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 الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
  

 العامتقرير األمين   
  

 مقدمة - أوال 

الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة  (20١8) 24١4يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - ١
تقدم ، وطلب مين تن 20١8تشــرين األوأكتوتوبر  3١األمم املتحدة لالســتات يف ا الرــحرايف الةربىتة    

دَّ من ت ورا  م ذ  إلىته تقريراً عن احل لة ا الرـــــــــــــــحرايف الةربىتة قبي . ية رضة الوالية  ويعرد التقرير مل  جن
( ويت  وأ ب لوصــــا احل لة علض ترد S/2018/277) 20١8آذاركم رس  29صــــدور تقريري األملؤ امل ر  

الواقع، وم  يت  وأ وضــع املا وضــ   اليــىت ســىتة املتعلقة ب لرــحرايف الةربىتة والتقدم اورن رىت  ، وت اىتذ القرار 
 ملتخذة للتةلب علىت   ، والرعوب   الراه ة اليت تواجه عملىت   البعثة واخل وا  ا(20١8) 24١4

  
 التطورات األخيرة -ثانيا  

ا الاضة املمتدة م ذ صــدور تقريري اليــ با، ســ د الدويف الع م ا اىتع تق يف اعقلىتم علض ج     - 2
من  3اجلدار الرملي، ب لرغم من اســــــــــتمرار التوترا  الل م ة بل ال ررل اليت تاــــــــــؤ إلىت   ســــــــــ بق  )الاقرة 

 املرجع  ايه( 

وعلض الرــــعىتد اليــــىت ســــي، وثا مبعوصي الشــــخرــــي للرــــحرايف الةربىتة، هورســــ  ووهلر، اجل ود  - 3
، تجرى (20١8) 24١4الرامىتة إىل املضـــي قدم  ب ملا وضـــ   اليـــىت ســـىتة بل ال ررل  رعقب ا  ذ القرار 

مب  ا ذلك جملس األمن، وتعضـــــــــ يف جمموعة تصـــــــــدق يف الرـــــــــحرايف الةربىتة  مشـــــــــ ورا  مع او ورين املع ىتل،
، ق م بزي رة ص  ىتة إىل امل  قة 20١8متونكيولىته  ١ زيرانكيو ىته إىل  23وامل ظم   اعقلىتمىتة  وا الاضة من 

تجرى تص  يفه  م  قشـــــــــــ   مع ط ناة واســـــــــــعة من امليـــــــــــ ولل ررىتعي امليـــــــــــتوى من وال ال ررل والدولتل 
، (20١8) 24١4وا تعق ب الزي رة، قدم املبعوث الشخري، ورق  للقرار  ورتل وممثلي اجملتمع املدين  اجمل

، وتعلن عن  ىتتــــه دعوة ال ررل والــــدولتل اجملــــ ورتل إىل إجرايف آبكتغيــــــــــــــ س 8إ ــــ طــــة للم لس ا 
تيلوأكســـبتمو، ُوج   إىل ال ررل رســـ ني الدعوة  28 ية الع م  وبعد ذلك ا ما وضـــ   مب اـــرة قبي .

  20١8و  ون األوأكدييمو   ٦و  ٥لعقد اجتم ع م ندة ميتديرة تويل جب ىتا يومي 
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اجلب ة الشــــعبىتة لتحرير “ اــــرطة”غىت ب  20١8 ىتيــــ نكتبريي  22وا الوق   ايــــه، لو ذ م ذ  - 4
 ١0إىل  3جب ة البولىتيـــ ريو( من امل  قة الع نلة ا اللرورا  )الاقرا  من اليـــ قىتة احلمرايف ووادي الذهب )

املرجع  ايـــــه(  وتود األمل الع م جلب ة البولىتيـــــ ريو، إبراهىتم غ يل، ملبعوصي الشـــــخرـــــي اـــــاوي  تص  يف  من
 زيرانكيو ىته، تن ذلك اال يــــح ب هو ا يــــح ب دانم  وا ضــــويف  2٦اجتم ع م  ا رابوين، اجلزانر، ا 

ذا الت ور، بدت  البعثة ا م ترا متونكيولىته بتقلىتص ت ش ة الرصد اليت تض لع هب  ا س ع   ال   ر ه
مب  قة اللرورا   وتواصـــي البعثة دوري ا  اجلوية والوية االعتىت دية ا امل  قة  وتع د اليـــىتد غ يل تيضـــ  ا 

ية جديدة إىل بؤ حللو تو تىتا رييت،  اس االجتم ع الذي عقد ا  زيرانكيو ىته بعدم  قي تي م شــ   إدار 
  (20١8) 24١4عمال ب لقرار 

