف مـشاركتهم يف أعمـال العنـف الـيت           أفـراد مـن الـصحراء الغربيـة يُـ         أيضا ظروف اعتقـال     

إزيك وحماكمتهم أمام حمـاكم عـسكرية،        كدميخميم   يف   ٢٠١٠نوفمرب  /وقعت يف تشرين الثاين   
  . األمن املغربية ضد املظاهرات املنظمة تضامناً مع السجناءوكذلك القمع الذي متارسه قوات

معلومـات بـشأن   قـوق اإلنـسان   األمم املتحـدة حل   وقدمت حكومة املغرب إىل مفوضية        - ٧٣
ففـــي ســـياق . اإلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا بـــشأن حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف الـــصحراء الغربيـــة 

 للمجلـس الـوطين حلقـوق       تني اإلقليمي نيتدمها امللك، أنشأت احلكومة اللجن    اإلصالحات اليت ق  
تـان  وبدأت اللجن .  وملدينيت الداخلة وأوسرد   اإلنسان ملدن العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية     

هـاتني اللجنـتني    ومـن غـري املمكـن تقيـيم أثـر           . ٢٠١١ديـسمرب   /كـانون األول   ١٩ا يف   مأعماهل
  .ايف هذه املرحلة املبكرة من وجودمهاإلقليميتني 

غت حكومة املغرب املفوضية أيضا مبتابعتها التوصيات اليت كانت قـد تقـدمت هبـا           وأبل  - ٧٤
 للتحقيـق يف أعمـال العنـف الـيت أحاطـت      ٢٠١١جلنة التحقيق الربملانيـة، الـيت شـكلت يف عـام      

وبعـد  . ٢٠١٠نـوفمرب   /بتفكيك خميم كدمي إزيك بـالقرب مـن مدينـة العيـون يف تـشرين الثـاين                
وذكــرت احلكومــة أن عــددا مــن . ح تعويــضات جلميــع الــضحايالجنــة مبــنالالتحقيــق، أوصــت 

 الــذين كــانوا ضــحايا للعنــف خــالل عمليــة تفكيــك املخــيم، تقــدموا    أهــايل الــصحراء الغربيــة 
وأشـارت احلكومـة أيـضا إىل أن    . بطلبات التعويض وهم ينتظرون القرار النهائي يف هذا الشأن   

حصلوا علـى تعـويض علـى أسـاس         ) الباهتمالذين مل يقدموا مط   (ضحايا أعمال العنف اآلخرين     
  .إجراء للوساطة

ففـي  . يف الـصحراء الغربيـة    وخالل الـسنة املاضـية، حـدثت تطـورات بـشأن الناشـطني                - ٧٥
يف ، أفرجت حمكمـة االسـتئناف بالـدار البيـضاء مؤقتـاً عـن الناشـطني                 ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٤

 شــهراً مــن ١٨ الناصــري، بعــد  علــي ســامل التامــك وإبــراهيم دحــان وأمحــد  الــصحراء الغربيــة
وكانوا قد أُلقي عليهم القبض إىل جانـب أربعـة ناشـطني آخـرين              . االعتقال السابق للمحاكمة  

. ، لــدى عــودهتم مــن زيــارة ملخيمــات الالجــئني يف تنــدوف  ٢٠٠٩أكتــوبر /يف تــشرين األول
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 ، يف تـــشرين“املـــس بـــاألمن الـــداخلي للمغـــرب”وبـــدأت حماكمـــة املتـــهمني الـــسبعة بتهمـــة 
  .ومل يصدر بعد أي حكم يف هذه القضية. ، لكنها أُجلت أكثر من مرة٢٠١٠أكتوبر /األول
وأبلغت حكومة املغـرب املفوضـية بـأن الوكيـل العـام مبحكمـة االسـتئناف يف العيـون أمـر                     - ٧٦

انظــــر (يف الداخلــــة ســــبتمرب /أيلــــول ٢٥ العنــــف الــــيت وقعـــت يــــوم  بفـــتح حتقيــــق يف أحــــداث 
 حماكمــة أجرهتــا احملكمــة نفــسها يف مــا يتعلــق باحلــادث، حكــم علــى   وبعــد. )٤ و ٣ الفقــرتني
بالسجن ملدد تتراوح بـني أربـع وعـشر سـنوات بتـهم ممارسـة               أفراد من الصحراء الغربية     عشرة  

وال يزال ستة عشر آخرون حمتجزين يف سجن يف مدينة العيون حلـني االنتـهاء               . أنشطة إجرامية 
  .من حماكماهتم

، فردا مـن الـصحراء الغربيـة       ١٢٠ اليت تلقتها املفوضية، حوكم حنو       ووفقا للمعلومات   - ٧٧
مــن ضــمنهم نــساء، بــسبب جمموعــة مــن التــهم، مــن بينــها اســتعمال العنــف يف حــق مــوظفني   

وأفرج مؤقتاً عنـهم بعـد مـا يقـرب مـن            . عموميني، أمام حمكمة االستئناف املدنية مبدينة العيون      
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . ة، يف انتظـار صـدور احلكـم   عام واحد رهن االعتقال السابق للمحاكمـ   

 حاليا احملاكمة أمام احملكمـة العـسكرية        ٢٣، يواجه   ١٢٠ومن ضمن األشخاص البالغ عددهم      
تشكيل عـصابة إجراميـة واسـتعمال العنـف يف          ”الدائمة للقوات املسلحة امللكية بالرباط بتهمة       

ه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن       ووفقا ملا ذكرت  . “حق ضباط مكلفني بالسهر على األمن     
 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      ١٤احلق يف حماكمة عادلة، الذي نصت عليه املادة         

والسياسية، فإن استخدام حماكم عـسكرية أو خاصـة حملاكمـة املـدنيني يطـرح مـشاكل خطـرية                    
ــستقلة، وينب     يف ــدة ومـ ــصفة وحمايـ ــصورة منـ ــدل بـ ــة العـ ــق بإقامـ ــا يتعلـ ــرا  مـ ــون أمـ ــي أن يكـ غـ

، CCPR/C/GC/32 (١٤ميتثــل فيــه امتثــاال تامــا للــضمانات املنــصوص عليهــا يف املــادة  اســتثنائيا
لذا، أوصت اللجنة بأن حياكم كل فرد أمام احملـاكم العاديـة أو اهليئـات القـضائية            ). ٢٢الفقرة  

  .اناليت تطبق اإلجراءات القانونية املقررة وفقا للصكوك الدولية حلقوق اإلنس
 املعــتقلني املــذكورة ٢٣، بــدأت جمموعــة الـــ ٢٠١١نــوفمرب /ويف أوائــل تــشرين الثــاين  - ٧٨

لالحتجــاج علــى ظــروف ) املوجــود خــارج الربــاط(أعــاله إضــرابا عــن الطعــام يف ســجن ســال 
 يومــاً مــن اإلضــراب عــن الطعــام،  ٣٨وبعــد .  مــن الــسجناعتقــاهلم وطــالبوا بــاإلفراج عنــهم 
ــن أعــض    ــة م ــة مكون ــة إلدارة     شــرعت جلن ــة العام ــسان واملندوبي ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني اء اللجن

ويف أعقـاب   .  يف حـوار مـع املعـتقلني       - وهي هيئة حكومية مغربية تعىن بالـسجون         -السجون  
تأكيدات حصلت عليها اللجنة لضمان حتسني ظـروف احتجـاز املعـتقلني والـسماح للمـراقبني                

يف املـستقبل، وافـق هـؤالء علـى تعليـق إضـراهبم       الوطنيني والدوليني مبراقبة جلـسات االسـتماع       
  .ديسمرب/كانون األول ٧عن الطعام يوم 
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االعتقـال  حـاالت   ، وبعد أكثر من عام واحـد مـن          ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف    - ٧٩
السابق للمحاكمة، أجلت احملكمـة العـسكرية الدائمـة للقـوات املـسلحة امللكيـة بالربـاط مجيـع                   

 إىل املستـشفى بـسبب   ٢٣ أجل غري مسمى، وُنقل اثنان من املعتقلني الــ  اجللسات األخرى إىل  
ويف اليوم ذاته، وردت أنباء عن قيام قوات األمن املغربيـة يف العيـون              . حالتهما الصحية احلرجة  

  .٢٣بتفريق احتجاجات ُنظمت تضامناً مع املعتقلني الـ 
لتقريـر الـدوري الرابـع للمغـرب،        ، وأثنـاء النظـر يف ا      ٢٠١١نـوفمرب   /ويف تشرين الثـاين     - ٨٠

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقهـا إزاء االسـتخدام املزعـوم للقـوة مـن قبـل ضـباط إنفـاذ                    
وأبـدت اللجنـة أيـضا قلقهـا إزاء حـاالت االعتقـال واالحتجـاز               . القانون وأفراد األمـن املغاربـة     

، وانتـزاع االعترافـات حتـت       التعسفي، واالحتجاز يف أماكن سرية، والتعذيب، واملعاملة السيئة       
  .وطأة التعذيب، واالستخدام املفرط للقوة

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تلقــت مفوضــية حقــوق اإلنــسان مــزاعم عــن ســوء   - ٨١
وباإلضــافة إىل ذلــك، أُبلــغ مكتــب الوكيــل العــام بأعمــال  . ظــروف االحتجــاز يف ســجن ســال

وما زال من غري الواضح مـا إذا كـان          . الشرطةيف عهدة قوات    ارُتكبت  تعذيب ومعاملة مهينة    
  .قد بدأ التحقيق يف االنتهاكات اليت ارتكبها ضباط إنفاذ القانون أم ال

، غـري أنـه     دعوة دائمة إىل مجيع اإلجـراءات اخلاصـة       بعد بصفة رمسية    ومل يوجه املغرب      - ٨٢
ففـي إطـار زيـارة      . شرع يف ثالث واليات لإلجراءات اخلاصة خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            

 /أيلــول ١٤رمسيــة إىل املغــرب، زارت اخلــبرية املــستقلة يف جمــال احلقــوق الثقافيــة الداخلــة، يف  
ينبغي فوراً إلغاء أيـه تـدابري حتـد مـن احلقـوق الثقافيـة لـسكان                 ”وأوصت بأنه   . ٢٠١١سبتمرب  

أبنــائهم تـسمية  عــدداً مـن الــصحراويني مل يكـن مبقــدورهم   ”، وذكـرت أن  “الـصحراء الغربيــة 
تني للـ أن الزيـارتني ا   ، أكـدت حكومـة املغـرب        ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٤ويف   .“أمساء حّسانية ب

سيقوم هبما املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          
ــن      ــرة مـ ــتجريان يف الفتـ ــة سـ ــصحراء الغربيـ ــرب والـ ــة إىل املغـ ــسانية أو املهينـ   إىل١٥أو الالإنـ

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٢
، قام الفريـق العامـل املعـين مبـسألة          ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٠ إىل   ١٣وخالل الفترة من      - ٨٣

ونظـراً لـضيق   . التمييز ضد املرأة يف إطار القانون ويف املمارسة العملية بزيارة رمسية إىل املغـرب   
ىل مــدينيت العيــون  قيــود لوجــستية، مل يــتمكن الفريــق العامــل مــن الــسفر إ      وجــود الوقــت و

  . الداخلة يف الصحراء الغربية أو
ومن السابق ألوانه تقييم األثر الكامل آلليات الرصد التابعة جمللس حقوق اإلنـسان يف                - ٨٤

القيــود واضــحة بــسبب نطــاق اختــصاص اإلجــراءات هــذا الــسياق، علــى الــرغم مــن أن بعــض 
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 واليـة مواضـيعية     ٣٦ومثـة حاليـا     .  مما حيـول دون اطـراد الرصـد ومشولـه          اخلاصة وهيكل عملها  
وكل منـها مكلـف بتقـدمي       . لإلجراءات اخلاصة تتناول طائفة واسعة من قضايا حقوق اإلنسان        

ويغطـي  . تقارير عن حقوق اإلنسان وإسداء املشورة بشأهنا من وجهة النظر املواضيعية الفردية           
 ويقوم بزيـارات إىل دولـتني   كل منها الوضع السائد يف مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة،     

  .سنة أو ثالث دول كل
  

  االحتاد األفريقي  -خامسا  
واصلت البعثة تعاوهنـا مـع وفـد املـراقبني التـابع لالحتـاد األفريقـي بقيـادة كـبرية ممثليـه،                        - ٨٥

وأود أن أعـرب جمـدداً عـن تقـديري لالحتـاد األفريقـي علـى               . السفرية يلما تاديسي، من إثيوبيـا     
ــ. مــسامهته ــا       كم ــدم هل ــون، حيــث تق ــة االحتــاد األفريقــي يف العي ــا لبعث ــة دعمه ا واصــلت البعث

  .املساعدة اللوجستية واإلدارية من ضمن مواردها احلالية
، حضر ممثلي اخلاص اجتماعـا رفيـع املـستوى        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٤ و   ٣ويف يومي     - ٨٦

يجيات املــشتركة وســبل يف القــاهرة، مبــصر، نظمــه االحتــاد األفريقــي، حيــث نوقــشت االســترات 
وكـان هـذا االجتمـاع متابعـة لالجتمـاع      . تعزيز التعاون من أجل دفع عجلة السالم يف أفريقيـا         

اشــترك يف والــذي ، ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٨ إىل ٢٦الــذي عقــد يف القــاهرة يف الفتــرة مــن  
  .تنظيمه كل من األمم املتحدة واالحتاد األفريقي

  
  اجلوانب املالية  -سادسا  

 مليـون   ٦١,٤، ختصيص مبلـغ قـدره       ٦٥/٣٠٤ت اجلمعية العامة، مبوجب قرارها      قرر  - ٨٧
 إىل ٢٠١١يوليـــــه / متـــــوز١دوالر لإلنفـــــاق علـــــى البعثـــــة خـــــالل الفتـــــرة املمتـــــدة مـــــن   

ــران ٣٠ ــه /حزيـ ــد    . ٢٠١٢يونيـ ــا بعـ ــة إىل مـ ــة البعثـ ــرر جملـــس األمـــن متديـــد واليـ ــا قـ وإذا مـ
 ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠بعثــة حــىت ، فــإن تكلفــة اإلبقــاء علــى ال ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ٣٠

وقـد قُـدمت امليزانيـة املقترحـة للبعثـة          . ستقتصر علـى املبـالغ الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة              
ــرة مــن   ــه / متــوز١للفت ــران٣٠ إىل ٢٠١٢يولي ــه / حزي ــدره  ٢٠١٣يوني ــغ ق ــون ٥٨,٧ مببل  ملي

عيــة العامــة للنظــر فيهــا خــالل  إىل اجلم) باســتثناء التربعــات العينيــة املدرجــة يف امليزانيــة (دوالر 
  .اجلزء الثاين من دورهتا املستأنفة السادسة والستني

، بلغت االشتراكات املقررة غري املـسددة للحـساب   ٢٠١٢مارس / آذار١٩وإىل غاية     - ٨٨
وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة جلميــع   .  مليــون دوالر٤٦,٨اخلــاص للبعثــة 

  . مليون دوالر٢ ٤٤٠,٣ك التاريخ عمليات حفظ السالم يف ذل
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ــة   - ٨٩ ــارس / آذار١٩وإىل غاي ــسامهة    ٢٠١٢م ــدان امل ــستحقة للبل ــالغ امل ــغ جممــوع املب ، بل
وقد ُسددت تكاليف القوات واملعدات اململوكـة للوحـدات عـن           .  مليون دوالر  ٠,٤٣بقوات  

ذلك بـسبب   ، على التوايل، و   ٢٠١٠أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠١١فرباير  /الفترتني حىت شباط  
  .عدم كفاية النقدية يف احلساب اخلاص للبعثة

  
  التحديات اليت تواجه عمليات البعثة  -سابعا   

الـــــذي تقـــــرر مبوجبـــــه جتديـــــد واليـــــة البعثـــــة حـــــىت ) ٢٠١١ (١٩٧٩يف القـــــرار   - ٩٠
 أن أتنــاول، يف تقريـري املقبـل، التحــديات   ، طلــب جملـس األمـن إيلّ  ٢٠١٢أبريـل  /نيـسان  ٣٠

اجههـا عمليـات بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة، وأن أحبـث           القائمة اليت تو  
الواليـة، واألنـشطة العـسكرية      : وتنقسم هذه التحديات إىل ثالث فئـات هـي        .  امليدان يفاحلالة  

