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  تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية    
    

  مقدمة  - أوال   

ــرار جملــس األمــن       - ١ ــر عمــال بق ــس   )٢٠١٦( ٢٢٨٥يقــدم هــذا التقري ــذي مــدد ال ال
، ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٣٠مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية حىت 

. ويعـرض  قبـل ايـة فتـرة الواليـة     عن احلالة يف الصحراء الغربية اًوطلب مين أن أقدم إليه تقرير
 ٢٠١٦نيســــان/أبريل  ١٩املـــؤرخ   األخــــري تقريـــر الالتقريـــر ملـــا جــــد مـــن تطــــورات منـــذ     

)S/2016/355املتعلقة السياسية  ووضع املفاوضات ،) ويتناول بالوصف احلالة على أرض الواقع
الراهنة الـيت   عباص، وامل)٢٠١٦( ٢٢٨٥الصحراء الغربية والتقدم احملرز فيها، وتنفيذ القرار ب

  .تواجه عمليات البعثة واخلطوات املتخذة للتغلب عليها
    

  التطورات األخرية  - ثانيا   

أ املغرب تطهـري منطقـة تقـع داخـل الشـريط العـازل       ، بد٢٠١٦آب/أغسطس  ١٤يف   - ٢
أســفل منطقــة الكركــرات، يف جنــوب اإلقلــيم، والتمهيــد لطريــق صــحراوية تــربط بــني موقعــه  

اجلنـوب.   إىلكيلـومترات   ٣,٨احلدودي املوريتاين الواقع على بعد  ركزوامل اجلدار الرملي عند
ق املغـرب  آب/أغسـطس، بعـث منسـ    ١٨تتلق البعثة أي إخطار مسـبق ـذه العمليـة. ويف     ومل

ورئيسـة البعثـة يؤكـد فيهـا      لصـحراء الغربيـة  لدى البعثة رسالة إىل املمثلة اخلاصة لألمني العـام ل 
آب/أغسـطس ويقـوم    ١٤كانت قد بـدأت يف   الكركراتأعمال التطهري اجلارية يف منطقة  أن

  اجليش امللكي املغريب.ا الدرك املغريب امللكي وضباط اجلمارك، دون أي تدخل من أفراد 
، أرسلت جبهة البوليساريو أفـراداً مسـلحني إىل موقـع    ٢٠١٦آب/أغسطس  ١٥ويف   - ٣

يوجد مباشرة يف أقصى الطرف اجلنويب للطريق اجلـاري تعبيـدها ـدف منـع األشـغال املغربيـة       
آب/أغســطس بعناصــر مســلحة   ٢٩يف مــن املضــي قــدماً. وقــد اســتعيض عــن هــؤالء األفــراد    

ــوطين ”وصــفته جبهــة البوليســاريو   ممــا ــدرك ال ــون    “ ال ــة خلفي ــابع هلــا، ووضــع حــرس محاي الت
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آب/أغسـطس، شـرعت البعثـة     ١٦خلفهـم يف الشـريط العـازل. ويف     كامال تسليحاً ونمسلح
يف إجراء دوريات برية ودوريات لالستطالع اجلوي بشـكل منـتظم فـوق منطقـة الكركـرات.      

اً ثابتـاً مـن املـراقبني العسـكريني بـني املواقـع املغربيـة        آب/أغسطس، نشرت البعثة فريق ٢٨ويف 
ومواقــع جبهــة البوليســاريو علــى طــول الطريــق خــالل ســاعات النــهار، وأبلغــت الطــرفني           
باستعدادها لإلبقاء علـى وجـود ليلـي، إن طلـب إليهـا ذلـك، وإقامـة موقـع للفريـق إن اقتضـى           

  احلال ذلك.
ــود      - ٤ ــى أن وج ــاريو عل ــة البوليس ــرات    وتصــر جبه ــة الكرك عناصــرها املســلحة يف منطق

وبالقرب منها هو للدفاع عن النفس ضـد حماولـة املغـرب تغـيري الوضـع القـائم عـن طريـق تعبيـد          
الطريق الصحراوية، وقالت مراراً وتكراراً إن احلالة املوشكة على االنفجار تتطلب حال يتجـاوز  

ــهاكات ” ــم  “ جمــرد تســجيل انت ــاق العســكري رق بهــة البوليســاريو كــذلك  وتؤكــد ج .١االتف
الذي حيظـر مجلـة    ١أشغال املغرب يف الشريط العازل تشكل انتهاكاً لالتفاق العسكري رقم  أن

أمور منها دخول أفـراد عسـكريني أو معـدات عسـكرية عـن طريـق الـرب أو اجلـو وإطـالق نـريان           
. وحمــور ١٩٩١األســلحة يف املنطقــة أو يف مسائهــا، وانتــهاكاً التفــاق وقــف إطــالق النــار لعــام    

جـزأ مـن اجلـيش امللكـي املغـريب      الدرك امللكي، وفقـاً للقـانون املغـريب، هـو جـزء ال يت      حجتها أن
وضع عسكري. وحتاجج جبهة البوليساريو أيضاً بأنه عنـدما بـدأ نفـاذ اتفـاق وقـف إطـالق        وله

ــام   ــار يف ع ــاك ال فتحــة يف اجلــدار ال  ١٩٩١الن ــدنيني  ، مل تكــن هن ــرور للم ــي وال حركــة م  رمل
لراهنـــة تنتـــهك اجلـــدار الرملـــي واحلـــدود املوريتانيـــة يف الكركـــرات، وأن حركـــة املـــرور ا  بـــني
  وضع اإلقليم واتفاق وقف إطالق النار، ألا تغري الوضع الراهن للشريط العازل. مث من
ــة األ     - ٥ ــة العامــة،  وقــد اعتــرض املغــرب بشــدة، يف اتصــاالته مــع بعث مــم املتحــدة واألمان

، الذي ال حيظر األنشطة املدنية. ١املوجهة إليه بانتهاك االتفاق العسكري رقم االامات  على
هي عملية مدنية حصراً يقوم ـا مقـاول مـدين     تعبيدويصر على أن أشغاله املتعلقة بالتمهيد وال

 النقـل بـالطرق الربيـة   ودركه امللكي ودوائره اجلمركية ملكافحة األنشطة غري املشروعة وتيسـري  
ب وموريتانيـا وخارجهـا، وأن احلـاجز الرملـي مل يعبـره أي مـن أفـراد اجلـيش امللكـي          بني املغـر 

، ورفـع  شـريط العـازل  املغريب. ويصر املغرب أيضاً علـى أن وجـود جبهـة البوليسـاريو داخـل ال     
ــالم  ــة   ”أع ــة الصــحراوية الدميقراطي ــة العربي ــورة،    “اجلمهوري ــا يســميه هياكــل حمظ ــة م ، وإقام

 ١ون عبور املركبات املدنية هي كلها انتهاكات لالتفاق العسكري رقم والعراقيل اليت حتول د
وحتد غري مقبول لسلطة األمم املتحدة وبعثتها هناك. وقد أبلغ مراراً البعثة واألمانة العامـة بأنـه   

  ال ميكن أن ينتظر منه أن ميتنع عن الرد على هذا الوضع إىل ما ال اية.
ــة إىل ، كتبــ٢٠١٦آب/أغســطس  ٢٥ويف   - ٦ ــاع  ت البعث الطــرفني وحثتــهما علــى االمتن

آب/أغســطس، أصــدر ســلفي بيانــاً   ٢٨. ويف شــريط العــازلالقيــام بــأي نشــاط داخــل ال  عــن
أعمــال تغــري الوضــع الــراهن وناشــدمها ســحب مجيــع العناصــر  وقــف أيــةفيــه الطــرفني إىل  دعــا

تابعـة املناقشـات معهـا    املسلحة ملنع أي تصـعيد آخـر. كمـا دعـا الطـرفني إىل السـماح للبعثـة مب       
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للتوصل إىل حل، مشـدداً علـى ضـرورة التقيـد بالتزامامـا مبوجـب اتفـاق وقـف إطـالق النـار           
  واحترام نصه وروحه.

، انتهى املهندسون املغاربة مـن تعبيـد الطريـق وصـوال     ٢٠١٦ويف أوائل أيلول/سبتمرب   - ٧
“ الـدرك الـوطين  ”مـن موقـع    متـراً تقريبـاً   ١٢٠إىل موقع الدرك امللكي، الـذي يقـع علـى بعـد     

  التابع جلبهة البوليساريو.
والرابــوين وقــام وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الســالم بزيــارة الربــاط والعيــون     - ٨
 برحلـة لالسـتطالع جـوي فـوق     وقـام  ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٤إىل  ٢١الفترة من  يف

طـرفني الكامـل وتلقـى تأكيـدات     الكركرات. وأكد جمدداً دعوة سـلفي إىل انسـحاب ال   منطقة
التزامهمــا بعــدم تســبب أي منــهما مــن اجلــانبني يؤكــدان فيهــا عزمهمــا علــى جتنــب التصــعيد و

  العودة إىل األعمال القتالية. يف
نبأ وصول قـوات عسـكرية    ٢٠١٦وتناقلت وسائل اإلعالم يف كانون األول/ديسمرب   - ٩

شبه جزيـرة رأس نواذيبـو الواقعـة جنـوب     ل ياحملاذمن جبهة البوليساريو إىل الشريط الساحلي 
يف حضـور األمـني   “ اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطيـة ”الكركرات، حيث رفعوا علم 

تكـررة الـيت قامـت ـا البعثـة      العام جلبهة البوليسـاريو. ومـع أن رحـالت االسـتطالع اجلـوي امل     
ود علمني. وأكدت قيادة طول شبه اجلزيرة مل ترصد أي وجود بشري، فقد رصدت وج على

“ وصــلوا إىل الســاحل األطلســي”جبهــة البوليســاريو أيضــاً للبعثــة أن عــدداً مــن عناصــرها قــد 
  ولكنها مل تقدم مزيداً من التفاصيل.

قـع إضـافية تشـغلها قـوات عسـكرية      وعالوة على ذلك، أقامت جبهة البوليسـاريو موا   - ١٠
اخللفيني. وأنشأ هؤالء األفراد عدة هياكل جنوب الشريط العازل على طول حرس احلماية  يف

خط الدرك، يف دائرة نصف قطرها كيلومتران، وتتألف من مبان صـغرية ذات جـدران صـلبة،    
بعضها مسقوف ويبلغ ارتفاعه طول اإلنسان. والحظت البعثة وجود خيام وأعالم أو شارات 

ثالثة على األقـل مـن هـذه املواقـع.      يف“ اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية”عليها اسم 
ــة اعتــرض فيهــا علــى هــذه       ــة العامــة وإىل البعث وقــد تقــدم املغــرب بشــكاوى عديــدة إىل األمان

  “.استفزازات غري مقبولة”األنشطة ووصفها بأا 
، ٢٠١٧ واستمر تصاعد حدة التوتر حـىت بلـغ ذروتـه يف منتصـف شـهر شـباط/فرباير        - ١١

عرقـل مـرور املركبـات املدنيـة والتجاريـة الـيت حتمـل شـارات         يسـاريو ت عندما بدأت اجلبهة البول
وخرائط مغربية تبين أن الصحراء الغربية جزٌء من املغرب عرب الكركرات، قائلة إن هـذا األمـر   
األخري بوجه خاص استفزاز متعمد. ويف مناسبات عديدة، الحظت البعثة األضرار اليت حلقت 

لبوليسـاريو التوقـف يف أماكنـهم    سـائقوها طلـب وحـدات جبهـة ا     ببعض املركبات اليت جتاهـل 
الــذين توقفــوا ولكنــهم أُجــربوا علــى إزالــة الشــارات املغربيــة. ومشلــت هــذه األضــرار نوافــذ   أو
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يســاريو أثنــاء إزالــة الشــارات.    ها عناصــر جبهــة البول أحدثتــمهشــمة أو خدوشــاً يف طالئهــا   
  طالباً البعثة بالتدخل.احتج املغرب بشدة على هذه احلوادث، م وقد
فيـــه بشـــدة املغـــرب وجبهـــة  حثَثْـــت، أصـــدرت بيانـــاً ٢٠١٧شـــباط/فرباير  ٢٥ويف   - ١٢

