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 الدورة السادسة والسبعون 
 األعمالمن جدول  63البند 

 تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة 
   

 مسألة الصحراء الغربية   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
م هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من   ــبتمبر   1ُيقدَّ ، 2021آب/أغســـــــــط    31إلى   2020أيلول/ســـــــ

. ويتضمن ملخصا آلخر تقرير مقدم من األمين العام إلى مجل  األمن 75/106عمال بقرار الجمعية العامة  
 (.S/2021/843ء الغربية )عن الحالة فيما يتعلق بالصحرا

 
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/106
https://undocs.org/ar/A/RES/75/106
https://undocs.org/ar/S/2021/843
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بشـــــــــــــ ن مســـــــــــــ لة  75/106، اتخذت الجمعية العامة القرار  2020كانون األول/ديســـــــــــــمبر    10في  - 1
م هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من   إلى   2020أيلول/ســــــــبتمبر   1الصــــــــحراء الغربية، يدون تصــــــــويل. وُيقدَّ

 من ذلك القرار. 7، عمال بالفقرة 2021آب/أغسط   31

ــ لة تتعلق بالســــــالم واألمن، دا يا في  رارات   - 2 ويتناول مجل  األمن الصــــــحراء الغربية باعتمارها مســــ
إلى ضــرورة التو ــى إلى سيى ســياســي عادل دا م يقبلن الطرفان ي فى لشــعا الصــحراء الغربية تقرير متتالية  

مصــير. . وتتناول ا لجنة المســا ى الســياســية الخا ــة وعن اء الســتعمار )اللجنة الرابعة( التابعة للجمعية العامة  
لشـــــــــعوب المســـــــــتعمرة باعتمارها إ ليما واللجنة الخا ـــــــــة المعنية بحالة تنفيذ إعالن من  الســـــــــتقالل للبلدان وا

 متمتع بالح م الذاتي ومس لة تتعلق بإن اء الستعمار. غير

،  ــــدمــــل تقريرا إلى المجل  عن الحــــالــــة فيمــــا يتعلق (2020)  2548وعمال بقرار مجل  األمن   - 3
ــرين األول/أ توبر   1(، في S/2021/843بالصــــــحراء الغربية ) . ويتناول التقرير بالو ــــــل الحالة  2021تشــــ

على أرض الوا ع؛ ووضــــــــــــــع المفاوضــــــــــــــات الســــــــــــــياســــــــــــــية المتعلقة بالصــــــــــــــحراء الغربية؛ ويالة تنفيذ القرار  
؛ والتحديات الراهنة التي تواج  ا عمليات بعثة األمم المتحدة لالســتفتاء في الصــحراء الغربية (2020) 2548

 )المعثة(، عالوة على الخطوات المتخذة للتغلا علي ا.

ــت نا    - 4 ــايق. فقد أد  اســ ــدور تقريري الســ ــحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ  ــ وتدهورت الحالة في الصــ
ــاريو(   األعمال العدا ية يين ــايية الحمراء ووادي الذها )جب ة البوليســــــ ــعبية لتحرير الســــــ المغرب والجب ة الشــــــ

( إلى يدوث تغّيرات كبيرة في البي ة العملياتية  19-واســـــــــــــتمرار تفشـــــــــــــي جا حة مرض فيرو  كورونا ) وفيد
 للمعثة، األمر الذي يد من  درت ا على تنفيذ وليت ا.

، ر ــــدت المعثة تســــعة ايتجاجات  2020تشــــرين األول/أ توبر  29إلى  18وفي الفترة الممتدة من  - 5
مدنيا  ـحراويا، من يين م نسـاء وأافال، بالقرب  80سـلمية يوجن عام، نممت ا مجموعات تضـم ما يصـى إلى 

ونقــــى  الجــــدار الرملي وفي موا ع أفر ــــة المعثــــة في أغوانيــــل وبير لحلو وم ير  وميجيــــك وتيفــــاريتي.  من 
ة عددا من المطـالا، بمـا في ذلك ضــــــــــــــرورة سإجراء اســــــــــــــتفـتاء  وعيجـاد يى فيمـا يتعلق المتمـاهرون إلى المعثـ 

