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  الغربية بالصحراء يتعلق فيما احلالة عن العام األمني تقرير    
    

  مقدمة  - أوال  
 أبريـل /نيسان ٣٠ املؤرخ )٢٠٠٩( ١٨٧١ األمن جملس بقرار عمال التقرير هذا يقدم  - ١

 حـىت  الغربيـة  الـصحراء  يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة والية مبوجبه اجمللس مدد الذي ٢٠٠٩
 هـذا  ويغطي .املوعد ذلك قبل الةاحل عن اتقرير أقدم أن إيلَّ وطلب ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠

 ٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  ١٣ املؤرخ السابق تقريري صدور منذ استجدت اليت التطورات التقرير
(S/2009/200).  

 
   الغربية الصحراء يف األخرية التطورات  - ثانيا  

 املغـريب  العاهـل  وألقـى  .السـتعراض ا قيـد  الفتـرة  خـالل  بعيـد  حد إىل هادئا إلقليما لظ  - ٢
 يف “اخلـضراء  لمـسرية ل” والـثالثني  الرابعة السنوية الذكرى مبناسبة خطابا السادس حممد امللك
 أن علـى  ،“اجلهويـة ” نظـام  العتمـاد  نقـاط  مخـس  مـن  خطـة  فيه اقترح نوفمرب/الثاين تشرين ٦

 التـزام  تأكيد جددو .املغرب لسيطرة اخلاضعالصحراء الغربية    جزء على البداية يف اخلطة تركز
 األمـم  رعايـة  حتـت اجلاريـة    املفاوضـات  يف طُرح لذيا النحو على الذايت احلكم قترحمب اململكة
 ،العزيــز عبــد حممــد نــوفمرب، أشــار/ تــشرين الثــاين٩ بتــاريخ يف رســالة موجهــة إيلَّو .املتحــدة
إىل  ،)البوليـساريو  جبهـة ( الـذهب  ووادي ءاحلمـرا  الـساقية  لتحرير الشعبية للجبهة العام األمني

ــد    ــاد تأكيـ ــريب، وأعـ ــل املغـ ــاب العاهـ ــا ورد يف خطـ ــه مـ ــداعي موقفـ ــرر أن إىل الـ ــشعب  يقـ الـ
  .حر استفتاء يف مصريه ويراالصح

ــتو  - ٣ ــة احتفل ــساريو جبه ــذكرى البولي ــسنوية بال ــالن ٣٤ ال ــة” إلع  العربيــة اجلمهوري
 خمتلفـة  أمـاكن  يف االحتفـاالت  وجرت .فرباير/شباط ٢٨ إىل ٢٦ من “الدميقراطية الصحراوية

 ويف )البوليـساريو  جبهـة  عليهـا  تـسيطر  الـيت  الرملـي  اجلدار شرق الواقعة املنطقة يف( اإلقليم من



S/2010/175
 

2 10-30018 
 

 حللـو  ريبـ  يف شـخص  ٥٠٠ حنـو  الرئيـسي  فلاحل وحضر .اجلزائرب تندوف يف الالجئني خميمات
ــ ــيم مــن الــشرقي الــشمايل اجلزءب  بهــةجل “الــوطين لــساجمل” أعلــن نفــسه، األســبوع يفو .اإلقل

 الـسكان  وإعـادة  الـصحراوية،  لدولـة ا سيادة ممارسة” هي ٢٠١٠ لعام أولوياته أن البوليساريو
 يف االسـتقالل  انتفاضـة  ودعـم  ،الـصحراوي  الـشعيب  لتحريـر ا جـيش  وتعزيز احملررة، ملناطقا إىل

 هتــا قنا والبوليــساري جبهــة  أطلقــت مــايو، /أيــار ويف .“الغربيــة  الــصحراء يف احملتلــة  األراضــي
  .ديدةاجل تلفزيونيةال
 ،نظمتـها  “شـخص  األلـف  مـسرية ” بــ  مسيـت  مظـاهرة  يف شـخص  ٦٠٠ حنو وشارك  - ٤
 وأثنـاء  . مـع قـضيتها    متعاطفـة  حكوميـة  غري ومنظمات البوليساريو جبهة،  أبريل/نيسان ١٠ يف

 الرملـي  اجلـدار  شـرق  لألفـراد  امـضاد  الغمـ  سـنة  ١٩ العمـر  من يبلغ صحراوي وطئ املظاهرة،
 الرملـي  اجلـدار  مـن  مقربـة  علـى آخـرين    شبان عدة رفقةب يتظاهر كان بينما قدميه حدىإ فقدف

 أكفـل أن   أبريـل /نيـسان  ١٢ مؤرخـة  رسالة يف البوليساريو جبهة وأهابت يب  .باأللغام املزروع
  .إنسانية ألسباب الرملي اجلدار إزالة
 فــيف .مــايو/أيــار يف حــادثني البعثــة منطقــة يف املتحــدة األمــم عمــل أمــاكن وشــهدت  - ٥
 مـم األ يةملفوضـ  صـغري  جممـع  داخـل  الطعـام  عـن  إضـرابا  ويةصـحرا  امرأة أعلنت مايو،/أيار ٢٣

 شـيوخ  هـا أقنع أيـام،  بـضعة  بعـد و .تنـدوف  يف الالجـئني  خميمـات  يف الالجـئني  لـشؤون  املتحدة
 يبـدو،  مـا في منفـصل  حـادث  ويف نفسه، الوقت ويف .اجملمع غادرتف ،عن ذلك  كفبال نوحملي
 )الرملـي  اجلـدار  غـرب ( السمارة يف فريقال موقع مفاجئة بصورة وينيصحرا رجال ثالثة دخل
ــواو مـــايو/أيـــار ٢٥ يف ــ الفتـــات رفعـ ــب عليهـــا تكتبـ ــسجناء تتعلـــق مطالـ  الـــسياسيني بالـ

  .ذاته اليوم مساء يف هبدوء ينصرفوا أنب البعثة ومسؤول همأقنعو .الصحراويني
ــة البوليــساريو جبهــة أبلغــت ،نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٣٠ يفو  - ٦ ــا أن البعث  تقــوم موريتاني

 تـسيطر  يتالـ  نطقـة امل مـن  الشرقي اجلنويب اجلزءب أغوانيت من قرببال جوية استطالع بعمليات
 مــواطنني ثالثــة وااختطفــ جمموعــة أشــخاص جمهــويل اهلويــة عــن حبثــا البوليــساريو جبهــة عليهــا

 أصـدرت و الرملـي  اجلـدار  شـرق  الربيـة  ورياتالـد  مجيـع  البعثـة  علقـت و .موريتانيا يف ينيسبانإ
 معلومــات واســتنادا إىل .مداخلــها تغلــق كــي يف تلــك املنطقــة األفرقــة مواقــع جلميــع تعليمــات
 الغربيــة الــصحراء يف ةموجــود غــري جراميــةاإل اجملموعــة أن مؤداهــا البوليــساريو جبهــة قدمتــها
 يف الرملـي  اجلـدار  شـرق  العاديـة  اهتاريدو ةأنشط البعثة استأنفت مايل، ختومبأنه على    أفيد وإمنا
  .ديسمرب/األول كانون ٨
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 ةبـارز ال الـصحراوية  ةناشـط ال املغربية السلطات اعتقلت ،نوفمرب/الثاين تشرين ١٤ ويف  - ٧
ــاتو ــدر أمين ــار يف حي ــون مط ــدى العي ــا ل ــن عودهت ــة م ــات ىلإ رحل ــة املتحــدة الوالي  .األمريكي

 حيـدر  الـسيدة  قـضية  تلـ وُح .اورةاجملـ  سـبانية اإل يالكنـار  جـزر  إىل الحـق  وقت يف تُرحلِّ مث
 انظـر ( العيـون  يف أسـرهتا  إىل بـالعودة  هلـا  محسُـ  عنـدما  الطعـام  عن اإلضراب من يوما ٣٢ بعد

  ). أدناه٦٤ الفقرة
 .فتنـدو  خميمـات  يف التـوتر  تزايـد  الطعـام  عـن  حيـدر  الـسيدة  إضـراب  خالل ولوحظ  - ٨
 الــصغري مــعاجمل وينيالــصحرا نالــشبا مــن عــةجممو اقتحمــت ديــسمرب/األول كــانون ١١ فــيف
 وجيـزة  لفترة واورفع طفيفة، مادية أضرارا به واوأحلق ،الالجئني لشؤون املتحدة األمم فوضيةمل

 إزالـة ب الحـق  وقـت  يف اجملموعـة  أُقنعـت و .املفوضـية  علم مكان “الصحراوية اجلمهورية” علم
 مـن  طلبب مؤقتا، بوليساريوال جبهة قامت احلادث، هذا وعقب .هبدوء معاجمل ومغادرة علمها
 جممــع يف أمــن حــراس بوضــع املنطقــة، يف العاملــة املتحــدة األمــم وكــاالت مــن وغريهــا البعثــة

  .رالتوت حدة خفت أن إىل املفوضية
  

  الشخصي مبعوثي أنشطة  - ثالثا  
  األول الرمسي غري االجتماع عقدو نيالطرف مع االتصاالت  - ألف  

 إجـــراء الشخـــصي، يمبعـــوث ،روس كريـــستوفر الـــسيد بـــدأ ،٢٠٠٩ مـــارس/آذار يف  - ٩
 والـــدول نيطـــرفال بـــني أكثـــر أو رمســـي غـــري اجتمـــاع عقـــد بـــشأن نيويـــورك يف مـــشاورات
 يف النـــهج هبـــذا األمـــن جملـــس رحـــبو املفاوضـــات، مـــن خامـــسة جلولـــة للتحـــضري اجملـــاورة
  .)٢٠٠٩( ١٨٧١ قراره
 مـن  الثانيـة  للمـرة  املنطقـة  إىل صيالشخـ  مبعـوثي  سفر املشاورات تلك نتائج تاقتضو  - ١٠
 الرمسيــة غــري االجتماعــات مــن املتــوخى اهلــدف لتوضــيح يوليــه/متــوز ١ إىل يونيــه/حزيــران ٢٢

 التقـى و .رللحـضو  اجملـاورة  والـدول  نيالطـرف  اسـتعداد  مـن  تأكـد للو عليـه،  تقوم الذي واهليكل
 ،العزيــز عبــدحممــد و بوتفليقــة، العزيــز عبــد اجلزائــري الــرئيس مــع جولتــه خــالل روس الــسيد
وحممـد   ،املوريتـاين  الـوزراء  رئـيس  واقـف، ال أمحـد حيـىي ولـد     و البوليـساريو،  بهـة جل العـام  األمني
 ،املغـريب  ارجيةاخل وزير الفهري، الفاسي الطيبو ،موريتانيا خارجية وزير ،حممدو ولد حممود