وبىت م  مل تي َّي    اآلن تي اديدا  وبؤة لوقا إطالق ال  ر، تر د  البعثة بوقوع عدد من  - ٥
ع اال ت  و   املزعومة تو املع ين ة، عمل  البعثة   وا اىت١اال ت  و   اجلديدة لالتا ق العيــــــــــــلري رقم 

مع ال ررل لدريف اال ت  و   تو تيـــــــــــــــويت  ، واســـــــــــــــت  ع  ا عدد من احل ال  تن تق ع ال ررل ب ع دة 
الوضـــــــــــــــع إىل مــ  وــ ن علىتــه ولو جزنىتــ ، تو التخلي عن اعجرايفا  املزمعــة اليت  تمــي تن ت ت ــك االتاــ ق 

 ترا تو تن حتدث تو  ١العيلري رقم 

ومل تُثِب  عملىت   االســـــــت الع اليت تجرا  البعثة علض ترد الواقع صـــــــحة اىتع االدع يفا  اليت  - ٦
تص ره  ال رر ن  ووقع  اال ت  و   املذوورة تعاله، ســــــــــــــوايف املزعوم م    تو املع ينن، مرة ا األســــــــــــــبوع ا 

ايفا  اليت ا ذا  البعثة يقىتم الدلىتي املتوسط م ذ بداية الع م، وم  تن منط اخنا د  دة التوتر عقب اعجر 
 علض رع لىتة دوره  ا م ع  شوب ال زاع وا احلا ظ علض بىتئة مت د اليبىتي لعمي مبعوصي الشخري 

وبرر وي من املةرب وجب ة البولىتيـ ريو بعضـ  من ت شـ ته بلو.  ضـرورية مل ع االب ر ب ملخدرا   - ٧
ت شــــ ة القوا  العيــــلرية ا مل رحة  ١التا ق العيــــلري رقم وغؤه من األ شــــ ة اعجرامىتة  وال يع   ا

 الت ريب تو م ع اجلرمية 

اليت اعضف رىت ـــ  جملس األمن بـــكن ه ـــ    (20١8) 24١4من القرار  9ورىتمـــ  يتعلا بـــ لاقرة  - 8
تا ق   ذا  الرلة ال تزاأ ق نمة ودع  رىت   األمل الع م إىل مي ني تس سىتة تتعلا بوقا إطالق ال  ر واال

إجرايف مق بال  مع ال ررل ا حم ولة للتوصــــــــي إىل ر م ترضــــــــي لذه امليــــــــ ني، اخنرط  األم  ة الع مة ا 
عملىتة للتواصــــــــي مع ال ررل التميــــــــ  رىت   م  م  تقد  ردود مل ىتة بشــــــــكن ر م م  لوقا إطالق ال  ر 

لة به، واععراب عن آران م  بشـــكن تي جوا ب م    قد حتت ىل إىل تعديي  وقدم ال رر ن واالتا ق   املترـــ
والمه  ا ردودمه   ظرة مارــــــلة عن ر م م  لل ىتلي احل يل لوقا إطالق ال  ر، ضــــــمَّ  ه  آرايفمه  بشــــــكن 

يضــــــ لع ســــــىت ق االتا ق   وتصــــــل    وتعرب ال رر ن عن رتي ما ده تن الىتلي احل يل لوقا إطالق ال  ر 
بدور مروزي ا حتقىتا استقرار الوضع ا الرحرايف الةربىتة  وتودا جمددا التزام م  هبىتلي وقا إطالق ال  ر 

  وذور ال رر ن ت.م  ال جيدان م  يدعو إىل تي ١وتقىتدمه  بك ل مه وت ل م االتا ق العيـــــــــــــــلري رقم 
ذلك، ركعرب  والمه  عن آرايف    ومع١تعديي، ال لىتلي وقا إطالق ال  ر وال لالتا ق العيـــــــــــــــلري رقم 

 اديدة التب ين بشكن ت بىتق م  واآلص ر املضتبة علىت م  

وا تص  يف الاضة املشــــــــمولة ب لتقرير، وبقدر م  اســــــــت  ع  البعثة تن تع ي ه، واصــــــــي املةرب القىت م  - 9
ويقوأ املةرب إن ب ســـــــتثم را  م مة ا مشـــــــ ريع الب ىتة التحتىتة والت مىتة االقترـــــــ دية غربن اجلدار الرملي  

