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تقرير األمني العام عن احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
أوال  -مقدمة
 - 1يُقــدم ه ـ ا التقريــر عمــا بقــرا جملــس األمــن  )2015( 2218ال ـ مــد اجمللــس
مبوجبه والية بعثة األمم املتحدة لاستفتاء يف الصحراء الغربية حىت  30نيسـا/أأبري ،2016
وطلب مين أ /أقدم إليـه تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء الغربيـة قبـ هنايـة فتـرة الواليـة بوقـ
كاف .ويعرض التقريـر ملـا جـد مـن تطـو ا منـ تقريـر املـر  10نيسـا/أأبري 2015
( )S/2015/246ويتناول بالوصف احلالـة علـ أ ض الواقـ وحالـة املفاوضـا السياسـية بشـن/
الصحراء الغربية والتقـدم احملـر فيهـا ،واألنشـطة الـ اضـطلع هبـا وتلـ الـ اضـطلع هبـا
ئيسة يواين ،وتنفي القرا  ،)2015( 2218والتحديا الراهنة ال تواجه عمليـا البعثـة
واخلطوا املتخ ة للتغلب عليها ،عل حنو ما طلبه اجمللس يف قرا ه .)2015( 2218
املنطقــة ألقــوم بإســهام اخلــا
 - 2ويف الفتــرة مــن  3إىل  7آذا أمــا ،2016
يف عملية التفاوض ،وأشيد بعملية األمم املتحدة حلفظ السـام ،بعثـة األمـم املتحـدة لاسـتفتاء
يف الصــحراء الغربيــة ،ومبوظفيهــا ،وأقــف بنفس ـ عل ـ احلالــة اإلنســانية يف امليــدا ،/وأنــاق
مسائ أخرى مثرية للقلق .واعترض حكومة املغرب بشدة علـ عـد مـن أقـوا وتصـرفا
خـــال الزيـــا ة .ويرســـفين أهنـــا اختـــا العـــدول عـــن طلـــب التوضـــيحا عـــر القنـــوا
الدبلوماســية ،وقام ـ بــدال مــن ذل ـ بإصــدا عــد مــن الباغــا والبيانــا العامــة وتنظــيم
مظاهرا احتجاجية مجاهرييـة يف الربـا والعيـو ./لقـد أوضـح مـرا ا أ /ال شـ ء ممـا قلتـه
أو فعلته قُصد منه التحيز لطرف أو التعبري عن العداء للمغرب أو اإلشا ة إىل أ تغـيري يف هنـ
األمم املتحدة إ اء مسنلة الصحراء الغربية .وتر نتـائ يـا والتطـو ا الاحقـة مبزيـد مـن
التفصي يف الفرعني املتعلقني باألنشطة السياسية والبعثة أ ناه.
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ثانيا  -التطو ا

األخرية

 - 3ويف فعـ إضــايف علـ بعـ أقــوا وتصــرفا يف أثنــاء الزيــا ة الـ قمـ هبــا إىل
املنطقـــة ،ا ين و يـــر الشـــرو /اخلا جيـــة والتعـــاو /يف املغـــرب ،صـــا الـــدين مـــزوا  ،يف
 14آذا أمــا  ،2016ليســلم إ ســالة تفيــد بــن /املغــرب لــه احلــق يف احلصــول علــ
”توضــيحا مسيــة علنيــة وفو يــة ملواقــف]  ،ومــدلول تصــرفا ]  ،وكـ ل نوايــا]
فيما يتعلق ] ...باملعايري املتفـق عليهـا خـال حمـا [] اهلاتفيـة مـ صـاحب اجلالـة امللـ
حممد السا “ .ويف  15آذا أما  ،أعلن حكومة املغرب سلسلة مـن التـدابري الـ أثـر
تنثريا شديدا عل قد ة البعثة عل االضطاع مبهامهـا ،ومنـها إجـراء تقلـي كـبري يف العنصـر
املدين ،وخاصة املكو /السياس  ،فضا عن إلغاء املسامهة املاليـة الطوعيـة الـ يقـدمها املغـرب
لسري عم البعثة.
 - 4ويف  16آذا أمــا  ،أ ســل البعثــة الدائمــة للمغــرب مــ كرة شــفوية إىل مكــت
التنفي حتي هبـا ”قائمـة بنمسـاء  84موظفـا مـدنيا وليـا مـن البعثـة واالحتـا األفريقـ يـتعني
عليهم مغا ة اململكة املغربية يف غضـو /ثاثـة أيـام“ .ويف  20آذا أمـا  ،مت النقـ املرقـ
من مدينة العيو /إىل ال باملا  ،إسبانيا ،أو إىل البلدا /األصلية ،للموظفني املـدنيني الـدوليني
الـــ  70مــن األمــم املتحــدة واملــوظفني املــدنيني الــدوليني الثاثــة مــن االحتــا األفريقـ املد جــة
أمساؤهم يف القائمة واملوجو ين فعليا يف العيو ،/هم ومعالوهم .وللتصـد للـنق الشـديد يف
عد املوظفني ال بات البعثـة تشـهده نتيجـة ذلـ  ،عمـد إ ا ة الـدعم امليـداين مرقتـا إىل
تنفي مفهوم مرجت للدعم اللوجس إلتاحة استمرا ية املهام اإل ا ية األساسية حيثمـا أمكـن.
فا يبق يف مدينة العيو /سوى  28موظفا مدنيا وليا ،بينما يقوم  25آخرو /مبهام حمـدو ة
انطاقــا مــن ال باملــا  .ويف  21آذا أمــا  ،نقل ـ البعثــة مجيـ مــوظف االتصــال الثاثــة
لديها من الداخلة إىل موق فريق أوسر بناء عل طلب من املغرب.
 - 5ويف ســالة مر خــة  20آذا أمــا  ،انتقــد األمــني العــام جلبهــة البوليســا يو ،حممــد
عبــد العزيــز ،قــرا املغــرب الــدعوة إىل ســحب املــوظفني املــدنيني وأعــا تنكيــد التــزام جبهــة
البوليسا يو بوالية البعثة واالتفاقا العسـكرية ذا الصـلة .كمـا أنـه ”وجـه نـداء عـاجا إىل
جملس األمن أ /يتحم مسرولياته“ جتاه البعثة وواليتها.
 - 6وبوض ـ األ مــة الراهنــة جانبــا ،فــإ /احلالــة يف الصــحراء الغربيــة ،كمــا بــد للبعثــة،
كان مستقرة بوجه عـام منـ صـدو تقريـر السـابق .بيـد أنـه سـج انتـها حمتمـ لوقـف
إطــا النــا  ،عل ـ النحــو احملــد يف االتفــا العســكر قــم  .1فف ـ مســاء يــوم الســب
 27شبا أفراير  ،2016أبلغ جبهة البوليسا يو البعثة حبا [ إطا نا قـرب ميجيـ يف
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الشريط العا ل املزنوع السـا شـرق اجلـدا الرملـ  .ويف  29شـبا أفراير ،عثـر البعثـة،
بعد أ /قام مبـا يلـزم مـن تـدابري إ الـة األلغـام للوصـول إىل عـني املكـا ،/علـ جثـة شـخ
واحـد وأ بعــة مجـال ميتــة .وأكـد اجلــي امللكـ املغــري أنـه أطلــق  13عيـا ا نا يــا ”يف اجتــاه
اجلمال“ .وقد استعا البعثة جثة ذلـ الشـخ  ،الـ حـد هويتـه جبهـة البوليسـا يو
باعتبــا ه مــدنيا صــحراويا وأحــد اجل امــالني ،وســلمتها ألســرة املتــويف .ويف  29شــبا أفراير،
كتب إ املمث الدائم للمغرب ،عمر هال ،ليقـدم تفاصـي عـن احلـا [ ويركـد مـن جديـد
أ /أعــرية نا يــة أطلق ـ  -بعــد توجيــه حت ـ يرا  -يف ”ظــروف اتســم باخنفــاض شــديد
للرؤيــة“ .ويف  13آذا أمــا  ،كتــب الســيد عبــد العزيــز إىل مفــوض األمــم املتحــدة الســام
حلقو اإلنسا /يدين ما اعتره ”اغتياال“ ويدعو األمم املتحدة إىل إجراء حتقيق يف احلا [.
 - 7وقــد اصــطبغ احليــاة العامــة علـ اجلانــب الغــري مــن اجلــدا الرملـ بطــاب ســلم
ومشـ ذلـ تنظــيم جتمعــا كــبرية يف إطــا مناســبا اجتماعيــة نظمـ يف املنــاطق احلضــرية
ومل تشهد حوا [ ت كر .ويف املناسـبا الـ متكنـ فيهـا البعثـة مـن املعاينـة ،لـوحظ وجـو
موس لقوا األمن املغربية.
 - 8ويف  4أيلولأســـبتمر  ،2015أجريـ ـ انتخابـــا بلديـــة وأجريـ ـ للمـــرة األوىل
انتخابـا جهويــة يف املغــرب ويف الصــحراء الغربيــة .وبقـد مــا كــا /باســتطاعة البعثــة التنكــد
منـــه ،جـــر تلـ ـ االنتخابـــا و /وقـــوع أ حـــا [ .ويف ســـالة مر خـــة  1تشـــرين
األولأأكتوبر  ،2015أبلغين السيد هال بن /ك جهة من اجلها اجلديدة الـ  ،12مبـا فيهـا
جهتــا الداخلــة والعيــو ،/ســتكو /هلــا صــاحيا واســعة ،تشــم تعبئــة املــوا املاليــة وإنشــاء
وكاال التنمية.
 - 9ويف بيـــا /بتـــا ي  4تشـــرين الثـــاينأنوفمر  ،2015ذكـ ـر بـــن /الوضـ ـ النـــهائ
للصحراء الغربية خيض لعملية تفاوضية جترى برعاي وفقا لقرا ا جملس األمن ذا الصـلة،
وأعرب عن أسف لعدم إجراء مفاوضا حقيقية ” و /شرو مسبقة وحبسن نية مـن أجـ
التوصـ إىل حـ سياسـ مقبــول للطــرفني ،يكفـ لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــريه“.
ويف  5تشرين الثاينأنوفمر ،ا ين السـيد هـال ليعـرب عـن اسـتياء بلـده مـن مضـمو /البيـا/
وتوقيتــه .وشــد عل ـ أ /اســتخدام اصــطا ”الوض ـ النــهائ “ أمــر جديــد ويتعــا ض م ـ
قرا ا جملس األمـن ،الـ عـا فيهـا اجمللـس إىل إجيـا ”حـ سياسـ مقبـول للطـرفني“ .ويف
 17تشرين الثاينأنوفمر ،كتـب إ السـيد عبـد العزيـز مرحبـا بـدعو إىل إجـراء مفاوضـا
حقيقية ،وأكد من جديد تنييد جبهة البوليسـا يو لعمـ مبعـوث الشخصـ وحـ مـن ”أننـا
يف أ مة .وال ميكن السما باستمرا ه ا الزناع إىل ما ال هناية“.
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 - 10وقــام املل ـ حممــد الســا بزيــا ة إىل العيــو /يف تشــرين الثــاينأنوفمر  2015وإىل
الداخلـــة يف شـــبا أفراير  .2016ويف العيـــو ،/ألقـ ـ امللـ ـ  ،يف  6تشـــرين الثـــاينأنوفمر،
خطابــه الســنو مبناســبة ال ـ كرى الســنوية األ بعــني ”للمســرية اخلضــراء“ .وقــال املل ـ إ/
مبا ة احلكـم الـ ا ”هـ أقصـ مـا ميكـن للمغـرب أ /يقدمـه“ وأ” /تطبيقهـا يبقـ هينـا
بالتوص إىل ح سياسـ هنـائ  ،يف إطـا األمـم املتحـدة“ .وأوضـ امللـ أ /إ مـا اإلقلـيم
يف املغرب املوحد سيتم أساسا من خال ”النموذ التنمو لألقـاليم اجلنوبيـة“ .وأكـد أيضـا
عل ـ مواصــلة اســتثما عائــدا الثــروا الطبيعيــة لفائــدة ســكا /املنطقــة يف إطــا التشــاو
والتنسيق معهم ووعد بنهنم سيستفيدو /من عد كبري من مشا ي البنية التحتية .وأضـاف أ/
املشرعني املنتخبني من جانب املواطنني يعدو” /املمثلني احلقيقيني لسكا /األقـاليم اجلنوبيـة“.
ويف  12تشــرين الثــاينأنوفمر و  15شــبا أفراير ،كتــب إ الســيد هــال مقــدما تفاصــي
إضــافية عــن املبــا ة ،مبــا يف ذل ـ أهنــا ستشــم مشــا ي يف جمــاال الفوســفا  ،والز اعــة،
ومصايد األمسا  ،والسياحة ،وأ /ميزانيتها العامة ستكو 7.7 /بايني وال .
 - 11ويف سالة مر خة  17تشـرين الثـاينأنوفمر  ،2015أعـرب السـيد عبـد العزيـز عـن
”قلق بالغ“ إ اء مضمو /خطاب املل  ،ال اعتره ”استفزا يا عن قصد ويهـدف بوضـو
إىل عـــدم االســـتمرا يف عمليـــة األمـــم املتحـــدة السياســـية“ .ويف وقــ الحـــق ،قـــال الســـيد
عبد العزيز إ /جبهة البوليسا يو ال تستبعد استئناف الزناع املسل  ،إذ مل يـتم إجـراء االسـتفتاء
الـ مت االتفــا عليــه يف مقابـ وقــف إطــا النــا يف عــام  .1991ونــد بزيــا ة امللـ إىل
العيو /باعتبا ها خمالفة للقانو /الدو .
 - 12ويف خميمـــا الاجـــئني قـــرب تنـــدوف ،بـــاجلزائر ،كانــ احليـــاة العامـــة واألنشـــطة
االجتماعيــة متض ـ ســلميا ويف منــا هــا نســبيا .و ا الظــروف املعيشــية القاســية ،ال ـ
تــنثر بالفع ـ باســتمرا تــدين املعونــة اإلنســانية ،تــدهو ا يف تشــرين األولأأكتــوبر 2015
نتيجة تساقطا مطرية غزيرة طويلة األمد .وقد أ ه ه األمطـا إىل إحلـا الـدما خبمسـة
خميمـــا حيــ مـــر الكـــثري مـــن البيـــو الطينيـــة للاجـــئني والعديـــد مـــن الـــبى التحتيـــة
واإلمدا ا الغ ائية .وحدا الدما الشديد مبفوضية األمـم املتحـدة لشـرو /الاجـئني ومنظمـة
األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) ومنظمــة الصــحة العامليــة وبرنــام األغ يــة العــامل إىل
توجيه نداء عاج مشتر حلشد  19.8مليو /وال .
 - 13ونظم جبهة البوليسا يو لقاءا عامة مبناسبة ذكراهـا السـنوية الثانيـة واأل بعـني يف
 10أيا أمــايو  .2015ففـ الفتــرة مــن  16إىل  22كــانو /األولأ يســمر  ،2015عقــد
جبهة البوليسا يو مرمترها الشع العام الراب عشـر مبشـا كة  2 472منـدوبا حسـبما أفـا
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بــه التقــا ير .واهتــم املــرمتر يف بيانـه اخلتــام املغــرب بالتعنـ يف فـ اســتئناف املفاوضــا .
واعتر املرمتر يا املرتقبة إىل املنطقة وتكثيف اجلهو مـن جانـب مبعـوث الشخصـ فرصـة
جديدة ،وعر عن استعدا اجلبهـة للتجـاوب البنـاء مـ هـ ا املسـع  .بيـد أنـه نبـه أيضـا إىل أ/
حتــد املغــرب ملســاع األمــم املتحــدة ميكــن أ /يــر إىل عواقــب وخيمــة .ويف  23كــانو/
األولأ يســمر ،أعيــد انتخــاب الســيد عبــد العزيــز بصــفته أمينــا عامــا .ويف كــانو /الثــاينأ
يناير  ،2016عني مسرولني جد ا يف عدة جماال .
 - 14ويف  23حزيرا/أيونيــه  ،2015أو ع ـ جبهــة البوليســا يو لــدى اجمللــس االحتــا
السويسـر  ،بصـفته اجلهـة الو يعـة التفاقيــا جنيـف لعـام  1949والروتوكـولني اإلضــافيني
امللحقــني هبــا ،إعانــا انفرا يــا يفيــد أ /جبهــة البوليســا يو ،بصــفتها الســلطة املمثلــة لشــعب
الصحراء الغربية ،تتعهد بتطبيق االتفاقيا والروتوكول اإلضايف األول امللحق هبا عل الـزناع
بــني جبهــة البوليســا يو واملغــرب .ويف  26حزيرا/أيونيــه ،أبلــغ اجمللــس االحتــا السويســر
األطــراف املتعاقــدة الســامية بتلق ـ اإلعــا ./ويف  9متو أيوليــه ،أحــال أيضــا ســالة مر خــة
 30حزيرا/أيونيه من املغرب ف فيها املغرب ذل اإلعا /واعتـره الغيـا وبـاطا ،مضـيفا
أ /اجلهة الو يعة قد جتاو صاحياهتا بقبوله.
 - 15وخال الفترة املشمولة بالتقرير ،وجه إ السلطا املغربيـة  11سـالة تعيـد فيهـا
تنكيــد عمه ـا لعمليــة األمــم املتحــدة السياســية ،وتشــد عل ـ أ /مبــا ة احلكــم ال ـ ا ال ـ
طرحها املغرب ه احل الوحيـد ،وتركـد أ /املغـرب حيتـرم حقـو اإلنسـا /احترامـا كـاما،
وقـام باسـتثما ا واســعة يف اإلقلـيم .ونقلـ أيضـا شــواغلها إ اء مـا وصــفته باحلالـة املرســفة
عل ـ الصــعيد اإلنســاين وعل ـ صــعيد حقــو اإلنســا /يف خميمــا الاجــئني قــرب تنــدوف.
أما السيد عبد العزيز فكاتبين عشر مـرا  ،معربـا عـن اسـتيائه إ اء مـا وصـفه بالعرقلـة املغربيـة
ومنــد ا بانتــهاكا حلقــو اإلنســا ،/واالســتخدام غــري املتناســب للقــوة ،واالســتغال غــري
املشروع للموا الطبيعية .و عا مرا ا األمم املتحدة إىل تنفيـ تـدابري عاجيـة مناسـبة ،واختـاذ
ترتيبا لإلفرا عن مجي السـجناء السياسـيني للصـحراء الغربيـة ،ووضـ آليـة لرصـد حقـو
اإلنسا /يف الصحراء الغربية.