 العمـل  مبواصـلة  التـزامهم  احملـاورين  مجيـع  أكـد و .املرافق لكل منـهم    فريقال أعضاء مع وكذلك
 أول، رمســي غــري اجتمــاع عقــد بــشأن اتفــاق إىل التوصــل ومت حــل، إلجيــاد املتحــدة األمــم مــع

 الرحلـة  تلـك  أثنـاء  الشخـصي  مبعـوثي  وأجـرى  .لعقـده  مكـان  بتوفري النمسا حكومة وتفضلت
  . األمريكيةاملتحدة والواليات وفرنسا سبانياإ يف املسؤولني كبار معأيضا  مشاورات وبعدها
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 /آب ١٠ و ٩ يـــومي النمــسا ب دورنــشتاين  يف األول الرمســي  غــري  االجتمــاع  وعقــد   - ١١
 يذالـ  واحلـوار  املتبـادل  االحتـرام  جـو  إرسـاء  إعـادة  يف املتمثـل  الرئيـسي  هدفه وحقق أغسطس

ــة عنــد ســاد  وحتــاور .والتاجلــ تــوايل مــع اهنــار أن لبــث مــا مث ماهناســت يف املفاوضــات بداي
 الثقـة  بنـاء  تدابري اناقشف ،شاملة بصورة والعطاء األخذ وروح تراماالح ساده بأسلوب طرفانال

ــضايا ــسان، حقــوق وق ــدا اإلن ــامل متهي ــضايا ببحــث الحــق وقــت يف لقي ــة الق ــرتاع اجلوهري  .لل
 اسـتعمال  الستكـشاف  املبـدأ  حيث من مداأل طويل اتفاق تطبيق ينبغي هأن على اآلراء تواتفق

ــق ــة الطري ــار الربي ــاراتا عيتوســيف ســياق  كخي ــة لزي ــني العائلي ــصحراء ب ــة ال  وخميمــات الغربي
 الـسامي  املفـوض  اقترحهـا   الـيت  الثقـة  بنـاء  تـدابري  يف إجيابيـة  بـروح  النظـر  علـى  اتُّفقو ،الالجئني

  .الشخصي مبعوثي يطرحها قد أخرى تدابري أيو الالجئني شؤونل
 انتـهاكات،  كـاب بارت االهتامـات  الطرفـان  تبـادل  اإلنسان، حقوق بقضايا يتعلق وفيما  - ١٢
 البوليـساريو  جبهـة  وطالبـت  .ملسائلا هلذه اآلخر الطرف تناول طريقة من طرف كل اشتكىو
ــةب  تــسميم ولتجنــب .األمــر هــذا رفــضه عــن املغــرب أعــربو املتحــدة ألمــمل تابعــة رصــد آلي

 خاللـه  مـن  املـسألة  هـذه  بشأن شواغله طرف كل يبدي أن الشخصي مبعوثي اقترح األجواء،
 املقتــرح، اإلجــراء بــشأن اتفــاق مــن ظهــر مــا ومــع .عامــةال ئل االتــصاالت وســامــن بــدال

ــادل ذلــك بعــد تواصــل ــا االهتامــات تب ــ شــرع االجتمــاع، انتــهاء قبــلو .علن  يفأيــضا  انالطرف
ــة مناقــشة ــاجل قــضايالل أولي ــهما اســتمر اخلــالف ولكــن األساســية ةوهري  بــشأن ســيما الو ،بين
  .املصري تقرير شروط
 بالـذكر  جـدير و .دورنـشتاين  يف حاضـرين  وموريتانيـا  لجزائـر ل اناملراقب انوفدال كانو  - ١٣
 .٢٠٠٤ عـام  منذ األوىل للمرة الوزاري املستوى على كانت العملية يف اجلزائرية املشاركة أن

ال يــستطيع أن يــشارك مباشــرة يف احملادثــات  مراقبــا، اوفــد بــصفته ،إنــه اجلزائــري الوفــد وقــال
 وقـضايا  الثقة بناء بتدابري يتعلق فيما عليه يتفقان أمر أي على رفنيالط مع للعملولكنه مستعد   

  .اإلنسان حقوق
  

  التوتر وجتدد الطرفني مع االتصاالت من املزيد إجراء  - اءــب  
 ،األطـراف  مـع  منتظمـة  مشاورات الشخصي مبعوثي أجرى دورنشتاين، اجتماع بعد  - ١٤
 اجتمـاع  يف األساسـية  اجلوهريـة  القـضايا  أنبـش  تقدم إحراز باإلمكان كان رمبا هأن إىل خلصو

ــري ــي غـ ــرآ رمسـ ــيس خـ ــة يف ولـ ــسة جولـ ــن خامـ ــاتا مـ ــة ملفاوضـ ــد الرمسيـ ــى ُتعقـ ــور علـ  .الفـ
ــاء ســبتمرب،/أيلــول يفو ــة دورة أثن  مــع انفــراد علــى اجتمعــُت ، الرابعــة والــستني العامــة اجلمعي

 عـرب أو الفهري، الفاسي  الطيب املغريب اخلارجية وزيرو بوتفليقة العزيز عبد اجلزائري الرئيس
 مبعـوثي  يبـذهلا  اليت للجهود ادعمهم عنو التفاوض، عمليةب املستمر التزامهما عن انبنياجل كال
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 جــاد حــوار آفــاق انفتحــت ،الطــرفني مــع املــشاورات مــن زيــدامل إجــراء وبفــضل .الشخــصي
 اقتـــرح األســـاس، هـــذا علـــىو .٢٠٠٧ أبريـــل/نيـــسان يف املقتـــرحني اللـــذين قـــّدمامها بـــشأن
ــوثي ــد الشخــصي مبع ــاع عق ــان اجتم ــري ث ــومي رمســي غ ــشرين ٢٢ و ٢١ ي ــاين ت ــوفمرب/الث  ن

  .٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٥ و ٤ يومي أو
زادت مــن سلــسلة مــن األحــداث الــيت بــدأت أكتــوبر، /شــهر تــشرين األوليف ولكــن   - ١٥

 اآلخـر   واختـذ كـل طـرف إجـراءات اعتربهـا الطـرف           . االجتماع يف املواعيـد املقترحـة     استحالة  
شـكك كـل منـهما يف       كمـا   يف دورنـشتاين،    بـرزت   جـواء اإلجيابيـة الـيت       استفزازية ومـدمرة لأل   

 عـدد مـن    شـأنه شـأن   مبعـوثي الشخـصي،     فـإن   تلـك األحـداث،     مع تتابع   و. حسن نوايا اآلخر  
إدارة األزمــات مــن أجــل  مــن منطلــق يعمــل وجــد نفــسه العناصــر الفاعلــة الدوليــة األخــرى،  

  .ملزيد من التدهور يف املوقفاحليلولة دون حدوث ا
  

  االجتماع غري الرمسي الثاين  -جيم   
ــول شــهر      - ١٦ ــاين شــهدت األجــواء حتــسنا حبل ــاير /كــانون الث ــوثي  ٢٠١٠ين ، ومتكــن مبع

الشخـــصي مـــن عقـــد اجتمـــاع غـــري رمســـي ثـــان يف مقاطعـــة وستشـــستر، نيويـــورك، يـــومي    
. افتتـاحي بيـان  رصـة إللقـاء   ومع بدء االجتماع، ُمـنح كـل طـرف الف        . فرباير/شباط ١١ و ١٠
 واملـسائل املتـصلة     حبقـوق اإلنـسان   يتعلـق   تبادل اآلراء الذي تال ذلك      اجلانب األكرب من    كان  و
إىل جمـددا   ودعـت جبهـة البوليـساريو       . مـن وقـوع انتـهاكات     كالمهـا   ، حيث شكا الطرفـان      هبا

.  لـذلك  ضـته أعلـن املغـرب مـرة أخـرى عـن معار          فيما  لرصد،  لاضطالع األمم املتحدة بأعمال     
ــر     ــى أن اجلزائ ــضا عل ــان    وشــدد املغــرب أي ــشؤون الالجــئني ال تفي ومفوضــية األمــم املتحــدة ل

بالتزاماهتمـا الدوليـة؛ إذ أهنمــا متتنعـان عــن االضـطالع مبــسؤوليتهما فيمـا خيــص الالجـئني علــى       
  .أرض اجلزائر

الـــذي قدمـــه عـــرض املقتـــرح كـــل طـــرف أعـــاد مـــن احملادثـــات، مـــا تبقـــى وخـــالل   - ١٧
وعلـى الـرغم مـن    . كل طرف مقترح اآلخر بدرجات متفاوتـة      تناول،  ٢٠٠٧أبريل  /نيسان يف

مــع مــا أورده أن تبــادل اآلراء اتــسم بالــصراحة واالحتــرام، اتفــق الطرفــان يف هنايــة االجتمــاع  
اآلخـر كأسـاس وحيـد      مقتـرح   علـى   مل يوافـق    مـن الطـرفني     موجز مبعوثي الشخصي بأن كـال       

غـري القابـل    اجلـوهري   ان واضـحا ملبعـوثي الشخـصي أن الفـرق           وكـ . للمفاوضات يف املـستقبل   
فجبهـة البوليـساريو، بـدعم    .  تقريـر املـصري  مـسألة للتفاوض حىت تارخيه بني الطـرفني يكمـن يف          

االستقالل، بينمـا يـصر املغـرب علـى         يشمل  من اجلزائر، تصر على استفتاء متعدد اخليارات مبا         
  . التفاوض وعلى استفتاء إلقراره يكون خبيار واحدعن طريقُيتوصل إليه نظام للحكم الذايت 
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 مـــن اجلزائـــر ن مراقبـــاناوكمـــا كـــان احلـــال يف دورنـــشتاين، حـــضر احملادثـــات وفـــد  - ١٨
ــه  ــا ولكن ــا مل موموريتاني ــات مباشــرةاشاركي ــا ألي شــيء   .  يف احملادث ــر دعمه وكــررت اجلزائ

حـة االتـصاالت اهلاتفيـة بـني        فق عليه الطرفـان، وتعهـدت بـالنظر يف أسـباب التـأخر يف إتا              تي قد
الصحراء الغربية وخميم الداخلـة، أبعـد خميمـات الالجـئني، علـى النحـو املتـوخى يف تـدابري بنـاء                      

  .الثقة املتفق عليها يف وقت سابق
  

  اخلطوات املقبلة  - دال  
كــرر الطرفــان خــالل احملادثــات غــري الرمسيــة التزامهمــا مبواصــلة املفاوضــات يف أقــرب    - ١٩