  . واملدنية الفنية، والظروف األمنية
يم اسـتفتاء   فمن حيث والية البعثة، كـان الغـرض األساسـي مـن إنـشاء البعثـة هـو تنظـ                     - ٩١

حول تقرير املصري يف الصحراء الغربية واإلشراف على إجرائـه، بوصـف ذلـك وظيفـة داعمـة،                  
وممـا اسـتتبعته   . ملراقبة وقف إطالق النار بني الطرفني، واحلفاظ على الوضـع العـسكري الـراهن    

سـتعدادات  العملية السياسية املتعثرة أن البعثة مل تكن قادرة على إجراء االستفتاء أو مواصلة اال             
لذلك، فإن والية البعثة تقتـصر يف الواقـع علـى مراقبـة وقـف إطـالق              . التنظيمية لعملية االنتقال  

النار، ومبا أن الوالية األصلية كانت تتوقع استفتاء وشـيكاً، فـإن تعليمـات جملـس األمـن بـشأن              
  .مراقبة وقف إطالق النار كانت ذات طابع عام

، إىل جانب تقلـص الـصبغة   ٢٠٠٣شطة االستفتاء يف عام   وقد أدى التعليق الكامل ألن      - ٩٢
الدولية للرتاع والتغريات احلاصلة يف البيئة التشغيلية، إىل تشجيع الطرفني على وضع تفـسريات              

فــاملغرب حيبِّــذ عمليــة عــسكرية أضــيق حلفــظ . خاصــة هبمــا، ال تتوافــق دائمــا مــع واليــة البعثــة
رفاهيـة الـسكان وإدراج آليـة حلقـوق      رصـدا أوسـع ل    السالم، يف حني تتوقع جبهـة البوليـساريو         

وقـد أدى هـذان التفـسريان      . اإلنسان ضمنها كما هو احلال يف بعثـات حفـظ الـسالم األخـرى             
املتباينان إىل األخذ بنهج يف التعامـل مـع البعثـة أفـضى، مبـرور الوقـت، إىل تآكـل سـلطة البعثـة                        

  . يف جمال حفظ السالموضعف وظائفها وساهم يف اخلروج عن املمارسة املتبعة
إىل أيـضا   وتعزى التحديات اليت تواجهها البعثة يف أنـشطتها العـسكرية واملدنيـة الفنيـة                 - ٩٣

اشـتراط أن حتمـل     فمـثال   . اخلروج عن مبادئ حفظ السالم ومعايريه وممارساته املتعارف عليها        
البعثـة يوجـدان     ونـصب األعـالم املغربيـة حـول مقـر            مركبات البعثة لوحات دبلوماسية مغربيـة     

  .مظهرا يثري الشك بشأن حياد البعثة
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ويعاين جماال املراقبة العسكرية واإلبالغ عن االنتهاكات من عدم وجود شروط دقيقـة               - ٩٤
ويـنظِّم  . لوقف إطالق النار، وانعدام سلطة للبعثة متكِّنـها مـن منـع عـدم االمتثـال أو تـصحيحه                  

، املعــدات ١٩٩٨ و ١٩٩٧انبــان يف عــامي ، الــذي وافــق عليــه اجل١االتفــاق العــسكري رقــم 
العسكرية واملنشآت الدفاعية اجلديدة وعمليات االنتـشار يف املنـاطق احملظـورة املتامخـة للجـدار                

ــام         والطرفــان علــى الــسواء   . ١٩٩١الرملــي للحفــاظ علــى الوضــع الــذي كــان قائمــاً يف ع
 يف األرجــاء اجلنوبيــة مــن ويــشدد املغــرب علــى نطــاق التهديــدات األمنيــة. حيترمــان االتفــاق ال

مـن  ت املخالفـات الـسابقة      ونـسب . اإلقليم لتربير عدم امتثاله يف مـا يتخـذه مـن تـدابري عـسكرية              
 كوسـيلة  اقبل قادة جبهـة البوليـساريو إىل أفـراد مـن قادهتـا، ولكـن يبـدو أنـه قـد مت اسـتخدامه                

مل قدرة البعثـة علـى      وقد قوضت هذه العوا   . لالحتجاج على حالة اجلمود يف العملية السياسية      
ــه بانتظــام، والتمــسك بــروح ونــص اتفاقــات وقــف       رصــد الوضــع علــى األرض واإلبــالغ عن

  .إطالق النار واالتفاقات العسكرية والتأثري الرادع للوجود الدويل لألمم املتحدة
وبعثــة األمــم املتحــدة هــي املــسؤولة عــن رصــد التطــورات احملليــة الــيت تــؤثر احلالــة يف      - ٩٥

، واحلفــاظ علــى وقــف  وتقييمهــا وتقــدمي تقــارير بــشأهنا أو التطــورات ذات الــصلة هبــااإلقلــيم 
إطالق النار، والظروف السياسية واألمنية الـيت تـؤثر علـى عمليـة الـسالم الـيت يقودهـا مبعـوثي                     

وبواسطة وظائف بعثـة حفـظ الـسالم االعتياديـة هـذه تـزوِّد األمانـة العامـة وجملـس                   . الشخصي
ــوثي الش  ــن ومبع ــة،      األم ــصحراء الغربي ــة بالوضــع يف ال ــيالت املتعلق ــات والتحل خــصي باملعلوم

سيما وأن البعثة متثل الوجود الدويل الوحيد يف اإلقلـيم بـصرف النظـر عـن مكتـب مفوضـية         ال
وحبـذا لـو ُسـمح ملـوظفي        . األمم املتحدة الصغري الذي يتوىل تـسهيل برنـامج تـدابري بنـاء الثقـة              

 كامل أطياف احملاورين غرب اجلدار الرملي ويف منطقـة تنـدوف           البعثة بالوصول دون قيود إىل    
هلذه األغراض، سواء كانوا مسؤولني حمليني أو وطنيني، أو نشطاء مـن املعارضـة، أو مـن قـادة          

  .اجملتمع املدين
وشرق اجلدار الرملي، ميثـل أمـن أفـراد البعثـة مـصدر قلـق متزايـد يـؤثر علـى أنـشطتها                        - ٩٦

النامجة عن تدهور أحوال األمن يف منطقة الساحل، والثغرات الـيت تعتـري             فاألخطار  . التنفيذية
التنسيق األمين على الصعيد اإلقليمي، وانتشار األسلحة جراء الصراع يف ليبيا، ونقـص املـوارد               
الالزمة ملراقبـة احلـدود وتـدابري أمنيـة أشـد، كلـها عوامـلٌ تعـرِّض املـراقبني العـسكريني ملخـاطر                       

لقــت الــدوريات الليليــة منــذ نــصب كمــني للقــوات املوريتانيــة قــرب حــدود    وقــد ُع. متزايــدة
ــا  ــام   موريتاني ــة ع ــصحراء الغربي ــع ال ــضا  ؛ و٢٠٠٨م ــة أي ــة  شــهدت البعث ــع  حــوادث مواجه م

، حـذرت جبهــة البوليــساريو   التـابعني للبعثــة وحرصــاً علـى أمــن املـراقبني العــسكريني  . املهـرِّبني 
ات أفرادها يف أعقاب عمليـات االختطـاف الـيت وقعـت يف     البعثة داعية إياها إىل احلد من حترك  

ــشرين األول ــوبر /ت ــدوف ٢٠١١أكت ــة تن ــة البوليــساريو     .  يف منطق ــة وجبه ــد اختــذت البعث وق
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إجراءات أمنية إضافية، مع أنه قد تكون هناك حاجة للمزيد رهناً مبا قد يستجد مـن تطـورات                  
  .أخرى وخطورة آثارها من الناحية األمنية

 الطرفان حرية احلركة للبعثة وإمكانية وصوهلا إىل املتحـاورين، شـريطة أن يـتم         ويكفل  - ٩٧
التعامل مع قوات الطرفني على قدم املساواة، وفقاً جلبهة البوليساريو، ووفقاً للمغـرب، وذلـك               

من صميم التحديات الـيت تواجههـا البعثـة         والعرف املتبع هو    . بعرهناً مبراعاة حدود العرف املتَّ    
فقــد أصــبح مــن الــصعب علــى حنــو متزايــد للبعثــة الوفــاء مبتطلبــات تنفيــذ واليتــها . اهتــايف عملي

 بطريقة تتسم باملصداقية، نظرا للقيود اليت استجدت مع مرور الوقـت كمـا هـو موضـح أعـاله                  
  .)٩٨-٩٤الفقرات (
  

  املالحظات والتوصيات  -ثامنا   
ث مـن احملادثـات غـري الرمسيـة         ، أكـدت اجلـوالت الـثال      املـشمولة بـالتقرير   خالل الفترة     - ٩٨

ن، ولقاؤمهــا بــشأن املــوارد الطبيعيــة، وإجــراءات بنــاء الثقــة، والعديــد مــن  االــيت أجراهــا الطرفــ
 ال تـزال لـديهما اإلرادة       نياملشاورات الثنائية اليت عقدها مبعـوثي الشخـصي معهمـا، أن الطـرف            

ــدخول يف      ــديهما حــىت اآلن اإلرادة لل ــست ل ــاء، ولكــن لي ــسياسية للق ــة  ال  مفاوضــات جوهري
حـل سياسـي عـادل    ”صوب اهلدف املنصوص عليه يف قرارات جملس األمن املتعاقبـة، أال وهـو         

 .“ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه

إن كــل طــرف يقــرأ التــاريخ، والقــرارات املتتاليــة الــصادرة عــن خمتلــف أجهــزة األمــم    - ٩٩
املتحــدة وممارســاهتا، واألجــواء احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، وكــذلك  املتحــدة، ومبــادئ األمــم 

ونتيجـة ذلـك هـي مواقـف        . النتائج املترتبة على الربيع العريب، وجيد فيها ما يربِّر موقفه ويعزِّزه          
تطــرح علــى مــا يبــدو اختالفــات ال ميكــن جتاوزهــا ســواء بــشأن الغــرض مــن عمليــة التفــاوض  

 .املصريوسائل تلبية شرط تقرير  أو

فجبهـة البوليــساريو تقــول إن الــصحراء الغربيــة هـي إقلــيم غــري متمتــع بــاحلكم الــذايت    - ١٠٠
توختـه قـرارات جملـس      كمـا   جيب تسوية وضعه النهائي عن طريـق ممارسـة حـق تقريـر املـصري،                

ففي رأي جبهة البوليساريو، جيب على الطرفني بالتـايل         . األمن وحددته قرارات اجلمعية العامة    
قبال باحلاجة إىل عدة خيارات ممكنة، وإجـراء اسـتفتاء يطـرح هـذه اخليـارات علـى شـعب                    أن ي 

وباإلضـافة إىل  . الصحراء الغربية الختاذ قرار بشأهنا وفقاً ملبادئ األمم املتحدة وممارساهتا املتبعـة  
ذلك، ترى جبهة البوليساريو أن جهات معنيـة رئيـسية تـدعم هـذه املواقـف وأن منطـق الربيـع                     

يب يقتــضي بــأن يتمتــع شــعب الــصحراء الغربيــة حبريــة التعــبري والتجمــع الــسلمي للتعريــف  العــر
 .بوجهات نظره
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أما املغرب فإنه يقول إن الـصحراء الغربيـة ينبغـي أن تتمتـع حبكـم ذايت موسَّـع ضـمن                      - ١٠١
 بــني االســتقالل واالنــدماج يف املغــرب هــو احلــل الوحيــد    “احلــل الوســط”ســيادته وأن هــذا 

مع التحلـي بالواقعيـة والرغبـة       ”ويف رأي املغرب، فإن دعوة اجمللس إلجراء مفاوضات         . للرتاع
 اعتـراٌف بـاقتراح املغـرب، لـذا ينبغـي للطـرفني أن يتفاوضـا علـى تفاصـيل احلكـم           “يف التـسوية 

وعالوة علـى ذلـك، يـرى املغـرب أن مبـادئ األمـم املتحـدة وممارسـاهتا الراهنـة تـسمح            . الذايت
 خالل املفاوضـات واسـتفتاء تأكيـدي، وأن جهـات معنيـة مهمـة تـدعم هـذه                   بتقرير املصري من  

املواقف، وأن منطـق الربيـع العـريب مت تطبيقـه علـى الـصحراء الغربيـة مـن خـالل توسـيع نطـاق                         
 .اإلصالحات الدميقراطية اليت يأخذ هبا املغرب لتشمل ذلك اإلقليم

ورات احملليـة واإلقليميـة والدوليـة، مـن     وبالرغم من الطريقة اليت يقرأ هبا الطرفـان التطـ       - ١٠٢
ومـع مـرور الوقـت،      . رتاع أخذت تتغري على مـستويات عديـدة       الالواضح أن الظروف احمليطة ب    

البـدء يف تغـيري مواقفهمـا بـشأن الغـرض مـن عمليـة        مـن   الطـرفني   متكن  ميكن هلذه التغيريات أن     
كـن أن تتـيح فرصـاً جديـدة         وهـي يف أثنـاء ذلـك مي       . التفاوض ووسائل تلبية شرط تقرير املـصري      

للتوصل إىل تـسوية ال حتظـى بتأييـد الطـرفني فقـط، بـل أيـضا بتأييـد شـعب الـصحراء الغربيـة،                         
 .وهذا هو املهم

ومــع ذلــك، مــن املمكــن أيــضا أن يظــل الطرفــان، بــالرغم مــن الــتغريات احلاصــلة يف     - ١٠٣
د يف االقتـراحني اللـذين      الظروف، متشبِّثني مبواقف يستبعد كـل منـها اآلخـر، علـى حنـو مـا ور                

، وكانت نتيجة ذلك ترجيح بقاء الوضع على مـا هـو            ٢٠٠٧أبريل  /قُدما إىل اجمللس يف نيسان    
 .لذا فإن النتائج املترتبة على هذه احلالة تستحق اهتماماً شديداً يف الوقت املناسب. عليه

نـشطته  ويف غياب إطار عمل جديد، سيواصـل مبعـوثي الشخـصي العمـل وفـق منـط أ                  - ١٠٤
وهلـذه الغايـة، سيواصـل      .  من تقريـري الـسابق     ١٢٠االعتيادي، مبا فيها تلك الواردة يف الفقرة        

حبث إمكانية عقد اجتماع جملموعة متثِّل شـرحية عريـضة مـن شـعب الـصحراء الغربيـة للتـشاور                    
وباإلضـافة إىل   . والتحاور باعتبار ذلك وسيلة للخروج بأفكار جديدة ُتعـرض علـى املفاوضـني            

الدول اخلمـس يف احتـاد   من املمثلني احملترمني   ك، سيبحث إمكانية عقد اجتماع جملموعة من        ذل
يف املتبقـي   كـبري   الرتاع  الـ املغرب العريب لنفس الغرض، إدراكاً بـأن نـزاع الـصحراء الغربيـة هـو                

 .مشال أفريقيا

ي ومن بني الـسبل األخـرى لتحفيـز إجيـاد أفكـار جديـدة، سيـشجِّع مبعـوثي الشخـص                    - ١٠٥
ــتمكني       ــارات الدبلوماســيني واملــشرِّعني والــصحفيني وغريهــم ل ــضاً علــى تيــسري زي الطــرفني أي

ويف . اجملتمع الدويل من اكتساب فهم أعمق لوجهات نظر املتضررين مباشـرة مـن هـذا الـرتاع                
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هنايـة املطـاف، فـإن أي تـسوية يتوصـل إليهـا الطرفـان ال بـد أن حتظـى بتأييـد شـعب الــصحراء            
 .كون عادلة ودائمة ومقبولة للطرفني، وإذا أريد جتنُّب أي توترات يف املستقبلالغربية لكي ت

وكما ذكرت يف تقريـري الـسابق، فـإن معاجلـة مـسائل حقـوق اإلنـسان مهمـة أيـضاً                      - ١٠٦
. وتقع علـى عـاتق مجيـع األطـراف مـسؤولية كفالـة محايـة حقـوق اإلنـسان         . حلل النـزاع ككلّ 

 الصدد، لكن قضايا حقوق اإلنـسان ال تـزال ُتثـار يف مـا يتعلـق                 وما فتئت اجلهود ُتبذل يف هذا     
ومـن املهـم   . بشعب الصحراء الغربيـة، وهـذا دليـل علـى أن بعـض املخـاوف ال تـزال موجـودة             