ساإلفراج عن الســــــــــــــجنــاء   بمركز اإل ليم؛ وعغالق الطريق في المنطقــة العــافلــة في ال ركرات بشــــــــــــــ ــى دا م؛ و
دون الســياســيين الصــحراويين من الســجون المغربية . وفي كى مرة، تفر ل اليتجاجات ســلميا في نف  اليوم 

، ر ــــــــــــدت المعثة وجود مجموعة تضــــــــــــم يوالي  2020تشــــــــــــرين األول/أ توبر   21و وع يوادث أمنية. وفي 
شــــــخصــــــا، من يين م نســــــاء وافى وايد على األ ى، في المنطقة العافلة في ال ركرات. وأ ام المتماهرون  50

ة المرور كّليـا يين يـاجزا على الجزء المعبـد من الطريق داخـى المنطقـة العـافلـة، مـا تســــــــــــــبـا في عر لـة يركـ 
تشــــــــــــــرين األول/أ توبر، ر ــــــــــــــدت المعـثة في المنطـقة  29إلى  22اإل ليم وموريـتانـيا. وفي الفترة الممـتدة من  

فردا مســــــلحا   12خالل عملية اســــــتطال ية بطا رة هلي وبتر فوق ال ركرات، وجود ما يصــــــى إلى  العافلة، من
ــى إ ــ ري وما يصـ ــاريو بالزي العسـ ــ ري، اثنتان  من أفراد جب ة البوليسـ لى ثماني مركمات خفيفة ذات اراف عسـ

، وهو نف  اليوم الذي اتخذ فين مجل   2020تشـــــــــرين األول/أ توبر  30من ا محمَّلتان ب ســـــــــلحة ثقيلة. وفي 
ــحفيا أ(2020)  2548األمن القرار  ــاريو ييانا  ـــــ ــدرت جب ة البوليســـــ  دت فين من جديد  رارها المؤرخ ، أ ـــــ

بشــ ن سإعادة النمر في مشــاركت ا  في العملية الســياســية المتعلقة بالصــحراء    2019تشــرين األول/أ توبر   30
الغربية، وأفادت أن ا ســـــتعمى على ستصـــــعيد ال فا  التحريري الواني أمام تقاع  األمم المتحدة عن ضـــــمان 

 تنفيذ ولية بعثة المينورسو .
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ــتطال ية بطا رة هلي وبتر وجود   26تداء من واي  - 6 ــدت المعثة في العة اســ ــرين األول/أ توبر، ر ــ تشــ
مركمــة تــابعــة للجيك المل ي المغربي غرب الجــدار الرملي، تحمــى معــدات ثقيلــة لتجري  التربــة، وهي   16

هلي وبتر   تشـــــرين الثاني/نوفمبر، ر ـــــدت المعثة في العة اســـــتطال ية بطا رة 6متج ة نحو ال ركرات. وفي 
مركمة، يحمى العديد من ا أســـــــلحة    250و ـــــــول  وة عســـــــ رية تابعة للجيك المل ي المغربي تت لل من نحو 

كيلومترا تقريما إلى الشــــــمال الشــــــر ي من ال ركرات، في المنطقة المحددة بموجا التفاق   12ثقيلة، على بعد 
نوفمبر، ألقى ملك المغرب محمد الســاد   تشــرين الثاني/ 7يو ــف ا المنطقة المحمورة. وفي   1العســ ري ر م 

خطابا بمناســمة الذكر  الخامســة واألربعين للمســيرة الخضــراء أعرب فين عن رفضــن سللممارســات المرفوضــة،  
لمحاولة عر لة يركة الســــــير الطبيعي يين المغرب وموريتانيا  وأ د أن المغرب سســــــيتصــــــد ، ب ى  وة ويزم،  

تشرين الثاني/نوفمبر،   12واستقرار أ اليمن الجنوبية . وفي رسالة مؤرخة  للتجاوفات التي تحاول الم  بسالمة  
ــتفزافية   يثني الملك محمد الســــــــاد  على سمضــــــــاعفة  ج ودي إليجاد تســــــــوية فورية ون ا ية سل عمال الســــــ

المقبولـة والمزعزعـة لالســــــــــــــتقرار  التي تقوم ي ـا جب ـة البوليســــــــــــــاريو في المنطقـة العـافلـة في ال ركرات.   غير
ــالة أن سالممل ة المغربيةو  ــافل الرســــ .. بح م مســــــؤوليات ا وفي إاار المتثال ال امى للشــــــر ية الدولية، . أضــــ

تحتفظ بحق التصـــــر ، في الو ل وباألســـــلوب اللذين تراهما مناســـــبين، من أجى الحفاق على وضـــــع المنطقة  
 واستعادة يرية التنقى .