ثالثا  -األنشطة السياسية
 - 16بعـد نشـر تقريـر السـابق يف  10نيسـا/أأبري  ،)S/2015/246( 2015قـر إيفـا
ئيسـة يــواين حينـ ا  ،ســو انا مــالكو ا ،لتبليــغ تصــو للمســائ املطروحــة وإعطــاء خــم
جديد لعملية التفاوض بشن /الصحراء الغربية .ومحل السيدة مالكو ا سـائ مـين إىل امللـ
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حممد السـا والسـيد عبـد العزيـز أعـد فيهـا تنكيـد التزامـ الشخصـ والتزامـ السياسـ
و عو فيها الطرفني إىل إظها إ ا ة سياسية أقوى والعو ة إىل طاولة املفاوضا .
 - 17ويف منتصـف حزيرا/أيونيـه ،سـلم السـيدة مــالكو ا سـالة إىل السـيد عبـد العزيــز.
واستقبلها أحد مستشا املل حممد السا  ،وهـو عبـد اللطيـف املنـوين ،يف غيـاب امللـ .
ويف الرسالتني ،أكد ُ عل األخطـا الـ تطرحهـا الـديناميا اإلقليميـة املـتغرية ،مبـا يف ذلـ
انتشا تنظيم الدولـة اإلسـامية يف العـرا والشـام يف منطقـة الشـر األوسـط ومشـال أفريقيـا،
وتصــاعد ضــغو اهلجــرة عــر البحــر األبــي املتوســط ،واالجتــا غــري املشــروع باملخــد ا
وغريها من املوا احملظو ة يف منطقة الساح  .و أي أ /ه ه الـديناميا تتطلـب مـن اجملتمـ
الــدو أ /يُكثــف جهــو ه ملعاجلــة النـــزاعا الطويلــة األمــد .وبصــفة خاصــة ،وجه ـ ُ انتبــاه
القا ة إىل األخطا احملتملة املتعلقة بتغ ية نزعة التطرف لدى الشـباب ،والـ ميكـن أ /تشـك
خطرا عل السـام واألمـن يف املنطقـة وخا جهـا .وبـالنظر إىل التحـديا الـ ال يسـتطي أ
طرف فاع أ /يتصدى هلا مبفر ه ،أكد ُ عل أ /اإلبقـاء علـ الوضـ الـراهن مل يعـد خيـا ا
اآل ،/أكثر من أ وقـ مضـ  .وطلبـ ُ إىل السـيدة مـالكو ا أ /تقـول علـ لسـاين أنـه بعـد
مرو سب سنوا عل قيام الطرفني بتقـد مقترحاهتمـا إىل جملـس األمـن ،فـإ /الطرفـا /حـىت
اآل /مل يتمكنا من سد اهلوة بني مواقفهما ال يستبعد كـ منـها اآلخـر ومل يـنج أ طـرف
منهما يف إقناع اآلخر باقتراحه والتحـر يف اجتـاه احلـ  .وطلبـ ُ إىل ئيسـة يـواين أ /تشـد
عل أ /انعدام التكام اإلقليم املترتب عل ذل له آثا حقيقية عل سكا /املنطقة.
 - 18ويف الــر املــر  9آبأأغســطس  ،2015حــب الســيد عبــد العزيــز بــدعو إىل
اســـتئناف املفاوضـــا وبـــالتزام املُعلـــن بزيـــا ة الصـــحراء الغربيـــة واملنطقـــة ،ووصـــف هــ ه
اخلطوا بنهنا ”تعبري هام عن عزم األمم املتحدة عل إهناء اجلمو احلا والوفاء بوعـد إجـراء
اســتفتاء لتقريــر مصــري الشــعب الصــحراو “ .وذكــر املل ـ  ،مــن جانبــه ،يف ســالة مر خــة
 24آبأأغســـطس  ،2015أ” /املغـــرب لديـــه غبـــة صـــا قة يف وضـ ـ حـــد هلـ ـ ا الـــزناع
اإلقليمـ ـ “ وأ” /مبـــا ة احلكـــم الـ ـ ا هـ ـ الســـبي الوحيـــد املفضـ ـ إىل حـ ـ هنـــائ “.
وأكد ك ل أنه يشاطرين هديف املتمث يف إعا ة إطـا العمليـة السياسـية حتـ عايـة األمـم
املتحــدة وحــدها .وأضــاف أ /هــ ا اهلــدف املشــتر يتطلــب مــن اجلزائــر أ /تُبــد اإل ا ة
السياسية لتحقيقه ،بالنظر إىل ”مسروليتها التا خيية والسياسية يف ه ا الزناع“.
 - 19وبنـــاء علــ طلــ  ،اختــ مبعـــوث الشخصــ للصـــحراء الغربيـــة ،كريســـتوفر و ،
خطوا يف اجتاه تكثيف جهو ه من خال املشاو ا الثنائية وجهو الدبلوماسـية املكوكيـة.
وكا /يهدف إىل تشجي بلو ة أفكا جديـدة تصـب يف اجتـاه اسـتئناف املفاوضـا السياسـية
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بني األطراف ،وفقا لصيغة ماهناس  .ويف إطا عمله من أج حتقيق هـ ا اهلـدف ،قـام السـيد
و بــن ب حــا إىل املنطقــة يف الفتــرا اآلتيــة :مــن  31آبأأغســطس إىل  10أيلــولأ
ســبتمر 2015؛ ومــن  19إىل  28تشــرين األولأأكتــوبر 2015؛ ومــن  22إىل  30تشــرين
الثاينأنوفمر 2015؛ ومن  16إىل  25شبا أفراير .2016
 - 20ويف الربا  ،التق مبعـوث الشخصـ مـ السـيد مـزوا ومـ الـو ير املنتـدب اجلديـد
لــدى و يــر الشــرو /اخلا جيــة والتعــاو ،/ناصــر بو يطــة ،ال ـ كــا /يشــغ ســابقا منصــب
الكاتــب العــام للــو ا ة .وشــج الســيد مــزوا مبعــوث الشخصـ علـ تكــرا الزيــا ة ،كلمــا
أ ا  ،ملواصلة جهو ه الدبلوماسية املكوكية وكـر تنكيـد التـزام املغـرب بعمليـة التفـاوض الـ
تتوىل األمـم املتحـدة تيسـريها .وأكـد السـيد بو يطـة مـن جانبـه أ /األسـا الـ تقـوم عليـه
العملية هو ”تفاهم عام  ،“2004الـ يتمثـ  ،مـن وجهـة نظـره ،يف حـ سياسـ ال يضـ
وض الصحراء الغربية موض تساؤل ،أل” /الصحراء ه أصا مغربية“.
 - 21وطر احملاو و /املغا بـة الـ اجتمـ هبـم مبعـوث الشخصـ مـوقفني مـن مـواقفهم
القائمة من أمد طوي كنفكـا جديـدة لاستكشـاف يف إطـا جهـو الدبلوماسـية املكوكيـة.
ففـ ـ أيلولأســـبتمر  ،2015طلبـــوا منـــه أ /يستكشـــف فكـــرة جلـــب اجلزائـــر اىل طاولـــة
املفاوضا بصفتها طرفا مسيا يف عملية التفاوض ،وأكدوا أ /اسـتمرا الوضـ الـراهن يرجـ
إىل غياب اجلزائر .ويف تشرين األولأأكتوبر  ،2015اقترحوا عليه أ /يشج تبـا ل وجهـا
النظر حول تقرير املصري .وذكر السيد بو يطة أ /تقرير املصري ،من وجهة نظر املغرب ،ميكـن
أ /يتحقق باملما سة اليومية املستمرة حلقو اإلنسا ،/وال سيما السع إىل التنميـة االقتصـا ية
واالجتماعية والثقافية ،بدال من أ /يتحقق بإجراء عملية مسية.
 - 22وعقــب مقابلــة مـ وكالــة األنبــاء اإلســبانية (إيف) يُعتقــد علـ نطــا واسـ أ /الســيد
مــزوا ذكــر فيهــا أ /مبعــوث الشخصـ لــن يســم لــه بزيــا ة الصــحراء الغربيــة يف املســتقب ،
أُثري املسنلة من جانب جملس األمن يف تشرين الثـاينأنوفمر  2015ونُـزع فتيـ هـ ا التـوتر
بعد أ /طمن /املمث الدائم للمغرب أعضاء اجمللس بننـه ال توجـد أ عراقيـ حتـول و /سـفر
السيد و  .وذكر السيد بو يطة أ /املغرب ال يشك يف حق السـيد و يف السـفر ،لكـن
املســنلة تتعلــق باالتفــا عل ـ مــا إذا كــا /التوقي ـ ”مائمــا“ .وكان ـ يــا ة الســيد و
السابقة إىل الصحراء الغربية يف بي عام .2013
 - 23ويف ابــــوين ،التقـــ مبعــــوث الشخصـــ بالســــيد عبــــد العزيــــز يف تشــــرين األولأ
أكتوبر  2015والتق خال ك يا ة بفريق التفاوض التاب جلبهة البوليسـا يو الـ يرأسـه
خاطر أ وه .وتبا ل السيد و وجها النظر بشن /عملية التفاوض ،وأعرب عـن ا تيـا
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األمم املتحدة وأصحاب املصلحة الدوليني الرئيسيني ملا أعلنته جبهـة البوليسـا يو مـن اسـتعدا
للدخول يف مفاوضـا علـ أسـا أكثـر مرونـة والعـدول عـن اإلصـرا علـ إجـراء اسـتفتاء
فو  ،شريطة أ /يُبد املغرب مرونة مماثلة.
 - 24وعندما نق مبعـوث الشخصـ الفكـرتني املعـر عنـهما يف الربـا  ،حـ ممثلـو جبهـة
البوليسا يو من أ /هدف املغرب هو إثا ة اللبس يف العملية وتعطيلها أكثـر .ويف سـيا إعـا ة
تنكيدهم التزام احلركة باحل السلم للزناع ،قالوا إ /صرهم له حـدو  ،وإهنـم ال يسـتطيعو/
أ /يتفهموا سـبب قبـول األمـم املتحـدة ملـا بـدا هلـم أنـه جهـو مغربيـة ”إلعـا ة حتديـد معـايري
التفاوض“ .وأكدوا أ /املغرب ف فعليا عملية التفاوض منـ عـام  ،2012ولـيس لديـه أ
احترام لألمم املتحدة وجبهة البوليسا يو.
 - 25ويف اجلزائــر ،أكــد الــرئيس ،عبــد العزيــز بوتفليقــة ،أ /موقــف بــا ه مل يــتغري ،وكــر
التنكيد عل أ /اجلزائـر سـوف تقبـ أ حـ تريـده جبهـة البوليسـا يو .وشـد و يـر الدولـة
و يــر الشــرو /اخلا جيــة والتعــاو ،/مطــا /لعمــامرة ،عل ـ أ /بلــده لــيس طرفــا يف الــزناع،
و ف اجلهو املغربية الرامية إىل ”إضفاء الطاب الثنائ “ عل نزاع الصـحراء الغربيـة ليصـب
”نزاعا إقليميا“ بني اجلزائر واملغرب .وذكر بننه ،من عام  ،1975يـدو الـزناع بـني املغـرب
وجبهة البوليسا يو .و ا عل استفسا املغرب بشن /تقرير املصـري ،أشـا السـيد لعمـامرة إىل
أ /اجلزائر ما ال متمسكة هب ا احلق كما هو حمد يف سيا األمم املتحدة وأهنا ال تـرى أ
سبب آخـر يـدعو إىل االستفاضـة يف احلـدي عنـه .ومـن جانبـه ،قـال و يـر الشـرو /املغا بيـة
واالحتــا االفريق ـ وجامعــة الــدول العربيــة ،عبــد القــا مســاه  ،إ /احل ـ املفض ـ للجزائــر
ال يــزال هــو مما ســة شــعب الصــحراء الغربيــة حلقــه يف تقريــر املصــري مــن خــال اســتفتاء علـ
أسا مبدأ ”الصو الواحد للشخ الواحد“.
 - 26ويف نواكشــو  ،اجتم ـ مبعــوث الشخص ـ بــالو ير األول يف مو يتانيــا ،حيــى ولــد
حــدمني ،يف مناســبتني ،وأيضــا بــو ير الشــرو /اخلا جيــة وو يــره املنتــدب .وكمــا جــرى يف
مناســبا ســابقة ،كــر اجلمي ـ اإلعــراب عــن موقــف مو يتانيــا الراس ـ املتمث ـ يف ”احليــا
اإلجيــاي“ جتــاه عمليــة التفــاوض بشــن /الصــحراء الغربيــة .وكــر الــو ير األول حتـ يره مــن أ/
اســتمرا حالــة اجلمــو يف مفاوضــا الصــحراء الغربيــة يهــد بتقــوي االســتقرا يف املنطقــة.
وشد ك ل عل الروابط األسرية والثقافية اهلامة بني الصحراويني واملو يتانيني.
 - 27وواص ـ مبعــوث الشخص ـ أيضــا مشــاو اته م ـ أعضــاء جمموعــة أصــدقاء الصــحراء
الغربيــة ،إذ ا مد يــد وبــا يس ولنــد /وواشــنطن العاصــمة واجتم ـ بنائــب و يــر خا جيــة
االحتــا الروســ يف نيويــو  .ويف هــ ه املناقشــا الــ أجراهــا مبعــوث الشخصــ  ،كــر
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احملاو و /اإلعراب عن تنييدهم جلهو ه .أما مبعـوث الشخصـ فكـر التنكيـد علـ األخطـا
ال حيتم أ /تنجم عن اجلمو الراهن ،و عا حماو يه إىل املساعدة يف معاجلة الوضـ  .ومثلمـا
جرى يف مناسبا سابقة ،شد عل ضرو ة تبين الطرفني مواقف أكثر مرونـة لتهيئـة الفرصـة
لدف العملية إىل األمـام .ويف مد يـد ،أعـرب أيضـا عـن تقـديره العميـق لقيـام حكومـة إسـبانيا
بتســـهي مهمتـــه بتـــوفري طـــائرة تابعـــة لســـا اجلـــو اإلســـباين ليســـتخدمها يف حاتـــه يف
مشال أفريقيا.
املنطقـة يف الفتـرة مـن  3إىل 7
 - 28ويف ضوء اجلمو احلا و غب يف يا ة البعثة،
آذا أمــا  2016بعــد إجــراء عــدة مناقشــا بشــن /االســتعدا ا للرحلــة .وكنـ أ غــب
بشــدة يف أ /أبــدأ الزيــا ة يف الربــا اســتجابة لــدعوة مر خــة  14نيســا/أأبري  2014مــن
امللــ حممــد الســا  ،لكــن اســتحال ذلــ أل /جــدول أعمالــه مل يســم لــه باســتقبا .
ولألسـف ،اضــطر إىل إلغـاء خطــط سـابقة لزيــا ة املنطقـة يف تشــرين الثــاينأنوفمر 2015
وكانو /الثاينأينـاير  2016بسـبب يـا ة حمتملـة جلمهو يـة كو يـا الشـعبية الدميقراطيـة .ويف
 4شبا أفراير  ،2016نُقل إ عوة من املل للقائه ومناقشة جمموعـة مـن القضـايا ،منـها
الصحراء الغربية ،وك ل املواعيد املناسبة للجانبني لزيا ة مقبلة للمنطقـة وقـ القمـة العربيـة
السابعة والعشرين ،املقر عقدها يف مراك  ،املغرب ،يف نيسا/أأبري  .وعل الـرغم مـن أنـين
عرض أ /أبدأ حل بلقاء ممث معـني مـن قبـ امللـ  ،فقـد اعتـرض اجلانـب املغـري .وأصـر
أيضا عل أ /أ يا ة ملدينة العيو /تسبقها يـا ة للربـا  .ولـ ل  ،سـافر بـدال مـن ذلـ
إىل احملطــا األخــرى للزيــا ة  -وه ـ نواكشــو وخمــيم الســما ة لاجــئني قــرب تنــدوف،
و ابــوين ،وموقـ فريــق البعثــة يف بــري حللــو ،واجلزائــر العاصــمة  -وكانـ نــي أ /أ و كــا
مـــن الربـــا والعيـــو /يف وقـ ـ الحـــق ،علـ ـ افتـــراض إمكانيـــة التوصـ ـ إىل مواعيـــد يتفـــق
عليها اجلانبا./
أ /أقــوم بتقييم ـ وإســهام اخلــا يف
 - 29وكانـ لزيــا أ بعــة أهــداف .أوال ،أ
البحــ عــن تســوية .وثانيـــا ،توخيــ أ /أ و البعثــة وأُشـــيد مبوظفيهــا املــدنيني ومراقبيهـــا
العســكريني الـ ين يعملــو /يف ظــروف بالغــة الصــعوبة .ثالثــا ،أ  ،يف أول يــا ة يقــوم هبــا
أمني عـام ملخيمـا الاجـئني منـ عـام  ،1998أ /أشـهد علـ هـ ه احملنـة اإلنسـانية الطويلـة
األمد .ابعا ،غب يف تبا ل وجها النظـر بشـن /القضـايا األخـرى ذا االهتمـام املشـتر
م القا ة املعنيني .وقد يُسار تنقا بد جة كـبرية بفضـ العـرض السـخ حلكومـة إسـبانيا
بتوفري طائرة تابعة لسا اجلو اإلسباين الستخدمها يف سفر اخ املنطقة.
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 - 30ويف نواكشــو و ابــوين واجلزائــر العاصــمة ،أجريــ ُ مناقشــا سياســية مــ قــا ة
مو يتانيا وجبهـة البوليسـا يو واجلزائـر بشـن /حالـة عمليـة التفـاوض وسـب إحـرا تقـدم .ويف
خميم السما ة لاجئني ،ملس بنفس االنفعاال ومشاعر اإلحبا العميقة النامجة عن العـي
ألكثر من  40سنة و /وجو بصي أمـ يف مسـتقب أفضـ  .وتعـ علـ مغـا ة سـيا
بفع حام اجلمـاهري احملتشـدة ،والتقيـ مبمثلـ الشـباب يف وقـ الحـق مـن اليـوم نفسـه يف
ابــوين .وشــاهد املــرا ة والغضــب حيــال اجملتم ـ الــدو واألمــم املتحــدة واملغــرب وجبهــة
البوليسا يو عل حد سواء .وفزع عندما أي الظروف الاإنسانية والبيئـة شـديدة القسـوة
ال يعي فيها الاجئو ./ويف حما ثا م ك احملاو ين ،أكد علـ احلاجـة امللحـة إلحـرا
تقــدم حنــو ح ـ سياس ـ مقبــول للطــرفني ،يكف ـ لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــريه.
والتزم ـ أيضــا ببــ ل املزيــد مــن اجلهــد للتشــجي علــ يــا ة املســاعدة اإلنســانية املقدمــة
للمخيما .