البوليساريو على سحب مجيع العناصر املسلحة مـن الشـريط العـازل بـالقرب مـن الكركـرات،       
والتقيد دون قيد أو شرط بنص وروح التزاماما املنصـوص عليهـا اتفـاق وقـف إطـالق النـار،       

/فرباير، أعلــن املغــرب انســحابه  شــباط ٢٦واالمتنــاع عــن عرقلــة حركــة املــرور العاديــة. ويف   
 لألمـم املتحـدة  احترام وتطبيق طلب األمني العام ” دفجانب واحد من الشريط العازل  من

ويف بدايــة األمــر، قــال املغــرب إن إبعــاد قــوات الــدرك امللكــي عــن الشــريط  “. بشــكل فــوري
باإلزالة الكاملة لوجود جبهـة البوليسـاريو وإزالـة منشـآا وإمتـام أشـغال        العازل سيكون رهيناً

تعبيد الطريق حىت احلدود املوريتانية. ويف اليوم ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو بياناً تشاطرين 
فيه خماويف بشأن احلالة يف الكركرات، ولكنها تقول إن الوضع القائم ليس حادثاً معزوال وإنـه  

الصــحراء الغربيــة “ اء اســتعمارعمليــة إــ”التغلــب علــى األزمــة إال مــن خــالل أخــذ ال ميكــن 
احلســبان، وهــو مــا سيفســح اــال النســحاا. كمــا وضــعت جبهــة البوليســاريو شــروطاً      يف

النسحاا من الشريط العازل، من بينـها انسـحاب املغـرب الكامـل مـن املنطقـة وإحـراز تقـدم         
قضــايا األوســع نطاقــاً، مثــل احتــرام املغــرب ملركــز بعثــة األمــم ملمــوس يف عمليــة التفــاوض وال

  أدناه) وعودة البعثة إىل أداء وظائفها كاملة. ٥٨املتحدة وامتيازاا وحصاناا (انظر الفقرة 
وقد توقفت اآلن مجيع أشغال البناء الـيت تقـوم ـا جبهـة البوليسـاريو، غـري أن حركـة          - ١٣

لـة. ويف الوقـت نفسـه، أبقـت البعثـة      ائط مغربية ال تزال معرقَاملركبات اليت حتمل شارات وخر
على وجودهـا املؤقـت يف املنطقـة خـالل سـاعات النـهار، وهـي مسـتعدة إلقامـة وجـود أطـول            

  أجال إن اقتضى األمر.
هذا ومل تتمكن البعثة من استئناف أداء وظائفها كاملة يف إطار مهلة التسعني يوماً الـيت    - ١٤

التوصـل   ، مت٢٠١٦حزيران/يونيـه   ١٢. ويف )٢٠١٦( ٢٢٨٥مـن يف قـراره   قضى ا جملس األ
من املوظفني الدوليني الـذين طُـردوا، حيـث أُعيـد      ٢٥إىل اتفاق مع حكومة املغرب بشأن عودة 

غــرب بشــأن عــودة بقيــة إحلــاقهم بعــد ذلــك بالبعثــة. وجــرت مشــاورات عديــدة مــع حكومــة امل 
ــارس   ــيني. ويف آذار/م ــوظفني املعن ــة    ٢٠١٧امل ــة يف اختــاذ خطــوات ملعاجلــة حال ، شــرعت األمان

نيسان/أبريل، أبلغ املمثل الـدائم   ٥و  ٤املوظفني الذين ظلوا مطرودين. ويف وقت الحق، يومي 
ني منفصلني، اجتماع السياسية وعمليات حفظ السالم، يفللمغرب وكيلي األمني العام للشؤون 

موظفـاً   ١٧باستعداد سلطات بالده لقبول العـودة الفوريـة جلميـع مـوظفي البعثـة البـالغ عـددهم        
  .٢٠١٦والذين مل يتمكنوا من العودة إىل مركز عملهم منذ آذار/مارس 

لضمان أن يساعد هيكل الـدعم   ٢٠١٦وأُجرى استعراض لدعم البعثة يف أواخر عام   - ١٥
على التنفيـذ الفعـال لواليتـها. وقـد حـدد االسـتعراض عـدداً مـن السـبل الكفيلـة           ذاا  يف البعثة
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ــة وترشــيد مســتويات مــالك املــوظفني وتقــدمي اخلــدمات مبزيــ      د بتبســيط إجــراءات عمــل البعث
  .الكفاءة من
وبوجه عام، أتاح استعراض دعم البعثـة مبـادئ توجيهيـة لإلجـراءات احلامسـة الالزمـة         - ١٦

ته، مبـا يف ذلـك إعـادة هيكلـة عنصـر الـدعم ليشـمل        خفة حركدعم البعثة ولتعزيز متانة عنصر 
 غــري املرتبطــة مبكــان معــين سلســلة اإلمــداد وتقــدمي اخلــدمات ونقــل بعــض الوظــائف احملــددة    

  عنتييب بأوغندا وبرينديزي بإيطاليا. إىل
، إىل ضــرورة ٢٠١٧وأشــارت دراســة للقــدرات العســكرية، أُجنــزت يف آذار/مــارس     - ١٧
 األمنيـة  للتحـديات  وجـه  أفضـل  علـى  التصـدي  مـن أجـل   وقـدرا  للبعثـة ني الوضع األمـين  حتس

مـن ضـمن    األفرقة مواقع يف األمنية التحتية البىن حتسني ترباع اخلصوص، وجه فعلى. املستجدة
األولويات، إىل جانب زيادة قدرات الطريان احلالية لضمان متكُّن البعثة من إجناز مهـام املراقبـة   

ــأ ــة       امل ــيت يشــتد فيهــا اخلطــر. وأشــارت أيضــاً إىل أن اعتمــاد مهــام معدل ــاطق ال ذون ــا يف املن
للدوريات والدعم يعترب خطوة إجيابية، مع أا تتطلب استعراضاً منتظماً لضمان تنفيـذ الواليـة   

ــة     ــدرة البعث ــرب عــدم ق ــن. واعت ــوفري األم ــوت ــاال ىعل ــا قي ــق أنشــطتها   م بكامــل وظائفه ــراً يعي أم
  العسكرية بسبب تزايد الطلب على املراقبني العسكريني للقيام مبهام الدعم.

ــوبر   ٧ويف   - ١٨ ــاً ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ــه، جــرت    ، ووفق ــق من ــة التحق ــن للبعث ــا أمك  مل
االنتخابات العامة يف املغرب ويف اجلزء من الصحراء الغربية اخلاضع للسيطرة املغربية دون وقوع 

، ندد األمني العـام  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٤ي حوادث. ويف رسالة موجهة إىل سلفي مؤرخة أ
ــه      ــة، ووصــفه بأن ــام املغــرب بتنظــيم هــذه االنتخابــات يف الصــحراء الغربي جلبهــة البوليســاريو بقي

  “.غري قانوين واستفزازي بالنظر إىل وضعها كإقليم غري متمتع باحلكم الذايت ملع”
، ألقـــى امللـــك حممـــد الســـادس خطابـــاً مبناســـبة  ٢٠١٦الثـــاين/نوفمرب تشـــرين  ٦ويف   - ١٩

ــني     ــة واألربع ــذكرى الســنوية احلادي ــرب    “للمســرية اخلضــراء ”ال ــب املغ ــى طل ــه عل ، ركــز في
األقــاليم ”بالصــحراء الغربيــة، ذكــر امللــك أن  االنضــمام إىل االحتــاد األفريقــي. ويف مــا يتعلــق   

بـالنموذج  ”كمـا أشـاد   “. تهم وبالنظام السياسـي لوطنـهم  ق أبنائها مبغربيبتعلُّ”قوية “ اجلنوبية
، وبإمكانــات الصــحراء الغربيــة “يف املنطقــة التنمــوي اخلــاص ــا، وباملشــاريع الــيت مت إطالقهــا

ن للتعـاو  ، فـاعال يف حميطـه اجلهـوي والقـاري، وحمـوراً     منـدجماً  تنموياً لتكون قطباًاليت تؤهلها ”
املغرب سيظل منفتحاً ومستعداً ”شار إىل أن أكما “. ريقيفاالقتصادي بني املغرب وعمقه األ

“. أكثــر مــن أي وقــت مضــى للــدخول يف حــوار بنــاء مــن أجــل إجيــاد تســوية سياســية ائيــة   
وأصدرت جبهة البوليساريو بياناً انتقدت فيه بشـدة مضـمون خطـاب امللـك ووصـفت إلقـاءه       

ــا   ”و “ انعكاســاً لسياســاته التوســعية ضــد اجلــريان  ”يف داكــار  جرميــة متعمــدة يف حــق أفريقي
  “.ومنظمتها القارية
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ويف خميمـات الالجـئني بــالقرب مـن تنــدوف بـاجلزائر، جتـري احليــاة العامـة واألنشــطة         - ٢٠
  هادئ نسبياً. مناخاالجتماعية بطريقة سلمية ويف 

. األمـني العـام جلبهـة البوليسـاريو     ،، تويف حممـد عبـد العزيـز   ٢٠١٦أيار/مايو  ٣١ويف   - ٢١
ــد        ــتثنائي، عقُ ــؤمتر اس ــه يف م ــاً ل ــايل خلف ــراهيم غ ــومي وانتخــب إب ــاء   ٩و  ٨ي ــه، بن متوز/يولي

  ترشيحه من قبل األمانة الوطنية جلبهة البوليساريو. على
    

  اسيةيسنشطة الاأل  - ثالثا   

 ).S/2016/355( سـابق تقريـري ال  الـواردة يف  العناصـر بعـض   داقـ تانعن  أعرب الطرفان  - ٢٢
ــل  أوضــح، ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٣إىل املبعــوث الشخصــي مؤرخــة   موجهــة ويف رســالة ممث

ة باالستفتاء على تقريـر  تمسكوستظل م كانتالبوليساريو ”جبهة البوليساريو يف نيويورك أن 
، انتقـد املمثـل الـدائم    ٢٠١٦/أبريل نيسان ٢٤ة موجهة إىل سلفي مؤرخة . ويف رسال“املصري

  أنه غري متوازن يف عرضه للحقائق ومواقف خمتلف أصحاب املصلحة.جة للمغرب التقرير حب
، بــدأ مبعــوثي الشخصــي التشــاور مــع الطــرفني والــدولتني   ٢٠١٦ ويف حزيران/يونيــه  - ٢٣

ــة البوليســ        ــف جبه ــت مواق ــاوض. وكان ــة التف ــتئناف عملي ــر اــاورتني بشــأن اس اريو واجلزائ
ىل احلاجـة إىل مزيـد مـن الوقـت     ا علـى التفـاؤل، يف حـني أشـار املغـرب إ     كلهوموريتانيا تبعث 

  أن يفضي املناخ السائد إىل استئنافها. قبل
موجهـة إىل الطـرفني والـدولتني اـاورتني،      ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٩رسالة مؤرخة  ويف  - ٢٤
الـدورة احلاديـة   وأبـدى رغبتـه يف زيـارة املنطقـة قبـل انعقـاد        اًاملبعوث الشخصي طلبه رمسي قدم

للجمعية العامـة السـتعراض التطـورات األخـرية وآثارهـا، وكـذلك احلالـة اإلقليميـة.          نيوالسبع
وردت جبهة البوليساريو واجلزائر وموريتانيا بقوهلا إا مستعدة الستقباله يف أي وقت. وكان 

أيلول/سـبتمرب،   ٢دأ ولكنـه أرجـأ تقـدمي أي رد ملمـوس. ويف     رد املغرب إجيابياً من حيـث املبـ  
ــل اســتقباله بعــد تشــكيل        ــأن املغــرب يفض ــدائم للمغــرب املبعــوث الشخصــي ب ــل ال ــغ املمث أبل