ــما  يوم   - 7 ــاهدت 13وفي  ـــــــ ــرين الثاني/نوفمبر، شـــــــ  المعثة المتماهرين في المنطقة العافلة في  تشـــــــ
ال ركرات واألفراد المســــــلحين التابعين لجب ة البوليســــــاريو وهم يغادرون فج ة مو ع المماهرة. وبعد ذلك يو ل  
مع تمادل إلاالق النار، بما في ذلك القتان ناريتان من اتجا. موا ع جب ة البوليســـــــــاريو ونيران   صـــــــــير، ســـــــــُ

اتجا. الجدار الرملي المتاخم للم ان الذي ُنشــــــــــــــرت فين  وات الجيك المل ي المغربي.  األســــــــــــــلحة الثقيلة من 
المنطقة   شوهدت عنا ر تابعة للجيك المل ي المغربي تصى إلى المو ع الذي كان يشغلن المتماهرون في ثم

معثة في العة  العافلة. ولم ُتبلغ المعثة يو وع أي إ ــابات في أيداث ذلك اليوم. وفي ذلك المســاء، ر ــدت ال
ارت اب ثالثة خرو ات جديدة عبر الجدار الرملي جنوب شـرق ال ركرات. وعلى   اسـتطال ية بطا رة هلي وبتر،

كيلومترات تقريـما شــــــــــــــرق الطريق المعبـّد، ليمـل المعـثة في العت ـا الســــــــــــــتطال ـية بطـا رة هلي وبتر    6بعـد  
 جدار رملي جديد عبر المنطقة العافلة.جرافات الجيك المل ي المغربي  د شرعل في تشييد  أن

وفي رســــــالة موج ة إلّي في اليوم نفســــــن، أدان إيراميم غالي، األمين العام لجب ة البوليســــــاريو سال جوم   - 8
الويشـــــــي على المدنيين الصـــــــحراويين العزل ، مشـــــــيرا إلى أن سالعملية العســـــــ رية التي شـــــــنت ا القوات المغربية  

خ لو ل إاالق الـنار ، وهو عـمى” سينمغي ل مم المتحـدة ومجل  األمن إدانـتن عـمى عدواني وانتـ اص  ـــــــــــــار  هي 
ب  و   مارات اإلدانة . وفي ييان  ـدر في اليوم نفسـن، أشـار وفير الخارجية المغربي إلى أن العمليات المغربية  

تشــــــــرين  14في منطقة ال ركرات  د ستمل بشــــــــ ى ســــــــلمي، ودون اشــــــــتماص أو ت ديد لســــــــالمة المدنيين . وفي  
الثاني/نوفمبر، أ ـــــدر الســـــيد غالي سمرســـــوما  أعلن فين سن اية التزام يجب ة البوليســـــاريو  يو ل إاالق النار ، 

 سما ترتا علين من است نا  العمى القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعا يالصحراوي  .  و 

ل األمم المتحدة في ممادرات ، شــــارك 2020تشــــرين الثاني/نوفمبر    13وفي األيام التي ســــمقل أيداث   - 9
ــع والتحذير  ــعيد الوضــ ــلحة لتجنا تصــ ــحاب المصــ ــا ر أ ــ ــالت متعددة مع الطرفين والبلدان المجاورة وســ واتصــ

تشـــــــــرين    19انت ا ات و ل إاالق النار والعوا ا الخطيرة إلدخال أي تغييرات على الوضـــــــــع الراهن. وفي   من 
لســاد ، أيف في ا المغرب على ممارســة أ صــى درجات ضــم   الثاني/نوفمبر، وج ُل رســالة إلى الملك محمد ا 