ابعا  -أنشطة بعثة األمم املتحدة لاستفتاء يف الصحراء الغربية
ألف  -األنشطة التنفي ية
 - 31يف  31آذا أما  ،2016بلغ قوام العنصر العسكر للبعثة  244فـر ا ،مـن بينـهم
 11أنث  ،مقاب قوام منذو /به يبلغ  246فر ا .وال يزال العنصر العسكر منتشـرا يف تسـعة
مواق لألفرقة ويف مكتب اتصال يف تندوف باجلزائر.
 - 32ويف الفتـــرة مـــن  1نيســا/أأبري  2015إىل  31آذا أمــا  ،2016أجــر البعثــة
 8 369و يـة بريـة و  262و يـة جويـة و ا وحـدا اجلـي امللكـ املغـري والقــوا
العســكرية جلبهــة البوليســا يو لرصــد تقايــدها باالتفاقــا العســكرية .ويف اجلانــب الغــري مــن
اجلــدا الرمل ـ  ،ا املراقبــو /العســكريو /التــابعو /للبعثــة و صــدوا بانتظــام  585وحــدة،
و  29منطقــة تــد يب و  316مركــز مراقبــة تــاب للجــي امللك ـ املغــري ،و صــدوا 399
نشاطا من األنشطة التنفي ية ال مت اإلخطا هبا .ويف اجلانب الشرق مـن اجلـدا الرملـ  ،ا
املراقبــو /العســكريو /بانتظــام  78وحــدة ،و  10منــاطق تــد يب و  31مركــز مراقبــة تــاب
للقــوا العســكرية جلبهــة البوليســا يو ،و صــدوا  4أنشــطة مــن األنشــطة التنفي يــة الــ مت
اإلخطا هبا .و صد البعثة مظاهرة واحدة نظمها مناصرو جبهــة البوليســا يو علــ مقربــة
مـن اجلـدا الرملـ  ،مـن أجـ التحقـق مـن طابعهـا املـدين الصــرف ونــزع فتيــ أ تــوترا
حمتملـة أو من وقوعها.
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 - 33ويف  31آذا أما  ،2016كا /الطرفا /حيافظا /عل التعاو /احملل عل مسـتوى
مواقــ األفرقــة .ونظــرا إىل حمدو يــة تــوافر الــدعم اللوجســ والقــد ا اللوجســتية نتيجــة
النسحاب موظف البعثة املدنيني ،يتعني عل املواق امليدانية أ /تراقب بصرامة اسـتها امليـاه
والوقو وغريمها من اإلمدا ا حىت حتافظ عل املخزونا .
 - 34ويف اجلانب الغـري مـن اجلـدا الرملـ  ،مل تسـج البعثـة ،فيمـا عـدا االنتـها احملتمـ
لوقف إطا النا املشا إليه يف الفقـرة  ،6أ انتـهاكا جديـدة أخـرى مـن جانـب اجلـي
امللك املغري ،باإلضـافة إىل االنتـهاكا التسـعة الطويلـة األمـد املـ كو ة يف تقريـر السـابق
(انظر  ،S/2015/246الفقرة  .)25واستمر اجلي امللك املغـري يف نشـر أفـرا ه العسـكريني يف
نقا متركز قوية أُنشئ عل اجلدا الرمل انطاقا من خـط فاعـه الثـاين الـ يبعـد مسـافة
 15كيلــومترا عــن اجلــدا الرمل ـ  ،األمــر ال ـ يشــك انتــهاكا ئيســيا طوي ـ األمــد من ـ
أيلولأســبتمر  .2008ويف  14آذا أمــا  ،2016كــا /ال يــزال هنــا  55مركــز مراقبــة
يواص عمله .وواص اجلي امللك املغري الطعن يف اإلشعا ا باالنتـهاكا الطويلـة األمـد
لنظام وقف إطا النا بدعوى وجـو ”ضـرو ا تشـغيلية“ ال عاقـة هلـا مبقتضـيا وقـف
إطــا النــا  .ويف  6تشــرين الثــاينأنوفمر  ،2015أمــر اجلــي امللكـ املغــري بنشــر مرق ـ
لوحدة إضافية من احلـر امللكـ املغـري خـا مدينـة العيـو /مـن أجـ تعزيـز األمـن خـال
يا ة املل حممد السا للمدينـة .ويف اجلانـب الشـرق مـن اجلـدا الرملـ  ،الحظـ البعثـة
وسجل ا تكاب انتها جديد متث يف قيام القوا العسكرية جلبهة البوليسا يو بتغـيري موقـ
وحدتني بعيدا عن موقعهما األصل  ،باإلضافة إىل االنتهاكا الثاثة الطويلـة األمـد املـ كو ة
يف تقرير السابق (املرج نفسه).
 - 35ويف فع عل إجراء خول يف اجلانـب الغـري مـن اجلـدا الرملـ  ،يعتـره املغـرب
أمرا منصوصا عليه يف اتفا مركز البعثة ،فرض جبهة البوليسا يو إجراء خول جديد علـ
اجلانــب الشــرق مــن اجلــدا الرمل ـ يف  15نيســا/أأبري  ،2015متث ـ يف وض ـ خــتم عل ـ
جوا ا سفر أفرا البعثة العسكريني واملدنيني .وأسفر عدم قبول جـوا ا السـفر الـ حتمـ
اخلــتم يف غــرب اجلــدا الرمل ـ عــن تعطي ـ تنــاوب أفــرا البعثــة وفــرض قيــو عل ـ إ ســال
اإلمدا ا إىل مواق األفرقة شـر اجلـدا الرملـ  ،ممـا أثـر يف العمليـا الـ تقـوم هبـا البعثـة،
ومنــها تســيري الــدو يا  .واســتننف البعثــة عملياهتــا بالكام ـ يف  9أيا أمــايو ،عقــب حــوا
مكثف مـ جبهـة البوليسـا يو أسـفر عـن تعليـق ذلـ اإلجـراء إىل أجـ غـري مسـم  .غـري أ/
مـن أهنـا قـد تعــو إىل فـرض إجـراء الـدخول إذا مـا ظلـ العمليــة
جبهـة البوليسـا يو حـ
السياسية متوقفة أو مل يصح تصو وجو معايري مز وجة يف التعام م الطرفني من جانـب
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جــه وكيـ األمــني العــام للشــرو /القانونيــة
األمــم املتحــدة .ويف  25حزيرا/أيونيــه  ،2015و ا
واملستشـــا القـــانوين لألمـــم املتحـــدة ســـالتني منفصـــلتني إىل كـــ مـــن حكومـــة املغـــرب
واألمني العام جلبهة البوليسا يو ،يدعومها فيهما إىل احترام مركز البعثـة وامتيا اهتـا وحصـاناهتا
يف ه ا الصد .
 - 36ويف ســالة مر خــة  9آبأأغســطس  ،2015انتقــد الســيد عبــد العزيــز إجــراءا
الدخول ال فرضها املغرب ،وك ل اشتراطه أ /حتم مركبا البعثة يف اجلانـب الغـري مـن
اجلدا الرمل لوحـا تسـجي مغربيـة وأ /حتمـ عنـاوين سـائ الريـد إىل األمـاكن الواقعـة
غــرب اجلــدا الرملـ اســم املغــرب ،ولــيس الصــحراء الغربيــة ،وهــو مــا اعتــره انتــهاكا ملركــز
اإلقليم بوصفه إقليما غري متمتـ بـاحلكم الـ ا  .و عـا إىل تصـحي هـ ه التـدابري وغريهـا مـن
أج استعا ة مصداقية األمم املتحدة والثقة يف و ها احليا يف الصحراء الغربية.
 - 37و فع ـ ه ـ ه األحــدا[ البعثــة الحقــا إىل مراجعــة خططهــا املتعلقــة باللوجســتيا
والعمليا والطوا لك تتمكن من معاجلة القيو ال ميكن أ /تُفـرض علـ عملياهتـا ،وأ/
تتكيف م بيئة أمنية إقليمية مـتغرية ،وأ /تكفـ اسـتمرا ية العمليـا ملـدة  90يومـا .وجـرى
الحقا اقترا إجيا مركز لوجس منفص يف تيفا ي  ،شرق اجلدا الرملـ  ،ونُقـ موظفـو/
طبيــو /مــن الوحــدة الطبيــة العســكرية بصــفة ائمــة إىل شــر اجلــدا الرملـ لكفالــة اإلمــدا
وضما /فاه املوظفني و يا ة مسـتوى االسـتعدا أل هتديـدا أو انقطاعـا حمتملـة .وهـ ا
يشك مصد اسـتزناف شـديد لقـد ا البعثـة الطبيـة واللوجسـتية القائمـة .ولتلبيـة املتطلبـا
اجلديــدة ،وكخطــوة أوىل ،تطلــب البعثــة  11مســاعدا طبيــا إضــافيا وثاثــة أطبــاء إضــافيني
إلحلاقهم بالوحدة الطبية العسكرية ال قدمتها بنغا ي .
 - 38وقد عقد قائد قوة البعثة اجتماعا منتظمـة مـ ممـثلني عسـكريني عـن كـا الطـرفني
مــن أجــ احلفــا عل ـ قنــوا االتصــال وب ـ ل العنايــة الواجبــة يف كفالــة احتــرام االتفــا
العسكر قـم  .1ويف الفتـرة مـن  16إىل  18تشـرين األولأأكتـوبر  ،2015قـام املستشـا
العسكر لعمليا األمم املتحدة حلفـظ السـام ،الفريـق مقصـو أمحـد ،بزيـا ة إىل الصـحراء
الغربية وإىل خميما الاجئني بالقرب من تندوف ،والتق مبمثلني عن كا الطرفني.
 - 39وال يزال وجو األلغام األ ضية وخملفا احلـرب مـن املتفجـرا يشـك خطـرا علـ
حيــاة مــراق البعثــة العســكريني وأفرقتــها اللوجســتية ،وك ـ ل عل ـ حيــاة الســكا /احمللــيني
والرُح  .وحىت هناية آذا أمـا  ،2016كـا /ال يـزال يـتعني تطهـري مـا جمموعـه  52منطقـة
استُهدف ب خائر عنقو ية و  42حق ألغام يف اجلانـب الشـرق مـن اجلـدا الرملـ  .غـري أ/
مغــا ة كافــة املــوظفني الــدوليني املشــرفني عل ـ مشــروع إ الــة األلغــام ،ال ـ تــديره ائــرة
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اإلجراءا املتعلقة باأللغام يف إطا مهام البعثة ،أسفر عن تعليق مجي أنشطة إ الة األلغام منـ
 20آذا أمــا  .ويف وق ـ ســابق ،وق ـ حا ثــا /هلمــا صــلة باأللغــام األ ضــية وغريهــا مــن
املتفجــرا مــن خملفــا احلــرب شــر اجلــدا الرمل ـ  ،أصــيب فيهمــا مخســة مــدنيني .ووق ـ