تلك االســــتثم را  واملشــــ ريع تعود ب ل اع علض اــــعب الرــــحرايف الةربىتة، وجيري ت اىتذه  ب لتشــــ ور الل مي 
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معه  وال تزاأ جب ة البولىتيــ ريو حتتب بكن األ شــ ة االســتثم رية واعمن نىتة وت شــ ة اســتةالأ املوارد ال بىتعىتة 
ويل وملروز الرــــــــــحرايف الةربىتة بوصــــــــــا   إقلىتم  غؤ متمتع للرــــــــــحرايف الةربىتة ت  وي علض ا ت    للق  ون الد

ب حللم الذايت  وم  تزعم جب ة البولىتيـــــــــــــــ ريو تن قوا  األمن املةربىتة تقمع ب ريقة م   ىتة وبع ا اىتع 
تاـــــــل أ التعبؤ عن اال شـــــــق ق اليت ي خرا رىت   اليـــــــل ن الرـــــــحراويون غرب اجلدار الرملي، وال ســـــــىتم  

 ة لالستات يف تو االستقالأ املظ هرا  الع مة امل يد

وم  نال  مشـــــ عر اع ب ا والةضـــــب ال  اة عن ا تا يف تي تقدم ا العملىتة اليـــــىت ســـــىتة ســـــ ندة  - ١0
لدى عموم اليل ن ا خمىتم   الالجئل قرب ت دوف، اجلزانر، ويض عا من  دا  استمرار الرعوب   

ي ارتا ع معدأ ســــــــــــويف التةذية  ومل يبلَّ  عن تي اليت يُرتّـُِب   اطراد اخنا د امليــــــــــــ عدة اع يــــــــــــ  ىتة، من قبىت
 وادث تم ىتــة ذا  بــ أ ا خمىتمــ   الالجئل ملالأ الاضة املشـــــــــــــــمولــة بــ لتقرير، ومل تتلا البعثــة، ملالرــ  

 للي با، تي تق رير عن مظ هرا  ع مة ووى ضد القىت دة اليىت سىتة والعيلرية 

مللك حممد اليـــ دس ميـــت لرا م  تقوم به ، وتب إيل ا20١8آذاركم رس  30وا رســـ لة م رملة  - ١١
جب ة البولىتيـــــــــــ ريو من اســـــــــــتازانا  وا ت  و   متلررة لوقا إطالق ال  ر وم  يترـــــــــــي به من االتا ق   
العيلرية  وا الرس لة، وجه امللك اال تب ه بوجه مل ص إىل ال ىتة املعل ة جلب ة البولىتي ريو ت.  ست قي بعض 

تو تىتا رييت، اــــــــرقن اجلدار الرملي  ووصــــــــا  واي ه  تلك بلو.  تعم ال ترمي  الىت وي اعدارية إىل بؤ حللو
إىل تةىتؤ الوضــــــــــع الق نم ا ترد الواقع برــــــــــورة غؤ ق  و ىتة، وذلك م  ســــــــــىتضــــــــــ ر املةرب إىل تن يتخذ 
إجرايفا  من ج  ب وا د للحا ظ علض مروز اعقلىتم اـــــرقن اجلدار الرملي  وقدم  جب ة البولىتيـــــ ريو ا 

 ا تكوىتدا  ت.  لن ت قي تي هىت وي إدارية  وورد  رســــــــ ني إضــــــــ رىتة من املمثي الدانم للمةرب وق  ال
 تد  ه(   34لدى األمم املتحدة، يشلو رىت   ا ت  و   جب ة البولىتي ريو ارقن اجلدار الرملي )ا ظر الاقرة 

راوي  جب معة ابن نهر وتلقىت  رســـ لة من األمل الع م جلب ة البولىتيـــ ريو يدعي رىت   تن ط لب  صـــح - ١2
تي ركم يو قُتي  تىت ة ليىت سة البلد ضد اليل ن الرحراويل وتن محلة  ١9مبدي ة تو دير، املةرب، قُتي ا 

ضــــــد متظ هرين صــــــحراويل ســــــلمىتل  ُظم  ا مدي يت العىتون واليــــــم رة تص  يف ني رة مبعوصي الشــــــخرــــــي 
 اعقلىتم   إىل
  

 األنشطة السياسية -ثالثا  

الاضة املشمولة ب لتقرير، واصي مبعوصي الشخري مش وراته بشكن ميكلة الرحرايف الةربىتة  ملالأ - ١3
مع او ورين املع ىتل، مب  ا ذلك تعض يف جملس األمن وتعض يف جمموعة تصدق يف الرحرايف الةربىتة وامل ظم   