 الستطالع أفكـار الطـرفني   ٢٠١٠مارس /وزار مبعوثي الشخصي املنطقة يف آذار    . وقت ممكن 
علـى اسـتعداد لقبـول      ليس  الطرفني  كال  حول كيفية جتاوز املأزق احلايل، واضعا يف اعتباره أن          

ــى أي         ــة علـ ــرفني باملوافقـ ــزام الطـ ــة إللـ ــد آليـ ــه ال توجـ ــة، وأنـ ــصيغته احلاليـ ــر بـ ــرح اآلخـ مقتـ
  .اعاملقترحني لتسوية الرت من
ومنذ البداية، أبقى مبعوثي الشخصي جملس األمن وجمموعـة األصـدقاء علـى علـم تـام                   - ٢٠

 الـيت كـان آخرهـا يـوم     ،بأنشطته من خالل الرسائل اخلطيـة واإلحاطـات الرمسيـة وغـري الرمسيـة             
وتتـأثر سـرعة    . وقد بذل جهودا مضنية لتشجيع التوصل إىل تـسوية        . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٨

وهرها تأثرا شديدا بردود فعل الطرفني على األحداث يف املنطقـة، ومتـسكهما             تلك اجلهود وج  
لتـشجيع علـى    العمـل احلثيـث ل    ورغم ذلك، فإنـه يواصـل       . واقف ال تقبل التوفيق بينها    الثابت مب 

تقريـر املـصري لـشعب الـصحراء الغربيـة يف           ويـنص علـى     التوصل إىل حل سياسي يقبله الطرفان       
ويـشكل هـذا احلـل شـرطا       . دئ ميثـاق األمـم املتحـدة ومقاصـده        سياق ترتيبـات تتـسق مـع مبـا        

  .واالندماج يف املنطقةوالتنمية مسبقا لعودة الالجئني إىل ديارهم وتعزيز االستقرار 
  
  األنشطة اجلارية على أرض الواقع  - رابعا  

  األنشطة العسكرية  - ألف  
 فـردا،   ٢٢٣البعثـة   ، بلغ عدد أفـراد العنـصر العـسكري يف           ٢٠١٠ مارس/ آذار ٢٠يف    - ٢١

ــه وهــو       ــة، يف مقابــل القــوام املــأذون ب ــيهم املوظفــون اإلداريــون وموظفــو الوحــدة الطبي مبــن ف
وفرنــسا غانــا الــسلفادور ووتــضم البعثــة حاليــا مخــس مراقبــات عــسكريات، مــن  . فــردا ٢٣٠

. وهناك أيضا مخس ضابطات، طبيبتان وثالث ممرضـات، يف الوحـدة الطبيـة املاليزيـة              . ومنغوليا
زيـد مـن الـضابطات، سـواء ألسـباب تـشغيلية       املنشر البلدان املسامهة بقوات    إنين أشجع على    و
وخالل الفترة قيد االستعراض، شهد متوسـط عـدد         . لتحسني التوازن بني اجلنسني يف البعثة      أو
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ــة زيــادة كــبرية مــن     ؛ ١٩إىل  ١٤املــراقبني العــسكريني النــاطقني بالفرنــسية واإلســبانية والعربي
  . تباعا ٣٢ إىل ١٧؛ ومن ٢٨ إىل ٢٥ ومن
مراقبـان عـسكريان    وباإلضافة إىل مواقع األفرقة التسعة ومكتب اتصال تندوف، ُنـشر             - ٢٢

. أكتـوبر / تـشرين األول   ١٩مؤقتا كضابطي اتصال مع اجلـيش امللكـي املغـريب يف الداخلـة منـذ                
 التـابع للجـيش امللكـي    وأُجري هذا النشر إلقامة قاعدة اتـصال بـني البعثـة ومقـر قيـادة القطـاع            

ومـن املقـرر تقيـيم هـذا الترتيـب          . ٢٠٠٥املغريب، بعد إغالق مقر البعثة بالقطـاع اجلنـويب عـام            
  .اذ قرار بتمديده قبل اخت٢٠١٠يوليه /املؤقت يف متوز

، أجـرت البعثـة   ٢٠١٠ مارس/ آذار٢٠ إىل  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ١وخالل الفترة من      - ٢٣
لزيــارة ومراقبــة  )مبــا يف ذلــك االســتطالع اجلــوي(ريــة جويــة  دو٥٧٨ وبريــة  دوريــة ٨ ٤٣٣

تقيـد باالتفاقـات    الوحدات اجليش امللكي املغريب والقوات العسكرية جلبهة البوليساريو ورصد          
 الفترة، واصلت البعثة استخدام دوريات اهلليكوبتر على نطـاق واسـع            تلكوخالل  . العسكرية

  .هنارا وليالاليت خترج الربية مع الدوريات باعتبارها وسيلة رصد فعالة، باالقتران 
تمتــع بعالقــات طيبــة مــع اجلــيش امللكــي املغــريب والقــوات العــسكرية تالبعثــة وال تــزال   - ٢٤

. غـري أن كـال الطـرفني ظـل ميتنـع عـن التعامـل مباشـرة مـع الطـرف اآلخـر                      . جلبهة البوليـساريو  
عـن طريـق    ذ شـكل رسـائل خطيـة        تتخـ كل االتصاالت املعروفة بني القوتني املسلحتني       وظلت  
 حبــدوث االدعــاءات ملناقــشة  للتحقــقواقترحــت البعثــة إنــشاء آليــة عــسكرية مــشتركة . البعثــة

  .االهتمام املشترك وغري ذلك من مسائل ١انتهاكات لالتفاق العسكري رقم 
وهـو   انتـهاكا جديـدا مـن قبـل اجلـيش امللكـي املغـريب،        ٢٤والحظت البعثة وسـجلت      - ٢٥
 وعـددها   الـسابق الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       خـالل   االنتـهاكات املـسجلة     مقارنـة ب  ادة  زيـ ميثل   ما
ومشلـت انتـهاكات اجلـيش امللكـي املغـريب إنـشاء مبـان جديـدة وأمـاكن إقامـة يف                    . انتهاكا ١١

كمــا أن حتركــات . دون موافقــة مــسبقة مــن البعثــة ة بــبس وأوســرد وتــشلاحملــمنــاطق حــوزة و
ــشرين األول  القــوات واألصــول العــسكرية يف  ــة مناســبات منفــصلة يف شــهري ت ــوبر / أربع أكت

ــ ٢٠٠٩ديـــسمرب /وكـــانون األول التفـــاق لدون إخطـــار البعثـــة مـــسبقا تـــشكل انتـــهاكات  بـ
 أيـضا التعزيـزات التعبويـة       ١وأخريا، فإن مما خيالف االتفاق العسكري رقـم         . ١ العسكري رقم 

طقـة املقيـدة الـدخول؛ وبنـاء أسـوار          لجيش امللكي املغريب من خالل إنشاء مطار جديـد يف املن          ل
إدخـال  يف حـالتني؛ و    هـذا األخـري      زيـادة ارتفـاع   وحجرية داعمـة علـى امتـداد اجلـدار الرملـي،            

، واالستعاضـة عـن عـدد        ثـالث منـاطق    إىلمركبات أطلس ذات العجالت ومتعـددة األغـراض         
 ذلــك، باإلضــافة إىل. )M-48مــن طــراز ( أطــول مــدىوالــدبابات اخلفيفــة بــأخرى أثقــل   مــن
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ركّــب اجلــيش امللكــي املغــريب ثالثــة أبــراج جديــدة للــرادار رغــم اإلخطــار املكتــوب الــصادر     
  ). أدناه٢٨انظر الفقرة (انتهاكا سيعترب البعثة بأن ذلك  عن
األمـن مـن أجـل      بتعزيـز   وأبلغ اجليش امللكي املغريب البعثة بأن انتـهاكات معينـة تـرتبط               - ٢٦

 زادت يفوهـــي أمـــور التـــهريب، واالجتــار،  كـــذلك ملــة، و مكافحــة األنـــشطة اإلرهابيـــة احملت 
  .الساحل منطقة
والحظت البعثة ما جمموعه مخسة انتهاكات جديدة من قبل القوات العـسكرية جلبهـة                - ٢٧

 البوليــساريو، ممــا يــشكل اخنفاضــا طفيفــا مقارنــة باالنتــهاكات الــسبعة املــسجلة خــالل الفتــرة   
ــسابق   ــالتقرير ال ــشمولة ب ــاو. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف امل ــهاكات ترتبط ــك االنت  بتوغــل  أساســا تل
  . املعدات إىل الشريط العازلعناصر عسكرية وبعض

مـن   الـيت طـال أمـدها     ومل حيدث أي تغـيري منـذ تقريـري الـسابق يف حالـة االنتـهاكات                   - ٢٨
يناير، أرسل اجليش امللكـي املغـريب رسـالة إىل         / كانون الثاين  ٢٠ويف  . قبل الطرفني على السواء   

أكثر ارتفاعا لـرادارات املراقبـة يف املنطقـة    جديدة قوة بشأن اإلنشاء املقترح لثالثة أبراج     قائد ال 
رت اجليش امللكي املغـريب     ورفضت البعثة الطلب وذكّ   . بئر كندوز املقيدة الدخول بالقرب من     

الـيت  االنتـهاكات  ”بأن معدات الرادار األرضـية املنتـشرة يف املنطقـة املقيـدة الـدخول تعتـرب مـن           
مجيــع وأصــرت البعثــة علــى أن يتخــذ اجلــيش امللكــي املغــريب . ٢٠٠٥ منــذ عــام “طــال أمــدها

  . التدابري التصحيحية الالزمة بشأن تلك االنتهاكات
 ادعـاء بانتـهاك االتفـاق       ٢٠وخالل الفترة قيد االستعراض، قدم اجليش امللكي املغريب           - ٢٩

 ادعـاءات  ١٠يو اليت قـدمت بـدورها        ضد القوات العسكرية جلبهة البوليسار     ١العسكري رقم   
  .وأبلغت البعثة الطرفني خطيا جبميع االدعاءات. ضد القوات املغربية

تعلــق بالــشريط العــازل، يوكــان معظــم االدعــاءات الــيت قــدمها اجلــيش امللكــي املغــريب   - ٣٠
علـى متنـها   سيما أعمال التوغل املزعومة من جنود جبهة البوليساريو، وحتركات مركبات        وال

قيـام البعثـة   وبعـد  . ، وإنشاء مالجئ، وأصوات انفجارات داخل الشريط العـازل   نظاميونأفراد  
التحقيق، مل يتــسن التأكــد مـن صــحة أي مــن ادعـاءات اجلــيش امللكــي املغـريب بــسبب نقــص    بـ 