النف  لتجنا المزيد من التصــعيد والعودة إلى الوضــع الســايق. وفي اليوم نفســن، وج ل رســالة إلى الســيد غالي، 
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ــية.  ــياسـ ــت نا  العملية السـ ــعيد وت ي ة البي ة الالفمة لسـ ــاريو على تجنا المزيد من التصـ أيف في ا جب ة البوليسـ
تشـرين الثاني/نوفمبر، أن اإلجراءات التي اتخذها المغرب  21لى رسـالتي، أ د الملك محمد السـاد ، في  وردا ع 

في ال ركرات إجراءات سل رجعـة في ـا ، مشـــــــــــــيرا في الوـ ل نفســــــــــــــن إلى أن المغرب يمـى سملتزـما يو ل إاالق  
، ذكر الســــــــــــيد غالي 2020كانون األول/ديســــــــــــمبر    2النار . وعلى جانا آخر، وفي رســــــــــــالة موج ة إلّي في  

 .النف    جب ة البوليساريو سلي  أمام ا خيار آخر سو  ممارسة يق ا المقد  في الدفاع عن  أن 

وخالل الفترة المشــــــــــــــمولـة ـبالتقرير، أعلـنل األردن وعســــــــــــــواتيني واإلمـارات العربـية المتحـدة والمحرين   - 10
ييسـاو، وليبيا ومالوي وهايتي   -السـتوا ية وغينيا  وبوركينا فاسـو وفامبيا والسـنغال وسـورينام وسـيراليون وغينيا  

تشرين  23 عن افتتا  أو اعتزام ا افتتا  س نصليات عامة  في العيون أو الداخلة. وفي رسا ى موج ة إلّي في
 انون   15 و 2020تشــــــــــــرين الثاني/نوفمبر    4و  2020تشــــــــــــرين األول/أ توبر   28و   2020األول/أ توبر  

األول/ديســــــــــــــمبر    17و    2020األول/ديســــــــــــــمبر   األول/ديســــــــــــــمبر    19و    2020كـــــانون    2020كـــــانون 
، و ـــــــل الســـــــيد غالي هذ. 2021آب/أغســـــــط    30و   2021نيســـــــان/أيريى   6و   2021آذار/مار    5 و

ــ ى سانت ا ا للقانون الدولي و ــية ب ن ا تشــــــــ .. خر ا للمركز القانوني الدولي للصــــــــــحراء  .  الممثليات الديلوماســــــــ
 ير متمتع بالح م الذاتي .الغربية، يو ف ا إ ليما غ

، اعترفل الوليات المتحدة األمري ية، في إعالن ر اســــــــــــي، 2020كانون األول/ديســــــــــــمبر   10وفي  - 11
سبســـــــــــــــيادة المغرب على إ ليم الصــــــــــــــحراء الغربـية ـب  مـلن  وأعـادت ـت  ـيد ـت يـيدهـا سل ترا  الح م اـلذاتي الجـاد 

ار. األســــــا  الوييد لحى عادل ودا م للنزاع . وفي رســــــالة  والوا عي وذي المصــــــدايية الذي  دمن المغرب باعتم 
كانون األول/ديســــــمبر، أ د القا م ب عمال منســــــق جب ة البوليســــــاريو أن اإلعالن سمو ل مؤســــــل   17مؤرخة  

كــانون األول/ديســــــــــــــمبر، أعلنــل الوليــات    24وأيــادي الجــانــا ينت ــك ميثــاق األمم المتحــدة و رارات ــا . وفي  
 سمو عا للوجود الفتراضي للوليات المتحدة في الصحراء الغربية .  المتحدة أن ا ستفتت 

وغرب الجدار الرملي، وا ى المغرب الستثمار في تطوير ال يا ى األساسية خالل الفترة المشمولة   - 12
، أعلنل الســلطات المغربية عن الفا ز في منا صــة لبناء ميناء الداخلة  2021نيســان/أيريى   30بالتقرير. وفي  

ــريع يرب  يين مدينة ا ــتمر العمى في يناء اريق ســــ ــاء. وعالوة على ذلك، اســــ ألالســــــي، وهو ياليا  يد اإلنشــــ
يزيران/يونين، فارت وفود ديلوماســــــــــية من األردن وعمان   26و   24تيزنيل في المغرب والداخلة. وفي يومي  

ر. وتعتبر جب ة البوليسـاريو هذ. والممل ة العربية السـعودية واليمن الداخلة والعيون لسـت شـا  فرال السـتثما
ــحراء الغربية   ــم غير القانوني ألجزاء من الصـ ــ ري والضـ ــتثمارات محاولة سلتوايد وتطبيع اليتالل العسـ السـ

(S/2020/938 8، الفقرة.) 