اخل رجىتة و  نب  ىتيـــــــ نكتبريي، ســـــــ رر املبعوث إىل موســـــــلو لالجتم ع بونير الشـــــــ ون  ١0اعقلىتمىتة  وا 
الشـــــــ ون اخل رجىتة ا االحت د الروســـــــي وقدم لم  إ  طة بشـــــــكن ميـــــــكلة الرـــــــحرايف الةربىتة  وا الاضة  ونير
 ىتيـــــــــ نكتبريي، ســـــــــ رر إىل روا دا لالجتم ع برنىتيـــــــــي االحت د األرريقي وماوضـــــــــىتة االحت د  30إىل  2٦ من

رـــــــــحرايف الةربىتة  وا تي ركم يو، ســـــــــ رر إىل األرريقي من تجي تب دأ اآلرايف بشـــــــــكن الت ورا  األملؤة ا ال
بروويــــــي وقدم إ  طة لل  ة الشــــــ ون اخل رجىتة الت بعة للومل ن األوروط  وا آبكتغيــــــ س، التقض ب  نب 
 ونير اخل رجىتة ومي عد الرنىتس لش ون األمن القومي ا الوالي   املتحدة األمريلىتة بواا  ن الع صمة 

، ســــــــــــــــ رر 20١8متونكيولىتــه  ١ زيرانكيو ىتــه إىل  23وتص ــ يف نيــ رتــه الثــ  ىتــة للم  قــة، ا الاضة من  - ١4
مبعوصي الشخري إىل ت دوف واجلزانر الع صمة والدامللة ورابوين والرب ا واليم رة والعىتون و واوشوا  وو ن 
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العملىتة اليىت سىتة مع اىتع الةرد من الزي رة هو اوتي ب ر م ترضي للح لة، وم  قشة سبي املضي قدم  ا 
  (20١8) 24١4اجل    الا علة املع ىتة، وذلك عقب متديد والية البعثة ملدة ستة تا ر ورق  للقرار 

ووالمه  واجتمع مبعوصي اخل ص ا رابوين ب ليـــــــــىتد غ يل ووذا باريا التا ود بقىت دة مل طري إدوه   - ١٥
تعرب عن تكيىتده الل مي ملبعوصي الشــــخرــــي وم مته، وم  تعرب  عن اعتزام م  اجل د امليــــ عدة ا إجي د  ي 

ا يـــــــح ب جب ة  -ودلىتي علض  يـــــــن ال ىتة   - للرـــــــحرايف الةربىتة  وتود اليـــــــىتد غ يل ملبعوصي الشـــــــخرـــــــي
 رييت تو  قي تي م ســــيــــ   إلىت م   البولىتيــــ ريو من م  قة اللرورا  والتزام   بعدم العودة إىل بؤ حللو وتىتا

“ التشــلىتلة اعدارية” اليت ي ت     املةرب و“ ســىت ســة االســتىت  ن”غؤ تن اليــىتد غ يل تعرب عن قلقه من 
  اجلديدة اليت وضع  ، مم  يةؤ الضوىتبة الدميةرارىتة للرحرايف الةربىتة 

وا الرب ا، اجتمع مبعوصي اخل ص برنىتس الونرايف، ســــعد الدين العثم ين، وونير الشــــ ون اخل رجىتة  - ١٦
والتع ون الدويل،   صــــــــــر بوري ة، اللذين تودا له دعم املةرب الل مي للعمي الذي يقوم به  وورر اليــــــــــىتد 

إىل  ي ســـــــــــــــىت ســـــــــــــــي واقعي وعملي ودانم وتود التزام  (20١8) 24١4بوري ة الدعوة الواردة ا القرار 
، معوا عن رتيه ت ه األســـــــــــــــ س الذي ي بةي تن 200٧املةرب مبقضح احللم الذايت الذي تقدم به ا ع م 

تيـــــت د إلىته املا وضـــــ    وذور وي من رنىتس احللومة وونير الشـــــ ون اخل رجىتة ت ه ب لرغم من تن التوتر ا 
جب ة “ اســــــــتازانا ”  قة اللرورا  اخناض اخنا ضــــــــ  ملموســــــــ ، م  ناأ املةرب يشــــــــعر بقلا ب ل  من م

 البولىتي ريو ارقن اجلدار الرملي 

وا اجلزانر الع صــــــــمة، اجتمع مبعوصي الشــــــــخرــــــــي برنىتس الونرايف ا اجلزانر، تمحد تو  ، وونير  - ١٧
تكوىتد اســـتمرار ضـــم     البلد بتقد  دعمه الل مي الشـــ ون اخل رجىتة، عبد الق در ميـــ هي  ووررا والمه  

حبلم اجلوار، واــددا علض تمهىتة تقرير املرــؤ  وبىت م  تصــر اليــىتد ميــ هي علض تن اجلزانر لىتيــ  طرر  ا 
ال زاع وال ميلن تن تكملذ مقعد جب ة البولىتيـــــــــ ريو ا ط ولة املا وضـــــــــ  ، رقد تعلن تن اجلزانر ميـــــــــتعدة 