 مـن تقريـري     ١٢١إعمال اآلليات الكفيلة مبعاجلة هذا الوضع، على النحـو املتـوخى يف الفقـرة               
لــذا فــإن اجلهــود املــذكورة تتطلــب  . مــل وفــوريالــسابق املقــدَّم إىل جملــس األمــن، بــشكل كا 

 .التعامل بقدر أكرب ومبزيد من التركيز مع الوضع القائم يف الصحراء الغربية واملخيمات

ــدد        - ١٠٧ ــادة ع ــارات األســرية لزي ــدرة اســتيعاب الزي ــة يف ق ــادة املتوقع ــين أرحــب بالزي وإن
دة، والـذين ميكنـهم االسـتفادة       الالجئني وأفراد أسرهم الذي فـّرق بينـهم الـرتاع لـسنوات عديـ             

. من هذا الربنامج، وأوصي بزيادة ستة من ضباط شرطة بعثة األمم املتحدة لدعم هـذا التوسـع          
وأنـوه أيـضا إىل جنــاح احللقـة الدراســية الثقافيـة الــصحراوية، والتـزام الطــرفني مبواصـلة التعــاون       

 مـن آثـار تـشتُّت الـشمل الـيت        البناء مع مفوضية شؤون الالجئني يف اجلهـود املبذولـة للتخفيـف           
ــرتاع  ــا ال ــامج اإلنــساين       . خلفه ــا للربن ــى دعمهم ــا عل ــر وموريتاني ــضا أن أشــكر اجلزائ وأود أي

 .للزيارات األسرية

ويــسرين أن أشــري إىل التقــدم احملــرز يف إزالــة األلغــام األرضــية والــذخائر املتفجــرة مــن  - ١٠٨
فهـذه األنـشطة   . الـسابق لة منـذ تقريـري   خملّفات احلرب، واخنفاض عدد حوادث األلغام املسجَّ 

ــة ويف ســالمة       ّيقال ــدنيني يف املنطق ــسكان امل ــة يف ســالمة ال ــصورة مباشــرة وإجيابي ــساهم ب ــة ت م
وأشــري أيــضا إىل االســتقبال اإلجيــايب واملناقــشات البنــاءة الــيت  . مــوظفي األمــم املتحــدة كــذلك

 باأللغام بشأن تنفيذ املعـايري الدوليـة   أجراها كل طرف مع دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة     
وللحفاظ على هـذا العمـل احليـوي، أهيـب باجلهـات            . إلزالة األلغام على جانيب اجلدار الرملي     

املاحنة إىل أن تقدم الدعم جلهود الطرفني وجلهود البعثـة مـن أجـل االسـتفادة مـن التقـدم احملـرز                  
 .واالستثمارات اليت متت حىت اآلن

 احلايل، تشمل املهام الرئيسية للبعثة مراقبـة اتفـاق وقـف إطـالق النـار بـني                  ويف الوقت  - ١٠٩
الطرفني، وتقدمي التقـارير عـن األنـشطة العـسكرية لكـال اجلـانبني وعـن التطـورات احلاصـلة يف                     
اإلقليم وتلك اليت تؤثر فيه، وأنشطة إزالة األلغام، وتقدمي الدعم اللوجسيت لربنـامج تـدابري بنـاء     

وقد ظلت البعثة، ضمن القيود الـيت تعمـل   . ع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   الثقة التاب 
فيها، تزاول مهمتها املتمثلـة يف مراقبـة وقـف إطـالق النـار، وأدى وجودهـا علـى أرض الواقـع                      
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ــال        ــار أو اســتئناف القت ــاق وقــف إطــالق الن ــن اإلخــالل باتف ــا يف ردع الطــرفني م . دورا هام
 جمال إزالة األلغـام، حيـث قامـت بـتطهري منـاطق شاسـعة مـن األرض،          وحققت تقدما جيدا يف   

 .وسّهلت على حنو فعال تبادل الزيارات العائلية حتت إشراف املفوضية

 جملموعـة مـن     نيوأثناء مراقبة اتفاق وقف إطالق النار، يتصدى مراقبو البعثة العـسكري           - ١١٠
فهـم يراقبـون مـساحة جمموعهـا        . بـاهتم التحديات الظرفية ومصاعب يف القدرات أثناء أداء واج       

وبـسبب االفتقـار    .  كيلـومتر  ١ ٦٠٠ كيلومتر مربع وداخلها اجلدار الرملي البـالغ         ١٠٤ ٠٠٠
املراقبـون  ركز ي كيلومتر،  ٢٦٦ ٠٠٠إىل القدرات الالزمة لتغطية كامل مساحة اإلقليم البالغة         

ار الرملـي واملنـاطق احملظـورة    علـى اجلـد  الـيت يبـذلوهنا   اآلن جهـود الرصـد الرئيـسية     العسكريون  
علــى كــال اجلــانبني، عــن طريــق الــدوريات الربيــة واالســتطالع اجلــوي، ملراقبــة مــدى االمتثــال 

ويـؤدي املراقبـون    .  واإلبـالغ عنـه    ١لوقف إطالق النار وفقاً ألحكام االتفـاق العـسكري رقـم            
 لدور الردع الذي تـضطلع      العسكريون عددا من املهام ذات الصلة اليت تعترب بالغة األمهية أيضاً          

به البعثة، وذلك لطمأنة كل جانب حول النوايا غري العدوانية للطرف اآلخـر، وحلـل املـشاكل                 
وهــم يقومــون بــالتحقيق يف انتــهاكات االتفــاق العــسكري . أو تبديــد التــوترات عنــد ظهورهــا

ارات باألنـشطة    والتحقق منها، واالستجابة للطلبات املتعلقة باألنشطة احملظورة واإلخط        ١ رقم
وباإلضافة إىل ذلك، يقـوم املراقبـون العـسكريون بـالتحقيق، يف            . املسموح هبا من كال الطرفني    

حدود إمكاناهتم، يف مزاعم جانب واحد ضد اآلخر، وضمان إطالع كل جانـب علـى النحـو           
 .الواجب على ما يتوصلون إليه من استنتاجات

 يف اإلقلــيم بــشكل كامــل، والتفاعــل مــع  إن قــدرة البعثــة علــى رصــد وتقيــيم الوضــع  - ١١١
كامل أطياف احملاورين، أمـر ال بـد منـه، كمـا جتلـى يف سـياق أحـداث العنـف الـيت وقعـت يف                          

ــية  ــاراة رياضـ ــة بعـــد مبـ وأُعـــرب عـــن أســـفي لوقـــوع خـــسائر يف األرواح يف  . مدينـــة الداخلـ
 الـيت تـربهن علـى    سبتمرب، وأشـعر بـالقلق إزاء األدلـة   / أيلول٢٥االشتباكات اليت تلت ذلك يف     

وجود توترات جمتمعية تعتمل يف اجلزء الغـريب مـن اإلقلـيم، وذلـك نتيجـة أخـرى لعـدم وجـود                      
اتفاق سالم بني املغرب وجبهة البوليساريو، واستمرار الوضـع علـى مـا هـو عليـه يف الـصحراء                    

ــة ــة يف املنطقــة، ممــا جيعــل املــ     . الغربي ــدهور األوضــاع األمني ــل إزاء ت ــق مماث ــساورين قل راقبني وي
وأود أن أعرب عن تعاطفي مـع العـاملني         . العسكريني شرق اجلدار الرملي عرضة خلطر مؤكد      

يف اجملــال اإلنــساين الــذين اختطفــوا مــن تنــدوف ومــع أســرهم، وأوجــه نــداء مــن أجــل إطــالق 
 .سراح الضحايا فورا وبدون شروط

ن البعثـــة لقـــد أوجـــزت جمموعـــة مـــن التحـــديات يف تقريـــري هـــذا، وكلـــها تثبـــت أ  - ١١٢
تستطيع أن متـارس بـصورة كاملـة مهـام الرصـد واملراقبـة واإلبـالغ يف إطـار حفـظ الـسالم،                        ال
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إنـين ألـتمس    . أن تغتنم السلطة لوقـف تآكـل قـدراهتا علـى تنفيـذ الواليـة مـن تلقـاء نفـسها                     وال
دعم اجمللـس للحفـاظ علـى أداة حفـظ الـسالم كمـا كـان مـن املقـرر أن تعمـل يف سـبيل ثالثـة                         

باعتبارهــا أداة لالســتقرار يف حــال ظــل اجلمــود الــسياسي مــستمراً؛ ) أ: ( أساســية هــيأهــداف
بعثــة األمــم لــدعم تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن املتتاليــة املتعلقــة بواليــة   باعتبارهــا آليــة ) ب( و

لتقدمي معلومات مستقلة عـن الظـروف الـسائدة         ) ج( و   ؛املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية    
ومــن شــأن وجــود عمليــة . إىل األمانــة العامــة وجملــس األمــن واجملتمــع الــدويل اقــع أرض الويف 

لألمم املتحدة يعوِّل عليها الطرفان، قادرة على العمل كوسيط حمايد بني اجلانبني ورادع قـوي               
ملزيد من التغيريات يف الوضع العسكري الراهن، أن ُتعيد عمليـات البعثـة إىل القواعـد واملعـايري                  

 .من عمليات حفظ السالم املعاصرةاملتوقعة 

إنين أرى أن وجود البعثـة ال يـزال جمـدياً، ألهنـا ضـامنة السـتقرار وقـف إطـالق النـار                        - ١١٣
لـذلك  . والتزام واضح من اجملتمع الـدويل بالتوصـل إىل حـل للـرتاع الـدائر يف الـصحراء الغربيـة          

ويف ضــوء .  جمــال الرصــد مراقبــا عــسكريا لتعزيــز القــدرات يف١٥فـإنين أوصــي بزيــادة قــدرها  
التحديات املذكورة يف هذا التقرير، أطلب املـساعدة مـن جملـس األمـن يف إعـادة تأكيـد الـدور            
املنوط بالبعثة، والتمسك مبعايري حفظ السالم وحياد األمم املتحدة، وضمان تلبيـة احلـد األدىن                

 البوليــساريو، إىل وأدعــو كــال الطــرفني، املغــرب وجبهــة. مــن الــشروط الالزمــة لنجــاح البعثــة
ويف هـذا الـسياق، ويف     . التعاون الكامل مع بعثة األمم املتحدة يف سـبيل حتقيـق هـذه األهـداف              

ضوء اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مبعوثي الشخصي، أوصي بأن ميدِّد جملس األمن واليـة البعثـة            
 .٢٠١٣أبريل / نيسان٣٠ شهراً أخرى، حىت ١٢ملدة 

 أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي، علـى جهـوده احلثيثـة             ويف اخلتام، أود   - ١١٤
يف العمــل مــع الطــرفني هبــدف التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول مــن اجلــانبني،   

كما أشكر ممثلي اخلاص يف الصحراء الغربيـة،        . يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه      مبا
 من بنغالدش، الذي توىل مهام منصبه قائـداً لقـوة        هاين عبد العزيز، وكذلك اللواء عبد احلفيظ      

وأود أن . ، ملا أبدياه من قيـادة قـديرة متفانيـة علـى رأس البعثـة          ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٤البعثة يف   
أشــكر قائــد قــوة البعثــة الــسابق، اللــواء تــشاو جينــغ مــني مــن الــصني، الــذي عــاد إىل وطنــه يف 

وأخـريا، أود أيـضا     . بامتياز يف الصحراء الغربية    بعد مهمته اليت أداها      ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٠
أن أشكر كل امـرأة وكـل رجـل يف البعثـة ملـا يقومـون بـه مـن عمـل يف ظـروف صـعبة إلجنـاز                             

  .والية البعثة
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  املرفق
  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية    

  ٢٠١١مارس /  آذار٣١التربعات يف 
  
  اجملموع  )ب(الشرطة املدنية  )أ(قواتال  )أ(املراقبون العسكريون  البلد

١٨صفرصفر١٨ االحتاد الروسي
٣صفرصفر٣ األرجنتني
٢٢صفرصفر األردن

١صفرصفر١ أوروغواي
٣صفرصفر٣ أيرلندا
٥صفرصفر٥ إيطاليا

٥صفرصفر٥ باراغواي
١١صفرصفر١١ باكستان
١٠صفرصفر١٠ الربازيل

٢٩صفر٩٢٠ بنغالديش
١صفرصفر١ بولندا
١١صفرصفر تشاد

٤صفرصفر٤ مجهورية كوريا
٢صفرصفر٢ جيبويت

٣صفرصفر٣ سري النكا
٣صفرصفر٣ السلفادور

٧صفرصفر٧ الصني
١٧صفر١٠٧ غانا
٥صفرصفر٥ غينيا
١٣صفرصفر١٣ فرنسا
٦صفرصفر٦ كرواتيا
١٢صفرصفر١٢ ماليزيا
١٢٤صفر٢٣ مصر

٣صفرصفر٣ مالوي
٤صفرصفر٤ منغوليا
٢صفرصفر٢ النمسا
٥صفرصفر٥ نيبال
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  اجملموع  )ب(الشرطة املدنية  )أ(قواتال  )أ(املراقبون العسكريون  البلد

٨صفرصفر٨ نيجرييا
١٢صفرصفر١٢ هندوراس
٦صفرصفر٦ هنغاريا
١١٠صفر٩ اليمن
  )ج(٢٠٣٢٧٥٢٣٥ اجملموع  
  