بنـاء سـور مـن      تتعلـق ب   ادعاءات جبهة البوليـساريو ضـد اجلـيش امللكـي املغـريب              وكانت. األدلة
يف الشريط العازل، وإنشاء مطار وخمزن يف املنطقة املقيـدة الـدخول، وزيـادة              األسالك الشائكة   

ارتفاع اجلدار الرملي، وحفر خنادق جديـدة مـضادة للـدبابات، وأصـوات حتركـات لـدبابات                 
وتدعيمـه  وانفجارات، وطلعات استطالعية ملركبات جوية غري مأهولة، وتعزيز اجلدار الرملـي             

التحقيق، تأكـدت مـن صـحة أربعـة مـن ادعـاءات جبهـة                البعثة ب  قياموبعد  .  ميكانيكية وسائلب
 متـر يف    ٢٠٠وضع سور من األسالك الشائكة بطـول        : البوليساريو باعتبارها انتهاكات، وهي   
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الشريط العازل، وبناء مطـار يف املنطقـة املقيـدة الـدخول، وزيـادة ارتفـاع اجلـدار الرملـي ببنـاء                      
د مــن صــحة االدعــاءات األخــرى بــسبب نقــص ومل يتــسن التأكــ. حــائط جديــد مــن احلجــارة

مل يتسن التأكد من صحة االدعاءات بقيـام مركبـات جويـة غـري مأهولـة بطلعـات                كما  . األدلة
  .استطالعية بسبب عدم امتالك البعثة للقدرة التقنية

وعلى مدى العام املاضي، اخنفضت إىل حد كـبري حـاالت تقييـد حريـة تنقـل املـراقبني                     - ٣١
وكــان هنــاك . ســيما اجلــيش امللكــي املغــريب ابعني للبعثــة مــن قبــل الطــرفني، والالعــسكريني التــ

سـبتمرب، عنـدما    / أيلـول  ٢٢رية التنقل من قبل اجليش امللكـي املغـريب يـوم            حلواحد فقط   انتهاك  
ُمنع مراقبون عسكريون من موقع فريق الـسمارة مـن زيـارة مقـر احلاميـة الرابعـة بينمـا مل تكـن             

ة التنقل من قبل قوات جبهة البوليساريو، وذلـك مقارنـة خبمـسة وسـبعني          هناك انتهاكات حلري  
من قبل جبهة البوليـساريو يف العـام        واثنني  انتهاكا من هذا النوع من قبل اجليش امللكي املغريب          

التنقـل مـن    حريـة   ، مل تسجل البعثة أيـة قيـود علـى           ٢٠٠٩أكتوبر  /ومنذ تشرين األول  . املاضي
  .الطرفني قبل
ــ  - ٣٢ ــة وتلق ــق        ٢٧٦ت البعث ــان ومراف ــشييد مب ــشأن ت ــريب ب ــن اجلــيش امللكــي املغ ــا م  طلب

ــراد العــسكريون،   . وتــدمري األلغــام وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات  وحفــظ يــستخدمها األف
ــرة      ــشاء خــالل الفت ــبني لإلن ــساريو طل ــة البولي ــدوأرســلت جبه ــوم .  االســتعراضقي ــة وتق البعث

  .مجيع الطلباتباستعراض 
ــة   وخــالل الف  - ٣٣  إخطــارات مــن اجلــيش امللكــي  ٣٠٩تــرة قيــد االســتعراض، تلقــت البعث

ــشأن   ــاورات تدريب  أعمــال املغــريب ب ــار ومن ــةإطــالق ن ــدات   ي ــوات ومع ــة، وحتركــات لق  تعبوي
خملفـات  ولغـام  لأللـصيانة، وتـدمري     ألغـراض ا  ودبابات، ورحـالت جويـة لكبـار الشخـصيات و         

قـوات جبهـة البوليـساريو بـشأن أعمـال           إخطارا مـن     ١٦وتلقت البعثة   .  من املتفجرات  احلرب
 هبـا   أُخطـرت   وراقبـت البعثـة كـل األنـشطة الـيت         . تدريب وإطـالق نـار، ومنـاورات، وزيـارات        

  .خالل الفترة
يف وواصلت البعثة إعداد تقارير شهرية عن رصد اجلراد تتضمن املعلومات الـيت جتمـع             - ٣٤

األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة   تقريــرا إىل منظمــة ١٦وأرســل مــا جمموعــه . األفرقــةمواقــع 
  .ألغراض الرصد على الصعيد العاملي خالل الفترة قيد االستعراض

  
 إجراءات مكافحة األلغام  - باء  

إن انتشار األلغـام األرضـية وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات يف مجيـع أحنـاء الـصحراء             - ٣٥
ي املراقبـون العـسكريون واملركبـات       الغربية، مبا يف ذلك املناطق اليت يعمل فيها على أساس يوم          
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 هلــذه التهديــدات واصــل ويف ســبيل التــصدي .اللوجــستية للبعثــة، ال يــزال مــصدر قلــق شــديد 
 الطـرفني مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام التابع للبعثة جهوده لتطوير وزيادة التعاون مع             

 الراميـة إىل القـضاء   ملنـسقة  ا اجلهـود زادت فعاليـة وقـد  . ٣ و ٢وفقا لالتفاقني العسكريني رقـم   
 إنشاء قاعدة بيانـات موثقـة   بفضلعلى خطر األلغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب،         

 .تعكس بصورة أدق ما هو معروف من حالة تلوث الصحراء الغربية باأللغام

وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر قــدم مركــز تنــسيق إجــراءات مكافحــة األلغــام      - ٣٦
ورة واملساعدة إىل اجليش امللكي املغريب واملنظمة الدولية غري احلكومية اليت تعاقـدت معهـا               املش

، بـشأن  )Landmine Action(األمـم املتحـدة، وهـي منظمـة األعمـال املتعلقـة باأللغـام األرضـية         
 وأتـاح ذلـك إمكانيـة   . نظام إدارة املعلومات اخلاص بقاعدة بيانـات إجـراءات مكافحـة األلغـام     

سيق وتقــدمي املــساعدة التقنيــة الســتخالص وإدارة البيانــات، ممــا مســح بتخطــيط أفــضل         التنــ
 .عمليات إزالة األلغام أدى إىل حتسني اإلنتاجية وزيادة فعالية التكلفةل

ــاير إىل كــانون األول/وخــالل الفتــرة مــن كــانون الثــاين    - ٣٧ رت هَّــ، ط٢٠٠٩َديــسمرب /ين
. ي مـن الـذخائر العنقوديـة والـذخائر غـري املنفجـرة             مليـون متـر مربـع مـن األراضـ          ٢,٩ املنظمة
 جــديرة باملالحظــة يف التــشجيع ات أيــضا خطــواأللغــامخطــا برنــامج إجــراءات مكافحــة  وقــد
تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف عملياتــه، كمــا أنــه يــسهم يف تنفيــذ قــرار جملــس            علــى
 مـدربات مـن الـصحراء       ولدى املنظمة يف هذا الصدد أربع موظفات      ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمن

 ويف خمتلـف عمليـات املقـر        ،الغربية جـرى إدمـاجهن يف األفرقـة امليدانيـة لـتطهري منـاطق القتـال               
 . امليداين للمنظمة

ــر      - ٣٨ ــذا التقري ــشمولة هب ــرة امل ــضتوخــالل الفت ــا     أف ــام هب ــيت ق ــام ال ــة األلغ ــات إزال  عملي
منظمـــة   وتلـــك الــيت نفــذهتا  ،اجلــدار الرملــي  الغــريب مـــن  يف اجلانــب  امللكــي املغـــريب   اجلــيش 
 إىل تـــدمري عـــدد كـــبري اجلـــدار الـــشرقي مـــن اجلانـــباملتعلقـــة باأللغـــام األرضـــية يف  األعمـــال

ــى وجــه اخلــصوص       مــن ــشمل عل ــذخائر غــري املنفجــرة، ت ــام األرضــية وال  ألغــام ٣ ٣٠٤األلغ
ة قطعـة مـن الـذخائر غـري املنفجـر          ١٢ ٩٥٢ و  ألغام مـضادة لألفـراد     ٤٠٧ للدبابات و  مضادة

 . والذخائر املتروكة

وسعيا ملواصلة تعزيز سالمة املوظفني والعمليات أنشأت البعثة برنـامج تـدريب لزيـادة                - ٣٩
الــوعي هدفــه هتيئــة وتعزيــز بيئــة عمــل أكثــر أمنــا ملــوظفي األمــم املتحــدة املكلفــني بعمليــات يف 

طــرا علــى  املنــاطق الــيت تــشكل فيهــا األلغــام األرضــية واملتفجــرات مــن خملفــات احلــرب خ         
وقد حتقق ذلك عن طريق االنتظام يف نشر البيانات اجلديدة عن املنـاطق الـيت يـشتبه                 . أنشطتهم

يف أهنا خطرة، وجعل التدريب يف جمـال الـسالمة أكثـر منهجيـة وكثافـة، واحلفـاظ علـى قـدرة                      
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فريق االستجابة حلاالت الطوارئ الذي سبق إنشاؤه على تقدمي املساعدة عند وقـوع حـوادث               
دمت إحاطات عـن الـسالمة      قُ إطار الربنامج    يفو.  من اجلدار الرملي    الشرقي اجلانبلغام يف   األ

؛ ومشـل ذلـك     امـرأة  ٣٥ شخـصا، منـهم      ٢٧٩ إىلمن األلغام واملتفجرات من خملفـات احلـرب         
 . من املوظفني املدنيني٢٨ فردا من األفراد العسكريني و ٢٥١اجملموع 

حـوادث األلغـام أسـفرت عـن مـصرع      مـن   حادثة ١٥وأُبلغ يف هذا الصدد عن وقوع      - ٤٠
ويف حــني أن العــدد اإلمجــايل للحــوادث ميثــل . ٢٠٠٩ شخــصا يف عــام ٢٣شخــصني وجــرح 

 حادثـا مـن هـذا القبيـل، فـإن إمجـايل عـدد        ١٨ الـذي شـهد   ٢٠٠٨عـام   بتراجعا طفيفا مقارنـة     
ــة أضــعافازداد مبقــدارالــضحايا   جمموعــة  مــنهــذه احلــوادثوردت تقــارير عــن وقــد .  ثالث

متنوعة من املصادر أمهها املراقبـون العـسكريون العـاملون كـل يف منطقتـه، ولـذلك فقـد تـسىن                     
وُسجلت عشرة حوادث يف اجلزء الـذي يـسيطر عليـه املغـرب مـن                .التحقق من مجيع احلوادث   

وحـدث اخنفـاض بـسيط أيـضا يف      .٢٠٠٨األراضي، وهو عدد يقل حبادثني عما وقـع يف عـام        
بلغ عنها يف اجلزء الذي تسيطر عليه جبهة البوليساريو من األراضي، من سـتة              عدد احلوادث امل  
 . ٢٠٠٩ إىل مخسة يف عام ٢٠٠٨حوادث يف عام 