ما جمموعه  15حا ثا متصا باأللغام األ ضية أو خملفا احلرب من املتفجـرا غـرب اجلـدا
الرمل  ،مما تسبب يف إصابة  21مدنيا ومثانية جنو ويف وفاة مدنيني اثنني وجند واحد.
 - 40وقب  20آذا أما  ،2016اضطل مركز تنسيق إجراءا مكافحـة األلغـام الـ
تتعهده ائرة اإلجراءا املتعلقـة باأللغـام ،يف إطـا التصـد هلـ ه التهديـدا  ،بننشـطة إل الـة
األلغام األ ضية وخملفا احلرب من املتفجرا  ،والتحقق من سامة الطر  ،والتـد يب علـ
السامة من األلغام األ ضية ،يف شر اجلدا الرمل عمـا جلهـو البعثـة لرصـد وقـف إطـا
النا  .وقد متكن أفرقة إ الة األلغام التابعة للمركز من تطهري ما جمموعـه  7 382 251متـرا
مربعـــا مـــن األ اضــ  ،و مـــر  1 797قطعـــة ،منـــها  181قطعـــة مـــن الــ خائر العنقو يـــة
الصغرية ،و  144قطعة من ال خائر غري املنفجرة ،و  45لغما مضا ا للـدبابا  ،باإلضـافة إىل
 1 427طلقة من ذخائر األسـلحة الصـغرية يف املنـاطق الـ يعمـ فيهـا املراقبـو /العسـكريو/
وموظفو الشرو /اللوجستية الدوليو /التابعو /للبعثة .ومن بني  21منطقة اسـتُهدف بـ خائر
عنقو ية جرى تطهريها ،كان هنا منطقتا /تقعـا /علـ امتـدا مسـا ا اإلمـدا الرئيسـية
والطر ال يستخدمها بكثرة مراقبو البعثة العسكريو ./أما املناطق املتبقية فتقـ حـول مواقـ
األفرقــة .وجــرى أيضــا التحقــق ممــا جمموعــه  29كيلــومترا مــن مســا ا الــدو يا مــن أجـ
تيسري و يا البعثة شر اجلدا الرمل  .وأسـهم هـ ه األنشـطة يف إنقـاذ األ وا و يـا ة
حرية احلركة ،ليس فقط ألفرا األمم املتحدة ،ولكن أيضا للسكا /احملليني.
 - 41وقد أبلغ اجلي امللك املغري عن تطهري أكثـر مـن  220 360 000متـر مربـ مـن
األ اض ـ غــرب اجلــدا الرمل ـ وعــن تــدمري  9 873قطعــة ،مشل ـ ألغامــا مضــا ة للــدبابا
ومضا ة لألفرا  ،وذخائر غري منفجرة وذخائر لألسلحة الصغرية.
 - 42وقبـ  20آذا أمــا  ،2016تعــاو /مركــز تنســيق إجــراءا مكافحــة األلغــام مـ
كا طريف الزناع بشن /مبا ا مكافحة األلغام هبدف التحقق عل حنو أفضـ مـن هتديـدا
األلغام األ ضية وغريها من املتفجرا من خملفـا احلـرب وحتديـد أثرهـا يف أ جـاء الصـحراء
الغربية .ومت احملافظة عل التنسيق والتواص املستمرين يف ه ا الصد .
 - 43وقد أثـر احتمـاال عـدم االسـتقرا وانعـدام األمـن علـ الصـعيد اإلقليمـ بشـك
متزايد يف البيئة التشغيلية للبعثة .وتق املسرولية الرئيسية عن محاية البعثة عل املغرب ،وجبهـة
البوليسا يو ،واجلزائر .وقد اخت الطرفا /والبلدا /اجملاو ة تدابري إضـافية ملنـ تسـل اجلماعـا
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املتطرفة .بيد أ /املراقبني غري املسلحني للبعثة معرضو /علـ حنـو متزايـد للتهديـدا اإلقليميـة
املتناميــة .فاملنافســة املتزايــدة بــني تنظــيم القاعــدة يف بــا املغــرب اإلســام وتنظــيم الدولــة
اإلســـامية علـ ـ اهليمنـــة يف املنطقـــة تـــر إىل إمكانيـــة ا تكـــاب أعمـــال متطرفـــة إضـــافية
ضد البلدا /ال يُنظر إليها عل أهنـا تـدعم التـدخا الدوليـة ملكافحـة اإل هـاب ،و مبـا ضـد
األمم املتحدة.
 - 44وخال الفترة املشمولة بالتقرير ،كشف وسائط اإلعام املغربيـة عـن تفكيـ خايـا
إ هابية يف العيـو /يف ثـا[ مناسـبا خمتلفـة علـ األقـ  .وأكـد السـلطا املغربيـة الحقـا
فـ إىل إجـراء مناقشـة بنـاءة بـني
ه ه التفاصي ملمثل اخلاصة للصحراء الغربية ،األمـر الـ
قيا ة البعثة والسلطا املغربية بشن /تعزيز تدابري احلمايـة ملمتلكـا األمـم املتحـدة وموظفيهـا
غرب اجلدا الرمل .
 - 45وقام جبهة البوليسـا يو ،مـن جهتـها ،بإحاطـة البعثـة بانتظـام بالتهديـدا احملتملـة،
مــن قبي ـ اهلجمــا اإل هابيــة وعمليــا االختطــاف ،واقترح ـ يــا ة تــدابري احلمايــة و ف ـ
مستوى اليقظة .ويف إطا تدبري وقائ  ،ونظرا لعدم قد ة بعثة األمم املتحدة علـ التحقـق مـن
تل التهديدا  ،قلص البعثة نطا مجي و ياهتـا الريـة لتحصـرها يف حـدو  50كيلـومترا
حول مواق أفرقتها اخلمسة شر اجلدا الرمل  .وتُصـر جبهـة البوليسـا يو علـ إجـراء مجيـ
الدو يا النها ية باجتاه احلدو املو يتانية حت احلراسة املسلحة الـ توفرهـا ،وهـو مـا قوبـ
كثريا باحتجا من السلطا املغربية ال تعتر األمر تقييدا خطريا حلرية حركة البعثة.
 - 46وطلب البعثة إىل اجلي امللك املغري وجبهة البوليسا يو يا ة احلماية الـ يوفراهنـا
ملواق أفرقتها من خال نشر قوا للر السري و يا ة عد حرا األمن ،وهو أمـر ال ميكـن
للطرفني تنفي ه ائما .و فع البعثة جـة يقظتـها وقـد هتا علـ الـوع باألوضـاع لتحسـني
أمن وسامة أفرا ها العسـكريني واملـدنيني .وقـام خـراء إ ا ة شـرو /السـامة واألمـن بزيـا ة
مواقـ األفرقــة ومكتــب االتصــال يف تنــدوف عل ـ حنــو منــتظم الســتعراض الترتيبــا األمنيــة
املعمــول هبــا والتشــاو م ـ املمــثلني احمللــيني للطــرفني بشــن /املســائ األمنيــة .وجــر توعيــة
مــوظف مواقـ األفرقــة علـ حنــو مائــم بالتهديــدا  ،مـ يــا ة التركيــز عل ـ متــا ين األمــن
والسامة .وأ مغـا ة مـوظف األمـن الـدوليني ،الـ ين ظهـر أمسـاؤهم علـ القائمـة الـ
قــدمها املغــرب بتــا ي  16آذا أمــا  ،2016إىل تقلــي قــد ة البعثــة عل ـ إ ا ة األمــن،
األمر ال جعلها غـري قـا ة علـ أ /تقـوم علـ حنـو كامـ ومسـتق بتقيـيم وتعزيـز سـامة
وأمن أفرا ها املتبقني.
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باء  -األنشطة املدنية املوضوعية
 - 47خال الفتـرة املشـمولة بـالتقرير ،أجـر ممـثل اخلاصـة اتصـاال بنـاءة مـ الطـرفني،
مت أساسا عن طريق مكتب التنسيق التاب لك منهما.
 - 48ويف اجلانب الغري من اجلدا الرمل  ،ظ تواص البعثة م احملاو ين احملليني مقصـو ا
عل مكتب التنسيق م البعثة يف املغرب ،باإلضافة إىل السـلطا املدنيـة والعسـكرية املغربيـة،
ال عقد معها ك من ممثل اخلاصة وموظفو البعثة املعنيو /اجتماعا منتظمة بشن /املسـائ
التشــغيلية .واجتمع ـ البعثــة أيضــا م ـ عــد مــن الــزوا األجانــب ،مبــن فــيهم بلوماســيو/
ومشرعو /وصحافيو /وأكا مييو ./غري أ /األنشـطة املوضـوعية للبعثـة توقفـ عقـب مغـا ة
املكو /السياس للبعثة يف آذا أما  2016بناء عل طلب من املغرب.
 - 49وأثر األ مة األخرية ،وما تاها من تغطية إعامية حملية ،يف النظـرة إىل حيـا البعثـة
واألمم املتحدة يف اجلانب الغري من اجلدا الرمل  ،وأ إىل ظهو تـوترا و يـا ة الضـغط
عل من تبق من أفرا البعثة .وال تزال املسـنلة الـ طـال أمـدها ،واملتعلقـة بتشـغي مركبـا
البعثــة بلوحــا تســجي مغربيــة غــرب اجلــدا الرمل ـ  ،قائمــة عل ـ النحــو املــبني يف التقــا ير
السابقة (انظر  ،S/2015/246الفقرة  .)40فيلزم أ /تُزال لوحا التسـجي املغربيـة وأ /تُوضـ
بدهلا لوحا األمم املتحدة كلما عر مركبا البعثة إىل اجلانب الشرق من اجلدا الرملـ
إىل خــا منطقــة العمليــا  ،األمــر الـ يتســبب يف تعقيــدا لوجســتية وإ ا يــة.
وغــا
وعل الرغم من وضو مقتضيا اتفا مركز البعثة ،مل تبدأ السلطا املغربية بعد تنفيـ مـا
اتفق ـ عليــه شــفويا يف آذا أمــا  2014مــن االستعاضــة تــد جييا عــن اللوحــا املغربيــة
بلوحا األمم املتحدة عل مركبا البعثة (انظر  ،S/2014/258الفقرة .)50
 - 50ويف خميما الاجئني جنوي تندوف ،تتمت البعثة ووكاال األمـم املتحـدة بإمكانيـة
الوصول إىل ممثل جبهـة البوليسـا يو والاجـئني والتواصـ معهـم مـن و /عراقيـ  ،وكـ ل
احلال بالنسـبة إىل منظمـا اجملتمـ املـدين احملليـة والدوليـة .وعلـ الـرغم مـن الصـعوبا الـ
صو ف يف أيا أمايو ( 2015انظر الفقرة  35أعاه) ،واصل قيا ة البعثة التعاو /البناء مـ
جبهـة البوليســا يو بشــن /املســائ التشــغيلية .ولكــن ،نتيجــة النســحاب العنصــر املــدين الــدو
للبعثة ،أصبح األمم املتحدة اآل /موضوع انتقا ا إضافية.