  (20١8) 24١4اليىت سىتة بوصا   بلدا ج را، علض قو م  يقتضىته القرار  لتعزيز دوره  ا العملىتة

وا  واوشـــــــوا، تعرب رنىتس موريت  ىت ، حممد ولد عبد العزيز، وونير الشـــــــ ون اخل رجىتة، إ  عىتي  - ١8
ي الشخري وللعملىتة اليىت سىتة  وتودا والمه  الروابط ولد الشىتخ تمحد، تيض  عن دعم م  الل مي ملبعوص

الثق رىتة القوية الق نمة بل موريت  ىت  والشعب الرحراوي  وتودا تن موريت  ىت  ميتعدة تيض  لتعزيز مش روت   
ا العملىتة اليىت سىتة تمال ا إ. يف ال زاع  وتود الرنىتس ولد عبد العزيز تن إجي د  ي سلمي لل زاع تمر ب ل  

 مهىتة ب ل يبة جلمىتع امل  قة اليت تع ين من االب ر ب ملخدرا  والت رف والاقر األ

وا تص  يف الزي رة، ســـــلم اىتع او ورين ب لدور الرنىتيـــــي الذي تقوم به البعثة ا احلا ظ علض وقا  - ١9
االســتقرار إطالق ال  ر وم ع  شــوب ال زاع  وتاــ روا إىل تن ســحب البعثة ميلن تن يلون له تصر وبؤ علض 

ا امل  قــــة ويللا اجملتمع الــــدويل   ــــ  تغلض بلثؤ من املىتزا ىتــــة احلــــ لىتــــة للبعثــــة  وتعرب وــــي من جب ـــة 
البولىتيـــ ريو واجلزانر وموريت  ىت  عن القلا برـــاة مل صـــة من مشـــ عر اع ب ا وملىتبة األمي اليت     بعض 

 الشب ب املقىتمل ا املخىتم   

ريو اســــتعداده  لالخنراا ا املا وضــــ   وتعرب  عن رغبت   ا عدم ولئن تود  جب ة البولىتيــــ  - 20
تقلىتص البعثة، رقد تاـــــــــــ ر  إىل تن البعثة تواجه عوانا ا قدرا  علض تدايف واليت   بيـــــــــــبب عدم رصـــــــــــد 
 قوق اع يـــــــــــ ن والتا عي مع الشـــــــــــعب الرـــــــــــحراوي واســـــــــــتعم أ اللو    املةربىتة لتيـــــــــــ ىتي املروب    

من قرار جملس  3ريو عن اســـتىت ن   من األمم املتحدة بيـــبب عدم ت اىتذ الاقرة تعرب  جب ة البولىتيـــ  وم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
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ببحث اليــبي امل دية إىل تيــوية ميــ ني تســ ســىتة تتعلا بوقا إطالق ال  ر، ومن  (20١٧) 23٥١األمن 
 “ غؤ دقىتقة ومتحىتزة”لس واليت ذور  ت.  التق رير األملؤة اليت قدمت   البعثة إىل اجمل

وا العىتون والدامللة واليـــــــم رة، اجتمع مبعوصي الشـــــــخرـــــــي بعدد وبؤ من امليـــــــ ولل امل تخبل  - 2١
حملىت   وســــلط ه اليف الضــــويف علض الت ورا  احل صــــلة ا ق  ع   التعلىتم والرــــحة واالقترــــ د، وذوروا تن 

لي ممت ون للدعم الذي تلقوه من املةرب، وال ســــىتم  اخل ة الت موية ســــل ن امل  طا الواقعة غرب اجلدار الرم
باليل من دوالرا  الوالي   املتحدة  علض ت.م تاـــــــــــ روا إىل ت ه من امل م تبىت ن املروز  ٧.٧الب لةة قىتمت   

تن  الق  وين للرـــــــــــحرايف الةربىتة إذ تن الةمود احل يل يعرقي االســـــــــــتثم ر األج    وتقروا ت ه علض الرغم من
اعقلىتم ي عم ب الســـــتقرار عالف بعض البلدان اجمل ورة ا م  قة اليـــــ  ي، رم  ناأ بعض املشـــــ وي ق نم ، 