ــةٌ مــن مــراقيب األمــم   اجلــدار الرملــي وتعــرض إلحــدى احلــوادث املــسجلة غــريب     - ٤١  أربع
يــسيطر عليهــا املنطقــة يف  اجلــداراملتحــدة العــسكريني كــانوا يقومــون بدوريــة علــى مقربــة مــن  

 اخلاضـع ملـسؤولية   دريكـة  بالقرب من نقطة حمصنة للجيش امللكي املغريب، يف موقع أم        ،املغرب
. فجـرت إحـدى مركبـات الدوريـة لغمـا أرضـيا أثنـاء دوريـة هناريـة                 فقد   .الفريق امليداين للبعثة  

قيب ورغم تعرض املركبة ألضرار جعلت إصالحها غري ُمجد اقتصاديا فإن واحدا فقط مـن مـرا               
ويشكل احلادث رابع حـادث انفجـار       . األمم املتحدة العسكريني األربعة أصيب جبروح طفيفة      

ــم  ــشهدهلغ ــام   ت ــشائها يف ع ــذ إن ــة من ــه    . ١٩٩١ البعث ــغ عن ــى واجلرحــى املبل ــربز عــدد القتل وُي
سـيما   رب مـن خطـر مـستمر علـى احليـاة، وال     تشكله األلغـام واملتفجـرات مـن خملفـات احلـ           ما

 .حياة السكان البدو الرحل، وعلى السالم واألمن داخل اإلقليم
  

  الرتاعنتيجةاألشخاص املفقودون   -جيم   
تواصل جلنة الصليب األمحر الدولية العمل مع اُألسر واألطراف األخرى املعنيـة ملتابعـة          - ٤٢

 .لرتاعل نتيجةمسألة األشخاص الذين ال يزالون جمهويل املصري 
  

 دمي املساعدة إىل الجئي الصحراء الغربيةتق  - دال  
ــول٨يف   - ٤٣ ــامســبتمرب / أيل ــسامي     ق ــو غــوترييس، مفــوض األمــم املتحــدة ال ــسيد أنتوني  ال

. ســـتغرقت مخـــسة أيـــام إىل اجلزائـــر واملغـــرب والـــصحراء الغربيـــةازيـــارة بلـــشؤون الالجـــئني 
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يمـات بـالقرب مـن تنـدوف،        اجلزائر قام بزيارة لالجئي من الصحراء الغربية املقيمني يف خم          ويف
من أجل معاينة مباشرة هلذا الوضع الذي طال أمده وتقييم احلالة العامة لالجـئني، مبـا يف ذلـك                   

وكانــت تلــك أول زيــارة يقــوم هبــا املفــوض الــسامي .  معهــم ومــع قــادهتمالتحــاورمــن خــالل 
ــذ عــام   ــيت متــت خــالل شــهر      . ١٩٧٦للمخيمــات من ــة، ال وكــذلك كــان الغــرض مــن الرحل

وقـد مهـدت زيـارة املفـوض الـسامي       . ان، التعبري عن التضامن القـوي مـع سـكان املنطقـة           رمض
الطريــق إلعــادة توجيــه برنــامج املــساعدة يف املخيمــات، عــن طريــق زيــادة مــستوى املــساعدة    

االت  الالجــئني علــى املـدى الطويــل، مــع إيـالء اهتمــام خــاص جملــ  راحـة وتعزيـز تركيزهــا علــى  
  .لتغذية والصحة والتعليما

والتقى املفوض السامي أيضا بكبار املسؤولني احلكوميني يف كل مـن الربـاط واجلزائـر                 - ٤٤
 تلـك وشـدد يف     .اليت متس الجئي الصحراء الغربية يف املخيمات       العاصمة ملناقشة املسائل الفنية   

ومن جهتهم أكـد كبـار املـسؤولني    . االجتماعات على الطابع اإلنساين البحت لوالية املفوضية     
وشـددت  .  العاصمتني للمفوض السامي تعاون حكومتيهم مع املفوضـية ودعمهمـا التـام هلـا              يف

وحــث املفــوض . الــسلطات املغربيــة أيــضا علــى احلاجــة إىل إجيــاد حــل دائــم ملــشكلة الالجــئني 
 .السامي اجلهات املاحنة يف كال البلدين على مواصلة دعم الجئي الصحراء الغربية

امج األغذية العاملي تـوفري املـساعدة لالجئـي الـصحراء الغربيـة             وواصلت املفوضية وبرن    - ٤٥
 شراكة مع منظمـة الـصحة العامليـة ومكتـب           إطار يف املخيمات الواقعة بالقرب من تندوف، يف      

الــشؤون اإلنــسانية التــابع للمفوضــية األوروبيــة والوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل    
 . واحمللية منهاالدولية، حلكوميةالتنمية والعديد من املنظمات غري ا

ــدين       - ٤٦ ــسلطات يف كــال البل ــسامي مــسألة تــسجيل الالجــئني مــع ال ــاقش املفــوض ال . ون
وتقـدر جبهـة البوليـساريو      . تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد الالجئني يف خميمات تنـدوف          وال

 برنـامج   يوجـه ولتعذر التـسجيل    . شخص ١٥ ٠٠٠واحلكومة املضيفة بأن عدد الالجئني يبلغ       
 ٩٠ ٠٠٠ مــن بــني الالجــئني والبــالغ عــددهم حــاال األشــخاص خدماتــه إىل أضــعفاملفوضــية 
ــة العــاملي     . شــخص ــامج األغذي ــة الــيت ينفــذها برن ــع األغذي ــرامج توزي ــوفر ب  مــن ٣٥ ٠٠٠وت

 .احلصص الغذائية اإلضافية، يف حماولة لسد االحتياجات الغذائية امللحة

 مـن حـصص التغذيـة العامـة     ١٢٥ ٠٠٠العـاملي يف تـوفري   وقد استمر برنـامج األغذيـة        - ٤٧
ــة     ــصحراء الغربي ــي ال ــشهرية ألضــعف الجئ ــاالال ــية     ح ــة املدرس ــامج للتغذي ، باإلضــافة إىل برن

ــانون مــن ســوء         ــذين يع ــسة ال ــال دون ســن اخلام ــة لألطف ــذوي التكميلي ــدعم التغ وحــصص ال
ــة، وللحوامـــل واملرضـــعات  ــا . التغذيـ ــة العـــ وعمومـ ــامج األغذيـ ــام املي يفوزع برنـ  ٢٠٠٩ عـ

 منـــهاوقـــدمت املفوضـــية أيـــضا أغذيـــة تكميليـــة  .  مـــن األغذيـــة طنـــا٢٦ ٩٥٣ جمموعـــه مـــا
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 طنا من اخلمرية، وأجـرت عمليـات رصـد مـشتركة لألغذيـة مـع             ٢٧طنا من الشاي و      ٦٥,٥
 طنـا   ٦٧٦قدمت املفوضية    وأخريا. برنامج األغذية العاملي يف إطار توزيع السلة الغذائية العامة        

 يفوعــالوة علـى ذلــك حققــت املفوضــية  . يا مــن األغذيــة الطازجــة خـالل شــهر رمــضان إضـاف 
ــدم لــدى الالجــئني،      ٢٠٠٩ عــام  تقــدما كــبريا يف التــصدي لظــاهرة ارتفــاع معــدالت فقــر ال

ووضعت أسس برنـامج شـامل لـصحة الطفـل وتغذيتـه واسـتراتيجية لتنفيـذ الربنـامج مـع مجيـع                 
التكميليـة، ممـا مسـح بـشراء      ول الالجئني لألطعمـة وأجريت دراسة جدوى أكدت قب . الشركاء

تنــوع ســلة  وأخــريا حقــق برنــامج األغذيــة العــاملي جناحــا يف كفالــة. املنتجــات يف وقــت الحــق
 . األغذية األساسية من أجل حتسني تلبية االحتياجات الغذائية لالجئني

 األغذيـة العـاملي     برنامج/وأشارت بعثة تقييم مشتركة أوفدهتا مفوضية شؤون الالجئني         - ٤٨
 إىل ما أُحرز من تقدم كبري يف جماالت توزيـع األغذيـة ومـا يتـصل بـه          ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول 

حتـسني التنـسيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الـصلة، مؤكـدة يف                   من عمليات رصـد، وإىل    
يات  إىل توصـ    بعثة التقيـيم املـشتركة      وخلصت .نفس الوقت ضرورة استمرار املساعدة الغذائية     

تغذوية سيحاول الربنامج تنفيـذها ضـمن مـشاريعه املـستقبلية، مبـا يف ذلـك إغنـاء مجيـع الـسلع                      
 . األساسية وتنويعها كلما أمكن ذلك

ــدر ممكــن مــن االهتمــام     ربوواصــلت املفوضــية، عــ   - ٤٩ ــالء أكــرب ق  شــركائها املنفــذين، إي
وقـد مكنـت األمـوال      . ياهلقضايا املياه والصرف الصحي يف املخيمات بواسطة بناء شبكات امل         

اليت قدمها مكتـب الـشؤون اإلنـسانية التـابع للمفوضـية األوروبيـة ومفوضـية شـؤون الالجـئني                     
 ٣٤ ٠٠٠تركيب أنابيب املياه يف ثالثـة قطاعـات يف خمـيم الـسمارة، يـستفيد منـها حـوايل           من

اســتخدام واســتفاد خميمــا الداخلــة وأوســرد بالفعــل مــن هــذه األنابيــب الــيت تقلــل مــن  . الجــئ
 .صهاريج املياه

 مــن الكتــب  ٥٣ ٢٧٠وواصــلت املفوضــية دعــم قطــاع التعلــيم عــن طريــق تــوفري          - ٥٠
ومت أيـضا جتهيـز ثـالث مـدارس ثانويـة           . من الكتب املقـررة يف املنـاهج       ١٨٠ ٣٢٥املدرسية و   

وقدمت املفوضية حوافز جلميـع املعلمـني يف كـل مـن خميمـي              . من أصل سبع مبختربات جديدة    
أكتوبر الداخلية الواقعـة علـى طريـق    / تشرين األول١٢ة والسمارة، وكذلك يف مدرسة      الداخل

ــة   ــالغ عــددهم     ٥٥٢(خمــيم الداخل ــيم الب ــوظفي التعل ــن جممــوع م ــا م ــا٢ ١٣٣ معلم ).  موظف
ــشباب           ــساء وال ــى الن ــصفة خاصــة عل ــز ب ــع التركي ــين، م ــدريب امله ــدعم للت ــدمي ال واســتمر تق