  تشرين األول/أكتوبر. ٧احلكومة اجلديدة، يف أعقاب االنتخابات التشريعية اليت جرت يف 
ــة      - ٢٥ ــدورة الســبعني للجمعي ــاح ال ــامش افتت ــى ه ــوث الشخصــي    وعل ــة، تشــاور املبع العام
تأييـد   الالتينية، حيث أعربوا مجيعاً عنطائفة واسعة من املمثلني من أوروبا وأفريقيا وأمريكا  مع

  .عام لعملية التفاوض. كما التقى بكبار ممثلي الطرفني والدولتني ااورتني هقوي ولكن
ن اخلارجيـة والتعـاون املغـريب    الـوزير املنتـدب لـدى وزيـر الشـؤو     ناصر بوريطة، وأكد   - ٢٦

لتفــاوض ومنخرطــة فيهــا، وتلتــزم ال تــزال مدافعــة عــن عمليــة ا”آنــذاك، مــن جديــد أن بــالده 
عـد يف املغـرب نزاعـاً إقليميـاً     وقـال إن هـذا الـرتاع ي   “. علـى أسـاس مبادرـا للحكـم الـذايت      ا
زيــارة املغــرب ون موضــع ترحيــب لاجلزائــر. وأشــار أيضــاً إىل أن املبعــوث الشخصـي ســيك  مـع 
تشكيل حكومة جديدة، ومن األفضل أن يكون ذلك بعد اختتام الدورة الثانية والعشـرين   بعد
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ــة بشــأن تغــري املنــاخ    ملــؤمتر األطــراف  ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــاملغرب، يف اتفاقي يف مــراكش ب
لعضـو  ر حممـد سـامل ولـد السـالك، ا    . وعب٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ٧الفترة من  يف

يف األمانة الوطنية جلبهة البوليساريو، عن أسفه لعـدم إحـراز تقـدم يف عمليـة التفـاوض. وأكـد       
ــتئناف العمليـــة وكـــرر اســـتعدادها الســـتقبال املبعـــوث     حـــرص جبهـــة البوليســـاريو علـــى اسـ
الشخصي. ووصف أيضاً الصعوبة اليت تواجهها جبهة البوليساريو يف احلفاظ علـى التـزام أبنـاء    

يف ظـل عـدم إحـراز أي تقـدم حنـو إجـراء        ١٩٩١لغربية بوقف إطالق النـار يف عـام   الصحراء ا
  االستفتاء الذي أُبرم من أجله اتفاق لوقف إطالق النار.

ؤون اخلارجيـــة والتعــاون الـــدويل  وزيـــر الدولــة وزيـــر الشــ  وأكــد رمطـــان لعمــامرة،     - ٢٧
املبعـوث الشخصـي املقترحـة،    ، علـى أمهيـة إحيـاء عمليـة التفـاوض، ورحـب بزيـارة        اجلزائر يف

   سـتأنف العمليـة مـرة أخـرى.     وشدد على أن بلده سيؤدي دوراً إجيابياً لـدعم الطـرفني عنـدما ت
يف موريتانيـا، بزيـارة املبعـوث    إسلكو ولد أمحد إزيد بيه، وزير اخلارجية والتعـاون  كما رحب 

 ذلـك التطـورات املـثرية    الشخصي وشدد على قلق بالده حيال احلالة األمنية يف املنطقـة، مبـا يف  
 عـام  وجـه الـرتاع ب الصحراء الغربية، وكـذلك ضـرورة إجيـاد حـل     بللقلق يف منطقة الكركرات 

  أجل حتسني الظروف املعيشية جلميع سكان مشال أفريقيا من خالل التكامل االقتصادي. من
ــوبر   ١٨ويف   - ٢٨ ــرين األول/أكتـ ــ٢٠١٦تشـ ــن   ، أطلـ ــس األمـ ــي جملـ ــوث الشخصـ ع املبعـ
عوامل اليت حالت دون إحراز تقدم حىت اآلن يف عملية التفاوض، مبا يف ذلك عـدم قيـام   ال على

ــس.      ــات ال ــذ توجيه ــا بتنفي ــى الضــغط    أحــد الطــرفني أو كليهم ــس عل وشــجع أعضــاء ال
الطرفني للدخول يف عمليـة حقيقيـة إلعـداد اجلولـة اخلامسـة مـن املفاوضـات الرمسيـة الـيت           على

  ط مسبقة وحبسن نية.ينبغي أن تعقد دون شرو
ع ســـلفي مـــع امللـــك حممـــد الســـادس  ، اجتمـــ٢٠١٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٥ويف   - ٢٩
هامش الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف، وشدد على أمهيـة إحـراز تقـدم يف عمليـة      على

ــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة        ــه ق ــا دعــت إلي ــى حنــو م ــة، عل التفــاوض يف الصــحراء الغربي
ع. وأكد امللك عزم املغرب علـى مواصـلة العمـل مـن أجـل التوصـل إىل حـل يف إطـار         باملوضو

األمم املتحدة، لكنه أضـاف أنـه ال يسـتطيع مقابلـة املبعـوث الشخصـي قبـل مغادرتـه يف رحلـة          
مطولــة عــرب أرجــاء أفريقيــا. وأُبلــغ أحــد كبــار األعضــاء يف األمانــة العامــة يف اجتمــاع الحــق     

ــأن ــى امل  ب ــن يتلق ــة      املغــرب ل ــوم لصــاحل جبه ــزه املزع ــك بســبب حتي ــد ذل ــوث الشخصــي بع بع
  .واجلزائر البوليساريو

بعـــوث الشخصــي بــاريس يف الفتـــرة   واســتجابة لــدعوة مـــن حكومــة فرنســا، زار امل      - ٣٠
لتبـادل اآلراء بشـأن اجلمـود يف عمليـة التفـاوض       ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣إىل  ٢١ من

أعرب حماوروه عـن دعمهـم املتواصـل جلهـود األمـم املتحـدة،       واحلالة املتوترة يف الكركرات. و
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ــة الت      ــاء عملي ــن أجــل إحي ــل م ــد بالعم ــامهم املتزاي ــد    واهتم ــتعدادهم إلجــراء مزي ــاوض، واس ف
  احلوار بشأن أفضل السبل للمضي قدماً بالنظر إىل فترة سبع سنوات من اجلمود. من
ليقــدم  ٢٠١٧الثاين/ينــاير كــانون  ٢٣وبعــث إيل املبعــوث الشخصــي رســالة مؤرخــة   - ٣١

كانون الثاين/يناير، استقبلت مبعوثـاً مغربيـاً    ٢٤فيها استقالته اعتباراً من تاريخ اختياري. ويف 
أبلغين باستعداد امللك للعمل معي سعياً إىل إجياد حل لرتاع الصحراء الغربية وأكـد أن املغـرب   

  لن يستقبل املبعوث الشخصي أبداً.
، التقيت بعبد املالك سالل، رئيس وزراء اجلزائـر،  ٢٠١٧ثاين/يناير كانون ال ٢٩ويف   - ٣٢

ورمطان لعمامرة، وزير الدولة ووزير اخلارجية والتعاون الدويل، وعبـد القـادر مسـاهل، وزيـر     
الشــؤون املغاربيــة واالحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول العربيــة، علــى هــامش مــؤمر قمــة االحتــاد 

ــا. ونا  األ ــس أباب ــي يف أدي ــة فريق ــة يف الســائدة قشــنا احلال وكــذلك احلاجــة   ،الكركــرات منطق
استئناف عملية التفاوض بشأن الصـحراء الغربيـة. وقـد أعربـت عـن تفهمـي لتعقيـد احلالـة          إىل

ورغبيت يف إقامـة حـوار صـريح مـع اجلزائـر وأنـا أسـعى جاهـداً إىل اسـتئناف عمليـة التفـاوض.            
  واصلة العمل مع األمم املتحدة.وأكد رئيس الوزراء جمدداً استعداد اجلزائر مل

ــارس  ١٧ويف   - ٣٣ ــبة   ٢٠١٧آذار/مـ ــاريو مبناسـ ــة البوليسـ ــام جلبهـ ــتقبلت األمـــني العـ ، اسـ
اجتماع متهيدي أتاح له ولوفده الفرصة لعرض تفاصيل موقف جبهة البوليسـاريو بشـأن مجيـع    

ة العامـة وجملـس األمـن.    املسائل املتعلقة بالصحراء الغربية، وليبين مـا تنتظـره اجلبهـة مـن األمانـ     
ــة يف     ــن احلال ــي م ــت عــن قلق ــةوأعرب ــة البوليســاريو     منطق ــي ألن جبه ــة أمل الكركــرات وخيب

شـباط/فرباير. وأكـدت نـييت     ٢٥تنسحب بعد من الشريط العـازل اسـتجابة لنـدائي املـؤرخ      مل
اجلادة العمل على استئناف جهود التفاوض بدينامية جديدة وروح جديـدة، ولكـنين أصـررت    

ــ ــين حباجــة إىل مســاعدة األطــراف يف   عل ــة الظــ ى أن روف املناســبة للعــودة إىل مفاوضــات،  يئ
  سيما عن طريق وضع حد للتوترات يف منطقة الكركرات. وال
    

  أنشطة بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  - رابعا   

  األنشطة التنفيذية  -ألف   

ــغ قــوام ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥يف   - ٣٤ ــة  ، بل ــهاًفــرد ٢٤٤العنصــر العســكري للبعث  م، من
 يـزال العنصـر العسـكري منتشـراً     . والفـرداً  ٢٤٦من اإلناث، مقابل قوام مأذون بـه يبلـغ    ١١

  التصال بتندوف.ليف تسعة مواقع لألفرقة ويف مكتب 
ــرة مــن  و  - ٣٥ ــة ٢٠١٧آذار/مــارس  ١٥إىل  ٢٠١٦نيســان/أبريل  ١يف الفت  ، أجــرت البعث

ــن الــــدوريات ال  ٧ ٥٦٠ ــةربمــ ــاحة تبلــــغ     يــ  ،يلــــومتراًك ١ ٠٣٢ ٢٦٥الــــيت غطــــت مســ
وحــدات اجلــيش امللكــي املغــريب والقــوات العســكرية جلبهــة        تزارودوريــة جويــة   ٤٢٧ و

 ،٢٠١٦عتبـاراً مـن آب/أغسـطس    تقيـدها باالتفاقـات العسـكرية. وا    مـدى  رصـد لالبوليساريو 
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ات وعلـــى طـــول شـــبه جزيـــرة الكركـــردوريـــة جويـــة خاصـــة يف مســـاء منطقـــة  ٧٠أجريـــت 
. ويف غــرب اجلــدار الرملــي، زار املراقبــون العســكريون  فيهــا نواذيبــو لرصــد املســتجدات رأس

ــة بانتظــام    ــابعون للبعث ــدريب و   ٣٨وحــدة و  ٥٨٩الت ــة ت ــة    ٣١٦منطق ــة تابع مركــزاً للمراقب
املراقبـون  نشاطاً تنفيذياً. ويف شـرق اجلـدار الرملـي، زار     ٣٩٩للجيش امللكي املغريب ورصدوا 

مركــزاً للمراقبــة تابعــة للقــوات  ٣٩منطقــة تــدريب و  ١١وحــدة و  ٧٩العســكريون بانتظــام 
العسكرية جلبهة البوليساريو، ورصدوا أربعة أنشطة تنفيذية أُبلغ عنها. واشتكى اجليش امللكي 

ــة مــن أن مناصــري جبهــة البو    ــالقرب   املغــريب ثــالث مــرات للبعث ليســاريو نظمــوا مظــاهرات ب
عـد  دار الرملـي، ونـدد ـا معتـرباً إياهـا اسـتفزازات. ورصـدت البعثـة املظـاهرات عـن ب          اجلـ  من
تالحظ وجود قـوات جبهـة البوليسـاريو العسـكرية بـني املتظـاهرين. وقـد حـافظ الطرفـان           ومل