 مثي ب  لة الشب ب واالرتق ر إىل الب ىت   التحتىتة ا جم يل التعلىتم والرحة 

ن وعقد مبعوصي الشــــــخرــــــي تيضــــــ  اجتم ع   مع ممثلي اجملتمع املدين ا وي من الدامللة والعىتو  - 22
وقدموا ط ناة واســـــــــــــــعة من اآلرايف  وتعرب بعضك عن التكيىتد الل مي للخ ة املةربىتة للحلم الذايت و ثوا 
األمم املتحدة علض إجي د  ي ســـــىت ســـــي من اـــــك ه تن ييـــــمت لليـــــل ن املوجودين ا ت دوف ب لعودة إىل 

ب علض م  ييـــديه من دعم الوطن واالســـتا دة من الت مىتة اليت يشـــ ده  اعقلىتم  وتعربوا عن امت  .م للمةر 
 م يل تدى إىل حتيل الب ىتة التحتىتة والتعلىتم واخلدم   الرحىتة ا اعقلىتم، وتعزيز الوعي حبقوق اع ي ن 

غؤ تن ممثلل آملرين من اجملتمع املدين تعربوا عن القلا من املشـــــــــ ريع اعمن نىتة املمولة من املةرب  - 23
“ امل تخبل”الرـــحراويل األصـــلىتل  واـــددوا علض تن امليـــ ولل  ا اعقلىتم بدعوى ت.  ال تاىتد اليـــل ن

ا اعقلىتم ال ميثلون الشعب الرحراوي برمته، بي ميثلون مر حل ال خبة ذا  األقلىتة  وتعربوا عن اعورهم 
ب ع ب ا ب ه اليىت س   التمىتىتزية املاروضة علىت م و  ا ل صحراويل، وذلك الذي مي ع م من احلروأ 

العمي والارص االقترـــــــــــ دية و د من  ريت م ا التعبؤ عن آران م اليـــــــــــىت ســـــــــــىتة  وتر د بعض علض ررص 
امل ظم   غؤ احللومىتة عن ا ت  و   جيــــــــىتمة حلقوق اع يــــــــ ن ارتلبت   الشــــــــرطة املةربىتة، وتعرب  عن 
ين اخلوف علض ســـــــــــالمة ترراده   وتاع  هذه امل ظم   غؤ احللومىتة علض إعالن تقرير املرـــــــــــؤ اليـــــــــــبىت

 الو ىتد حلي ال زاع 

وتاقد مبعوصي الشخري عددا من املش ريع اعمن نىتة املمولة من املةرب، من بىت    مروز للم مترا   - 24
وميــتشــاض، رضــال عن و دة ملع جلة الاوســا ا يديره  امللتب الشــريا للاوســا ا مبدي ة العىتون  و  ق  

 مع املي ولل اولىتل ودوانر األعم أ واجملتمع املدين االقتر دية لإلقلىتم -تيض  قض ي  الت مىتة االجتم عىتة

، ت  ا مبعوصي الشـــــخرـــــي جملس األمن ا (20١8) 24١4من القرار  ١4ومتشـــــىت  مع الاقرة  - 2٥
ستعدادهم لالستم ع آبكتغي س بتا صىتي م مته ومل  ه للمضي قدم   وتعرب تعض يف اجمللس عن ا 8

إىل إ  طة من مبعوصي الشـــــخرـــــي ع د االقتضـــــ يف قبي بديد والية البعثة ا تشـــــرين األوأكتوتوبر  وتبل  
اجمللس وذلك ت ه يعتزم دعوة ال ررل والدولتل اجمل ورتل إىل جولة توىل من املا وض   املب ارة ا الاري 

قدم  ا العملىتة اليــــــــــىت ســــــــــىتة  ولقىت  مب درة مبعوصي  الرابع من الع م لب  يف الثقة وم  قشــــــــــة ســــــــــبي املضــــــــــي
 الشخري تكيىتدا واسع  من اجمللس 

ومل يزأ ملتب مبعوصي الشــــــــــخرــــــــــي م  مل  ا األعم أ التحضــــــــــؤية من تجي عقد او دص    - 2٦
  وقد مشي ذلك إجرايف م  قشـــــ   مع ال ررل ومع تعضـــــ يف جملس األمن وســـــ نر 20١8التم ىتدية ا ع م 

ضـــــ يف وامل ظم   اعقلىتمىتة امل تمة ب ألمر  وتجري  تيضـــــ  م  قشـــــ   مع وىت     األمم املتحدة الدوأ األع

https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
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والشـــــــــرو يف، يشـــــــــمي ذلك ملتب األمم املتحدة ا ج ىتا، وماوضـــــــــىتة األمم املتحدة لشـــــــــ ون الالجئل، 
 وماوضىتة األمم املتحدة حلقوق اع ي ن، والل  ة الدولىتة للرلىتب األمحر  