ــفة عامة. ونفذت المعثة على األنشـــــــــــطة العملياتية للمع 19-وظى و ع جا حة كوفيد - 13 ثة معتدل بصـــــــــ
، يـدأت المعثـة 2021تموف/يوليـن    1مقرهـا بمـدينـة العيون ترتيمـات العمـى عن ُبعـد ييثمـا أم ن ذلـك. وفي   في
في المـا ة من موظفي ـا اســــــــــــــت ـنا  عمل م  75تنفـيذ خطـة للعودة إلى العمـى، تتي  لنســـــــــــــــمة تصــــــــــــــى إلى  في
في اإل ليم   19-مفــاج ــة في يــالت اإل ـــــــــــــــابــة بفيرو  كوفيــد  م ــاتــا مقر المعثــة. ونمرا لحــدوث فيــادة في
، سـجلل  2021آب/أغسـط    30آب/أغسـط ، ُعلّققل ترتيمات العودة إلى العمى يتى إشـعار آخر. وفي   في

عمليات   2020المعثة أول يالة وفاة في  ـــفو  موظفي ا بســـبا الفيرو . و د اســـُتؤنفل في آب/أغســـط   
دت م إلى أواـان م ونشــــــــــــــرهم، بـالتعـاون الوثيق مع األمـانـة العـامـة ومع المغرب تنـاوب األفراد النمـاميين وععـا

وجب ة البوليســـاريو والدول األعضـــاء. وعلى الرغم من اســـتمرار الصـــعوبات فيما يتعلق بالســـفر الدولي والقيود 
 تقرير.مرايما عس ريا خالل الفترة المشمولة بال 174األخر  المتصلة بالجا حة، فقد تسنى إتمام تناوب 
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وتعاونل ي ومة المغرب وجب ة البوليساريو وي ومة الجزا ر تعاونا كامال مع المعثة في أثناء تفشي  - 14
هــذ. الجــا حــة. ودعمــل ي ومتــا المغرب والجزا ر الموظفين المــدنيين واألفراد العســــــــــــــ ريين التــابعين للمعثــة 

ي ــا، على التوالي، وذلــك بمنح م إم ــانيــة  المســـــــــــــــافرين من مرا ز عمل م في اإل ليم وفي تنــدو  بــالجزا ر وعل
، يدأ األفراد العســـــ ريون  2021الو ـــــول إلى الريالت الجوية التجارية الدولية الخا ـــــة. ومنذ شـــــما /فبراير  

والموظفون المــدنيون التــابعون للمعثــة يتلقون اللقــايــات التي يتيح ــا الجيك المل ي المغربي ووفارة الصــــــــــــــحــة  
لجدار الرملي، وتلك التي تتيح ا الســـــــلطات الصـــــــحية الجزا رية في تندو . ويتى  المغربية في اإل ليم غرب ا

في المـاـ ة من جميع الموظفين المـدنيين اـلدوليين ونســـــــــــــــمة   76آب/أغســــــــــــــط ، كـاـنل  ـد تلقـل نســـــــــــــــمة    31
 الما ة من األفراد العس ريين جرعتي اللقا  كلتي ما في اإل ليم. في 80

قارير الواردة عن أي تغييرات يجري ا الطرفان في الوجود العس ري ووا لل المعثة ر د وتسجيى الت  - 15
والمنشــــلت العســــ رية على الرغم من تعليق أنشــــطة الفريق العامى المعني بالنت ا ات. ومن خالل يناء جدار  

كيلومترا في ال ركرات، ي ون الجيك المل ي المغربي  ــــد عزف وجود.    20رملي جــــديــــد يبلغ اولــــن يوالي  
ــاية عبر ــغال    40تناهز   مســــ ــي في المنطقة العافلة. ومنذ ذلك الحين، أجريل أشــــ كيلومترا مربعا من األراضــــ