جيم  -التحديا

ال تواجهها عمليا

البعثة

 - 51ال يزال هنا اختاف ملحو يف تفسري الطرفني لوالية البعثة .وكما ذكـر مـرا ا،
فــإ /املغــرب يعتــر و البعثــة مقصــو ا عل ـ صــد وقــف إطــا النــا واملســائ العســكرية،
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وتقد الدعم يف إ الة األلغام وتدابري بناء الثقة ال تضطل هبا مفوضـية شـرو /الاجـئني .أمـا
جبهة البوليسا يو ،فترى أ /تنظيم استفتاء لتقرير املصري يبق هو اهلدف الرئيس للواليـة وأ/
صد وقف إطا النا هو وسيلة لتحقيق ذل اهلدف .وبالنسـبة لألمـم املتحـدة ،فـإ /واليـة
البعثة حتد ها قرا ا جملس األمن املتعاقبة .ولتلبية توقعا اجمللس ،فـإ /التنفيـ الفعـال لواليـة
البعثة يتطلب منها أ /تكو /قا ة علـ أ اء طائفـة كاملـة مـن مهـام حفـظ السـام االعتيا يـة
ال ـ تضــطل هبــا عمليــا األمــم املتحــدة يف خمتلــف أحنــاء العــامل .وميكــن للتــوترا املتصــلة
بتفسريا الطرفني املتباينة لواليـة البعثـة ،وبشـك أعـم تلـ املتصـلة بعمليـة التفـاوض وبفهـم
األمم املتحدة هل ه العملية ،أ /ترثر علـ عمليـا البعثـة .وهـ ا أمـر لـه آثـا مضـرة مبصـداقية
البعثة واألمم املتحدة يف عاقتهما م الطرفني والسكا /ويعـو قـد هتما علـ التنفيـ الكامـ
للمهام ال حد ها جملس األمن.
 - 52وقد أثر عملية النق املرقتة ملوظف البعثـة الـدوليني ،مـن العيـو /إىل مواقـ خمتلفـة،
تــنثريا شــديدا يف قــد ة البعثــة عل ـ مواصــلة أ اء مهامهــا .وه ـ ا أمــر خطــري للغايــة بالنســبة
للعمليــا اللوجســتية الـ ينبغـ أ /تــتم علـ جــان اجلــدا الرمل ـ و /عوائــق .ونظــرا إىل
الطــاب املشــتر للبعثــة ،فــإ /فقــدا /مــوظفني هلــم أمهيــة بالغــة يف تســيري الشــرو /اللوجســتية
واإل ا يـة يُعـرض للخطــر يف الوقـ الـراهن عمليــا البعثـة امليدانيـة .فالبعثــة ليسـ قــا ة يف
الوق احلا عل تنفي مهام بسيطة ،ولكنها بالغة األمهية ،مـن قبيـ قيـا ة مركبـا اإلمـدا
عر اجلدا الرمل (وهو أمر يتطلب وجـو سـائقيني ولـيني بسـبب شـرو الطـرفني) وإجـراء
اإلصاحا امليكانيكية والصيانة للمعدا الرئيسية واهلياك األساسـية الا مـة إلبقـاء املواقـ
النائية يف وض تشغيل  .وينشن عـن فقـدا /هـ ه القـد ا خطـر انقطـاع مفـاج يف األنشـطة
العسكرية للبعثة يفو اخلطر الناش عن التدهو املستمر يف توفري اإلمـدا ا األساسـية .وقـد
أثــر انســحاب األجــزاء األساســية مــن العناصــر املدنيــة الدوليــة بشــك كــبري أيضــا يف تطبيــق
الضوابط املالية واإل ا ية علـ أمـوال البعثـة وأصـوهلا ،وهـو مـا يتسـبب يف أفضـ األحـوال يف
تنخري شديد يف إجنا العمليا .
 - 53وناهي عن األثر التشغيل  ،فقد تسبب سحب العنصر املدين الـدو يف إحلـا ضـر
شديد بقد ة البعثة عل أ اء الوالية ال حد ها جملس األمن .ونتيجـة إللغـاء املغـرب ملسـامهته
الطوعيـة البالغــة حنـو  3مايــني وال ســنويا ،املخصصـة يف مجلــة أمــو لتغطيـة تكــاليف إيــواء
املــراقبني العســكريني وإطعــامهم ،تكبــد البعثــة علــ الفــو تكــاليف إضــافية مل ترخــ يف
احلسبا /يف امليزانيـة .وسـيجد العنصـر العسـكر مشـقة يف االسـتمرا يف صـد وقـف إطـا
النا  ،نظرا العتما ه عل القد ا املدنية واملهـام التقنيـة الا مـة لـ ل  .وتوقـف سـائر املهـام

16/34

16-06350

S/2016/355

الرئيسية ومهام حفظ السام االعتيا ية ،من قبي تقييما الظروف احملليـة الـ قـد تـرثر علـ
عمليا البعثة والعملية السياسية ،واإلباغ عن تل الظروف.

خامسا  -األنشطة اإلنسانية وحقو اإلنسا/
ألف  -األشخا

جمهولو املصري يف الزناع

 - 54واصل اللجنة الدولية للصـليب األمحـر ،بصـفتها وسـيطا حمايـدا ،العمـ مـ الطـرفني
وم ـ األســر املعنيــة لتســوية حــاال األشــخا ال ـ ين ال يــزال مصــريهم جمهــوال فيمــا يتعلــق
بنعمال القتال السابقة.

باء  -تقد املساعدة إىل الجئ الصحراء الغربية ومحايتهم
 - 55واصــل مفوضــية األمــم املتحــدة لشــرو /الاجــئني ،وفقــا لواليتــها ،تــوفري احلمايــة
الدولية لاجئ الصـحراء الغربيـة املقـيمني يف املخيمـا اخلمسـة بـالقرب مـن مدينـة تنـدوف،
كما واصل  ،بالتعاو /م شركائها ،تـوفري املسـاعدة املنقـ ة لـأل وا وإتاحـة أنشـطة أخـرى
لكسب العي للضعفاء من الاجـئني ،وخباصـة الشـباب منـهم .وقـد مشـ ذلـ تنفيـ أنشـطة
متعـــد ة القطاعـــا يف جمـــاال احلمايـــة ،واملـــنوى ،وامليـــاه والصـــرف الصـــح  ،والصـــحة،
والتغ يـة ،والتعلــيم ،وتو يـ املــوا غــري الغ ائيــة ،وجتديــد التركيــز علـ ســب كســب العــي .
وواصــل املفوضــية االضــطاع باملســروليا املنوطــة هبــا يف جمــال تــوفري احلمايــة واخلــدما
األساسية استنا ا إىل هن يركز عل اجملتم احملل  .و يثما يتم تسـجي الاجـئني يف املخيمـا
الواقعة قرب تندوف ،تظ املساعدة اإلنسـانية املقدمـة مـن املفوضـية وبرنـام األغ يـة العـامل
قائمة عل أسـا مرشـر ختطـيط سـكاين يبلـغ  90 000الجـ مـن الفئـا الضـعيفة ،حيـ
يقـدم برنـام األغ يـة العـامل  35 000حصـة غ ائيــة إضـافية لألشـخا الـ ين يعـانو /مــن
حالــة تغ ويــة ســيئة .ويف آذا أمــا  ،2016أوفــد املفوضــية بعثــة تقنيــة أوليــة لتحديــد
اجملاال ال ميكن فيها تقد الدعم وإسداء املشو ة.
 - 56وإثـــر الفيضـــانا العا مـــة الـ ـ حـــدث يف تشـــرين األولأأكتـــوبر ( 2015انظـــر
الفقرة  ،)12قـا املفوضـية عمليـة مشـتركة بـني الوكـاال ملواجهـة حـاال الطـوا مـ
سائر اجلها الفاعلة يف جمال تقد املسـاعدة اإلنسـانية بالتعـاو /الوثيـق مـ حكومـة اجلزائـر،
واهلال األمحر اجلزائـر  ،والشـركاء يف امليـدا ./ووجهـ املفوضـية وبرنـام األغ يـة العـامل
واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية نداءً مشتركا بـني الوكـاال جلمـ  19.8مليـو /وال .
ووفر املفوضية املنوى وو عـ مـوا اإلغاثـة الـ كانـ احلاجـة ماسـة إليهـا ،مبـا يف ذلـ
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 4 205خيام عائلية تستخدم يف حاال الطوا  ،و  15 822مـن مـوا اإلغاثـة الضـرو ية
للبقاء عل قيد احلياة .ونف بالتزامن عملية لتصريف امليـاه الراكـدة ومحلـة للتوعيـة بنخطـا
األمراض املنقولة باملياه األكثر شـيوعا .وو ع برنـام األغ يـة العـامل  205أطنـا /متريـة مـن
الســل الغ ائيــة يف أعقــاب الفيضــانا ؛ ووُ ع ـ  85 000حصــة إعاشــة إفرا يــة يف مطل ـ
تشرين الثاينأنـوفمر .وأقامـ اليونيسـيف  57مرفقـا تعليميـا مرقتـا وو عـ حنـو 36 000
من اللوا م املد سية ،مما أتا جلميـ األطفـال إجـراء امتحانـاهتم .وإضـافة إىل ذلـ  ،مت تنهيـ
 15من املدا و ياض األطفـال و  17مـن املرافـق الصـحية املرقتـة ،وأُقيمـ مخسـة أمـاكن
مرقتة مائمة لألطفال.
 - 57ونظرا لافتقا إىل التموي  ،مل تتمكن أنشطة تنهيـ املـوو مـن أ /تسـتهدف سـوى
 2 000من أضعف األسر من أص  17 841أسـرة متضـر ة .ونتيجـة لـ ل  ،ال تـزال عـدة
أســر تقــيم يف خيــام مرقتــة وبيــو متضــر ة ،أو وجــد مكانــا لإلقامــة م ـ أســر الاجــئني
األخرى .وتتواص يف عام  2016املرحلة الثانية من االستجابة حلاال الطـوا  ،إىل جانـب
تنهي  50غرفة اسية يف املدا  .وال يزال النداء املشتر ينقصه  40يف املائـة مـن التمويـ
إذ مل يتم حىت اآل /تلق سوى  11.9مليو /وال من املبلغ املقر .
 - 58وباملث  ،فقد اضطر برنام األغ ية العامل بسـبب العجـز يف التمويـ إىل تعـدي عـد
املوا الغ ائية املقدمة خال السنة ،ما أسفر عن تقد سـلة أغ يـة أقـ تنوعـا .ويف الفتـرة مـن
آبأأغسطس إىل تشرين األولأأكتوبر  ،2015اضطر الرنام إىل تقلـي حصـ اإلعاشـة
بنســبة وصــل إىل  20يف املائــة .ويف القطــاع الصــح  ،واصــل مفوضــية شــرو /الاجــئني
وشركاؤها تغطية ما يص إىل  80يف املائـة مـن االحتياجـا يف املخيمـا  .وظلـ احلـاال
الصــحية املزمنــة ،مــن قبي ـ ا تفــاع ضــغط الــدم ،والســكر  ،وفقــر الــدم ،والقصــو الكلــو
تشــك الشــواغ الصــحية الرئيســية .وطُِّبــق نظــام للمعلومــا الصــحية عل ـ ســبي التجربــة،
ما أتا توفري مرشرا قيقة للصـحة العامـة بصـو ة منتظمـة .واسـتهدف بـرام الوقايـة مـن
فقــر الــدم والتقــزم حنــو  12 000مــن األطفــال و /ســن اخلامســة و  8 000مــن احلوام ـ
واملرضــعا يف عــام  .2015ويف آذا أمــا  ،2016أوفــد مفوضــية شــرو /الاجــئني
وبرنام األغ يـة العـامل بعثـة مشـتركة لتقيـيم حالـة األمـن الغـ ائ لاجئـ الصـحراء الغربيـة
واســتعراض نوعيــة األنشــطة اجلا يــة ذا الصــلة بالغـ اء والتغ يــة .ونظــرا الخنفــاض مســتوى
الدعم املا  ،ال يزال استبقاء املوظفني املهرة أحد التحديا الرئيسية يف القطاع الصح .
 - 59وقدم مفوضية شرو /الاجئني أيضا ،من خـال املنظمـا الشـريكة ،الـدعم املـا
ملعلم املـدا االبتدائيـة واملتوسـطة يف املخيمـا اخلمسـة ،وتنكـد مـن أ /مجيـ األطفـال
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ال ين تتراو أعما هم بني  6سنوا و  17سنة قد سُجِّلوا يف املدا  .و ا عد الاجـئني
الشــباب املســجلني يف و ا التــد يب املهــين وغريهــا مــن و ا التــد يب عل ـ املهــا ا .
وتلقـ  25طالبــا منحــا اســية وهــم يتــابعو /اآل /الد اســا العليــا يف اجلامعــا اجلزائريــة.
وواص برنام األغ ية العامل عم برنام التغ ية املد سية .وواصل املفوضـية أيضـا كفالـة
ُف ـ خطــط وقائيــة
إمــدا مجي ـ الاجــئني املقــيمني يف املخيمــا اخلمســة مبيــاه الشــرب .ون ِّ
لصيانة مرافق امليـاه وتنهيلـها مـن أجـ االسـتخدام األمثـ للـهياك األساسـية القائمـة اخلاصـة
باملياه ،ال ال توفر املستوى اليوم الكايف .ويتواص تركيز اجلهو واملوا عل متديد شـبكة
تو ي املياه يف مجي املخيما  .ووُ ع لوا م النظافة الصحية عل  38 450امـرأة وفتـاة يف
سن اإلجناب.
 - 60وما فتئ املفوضية تتعاو /عن كثب م مقـدم اخلـدما األساسـية ذو الصـلة يف
حاال العنف اجلنس واجلنساين لكفالة إتاحـة خـدما جيـدة لإلحالـة واالسـتجابة يف جمـال
الدعم القانوين والط والنفس االجتماع .
املفوضــية وشــركاؤها إىل وض ـ اســتراتيجية متعــد ة الســنوا لت ـوفري ســب
 - 61وبــا
كســب العــي م ـ التركيــز بوجــه خــا عل ـ متكــني الشــباب .ويف ه ـ ا الصــد  ،أوفــد
املفوضــية بعثــة يف آذا أمــا  2016لتحديــد الفــر املــد ة للــدخ للشــباب يف املخيمــا
بالقرب من تنـدوف .وقـد جـرى بيـا /هـ ه األنشـطة يف االسـتراتيجية املتعـد ة السـنوا الـ
وضع يف أعقـاب البعثـة .وأنشـ مركـز لابتكـا يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـا ومهـا ا
االتصــاال واإل ا ة لــتمكني الاجــئني الشــباب مــن متابعــة الد اســا اجلامعيــة والــدو ا
التد يبية عل اإلنترن  .ونف املفوضـية أيضـا ،يف إطـا املشـا ي املـد ة للـدخ  ،مبـا ا
أخرى لتوفري سب كسب العي ومشا ي أخرى سريعة األثر ،مبا يف ذل توفري الدعم لثاثـة
خمابز وملعم واحد إلنتا الصـابو ./ونظـرا إىل الفجـوا التمويليـة الشـديدة املوجـو ة حاليـا
يف برنام املفوضية لتقد املساعدة يف املخيما (املمـول بنسـبة  6يف املائـة فقـط) ،ستواصـ
املفوضية ،بالتعاو /م شركائها ،توعية البلدا /املاحنة والتخطيط لتقـد إحاطـا إىل اجلهـا
املاحنة هبدف احلصـول علـ مزيـد مـن التمويـ للتعامـ مـ هـ ه احلالـة الـ ختـ الاجـئني،
وه األطول أمدا يف إطا واليتها.
 - 62وال يزال نقـ التمويـ يـرثر علـ الرنـام العـا اخلـا بـالاجئني غـم اجلهـو
املب ولــة علـ مســتوى فيـ حلشــد مســاعدا إضــافية .ويف  22متــو أيوليــه ،عقــد ئيســة
يواين ،عقب الزيا ة الـ أجرهتـا إىل املنطقـة (انظـر الفقـرتني  16و  ،)17اجتماعـا للممـثلني
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الـدائمني مـن البلـدا /املاحنـة احلاليـة واحملتملـة ،يف نيويـو  ،للتشـجي علـ تعبئـة مـوا ماليــة
إضافية بغية معاجلة أوجه القصو  ،وال سيما يف املساعدة الغ ائية.

جيم  -تدابري بناء الثقة
 - 63مت تعليــق مجي ـ أنشــطة برنــام تــدابري بنــاء الثقــة ،املنصــو عليه ـا يف خطــة العم ـ
لعام  ،2012يف شهر حزيرا/أيونيـه  .2014وبينمـا تواصـ املفوضـية التشـاو والتعـاو /مـ
الطرفني ،فإهنا ال تزال عل اسـتعدا لتيسـري االسـتئناف الفـو للزيـا ا األسـرية واحللقـا
الد اسية الثقافية من خال آلية التنسيق القائمة.
- 64
وما ال
تشغيلية
الرنام

وهنــا أكثــر مــن  12 000فــر مســج لاســتفا ة مــن برنــام الزيــا ا األســرية.
املفوضية ملتزمة بوالية ومبا برنام تدابري بناء الثقة ،ول ا فقـد احتفظـ بقـد ة
نيا لك يتسى أ /تستجيب فو استئناف أنشطة تدابري بناء الثقة .وال بد أ /يسـتمر
يف الربط بني السكا /ال ين فراقهم الزناع طوال السنوا األ بعني املاضية.