آبكتغيــــ س،  8وصي الشــــخرــــي تص  يف اع  طة اليت قدم   إىل جملس األمن ا ووم  تعلن مبع - 2٧
تيلوأكســـــبتمو إىل ال ررل والبلدين اجمل ورين املب اـــــرين عجرايف حم دص   مت ىتدية،  2٧رقد وجه دعوا  ا 

يزمع عقده  ا و  ون األوأكدييمو جب ىتا  وا رس لة الدعوة، طلب مبعوصي الشخري إىل ال ررل تن 
قىتــد تشـــــــــــــــرين األوأكتوتوبر  وقـــد رد املةرب، ا وقـــ  مل يزأ رىتـــه هـــذا التقرير  20يقـــدمـــ  ردمهـــ  حبلوأ 

تشــرين األوأكتوتوبر للمشــ روة ا اجتم ع امل ندة  2اععداد، ردا إجي بىت  علض دعوة مبعوصي الشــخرــي ا 
تشـــــــرين األوأكتوتوبر، قبل  جب ة البولىتيـــــــ ريو الدعوة حلضـــــــور اجتم ع  3امليـــــــتديرة األوىل جب ىتا  وا 

 عوة امل ندة امليتديرة األوىل  وآمي تن تيت ىتب اجلزانر واملوريت  ىت  للد

تيلوأكسبتمو، نار مبعوصي الشخري  ىتويور   وعلض ه م  امل  قشة  28إىل  24وا الاضة من  - 28
الع مة اليــــــــ وية لدورة اجلمعىتة الع مة الث لثة واليــــــــبعل، تجرى مشــــــــ ورا  ملثاة مع ال ررل، ومع الدوأ 

 األعض يف امل تمة ب عمر ا إط ر التحضؤ للمح دص   التم ىتدية 
  

 أنشطة بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية -ا رابع 

 األنشطة التنفيذية  -ألف  

ررداً، م  م  233يبل   20١8تيلوأكســـــــــــــــبتمو  ٥وــ ن قوام الع رـــــــــــــــر العيـــــــــــــــلري للبعثــة ا  - 29
 تيلوأكسبتمو ١إىل  20١8 ىتي نكتبريي  ١ررداً  وا الاضة من  24٥ت ثض، مق بي قوام مكذون عدده  29

دورية  328وىتلومضا و اذ    392 ٦٧3، ســـــــــــــؤي  البعثة دوري   برية ج ب  ميـــــــــــــ  ة تق رب 20١8
جوية  وظي التع ون بل ق دة مواقع تررقة البعثة وبل ال ررل مرضـــــــــىت  علض وجه العموم  وتضـــــــــم   الاضة 

م  قة تدريبىتة  ونار  28 من الو دا  واملق ر واملراوز اورـــــَّ ة و 920املشـــــمولة ب لتقرير ني را  إىل قرابة 
 شــ ط   292مروزا للمراقبة اــرقن اجلدار الرملي وغربه، ورصــدوا م  ياوق  3٦٥املراقبون العيــلريون تيضــ  

 عملىت تىت  ورد بشك.  إاع ر من ج  ب وال ال ررل 

 وعلض ال حو املــذوور تعاله، واعتبــ را من م ترـــــــــــــــا متونكتيلوأ، بــدت مروز املراقبــة امل قــ  الــذي - 30
جب ة “ اــرطة”ا ملاض وجوده الىتومي، وذلك عقب ا يــح ب  20١٦تق مته البعثة ا آبكتغيــ س 

من اللرورا ، وســـــوف يواصـــــي املروز رصـــــد امل  قة بواســـــ ة  20١8 ىتيـــــ نكتبريي  22البولىتيـــــ ريو م ذ 
 الدوري   الوية واجلوية االعتىت دية  وســــــىتيــــــ عد ذلك علض  اىتا العبيف الواقع علض الع رــــــر العيــــــلري
للبعثة ب لتخلص من احل جة إىل  رىتص رريا حب م متوسط تررقة املواقع للقىت م هبذه امل مة، وذلك ضمن 
 دود القوام املكذون به  علض تن البعثة ميــــــــــتعدة الســــــــــتئ  ف وجوده  الىتومي ا غضــــــــــون م لة قرــــــــــؤة 

 اقتض  الت ورا   إذا

ق اجلدار الرملي حمدودة ا مي  ة اع ُع   وبيبب الشواغي األم ىتة، م  نال  الدوري   الوية ار  - 3١
وىتلومض ا  الق  من مواقع األررقة، وال بري الدوري   اللىتلىتة ا تي من ج    اجلدار الرملي  ووارق    ١00