  على مستوى مرضٍ عموماً من حيث التعاون احمللي مع قادة مواقع أفرقة البعثة.
سجلت البعثة أربعة انتهاكات عامة ارتكبها اجلـيش امللكـي   ويف غرب اجلدار الرملي،   - ٣٦

ذي املغريب، باإلضافة إىل االنتهاكات التسعة القائمة منذ أمـد بعيـد واملشـار إليهـا يف التقريـر الـ      
، S/2015/246( ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠احلالــة املتعلقــة بالصــحراء الغربيــة املــؤرخ شــأن ب دعــأ

قويتني ومركز واحـد  متركز  يتنقطيف تعبوية ). وتتعلق االنتهاكات العامة بتعزيزات ٢٥الفقرة 
للمراقبة، فضال عن عدم إخطار البعثة بتحركات القوات يف مرة واحدة. وسجلت البعثة أيضاً 
انتهاكاً مـن جانـب اجلـيش امللكـي املغـريب يتعلـق حبـادث إطـالق نـار وقـع يف الشـريط العـازل             

، ممـــا أدى إىل وقـــوع إصـــابة يف صـــفوف ٢٠١٦شـــباط/فرباير  ٢٧بـــالقرب مـــن ميجـــك يف 
، S/2016/355التقريـر السـابق (   قبـل إعـداد  يف الوقـت املناسـب   ه نيني، ومل يكتمـل استعراضـ  املد

كيلـومتراً   ١٥). ويشكل خط الدفاع الثاين للجيش امللكي املغريب، الذي يبعد مبسافة ٦الفقرة 
طويـل  )، انتـهاكاً كـبرياً   ٣٤، الفقـرة  S/2016/355عن اجلدار الرملي، الذي ظـل قيـد التشـغيل (   

. ورداً على اإلخطارات اليت أرسلتها البعثة يف ما يتعلـق بتلـك   ٢٠٠٨منذ أيلول/سبتمرب  األمد
 نامجــة“ ضــرورات تشــغيلية”أــا  االنتــهاكات الطويلــة األمــد، أوضــح اجلــيش امللكــي املغــريب 

تغري البيئة وضرورة مكافحة اإلرهاب والتهريب وغري ذلـك مـن األنشـطة غـري املشـروعة،       عن
قطعـة   ١٨وأا ليست ذات صلة باتفاق وقف إطالق النـار. كمـا أشـار إىل ضـرورة اسـتبدال      

  .لالستعمالمدفعية غري صاحلة 
وهــي:  ويف شــرق اجلــدار الرملــي، رصــدت البعثــة مثانيــة انتــهاكات عامــة وســجلتها،    - ٣٧

دخول قوات جبهة البوليساريو العسكرية الشريط العازل مرتني؛ وإنشـاء مركـز مراقبـة بصـفة     
مؤقتة داخل الشريط العازل بالقرب من بـري حللـو؛ وقيـام جبهـة البوليسـاريو مبنـاورة عسـكرية        
 دون إخطار البعثة يف مناسبتني؛ ونقل أماكن إقامة إحدى سرايا القوات املسلحة التابعة جلبهـة 

يــة التنقــل. وحــدثت هــذه االنتــهاكات باإلضــافة إىل االنتــهاكات  البوليســاريو؛ وانتــهاكان حلر
  الثالثة الطويلة األمد املشار إليها يف التقارير السابقة.
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ــوء        - ٣٨ ــرات يف ضـ ــة الكركـ ــرفني يف منطقـ ــطة الطـ ــتعراض أنشـ ــدد اسـ ــة اآلن بصـ والبعثـ
  .١٩٩١لروح اتفاق وقف إطالق النار لعام أو  ١االنتهاكات احملتملة لالتفاق العسكري رقم 

ومبا أن املخاوف األمنية حالت دون إجراء الدوريات الربية للبعثـة يف الشـريط العـازل      - ٣٩
 ٢٠١٦آب/أغســـطس  ١٥وعلـــى امتـــداد شـــبه جزيـــرة رأس نواذيبـــو يف الفتـــرة مـــا بـــني        

 كـبرياً  ، ممـا شـكل ضـغطاً   جـوي  رحلة اسـتطالع  ٧٤جريت ، فقد أ٢٠١٧ُآذار/مارس  ١٥ و
 ٢٠١٦آب/أغســــطس  ٢٩علــــى األعتــــدة اجلويــــة احملــــدودة للبعثــــة. ويف الفتــــرة مــــا بــــني  

، حافظت البعثة على وجودها بني العناصر املغربية وعناصـر جبهـة   ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٦ و
مراقبـة أنشـطة   يشـمل  البوليساريو خالل ساعات النهار. ومت توسـيع هـذا الوجـود يف مـا بعـد ل     

شـباط/فرباير   ٢٦التابع جلبهة البوليساريو بعد انسـحاب القـوات املغربيـة يف    “ الدرك الوطين”
  . وتطلبت شواغل السالمة من املوظفني االنسحاب خالل الليل إىل بلدة دمخار.٢٠١٧

  
 اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -باء   

اجلهـود   يتهـدد ات احلرب تشـكل خطـراً   ال تزال األلغام األرضية واملتفجرات من خملف  - ٤٠
، ظلـــت ٢٠١٧آذار/مـــارس  ١٥الـــيت تبـــذهلا البعثـــة لرصـــد وقـــف إطـــالق النـــار. وإىل غايـــة 

ــة منطقــة  ٥٠ ــذخائر عنقودي ــام   ٣٦و  اســتهدفت ب ــب الشــرقي مــن اجلــدار   حقــل ألغ يف اجلان
لبعثة من العيون . وقد أدى طرد املغرب للموظفني الدوليني العاملني يف جمال األلغام يف االرملي

 يف اجلانـب الشـرقي مـن اجلـدار الرملـي     إىل وقف عمليات إزالة األلغـام   ٢٠١٦يف آذار/مارس 
مركــز تنســيق ، حينمــا اســتأنف ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٥آذار/مــارس إىل  ٢٠الفتــرة مــن  يف

  التابع للبعثة عملياته من تندوف اليت كان قد نقل إليها. إجراءات مكافحة األلغام
مركـز تنسـيق إجـراءات مكافحـة     ودعماً جلهود البعثة لرصد وقـف إطـالق النـار، قـام       - ٤١

 الطـرق  سـالمة  مـن  والتحقـق بإزالة األلغام األرضـية وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات،       األلغام
 األرضــية األلغــام مــن الســالمة علــى التــدريبتــوفري و، اجلانــب الشــرقي مــن اجلــدار الرملــي يف

متـراً مربعـاً    ١ ٨٥٦ ٥٦٩ تطهـري  وخـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، مت    . اجلـدد ملوظفي البعثـة  
الـــذخائر الصـــغرية العنقوديـــة مـــن  ٦٧٨ منـــهاجهـــاز متفجـــر،  ٩٠٠مـــر األراضـــي، ود مـــن

لغمـاً مضـاداً للـدبابات. وقـام مركـز التنسـيق بـتطهري         ١٧من الذخائر غري املنفجرة و  ١٨٩ و
 ســالمةأولويــة متوســطة إىل عاليــة، وحتقــق مــن  ذات  اســتهدفت بــذخائر عنقوديــةمنطقــة  ١٩
  اجلدار الرملي.اجلانب الشرقي من كيلومتراً من طرق الدوريات لتيسري دوريات البعثة يف  ٦٥
متــر مربــع  ٢١٧ ٩٨٠ ٠٠٠اجلــيش امللكــي املغــريب عــن تطهــري أكثــر مــن   أبلــغ وقــد  - ٤٢
  قطعة. ٩٤٩األراضي غرب اجلدار الرملي وعن تدمري  من
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  األمن  -جيم   

معرضــة الحتمــال  املنطقــة الواقعــة يف نطــاق مســؤولية البعثــةال تــزال البيئــة األمنيــة يف   - ٤٣
االســتقرار اإلقليمـي. وتقــع املسـؤولية الرئيســية عــن ضـمان ســالمة وأمـن مــوظفي األمــم      عـدم 

ــدوف         ــر (يف تن ــة البوليســاريو واجلزائ ــرب وجبه ــاتق املغ ــى ع ــا عل املتحــدة وأصــوهلا وموارده
  اليت تواصل مجيعها التعاون يف املسائل األمنية.وحوهلا)، 

وقد واصلت ممثليت اخلاصة العمل مع نظرائها من املغرب وجبهة البوليساريو واجلزائـر    - ٤٤
إجراء مناقشة بنـاءة مـع البعثـة    يف ت السلطات املغربية ستمراألمنية املتغرية. وا ظروفملعاجلة ال

الغـريب مـن اجلـدار     يف اجلانـب بشأن تعزيز تدابري احلماية اليت تتخذها مـن أجـل األمـم املتحـدة     
الرملي. وقامت جبهة البوليساريو بإطالع البعثة بانتظام على األخطار احملتملة واقترحت املزيد 

اجلدار الرملي ويف خميمات الالجـئني. وقـد اسـتجاب     يف اجلانب الشرقي منمن تدابري احلماية 
للطلبـات الـيت قدمتـها البعثـة لتعزيـز محايتـهما        إجيابيـاً اجليش امللكي املغريب وجبهـة البوليسـاريو   

جـة يقظتـها وقـدرا    رفعت البعثـة در ). كما ٤٦، الفقرة S/2016/355ملواقع األفرقة التابعة هلا (
 القيــودفعــل ب تــأثر قــداحمليطــة ــا، علــى الــرغم مــن أن قســمها األمــين علــى الــوعي باألوضــاع 

  .كاملة وظائفه قدرته على أداء اليت حدت من املفروضة
ــاين/نوفمرب   ٢٣ويف   - ٤٥ ــدول     ٢٠١٦تشــرين الث ــن إحــدى ال ــات م ــة معلوم ــت البعث ، تلق

ة لتنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام بتحديـد       األعضاء عن قيام مجاعـة إرهابيـة منتسـب   
نشـرت  قـد   اجلماعةكانت هذه . وامواقع أفرقة البعثة الواقعة شرق احلاجز الرملي كأهداف هل

عتقــد يــدعو إىل شــن هجمــات علــى البعثــة واملغــرب، وي ٢٠١٦أيار/مــايو  ٥شــريط فيــديو يف 
الــدوليني يف جمــال تقــدمي املســاعدة  لني يف اختطــاف ثالثــة مــن العــام  لعةاكانــت ضــأــا  أيضــاً

(انظـــر  ٢٠١١تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٣مـــن رابـــوين بـــالقرب مـــن تنـــدوف يف   اإلنســـانية
S/2012/197 ت البعثـة التـدابري األمنيـة حـول مواقـع األفرقـة الواقعـة        عـزز ). ولذلك ٥١، الفقرة

ــي وشــرق اجلــدار   ــن أجــل  الرمل ــم ــراد نقالت ــة. والت أف ــة البوليســاريو   بعث أكــد مســؤولو جبه
الثابتـة التابعـة    ةفرقـ مواقـع األ  نشـآت التهديد، وأكدوا من جديد التزامهم بتـوفري احلمايـة مل   هذا

للبعثة الواقعة شرق اجلدار الرملي. غري أن جبهة البوليساريو حذرت يف عدة مناسبات من أا 
ــاجزة عــ  ــلتنن ضــمان ع ــة أو قوافلــ   ق ــات البعث ــداداتل اهدوري ــبأ إلم ــة   ام ــا مل تكــن حممي ن م

  جلبهة البوليساريو. ةالتابع فرق احلراسة املتنقلةجانب  من
ــة    يذتحــواســتجابة هلــذه ال   - ٤٦ رات، أجــرت إدارة شــؤون الســالمة واألمــن تقييمــات أمني
يمـات الالجـئني،   ة شـرق اجلـدار الرملـي، يف تنـدوف ويف خم    نجـز على األنشـطة املُ  ت فيهاركز