ــوقني ــضا ا  . واملع ــية      ودعمــت املفوضــية أي ــات دراس ــد حلق ــن عق ــضال ع ــانوين، ف ــدريب الق لت
 . فرباير٢٧للمحامني والقضاة، وجتديد املباين اإلدارية يف خميم 
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عن طريق شركائها املنفذين، يف دعم املرافق الطبيـة يف املخيمـات             فوضيةواستمرت امل   - ٥١
  .عن طريق توفري املعدات والتدريب للممرضات والقابالت

 لثقةتدابري بناء ا  - هاء  
 الـصالت   ٢٠٠٤مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني تيـسر منـذ عـام               ما برحت     - ٥٢

ملخيمــات الواقعــة بــالقرب مــن    واالتــصاالت بــني الجئــي الــصحراء الغربيــة املوجــودين يف ا     
، وبني أسرهم يف اإلقليم عن طريق تبـادل الزيـارات األسـرية وتـوفري اخلـدمات اهلاتفيـة                   تندوف
تـدابري بنـاء الثقـة باعتبـاره برناجمـاً إنـسانياً حبتـاً          شأن   املفوضية تنفيذ برناجمها بـ     وواصلت. اجملانية

ها البلـد املــضيف  وصـف اجلزائـر ب كـذلك مــع  بالتعـاون الوثيـق مـع جبهــة البوليـساريو واملغـرب و     
 .لالجئني الصحراويني

ات ليتـصلوا   واستمرت املفوضية يف تقدمي اخلدمات اهلاتفيـة اجملانيـة لالجـئني يف املخيمـ               - ٥٣
 مكاملـة   ٢٠ ٣٦٢وأثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أجـرى الالجئـون            . بأفراد األسرة يف اإلقليم   

 منـذ و. ، مـع أقربـاء يعيـشون يف اإلقلـيم         ٢٠١٠ مـارس / وآذار ٢٠٠٩ أبريـل /هاتفية بني نيـسان   
ــران  أطلقــت أن ــه /اخلدمــة يف حزي ــة  ١٢٧ ١٦٢الالجئــون أجــرى ، ٢٠٠٤يوني ــة هاتفي  مكامل

 وما برحت املفوضية تعمل من أجل إنـشاء مركـز هـاتفي       .منها أجرهتا نساء    يف املائة  ٥٥نسبة  
يف  يف خمــيم الداخلــة لالجــئني، وتعتــزم حتــسني املراكــز اهلاتفيــة وإضــافة خــدمات اإلنترنــت         

 .٢٠١٠ عام

ــها املفوضــية        - ٥٤ ــيت بذلت ــارات األســرية بفــضل اجلهــود ال ــادل الزي ــات تب وتواصــلت عملي
 ٢٠٠٩أبريــل  /فــبني نيــسان . عــاون اجليــد عمومــا مــن جانــب األطــراف املعنيــة      والبعثــة والت

 رحلــة ذهابــا وإيابــا للقيــام بزيــارات أســرية، ســافر خالهلــا  ٣٧، نظمــت ٢٠١٠مــارس /وآذار
 مــدن يف  شخــصا إىل١٨٨ خميمــات الالجــئني يف تنــدوف يف حــني ســافر  شخــصا إىل١ ١٣٧

ــع غــرب اجلــدار الرملــي   ــيم الواق فوضــية علــى اختــاذ خطــوات، بالتنــسيق مــع    وتعمــل امل. اإلقل
 مـن   ٤١ ٢٣٧ويوجـد حاليـا     . األطراف، لكفالة إجراء مزيد من الزيـارات علـى النحـو املقـرر            

مــارس /ومنــذ بــدء الربنــامج يف آذار. الــصحراويني املــسجلني للمــشاركة يف الزيــارات األســرية 
، )مــن املــسجلني يف املائــة ٢٤( شخــصا ١٠ ١٨٢، شــارك يف الزيــارات األســرية حنــو ٢٠٠٤

 .معظمهم من النساء واألطفال واملسنني

 ومتـشياً  ،ومن أجل اختصار فترة االنتظار لألشخاص املسجلني للقيـام بزيـارات أسـرية              - ٥٥
ها مــساعي، تواصــل املفوضــية )٢٠٠٩ (١٨٧١ و) ٢٠٠٨ (١٨١٣مــع قــراري جملــس األمــن  

 .الزيارات األسرية زيادة عددوسيلة لالرامية إىل تنفيذ خيار الطريق باعتباره 
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وحــصل مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون الالجــئني، أثنــاء زيارتــه إىل املنطقــة،    - ٥٦
ألطراف الشفوي الذي يقضي بتوسيع نطاق تطبيق الربنامج احلـايل املتعلـق بتـدابري               ا على اتفاق 

 تنـدوف إىل  مـن أكثـر مـن غريهـا املؤديـة     باشـرة  الطريـق امل بناء الثقة عن طريق الـرب، باسـتخدام    
سمح ملـا يقـرب مـن    تـ وإضافة السفر عن طريق الرب إىل السفر القـائم جـواً س      . السمارة والعيون 

 باملقارنـة مـع املـستفيدين احلـاليني البـالغ            مـن الربنـامج     صحراوي يف الـسنة باالسـتفادة      ٤ ٤٠٠
وتـــشمل العناصـــر األخـــرى املقترحـــة تنظـــيم زيـــارات أســـرية يف  . اًشخـــص ٢ ٢١٨عـــددهم 
وُوضـعت خطـط مبدئيـة      . ت خاصة، مثل األعراس، ومعسكر صيفي للشباب واألطفال       مناسبا

 .٢٠١٠أبريل /يف جنيف، يف نيسانلطرفني عداد تقييم للربنامج احلايل مع اإل

ــاء الثقــة، واصــلت        - ٥٧ ــدابري بن ــق بت ــامج املتعل ــذ الربن ــدعم  الومــن أجــل تنفي ــة تقــدمي ال بعث
 األمم املتحدة لشؤون الالجئني على أسـاس اسـترداد          اللوجيسيت واألمين واإلداري إىل مفوضية    

 النقــل بالطــائرات وعــن طريــق الــرب باإلضــافة إىل مرافقــة عــضو مــن أعــضاء   يــشملل التكــاليف
تعـد شـرطة األمـم املتحـدة عنـصراً      كمـا  . كل رحلة جويـة ل الوحدة الطبية املاليزية التابعة للبعثة   

ــن عناصــر    ــسياً م ــدمها البعثــ   رئي ــيت تق ــساعدة ال ــياقامل ــة   ة يف س ــاء الثق ــدابري بن ــامج ت ويف .  برن
 أفـراد، مـن   ٦  إىل العدد الذي يتكون منـه عنـصر الـشرطة التـابع للبعثـة       وصلمارس،  /آذار ٣١

 ضباط شرطة األمم املتحدة إجراءات املطار عنـد نقـاط الوصـول             صدور. ضابطات ٣ضمنهم  
منهم أثناء وجودهم علـى مـنت   واملغادرة؛ وقاموا بتوزيع وثائق السفر على املستفيدين وسحبها     

طائرات األمم احملتـدة، واصـطحبوا مـوظفي املفوضـية ورافقـوا املـستفيدين واسـتجابوا حلـاالت                  
على التوسـيع املتـوخى     الطرفان  ويف حال وافق    .  املساعدة أثناء الزيارات   تأو طلبا /الطوارئ و 

 زيـادة    مـن الـضروري    صبحطريق بري، سيـ   فتح  للربنامج، إما بزيادة عدد الرحالت اجلوية أو ب       
 . ، حسب االقتضاءالقوام املأذون به لعنصر شرطة البعثة

  
 املهاجرون غري الشرعيني  -واو   

لس، بقـي مهـاجر غـري شـرعي واحـد يف اإلقلـيم          إىل اجمل  السابق يمنذ أن قدمت تقرير     - ٥٨
و نـيجريي   وافق أخرياً هذا املهـاجر، وهـ      قد  و. حتت رعاية جبهة البوليساريو يف منطقة بري حللو       

يف لـى املنظمـة الدوليـة للـهجرة        عت قـضيته    رضُعطوعاً إىل بلده األصلي و    العودة  األصل، على   
 . فرباير/شهر شباط

  
 حقوق اإلنسان  -زاي   

ال يوجد لدى األمم املتحـدة أي موظـف يف امليـدان ملعاجلـة مـسائل حقـوق اإلنـسان،                      - ٥٩
ن وال يوجــد أي متثيــل ملفوضــية األمــم بعثــة ليــست مكلفــة بواليــة حمــددة حلقــوق اإلنــسا الألن 
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ومـع ذلـك، فـإن      . املتحدة حلقوق اإلنسان يف اإلقليم أو حىت يف خميمـات الالجـئني يف تنـدوف              
عــايري حقــوق اإلنــسان أثنــاء كــل مــا تنفــذه مــن  مب لتقيــدواجبــها اأن مــن األمــم املتحــدة تــدرك 

يف النــزاع   يوجـه كـال الطـرفني       وكـثرياً مـا     . عمليات، مبا فيهـا تلـك املتعلقـة بالـصحراء الغربيـة           
عــرب وســائط اإلعــالم، بــشأن أو مــع األمــم املتحــدة االتــصاالت الــيت جتــري االهتــام لآلخــر، يف 

 . انتهاكات حقوق اإلنسان

 األمني العام جلبهـة البوليـساريو يف عـدد مـن            وخالل الفترة قيد االستعراض، كتب إيلَّ       - ٦٠
قلـق إزاء انتـهاكات مزعومـة حلقـوق اإلنـسان تـؤثر          املناسبات معربـاً يل بـصورة أساسـية عـن ال          

ــرب    ــيم وداخــل املغ ــصحراويني يف اإلقل ــى ال ــة إىل    . عل ــسجلة وحمال ــع الرســائل م ــت مجي وكان
واصــلت الــسلطات املغربيــة ووســائط  قــد و. مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان 

منـها  حماولـة   حقـوق اإلنـسان يف       أن جبهة البوليساريو تـثري مـسألة      على  اإلعالم املغربية التأكيد    
ــة باملفاوضــات     ــة املتعلق ــسائل اجلوهري ــن امل ــاد ع ــدة،  . لالبتع ــبات عدي ــر  ويف مناس أعــرب وزي

 يف خميمــات تنــدوف لالجــئني   للــصحراويني اإلنــساينوضــع قلقــه إزاء ال عــنخارجيــة املغــرب
 .لشأن يف هذا ا ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيمسؤولية اجلزائرأشار إىل و

ــأن ســتة شــبا  أغــسطس، أُ/ويف شــهر آب  - ٦١ ــد ب ــسلطات   نفي ــهم ال  صــحراويني قــد أوقفت
 لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا املغربيــة يف مطــار أغــادير ومنعتــهم مــن الــسفر إىل اململكــة املتحــدة 