  . قائد القوة، مبا يف ذلك٢٣١القوام املأذون به هو   )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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	تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
	***  أُعيد إصدارها مرة ثالثة لأسباب فنية (17 نيسان/أبريل 2012).
	أولا - مقدمة 
	1 - يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1979 (2011) المؤرخ 27 نيسان/ أبريل 2011 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2012، وطلب إليَّ أن أقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل انتهاء فترة الولاية. ويغطي هذا التقرير التطورات التي استجدت منذ صدور تقريري المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/249)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات والتقدم المحرز فيها حتى الآن، والتحديات القائمة التي تواجهها عمليات البعثة، كما طلب المجلس في قراره 1979 (2011).
	ثانيا - التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية 
	2 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير عددا من التطورات الهامة في الإقليم أو فيما يتصل به. فداخل الإقليم، حدثت بصفة دورية مظاهرات سلمية إلى حد بعيد بلغ عدد المشاركين فيها 200 متظاهر من أبناء الصحراء الغربية في العيون وغيرها من المدن الرئيسية، وهي مظاهرات تطالب، في جملة أمور، بتقرير مصير الإقليم و/أو بإطلاق سراح السجناء السياسيين و/أو بالعمل واستحقاقات الرعاية الاجتماعية. ومع مرور أيام السنة، وبمجرد معالجة السلطات المحلية بعض التظلمات حسبما قيل، انخفضت وتيرة المظاهرات بمجرد استجابة السلطات المحلية لبعض هذه التظلمات، حسبما أفادت التقارير. وفي كانون الثاني/ يناير 2012، ارتفعت مؤقتا وتيرة المظاهرات مع اقتراب موعد محاكمة أبناء الصحراء الغربية الذين اعتُقلوا بعد أعمال العنف التي شهدها مخيم كديم إزيك (S/2011/249، الفقرتان 8 و 91)، وكرد فعل على الخطوات التي خطتها إسبانيا والمغرب لإبرام اتفاق جديد للاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن الصيد والزراعة.
	3 - غير أن أعمال عنف مميتة اندلعت في مدينة الداخلة الساحلية في 25 أيلول/سبتمبر 2011. وقدم الطرفان روايات متضاربة عن هذه الأحداث. فقد ادعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) أن أحد أبناء الصحراء الغربية قُتل وأكثر من 100 آخرين اعتُقلوا، حينما قام المدنيون المغاربة، بدعم من قوات الأمن المغربية، بمهاجمة مظاهرة سلمية نظمها أبناء الصحراء الغربية احتجاجا على مقتل أحدهم عقب مباراة لكرة القدم بين فريق محلي مختلط وفريق مغربي. وفي رسالتين موجهتين إلي مؤرختين 27 أيلول/سبتمبر و 3 تشرين الأول/أكتوبر، دعا زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، إلى حماية أهالي الصحراء الغربية وإطلاق سراح من يُدعَى أن قوات الأمن المغربية اعتقلتهم بعد الحادث. 
	4 - وفي المقابل، قال وزير الداخلية المغربي في بيان أدلى به في 30 أيلول/سبتمبر 2011 إن سبعة أشخاص، بينهم شرطيان وثلاثة مدنيين، دهستهم مركبة يقودها مجرمون معروفون، قد قُتلوا في الاشتباكات التي وقعت في الداخلة. وأفادت الحكومة أنها تتعامل مع الحادث على أنه من أعمال الشغب، على الرغم من عدم استبعاد دوافع أخرى، من بينها التوترات القائمة على مستوى المجتمع المحلي، والخلافات المتعلقة بتوزيع المساعدات والإعانات الحكومية، والتنافس على فرص العمل المتاحة في الاقتصاد المحلي للمدينة الذي يشهد نموا سريعا. 
	5 - ومع تزايد حدة التوترات، زار ممثلي الخاص للصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، الداخلة في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر، والتقى بمجموعة من المسؤولين وزعماء القبائل. وبعد ذلك، أوفدت البعثة موظف شؤون سياسية إلى المنطقة بصفة مؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر لتقييم الحالة بعد الحادث. 
	6 - وعيّن الملك محمد السادس لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للمغرب، وهو دستور أُقر في استفتاء عام أُجري في 1 تموز/يوليه 2011. ويتضمن نص الدستور أحكاما تتعلق بإقرار نظام ”الجهوية“ للمحافظات، بما في ذلك الصحراء الغربية، وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي اقترحها المغرب. وأعقبت الاستفتاء انتخابات تشريعية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران. وجرى هذان الاقتراعان المتعلقان بالاستفتاء والانتخابات التشريعية أيضا في الإقليم الواقع غرب الجدار الرملي، على الرغم من أنه لم يبت في مشروعيتهما. وكما فعلت في الانتخابات البرلمانية المغربية لعام 2007 التي أُجريت في الإقليم (S/2007/619، الفقرة 3)، أدانت جبهة البوليساريو إدراج الصحراء الغربية في الاقتراعين، اللذين أُجريا مع ذلك في ظروف سلمية. وبالإضافة إلى الاستفتاء والانتخابات، احتفل المغرب بالذكرى السنوية الثانية عشرة لاعتلاء الملك العرش في تموز/يوليه، والذكرى السادسة والثلاثين لـ ”المسيرة الخضراء“ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي كلتا المناسبتين، تحدث الملك عن مزايا الجهوية وخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وتعهد بالعمل على تيسير عودة لاجئي تندوف بالجزائر. وأكد مجددا استعداد المغرب للتوصل إلى حل للنزاع في إطار الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمملكة.
	7 - وعقدت جبهة البوليساريو مؤتمرها الشعبي العام الثالث عشر في كانون الأول/ديسمبر 2011، أعقبه تشكيل حكومة جديدة، فالانتخابات التشريعية لـ ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“ في منتصف شباط/فبراير. وأُعيد انتخاب زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، زعيما للحركة. واعتمد المؤتمر عددا من التغييرات الهيكلية على مستوى الحكم لتوسيع نطاق المشاركة، وشارك في المؤتمر ممثلون عن جزء الإقليم الخاضع لسيطرة المغرب، وذلك لأول مرة منذ مؤتمر عام 1991. وتمسك زعماء جبهة البوليساريو، طيلة المؤتمر، بشرط إجراء استفتاء على تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية. ودعا المشاركون، ولا سيما جيل الشباب، إلى اعتماد مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك اتباع نُهج جديدة لتغيير الوضع الراهن. وتظاهرت أيضا مجموعات شبابية في تندوف في أواخر عام 2011 وفي آذار/مارس 2012، داعية زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، إلى إجراء إصلاحات حزبية. وقبل انعقاد المؤتمر، عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في آب/أغسطس اجتماعا لمناقشة مجموعة من المسائل التنظيمية والمسائل المتصلة بالسياسات والقضايا الإقليمية. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، احتفلت جبهة البوليساريو أيضا بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لإعلان ”الوحدة الوطنية“ وقيام ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“، وبالذكرى السنوية الأولى لأحداث مخيم كديم إزيك.
	8 - ورفض البرلمان الأوروبي في 14 كانون الأول/ديسمبر تمديد اتفاق الشراكة لعام 2007 المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك. وكان هذا الاتفاق قد مُدّد في 13 تموز/يوليه، مع إضافة شرط جديد يقتضي من المغرب تقديم دليل على أن الصحراء الغربية تستفيد من عائدات الصيد. وأشارت تعليقات مقرر لجنة مصائد الأسماك في البرلمان إلى أن هناك بعض المسائل القانونية المتنازع بشأنها فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وفي حالة هذا الاتفاق، فإن المسألة المطروحة هي ما إذا كان شعب الصحراء الغربية يستفيد مباشرة من الاتفاق أم لا. ووردت شواغل مماثلة في الرأي الذي عبرت عنه اللجنة المعنية بالتنمية التابعة للبرلمان الأوروبي والذي أشار إلى الرأي الاستشاري الذي أبداه المستشار القانوني للأمم المتحدة عام 2002 (S/2002/161)، ومؤداه أنه لا يمكن القيام بأي أنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال في الصحراء الغربية إلا إذا كانت هذه الأنشطة لصالح شعب الصحراء الغربية ووفق رغباته. وفي شباط/فبراير 2012، وافق البرلمان الأوروبي على إبرام اتفاق لاتخاذ تدابير تحريرية متبادلة بشأن المنتجات الزراعية والسمكية، واتخذ قرارا في هذا الشأن يدعو المفوضية الأوروبية إلى كفالة كون هذا الاتفاق يتماشى تماما مع القانون الدولي وتستفيد منه جميع الشرائح السكانية المحلية المعنية. وندد زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، بهذا الاتفاق في رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير موجهة إليّ إلحاقا برسائله السابقة التي تحث على استبعاد مياه الصحراء الغربية من الاتفاق. 
	ثالثا - أنشطة مبعوثي الشخصي 
	9 - شهدت الفترة قيد الاستعراض تطورات في المنطقة متصلة بظهور ”الربيع العربي“. وتوسع نطاق هذه الحركة، الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالبطالة والفقر والفساد، لتشمل المطالبة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وضمن هذا السياق، شهد طرفا نزاع الصحراء الغربية والدول المجاورة تطورات سياسية هامة، مع ما لذلك من آثار محتملة، لكن غير مؤكدة، على عملية التفاوض.
	10 - وبنهاية الجولات الثلاث من المحادثات غير الرسمية التي عقدت بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2012، كان الطرفان قد أكدا مجددا التزامهما الراسخ بعملية التفاوض، واتفقا على مواصلة مناقشة مواضيع محددة تحظى باهتمام الطرفين، مثل الموارد الطبيعية وإزالة الألغام، واتخذا الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة واستكشاف أخرى جديدة. غير أنه لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية للوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن من خلالها تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بـ ”التشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“. وباختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السياسية للاجتماع على فترات منتظمة ومناقشة القضايا الفرعية، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود.
	ألف - الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية
	11 - خلال الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2011، التقى الطرفان لإجراء الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري في مانهاست بنيويورك. وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض التوجيهات المقدمة من مجلس الأمن في قراره 1979 (2011) المؤرخ نيسان/أبريل 2011 وتبادل الآراء بشأنها، وتشجيع الطرفين على تعميق مناقشتهما لمقترحيهما، وتوسيع نطاق استكشافهما نُهجا مبتكرة ومواضيع محددة للمناقشة، ودراسة الأفكار المقدمة في الفقرة 120 من تقريري (S/2011/249).
	12 - وكما هو الحال في الاجتماعات غير الرسمية السابقة، ناقش الطرفان مرة أخرى مقترحيهما، ولكن كان من الواضح مرة أخرى أن أيا من الطرفين لم يكن مستعدا لقبول مقترح الطرف الآخر. غير أن الطرفين تبادلا، للمرة الأولى، وجهات النظر بشأن آلية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما بدآ مناقشة مسألة نزع الألغام، وطلبا المساعدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة في اقتراح إطار للتفكير فيما يتعلق بعمليات تبادل الآراء مستقبلا بشأن موضوع الموارد الطبيعية.
	13 - وفي حين يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إلى إيجاد حل، أصبح من الواضح أن انعدام الثقة لا يزال يخيم على عملية التفاوض، وأن كل طرف لا يزال يضمر شكوكا عميقة تجاه الطرف الآخر. فقد أعرب الوفد المغربي عن قلقه من أن جبهة البوليساريو تسعى إلى توجيه المحادثات مرة أخرى إلى خطة السلام السابقة للمبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، بدلا من تبني مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. وأعرب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه من أن المغرب يستغل استكشاف النُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المطروحة للمناقشة لينأى بالمحادثات بعيدا عن دراسة المقترحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، ويتظاهر أمام المجتمع الدولي بإحراز تقدم.
	باء - الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية
	14 - عقد الطرفان جولة ثامنة من المحادثات غير الرسمية من 19 إلى 21 تموز/يوليه 2011، في ضيعة غرينتري أيضا، لدراسة مقترحيهما مرة أخرى، وليناقشا واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا. ولم يسجَّل أي نجاح كبير في القضايا الجوهرية لأن كلا من الطرفين ظل متمسكا بمواقفه. غير أنهما اتفاقا على عقد اجتماع في جنيف على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية والشروع في بناء قاعدة بيانات مشتركة لما هو موجود من موارد طبيعية وكيفية استغلالها.
	15 - وخلال الاجتماع غير الرسمي الثامن، أوضح المغرب أنه بسبب انتخاباته المقبلة وما يترتب عليها من تشكيل حكومة جديدة، فإنه لن يتمكن من حضور جولة أخرى من المحادثات أو استقبال مبعوثي الشخصي حتى كانون الثاني/يناير 2012. وأبدت جبهة البوليساريو استعدادها للاجتماع لاحقا في عام 2011، لكنها لا تستطيع الحضور في كانون الأول/ديسمبر 2011 أو في معظم شهر كانون الثاني/يناير 2012 بسبب مؤتمرها السنوي وانتخاباتها الداخلية. ولذلك، اقترح مبعوثي الشخصي عقد جولة جديدة من المحادثات تعقد في الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير 2012. غير أن موعد الجولة أُجّل إلى تاريخ لاحق بفعل كثرة الطلبات المتعارضة على رؤساء وفود الطرفين والدول المجاورة. وبعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، تقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012 في ضيعة غرينتري (الفقرات 22-25).
	جيم - الزيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية
	16 - خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات غير الرسمية، زار مبعوثي الشخصي عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة. فخلال الفترة من 3 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مدريد وباريس وموسكو، بعد أن كان قد أجرى في وقت سابق مشاورات مع كبار المسؤولين في واشنطن العاصمة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وزار لندن في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ليكمل بذلك الزيارات إلى العواصم. وكانت هذه اللقاءات مفيدة، إذ عكست الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة، والالتزام المتواصل بإطار المفاوضات المباشرة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتجديد الرغبة في تجاوز الوضع الراهن لإيجاد حل للنزاع.
	17 - وسعى مبعوثي الشخصي، خلال لقاءاته، إلى الحصول على دعم مجموعة الأصدقاء لفكرتين كان قد أطلع المجلس عليهما في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وهما: التشاور والتحاور مع شريحة عريضة تمثل أهالي الصحراء الغربية؛ وإجراء مشاورات مع مجموعة الممثلين المحترمين من المغرب العربي بشأن الصحراء الغربية. وأوضح أن الهدف في كلتا الحالتين ليس استبدال المفاوضين، وإنما تشجيع المناقشة والإتيان بأفكار جديدة، بل وحتى بمقترحات يمكن طرحها على المفاوضين للنظر فيها. فهذه وسيلة لتوسيع نطاق التفكير بشأن الوضع المستقبلي للصحراء الغربية، وتوليد أفكار جديدة من شأنها أن تساعد الطرفين في التغلب على عجزهما عن تجاوز موقفيهما اللذين يستبعد كل منهما الآخر. وفي حين أعرب أعضاء مجموعة الأصدقاء عن تأييد واسع لهاتين المبادرتين، أعرب كل من المغرب وجبهة البوليساريو في وقت لاحق عن تحفظات في هذا الشأن. ولم يتخل مبعوثي الشخصي عن هاتين المبادرتين، ويعتزم مواصلة مناقشتهما مع الطرفين.
	18 - وفي عاصمة كل دولة عضو في مجموعة الأصدقاء، أكد مبعوثي الشخصي أيضا أن الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة عن التطورات في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين أمر حيوي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، للنظر في أفضل السبل الكفيلة بالتشجيع على التوصل إلى تسوية. ويمكن أن يتأتى ذلك من خلال زيادة التقارير التي تقدمها البعثة ومن خلال قيام الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم بعدد أكبر من الزيارات إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين. وكان هناك اتفاق واسع على أن ثمة حاجة إلى الحصول على مزيد من المعلومات من مصادر مستقلة وإلى تحسين جودتها، وأنه ينبغي أن يتمتع أفراد البعثة بالحرية الكاملة في التنقل والتواصل في الصحراء الغربية والمخيمات وأن تكون لديهم القدرة على إصدار تقارير شفافة عن التطورات الهامة، كما هو الحال في عمليات حفظ السلام الأخرى في جميع أنحاء العالم.