 فـراد ليلية ألالتحركات العلى مجيع  ة املفروضةد احلاليو على أساسها توسيع نطاق القيمتاليت و
لـدوريات  ل مكنملاقيود على املسافات  تاألمم املتحدة يف تندوف وخميمات الالجئني، ووضع

بعـض   اريو يفبهـة البوليسـ  جل حمـدود  مت جتنب وجـود قطعها والربية الواقعة شرق اجلدار الرملي 



S/2017/307

 

12/25 17-05834 

 

املخـاطر، وتقـوم    من حـدة  لتخفيفل اختاذها تقييم التدابري املمكن حالياً املناطق النائية. وجيري
  .ةمستمر بصفةالبعثة بتعديل عملياا 

ومت تعزيز التغطية يف جمال املراقبة باستخدام الدوريات اجلوية ملراقبة املناطق اليت يتعذر   - ٤٧
ة اإلمــداد اللوجســتية للتقليــل الربيــة، بينمــا جــرى اســتعراض سلســلالوصــول إليهــا بالــدوريات 

أدىن حد من التحركات اليت ال تعد ذات أمهية حيوية. واقتصرت اللوازم الـيت يـتم إيصـاهلا     إىل
على األصناف الالزمـة للبقـاء، مبـا يف ذلـك امليـاه السـائبة والوقـود، وكـذلك األصـول الـيت            برا

اللــوازم األخــرى، فقــد مت إيصــاهلا جــوا. ويف ضــوء تلــك احلالــة  تتطلــب نقــال بريــا. أمــا مجيــع  
كركـرات، ازداد الضـغط علـى األصـول     الوبالنظر إىل زيادة احلاجة إىل االسـتطالع اجلـوي يف   

اجلوية احملـدودة للبعثـة، ممـا دفعهـا إىل طلـب مروحيـة إضـافية، األمـر الـذي مـن شـأنه أن يزيـد             
وتلبية الطلبات اللوجستية وتنفيـذ عمليـات إجـالء     بشكل كبري قدرا على االستطالع اجلوي

  .الطيب املصابني أو اإلجالء
واستعرضت البعثة أيضا املنشآت األمنية الثابتة يف مواقع األفرقة شرق اجلـدار الرملـي،     - ٤٨

واليت مل يتم إصـالحها منـذ فتـرة، وأعـدت خططـا لتحسـني املرافـق األمنيـة مـن أجـل مواجهـة            
ويف الوقــت نفســه، صــدرت تعليمــات إىل مجيــع أفــراد البعثــة بتــوخي أقصــى التهديــد املتنــامي. 

  ق اجلدار الرملي ويف حميط تندوف.درجات احليطة واحلذر خالل التحركات شر
فالــة بيئــة تــوفر أقصــى قــدر ممكــن وال تقــدم التــدابري املــذكورة أعــاله حلــوال دائمــة لك  - ٤٩
فة ونائيـة إىل حـد كـبري. ولـئن     مواقـع مكشـو   األمـن ألفـراد البعثـة املـدنيني والعسـكريني يف      من

اقتناء طائرة مروحية إضافية لتعزيز قدرات االستطالع سيخفف دون شك مـن أثـر نظـام     كان
  بد من إجياد حلول أكثر استدامة. الدوريات املخفض املذكور أعاله، فال

  
  األنشطة املدنية املوضوعية  - دال  

ي البعثــة الــدوليني إىل العيــون يف منتصــف  موظفــا دوليــا فقــط مــن مــوظف  ٢٥مت نقــل   - ٥٠
أن عـــودة البعثـــة إىل أداء يف إطـــار اتفـــاق أُبـــرم مـــع حكومـــة املغـــرب بشـــ ٢٠١٦متوز/يوليـــه 

  .كاملة وظائفها
موظفيهـا الـدوليني وبـدء األزمـة     الذي شـهدته البعثـة يف قـدرة     ورغم االخنفاض الكبري  - ٥١
، سعت ممثليت اخلاصة إىل البقاء على اتصال بالطرفني، بشكل أساسي من خالل كركراتال يف

  مكتب التنسيق التابع لكل منهما. 
وإىل الغــرب مــن اجلــدار الرملــي، اقتصــر وصــول البعثــة إىل احملــاورين احمللــيني بشــكل      - ٥٢

كـي املغـريب   رئيسي على مكتب التنسـيق املغـريب بالنسـبة للمـوظفني املـدنيني وممثلـي اجلـيش املل       
بالنسبة للعنصر العسـكري، وذلـك رغـم النـداءات املتكـررة الـيت أطلقهـا جملـس األمـن إلتاحـة           
ســبل الوصــول إىل مجيــع احملــاورين. ومــا زال يــتعني إعــادة تــأمني ســبل الوصــول إىل احملــاورين  
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ــيهم متاحــا يف الســابق (    ). ٤٧، الفقــرة S/2014/258احمللــيني اآلخــرين الــذين كــان الوصــول إل
  رباط.وواصلت البعثة تلقي زيارات منتظمة من ممثلي السفارات يف ال

وإىل الشرق من اجلدار الرملي ويف خميمات الالجئني قرب تندوف، ظلـت البعثـة قـادرة      - ٥٣
       تمـع املـدين احملليـة    على الوصـول إىل ممثلـي جبهـة البوليسـاريو والالجـئني، وكـذلك منظمـات ا

والدولية. وحافظت البعثة، بشكل أويل من خـالل قيادـا ومكتبـها لالتصـال يف تنـدوف، علـى       
  .واليتها التعاون البناء مع جبهة البوليساريو يف جمال العمليات واملسائل األخرى املتصلة بتنفيذ

رات أدت إىل زيــادة غــري أن الزيــادة الكــبرية يف التــوترات النامجــة عــن احلالــة يف كركــ   - ٥٤
 االنتقادات املوجهة للبعثة واألمم املتحدة من جانب الطرفني بسبب مـا رأيـاه مـن عجـز األمـم     

  املتحدة والبعثة عن حلّ اجلمود.
  

  ديات اليت تواجهها عمليات البعثةالتح  - هاء  

هنــاك تبــاين ملحــوظ بــني الطــرفني  علــى حنــو مــا ذُكــر يف التقــارير الســابقة، ال يــزال     - ٥٥
 تفسري والية البعثة. فربأي املغرب، يقتصر دور البعثة على رصـد وقـف إطـالق النـار ودعـم      يف

لالجـئني يف تـدابري بنـاء الثقـة     عمليات إزالة األلغام ومساعدة مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون ا    
؛ وهـو ال يشـمل االتصـال    ٢٠١٤حال استئناف تلك األنشطة بعد انقطاعها يف متوز/يوليه  يف

ع املدين واجلهات الفاعلة املدنية األخرى. ويف املقابل، ترى جبهة البوليسـاريو أن تنظـيم   باتم
استفتاء بشأن تقرير املصري يظل العنصر األساسي ضمن والية البعثة، وأن رصد وقـف إطـالق   

ــدف أو       ــك اهل ــدرجان ضــمن ذل ــذ األنشــطة األخــرى ين ــار وتنفي ــى حتقيقــه.    الن يســاعدان عل
الواضح أن بعـض جوانـب تنفيـذ الواليـة ال يـزال رهنـا مبوافقـة الطـرفني.          الواقع، بات من ويف

وباإلضافة إىل ذلك، فإن القدرة على أداء مجيع مهام حفظ السالم املوحدة، مبا يف ذلك تقـدمي  
تقارير مستقلة عن التطورات يف الصحراء الغربية وتلك املتصـلة ـا، تظـل أساسـية لالسـتجابة      

  األمن وطلباته.الة لتوقعات جملس الفع
وإىل الغرب من اجلدار الرملي، فإن االتصاالت السابقة اليت أجرا البعثة مع املكاتـب    - ٥٦

الداخلـة، واالتصـاالت املتفرقـة    اإلقليمية للمجلس الوطين املغـريب حلقـوق اإلنسـان يف العيـون و    
ة يف البعثــة في الشــؤون السياســياملســؤولني املنتخــبني حمليــا وشــيوخ القبائــل، وســفر مــوظ   مــع
حــني إىل آخــر إىل الســمارة والداخلــة إلجــراء مشــاورات مــع الســلطات احملليــة، ســاعدت  مــن

البعثــة يف تكــوين فهــم واســع النطــاق وحمايــد للحالــة لغــرض تقــدمي التقــارير إىل األمانــة العامــة  
ــذ          ــدها من ــذه االتصــاالت احملــدودة مت تقيي ــك، فحــىت ه ــن ذل ــرغم م ــى ال ــن. وعل ــس األم وجمل

الداخلـة بنـاء علـى طلـب املغـرب       . وأُغلـق مكتـب لالتصـال العسـكري يف    ٢٠١٦آذار/مارس 
ــاق   ٢٠١٦نيســان/أبريل  يف ــإن االتف ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــه     . وع ــذي مت التوصــل إلي ــدئي ال املب
بشـأن اسـتخدام لوحـات أرقـام األمـم املتحـدة علـى مركبـات          ٢٠١٥حكومـة املغـرب يف    مع
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فــذ بعــد، ومــا زالــت احلالــة الــيت ورد وصــفها ســابقا قائمــة    البعثــة غــرب اجلــدار الرملــي مل ين 
)S/2016/355 ٤٩، الفقرة.(  

ومتنع االعتبارات املتصلة بالسـالمة، مبـا فيهـا وجـود املتفجـرات مـن خملفـات احلـرب،           - ٥٧
ــن إجــراء حتركــات     ــة م ــابعني للبعث ــراقبني العســكريني الت ــنص    امل ــة حــول كركــرات. وال ت بري

االتفاقات ذات الصلة املربمة مع الطرفني على إزالة األلغام يف املنطقة العازلة، مما حيد من قـدرة  
ــة علــى تســيري دوريــ    ــابعني للبعث ات والتحقــق مــن التطــورات. وجيــب   املــراقبني العســكريني الت

التابعــة للبعثــة. وإضــافة دودة جتــري عمليــات التحقــق هــذه باســتخدام األصــول اجلويــة احملــ   أن
ذلك، تعين إعادة انتداب الفريق املكلف برصد التطورات يف كركرات مـن مواقـع األفرقـة     إىل

األخرى، مما زاد من الضغط على عمليات رصد وقـف إطـالق النـار يف أمـاكن أخـرى. ومنـذ       
تلزم مـن املـراقبني   كركرات، أثار الطرفان عددا متزايدا من االدعاءات، مما يسالبداية األزمة يف 

  العسكريني التابعني للبعثة االضطالع بعمليات حتقق من كل حالة.
ــاين/نوفمرب   ١٣ويف رســالة مؤرخــة    - ٥٨ ــام جلبهــة   ٢٠١٦تشــرين الث ، اشــتكى األمــني الع

البوليسـاريو، إبــراهيم غــايل، مــن اســتمرار املغــرب مبمارســة وضــع أختــام علــى جــوازات ســفر  
لغربية واشتراط وضع لوحات مغربية على مركبات األمم املتحدة. موظفي البعثة يف الصحراء ا

وأشار إىل الرسالتني املنفصلتني اللتني وجههما وكيل األمني العام للشؤون القانونية واملستشار 
القانوين لألمم املتحدة إىل كل من حكومـة املغـرب واألمـني العـام جلبهـة البوليسـاريو، واللـتني        

ــة وامتيازاــا وحصــاناا يف هــذا الصــدد (  دعامهــا فيهمــا إىل احتــ  ، S/2016/355رام مركــز البعث
). وحذّر السيد غايل من أنـه مـا مل تكـن األمـم املتحـدة قـادرة علـى ضـمان         ٣٧-٣٥الفقرات 

زمـة بالتقيـد ـا أيضـا.     امتثال املغرب لتلك األحكام، فإن جبهة البوليسـاريو لـن تشـعر بأـا مل    
دار الرملــي وقــد تشــمل التــدابري احملتملــة فــرض إجــراءات دخــول إىل اجلانــب الغــريب مــن اجلــ    