 حيث دعتهم منظمـة غـري حكوميـة يوجـد مقرهـا يف اململكـة املتحـدة للمـشاركة يف                     الشمالية،
 . من املغرب ومن خميمات تندوف وعدد من البلدان األوروبيةمؤمتر مع طالب 

قلت جمموعة نشطاء صحراويني معـروفني سـافروا        أكتوبر، اعتُ /ويف شهر تشرين األول     - ٦٢
 ، عنـد عـودهتم    وقـد مت االعتقـال    . إىل خميمات تندوف، يف زيارة حظيت بتغطية إعالمية واسعة        

وأطلـق سـراح املـرأة الوحيـدة        . اخليانـة هتمـة   ة  فيما بعد إحدى احملاكم العسكري    وجهت إليهم   و
وكتبــت جبهــة . صــحيةمــشاكل ينــاير بــسبب / كــانون الثــاين٢٨يف اجملموعــة مــن الــسجن يف 

 إطـالق  وتيـسري  يف عدة مناسـبات تـسألين ضـمان سـالمة الـصحراويني وأمنـهم        البوليساريو إيلَّ 
 .سراحهم من السجون املغربية

، وهـي   )٧انظـر الفقـرة     (نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ر يف    السيدة حيد  احتجازويف حالة     - ٦٣
 ذكـرت الـسلطات املغربيـة أهنـا     ، يف جمال حقوق اإلنسان    وناشطة بارزة سيدة مقيمة يف العيون     

فـسحبوا جـواز    .  الـيت مألهتـا أهنـا حتمـل اجلنـسية املغربيـة            هلجرةاستمارة ا يف  أن تسجل   رفضت  
وبـدأت الـسيدة حيـدر إضـراباً        . من جزر الكناري  سفرها املغريب وطردوها إىل إسبانيا بالقرب       

واسـترعت احلالـة    . وأسرهتا يف العيون  منـزهلا  عن الطعام يف مطار النثارويت، مطالبة بالعودة إىل         
وأدى إضــراهبا عــن الطعــام يف هنايــة املطــاف إىل ردود فعــل   . اهتمــام وســائط اإلعــالم الدوليــة 
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ــسؤولني احلكــومي    ــار امل ــن كب ــدة بلــ نيصــدرت م ــها  يف ع ــبانيا ودان من ــات  إس ــسا والوالي فرن
ــد و. املتحــدة ــُتق ــوتر     أعرب ــادة الت ــشأن صــحتها وزي ــق ب ــ عــن القل ــباين  ل ــة اإلس وزير اخلارجي
وزير اخلارجيـة املغـريب الـسيد الفاسـي الفهـري الـذي             ل و يغيل أخنيل موراتينوس كويويب   م السيد

ومــاً، أوقفــت   ي٣٢وبعــد انقــضاء  .  وضــع الا هــذتــسويةه ألحــث املغــرب علــى    بــالتقيــت
كمـا متـت معاجلـة    . حيدر إضراهبا عن الطعام عندما مسح هلا املغرب بالعودة إىل العيـون          السيدة

فربايـر علـى إعـادة جـوازات سـفر          /كومـة املغربيـة يف شـهر شـباط        شاغل آخر عندما وافقت احل    
 .عدد من النشطاء الصحراويني كانت قد احتجزهتا أو انتهت صالحيتها ومل جتدد

  
 دارة البعثة والتدابري األمنية إ  -حاء   

يف اجملـال األمـين مـن أجـل حتقيـق            األعمـال تتواصـل   و الـسابق تقريـري   أن قدمت    منذ    - ٦٤
ومن املقـرر   .  معاً مواقع األفرقة ومقر البعثة   يف  الدنيا  التشغيلية  ألمم املتحدة   اامتثال البعثة ملعايري    
 . ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠أن ينجز العمل يف 

واصــل حتــسينات املرافــق واهلياكــل األساســية يف مواقــع أفرقــة البعثــة، ومــن املقــرر     وتت  - ٦٥
ــة الــيت   . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠يف إمتامهــا  ويتواصــل اســتبدال اهلياكــل ذات اجلــدران اللين

يف املعيـار الـسائد     تستخدم حالياً أماكن لإليواء، وأصبحت اآلن اهلياكل ذات اجلدران الـصلبة            
ــع األفرقــة أو  ــري حللــو    مواق ــريقني الــسمارة   نوســي. ســرد وأم دريكــة وحمــبس وب جز موقعــا الف

ــصاه    ــد أق ــارييت يف موع ــران٣٠وتيف ــه/ حزي ــريقني املتبقــيني    . ٢٠١٠ يوني ــا الف ــينجز موقع وس
وقــد أنــشئت حمطتــان ملعاجلــة امليــاه يف   . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠أغوانيــت وحمــريس حبلــول  

املثل موقعا الفريقني الـسمارة وتيفـارييت يف موعـد          وسيجهز ب . موقعي الفريقني حمبس وبري حللو    
. حمطــة ملعاجلــة امليــاهالعيــون وجــد يف مقــر البعثــة يف تكمــا . ٢٠١٠ يونيــه/ حزيــران٣٠أقــصاه 

هود من أجـل إصـالح املطـارات الـصحراوية يف مواقـع             اصل البعثة اجل  وت السابق،   يومنذ تقرير 
حيـث  اجليش امللكي املغـريب،     مساعدة  إىل  ، ويعود الفضل يف ذلك       غرب اجلدار الرملي   األفرقة

وجيــري بنــاء مــدرج أوســرد ويتوقــع إجنــازه حبلــول  . دريكــة أعيــد بنــاء مــدرجني يف حمــبس وأم
 واملتعلقـة مبـدرج العمليـات       الالزمـة وتضطلع البعثة أيضاً باألشغال     . ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠

 مـع   يتـواءم ثة برناجماً حلماية البيئة     وأخرياً، أطلقت البع  . يف أغوانيت الواقعة شرق اجلدار الرملي     
 وتــشجيع اســتخدام “األمــم املتحــدةخــضرنة ”مــا أبذلــه مــن جهــود مــن أجــل حتقيــق شــعار   

 .املستدامة الطاقة

ومـا زال   . ر هواتف ساتلية جلميـع مواقـع األفرقـة حتقيقـاً ألغـراض االحتيـاط              اصدمت إ و  - ٦٦
لالسـلكية ذات التـردد العـايل جـدا قائمـاً            حتسني تغطية وسائل االتصاالت ا      الرامي إىل  ربنامجال
)S/2009/200   نطقـة  متركيـب أجهـزة إعـادة إرسـال إضـافية يف مجيـع أرجـاء                إثـر   ) ٢٥، الفقرة
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عــزي التــأخر يف تنفيــذ هــذا الربنــامج إىل عــدم تــوفر املعــدات الثقيلــة الالزمــة   قــد و. العمليــات
 .األبراج لبناء

  
 مسائل السلوك واالنضباط  -طاء   

 أن أعلــن أن األعمــال الفنيــة املنحوتــة يف الــصخور الــيت شــوهها أفــراد البعثــة،    يــسرين  - ٦٧
البعثـة  ف. رممـت  قـد    ،الواقعـة بـالقرب مـن أغوانيـت       ) جلـواد (سيما يف منطقة جبل الشيطان       وال

 علمـاء آثـار إلصـالح الـضرر الـذي حلـق           يضم عاملـاً مـن     تعاقدت مع فريق من املرممني احملترفني     
وباإلضــافة إىل جبــل  . فربايــر/وقــد نفــذ التــرميم يف شــهر شــباط    . لرشباســتخدام الطــالء بــا  

ــشيطان،  ــد ال ــارييت        فق ــضرر برســوم تيف ــيت تلحــق ال ــوش ال ــف بعــض النق ــة تنظي ــت العملي مشل
 ).قيةسلو(رقام املرسومة على نقوش الصخور بالقرب من بري حللو ألوا) الركايز(الصحراوية 

  
 االحتاد األفريقي  - خامسا 

تاديـسي   بعثـة، برئاسـة كـبري ممثليـه يلمـا         الفد املراقب لالحتـاد األفريقـي لـدى         واصل الو   - ٦٨
ــا( ــاء الفتــرة قيــد االســتعراض   )إثيوبي وأود أن أكــرر . ، تقــدمي الــدعم للبعثــة والتعــاون معهــا أثن

 .اإلعراب عن تقديري لالحتاد األفريقي للمسامهة اليت قدمها
  

 اجلوانب املالية  - سادسا 
 مليـون دوالر لتغطيـة     ٥٣,٥ مبلـغ    ٦٣/٣٠٠ة العامة مبوجـب قرارهـا       اعتمدت اجلمعي   - ٦٩

 إىل  ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١نفقات بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الـصحراء الغربيـة للفتـرة مـن               
 ٢٠١٠يوليـه   /متـوز  ١وقدمت امليزانيـة املقترحـة للبعثـة للفتـرة مـن            . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠
بـــدون التربعـــات العينيـــة ( مليـــون دوالر ٥٨,٢بلـــغ وهـــي مب ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٣٠إىل 

ــة  ــة يف امليزاني ــة ل ) املدرج ــة العام ــة       تإىل اجلمعي ــا الرابع ــن دورهت ــاين م ــاء اجلــزء الث ــا أثن ــر فيه نظ
 .املستأنفة والستني

، بلغـت االشـتراكات املقـررة غـري املدفوعـة إىل حـساب            ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٧٠
ــررة املـــستحقة،   ونتي. ر مليـــون دوال٥٨,٤ البعثـــة اخلـــاص ــتراكات املقـ جـــة لعـــدم دفـــع االشـ

قـوات تكـاليف    اليت توفر ال   من أن ترد للحكومات      ٢٠٠٢أبريل  /تتمكن املنظمة منذ نيسان    مل
مليــــون دوالر وتكــــاليف املعــــدات اململوكــــة للوحــــدات الــــيت  ٢,٣هــــذه القــــوات البالغــــة 

 . مليون دوالر ٠,٤ تبلغ

 ٣ ٧٨٢,٧ ة غـري املـسددة جلميـع عمليـات حفـظ الـسالم            جمموع األنصبة املقـرر    بلغو  - ٧١
  . ٢٠١٠فرباير / شباط٢٨يف  ماليني دوالر
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 مالحظات وتوصيات  -سابعا   
إنين أرحب بالتزام الطرفني املتواصل بعمليـة املفاوضـات حـسبما مت تأكيـده مـرارا                  - ٧٢

رمسـي الـذي    يل وملبعوثي الشخصي، وباستعدادمها للمشاركة يف التبادل التحضريي غـري ال          
 ٢٠٠٩أغــــسطس /بيــــد أن االجتمــــاعني غــــري الــــرمسيني اللــــذين عقــــدا يف آب. نظمــــه
 مل يسفرا عن تقدم يف املسائل املوضوعية األساسية، وتـدعو احلاجـة          ٢٠١٠فرباير  /وشباط