	دال - الاجتماع المتعلق بالموارد الطبيعية
	19 - خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مبعوثي الشخصي جنيف للاجتماع بوكالات الأمم المتحدة والمشاركة في رئاسة اجتماع عقده الطرفان على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، كما اتفق عليه خلال الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية. وأوضح خلال هذا الاجتماع أن المناقشة هي مجرد مناقشة تقنية، وأنه ينبغي ترك مسألة الوضع النهائي للصحراء الغربية جانبا. غير أن الطرفين دخلا في مناقشات ساخنة واتهامات متبادلة ذات طابع سياسي، وكانت النتيجة أن تبادل الآراء بشأن المسائل التقنية ظل محدودا. وعدا ذلك، قدم الخبراء المغاربة عروضا مفصلة عن وضع موارد معينة مثل مصائد الأسماك والمياه والمعادن، وكذلك عن المواضيع البيئية مثل تغير المناخ والتلوث، في حين وصف خبير جبهة البوليساريو العقود التي مُنحت لمجموعة مختلفة من الشركات العالمية للتنقيب عن الموارد النفطية والمعدنية، ولكنها كانت رهينة بالتوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية تفضي إلى الاستقلال.
	20 - وذكر الوفد المغربي أن الصحراء الغربية بها موارد طبيعية محدودة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمولها الدولة المغربية لكفالة استدامتها، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات المياه. وأكد أيضا أن الإيرادات المتأتية من استغلال هذه الموارد يستفيد منها السكان المحليون وأنها مستدامة. واعترضت جبهة البوليساريو بشدة على البيانين معا، وشددت على عدم مشروعية الاستغلال غير المستدام لموارد إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ودعت أيضا إلى إيفاد بعثات تحقق تابعة للأمم المتحدة لكفالة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي حين اتضح أن الطرفين يختلفان حول الوضع الراهن للموارد الطبيعية والبيئة في الإقليم، فقد ناقشا الخطوات المقبلة الممكن اتخاذها في هذا الشأن خلال الاجتماع غير الرسمي المقبل، وذلك لمحاولة بناء قاعدة بيانات متفق عليها لكي تُتخَذ أساسا لإجراء مزيد من المناقشات. 
	هاء - اجتماع جنيف بشأن تدابير بناء الثقة
	21 - كما اتُّفق على ذلك في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، التقت وفود تمثل الطرفين والدول المجاورة مع ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور مبعوثي الشخصي وممثلي الشخصيين في جنيف يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرات 67-70). 
	واو - الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية
	22 - خلال الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012، عُقدت جولة تاسعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري. وناقش الطرفان الغرض من عملية التفاوض واختلفا بحدة بشأنها. فقد حاجج المغرب بأن الهدف من العملية هو التفاوض بشأن تفاصيل مقترح الحكم الذاتي استعدادا لإجراء استفتاء لإقراره. وردّت جبهة البوليساريو بأن الهدف من العملية هو فسح المجال لجميع الاحتمالات استعدادا لإجراء استفتاء يتضمن خيارات متعددة. وواصل كل طرف رفض اتخاذ مقترح الطرف الآخر أساسا للتفاوض. 
	23 - ونوقش موضوعان من المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا: ففيما يتعلق بإزالة الألغام، عيّن الطرفان جهات اتصال لتعزيز التنسيق والتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة، أكدا عزمهما تزويد الأمم المتحدة ليس فقط بجهات اتصال، ولكن أيضا بجميع المعلومات المتاحة عن الموارد الطبيعية وحالة البيئة. وسيتيح هذا لخبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشروع في بناء قاعدة بيانات تُتخذ أساسا للمناقشات المستقبلية المتعلقة بحالة البيئة والموارد الطبيعية، بما في ذلك إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي.
	24 - وفيما يتعلق بتدابير بناء الثقة، رحب الطرفان والدول المجاورة بخطط المفوضية الرامية إلى استئجار طائرة أكبر لتنظيم زيارات عائلية (انظر الفقرة 67)، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين زيادة كبيرة، وبعزمها استكشاف إمكانية الترتيب لاستخدام مقاهي الإنترنت وسيلة للتواصل بين أفراد العائلات التي تفرق شملها. واتفقوا أيضا على العمل مع المفوضية لتنظيم حلقتين ثقافيتين للصحراويين، تعقدان مبدئيا في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2012، بحيث تركز الأولى على دور المرأة والثانية على أهمية الخيمة في الثقافة الحسّانية.
	25 - وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أعرب ممثلو الطرفين والدول المجاورة عن تطلعهم إلى تجديد ولاية البعثة، ورحبوا باعتزام مبعوثي الشخصي السفر إلى المنطقة، بما في ذلك القيام بزيارة طويلة إلى الصحراء الغربية في أيار/مايو 2012، واتفقوا على عقد الجولتين المقبلتين من المحادثات غير الرسمية في حزيران/يونيه وتموز/يوليه، أي قبل بداية شهر الصيام.
	رابعا - الأنشطة الجارية على أرض الواقع
	ألف - الأنشطة العسكرية
	26 - في 15 آذار/مارس 2012، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 228 فردا، بمن فيهم قائد القوة والموظفون الإداريون وموظفو الوحدة الطبية، مقابل قوام مأذون به يبلغ 231 فردا. وتضم البعثة حاليا ست مراقبات عسكريات من أوروغواي وغانا وفرنسا ومنغوليا ونيجيريا. وهناك أيضا ثلاث موظفات، طبيبة واحدة وممرضتان، تعملن مع الوحدة الطبية البنغلاديشية. وإنني أشجع البلدان المساهمة بقوات على نشر المزيد من الضابطات، سواء لأسباب تشغيلية ولتحسين التوازن بين الجنسين في البعثة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ المتوسط الشهري لعدد المراقبين العسكريين في البعثة الناطقين بالفرنسية والإسبانية والعربية، مقارنة بالفترة السابقة المشمولة بالتقرير، 20 و 31 و 30، على التوالي.
	27 - ولا يزال العنصر العسكري ينتشر في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبَي الاتصال في تندوف والداخلة. وخلال الفترة من 16 آذار/مارس 2011 إلى 15 آذار/مارس 2012، قامت البعثة بـ 335 8 دورية برية و 530 دورية جوية، بما في ذلك دوريات الاستطلاع الجوي، لزيارة ومراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد امتثال الطرفين للاتفاقات العسكرية. 
	28 - ولا تزال البعثة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي ومع جبهة البوليساريو، رغم وجود اختلافات في الرأي بين البعثة وكل طرف من الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بوضع الانتهاكات التي طال أمدها. وما زال كل من الطرفين يمتنع عن التعامل مباشرة مع الطرف الآخر، ذلك أن كل الاتصالات المعروفة بين القوتين المسلحتين ظلت تتخذ شكل رسائل خطية عن طريق البعثة. 
	29 - ولاحظت البعثة وسجلت 25 انتهاكا جديدا للاتفاق العسكري من جانب الجيش الملكي المغربي، مقارنة بـ 126 انتهاكا سُجّل خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وشملت الانتهاكات التي وقعت داخل المنطقة المقيدة الدخول، إنشاء مبان جديدة، ونشر قطع مدفعية من عيار أثقل لتعويض المعدات القديمة في قطاعي السمارة والمحبس الفرعيين، وإقامة برج لهوائي النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول، وتركيب رادار متنقل جديد في قطاع السمارة الفرعي، ليصل مجموع الانتهاكات المتعلقة بالرادارات المتنقلة والثابتة إلى 47 انتهاكا منذ عام 2005.
	30 - وطلب الجيش الملكي المغربي الإذن من البعثة، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لإقامة تسعة أبراج وما يرتبط بها من أمكنة مخصصة لحفظ المعدات، من أجل نصب هوائي الهاتف المحمول، ثمانية منها داخل المنطقة المقيدة الدخول وواحد في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. ولم توافق البعثة على طلبات إقامة ثماني هوائيات داخل المنطقة المقيدة الدخول، لأنها ستشكل انتهاكات للاتفاق العسكري بحكم الموقع وبحكم ما تتيحه تكنولوجيا النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول من ميزات تكتيكية. وأكدت البعثة في كانون الأول/ديسمبر 2011 أن إقامة برج لاتصالات الهاتف المحمول داخل مجمع للجيش الملكي المغربي داخل المنطقة المقيدة الدخول يعد انتهاكا للاتفاق المذكور. واعترض الجيش الملكي المغربي خطيا على إقرار الانتهاك، موضحا أن الهوائي أُقيم لأغراض مدنية خارج نطاق الاتفاق العسكري رقم 1.
	31 - وقام الجيش الملكي المغربي أيضاً ببناء أربعة جدران حجرية جديدة، وواصل تمديد الجدران الحجرية الستة القائمة، وزاد في طول الخندقين اللذين حفرهما في منطقة بير كندوز، بما يخالف الاتفاق العسكري رقم 1. 
	32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة برصد 314 مركز مراقبة تابع للجيش الملكي المغربي، وهي مراكز تعتبر منذ عام 2009 خط انتشار مؤقت على بعد 15 كيلومتراً غرب الجدار الرملي (S/2009/200، الفقرة 21). وقد استعيض عن الخيام الآن بأماكن إقامة متينة في 251 من مراكز المراقبة لحماية القوات من الظروف الجوية. وواصلت البعثة جهودها لحل هذه المسائل وفقا للاتفاق العسكري رقم 1. 
	33 - ولاحظت البعثة وسجلت سبعة انتهاكات جديدة ارتكبتها القوات العسكرية لجبهة البوليساريو، مقارنة باثني عشر انتهاكا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وارتبطت هذه الانتهاكات أساسا بدخول عناصر عسكرية ومعدات تابعة لجبهة البوليساريو إلى الشريط العازل أو مرورها عبره. 
	34 - وارتفع عدد الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبها الجيش الملكي المغربي من ثمانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى تسعة انتهاكات، وذلك من خلال استبدال قطع مدفعية من عيار 130 ملم بأخرى من عيار 155 ملم في قطاع الحوزة الفرعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليصل مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد 59 انتهاكا. وانخفض مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبتها جبهة البوليساريو من أربعة انتهاكات إلى ثلاثة، مع انسحاب سلاح مدفعية مضاد للطائرات من أحد مراكز المراقبة التابعة لها في المنطقة المقيدة الدخول. وعقد ممثلي الخاص وقائد قوة البعثة عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين لكلا الجانبين لتوضيح شروط وقف إطلاق النار وحث الطرفين على الامتثال التام لأحكام الاتفاق العسكري رقم 1. وفي حين اقترح كلا الطرفين إعادة النظر في الاتفاق، فإن التعديلات التي يعتزم كل طرف إدخالها تتعارض تماما مع تعديلات الطرف الآخر. فجبهة البوليساريو تؤكد ضرورة تعزيز رصد جميع جوانب النشاط المغربي غرب الجدار من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وبأحكام الاتفاق. ويعتبر الجيش الملكي المغربي، من جانبه، أن انتهاكاته للاتفاق، والتي تجسدت أساسا في إقامة مبان جديدة في المنطقة المقيدة الدخول، هي تدابير وقائية لضمان السلامة والأمن تستدعيها التهديدات الأمنية الجديدة على الصعيد الإقليمي. ويؤكد أيضا أن الغرض المدني من تشييد هوائي الهاتف المحمول (انظر الفقرة 30) يجعله غير خاضع لمراقبة البعثة على الرغم من كونه يقع داخل المنطقة المقيدة الدخول. 
	35 - وفي هذا السياق، كتب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إليّ أو إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في ثلاث مناسبات ليشكك في صحة ما جاء في تقارير البعثة عن انتهاكات الجيش الملكي المغربي للاتفاق العسكري، موضحا أن الإجراءات المتخذة ليست انتهاكات للاتفاق أو أنها مبررة بالحاجة إلى تأمين المنطقة الجنوبية من الأنشطة غير المشروعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وتواصل البعثة العمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى صيغة متطابقة متفق عليها للتعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق، على الرغم من أن الهوة بين موقفيهما لم تتقلص.
	36 - وعُكس خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اتجاه الزيادة في القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة، الوارد ذكرها في تقريري السابق. فلم يرتكب الجيش الملكي المغربي سوى انتهاكا واحدا لحرية التنقل في 5 أيار/مايو 2011 حين منع البعثة من زيارة مقر السرية في قطاع بير كندوز الفرعي؛ ولم تفرض جبهة البوليساريو أي قيود على حرية التنقل. 
	37 - وتلقت البعثة 14 ادعاء من الجيش الملكي المغربي بانتهاك الاتفاق العسكري رقم 1، وهي ادعاءات تتعلق بتوغلات مزعومة لجنود جبهة البوليساريو داخل الشريط العازل. وقدمت جبهة البوليساريو ثلاثة ادعاءات بوقوع انتهاكات، وهي ادعاءات تتعلق بعمليات تحليق بطائرات الهليكوبتر وإعادة تمركز خلف الجدار الرملي يزعم أن الجيش الملكي المغربي قام بها. وبعد قيام البعثة بتحقيق، لم تتأكد صحة تلك الادعاءات أو لم يتسن التأكد من صحتها بسبب نقص الأدلة. 
	38 - وتلقت البعثة 251 طلبا من الجيش الملكي المغربي بشأن تشييد أو صيانة مبان ومرافق داخل المنطقة المقيدة الدخول، وتدمير ألغام ومخلفات حرب من المتفجرات، وقامت باستعراض تلك الطلبات. ويتعلق واحد وتسعون طلبا من هذه الطلبات بتشييد مبان جديدة داخل المجمعات القائمة؛ 85 منها بشأن تمديد الفترات اللازمة للانتهاء من مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل؛ و 29 بشأن أعمال الصيانة؛ و 46 بشأن تدمير الذخائر. ومن بين هذه الطلبات، وافقت البعثة على 245 طلباً ورفضت ستة طلبات. وتلقت البعثة طلبا واحدا من جبهة البوليساريو بشأن بناء مركز حراسة بالقرب من موقع الفريق، ووافقت عليه.
	39 - وتلقت البعثة 225 إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية، وتحريك القوات والمعدات والأسلحة، ورحلات جوية لكبار الشخصيات ولأغراض صيانة طائرات الهليكوبتر، وتدمير للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات الخطرة في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وتلقت البعثة 12 إخطارا من جبهة البوليساريو بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية؛ وتحريك القوات والمعدات والأسلحة؛ وزيارات في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وراقبت البعثة جميع الأنشطة التي أخطرت بها. 
	40 - 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. وأجريت عملية إخلاء واحدة شرق الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
	41 - وما زالت عمليات الهليكوبتر هي الطريقة الأنجع لمراقبة امتثال الطرفين للاتفاق العسكري رقم 1، إذ تمكّن من تغطية مساحات كبيرة من الأراضي في فترة وجيزة. وبسبب التخفيضات في ميزانية الفترة 2011-2012، تقلص أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للبعثة من ثلاث طائرات إلى اثنتين، وهو ما كان له أثر سلبي. فقد خُفّض عدد دوريات الاستطلاع بالهليكوبتر، وخُفّض عدد الدوريات الجوية عموما بنسبة 25 في المائة تقريبا. 
	42 - ونظرا للزيادة في متطلبات الرصد المتعلقة بالنمو الذي شهدته البنية التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي، يتعين تعزيز العنصر العسكري للبعثة. ويقوم المراقبون العسكريون في الجانب الغربي بزيارة 570 وحدة ورصد 29 منطقة تدريب، و 314 مركز مراقبة على طول خط انتشار ثان غرب الجدار الرملي، والعديد من الانتهاكات الطويلة الأمد المتعلقة بالجدار الحجري والخندق في قطاع بير كندوز الفرعي. ويقوم المراقبون العسكريون، شرق الجدار الرملي، بزيارات منتظمة لـ 93 وحدة، وثماني مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة. ويقوم المراقبون العسكريون أيضا برصد الحالة الأمنية لإبقاء البعثة على اطلاع على الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على سلامة المراقبين في المنطقة. ويقدر أنه من الضروري توفير 15 مراقبا عسكريا إضافيا لمواجهة الزيادة في متطلبات الرصد. 
	باء - الأنشطة الفنية المدنية
	43 - ما زال ممثلي الخاص، يجري اتصالات منتظمة مع الطرفين لمناقشة تنفيذ ولاية البعثة والمسائل التشغيلية المتصلة بالبعثة، ولبذل مساعيه الحميدة من أجل تشجيع الطرفين على حل المسائل التقنية بينهما. وعُقدت اجتماعات متكررة مع السلطات المغربية وسلطات جبهة البوليساريو، وكذلك مع أعضاء السلك الدبلوماسي في كل من الرباط والجزائر. 