د في عــام   ، وعن ظــى دون تعبيــد. ولم تتم ن المعثــة 2016ترميميــة في ذلــك الجزء من الطريق الــذي لم ُيعبــَّ
 دة  د ُفرعل في المنطقة. ت  يد  حة التقارير التي وردت من جب ة البوليساريو والتي تفيد ب ن ألغاما جدي  من

وأثرت األيــداث التي شــــــــــــــ ــدهــا اإل ليم تــ ثيرا كبيرا على العمليــات التي تقوم ي ــا المعثــة في مجــال   - 16
ــمولة بالتقرير. وفي  ــرين األول/أ توبر  3اإلجراءات المتعلقة باأللغام خالل الفترة المشــــ ــتؤنفل  2020تشــــ ، اســــ

المتعلقة باأللغام شـــرق الجدار الرملي بعد أن كانل  د تو فل في و ل ســـايق  األنشـــطة المتصـــلة باإلجراءات  
ــحراء الغربية في  19-عند يداية جا حة كوفيد ــبا إغالق الحدود يين الجزا ر وع ليم الصــــــ آذار/مار    20بســــــ

2020  (S/2020/938  ــاييع من العمليات فق ، تو فل مرة أخر  األنشـــــــــطة  37، الفقرة (. وبعد خمســـــــــة أســـــــ
العتيادية المضــطلع ي ا في إاار اإلجراءات المتعلقة باأللغام شــرق الجدار الرملي بســبا اســت نا  األعمال  

 .2020العدا ية في تشرين الثاني/نوفمبر  

مفوضـــــية شـــــؤون الالج ين( توفير الحماية الدولية،  ووا ـــــلل مفوضـــــية األمم المتحدة لشـــــؤون الالج ين )  - 17
ــاعدات    ما  ــال المسـ ــل( وبرنامأل األغذية العالمي، بإيصـ  امل، بالتعاون مع منممة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسـ

 .اإلنسانية إلى الالج ين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات الخمسة بالقرب من تندو ، بالجزا ر 

ــبا جا حة كوفيد  و د تفا مل - 18 ــة أ ـــال في المخيمات بسـ ــادية ال شـ . 19-الحالة الجتما ية وال تصـ
، ـت ثرت المخيمـات بموجـة ـثانـية من الجـا حـة، ثم في منتصــــــــــــــل تموف/يولـين، بموجـة  2021وفي آذار/مـار  

يالة   48يالة إ ـــــابة بالمرض، من يين ا   1 040ثالثة هي األســـــوأ يتى اآلن، ييف أســـــفرت عن أ ثر من 
ة. وظلل التقارير الواردة من الالج ين الصـــــــحراويين المييمين في المخيمات تفيد فقدان م لمصـــــــادر الدخى  وفا

وفرال العمى ونقصــا في الســيولة النقدية على نطاق واســع، وهو ما أد  إلى انخفاض القوة الشــرا ية وبالتالي  
ــية. و د  ــاسـ كان الحصـــول على الخدمات الصـــحية  فيادة الصـــعوبات التي يواج ون ا في تلبية ايتياجات م األسـ

والصـــــــر  الصـــــــحي والطا ة والغذاء مصـــــــدر  لق ملّ  في  ـــــــفو  الالج ين. وظلل الحالة التغذوية العامة  
لالج ين الصــحراويين تتســم بال شــاشــة، ييف ســجلل المؤشــرات ذات الصــلة تراجعا مطردا على مر الســنين. 

يادة يرنامأل األغذية العالمي في تشـــــــــرين األول/أ توبر وأظ رت نتا أل عملية ر ـــــــــد ما بعد التوفيع ُأجريل بي
جلل لدي ا  500وشــــملل أ ثر من   2020 أســــرة معيشــــية لالج ين، أن هناص فيادة في معدل األســــر التي ســــُ

في الما ة من األســــر المعيشــــية عند  31,5درجات يّدية ومتدنية من الســــت الص الغذا ي، ييف كانل نســــمة  
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يـة ونســــــــــــــمـة  في المـا ـة  47,2في المـا ـة عنـد المســــــــــــــتويـات المتـدنيـة مقـايـى نســــــــــــــمـة    5,2  المســــــــــــــتويـات الحـدّق
 الما ة، على التوالي، في العام السايق. في 8,5 و