  ).٣٥، الفقرة S/2016/355أفراد البعثة ( على
الــيت قــد تــنجم عــن تلــك التــدابري، أنشــأت البعثــة مركــزا     ويف ضــوء اآلثــار التعطيليــة   - ٥٩

لوجستيا يف تيفارييت وقامت بنقل موظفني طبيني بشـكل دائـم مـن الوحـدة الطبيـة العسـكرية.       
وهذا سيمكن البعثة من كفالة استمرار العمليات يف مواقع األفرقة الواقعة شرق اجلدار الرملـي  

ة. ولـئن كانـت هـذه التـدابري ضـرورية، فإـا       يوما يف حـال حـدوث تعطـل يف احلركـ     ٩٠ملدة 
أدت إىل الضغط بشدة على القدرات الطبية واللوجستية للبعثة. وملعاجلة تلك املسألة، كـررت  

من املساعدين الطبيني اإلضافيني وثالثة أطباء إضافيني للوحـدة   ١١البعثة طلبها احلصول على 
  العسكرية اليت توفرها بنغالديش. الطبية
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  األنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان  -  اخامس  

  األشخاص جمهولو املصري يف الرتاع  - ألف  

ها وســيطا حمايــدا بــني الطــرفني،  مــا زالــت جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة تعمــل بوصــف    - ٦٠
  .تتعامل مع أسر األفراد الذين ال يزالون يف عداد املفقودين من جراء األعمال العدائية السابقة إذ
  

  دة حلماية الجئي الصحراء الغربيةتقدمي املساع  - باء  

الصحراء  ال تزال مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني توفر محاية دولية إىل الجئي  - ٦١
ــة      ــات اخلمســة القريب ــذين يعيشــون يف املخيم ــة ال ــاون    الغربي ــت، بالتع ــد قام ــدوف، وق ــن تن م

مسـتهدفةً   حيـاة وتـأمني سـبل العـيش،    شـركائها، بتنفيـذ أنشـطة لتقـدمي املسـاعدة املنقـذة لل       مع
ــة،        ــذ أنشــطة متعــددة القطاعــات يف جمــاالت احلماي ــك تنفي الشــباب بصــفة خاصــة. ومشــل ذل
واملأوى، واملياه والصرف الصحي، والصحة، والتغذيـة، والتعلـيم، وتـوفري املـواد غـري الغذائيـة،       

ت القريبـة مـن تنـدوف،    وتأمني سبل العيش. وريثما يتم النظر يف تسجيل الالجئني يف املخيمـا 
ت املســاعدة اإلنســانية املقدمــة ، ظلــ)٢٠١٦( ٢٢٨٥بنـاء علــى طلــب جملــس األمــن يف قــراره  

 ٩٠ ٠٠٠ختطـيط يبلـغ    مفوضية شؤون الالجئني وبرنامج األغذيـة العـاملي تسـتند إىل رقـم     من
حصـة   ٣٥ ٠٠٠لضـعيفة، حيـث يقـدم برنـامج األغذيـة العـاملي       الجئ مـن الفئـات السـكانية ا   

قـــدره غذائيـــة إضـــافية لألشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن حالـــة تغذويـــة ســـيئة، مبعـــدل إمجـــايل  
  حصة غذائية يوميا. ١٢٥ ٠٠٠
ويف أعقاب االستجابة املشتركة بني الوكاالت حلالـة الطـوارئ املتمثلـة يف الفيضـانات       - ٦٢

، انتقلـت املفوضـية إىل املرحلـة الثانيـة     ٢٠١٥تشرين األول/أكتـوبر   الشديدة اليت شهدها شهر
من االستجابة، اليت تنطوي على توفري مواد إلعـادة تشـييد املنـازل املتضـررة أو املـدمرة، وبنـاء       
املنــازل لألشــخاص ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وإصــالح املــدارس وبنائهــا. ونظــرا إىل عــدم     

ــإن أنشــطة إصــال   ــل، ف ــة التموي ــآوي اســت كفاي مــن أضــعف األســر   ٢ ٠٠٠هدفت فقــط ح امل
  أسرة متضررة. ١٧ ٨٤١أصل  من
وال تزال العمليات تتأثر بنقص التمويل رغم اجلهود املبذولة على مستوى رفيع حلشد   - ٦٣

، ٢٠١٦قـام ـا يف آذار/مـارس     مساعدات إضافية. وقـد دعـا سـلفي، يف أعقـاب الزيـارة الـيت      
حملنة الجئي الصحراء الغربية، وزيادة التمويل املقدم لدعمهم، كما إيالء مزيد من االهتمام  إىل

دعـا إىل عقـد اجتمـاع للجهـات املاحنـة يف جنيـف. وقُـدمت إحاطـات للجهـات املاحنـة بقيـادة            
، يف اجلزائـــر العاصـــمة  ٢٠١٦رب املفوضـــية يف شـــهري أيلول/ســـبتمرب وتشـــرين الثـــاين/نوفم    

مليـون دوالرا   ١٣٥نداء مشترك طُلـب فيـه تـوفري    جنيف، على التوايل. وتال ذلك إطالق  ويف
 ، كانــت املفوضــية٢٠١٦. وبنهايــة ٢٠١٧و  ٢٠١٦لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية يف عــامي 

  مليون دوالر). ٢٩جاا السنوية (يف املائة فقط من احتيا ٣٤تلقت متويال يغطي نسبة  قد
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وبسبب النقص يف السلع األساسية، تذبذبت اإلمـدادات الغذائيـة املقدمـة مـن برنـامج        - ٦٤
األغذية العاملي وتعذّر تلبية املتطلبات الدنيا على مـدى عـدة أشـهر. وأجـرت مفوضـية شـؤون       
ــات         ــذائي يف املخيم ــن الغ ــة واألم ــاملي مســحا مشــتركا للتغذي ــة الع ــامج األغذي الالجــئني وبرن

الت فقـر الـدم لـدى النسـاء واألطفـال شـهدت زيـادة كـبرية، وأن سـوء          اخلمسة، بـين أن معـد  
التغذية لدى احلوامل واملرضعات أصبح مصدر قلق. وبالتعاون مع مقـدمي اخلـدمات املعنـيني،    
تتعامل املفوضية مع حاالت العنـف اجلنسـي واجلنسـاين لكفالـة إتاحـة آليـات اإلحالـة والـدعم         

ناء مركز نسائي ملعاجلة احلاالت الفرديـة ذات االحتياجـات   القانوين والطيب والنفسي. وقد مت ب
  اخلاصة يف جمال احلماية.

ويف غضون ذلك، تواصل مفوضـية شـؤون الالجـئني اسـتراتيجيتها املتعـددة السـنوات         - ٦٥
  ركيز بشكل خاص على متكني الشباب.لتوفري سبل كسب الرزق، مع الت

  
  تدابري بناء الثقة  - جيم  

 ٢٠١٢ليهـــا يف خطـــة العمـــل لعـــام املنصـــوص ع امج تـــدابري بنـــاء الثقـــةمت تعليـــق بـــر  - ٦٦
. وبينما تواصل مفوضية شؤون الالجئني حوارها مع الطرفني، فإـا  ٢٠١٤حزيران/يونيه  منذ

فـردا مسـجال    ١٢ ١١٤تظل مسـتعدة لتيسـري االسـتئناف الفـوري للربنـامج. ويف ظـل وجـود        
  ية الربنامج ومبادئه.ظل املفوضية ملتزمة بوالينتظرون االستفادة من الزيارات األسرية، ت

  
  حقوق اإلنسان  - دال  

خر زيــارة إىل العيــون والداخلــة قــام ممثلــو مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان بــآ  - ٦٧
ــن   يف ــرة م ــن   ، وإىل تنــدوف٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٨إىل  ٢الفت ــرة م متوز/يوليــه  ٢٩يف الفت
احملـاورين املعنـيني مـن أجـل التخطـيط إليفـاد بعثـة         ، وتواصلوا مع٢٠١٥آب/أغسطس  ٤ إىل

، ٢٠١٦دة يف املغــرب. ويف عــام متابعــة إىل الصــحراء الغربيــة مبجــرد تشــكيل احلكومــة اجلديــ 
على املفوضية أن تعتمد على التقارير الواردة من خمتلف أصـحاب املصـلحة، مبـا يف ذلـك      كان

كومية العاملة يف جمـال حقـوق اإلنسـان    حكومة املغرب وجبهة البوليساريو واملنظمات غري احل
  واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان.

ومل تقــم اإلجــراءات اخلاصــة لــس حقــوق اإلنســان بزيــارة الصــحراء الغربيــة خــالل    - ٦٨
الفترة املشمولة بالتقرير. واستمرت حكومة املغرب يف طلبها تأجيل قيـام املقـرر اخلـاص املعـين     

ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة بزيـارة       مبسألة التعذيب وغريه من 
  .٢٠١٥عقدها أصال يف نيسان/أبريل متابعة إىل الصحراء الغربية، وهي زيارة كان من املقرر 

تشـرين   ٢ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـان، يف مالحظاـا اخلتاميـة املعتمـدة يف       - ٦٩
)، جبهود املغرب ملكافحة التعذيب وسوء املعاملـة  CCPR/C/MAR/CO/6( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

وأشــارت إىل اخنفــاض ملحــوظ يف هــذه املمارســات منــذ صــدور مالحظاــا اخلتاميــة الســابقة   
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). غري أن اللجنة أعربـت عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار ورود     CCPR/CO/82/MAR( ٢٠٠٤عام  يف
تقارير عن قيام موظفي الدولة يف املغرب والصحراء الغربية بارتكاب أعمال التعذيب واملعاملة 
القاسية والالإنسانية أو املهينة، وال سيما يف حالة األفراد املشـتبه يف ضـلوعهم بأعمـال إرهابيـة     

، والـيت  “للسـالمة اإلقليميـة للدولـة   ”لدولة للخطـر أو الـذين يشـكلون ديـدا     أو تعريض أمن ا
  غرب أا تشمل الصحراء الغربية.يعترب امل

ووفقا ملصادر خمتلفة، فإن عدم املساءلة عـن هـذه االنتـهاكات وغريهـا مـن انتـهاكات         - ٧٠
ــتمرار عــــدم التحقيــــق     ــة، فضــــال عــــن اســ ــاء الصــــحراء الغربيــ ــان ضــــد أبنــ   حقــــوق اإلنســ
يف أي من االدعاءات حبصول انتهاكات من هذا القبيل، شكلت شواغل رئيسية خـالل الفتـرة   

، ورغم املناقشات اجلارية، مل تكن حكومـة  ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧املشمولة بالتقرير. وحىت 
املغــرب قــد قامــت بإنشــاء أو تعــيني آليــة وقائيــة وطنيــة لتفتــيش أمــاكن االحتجــاز علــى النحــو 

، ٢٠١٧شـباط/فرباير   ٢٢وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب. ويف  املتوخى يف الرب
  .٢٠١٧أعلنت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أا تعتزم زيارة املغرب يف عام 

الصـحراء الغربيـة تواجـه صـعوبات     وال تزال عـدة مـن جمموعـات حقـوق اإلنسـان يف        - ٧١
رفــض تســجيلها، وبالتــايل االعتــراف   االضــطالع بأنشــطتها، إذ واصــلت حكومــة املغــرب  يف

غــريب حلقـــوق اإلنســان علــى األقـــل    قانونيــا ــا. ويف هـــذا الصــدد، تلقــى الـــس الــوطين امل     
  شكاوى من منظمات حملية. ١٠
وباملثل، فإن املضايقة املزعومة اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسـان مـن أبنـاء      - ٧٢

ملغربيـة ال تـزال مصـدر قلـق. وأفيـد بـأن قيـودا فُرضـت         الصحراء الغربية من جانب السلطات ا
انـب الغـريب مـن اجلـدار الرملـي      على بعض املدافعني عن حقوق اإلنسـان أثنـاء دخـوهلم إىل اجل   