	44 - وواصل موظفو الشؤون السياسية والإعلام بالبعثة رصد التطورات في الإقليم والمنطقة وتقديم تقارير عنها، ودعم المساعي الحميدة لممثلي الخاص والاتصالات التي يجريها مع الطرفين، ومع المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المنطقة، والمساعدة، من خلال هذه التقارير، في إبقاء المبعوث الشخصي على اطلاع على ما استجد من تطورات في الإقليم أو فيما يتعلق به. وحافظ المكتب السياسي للبعثة على علاقات بناءة مع منسقَي شؤون البعثة في الجانب المغربي وفي جبهة البوليساريو ومع السلطات المعنية، على النحو المتوخى في إطار مهام المكتب السياسي المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1056 (1996)، وقام بتقديم إحاطات لزوار الإقليم من المنظمات والأجانب ووسائط الإعلام ومرافقتهم بصفة دورية. ولم تتح إلا فرص محدودة لتيسير أي جهد آخر من شأنه أن يساعد في وضع الطرفين في مسار يفضي إلى صيغة متفق عليها لحل خلافاتهما؛ وبالتالي، فقد ركز المكتب جهوده على التطورات المحلية وتحليل الأوضاع بالاعتماد على معلومات من مصادر مفتوحة.
	45 - وقام الموظفون المدنيون الفنيون، قدر الإمكان، بمراقبة ما شهده الإقليم طوال الفترة المشمولة بالتقرير من مظاهرات واحتجاجات مختلفة وسلمية إلى حد بعيد. وفي منطقة تندوف، راقب مكتب الاتصال التابع للبعثة وقائع المؤتمر الوطني الثالث عشر لجبهة البوليساريو وما سبقه من احتجاجات الشباب الداعين إلى إجراء إصلاحات في صفوف البوليساريو. وكما ورد في الفقرة 5، فقد أُوفد ممثلي الخاص وموظف للشؤون السياسية إلى الداخلة، بشكل منفصل، في أعقاب اشتباكات أيلول/سبتمبر 2011 لتهدئة الأوضاع المتوترة على مستوى المجتمع المحلي وتقييمها. واعترضت السلطات المغربية على تدخل البعثة، موضحة أن البعثة تجاوزت حدود ولايتها. وأبلغت البعثة أيضا بأنه لا يمكن إنشاء أي مكتب للبعثة خارج العيون. 
	46 - وتُطلَب وتُعتمد جميع الاجتماعات المدنية التي تُعقد على مستوى دون مستوى الممثل الخاص عن طريق المنسق المغربي مع البعثة غرب الجدار الرملي ومنسق جبهة البوليساريو مع البعثة في تندوف. وحرية التنقل غرب الجدار الرملي لا تعرقل، ولكن الاتصالات الخارجية تخضع للمراقبة والرصد، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على التفاعل مع مختلف الجهات المحلية التي يجري التحاور معها. وبموازاة ذلك، فإن وجود الشرطة المغربية خارج المجمع يثني الزوار عن الاقتراب من البعثة بصفة مستقلة. كما أن ثمة إشارات إلى أن سرية الاتصالات بين مقر البعثة ونيويورك قد تعرضت على الأقل للانتهاك من حين لآخر. أما شرق الجدار الرملي، فالإقليم قليل الكثافة السكانية، والعلاقات بين أفراد البعثة والسكان المدنيين غير مقيدة، لكنها نادرة. وللتواصل مع مسؤولي جبهة البوليساريو في منطقة تندوف، أصبحت الممارسة المتبعة تشمل طلب المساعدة في الترتيبات من منسق جبهة البوليساريو. وفي أثناء زيارات البعثة لمخيمات اللاجئين، يوفر الدرك الجزائري دوريات حراسة للموظفين المدنيين للبعثة عند منتصف الطريق المؤدية من المطار إلى المخيمات. وبعد اختطاف ثلاثة من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية من منطقة تندوف في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انظر الفقرة 51)، توفر جبهة البوليساريو بدورها دوريات حراسة لموظفي البعثة من منتصف الطريق إلى المخيمات.
	جيم - الإجراءات المتعلقة بالألغام
	47 - ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل تهديداً للسكان المحليين، ولمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. ومنذ الحادث الذي وقع في آب/أغسطس 2009 والذي طال أربعة مراقبين عسكريين، واصلت البعثة اتخاذ التدابير لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، حيث يشكل تعزيز مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة عنصراً رئيسياً في هذا الصدد.
	48 - وقد وقعت حادثة مميتة شرق الجدار الرملي، حيث لقي خبير محلي في المتفجرات مصرعه أثناء أداء واجباته. وتتولى دعم البعثة والصندوق الاستئماني للتبرعات المقدمة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الأنشطة المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي، التي يجري تنفيذها بواسطة شراكة بين المنظمة غير الحكومية، العمل لإنهاء العنف المسلح، والمقاول التجاري Mechem. وبفضل أفراد من السكان المحليين مدرَّبين على التخلُّص من الذخائر، دمرت الأفرقة 260 8 صنفاً، شملت قنابل الطائرات وقذائف المدفعية وذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية في أكثر من 500 موقع ملوث. ومن ضمن المناطق الـ 229 المعروف أن بها مخلفات ذخائر عنقودية، قامت الأفرقة بتطهير 209 مواقع. وأنشئت مراكز تجارية ومزارع للخضروات على طول الطرق الملوثة سابقاً، وبُنيت مدرسة واحدة في الأراضي التي كانت ملوثة سابقاً بالذخائر العنقودية. ولا يزال أكثر من 300 كيلومتر مربع من حقول الألغام المعروفة إلى الشرق من الجدار الرملي.
	49 - وإلى الغرب من الجدار الرملي، أفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع ستة حوادث، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية مدنيين وأربعة عسكريين بجراح. ولا يعرف نطاق التلوث بشكل تام غرب الجدار الرملي. وأفاد الجيش الملكي المغربي بتدمير 026 9 لغماً و 461 من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
	50 - وفي محاولة لتوسيع نطاق بناء الثقة والتعاون التقني، طلب مبعوثي الشخصي إلى المدير بالنيابة لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن يزور المنطقة في تموز/يوليه 2011. وقد رحب الطرفان بهذه البعثة التي تضمنت أنشطتها مناقشات بناءة بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي، واستخدام الأعتدة الميكانيكية لتعجيل أعمال إزالة الألغام، وتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد شرق الجدار الرملي، وإمكانية وضع علامات على حاجز حقول الألغام الواقع بمحاذاته.
	دال - السلامة والأمن
	51 - لم تكن منطقة العمليات في مأمن من تداعيات حالة عدم الاستقرار السائدة في أماكن أخرى. فمن بواعث القلق الشديد أن اختُطف مواطن إيطالي ومواطنان إسبانيان كانوا يعملون في مجال المساعدة الإنسانية مع منظمات الإغاثة العاملة في مخيمات اللاجئين من رابوني، بالقرب من تندوف، في 23 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يُفرج عنهم حتى الآن. وأشارت بعض المصادر إلى أن ”الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا“، التي يقال إنها مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ادعت مسؤوليتها عن اختطافهم.
	52 - وفي أعقاب عمليات الاختطاف تلك، كان ممثلي الخاص في الصحراء الغربية على رأس وفد ضم أفراد أمن وأفرادا عسكريين تابعين للبعثة وممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، وانضم إليهم خبراء أمنيون من فريق الأمم المتحدة القطري في الجزائر، سافر إلى الجزائر العاصمة وتندوف لإجراء مناقشات مع المسؤولين في حكومة الجزائر والدبلوماسيين المقيمين في الجزائر بشأن الحادث، وكذلك لدراسة التعزيزات الأمنية للأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في المنطقة. وزار الوفد أيضا مخيمات اللاجئين في رابوني، حيث اجتمع مع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولي جبهة البوليساريو لنفس الأغراض. واتخذت البعثة خطوات فورية لضمان سلامة جميع العاملين في كل من تندوف وشرق الجدار الرملي، وهي تنطوي على تعزيز التعاون والتدابير في مجال الأمن، وفرض قيود على التنقل، ورفع مستوى الأمن في تندوف وشرق الجدار الرملي، وكذلك إجراء تعديلات تشغيلية وتشييد تحصينات حول مواقع الأفرقة.
	53 - وكان حادث الاختطاف الذي وقع الأول من نوعه منذ إنشاء البعثة. ويشكل عدم الاستقرار الأمني في المنطقة خطراً يوشك أن يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين الذين يعملون على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها شرق الجدار الرملي مسألة تدعو إلى القلق. وعقب وقوع الحادث ووسط أنباء تتحدث عن تزايد عمليات حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والأنشطة الإجرامية وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل بعد سقوط النظام الليبي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، استعرضت البعثة الأوضاع الأمنية وقامت بتحديث تقييمها للمخاطر الأمنية لكافة مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، حيث يتمركز مراقبون عسكريون في مواقع نائية معزولة عن وحدات الدعم التابعة لجبهة البوليساريو، وهم عرضة هجمات محتملة. وبالتعاون مع جبهة البوليساريو، اتخذت البعثة تدابير إضافية للتخفيف من حدة المخاطر، بما في ذلك وجود حُرّاس أمن دائمين على مدار الساعة. كما قامت بتحسين سياج مواقع الأفرقة والإنارة فيها، وصفارات الإنذار وكاميرات وشاشات المراقبة، وأنظمة تعقب المركبات بواسطة الأقمار الصناعية.
	هاء - الأشخاص المفقودون من جراء هذا النزاع
	54 - واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين والأسر المعنية لمتابعة مسألة الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين من جراء هذا النزاع.
	واو - مساعدة اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية وحمايتهم
	55 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) توفير الحماية والمساعدة للاجئين النازحين من الصحراء الغربية في المخيمات الواقعة قرب تندوف. فقد عملت هذه المنظمات مع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية لتقديم المساعدة في هذا الصدد. وعززت مفوضية الأمم المتحدة وجودها لأغراض الحماية والمراقبة من خلال تعاملها المباشر مع اللاجئين، حيث شيدت مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتقريب الخدمات منهم. كما دعمت المؤسسات القانونية العاملة في مخيمات تندوف، وقدمت الحوافز والتدريب للمحامين والقضاة.
	56 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ضمت مجالات الدعم الرئيسية توزيع الأغذية والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصحة، والزراعة، والمأوى، والحماية، والخدمات المجتمعية. وريثما يجرى تقييم للمستفيدين، واصل برنامج الأغذية العالمي توفير 000 90 من الحصص الغذائية العامة و 000 35 من الحصص الغذائية التكميلية العامة للاجئين الأكثر ضعفاً في كل شهر، في حين أضافت مفوضية شؤون اللاجئين الأغذية التكميلية. كما قامت الوكالتان بـ 45 زيارة لتوزيع سلال الأغذية العامة على مختلف نقاط توزيع الأغذية في المخيمات في كل شهر، وفقا لما بيّنه تقييم مشترك للاحتياجات.
	57 - ونفذت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال شريكهما المنفِّذ، الهلال الأحمر الجزائري، برنامجاً للتغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية إلى حد ما، والنساء الحوامل والمرضعات في جميع المخيمات، حيث وزع منتجان غذائيان جديدان، سبقتهما ورافقتهما حملات توعية لضمان قبولهما واستخدامهما بشكل فعال.
	58 - وقدمت المفوضية أيضا الدعم لمدرسة التمريض، حيث نُظمت دورات تدريبية للممرضات والقابلات، وزودتها بالمنتجات والوسائل التعليمية. وواصلت المفوضية دعم برنامج مركز العلاج المجتمعي، وتزويد المرافق الصحية الصحراوية بالمواد الاستهلاكية اللازمة لعيادات طب الأسنان وخدمات الأشعة السينية والكواشف الكيميائية/المعدات المختبرية المطلوبة، ملبية بذلك حوالي 70 في المائة من الاحتياجات الكلية. ومن أجل زيادة احتياجات الوعي بالأمراض المنقولة جنسياً، بدأت المفوضية تنفيذ مشروع رائد يركز على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء التهاب الكبد. وواصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تنفيذ برنامجها الموسع للتحصين، الذي يشمل بناء القدرات وصيانة سلسلة التبريد لحماية الأطفال.
	59 - وواصلت المفوضية أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير دعمُ عدد من مراكز التدريب المهني للشباب والنساء وذوي الإعاقة. كما تم تدشين مشروع للمفوضية لتوليد الدخل الزراعي يشمل صناعة الحلوى على نطاق صغير في مخيم الداخلة.
	60 - وقامت المفوضية بإصلاح ست مدارس في المخيمات لاستيعاب العودة المفاجئة للتلامذة من أبناء الصحراء الغربية من ليبيا، وتدريب المعلمين على وضع المناهج الدراسية وأساليب التدريس. ومنذ عام 2008، استفاد 25 طالباً من المنح الدراسية التي تقدمها المفوضية. كما قدمت اليونيسيف اللوازم المدرسية لقطاع التعليم.
	61 - وواصلت المفوضية تزويد اللاجئين بالماء الصالح للشرب، وبناء شبكات مياه جديدة للحد من تكلفة إيصال المياه بواسطة الشاحنات. وقامت منظمة التضامن الدولية (Solidaridad Internacional)، وهي منظمة غير حكومية، بتركيب شبكات المياه في جميع المخيمات بفضل تمويل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين. وتم تدريب الموظفين المحليين في إدارة المياه الصحراوية على الجوانب التقنية لمعالجة المياه.
	62 - وقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم اللوجستي في المستودعات الواقعة عند نقطة التسليم الموسعة، التي يديرها الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر للصحراء الغربية، بصفة يومية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أوفد برنامج الأغذية العالمي والمفوضية بعثة تقييم مشتركة لتقييم تنفيذ العملية منذ آخر تقييم جرى في عام 2009، حيث استعرضت الثغرات الموجودة في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية - وهي الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وزارت البعثة جميع المخيمات، واجتمعت مع ممثلي المخيمات وسلطات القطاعات، وجمعت بيانات حيوية عن الأسر المعيشية.
	63 - وعملا بالتوصية الواردة في تقريري المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2010 (S/2010/175، الفقرة 75) وقرار مجلس الأمن 1979 (2011)، الذي طلب فيه المجلس إلى مفوضية شؤون اللاجئين أن تواصل نظرها في عملية لتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، واصلت المفوضية حوارها مع البلد المضيف، تمشياً مع ولايتها ومبادئها.
	زاي - تدابير بناء الثقة
	64 - بالتعاون مع الطرفين، واصلت مفوضية شؤون اللاجئين تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين من أبناء الصحراء الغربية في مخيمات تندوف وأسرهم في الإقليم الواقع غرب الجدار الرملي. وقدمت بعثة الأمم المتحدة الدعم اللوجستي للبرنامج من خلال النقل الجوي، وضباط الشرطة لكي يسهلوا الأعمال التحضيرية وليكونوا بمثابة حراس مرافقين، وطاقم طبي. ولا تزال الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية الثقافية عنصرين أساسيين من خطة العمل المستكمَلة المتعلقة بتدابير بناء الثقة، على النحو المتفق عليه مع الطرفين في كانون الثاني/يناير 2012.
	65 - وواجه برنامج تدابير بناء الثقة مصاعب غير متوقعة بعد خطف العاملين الثلاثة في مجال الإغاثة الإنسانية في رابوني. وفي أعقاب الحادث، أدت التدابير التي اتخذتها البعثة للتخفيف من حدة المخاطر الأمنية إلى تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة، وعلقت مفوضية شؤون اللاجئين ما توفده من بعثات إلى مخيمات اللاجئين وأجلت الرحلات الجوية المجدولة من أجل الزيارات الأسرية خلال الفترة ما بين 28 تشرين الأول/أكتوبر و 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، اضطلعت المفوضية ببعثة تقييم لتقييم الترتيبات الأمنية، وطلبت المشورة وتأكيدات بشأن سلامة الموظفين من حكومة الجزائر وجبهة البوليساريو. واستؤنفت الرحلات الجوية للزيارات الأسرية يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر بعد بدء العمل بإجراءات خاصة في مجالي الأمن والحراسة الشخصية.
	66 - وخلال الفترة ما بين عام 2004 ونهاية عام 2011، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المسجَّلين في مخيمات قرب تندوف وفي الإقليم 603 42. ومن ضمن هذا العدد، استفاد 316 12 شخصاً من برنامج الزيارات الأسرية. ولتبسيط الإجراءات القائمة المتعلقة ببرنامج الزيارات الأسرية عن طريق الجو، أجرت المفوضية عملية تحقق شاملة في الفترة ما بين 11 تموز/يوليه و 11 تشرين الأول/أكتوبر فيما يتعلق بالأسر المسجلة في إطار برنامج تدابير بناء الثقة. وهكذا جرى التحقق من 651 6 شخصاً في المجموع. وأُطلع الطرفان على قوائم الأسر المحتملة المرخَّص لها مسبقاً، التي ستقدم منها قائمة نهائية لكل رحلة إلى الطرفين. واتفق الطرفان في وقت لاحق على إجراءات الإعداد قبل المغادرة ذات الخطوات السبع التي عرضتها المفوضية لتبسيط العملية. وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت المفوضية عملية تسجيل عامة بغرض زيادة عدد المستفيدين والتحقق من قوائم التسجيل القديمة واستكمالها.