  . إىل مزيد من العمل قبل عقد جولة خامسة من املفاوضات الرمسية
ــاين، بـــات    - ٧٣  مـــن الواضـــح أن كـــال الطـــرفني  وعقـــب االجتمـــاع غـــري الرمســـي الثـ
مستعد لقبول مقترح اآلخـر بوصـفه األسـاس الوحيـد للمفاوضـات يف املـستقبل ومـن              غري

املستبعد أن جيد جديد يف عالقاتيهما أو يف البيئة اإلقليمية أو الدولية فيغري هذا املوقـف يف         
، املغـرب   وإنـين أوصـي جملـس األمـن بـأن يكـرر تأكيـد دعوتـه للطـرفني                 . املستقبل القريب 

وجبهة البوليـساريو، إىل التفـاوض حبـسن نيـة وبـدون أي شـروط مـسبقة، برعايـة مبعـوثي                  
الشخصي، وإىل إبداء اإلرادة السياسية الالزمـة للـدخول يف مناقـشات موضـوعية لكفالـة                
جناح املفاوضات، وأن يكون ذلك حيثمـا أمكـن مـن منطلـق مقترحيهمـا مـع زيـادة صـقل                      

إذا أريــَد إحــراز تقــدم فــال بــد مــن تــوافر روح االبتكــار        و. مــضمون ذينــك املقتــرحني  
  .األفق وسعة
ــزال يــساورين القلــق إزاء اســتمرار انتــهاكات الطــرفني لالتفــاق العــسكري      - ٧٤ وال ي
؛ فمسؤولية كفالة عدم ارتكاب قواهتما العسكرية لالنتهاكات تقع على عاتقيهما،           ١ رقم

تفاقـات العـسكرية وأن ميـدا يـد التعـاون التـام             وإنين أهيب هبما أن يتقيدا متامـا بأحكـام اال         
وأشــجع الطــرفني علــى إقامــة تعــاون واتــصال مباشــرين مــن خــالل آليــة عــسكرية  . للبعثــة

مشتركة للتحقق من أجل مناقشة االدعـاءات حبـدوث انتـهاكات وغـري ذلـك مـن مـسائل                   
  .االهتمام املشترك

ة الالجـئني الـصحراويني، مـصدر       ويشكل الُبعد اإلنساين للرتاع، مبا يف ذلك معانا         - ٧٥
وإنين أحث الطرفني على تأكيد اتفاقهما على توسيع نطاق برنـامج الزيـارات   . قلق متزايد 

األسرية وتعجيـل وتـرية مـشاوراهتما مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بـشأن                     
يــة تنفيــذه، فهــذا مــن شــأنه أن ميكــن عــددا أكــرب بكــثري مــن األشــخاص يف الــصحراء الغرب

كما أحث الطرفني على مواصلة العمل مـع        . وخميمات الالجئني من املشاركة يف الزيارات     
املفوضــية والبعثــة وكــذلك مــع مبعــوثي الشخــصي الستكــشاف تــدابري أخــرى لبنــاء الثقــة  

ولكفالة االستخدام األمثل ملوارد األمم املتحدة وتيـسري الـدعم املقـدم            . وإقامة االتصاالت 
ــدابري ب  ــامج ت ــة يف      مــن برن ــدور البعث ــا ب ــأن يعتــرف جملــس األمــن رمسي ــاء الثقــة، أوصــي ب ن
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ومسؤولياهتا يف استخدام مواردها لـدعم أنـشطة بنـاء الثقـة وأن يعـزز ذلـك الـدور وتلـك                     
وباملثل، أحث اجلهات املاحنة على حبث سبل إتاحة مزيد من التمويل ليتـسىن             . املسؤوليات

ا، أحث على إيالء االهتمـام الكـايف ملـسائل          وختام. استمرار هذه األنشطة وتوسيع نطاقها    
  .إجراء تعداد لالجئني وتنفيذ برنامج للمقابالت الفردية

فكـل جانـب يتـهم اآلخـر        . ويساوين القلق إزاء احلالة فيما يتعلـق حبقـوق اإلنـسان            - ٧٦
بارتكــاب انتــهاكات يف حــق الــصحراويني يف اإلقلــيم ويف خميمــات الالجــئني، وكــل ينفــي  

وأكرر مرة أخرى مناشديت كل طرف أن يواصل االخنراط يف حوار      . ملوجهة له االهتامات ا 
مستمر وبّناء مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بغية كفالة احترام حقوق اإلنسان 
لشعب الصحراء الغربية يف اإلقليم ويف خميمات الالجئني؛ فاألمم املتحدة واجملتمـع الـدويل     

م املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان وكفالـة فهـم كـل طـرف يف                  ككل مهتمان بتعزيز احترا   
  . الرتاع ملسؤولياته يف هذا الصدد

وإنه ملـن دواعـي ارتيـاحي أن أالحـظ اخنفـاض عـدد احلـوادث النامجـة عـن األلغـام                      - ٧٧
األرضــية وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات يف املنطقــة؛ بيــد أن زيــادة عــدد الــضحايا تــربز 

وقــد ثبــت أن أنــشطة مكافحــة األلغــام الــيت   . ادة التنــسيق والعمليــاتاحلاجــة امللحــة لزيــ 
يضطلع هبا كل من البعثة واجليش امللكي املغريب ومنظمة األعمال املتعلقة باأللغام األرضية      
هي أنشطة قيِّمة للغاية وتسهم مباشرة وبشكل إجيايب يف سالمة السكان املدنيني يف املنطقة              

وأالحـظ أيـضا بارتيـاح زيـادة التعـاون يف تبـادل             . م املتحـدة  وكذلك يف سالمة أفـراد األمـ      
وإنــين . املعلومــات مــع اجلــيش امللكــي املغــريب ومنظمــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام األرضــية 

أشجع الطرفني على مواصلة العمل مع البعثة لكفالة استمرار هذا العمل القّيم مـن خـالل              
ولكـي يتـسىن هلـذا      . يف أنـشطة إزالـة األلغـام      تبادل املعلومات، مع مواصلة وزيـادة الـزخم         

العمــل احليــوي أن يــستمر وملنظمــة األعمــال املتعلقــة باأللغــام األرضــية أن تتــيح فريقــا         
لالستجابة الطارئة يف حاالت احلـوادث النامجـة عـن ألغـام شـرقي اجلـدار الرملـي، سـتدعو                    

 مكافحــة األلغــام يف احلاجــة إىل ختــصيص مــوارد إضــافية جلهــود األمــم املتحــدة الراميــة إىل
فهذه األنـشطة تتطلـب التأكيـد علـى الوقايـة، وزيـادة األنـشطة تتطلـب          . الصحراء الغربية 

ويف هذا الصدد، رصدت البعثة يف مشروع ميزانية الفترة . متويال إضافيا يتجاوز التربعات
إىل وإنــين أدعــو البلــدان املاحنــة .  مبلغــا لتلبيــة احلاجــة إىل زيــادة األنــشطة٢٠١٠/٢٠١١

  .دعم جهود الطرفني قصد االستفادة من التقدم احملرز ومما اسُتثمر يف هذا اجملال حىت اآلن
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ونظرا للظروف القائمة على أرض الواقع، ويف ضوء اجلهود املتواصلة اليت يبـذهلا               - ٧٨
مبعــوثي الشخــصي، أعتقــد أن وجــود بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة 

ولــذلك، .  الــصحراء الغربيــة غــىن عنــه للحفــاظ علــى وقــف إطــالق النــار يفأمــرا ال يظــل
 / نيــسان٣٠أوصــي بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة البعثــة ملــدة ســنة أخــرى، حــىت      فــإنين
  .٢٠١١ أبريل
وختاما، أود أن أتوجه بالـشكر إىل مبعـوثي الشخـصي، كريـستوفر روس، لتفانيـه               - ٧٩

إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبـول مـن اجلـانبني    يف العمل مع الطرفني من أجل التوصل      
 هــاين ،عــرب عــن تقــديري ملمثلــي اخلــاص    أكمــا أود أن . للــرتاع يف الــصحراء الغربيــة  

نــوفمرب؛ ولقائــد القــوة، / تــشرين الثــاين٥العزيــز، الــذي يــرأس البعثــة منــذ تعيينــه يف   عبــد
يهـا، رجـاال ونـساء،      ؛  وكذلك ألفراد البعثة وموظف     )الصني(امليجور جنرال جينغمني جاو     

  .على عملهم يف ظروف صعبة من أجل الوفاء بوالية البعثة
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 املرفق  
 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية    

  
 ٢٠١٠مارس /آذار ٢٠املسامهات حىت     

  
 اجملموع )ب(ة املدنيةــــــالشرط )أ(القوات )أ(املراقبون العسكريون البلد

  ٢٠  صفر  صفر  ٢٠ سياالحتاد الرو
  ٣  صفر  صفر  ٣ األرجنتني 

  ٣  ١  صفر  ٢ األردن
  ٣  صفر  صفر  ٣ أوروغواي

  ٣  صفر  صفر  ٣ أيرلندا
  ٥  صفر  صفر  ٥ إيطاليا

  ٥  صفر  صفر  ٥ باراغواي
  ١١  صفر  صفر  ١١ باكستان
  ١٠  صفر  صفر  ١٠ الربازيل

  ٨  صفر  صفر  ٨ بنغالديش
  ١  صفر  صفر  ١ بولندا

  ٢  فرص  صفر  ٢ مجهورية كوريا
  ٢  صفر  صفر  ٢ جيبويت

  ١  صفر  صفر  ١ سري النكا
  ٩  ٣  صفر  ٦ السلفادور

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

  ٤  صفر  صفر  ٤ منغوليا
  ٢  صفر  صفر  ٢ النمسا
  ٨  صفر  صفر  ٨ يانيجري
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 اجملموع )ب(ة املدنيةــــــالشرط )أ(القوات )أ(املراقبون العسكريون البلد

  ١١  صفر  صفر  ١١  هندوراس
  ٧  صفر  صفر  ٧ هنغاريا
  ١٠  صفر  صفر  ١٠ اليمن
  ١  صفر  صفر  ١ اليونان

  )ج(٢٣٣  ٦  ٢٧  ٢٠٠  اجملموع  
  

 . فردا، مبن فيهم قائد القوة٢٣١يبلغ القوام املأذون به   )أ(  
 . أفراد٦يبلغ القوام املأذون به   )ب(  
  .قائد القوةمبا فيه  امليدان للشرطة العسكرية واملدنية، القوام الفعلي املوجود يف  )ج(  
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