الصــحراء الغربيــة وخــروجهم منــه، ممــا حــد مــن حريتــهم يف التنقــل. ووفقــا ملصــادر حمليــة      يف
، بتقييد وصول الزوار األجانب، مبن فيهم ودولية، فقد قامت السلطات املغربية، حسبما يزعم

الصحفيون واملدافعون عن حقـوق اإلنسـان، إىل الصـحراء الغربيـة. وأكـدت احلكومـة املغربيـة        
، “املقاطعـات اجلنوبيـة  ”من األجانب طُردوا قسـرا مـن    ١٨٧ملفوضية حقوق اإلنسان أن حنو 

  “.ألمن القوميتقويض ا”بسبب عدم التزامهم املزعوم بقواعد اهلجرة أو بسبب 
ورغم أنه ال يزال من الصعب احلصول على تأكيد مستقل، فقد أفـادت عـدة مصـادر      - ٧٣

بأن السلطات املغربيـة واصـلت بشـكل روتـيين منـع أو تفريـق التجمعـات يف الصـحراء          موثوقة
الغربية إىل الغرب من اجلدار الرملي. ويف عدة حاالت، زعـم أن احملـتجني والناشـطني تعرضـوا     

ليات اعتقال تعسفي وحماكمات جائرة والسـجن بـدعوى ـم ملفقـة. ويف مـذكرة شـفوية       لعم
موجهـة إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان، بينـت         ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٧مؤرخة 

ــيم    ــه مت تنظــ ــرب أنــ ــة املغــ ــة  ٧٧٦حكومــ ــاهرة احتجاجيــ ــة ”يف  مظــ ــات اجلنوبيــ “ املقاطعــ
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مظـــاهرة بســـبب  ٦٦ت أـــا فرقـــت ن وأكـــديف العيـــو ٣٤٣، مبـــا يف ذلـــك ٢٠١٦ عـــام يف
  .احترامها للقانون عدم
، أمــرت حمكمــة الــنقض املغربيــة بــإجراء إعــادة حماكمــة كاملــة  ٢٠١٦ويف متوز/يوليــه   - ٧٤
ـــ ــة يف ق    ٢٣ لـ ــحراء الغربيـ ــن الصـ ــيهم مـ ــدعى علـ ــن املـ ــك    مـ ــا يف ذلـ ــك، مبـ ــدمي أزيـ ــية كـ ضـ

. )١(بالسـجن مـدى احليـاة   السجناء الـذين كانـت حمكمـة عسـكرية قـد حكمـت عليـه         من ٢١
لكنــــها أرجئـــت حــــىت   ٢٠١٦/ديســـمرب  وبـــدأت إعـــادة احملاكمــــة األوىل يف كـــانون األول   

. ويف رسالة ٢٠١٧آذار/مارس  ١٣. وعقدت آخر حماكمة يف ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٣١
إىل اإلفـراج عـن السـجناء ومجيـع      آذار/مارس، دعا األمني العام جلبهة البوليسـاريو  ١٢مؤرخة 

ــة املســجونني  بتهمــة التعــبري عــن آرائهــم السياســية. ويف رســالة مؤرخــة     أبنــاء الصــحراء الغربي
ــاون     ٢٦ ــة والتع ــر الشــؤون اخلارجي ــض وزي ــارس، رف ــدفع    آذار/م ــيت ت ــرب املغالطــات ال للمغ
  يف هذه القضية. “األطراف األخرى” ا

ية يواجهون متييزا مزعوما يف ممارسة حقوقهم االقتصـادية  وال يزال أبناء الصحراء الغرب  - ٧٥
ــة حبقــوق ا    ــة املعني ــة. كمــا أعربــت اللجن ــة والثقافي ــة  واالجتماعي إلنســان يف مالحظاــا اخلتامي

قلقها إزاء حمدودية التقدم احملرز فيما يتعلق بتقرير املصـري لسـكان الصـحراء الغربيـة وعـدم       عن
مع سكان الصحراء الغربيـة بشـأن اسـتغالل مـواردهم الطبيعيـة       اعتماد التدابري الالزمة للتشاور

)CCPR/C/MAR/CO/6 ٩، الفقرة.(  
ــتمرت     - ٧٦ ــتعراض، اســ ــد االســ ــرة قيــ ــالل الفتــ ــراب    وخــ ــاريو يف اإلعــ ــة البوليســ جبهــ
إلنسـان. وظلّــت جمموعـات حقـوق     استعدادها للتعاون مع آليات األمـم املتحـدة حلقـوق ا    عن

  رية وبدون أي عوائق مبلّغ عنها.اإلنسان القليلة املوجودة يف خميمات الالجئني تعمل حب
    

  االحتاد األفريقي  -  سادسا  

خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، مل يســمح املغــرب للوفــد املراقــب التــابع لالحتــاد            - ٧٧
  ، بالعودة إىل العيون واستئناف تعاونه مع البعثة.األفريقي، بقيادة يلما تاديسي (إثيوبيا)

ويف غضون ذلك، قبلت مجعية االحتاد األفريقـي، يف دورـا العاديـة الثامنـة والعشـرين        - ٧٨
، طلــب العضــوية الــذي ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ٣١و  ٣٠املعقــودة يف أديــس أبابــا يــومي  

، وذلـك عقـب تصـديقه علـى القـانون      قدمه املغرب ليكون الدولـة العضـو اخلامسـة واخلمسـني    
التأسيسـي لالحتـاد األفريقـي. وأعـرب االحتـاد األفريقـي عـن أملـه يف أن تيسـر عضـوية املغـرب            

ومبــادئ امليثــاق  التوصـل إىل حــل ســريع للـرتاع بشــأن الصــحراء الغربيـة مبــا يتفــق مـع مقاصــد    
    واألمم املتحدة.

_________________ 

  )١(  S/2013/220 ؛ و ٨٢و  ٨١و  ١٤، الفقراتS/2014/258 ؛ و ٨١، الفقرةS/2015/246 ٥٧، الفقرة. 
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  اجلوانب املالية  -  سابعا  

مليــون دوالر  ٥٢,٦، مبلــغ ٧٠/٢٨٣خصصــت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا       - ٧٩
ــرة مــــن   ــة للفتــ ــه  ١لإلنفــــاق علــــى البعثــ ــه  ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يوليــ . ٢٠١٧حزيران/يونيــ

استثناء التربعات العينيـة  مليون دوالر (ب ٥٥,٢قُدمت امليزانية اليت اقترحتها والبالغ قدرها  وقد
 ٢٠١٨حزيران/يونيـه   ٣٠إىل  ٢٠١٧متوز/يوليـه   ١املدرجة) لإلنفاق علـى البعثـة للفتـرة مـن     

ــة والســبعني املســتأنفة.       ــة العامــة لتنظــر فيهــا خــالل اجلــزء الثــاين مــن دورــا احلادي إىل اجلمعي
، فـإن تكلفـة   ٢٠١٧ريل نيسـان/أب  ٣٠قرر جملس األمن متديد والية البعثـة إىل مـا بعـد     ما وإذا

ــة. ويف      ــيت وافقــت عليهــا اجلمعي ــالغ ال ــى البعثــة ستقتصــر علــى املب آذار/مــارس  ٢١اإلبقــاء عل
ــدره         ٢٠١٧ ــا قـ ــة مـ ــاص للبعثـ ــاب اخلـ ــددة للحسـ ــري املسـ ــررة غـ ــتراكات املقـ ــت االشـ ، بلغـ
ــررة   ٣٩,٦ ــتراكات املقـ ــوع االشـ ــغ جممـ ــون دوالر. وبلـ ــات    مليـ ــع عمليـ ــددة جلميـ ــري املسـ غـ
ليـون دوالر. وسـددت تكـاليف القـوات للفتـرة      م ١ ١٢٤,١م حىت ذلك التـاريخ  السال حفظ

ــدة حــىت   ــوبر   ٣١املمت ــدات الرئيســية    ٢٠١٦تشــرين األول/أكت ــددت تكــاليف املع ــا س ، بينم
، وفقـا  ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠اململوكة للوحدات واالكتفاء الذايت عن الفترة املمتـدة حـىت   

  جلدول السداد الفصلي.
    

  املالحظات والتوصيات  -  ناثام  

ــانوين      - ٨٠ ــز الق ــى املرك ــرتاع عل ــهي ال ــرب   للصــح جيــب أن ينت ــة مســتقبال يف أق راء الغربي
ممكن لـتمكني املنطقـة مـن مواجهـة التهديـدات األمنيـة والتحـديات االقتصـادية واملعانـاة           وقت

مبا يف ذلك مبعـوثيت   اإلنسانية بطريقة منسقة وتعاونية. وتظل اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة،
  الشخصية والبعثة والوكاالت املوجودة يف امليدان، بالغة األمهية.

، أشار جملـس األمـن علـى األمـني     ٢٠٠٧ويف سلسلة من القرارات صدر أوهلا يف عام   - ٨١
حــل سياســي مقبــول  ” العــام أن يقــوم بتيســري املفاوضــات املباشــرة بــني الطــرفني للتوصــل إىل  

ــر مصــريه  للطــرفني يكفــل لشــعب   ــة تقري ــدم الــس   “. الصــحراء الغربي ــى مــر الســنني، ق وعل
ــأن املفاوضــات جيــب أن حتــ     ــد ب ــة،   إرشــادات كــثرية تفي دث دون شــروط مســبقة وحبســن ني

لالحقــة، والعمــل بواقعيــة وبــروح والتطــورات ا ٢٠٠٦مراعــاة اجلهــود املبذولــة منــذ عــام   مــع
ــة مواتيــة للحــوار  سياســية التوافــق. وقــد دعــي الطرفــان إىل إبــداء اإلرادة ال   مــن والعمــل يف بيئ
أجل الدخول يف مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية ومناقشة اقتراحات كـل منـهما    من

ــة. كمــا دعــا الــس الطــرفني       ــة خامســة مــن املفاوضــات الرمسي يف إطــار التحضــري لعقــد جول
ضـها بعضـا إلحـراز    والدولتني ااورتني إىل التعاون بشـكل أكمـل مـع األمـم املتحـدة ومـع بع      

  اء إىل تقدمي املساعدة املالئمة.التقدم ودعا الدول األعض
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وعلى الرغم من إجنازات مبعوثني شخصيني متتاليني يف توفري اإلطار التيسريي الالزم،   - ٨٢
مل يستغل الطرفان هذا اإلطار لالخنراط يف حبث تعاوين عن حل وفقا لتوجيهات جملس األمن. 

اســية يف أن لكــل طــرف رؤيــة خمتلفــة وقــراءة خمتلفــة للتــاريخ والوثــائق   وتكمــن الصــعوبة األس
ـــزاع. فــاملغرب يصــر علــى أن الصــحراء الغ      ــن املغــرب،      املتصــلة بالن ــة هــي أصــال جــزء م ربي

األساس الوحيد للمفاوضات هو مبادرة احلكم الذايت حتت السيادة املغربية اليت تقـدم ـا،    وأن
 تلك املفاوضات. من ناحية أخرى، ومبا أن اجلمعية العامة وأن اجلزائر جيب أن تكون طرفا يف

حددت الصحراء الغربية باعتبارها إقليمـا غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت، تصـر جبهـة البوليسـاريو         
على أن السكان األصليني للصحراء الغربية جيب أن يقرروا مستقبلها من خالل إجراء استفتاء 

ار الـيت طرحتـها األطـراف ينبغـي     ع االقتراحـات واألفكـ  يكون االسـتقالل خيـارا فيـه، وأن مجيـ    
  تعرض، وأن الطرفني الوحيدين املعنيني بالتفاوض مها جبهة البوليساريو واملغرب. أن

ــة أصــدقاء          - ٨٣ ــدول اــاورة وأعضــاء جمموع ــع الطــرفني وال ــى أســاس املشــاورات م وعل
املهمـني، أعتـزم أن أقتـرح    الصحراء الغربيـة وجملـس األمـن وغـري ذلـك مـن أصـحاب املصـلحة         

إعادة إطالق عملية التفاوض بدينامية جديدة وروح جديدة تعكس توجيهات الـس، ـدف   
التوصل إىل حل سياسي مقبـول للطـرفني يشـمل حـل الـرتاع بشـأن املركـز القـانوين للصـحراء          

من أجل الغربية، مبا يف ذلك من خالل االتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير املصري. و
وميكــن  إحــراز تقــدم، جيــب أن تأخــذ املفاوضــات يف االعتبــار مقترحــات الطــرفني وأفكارمهــا.