	67 - وفي نيسان/أبريل 2011، قامت المفوضية بمهمة استطلاع مشتركة للطرق مع البعثة لاستكشاف إمكانية توسيع نشاط الزيارة الأسرية من خلال إدراج احتمال السفر عن طريق البر. وبسبب تعقيدات لوجستية ومتطلبات التمويل، فإن هذا الخيار لم تثبت جدواه في المدى القصير. وفي اجتماع بشأن برنامج تدابير بناء الثقة دعت إلى عقده المفوضية يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير في جنيف، اتفق الطرفان على الإبقاء على خيار الطريق، لكن مع إرجائه مؤقتاً، باعتباره فرصة لزيادة عدد المستفيدين. وفي غضون ذلك، اتفقا على البحث عن طائرة ذات سعة أكبر قادرة على نقل 150 راكباً، وهو ما قد يزيد عدد المستفيدين من الزيارات الأسرية إلى 000 6 سنوياً. وستعمل الطائرة التي استأجرتها المفوضية وفقا للترتيبات ذاتها المتبعة مع الطائرات التابعة للبعثة في إطار اتفاقي مركز البعثة المبرمين مع المغرب والجزائر. والآن وبعد أن تم تأمين الطائرة التي من المقرر أن تبدأ رحلاتها في 11 نيسان/أبريل، سيكون على البعثة والمفوضية كلتيهما زيادة دعمهما لتوسيع نطاق البرنامج.
	68 - وفي الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر، نظمت المفوضية حلقة دراسية في جزيرة ماديرا بالبرتغال بشأن الثقافة الحسّانية والتراث التقليدي الحسّاني والعادات الحسّانية. وحضر هذه الحلقة الدراسية نحو 34 مشاركا أتوا بأعداد متساوية من الإقليم ومن مخيمات تندوف في الجزائر. وفي اجتماع جنيف بشأن برنامج تدابير بناء الثقة، اعترف الطرفان والبلدان الجاران بالنتيجة الإيجابية لهذه الحلقة الدراسية، واتفقا على ضرورة عقد حلقة دراسية ثقافية أخرى في البرتغال بالاتفاق مع حكومتها. وتعتزم المفوضية تنظيم تلك الحلقة الدراسية وأخرى إضافية خلال الفترة المقبلة.
	69 - وبعد لقاء عقده مع الطرفين مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثي الشخصي، ترأست المفوضية الاجتماع المتعلق بتقييم برنامج تدابير بناء الثقة الذي عقد يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير. وشمل المشاركون ممثلي الطرفين والجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين، ومبعوثي الخاص، وممثلي الخاص. وأكد المشاركون من جديد أهمية برنامج تدابير بناء الثقة، والحاجة إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بزيادة الروابط بين الأسر التي ظلت مشتتة لمدة 36 عاما بسبب النزاع. وأعرب الطرفان عن التزامهما بالتعاون الكامل مع المفوضية في تنفيذ أنشطة برنامج تدابير بناء الثقة، وفقا لولايتها ومبادئها، والحفاظ على الطابع الإنساني لعملية تدابير بناء الثقة. كما تعهدا بضمان وصول المفوضية بشكل كامل ودون عائق إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر وإلى المستفيدين من برنامج تدابير بناء الثقة في الإقليم.
	70 - وبالإضافة إلى الاتفاقات المتعلقة ببرنامج الزيارات الأسرية، وإجراءات الإعداد للزيارات وتعليق خيار الطريق البرية، اتفق المشاركون على أن تقوم المفوضية بتقييم الخيارات المتاحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة لتسهيل وصلات الاتصال بين العائلات. وأكدوا على موافقتهم على عقد اجتماعات تنسيقية على الأقل مرتين سنوياً لاستعراض التقدم المحرز في برنامج تدابير بناء الثقة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المفوضية في إجراء تقييم للبرنامج باعتبار ذلك من عمليات الدروس المستخلصة في عام 2012، وأقروا خطة عمل المفوضية المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 من أجل تنفيذ التدابير.
	حاء - المهاجرون غير الشرعيين
	71 - لم يُسجل أي مهاجر غير شرعي في الصحراء الغربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	طاء - حقوق الإنسان
	72 - ظلت جبهة البوليساريو تدعو إلى حماية ما لأهالي الصحراء الغربية من حقوق الإنسان وإنشاء آلية رصد مستقلة في الإقليم خلال هذه الفترة. وبعث إليّ زعيم جبهة البوليساريو عبد العزيز 17 رسالة يدعي فيها وقوع انتهاكات لما لأهالي الصحراء الغربية من حقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن المغربية في أماكن مختلفة من الإقليم، واشتملت على التدخل في المظاهرات التي ورد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه أو قمعها. وهمت هذه الادعاءات أيضا ظروف اعتقال أفراد من الصحراء الغربية يُشتبه في مشاركتهم في أعمال العنف التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مخيم كديم إزيك ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وكذلك القمع الذي تمارسه قوات الأمن المغربية ضد المظاهرات المنظمة تضامناً مع السجناء.
	73 - وقدمت حكومة المغرب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ففي سياق الإصلاحات التي قدمها الملك، أنشأت الحكومة اللجنتين الإقليميتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمدن العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية ولمدينتي الداخلة وأوسرد. وبدأت اللجنتان أعمالهما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن غير الممكن تقييم أثر هاتين اللجنتين الإقليميتين في هذه المرحلة المبكرة من وجودهما.
	74 - وأبلغت حكومة المغرب المفوضية أيضا بمتابعتها التوصيات التي كانت قد تقدمت بها لجنة التحقيق البرلمانية، التي شكلت في عام 2011 للتحقيق في أعمال العنف التي أحاطت بتفكيك مخيم كديم إزيك بالقرب من مدينة العيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبعد التحقيق، أوصت اللجنة بمنح تعويضات لجميع الضحايا. وذكرت الحكومة أن عددا من أهالي الصحراء الغربية الذين كانوا ضحايا للعنف خلال عملية تفكيك المخيم، تقدموا بطلبات التعويض وهم ينتظرون القرار النهائي في هذا الشأن. وأشارت الحكومة أيضا إلى أن ضحايا أعمال العنف الآخرين (الذين لم يقدموا مطالباتهم) حصلوا على تعويض على أساس إجراء للوساطة.
	75 - وخلال السنة الماضية، حدثت تطورات بشأن الناشطين في الصحراء الغربية. ففي 14 نيسان/أبريل 2011، أفرجت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤقتاً عن الناشطين في الصحراء الغربية علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، بعد 18 شهراً من الاعتقال السابق للمحاكمة. وكانوا قد أُلقي عليهم القبض إلى جانب أربعة ناشطين آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2009، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين في تندوف. وبدأت محاكمة المتهمين السبعة بتهمة ”المس بالأمن الداخلي للمغرب“، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، لكنها أُجلت أكثر من مرة. ولم يصدر بعد أي حكم في هذه القضية.
	76 - وأبلغت حكومة المغرب المفوضية بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في العيون أمر بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت يوم 25 أيلول/سبتمبر في الداخلة (انظر الفقرتين 3 و 4). وبعد محاكمة أجرتها المحكمة نفسها في ما يتعلق بالحادث، حكم على عشرة أفراد من الصحراء الغربية بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وعشر سنوات بتهم ممارسة أنشطة إجرامية. ولا يزال ستة عشر آخرون محتجزين في سجن في مدينة العيون لحين الانتهاء من محاكماتهم.
	77 - ووفقا للمعلومات التي تلقتها المفوضية، حوكم نحو 120 فردا من الصحراء الغربية، من ضمنهم نساء، بسبب مجموعة من التهم، من بينها استعمال العنف في حق موظفين عموميين، أمام محكمة الاستئناف المدنية بمدينة العيون. وأفرج مؤقتاً عنهم بعد ما يقرب من عام واحد رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، في انتظار صدور الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، ومن ضمن الأشخاص البالغ عددهم 120، يواجه 23 حاليا المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتهمة ”تشكيل عصابة إجرامية واستعمال العنف في حق ضباط مكلفين بالسهر على الأمن“. ووفقا لما ذكرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة، الذي نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن استخدام محاكم عسكرية أو خاصة لمحاكمة المدنيين يطرح مشاكل خطيرة في ما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة، وينبغي أن يكون أمرا استثنائيا يمتثل فيه امتثالا تاما للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 (CCPR/C/GC/32، الفقرة 22). لذا، أوصت اللجنة بأن يحاكم كل فرد أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
	78 - وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأت مجموعة الـ 23 المعتقلين المذكورة أعلاه إضرابا عن الطعام في سجن سلا (الموجود خارج الرباط) للاحتجاج على ظروف اعتقالهم وطالبوا بالإفراج عنهم من السجن. وبعد 38 يوماً من الإضراب عن الطعام، شرعت لجنة مكونة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون - وهي هيئة حكومية مغربية تعنى بالسجون - في حوار مع المعتقلين. وفي أعقاب تأكيدات حصلت عليها اللجنة لضمان تحسين ظروف احتجاز المعتقلين والسماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بمراقبة جلسات الاستماع في المستقبل، وافق هؤلاء على تعليق إضرابهم عن الطعام يوم 7 كانون الأول/ديسمبر.
	79 - وفي 13 كانون الثاني/يناير 2012، وبعد أكثر من عام واحد من حالات الاعتقال السابق للمحاكمة، أجلت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط جميع الجلسات الأخرى إلى أجل غير مسمى، ونُقل اثنان من المعتقلين الـ 23 إلى المستشفى بسبب حالتهما الصحية الحرجة. وفي اليوم ذاته، وردت أنباء عن قيام قوات الأمن المغربية في العيون بتفريق احتجاجات نُظمت تضامناً مع المعتقلين الـ 23.
	80 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأثناء النظر في التقرير الدوري الرابع للمغرب، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الاستخدام المزعوم للقوة من قبل ضباط إنفاذ القانون وأفراد الأمن المغاربة. وأبدت اللجنة أيضا قلقها إزاء حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاحتجاز في أماكن سرية، والتعذيب، والمعاملة السيئة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة.
	81 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت مفوضية حقوق الإنسان مزاعم عن سوء ظروف الاحتجاز في سجن سلا. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ مكتب الوكيل العام بأعمال تعذيب ومعاملة مهينة ارتُكبت في عهدة قوات الشرطة. وما زال من غير الواضح ما إذا كان قد بدأ التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها ضباط إنفاذ القانون أم لا.
	82 - ولم يوجه المغرب بعد بصفة رسمية دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة، غير أنه شرع في ثلاث ولايات للإجراءات الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي إطار زيارة رسمية إلى المغرب، زارت الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية الداخلة، في 14 أيلول/ سبتمبر 2011. وأوصت بأنه ”ينبغي فوراً إلغاء أيه تدابير تحد من الحقوق الثقافية لسكان الصحراء الغربية“، وذكرت أن ”عدداً من الصحراويين لم يكن بمقدورهم تسمية أبنائهم بأسماء حسّانية“. وفي 24 شباط/فبراير 2012، أكدت حكومة المغرب أن الزيارتين اللتين سيقوم بهما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى المغرب والصحراء الغربية ستجريان في الفترة من 15 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2012.
	83 - وخلال الفترة من 13 إلى 20 شباط/فبراير 2012، قام الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية بزيارة رسمية إلى المغرب. ونظراً لضيق الوقت ووجود قيود لوجستية، لم يتمكن الفريق العامل من السفر إلى مدينتي العيون أو الداخلة في الصحراء الغربية. 
	84 - ومن السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل لآليات الرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان في هذا السياق، على الرغم من أن بعض القيود واضحة بسبب نطاق اختصاص الإجراءات الخاصة وهيكل عملها مما يحول دون اطراد الرصد وشموله. وثمة حاليا 36 ولاية مواضيعية للإجراءات الخاصة تتناول طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان. وكل منها مكلف بتقديم تقارير عن حقوق الإنسان وإسداء المشورة بشأنها من وجهة النظر المواضيعية الفردية. ويغطي كل منها الوضع السائد في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويقوم بزيارات إلى دولتين أو ثلاث دول كل سنة.
	خامسا - الاتحاد الأفريقي
	85 - واصلت البعثة تعاونها مع وفد المراقبين التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة كبيرة ممثليه، السفيرة يلما تاديسي، من إثيوبيا. وأود أن أعرب مجدداً عن تقديري للاتحاد الأفريقي على مساهمته. كما واصلت البعثة دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في العيون، حيث تقدم لها المساعدة اللوجستية والإدارية من ضمن مواردها الحالية.
	86 - وفي يومي 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2011، حضر ممثلي الخاص اجتماعا رفيع المستوى في القاهرة، بمصر، نظمه الاتحاد الأفريقي، حيث نوقشت الاستراتيجيات المشتركة وسبل تعزيز التعاون من أجل دفع عجلة السلام في أفريقيا. وكان هذا الاجتماع متابعة للاجتماع الذي عقد في القاهرة في الفترة من 26 إلى 28 آب/أغسطس 2010، والذي اشترك في تنظيمه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
	سادسا - الجوانب المالية
	87 - قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/304، تخصيص مبلغ قدره 61.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 نيسان/أبريل 2012، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2012 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة. وقد قُدمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 بمبلغ قدره 58.7 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها المستأنفة السادسة والستين.
	88 - وإلى غاية 19 آذار/مارس 2012، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 46.8 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 440.3 2 مليون دولار.
	89 - وإلى غاية 19 آذار/مارس 2012، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات 0.43 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين حتى شباط/فبراير 2011 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية النقدية في الحساب الخاص للبعثة.
	سابعا - التحديات التي تواجه عمليات البعثة
	90 - في القرار 1979 (2011) الذي تقرر بموجبه تجديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2012، طلب مجلس الأمن إليّ أن أتناول، في تقريري المقبل، التحديات القائمة التي تواجهها عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وأن أبحث الحالة ﰲ الميدان. وتنقسم هذه التحديات إلى ثلاث فئات هي: الولاية، والأنشطة العسكرية والمدنية الفنية، والظروف الأمنية. 
	91 - فمن حيث ولاية البعثة، كان الغرض الأساسي من إنشاء البعثة هو تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية والإشراف على إجرائه، بوصف ذلك وظيفة داعمة، لمراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين، والحفاظ على الوضع العسكري الراهن. ومما استتبعته العملية السياسية المتعثرة أن البعثة لم تكن قادرة على إجراء الاستفتاء أو مواصلة الاستعدادات التنظيمية لعملية الانتقال. لذلك، فإن ولاية البعثة تقتصر في الواقع على مراقبة وقف إطلاق النار، وبما أن الولاية الأصلية كانت تتوقع استفتاء وشيكاً، فإن تعليمات مجلس الأمن بشأن مراقبة وقف إطلاق النار كانت ذات طابع عام.
	92 - وقد أدى التعليق الكامل لأنشطة الاستفتاء في عام 2003، إلى جانب تقلص الصبغة الدولية للنزاع والتغيرات الحاصلة في البيئة التشغيلية، إلى تشجيع الطرفين على وضع تفسيرات خاصة بهما، لا تتوافق دائما مع ولاية البعثة. فالمغرب يحبِّذ عملية عسكرية أضيق لحفظ السلام، في حين تتوقع جبهة البوليساريو رصدا أوسع لرفاهية السكان وإدراج آلية لحقوق الإنسان ضمنها كما هو الحال في بعثات حفظ السلام الأخرى. وقد أدى هذان التفسيران المتباينان إلى الأخذ بنهج في التعامل مع البعثة أفضى، بمرور الوقت، إلى تآكل سلطة البعثة وضعف وظائفها وساهم في الخروج عن الممارسة المتبعة في مجال حفظ السلام.