ال  -حقو اإلنسا/
 - 65وفقا ملا مت االتفا عليه بصو ة مشتركة م املغـرب ،أوفـد مفوضـية األمـم املتحـدة
حلقــــو اإلنســــا /بعثــــة تقنيــــة إىل العيــــو /والداخلــــة يف الفتــــرة مــــن  12إىل  18نيســــا/أ
أبري  .2015وه ه البعثة ،ال سبقها عقد اجتماعا م املسـرولني احلكـوميني يف الربـا ،
أتاحـ للمفوضـية أ /جتمـ معلومــا مباشــرة وتفهــم بصــو ة أفضـ حالــة حقــو اإلنســا/
والتحديا الـ تواجههـا يف الصـحراء الغربيـة وحبـ أشـكال التعـاو /يف املسـتقب مـن أجـ
كفالــة احلمايــة الفعالــة حلقــو اإلنســا /للجمي ـ  .وقــدم بعثــة األمــم املتحــدة لاســتفتاء يف
الصحراء الغربية الدعم اللوجس خال فترة البعثة.
 - 66ويف العيو /والداخلة ،التق وفد املفوضية بالعديد من احملـاو ين ،مبـن فـيهم السـلطا
احمللية ،وممثلو اجملتم املدين ،وضحايا انتهاكا حقو اإلنسا /وأقـا هبم .والتقـ الوفـد أيضـا
بسجناء سابقني من جبهة البوليسا يو .و غم السما للوفد بااللتقاء مبحـاو ين مـن اختيـا ه،
عل النحو املتفق عليه م حكومة املغرب ،فإ /اجتماعاته م اجملتمـ املـدين والضـحايا جـر
حت الرقابة ،ومت اإلباغ عن بضعة حـوا [ وقعـ فيهـا و فعـ انتقاميـة .وبغيـة مواصـلة
تقييم آليا احلماية القائمة ،التق الوفد أيضا مبمثل مكت ْ اجمللس الوطين حلقو اإلنسـا /يف
العيو /والداخلة اللتما آ ائهم بشن /االحتياجا يف جمال محاية حقـو اإلنسـا /والثغـرا
الـ تعتريــه علـ الصــعيد احمللـ والســب الـ ميكــن للمفوضــية أ /تســاعد هبــا علـ ســد تلـ
الثغرا وتعزيز القد ا القائمة .ومج الوفد معلوما عن جمموعـة متنوعـة مـن االنتـهاكا
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املزعومـــة حلقـــو اإلنســـا ،/وتلقـــ أيضـــا معلومـــا عـــن املشـــا ي احلاليـــة واملقـــر ة يف
اجملــاال االقتصــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة يف الصــحراء الغربيــة ،وعــاين مباشــرة بعضــها يف
العيو /والداخلة.
 - 67وخال الفترة املشمولة بالتقرير ،وجه حكومة املغـرب عـوا إىل أ بعـة مكلفـني
بواليا يف إطا اإلجـراءا اخلاصـة جمللـس حقـو اإلنسـا ،/إضـافة إىل تلـ الـدعوا الـ
ال تــزال قائمــة مــن ســنوا ســابقة .وقام ـ املقــر ة اخلاصـة املعني ـة بــاحلق يف الغ ـ اء واخلــبرية
املسـتقلة املعنيـة حبقــو اإلنسـا /والتضـامن الــدو ببعثـتني إىل الداخلـة يف  10تشــرين األولأ
أكتــوبر  2015ويف  19و  20كــانو /الثــاينأينــاير  ،2016عل ـ التــوا  .وجتــر املناقشــة
لتحديــد مواعيــد لزيــا ة متابعــة ســيقوم هبــا املقــر اخلــا املعــين مبســنلة التع ـ يب وغــريه مــن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة.
 - 68وأفا مصا خمتلفة بن /السلطا املغربية واصل بانتظام ،خال الفتـرة املشـمولة
بالتقرير ،منـ أو تفريـق التجمعـا الـ تركـز علـ حـق تقريـر املصـري ،وسياسـا التوظيـف
التمييزيــة ،وغــري ذل ـ مــن القضــايا االجتماعيــة  -االقتصــا ية .وأفــا املصــا نفســها بــن/
موظف إنفاذ القانو /املغا بـة منعـوا أيضـا املشـا كة يف املظـاهرا كمـا اسـتخدموا يف أحيـا/
كثرية القوة املفرطة أو غري الضرو ية يف قم املظاهرا  ،مبا يف ذل أثناء البعثة ال قام هبـا
املفوضـــية .ويف عـــدة حـــاال ُ ،عـــم تعـــرض احملـــتجني والناشـــطني لاعتقـــاال التعســـفية،
واحملاكما غري العا لة ،والسجن بناء عل اهتاما ملفقة عل ما يبدو ،ال لش ء سـوى أهنـم
ما سوا حقوقهم يف حرية التعبري والتجم السـلم  .وأفـا مجاعـا حقـو اإلنسـا /احملليـة
بـ ـن /بعـ ـ األشـــخا الــ ين أصـــيبوا أثنـــاء املظـــاهرا حرمـ ـوا مـــن تلقـ ـ العـــا الطـ ـ
أو اخلدما الطبية أو مل تت هلم إمكانية احلصول علـ العـا الطـ واخلـدما الطبيـة علـ
قدم املساواة ويف الوق املناسب .وامتن آخرو /عن التما املسـاعدة الطبيـة يف املستشـفيا
خوفــا مــن انتقــام أفــرا األمــن يف عــني املكــا ./غــري أ /الســلطا املغربيــة أفــا أ /احلــق يف
التجم يكفله القانو /جلمي الكيانا املعترف هبا ما مل ينته القانو /أو يُعتـر التجمـ خمـاا
بالنظام العام .وأضاف أ /عد ا كبريا من املظاهرا جر  ،عل ه ا األسا  ،خـال الفتـرة
املشمولة بالتقرير ،و /وقوع أ حوا [.
 - 69ويف  12كـانو /الثـاينأينـاير  ،2016أُفيـد أ /مـا ال يقـ عـن  19مـن الصـحراويني،
وهــم أعضــاء يف التنســيق امليــداين للصــحراويني اجملــا ين املعطلــني ،قــاموا بإضــراب عــن الطعــام
استمر ملدة أسبوعني تقريبا لاحتجا عل التمييز االقتصا واالجتمـاع وللمطالبـة بتكـافر
فر العم  .و ُعم أ /قوا األمن طوق املبى ال يقيم فيه أعضاء اجلماعة ومنعـ أفـرا
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أسرهم وأصدقاءهم من يـا هتم ،األمـر الـ حـد مـن إمكانيـة حصـول احملـتجني علـ امليـاه.
وه ا أ ى إىل تـدهو حـا يف صـحة معظـم املضـربني .ويف  23كـانو /الثـاينأينـاير ،أفيـد أ/
التيا الكهربـائ قـد قُطـ عـن ذلـ املـبى يف حماولـة واضـحة إلهنـاء اإلضـراب بـاإلكراه .ويف
 26كانو /الثاينأيناير ،أ سل املفوضية م كرة شفوية إىل البعثة الدائمة للمغـرب يف جنيـف
تطلب فيها معلوما عن مابسا احلا [ والتـدابري الـ اختـ ها املغـرب لاسـتجابة ملطالـب
اجلماعة .ويف  30آذا أما  ،أجاب البعثة الدائمة للمغرب بـن /األطبـاء املشـا كني يف جلنـة
متعد ة التخصصا أفا وا ،إثر يا ة ه ه اللجنة للجماعـة ،بـن /اإلضـراب عـن الطعـام كـا/
ومهيا وأ /املضربني تناولوا الطعام خـال الزيـا ة .وخلصـ البعثـة أيضـا يف جواهبـا إىل أنـه يف
ك مـرة كـا /املضـربو /عـن الطعـام يتظـاهرو /باإلغمـاء كـانوا ينقلـو /إىل املستشـف لتلقـ
العا الط .
 - 70وظ ـ  21صــحراويا ينتمــو /إىل جمموعــة خمــيم كــد إ ي ـ االحتجــاج يقضــو/
أحكاما بالسجن ،مبـا يف ذلـ عقوبـا بالسـجن املربـد ،فرضـتها علـيهم حمكمـة عسـكرية يف
عام  .)1(2013ومل يكن لقانو /القضاء العسـكر اجلديـد (القـانو /قـم  ،)13-108الـ
خ حيز النفاذ يف متـو أيوليـه  2015والـ يُنـه حماكمـا احملـاكم العسـكرية للمـدنيني،
أثــر جع ـ علــيهم ،وظ ـ التمــا ه ـ ه اجملموعــة إلعــا ة النظــر يف احلكــم معلقــا يف حمكمــة
النق  .وال يزال يُبلغ عـن حـدو[ تعـ يب وسـوء معاملـة يف أمـاكن االحتجـا  ،مبـا يف ذلـ
نتيجـــة االكتظـــا وحمدو يـــة إمكانيـــة احلصـــول علـ ـ الرعايـــة الطبيـــة .ويف ســـالة مر خـــة
إ  ،أكــد املمث ـ الــدائم للمغــرب أ /قــرا ا قــد اختـ بتعــيني
 16شــبا أفرايــر  2016و
اجمللس الوطين حلقو اإلنسا /بوصفه اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة لتفتـي أمـاكن االحتجـا  ،علـ
النحو املتوخ يف الروتوكول االختيا التفاقية مناهضة التع يب وغريه من ضروب املعاملـة
أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو املهينة ،هنا مبوافقة الرملا./
 - 71ومل يُمــن عــد مــن جمموعــا حقــو اإلنســا /يف الصــحراء الغربيــة ،كانــ قــد
التمس يف السابق اعترافا مسيا من السلطا املغربية ،الصفة القانونية خال الفتـرة املشـمولة
بالتقرير .واستمر مضايقة السـلطا املغربيـة للمـدافعني عـن حقـو اإلنسـا /والناشـطني يف
جمال حقو اإلنسا /يف الصحراء الغربية .وأفيد بـن /قيـو ا غـري ضـرو ية فُرضـ علـ بعـ
املدافعني عن حقو اإلنسا /والناشطني يف جمـال حقـو اإلنسـا /الـ ين يسـعو /إىل الـدخول
إىل الصحراء الغربية غرب اجلدا الرمل واخلرو منها ،مما حيد من حريتهم يف التنق  .ووفقـا
للسلطا املغربية ،ا الصحراء الغربية غـرب اجلـدا الرملـ خـال الفتـرة املشـمولة بـالتقرير