لل فيادة ملحوظة في المســــــاهمات اإلنســــــانية عقا إاالق النداء المشــــــترص 2020وفي عام  - 19 جّق ، ســــــُ
األغذية العالمي واليونيســــــل وخم     الذي أ ــــــدرتن مفوضــــــية شــــــؤون الالج ين وبرنامأل  19-لمواج ة كوفيد

مليون دولر. ويصـــــــــلل الوكالت الثالث  15لجمع يوالي   2020منممات غير ي ومية في نيســـــــــان/أيريى  
. ومع ذـلك، 19-في المـاـ ة من ايتـياجـات ـا اإلجمـالـية لمواج ـة الحـاـلة الـناجمـة عن جـا حـة كوفـيد 60على نحو 

 خيمات في تندو  هشا للغاية.ل يزال البرنامأل الجاري تنفيذ. لفا دة الم

و راراتـن الاليقـة،    (1999)  1282ولم ُتســــــــــــــتـ نل بعـد تـدايير ينـاء الثقـة، عمال  بقرار مجل  األمن   - 20
ــرية يين الالج ين الصــــــحراويين في مخيمات تندو  ومجتمعات م من ــالت األســــ ــلية    أجى إتاية التصــــ األ ــــ
 إ ليم الصحراء الغربية. في

، شــــــــــــــجع مجل  األمن بقوة على تعزيز التعـاون مع مفّوضـــــــــــــــية األمم (2020) 2548وفي القرار   - 21
الييام  مفوضـية منالمتحدة لحقوق اإلنسـان، بما في ذلك من خالل تيسـير الزيارات إلى المنطقة. ولم تتم ن ال

ب ي فيارات إلى المنطقة للســنة الســادســة على التوالي. وما فال تعّذر و ــول المفوضــية إلى الصــحراء الغربية 
 يتسبا في ثغرات كبيرة على مستو  ر د يقوق اإلنسان في اإل ليم.

المشـــــــمولة ويســـــــاورني  لق عميق إفاء التطورات التي اســـــــتجّدت في الصـــــــحراء الغربية خالل الفترة   - 22
بالتقرير. ول يزال مركز المنطقة العافلة يو ــــف ا منطقة مجردة من الســــال  يشــــ ى يجر الزاوية في مســــاعي 
التو ـــى إلى يى ســـلمي للحالة في الصـــحراء الغربية. ويشـــ ى اســـت نا  األعمال العدا ية يين المغرب وجب ة  

ســـياســـي ل ذا النزاع الذي اال أمد.. وفي هذا البوليســـاريو انت اســـة كبيرة في المســـاعي الرامية إلى إيجاد يى 
الســـــياق، بات اســـــت نا  العملية الســـــياســـــية أ ثر إلحايا من أي و ل مضـــــى. ول يزال من الضـــــروري للغاية 

 يتفق الطرفان بش ن تعيين ممعوث شخصي لست نا  الحوار السياسي بش ن الصحراء الغربية. أن

يى على الرغم من النت اســــــــة ال بيرة التي يدثل مؤخرا.   وما فلل واثقا من إم انية التو ــــــــى إلى - 23
واآلن أ ثر من أي و ل مضــــــى، بات التو ــــــى إلى يى ســــــياســــــي عادل ودا م يقبلن الطرفان وي فى لشــــــعا  

 (2019)  2494و    (2019)  2468و    (2018)  2440الصــــــــــــــحراء الغربيــة تقرير مصــــــــــــــير. وفقــا للقرارات  
ــية   (2020)  2548 و ــياسـ ــا بإرادة سـ ــتدعي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضـ وية. وعنني أ رر دعوتي يسـ

أعضــــاء مجل  األمن وأ ــــد اء الصــــحراء الغربية والج ات الفاعلة المعنية األخر  ذات الصــــلة إلى تشــــجيع 
المغرب وجب ة البوليســـــاريو على النخرا  بحســـــن نية ودون شـــــرو  مســـــمقة في العملية الســـــياســـــية يالما يتم 

 تعيين ممعوثي الشخصي الجديد.
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