	93 - وتعزى التحديات التي تواجهها البعثة في أنشطتها العسكرية والمدنية الفنية أيضا إلى الخروج عن مبادئ حفظ السلام ومعاييره وممارساته المتعارف عليها. فمثلا اشتراط أن تحمل مركبات البعثة لوحات دبلوماسية مغربية ونصب الأعلام المغربية حول مقر البعثة يوجدان مظهرا يثير الشك بشأن حياد البعثة.
	94 - ويعاني مجالا المراقبة العسكرية والإبلاغ عن الانتهاكات من عدم وجود شروط دقيقة لوقف إطلاق النار، وانعدام سلطة للبعثة تمكِّنها من منع عدم الامتثال أو تصحيحه. وينظِّم الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وافق عليه الجانبان في عامي 1997 و 1998، المعدات العسكرية والمنشآت الدفاعية الجديدة وعمليات الانتشار في المناطق المحظورة المتاخمة للجدار الرملي للحفاظ على الوضع الذي كان قائماً في عام 1991. والطرفان على السواء لا يحترمان الاتفاق. ويشدد المغرب على نطاق التهديدات الأمنية في الأرجاء الجنوبية من الإقليم لتبرير عدم امتثاله في ما يتخذه من تدابير عسكرية. ونسبت المخالفات السابقة من قبل قادة جبهة البوليساريو إلى أفراد من قادتها، ولكن يبدو أنه قد تم استخدامها كوسيلة للاحتجاج على حالة الجمود في العملية السياسية. وقد قوضت هذه العوامل قدرة البعثة على رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عنه بانتظام، والتمسك بروح ونص اتفاقات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية والتأثير الرادع للوجود الدولي للأمم المتحدة.
	95 - وبعثة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن رصد التطورات المحلية التي تؤثر الحالة في الإقليم أو التطورات ذات الصلة بها وتقييمها وتقديم تقارير بشأنها، والحفاظ على وقف إطلاق النار، والظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية السلام التي يقودها مبعوثي الشخصي. وبواسطة وظائف بعثة حفظ السلام الاعتيادية هذه تزوِّد الأمانة العامة ومجلس الأمن ومبعوثي الشخصي بالمعلومات والتحليلات المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية، لا سيما وأن البعثة تمثل الوجود الدولي الوحيد في الإقليم بصرف النظر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة الصغير الذي يتولى تسهيل برنامج تدابير بناء الثقة. وحبذا لو سُمح لموظفي البعثة بالوصول دون قيود إلى كامل أطياف المحاورين غرب الجدار الرملي وفي منطقة تندوف لهذه الأغراض، سواء كانوا مسؤولين محليين أو وطنيين، أو نشطاء من المعارضة، أو من قادة المجتمع المدني.
	96 - وشرق الجدار الرملي، يمثل أمن أفراد البعثة مصدر قلق متزايد يؤثر على أنشطتها التنفيذية. فالأخطار الناجمة عن تدهور أحوال الأمن في منطقة الساحل، والثغرات التي تعتري التنسيق الأمني على الصعيد الإقليمي، وانتشار الأسلحة جراء الصراع في ليبيا، ونقص الموارد اللازمة لمراقبة الحدود وتدابير أمنية أشد، كلها عواملٌ تعرِّض المراقبين العسكريين لمخاطر متزايدة. وقد عُلقت الدوريات الليلية منذ نصب كمين للقوات الموريتانية قرب حدود موريتانيا مع الصحراء الغربية عام 2008؛ وشهدت البعثة أيضا حوادث مواجهة مع المهرِّبين. وحرصاً على أمن المراقبين العسكريين التابعين للبعثة، حذرت جبهة البوليساريو البعثة داعية إياها إلى الحد من تحركات أفرادها في أعقاب عمليات الاختطاف التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في منطقة تندوف. وقد اتخذت البعثة وجبهة البوليساريو إجراءات أمنية إضافية، مع أنه قد تكون هناك حاجة للمزيد رهناً بما قد يستجد من تطورات أخرى وخطورة آثارها من الناحية الأمنية.
	97 - ويكفل الطرفان حرية الحركة للبعثة وإمكانية وصولها إلى المتحاورين، شريطة أن يتم التعامل مع قوات الطرفين على قدم المساواة، وفقاً لجبهة البوليساريو، ووفقاً للمغرب، وذلك رهناً بمراعاة حدود العرف المتَّبع. والعرف المتبع هو من صميم التحديات التي تواجهها البعثة في عملياتها. فقد أصبح من الصعب على نحو متزايد للبعثة الوفاء بمتطلبات تنفيذ ولايتها بطريقة تتسم بالمصداقية، نظرا للقيود التي استجدت مع مرور الوقت كما هو موضح أعلاه (الفقرات 94-98).
	ثامنا - الملاحظات والتوصيات
	98 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت الجولات الثلاث من المحادثات غير الرسمية التي أجراها الطرفان، ولقاؤهما بشأن الموارد الطبيعية، وإجراءات بناء الثقة، والعديد من المشاورات الثنائية التي عقدها مبعوثي الشخصي معهما، أن الطرفين لا تزال لديهما الإرادة السياسية للقاء، ولكن ليست لديهما حتى الآن الإرادة للدخول في مفاوضات جوهرية صوب الهدف المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، ألا وهو ”حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“.
	99 - إن كل طرف يقرأ التاريخ، والقرارات المتتالية الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة وممارساتها، والأجواء المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك النتائج المترتبة على الربيع العربي، ويجد فيها ما يبرِّر موقفه ويعزِّزه. ونتيجة ذلك هي مواقف تطرح على ما يبدو اختلافات لا يمكن تجاوزها سواء بشأن الغرض من عملية التفاوض أو وسائل تلبية شرط تقرير المصير.
	100 - فجبهة البوليساريو تقول إن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي يجب تسوية وضعه النهائي عن طريق ممارسة حق تقرير المصير، كما توخته قرارات مجلس الأمن وحددته قرارات الجمعية العامة. ففي رأي جبهة البوليساريو، يجب على الطرفين بالتالي أن يقبلا بالحاجة إلى عدة خيارات ممكنة، وإجراء استفتاء يطرح هذه الخيارات على شعب الصحراء الغربية لاتخاذ قرار بشأنها وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وممارساتها المتبعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى جبهة البوليساريو أن جهات معنية رئيسية تدعم هذه المواقف وأن منطق الربيع العربي يقتضي بأن يتمتع شعب الصحراء الغربية بحرية التعبير والتجمع السلمي للتعريف بوجهات نظره.
	101 - أما المغرب فإنه يقول إن الصحراء الغربية ينبغي أن تتمتع بحكم ذاتي موسَّع ضمن سيادته وأن هذا ”الحل الوسط“ بين الاستقلال والاندماج في المغرب هو الحل الوحيد للنزاع. وفي رأي المغرب، فإن دعوة المجلس لإجراء مفاوضات ”مع التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية“ اعترافٌ باقتراح المغرب، لذا ينبغي للطرفين أن يتفاوضا على تفاصيل الحكم الذاتي. وعلاوة على ذلك، يرى المغرب أن مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها الراهنة تسمح بتقرير المصير من خلال المفاوضات واستفتاء تأكيدي، وأن جهات معنية مهمة تدعم هذه المواقف، وأن منطق الربيع العربي تم تطبيقه على الصحراء الغربية من خلال توسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية التي يأخذ بها المغرب لتشمل ذلك الإقليم.
	102 - وبالرغم من الطريقة التي يقرأ بها الطرفان التطورات المحلية والإقليمية والدولية، من الواضح أن الظروف المحيطة بالنزاع أخذت تتغير على مستويات عديدة. ومع مرور الوقت، يمكن لهذه التغييرات أن تمكن الطرفين من البدء في تغيير مواقفهما بشأن الغرض من عملية التفاوض ووسائل تلبية شرط تقرير المصير. وهي في أثناء ذلك يمكن أن تتيح فرصاً جديدة للتوصل إلى تسوية لا تحظى بتأييد الطرفين فقط، بل أيضا بتأييد شعب الصحراء الغربية، وهذا هو المهم.
	103 - ومع ذلك، من الممكن أيضا أن يظل الطرفان، بالرغم من التغيرات الحاصلة في الظروف، متشبِّثين بمواقف يستبعد كل منها الآخر، على نحو ما ورد في الاقتراحين اللذين قُدما إلى المجلس في نيسان/أبريل 2007، وكانت نتيجة ذلك ترجيح بقاء الوضع على ما هو عليه. لذا فإن النتائج المترتبة على هذه الحالة تستحق اهتماماً شديداً في الوقت المناسب.
	104 - وفي غياب إطار عمل جديد، سيواصل مبعوثي الشخصي العمل وفق نمط أنشطته الاعتيادي، بما فيها تلك الواردة في الفقرة 120 من تقريري السابق. ولهذه الغاية، سيواصل بحث إمكانية عقد اجتماع لمجموعة تمثِّل شريحة عريضة من شعب الصحراء الغربية للتشاور والتحاور باعتبار ذلك وسيلة للخروج بأفكار جديدة تُعرض على المفاوضين. وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث إمكانية عقد اجتماع لمجموعة من الممثلين المحترمين من الدول الخمس في اتحاد المغرب العربي لنفس الغرض، إدراكاً بأن نزاع الصحراء الغربية هو النزاع الكبير المتبقي في شمال أفريقيا.
	105 - ومن بين السبل الأخرى لتحفيز إيجاد أفكار جديدة، سيشجِّع مبعوثي الشخصي الطرفين أيضاً على تيسير زيارات الدبلوماسيين والمشرِّعين والصحفيين وغيرهم لتمكين المجتمع الدولي من اكتساب فهم أعمق لوجهات نظر المتضررين مباشرة من هذا النزاع. وفي نهاية المطاف، فإن أي تسوية يتوصل إليها الطرفان لا بد أن تحظى بتأييد شعب الصحراء الغربية لكي تكون عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين، وإذا أريد تجنُّب أي توترات في المستقبل.
	106 - وكما ذكرت في تقريري السابق، فإن معالجة مسائل حقوق الإنسان مهمة أيضاً لحل النـزاع ككلّ. وتقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية كفالة حماية حقوق الإنسان. وما فتئت الجهود تُبذل في هذا الصدد، لكن قضايا حقوق الإنسان لا تزال تُثار في ما يتعلق بشعب الصحراء الغربية، وهذا دليل على أن بعض المخاوف لا تزال موجودة. ومن المهم إعمال الآليات الكفيلة بمعالجة هذا الوضع، على النحو المتوخى في الفقرة 121 من تقريري السابق المقدَّم إلى مجلس الأمن، بشكل كامل وفوري. لذا فإن الجهود المذكورة تتطلب التعامل بقدر أكبر وبمزيد من التركيز مع الوضع القائم في الصحراء الغربية والمخيمات.
	107 - وإنني أرحب بالزيادة المتوقعة في قدرة استيعاب الزيارات الأسرية لزيادة عدد اللاجئين وأفراد أسرهم الذي فرّق بينهم النزاع لسنوات عديدة، والذين يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج، وأوصي بزيادة ستة من ضباط شرطة بعثة الأمم المتحدة لدعم هذا التوسع. وأنوه أيضا إلى نجاح الحلقة الدراسية الثقافية الصحراوية، والتزام الطرفين بمواصلة التعاون البناء مع مفوضية شؤون اللاجئين في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تشتُّت الشمل التي خلفها النزاع. وأود أيضا أن أشكر الجزائر وموريتانيا على دعمهما للبرنامج الإنساني للزيارات الأسرية.
	108 - ويسرني أن أشير إلى التقدم المحرز في إزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة من مخلّفات الحرب، وانخفاض عدد حوادث الألغام المسجَّلة منذ تقريري السابق. فهذه الأنشطة القيّمة تساهم بصورة مباشرة وإيجابية في سلامة السكان المدنيين في المنطقة وفي سلامة موظفي الأمم المتحدة كذلك. وأشير أيضا إلى الاستقبال الإيجابي والمناقشات البناءة التي أجراها كل طرف مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي. وللحفاظ على هذا العمل الحيوي، أهيب بالجهات المانحة إلى أن تقدم الدعم لجهود الطرفين ولجهود البعثة من أجل الاستفادة من التقدم المحرز والاستثمارات التي تمت حتى الآن.
	109 - وفي الوقت الحالي، تشمل المهام الرئيسية للبعثة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتقديم التقارير عن الأنشطة العسكرية لكلا الجانبين وعن التطورات الحاصلة في الإقليم وتلك التي تؤثر فيه، وأنشطة إزالة الألغام، وتقديم الدعم اللوجستي لبرنامج تدابير بناء الثقة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد ظلت البعثة، ضمن القيود التي تعمل فيها، تزاول مهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، وأدى وجودها على أرض الواقع دورا هاما في ردع الطرفين من الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف القتال. وحققت تقدما جيدا في مجال إزالة الألغام، حيث قامت بتطهير مناطق شاسعة من الأرض، وسهّلت على نحو فعال تبادل الزيارات العائلية تحت إشراف المفوضية.
	110 - وأثناء مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، يتصدى مراقبو البعثة العسكريين لمجموعة من التحديات الظرفية ومصاعب في القدرات أثناء أداء واجباتهم. فهم يراقبون مساحة مجموعها 000 104 كيلومتر مربع وداخلها الجدار الرملي البالغ 600 1 كيلومتر. وبسبب الافتقار إلى القدرات اللازمة لتغطية كامل مساحة الإقليم البالغة 000 266 كيلومتر، يركز المراقبون العسكريون الآن جهود الرصد الرئيسية التي يبذلونها على الجدار الرملي والمناطق المحظورة على كلا الجانبين، عن طريق الدوريات البرية والاستطلاع الجوي، لمراقبة مدى الامتثال لوقف إطلاق النار وفقاً لأحكام الاتفاق العسكري رقم 1 والإبلاغ عنه. ويؤدي المراقبون العسكريون عددا من المهام ذات الصلة التي تعتبر بالغة الأهمية أيضاً لدور الردع الذي تضطلع به البعثة، وذلك لطمأنة كل جانب حول النوايا غير العدوانية للطرف الآخر، ولحل المشاكل أو تبديد التوترات عند ظهورها. وهم يقومون بالتحقيق في انتهاكات الاتفاق العسكري رقم 1 والتحقق منها، والاستجابة للطلبات المتعلقة بالأنشطة المحظورة والإخطارات بالأنشطة المسموح بها من كلا الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المراقبون العسكريون بالتحقيق، في حدود إمكاناتهم، في مزاعم جانب واحد ضد الآخر، وضمان إطلاع كل جانب على النحو الواجب على ما يتوصلون إليه من استنتاجات.
	111 - إن قدرة البعثة على رصد وتقييم الوضع في الإقليم بشكل كامل، والتفاعل مع كامل أطياف المحاورين، أمر لا بد منه، كما تجلى في سياق أحداث العنف التي وقعت في مدينة الداخلة بعد مباراة رياضية. وأُعرب عن أسفي لوقوع خسائر في الأرواح في الاشتباكات التي تلت ذلك في 25 أيلول/سبتمبر، وأشعر بالقلق إزاء الأدلة التي تبرهن على وجود توترات مجتمعية تعتمل في الجزء الغربي من الإقليم، وذلك نتيجة أخرى لعدم وجود اتفاق سلام بين المغرب وجبهة البوليساريو، واستمرار الوضع على ما هو عليه في الصحراء الغربية. ويساورني قلق مماثل إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما يجعل المراقبين العسكريين شرق الجدار الرملي عرضة لخطر مؤكد. وأود أن أعرب عن تعاطفي مع العاملين في المجال الإنساني الذين اختطفوا من تندوف ومع أسرهم، وأوجه نداء من أجل إطلاق سراح الضحايا فورا وبدون شروط.
	112 - لقد أوجزت مجموعة من التحديات في تقريري هذا، وكلها تثبت أن البعثة لا تستطيع أن تمارس بصورة كاملة مهام الرصد والمراقبة والإبلاغ في إطار حفظ السلام، ولا أن تغتنم السلطة لوقف تآكل قدراتها على تنفيذ الولاية من تلقاء نفسها. إنني ألتمس دعم المجلس للحفاظ على أداة حفظ السلام كما كان من المقرر أن تعمل في سبيل ثلاثة أهداف أساسية هي: (أ) باعتبارها أداة للاستقرار في حال ظل الجمود السياسي مستمراً؛ و (ب) باعتبارها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتتالية المتعلقة بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية؛ و (ج) لتقديم معلومات مستقلة عن الظروف السائدة في أرض الواقع إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. ومن شأن وجود عملية للأمم المتحدة يعوِّل عليها الطرفان، قادرة على العمل كوسيط محايد بين الجانبين ورادع قوي لمزيد من التغييرات في الوضع العسكري الراهن، أن تُعيد عمليات البعثة إلى القواعد والمعايير المتوقعة من عمليات حفظ السلام المعاصرة.
	113 - إنني أرى أن وجود البعثة لا يزال مجدياً، لأنها ضامنة لاستقرار وقف إطلاق النار والتزام واضح من المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع الدائر في الصحراء الغربية. لذلك فإنني أوصي بزيادة قدرها 15 مراقبا عسكريا لتعزيز القدرات في مجال الرصد. وفي ضوء التحديات المذكورة في هذا التقرير، أطلب المساعدة من مجلس الأمن في إعادة تأكيد الدور المنوط بالبعثة، والتمسك بمعايير حفظ السلام وحياد الأمم المتحدة، وضمان تلبية الحد الأدنى من الشروط اللازمة لنجاح البعثة. وأدعو كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدِّد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة 12 شهراً أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2013.
	114 - 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. كما أشكر ممثلي الخاص في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، وكذلك اللواء عبد الحفيظ من بنغلادش، الذي تولى مهام منصبه قائداً لقوة البعثة في 24 تموز/يوليه 2011، لما أبدياه من قيادة قديرة متفانية على رأس البعثة. وأود أن أشكر قائد قوة البعثة السابق، اللواء تشاو جينغ مين من الصين، الذي عاد إلى وطنه في 10 نيسان/أبريل 2011 بعد مهمته التي أداها بامتياز في الصحراء الغربية. وأخيرا، أود أيضا أن أشكر كل امرأة وكل رجل في البعثة لما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لإنجاز ولاية البعثة.
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