__________
( )1انظر  ،S/2013/220الفقرا
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 34 943أجنبيـــا مـــن أكثـــر مـــن  120بلـــدا ،مبـــا يف ذلـــ منظمـــا حلقـــو اإلنســـا/
و بلوماسيو /وصحافيو ./وأُفيد بن /السـلطا احملليـة اسـتم ار يف احلـد مـن إمكانيـة خـول
بع ـ الــزوا األجانــب ،مبــن فــيهم صــحافيو /ومــدافعو /عــن حقــو اإلنســا /وناشــطو،/
وطر البع ومنع آخرين من الزيا ة.
 - 72و حابـ اللجنــة املعنيــة بــاحلقو االقتصــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة للمجلــس
االقتصا واالجتمـاع  ،يف ماحظاهتـا اخلتاميـة خبصـو التقريـر الـدو الرابـ املقـدام مـن
املغرب واملعتمد يف  8تشرين األولأأكتوبر  ،2015باتاخـاذ عـدة تـدابري لتعزيـز متتـ السـكا/
بــــاحلقو االقتصــــا ية واالجتماعيــــة والثقافيــــة ( ،E/C.12/MAR/CO/4الفقــــرة  .)4غــــري أ/
املعلومــا املتاحــة تشــري إىل أ /أبنــاء الصــحراء الغربيــة ال يزالــو /يواجهــو /التمييــز يف التمتـ
حبقوقهم االقتصا ية واالجتماعية والثقافية .وقد أوص اللجنة املغرب بتكثيف جهو ه ،حتـ
عاية األمم املتحدة ،من أج التوص إىل حـ ملسـنلة حـق تقريـر املصـري يف الصـحراء الغربيـة
(املرج نفسه ،الفقرة ( 6أ)) وباختاذ التدابري املناسبة ليتمكن أبناء الصحراء الغربية مـن التمتـ
الكام ـ حبقــوقهم االقتصــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة .و ا املقــر ة اخلاصــة املعنيــة بــاحلق
يف الغ ـ اء مدينــة الداخلــة يف تشــرين األولأأكتــوبر  .2015وأفــا يف تقريرهــا عــن هــ ه
البعثة أهنـا شـاهد جهـو ا كـبرية ترمـ إىل تطـوير البنيـة التحتيـة وأ /العديـد يسـتفيدو /مـن
املشــا ي الز اعيــة ومشــا ي صــيد األمســا  .كمــا أهنــا كــر بع ـ اســتنتاجا وتوصــيا
اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقو االقتصـــا ية واالجتماعيـــة والثقافيـــة (انظـــر ،A/HRC/31/51/Add.2
الفقرا  56إىل .)60
 - 73وال تـــزال االســـتثما ا املغربيـــة والدوليـــة يف الصـــحراء الغربيـــة ومياههـــا اإلقليميـــة
موضــــوع تنــــا ع بــــني حكومــــة املغــــرب وجبهــــة البوليســــا يو .ويف  10كــــانو /األولأ
يسمر  ،2015أصد احملكمـة العامـة يف حمكمـة العـدل األو وبيـة حكمـا يف قضـية جبهـة
البوليســــا يو ضــــد جملــــس االحتــــا األو وي (القضــــية  ،)T-512/12مُنحـــ مبوجبــــه جبهــــة
البوليسا يو صاحية املثول أمام احملكمـة وألغـ االتفـا القـائم بـني االحتـا األو وي واملغـرب
بشن /املنتجا الز اعية ،واملنتجا الز اعية اجملهزة ،واألمسا واملنتجا السمكية مـن حيـ
انطباقه عل الصـحراء الغربيـة .وقـد أ ا /املغـرب هـ ا احلكـم معتـرا أ /وافعـه سياسـية .ويف
 19شبا أفرايـر ،اسـتننف جملـس االحتـا األو وي احلكـم ،بـدعوى أ /قـرا احملكمـة خـاط
قانونا يف ستة أسس ،مبا يف ذل بنصه عل أ /جلبهة البوليسا يو أهليـة التقاضـ لـدى حمـاكم
االحتــا األو وي وبنصــه عل ـ أ /جبهــة البوليســا يو معنيــة بشــك مباشــر وفــر بالقضــية
(القضية .)C-104/16 P
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 - 74وواص مكتبا اجمللـس الـوطين حلقـو اإلنسـا /يف العيـو /والداخلـة إجـراء طائفـة مـن
األنشــطة ،منــها صــد املظــاهرا  ،وتنظــيم أنشــطة بنــاء القــد ا  ،و يــا ة أمــاكن االحتجــا
واملرافق الطبية .واستمرا يف إعدا التقا ير عن بع قضايا حقو اإلنسا /وتقـد التوصـيا
بشنهنا إىل السلطا املختصـة .ويف عـام  ،2015تلقـ اجمللـس مـا يزيـد علـ  300شـكوى،
يتعلق معظمها با عـاءا بانتـها قـوا األمـن والسـلطا احملليـة حلقـو اإلنسـا /وبظـروف
االحتجا  .وأُبلغ عن إحرا تقدم يف ما يتعلق باستجابة السـلطا لتلـ الشـكاوى يف الوقـ
املناسب .وم ذل  ،وفقا ملصا عديدة ،ظلـ االسـتجابا غـري كافيـة يف غالبيـة األحيـا./
وظل بدو /ح حاال االختفاء القسر  ،ال إما استبعدهتا هيئة اإلنصاف واملصاحلة علـ
أسس تقنية أو أهنا حدث بعد انتـهاء العمليـة الـ قامـ هبـا اهليئـة .وقـد أعلـن املغـرب أنـه مت
تكليف اجمللس الوطين حلقو اإلنسـا /بالتعامـ مـ هـ ه احلـاال  .ومـ ذلـ  ،وفقـا ملصـا
خمتلفة ،ظ انعدام املساءلة وغياب التحقيق يف ا عاءا انتها حقو اإلنسا /الواجبـة ألبنـاء
الصحراء الغربية شاغلني ئيسيني خال الفترة املشمولة بالتقرير.
 - 75وعما باتفا أُبرم مـ اجلزائـر وجبهـة البوليسـا يو ،أوفـد املفوضـية بعثـة تقنيـة إىل
خميما الجئ الصحراء الغربية الواقعة بالقرب من تندوف ،يف الفترة من  29متـو أيوليـه إىل
 4آبأأغسطس  .2015وه ه البعثة ،ال سـبقها عقـد اجتماعـا مـ مسـرولني حكـوميني
يف اجلزائر ،أتاح للمفوضية أ /جتم املعلوما مباشرة وتفهـم بصـو ة أفضـ حالـة حقـو
اإلنسا /والتحديا ال تواجهها يف املخيمـا وأ /تبحـ أشـكال التعـاو /يف املسـتقب مـن
أج كفالة احلماية الفعالة حلقو اإلنسا /للجمي  .وقدم بعثـة األمـم املتحـدة لاسـتفتاء يف
الصحراء الغربية الدعم اللوجس خال فترة البعثة.
 - 76وبالتعاو /م جبهـة البوليسـا يو والسـلطا اجلزائريـة ،ا الوفـد ثاثـة مـن خميمـا
الاجــئني اخلمســة الواقعــة بــالقرب مــن تنــدوف ،وه ـ خميامــا َأوْســر والســما ة والعيــو./
ومتكن الوفد من االجتماع مبحاو ين خمتلفني من اختيا ه ،مبن فـيهم ممثلـو جبهـة البوليسـا يو،
واللجنة الصحراوية حلقو اإلنسا ،/وممثلو اجملتمـ املـدين ،وكـ ل حمـاو و /ينتقـدو /جبهـة
البوليسا يو .والتق الوفد أيضا الجئني من الصحراء الغربية وضحايا وأفـرا مـن أسـر ضـحايا
االختفاء القسر يف املاض  ،من و /أ قيو .
 - 77ويف خميما الاجئني ،شـاهد الوفـد جهـو ا واضـحة ترمـ إىل كفالـة احلصـول علـ
خـدما التعلــيم والرعايــة الصـحية ،وإقامــة العــدل ،واحلفــا علـ التــرا[ الثقــايف ،يف حــدو
املوا املتاحـة احملـدو ة .ومل تكشـف املعلومـا املتاحـة وجـو منـط يف انتـهاكا وجتـاو ا
حقو اإلنسا /ال ترتكبها جبهة البوليسا يو .ومتن احلالة اإلنسانية العصـيبة مقرونـة بانعـدام
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فر االستفا ة من الثروا واملوا الطبيعية يف الصحراء الغربيـة غـرب اجلـدا الرملـ  ،أبنـاء
الصحراء الغربية يف خميما الاجئني من التمت حبقوقهم االقتصا ية واالجتماعية والثقافية.
 - 78وكــا” /اختصــا “ ”احملكمــة العســكرية“ ال ـ أنشــنهتا جبهــة البوليســا يو يشــم
تقليــديا إجــراء التحقيقــا وحماكمــة املتــهمني با تكــاب ”جــرائم خملــة ب ـاألمن“ وذل ـ حــىت
عــام  ،2012حــني صــد ”قــرا “ نُقل ـ مبوجبــه بع ـ اجلــرائم ،مبــا فيهــا اجلــرائم املتصــلة
باملخــد ا  ،مــن ”اختصــا “ ”احملــاكم املدنيــة“ إىل ”اختصــا “ ”احملكمــة العســكرية“.
وكــا /تقريــر الســابق قــد ذكــر ذل ـ باعتبــا ه أحــد اجملــاال املــثرية للقلــق (،S/2015/246
الفقــرة  .)63ويف  16آبأأغســـطس  ،2015صـــد ”قــرا “ يقصـــر اختصـــا ”احملكمـــة
العسكرية“ عل ”اجلرائم املخلة باألمن“ .بيد أنه مل يطباق بنثر جع علـ القضـايا اجلا يـة،
عل حنو ما و يف ”القرا “ .ويقال إ /ه ا يشم حاال عـد مـن املـدنيني الـ ين أ انتـهم
”احملكمـــة العســـكرية“ بتهمـــة االجتـــا باملخـــد ا وأصـــد حبقهـــم أحكامـــا بالســـجن يف
 14أيلولأسبتمر .2015
 - 79وظلـ جمموعا حقو اإلنسا /القليلة املوجو ة يف خميمـا الاجـئني تعمـ حبريـة
وبدو /أ عوائق مبلغ عنها .بيد أ /الطلبا املتكر ة للحصـول علـ مركـز معتـرف بـه الـ
قدامتــها جمموع ـة مدافعــة عــن حقــو اإلنســا /تــدعو إىل مناهضــة الــر املزعــوم وإىل التمثي ـ
املتساو ألبناء الصحراء الغربية مـن ذو البشـرة الداكنـة يف املناصـب العامـة كانـ ال تـزال
معلقـــة حـــىت  31آذا أمـــا  .2016وخـــال الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير ،أُفيـــد أ /جبهـــة
البوليسا يو واجلها الفاعلة يف اجملتم املدين قد ب ل جهو ا متضافرة للقضـاء علـ أوضـاع
يُزعم أهنا شبيهة بالر ومتكن من تسوية ما ال يق عن  15حالة من ه ا القبي .
 - 80وخال الفترة املشمولة بالتقرير ،واص أفرا ومجاعا يف املخيما التعـبري عـن آ اء
متباينة وتنظيم مظاهرا صغرية ،وظل وسائط اإلعام اإللكترونية اخلاصة القليلـة املوجـو ة
يف خميما الاجـئني تعمـ  ،بـ وتنتقـد القيـا ة واإل ا ة يف خميمـا الاجـئني .وظلـ هنـا
حريــة احلركــة يف خميمــا الاجــئني اخلمســة واملنــاطق احمليطــة هبــا ،مبــا يف ذلـ ابــوين ،علـ
الــرغم مــن قيــام جبهــة البوليســا يو بتنظــيم احلركــة يف نقــا التفتــي األمنيــة ووجــو حظــر
التجول ليا.
 - 81وظل جبهة البوليسا يو تعرب عن استعدا ها للتعاو /يف مجي أنشطة األمم املتحـدة
املتعلقــة حبقــو اإلنســا /مــ التشــديد علــ أ /هــ ا التعــاو /ينبغــ أال يكــو /بــديا عــن
عنصــر حقــو اإلنســا /يف واليــة البعثــة .وأكــد املغــرب مــرا ا ضــرو ة أ /تعمــ مفوضــية
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األمم املتحدة حلقو اإلنسا /مـ اجلزائـر ،البلـد املضـيف ،يف التعامـ مـ حقـو اإلنسـا /يف
خميما الاجئني.
 - 82وخــال لقــائ مــ الســيد عبــد العزيـــز ،أثــ ْر ُ حــاال ثـــا[ شــابا أُفيــد عـــن
قيـــام أســـرهن باحتجـــا هن ضـــد إ ا هتـــن يف خميمـــا الاجـــئني لفتـــرا خمتلفـــة .ووعـــدين
الســيد عبــد العزيــز بــإياء اهتمــام خــا لتســوية هـ ه القضــايا ،م ـ كرا إيــا بــن /العمليــا
الا مة للقيام ب ل قد استهل .

سا سا  -االحتا األفريق
 - 83حــىت تــا ي طلــب حكومــة املغــرب مغــا ة مــوظف االحتــا األفريق ـ الثاثــة مدينــة
العيو ،/واصل البعثة تعاوهنا م وفد االحتا األفريقـ املراقـب بقيـا ة يلمـا تا يسـ (إثيوبيـا)
وظل تقدام الـدعم لـ ل الوفـد يف شـك مسـاعدة لوجسـتية وإ ا يـة مسـتمدة مـن موا هـا
ئيسة مفوضية االحتا األفريق بيانا تشجب فيـه قـرا
احلالية .ويف  18آذا أما  ،أصد
املغرب إبعا موظفني من البعثة .وشدا أيضا عل ضرو ة إحرا تقدم يف العمليـة السياسـية
و ع اجملتم الدو إىل تقد الدعم الكام جلهو األمم املتحدة.

سابعا  -اجلوانب املالية
 - 84اعتمــد اجلمعيــة العامــة ،يف قرا هــا 69أ ،305مبلــغ  51.1مليــو /وال لإلنفــا
عل بعثة األمم املتحدة لاستفتاء يف الصحراء الغربيـة خـال الفتـرة املمتـدة مـن  1متـو أيوليـه
 2015إىل  30حزيــرا/أيونيــه  .2016وُقـدام امليزانيــة الـ اقترحتُهــا بقيمــة  54.3مليــو/
وال لإلنفـا علـ البعثــة خـال الفتــرة املمتــدة مـن  1متــو أيوليــه  2016إىل  30حزيــرا/أ
يونيه  )A/70/696( 2017إىل اجلمعية العامة للنظر فيها خال اجلزء الثاين من و هتـا السـبعني
املســــتننفة .وجتــــد اإلشــــا ة إىل أ /االحتياجــــا املقترحــــة تســــتند إىل الواليــــة القائمــــة
للبعثة ونطاقها.
 - 85ويف  31آذا أمــا  ،2016بلغــ االشــتراكا املقــر ة غــري املســد ة للحســاب
اخلا للبعثة مـا قـد ه  47.9مليـو /وال  .وبلـغ جممـوع االشـتراكا املقـر ة غـري املسـد ة
جلمي عمليا حفظ السام يف ذل التا ي  2 593.6مليو /وال .
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 - 86و ُ ا تكاليف القـوا للفتـرة املمتـدة حـىت  31متـو أيوليـه  .2014وخـال الفتـرة
املمتــدة مــن  1متــو أيوليــه إىل  31كــانو /األولأ يســمر ُ ،2015قـدام مــدفوعا جزئيــة
لسدا تكاليف املعدا اململوكة للوحدا تغط فترة ستة أشهر.