للجزائر وموريتانيا، بوصفهما البلـدين اـاورين، أن يقـدما إسـهامات مهمـة يف هـذه العمليـة،        
  بل وينبغي هلما القيام بذلك.

ذا كـان لإلطـار احلـايل    ولكل طرف سأتشاور معه دور يؤديه لزيادة فرص النجاح. وإ  - ٨٤
للمفاوضات أن يحقق نتائج بناء على التوجيهات القائمة لـس األمـن، سـيلزم اختـاذ قـرارات      
 صعبة من الطـرفني ومؤيـديهما والـس نفسـه. وإذا مل تكـن هـذه القـرارات وشـيكة، سـيتعني         

  استخالص االستنتاجات املناسبة.
أعـاله، إسـهاما هامـا يف تعزيـز      ٥٥دة يف الفقرة وتسهم البعثة، يف ممارسة واليتها احملد  - ٨٥

البيئـــة املســـتقرة والســـلمية الالزمـــة لتهيئـــة احلـــد األدىن مـــن الظـــروف الضـــرورية الســـتئناف  
املفاوضـات يف ســياق جهـودي وجهــود مبعـوثيت الشخصــية. كمـا حتــتفظ بـدور هــام يف إبقــاء      

لغربيـة وحميطهـا. وهـي تشـمل     األمانة العامة وجملس األمن على علم بـالتطورات يف الصـحراء ا  
منيـة يف منطقـة العمليـات الـيت     التطورات املتعلقة بوقف إطالق النار، والظـروف السياسـية واأل  

تأثري مباشر على العملية التفاوضية. لذلك، أوصي بأن ميدد جملس األمن والية البعثـة لفتـرة    هلا
  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٣٠شهرا حىت  ١٢أخرى متتد 

مهام اإلبالغ لدى البعثة على قـدرا علـى أداء مهـام حفـظ السـالم املوحـدة       وتتوقف   - ٨٦
بكامــل نطاقهــا دون عــائق، حبيــث ميكنــها أن تتوصــل إىل تقيــيم مســتقل وغــري متحيــز للحالــة   
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أرض الواقـع ومـا لـذلك مـن تـأثري حمتمـل علـى السـالم واالسـتقرار يف الصـحراء الغربيـة.             على
  لدعم جهود البعثة يف هذا الصدد. مساعيه احلميدةوأدعو جملس األمن إىل استخدام 

ويف حني أجريت استعراضات ملواءمة موارد البعثة مع التطورات األخرية اليت شـهدا    - ٨٧
كافية ألداء املهام الـيت تواجههـا    نبيئتها التشغيلية، فإن مستويات املالك الوظيفي جيب أن تكو

ــذا ال    ــس األمــن. ويف ه ــات جمل ــيب توقع ــإن ولكــي تل ــرب     صــدد، ف ــه املغ ــغ عن ــذي أبل ــرار ال الق
بالسماح جلميع مـوظفي البعثـة بـالعودة إىل مـواقعهم سـيمكن       ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٥ و ٤ يف

البعثة من أداء وظائفهـا كاملـة. وإنـين ممـنت ألعضـاء الـس علـى دعمهـم وجهـودهم املبذولـة           
الس دعـم طلـب البعثـة تعزيـز      لعودة البعثة إىل أداء وظائفها كاملة. وأود أيضا أن أطلب إىل

  مساعدا طبيا. ١١ الوحدة الطبية اليت توفرها بنغالديش عرب إضافة ثالثة موظفني طبيني و
وأرحب بالرد اإلجيايب الذي قدمه املغرب على دعويت املوجهة إىل الطرفني باالنسـحاب    - ٨٨

ء اســتمرار وجــود قــوات كركــرات، ومــا زال يســاورين بــالغ القلــق إزا المــن املنطقــة العازلــة يف 
مسلحة تابعة جلبهة البوليساريو. فوجود تلك القوات يطرح حتديات تتصـل بعلـة وجـود املنطقـة     
العازلــة، مبــا يف ذلــك مــا يتوقــع مــن إنشــاء منطقــة خاليــة مــن أي وجــود مباشــر لطــريف الــرتاع      

نظام وقف إطـالق  اتصال مباشر بينهما. وإنين، إذ أدرك أن احلالة الراهنة قد دد وجود  أي أو
االنســحاب مـن املنطقــة   ن حيــث جبهـة البوليســاريو أيضـا علـى   النـار، أطلـب مــن جملـس األمـن أ    

كركرات بالكامـل ودون شـروط. وأرحـب باسـتمرار الطـرفني يف إعطـاء ضـمانات        الالعازلة يف 
ــؤدي إىل  بشــأن اعتزامهمــا جتنــب مجيــ   ــيت ميكــن أن ت ــة،   ع األعمــال ال اســتئناف األعمــال العدائي

كنت أالحظ أن خطر وقوع حادث أو واقعة يظل مرتفعا، وأن العواقب احملتملة قـد ختلـف    وإن
  .الستقرار يف مجيع أحناء املنطقةأثرا خطريا على األمن وا

مسائل أساسية تتعلق باتفاق وقـف إطـالق النـار واالتفـاق      كركراتالوتثري األزمة يف   - ٨٩
. فهذان االتفاقان اللـذان يسـتخدمان كـأداة رئيسـية يف أنشـطة البعثـة لرصـد        ١العسكري رقم 

وقـــف إطـــالق النـــار، يعـــدان ملـــزمني فقـــط للقـــوات العســـكرية التابعـــة لكـــل مـــن الطـــرفني  
ن بعـض األنشـطة قـد يتنـاىف مــع روح     يتضـمنان أي أحكـام بشـأن األنشـطة املدنيـة. غــري أ      وال

  ي إىل استئناف األعمال العدائية.أو األعمال اليت قد تؤد ١٩٩١وقف إطالق النار لعام 
وتشــكل احلالــة األمنيــة يف الصــحراء الغربيــة، وال ســيما شــرق اجلــدار الرملــي، ديــدا   - ٩٠

ث جملـس األمـن   لظـروف، فـإنين أحـ   ملموسا ملـوظفي األمـم املتحـدة وأصـوهلا. ويف ظـل هـذه ا      
دعم اجلهود اليت تبذهلا البعثة لتأمني السبل الالزمة حلماية موظفيها ومراقبيهـا العسـكريني    على

ومرافقها يف الصحراء الغربية. وقد أدت التهديدات املتزايدة اليت تتعرض هلـا التحركـات الربيـة    
ات البعثة إىل موارد كركرات إىل حدوث زيادة كبرية يف احتياجالواحلاجة إىل رصد احلالة يف 

الطريان، مما أدى إىل طلب مروحية إضافية. وجيب على البعثة استعراض كيفية الوفاء بواليتـها  
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علـى حنـو ســليم وآمـن وفعــال. كمـا أن التــدابري األمنيـة الثابتــة يف مواقـع األفرقــة حباجـة ماســة        
  .حتديث إىل
قدم لربنـامج الالجـئني وتـدهور    وأالحظ مع القلق الشديد النقص املزمن يف التمويل امل  - ٩١

احلالة اإلنسانية، املتردية بشكل خاص، يف وقت تزداد فيه االحتياجات بينما التمويل يتناقص. 
 ٢٠١٦وعمومــان فــإن االحتياجــات اإلنســانية الــيت مت متويلــها مــن الوكــاالت املعنيــة يف عــام    

ــال     ال ــغ ال ــد املبل ــع أن يزي ــغ نصــف تلــك االحتياجــات. ويتوق ــة االحتياجــات  تكــاد تبل زم لتلبي
. ولذلك، فإنين أدعـو اتمـع الـدويل    ٢٠١٧مليون دوالر يف عام  ٧٥اإلنسانية ليصل إىل حنو 

دة أن تـدعم  إىل زيادة تقدمي التمويل هلذا الربنامج اإلنساين احليوي، وأناشد جهات ماحنة جدي
  مساعدة إنقاذ احلياة.

نسـان، مبــا يف ذلــك مـثال عــن طريــق   وأحـث الطــرفني علــى احتـرام وتعزيــز حقــوق اإل    - ٩٢
معاجلــة الثغــرات وتعزيــز التعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان وآليــات األمــم  
املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق زيادة تيسري زيارات املتابعة الـيت تقـوم   

نزيـه وشـامل ومسـتدام    فيها املفوضية. وجيب رصد حالـة حقـوق اإلنسـان علـى حنـو مسـتقل و      
  اية مجيع أبناء الصحراء الغربية.الصحراء الغربية ويف خميمات الالجئني من أجل كفالة مح يف

كريســـتوفر روس، مبعـــوثي الشخصـــي ص الشـــكر مـــن لوختامـــا، أود أن أتقـــدم خبـــا  - ٩٣
ملمـثليت   ةالصحراء الغربية، على عمله مع الطرفني والدولتني ااورتني. كمـا إين ممـنت للغايـ    إىل

اخلاصة يف الصحراء الغربية ورئيسة البعثـة، كـيم بولـدوك، واللـواء وانـغ شـياوجون، وكـذلك        
سلفه، اللواء حممد طيب عزام، لتفانيهم يف قيادة البعثة. فهؤالء املسؤولون الدوليون املخلصون 

  هم حمط تقديري ملا يضطلعون به من أعمال يف أصعب الظروف.
  

   



S/2017/307 

 

17-05834 23/25 

 

  املرفق

  املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية بعثة األمم    
  

  ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٢املسامهات حىت     
  

  اموع  (ب)الشرطة املدنية  (أ)القوات  (أ)املراقبون العسكريون  البلد
٣--٣  األرجنتني          

٥--٥  النمسا

٢٨-٨٢٠  بنغالديش

٨--٨  الربازيل

٢--٢  بوتان

١٢--١٢  الصني 

٧--٧  كرواتيا

١--١  جيبويت

٢١--٢١  مصر

٣--٣  السلفادور

١١--  فنلندا

٢--٢  فرنسا 

٣--٣  أملانيا

١٥-٨٧  غانا 

٥--٥  غينيا

١٢--١٢  هندوراس

٧--٧  هنغاريا

٣--٣  اهلند

٥--٥  إندونيسيا

٣--٣  يرلندا أ

٤--٤  كازاخستان

٣--٣  مالوي

١٠--١٠  ماليزيا

٤--٤  املكسيك

٤--٤  منغوليا

٢--٢  اجلبل األسود

٦--٦  نيبال 

٧--٧  نيجرييا 

١٤--١٤  باكستان 
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  اموع  (ب)الشرطة املدنية  (أ)القوات  (أ)املراقبون العسكريون  البلد
١--١  بولندا          

١١--  الربتغال

٤--٤  مجهورية كوريا

١٦--١٦  االحتاد الروسي 

٣--٣  سري النكا

٢--٢  سويسرا

١--١  توغو

٨--٨  اليمن

(ج)٢٠٧٢٧٢٢٣٦  اموع 

  
  فردا، مبا يشمل قائد القوة. ٢٤٦القوام املأذون به هو   (أ)  

  فردا. ١٢القوام املأذون به هو   (ب)  
  القوام الفعلي يف امليدان، يف ما يتعلق بالشرطة العسكرية والشرطة املدنية، مبا يشمل قائد القوة.  (ج)  
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