ثامنا  -املاحظا والتوصيا
 - 87بــالنظر إىل عــدم إحــرا تقــدم يف ح ـ الــزناع املتعلــق بوض ـ الصــحراء الغربيــة ال ـ
مل يتغري من صـدو تقريـر السـابق ،مـا الـ اجلهـو الـ تبـ هلا األمـم املتحـدة مـن خـال
أعمــال مبعــوث الشخص ـ وبعثــة األمــم املتحــدة لاســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة والوكــاال
املوجو ة عل األ ض جهو ا عل قد كبري من األمهية.
 - 88وميثـ الشــعو باإلحبـا الـ شـهدْته لــدى أبنـاء الصــحراء الغربيـة ،مقترنــا باتســاع
النطــا اجلغــرايف للشــبكا اإلجراميــة واملتطرفــة يف منطقــة الســاح والصــحراء ،يــا ة يف
املخاطر ال هتدا استقرا مجي بلدا /املنطقة وأمنها .ومن شن /تسوية نزاع الصـحراء الغربيـة
أ /خيفــف مــن حــدة ه ـ ه املخــاطر احملتملــة ويع ـ از التعــاو /اإلقليم ـ يف مواجهــة التهديــدا
املشتركة والتكام اإلقليم من أج يا ة الفر االقتصا ية.
 - 89وعل النحو ال شد عليـه أثنـاء يـا إىل املنطقـة ،فـإ /إحـرا تقـدم يف أقـرب
وق ممكن أمر بالغ األمهية من أج معاجلة الوض اإلنساين املنساو الـ اسـتمر منـ فتـرة
طويلة جدا .ويف ه ا الصد  ،ما ل أالحظ م األسـف أ /العمليـة السياسـية الـ بـدأ يف
نيسا/أأبري  2007مل متهاد الطريق بعد إىل إجراء املفاوضا احلقيقيـة الـ عـا إليهـا جملـس
األمن و عو إليها مرا ا وتكرا ا.
 - 90وتكمن الصعوبة األساسية يف أ /ك طرف ين إىل طاولة املفاوضا برؤيـة خمتلفـة.
فـــاملغرب يـــرى أ /الصـــحراء الغربيـــة هــ أصـــا جـــزء مـــن املغـــرب ،وأ /األســـا الوحيـــد
للمفاوضا هـو مبـا ة احلكـم الـ ا حتـ السـيا ة املغربيـة الـ تقـدام هبـا ،وأنـه جيـب علـ
اجلزائر أ /تكـو /طرفـا يف تلـ املفاوضـا  .أمـا جبهـة البوليسـا يو فتـرى أ /الوضـ النـهائ
للصــحراء الغربيــة مل حيـدا بعــد ،وأ /الكلمــة األخــرية جيــب أ /تكــو /للســكا /األصــليني مــن
خــال إجــراء اســتفتاء يكــو /االســتقال خيــا ا فيــه ،وأ /مجي ـ االقتراحــا واألفكــا ال ـ
طرحتــها األطــراف ينبغ ـ أ /تُعــرض ،وأ /الطــرفني الوحيــدين املعنــيني بالتفــاوض مهــا جبهــة
البوليسا يو واملغرب.
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 - 91وقــد آ /األوا /للــدخول يف مفاوضــا جــا ة بــدو /شــرو مســبقة وحبســن نيــة مــن
أج التوص إىل ”ح سياس مقبول للطرفني يكف لشعب الصحراء الغربية تقرير مصـريه“
(انظــر قــرا جملــس األمــن  ،)2015( 2218الفقــرة  .)7وجيــب أ /يشــم احل ـ السياس ـ
املقبول للطرفني تسوية للزناع املتعلق بوض الصحراء الغربية ،مبـا يف ذلـ عـن طريـق االتفـا
عل طبيعة وشك مما سة احلـق يف تقريـر املصـري .وجيـب أ /تكـو /املفاوضـا مفتوحـة أمـام
مقترحـــا الطـــرفني وأفكا مهـــا .وميكـــن للجزائـــر ومو يتانيـــا ،بوصـــفهما بلـــدين جمـــاو ين،
ب وينبغـ هلمـا أ /يقـدما إسـهاما مهمـة يف هـ ه العمليـة .وحتقيقـا هلـ ه الغايـة ،طلبـ إىل
مبعوث الشخص أ /يضاعف جهو ه من أج إحرا تقدم م مجي اجلها املعنية.
 - 92وقد أنشن جملس األمن البعثة لرصـد تنفيـ وقـف إطـا النـا بـني الطـرفني ،واحلفـا
عل الوض العسكر القائم ،والقيام ،هنـا مبوافقـة الطـرفني ،بتنظـيم اسـتفتاء لتقريـر املصـري.
وكما هو احلال يف أ عملية لألمم املتحدة حلفـظ السـام ،تتـوىل البعثـة املسـرولية عـن تقـد
التقــا ير إىل األمانــة العامــة وجملــس األمــن ومبعــوث الشخص ـ بشــن /التطــو ا احملليــة ال ـ
تــرثر عل ـ الوضـ يف منطقــة عملياهتــا أو تتعلــق بــه ،مبــا يف ذل ـ احلفــا عل ـ وقــف إطــا
النـــا والظـــروف السياســـية واألمنيـــة الـ ـ تـــرثر علـ ـ عمليـــة الســـام الـ ـ يقـــوم مبعـــوث
الشخص بتيسريها.
 - 93وبدو /توافر عنصـر مـدين و مناسـب وذ مـا وظيفـ كامـ  ،ال ميكـن للبعثـة
أ اء عنصر أساس من مهامها ،وب ل لن تلـ توقعـا جملـس األمـن .ويف وقـ كتابـة هـ ا
التقريــر ،أ ى طــر معظــم أفــرا العنصــر املــدين الــدو للبعثــة بشــك أساسـ إىل تغــيري واليــة
البعثة حبكم الواق  ،وهو تطو من املمكن توق أ /تستغله العناصر املتطرفة واإل هابية .وحـىت
م الوجو احملدو ملوظف عم مدنيني وليني ،فـإ /األنشـطة العسـكرية لـن تكـو /مسـتدامة
يف األج ـ املتوســط إىل الطوي ـ  ،إذ أ /العنصــرين العســكر واملــدين للبعثــة يســريا /جنبــا إىل
جنــب .فــاألفرا العســكريو /يهيئــو /األوضــاع املائمــة عل ـ األ ض مــن أج ـ إتاحــة اجملــال
للمض قدما يف العملية السياسية ،ويعتمد اجلمي علـ الـدعم املـدين لاضـطاع باملهـام علـ
النحو املطلوب .وباإلضافة إىل اآلثا التشغيلية احلـا ة النامجـة عـن هـ ا الوضـ  ،فـإ /اسـتمرا
عجز البعثة عن تنفيـ املهـام املوكلـة إليهـا يف حـد ذاتـه لـيس مسـتداما ،وسيسـتتب  ،يف األجـ
القصري إىل املتوسط ،آثا ا كبرية علـ اسـتقرا املنطقـة ،وكـ ل علـ مصـداقية جملـس األمـن
وعمليا األمم املتحدة حلفظ السام والبعثا السياسية عل الصعيد العامل .
 - 94وإنــين أشــعر بقلــق عميــق جــدا أل /مــن املــرج أ /تســتمر البيئــة األمنيــة يف منطقــة
عمليا البعثة يف التدهو مبا يضاعف القيو احلالية عل أنشطتها لرصـد وقـف إطـا النـا .
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وقب األ مة احلالية ،كان البعثة تعمـ علـ اسـتكمال ترتيباهتـا اللوجسـتية واألمنيـة للتكيـف
م ه ه الظروف املستجدة والتنبر هبا؛ وه تفعـ ذلـ يف ظـ حمدو يـة املـوا والقـد ا .
وأوص ـ  ،كخطــوة أوىل ،وبانتظــا إجــراء تقيــيم شــام الحتياجــا البعثــة مــن الــدعم ،بــن/
يوافــق جملــس األمــن علــ نشــر  14موظفــا طبيــا عســكريا إضــافيا علــ حنــو مــا ذكــر يف
الفقرة  37أعاه.
 - 95وأ عو جملس األمن إىل استعا ة الدو املوك إىل البعثة و عمه ،وصيانة معـايري حفـظ
السام وحيا األمم املتحدة ،واألهم مـن ذلـ  ،جتنـب إ سـاء سـابقة لعمليـا األمـم املتحـدة
حلفظ السام يف مجيـ أحنـاء العـامل .ويكتسـ وجـو البعثـة وجنـا عملـها أمهيـة بالغـة لكفالـة
التزام الطرفني بوقف إطا النا  ،باعتبا ذل آلية لدعم تنفي قرا ا جملس األمن املتعاقبـة،
وأل /ذل ميث بوضو التزام اجملتم الدو بالتوص إىل ح للزناع .وملا كا /توسـي نطـا
املشا كة عل صعيد القطاعا واجملتمعا احمللية أساسيا أل بعثة من بعثـا حفـظ السـام،
فإين آم بوجه خا أ /تُرف القيو املتبقية املفروضة عل البعثة فيما يتعلق بـ ”تفاعلـها احلـر
م كافـة احملـاو ين“ ،علـ النحـو املنصـو عليـه يف مجيـ قـرا ا جملـس األمـن بشـن /هـ ا
املوضوع من عام .2012
 - 96وإ /خطر حدو[ خر لوقف إطا النا واستئناف أعمال القتال ،م ما يصـحب
ذل من خطر التصعيد باجتاه حرب شـاملة ،سـيز ا بقـد كـبري يف حـال اضـطر البعثـة إىل
املغا ة أو وجد نفسها غري قـا ة علـ تنفيـ الواليـة الـ حـد ها جملـس األمـن .ويف هـ ا
الســيا  ،ويف ضــوء اجلهــو املتواصــلة ال ـ يب ـ هلا مبعــوث الشخص ـ واســتمرا أمهيــة البعثــة،
أوصـ بــن /ميــد جملــس األمــن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لاســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة ملــدة
 12شهرا أخرى ،تنته يف  30نيسا/أأبري .2017
 - 97وأالحــظ م ـ بــالغ القلــق الــنق املــزمن يف متوي ـ برنــام الاجــئني وتــدهو احلالــة
اإلنســانية ،عل ـ حنــو مــا شــاهدته خــال يــا األخــرية إىل خميمــا الاجــئني بــالقرب مــن
تندوف ،وه حالة تفاقم جراء األمطا الغزيرة والفيضانا يف أواخر عام  .2015وعلـ
الــرغم مــن أ /هـ ه الكا ثــة الطبيعيــة االســتثنائية وجهـ االنتبــاه مــن جديــد إىل حمنــة الجئـ
الصحراء الغربية ،فـإ /مـن املـرج  ،مـا إ /يتاشـ الـزخم األو  ،أ /يظـ فتـو مهـة املـاحنني
وتناق امليزانيا اإلنسانية حتديني ئيسيني أمام جهو تقد املساعدة اإلنسانية.
 - 98وإين أحـ اجملتمـ الــدو علـ مواصـلة تقــد الـدعم و يـا ة التمويـ هلـ ا الرنــام
اإلنساين احليو  .وحتقيقا هل ه الغاية ،يسـرين أ /أشـري إىل أ /مفوضـية األمـم املتحـدة لشـرو/
الاجئني تعقد جلسة إحاطة للماحنني ،وأ عـو البلـدا /املاحنـة إىل تقـد الـدعم الكامـ جلهـو
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ومبا ا املفوضية وشركائها هبدف احلصـول علـ مزيـد مـن التمويـ حلالـة الاجـئني هـ ه،
مـ األخـ يف االعتبــا أ /هـ ه احلالــة ه ـ احلالــة األطــول أمــدا مــن ه ـ ا النــوع الـ كلف ـ
املفوضية مبعاجلتها .وأكـر أيضـا عـو إىل مواصـلة النظـر يف التسـجي يف خميمـا الاجـئني
بالقرب من تندوف ،وأ عو إىل ب ل اجلهو يف ه ا الصد .
 - 99وال يزال يساو ين القلق إ اء استمرا تعليق برنـام تـدابري بنـاء الثقـة ألنـه مـن احملـز/
ؤية أسر مشتتة ملدة طويلة .وإين أشج الطـرفني علـ إجـراء مزيـد مـن احلـوا مـ املفوضـية
بشن /استئناف ه ا الرنام اإلنساين املهم لسكا /الصحراء الغربية.
 - 100وال يزال من األمهية مبكا /سد مجي الثغرا يف جمال محاية حقو اإلنسا /ومعاجلـة
مسائ حقو اإلنسا /األساسية يف حاال الزناعا الطويلة األمـد كمـا هـو حـال الـزناع يف
الصــحراء الغربيــة .فحقــو اإلنســا /ال حتــدها حــدو  .ومجي ـ أصــحاب املصــلحة ملزمــو/
باحترام حقو اإلنسا /جلمي األشخا  .ول ل  ،فإنين أح الطـرفني علـ احتـرام وتعزيـز
حقو اإلنسا ،/مبا يف ذل عن طريق سـد الثغـرا املتبقيـة يف جمـال حقـو اإلنسـا /وتعزيـز
تعاوهنما م مفوضية حقو اإلنسا /وخمتلف آليا حقو اإلنسا /التابعة لألمم املتحدة.
 - 101وأشيد بتعاو /الطرفني م مفوضية حقو اإلنسا /أثنـاء بعثاهتـا إىل الصـحراء الغربيـة
وخميمــا الاجــئني يف عــام  .2015وأحــيط علمــا أيضــا بالــدعوا ال ـ وجهت ـها حكومــة
املغــرب إىل املكلفــني بواليــا يف إطــا اإلجــراءا اخلاصــة جمللــس حقــو اإلنســا /وبتعاوهنـا
معهم .وأ حب بتنكيد أ /اجمللس الوطين حلقو اإلنسـا /عُـني بوصـفه اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة
املستقلة ،عل النحو املتوخ يف الروتوكول االختيا التفاقية مناهضـة التعـ يب وغـريه مـن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الاإنسـانية أو املهينـة ،وأحـ علـ إكمـال اإلجـراءا
التشريعية املطلوبة الستكمال العملية .وأ حب أيضا بإعا /جبهة البوليسا يو عـن اسـتعدا ها
للتعـــاو /مــ املفوضـــية ،وكــ ل بالتعـــدي اإلجيـــاي الــ أجرتـــه يف اختصـــا ”احملكمـــة
العسكرية“ يف خميما الاجئني.
 - 102وأح عل مزيد من التعاو /فيما يتعلـق حبالـة حقـو اإلنسـا /يف الصـحراء الغربيـة
وخميما الاجئني ،مبا يف ذل عن طريق عم هيئـا حقـو اإلنسـا /العاملـة هنـا و يـا ة
تقــد املســاعدة اإلنســانية يف املخيمــا  .وبــالنظر إىل اســتمرا و و تقــا ير عــن انتــهاكا
حلقــو اإلنســا ،/ال بــد مــن إ ســاء فهــم مســتق وحمايــد حلالــة حقــو اإلنســا /يف ك ـ مــن
الصــحراء الغربيــة واملخيمــا  ،مــن خــال التعــاو /املنــتظم مـ املفوضــية وغريهــا مــن هيئــا
حقو اإلنسا ،/هبدف كفالة احلمايـة للجميـ  .وهـ ا مـن شـننه أ /يسـهم يف التنفيـ الكامـ
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والفعال للقانو /الدو حلقو اإلنسا /ومعايري حقو اإلنسا /الدوليـة مـن جانـب الطـرفني.
ومن شننه أيضا املسامهة يف هتيئة بيئة تفض إىل إحرا تقدم يف عملية التفاوض.
 - 103ويف ضـــوء االهتمـــام املســـتمر باستكشـــاف املـــوا الطبيعيـــة يف الصـــحراء الغربيـــة
واستغاهلا ،أكر عو مجي اجلها الفاعلة ذا الصلة إىل االعتراف ”باملبدأ القاضـ بـن/
مصاحل أه ه ه األقاليم هلا املقام األول“ ،وفقا للما ة  73من ميثا األمم املتحدة.
 - 104غري أ /ما أو تنكيده بشـدة يف هنايـة املطـاف هـو أ /الـزناع علـ الصـحراء الغربيـة،
وما يصاحبه مـن معانـاة إنسـانية مفجعـة حقـا ،جيـب أ /ينتـه مـن أجـ فـاه أبنـاء الصـحراء
الغربيـــة ومـــن أجـــ حتقيـــق االســـتقرا واألمـــن يف منطقـــة مشـــال أفريقيـــا وخا جهـــا .ويف
عــام  ،2007طلــب جملــس األمــن إىل الطــرفني التفــاوض إلجيــا ح ـ  ،ومل يتمكنــا مــن القيــام
ب ل عل الرغم من مرو تس سنوا  .وقد بات احلاجة ملحـة أكثـر مـن أ وقـ مضـ
إىل أ /ي ـدخ الطرفــا /يف حــوا حقيق ـ وأ /يقــدم اجملتم ـ الــدو ك ـ مســاعدة ممكنــة يف
ه ا الصد .
 - 105ويف اخلتــام ،أو أ /أتقــدم خبــال الشــكر إىل مبعــوث الشخص ـ للصــحراء الغربيــة،
كريستوفر و  ،عل جهو ه املتواصلة وعمله الدؤوب م الطرفني والدول اجملـاو ة يف إطـا
مساعينا اجلماعية الرامية إىل تسوية ه ا الزناع .وباملث  ،فإنين ممنت جـدا لكـيم بولـدو  ،ممـثل
اخلاصة للصـحراء الغربيـة و ئيسـة البعثـة ،علـ قيا هتـا املثاليـة .وحيظـ كـا هـ ين املسـرولني
الدوليني املخلصني بـدعم الكامـ وتقـدير لألعمـال الـ مـا فتئـا يضـطلعا /هبـا يف أصـعب
الظـروف السياسـية .وباإلضــافة إىل ذلـ  ،أو أ /أشــكر اللـواء طيـب عــزام ،وكـ ل ســلفه،
اللواء إيد موليونو ،عل ما أبدياه مـن اقتـدا وتفـا /يف خدمـة البعثـة .وأخـريا ،أشـكر أيضـا
جال ونساء البعثة عل ما يقومو /به من عم يف ظروف صعبة من أج إجنا والية البعثة.
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املرفق
بعثة األمم املتحدة لاستفتاء يف الصحراء الغربية
املسامها حىت  31آذا أما
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البلد

املراقبون العسكريون

األ جنتني
النمسا
بنغا ي
بوتا/
الرا ي
الصني
كرواتيا
جيبو
مصر
السلفا و
فرنسا
أملانيا
غانا
غينيا
هندو ا
هنغا يا
اهلند
إندونيسيا
أيرلندا
األ /
كا اخستا/
ماو
ماليزيا
املكسي
منغوليا
نيبال
نيجرييا

3
5
8
2
10
7
7
1
20
3
6
4
10
4
13
6
3
5
3
5
3
12
4
4
5
3

2016
(أ)

القوات
20
-

(أ)

الشرطة املدنية
-

(ب)

اجملموع
3
5
28
2
10
7
7
1
20
3
6
4
17
4
13
6
3
5
3
صفر
5
3
12
4
4
5
3
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البلد

املراقبون العسكريون

باكستا/
بولندا
مجهو ية كو يا
االحتا الروس
سر النكا
سويسرا
توغو
اليمن
اجملموع

14
1
4
14
3
1
2
10
205

(أ)

القوات
27

(أ)

الشرطة املدنية
-

(ب)

اجملموع
14
1
4
14
3
1
2
10
(
232

)

(أ) القوام املنذو /به للعنصر العسكر هو  246فر ا ،مبا يشم قائد القوة.
(ب) القوام املنذو /به هو  12فر ا.
( ) القوام الفعل يف امليدا ،/يف ما يتعلق بالشرطة العسكرية والشرطة املدنية ،مبا يشم قائد القوة.
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