علض متويي اقت  يف مالجئ احلم ية اورــــــــــــــ ة  20١9-20١8اجلمعىتة الع مة ا مىتزا ىتة البعثة لليــــــــــــــ ة امل لىتة 
ع األررقة ارق اجلدار الرملي، مم  سىتي م إس  م  وبؤا ا الضتىتب   احل لىتة حلم ية املراقبل املقض ة جلمىتع مواق
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حتيـــل تمن  اظة اليـــالم الت بعل ل مم ”العيـــلريل ا هذه امل  طا، مت اـــىت  مع توصـــىت   التقرير املع ون 
  20١٧مو و  ون األوأكديي  ١9، امل ر  “املتحدة: علىت   تةىتؤ طريقة عمل   املعت دة

من  ١وســـــــ ل  البعثة ملالأ الاضة املشـــــــمولة ب لتقرير ســـــــتة ا ت  و   لالتا ق العيـــــــلري رقم  - 32
من املرجع  3٧ج  ب اجلىت  املللي املةرط، إضـــــــــ رة إىل اال ت  و   العشـــــــــرة ال ويلة األمد )ا ظر الاقرة 

   مب  ييـــمىته االتا ق العيـــلري  ايـــه(  وو ن اص  ن من هذه اال ت  و   ذويا ط بع ع م، وتعلا صالصة م 
 ، بىت م  تعلا وا د م    ب  ت     رية الت قي “تعزيزا  تعبوية” ١رقم 

من قبي جب ة البولىتيـــــــ ريو، و ن وا د  ١ا ت  و  لالتا ق العيـــــــلري رقم  ١3وســـــــ ل  البعثة  - 33
 ت  و    رية الت قي م    علض ا ت  و   حلرية الت قي  وانداد  ا ١2م    تعزيزا تعبوي ، بىت م  ااـــــــــــــــتمي 

من املرجع  ايـــه(، إضـــ رة إىل اال ت  و   الثالصة  38اندي دا ملموســـ  م ذ صـــدور تقريري اليـــ با )الاقرة 
 ال ويلة األمد املش ر إلىت   ا التقرير ذاته 

، ال ظــ  دوريــة بريــة تــ بعــة للبعثــة تن اجلىت  املللي املةرط وــ ن 20١8وا تواملر آذاركمــ رس  - 34
ىتيد ب لقرب من م  قة اوبس ا ع م برـــدد إع    وطلب اجلىت  املللي املةرط ١98٧دة ب  يف جدار رملي اـــُ

، وررضــــــ  البعثة ال لب   الثالصة اىتع ، 20١٧اعذن للعمي ا اــــــب اكرواير و ىتيــــــ نكتبريي و زيرانكيو ىته 
  ١ق العيــــــــلري رقم مشــــــــؤة إىل تن إع دة ب  يف جدار و ن موجودا ا اليــــــــ با يشــــــــلي تعزيزا ي ت ك االتا 

تمت ر وعرد مضاوح  4 و 3واوتشــــا  البعثة تاــــة أ تشــــىتىتد جدار جديد توو   م  )بعلو مضاوح بل 
تمت ر( روق جدار ق نم علوه مضاوح بل مض وا د ومض و رــا، علض امتداد ميــ  ة طول   ١0 و 8بل 

الرملي  وال ظوا تيضـــ  عدة مراوز مراقبة  وىتلومضا، متتد من الشـــم أ إىل اجل وب ب ملواناة مع اجلدار  ٦3.8
جـديـدة، رضـــــــــــــــال عن تربع بوابـ   ا اجلـدار تتىتت إملـ  ىتـة الوصـــــــــــــــوأ بل الو ـدا  الواقعـة بـ لقرب من 

 الرملي   اجلدار

، ق م رريا البعثة الع مي املعين ب ال ت  و   بتقىتىتم الوضـــــــــــع، وقرر تن 20١8وا  ىتيـــــــــــ نكتبريي  - 3٥
  وتبل  اجلىت  املللي املةرط البعثة ت ه ١لي ا ت  و  لالتا ق العيـــــــــــــلري رقم اجلدار الرملي اجلديد يشـــــــــــــ

يعتزم إنالة اىتع مراوز املراقبة ب لقرب من اجلدار الرملي املشـــــــــــــــىتد  ديث  مع اعبق يف علض البواب   األربع، 
ملللي واقضح اعبقــ يف علض وجود تربعــة ج ود غؤ ميـــــــــــــــلحل ا وــي وا ــدة من البوابــ    وتوــد اجلىت  ا

املةرط تن وال من اجلدار املعزن وامل ش   اجلديدة النم لتعزيز قدرته علض م ع اريب املخدرا  وغؤه  من 
األ شــــ ة اعجرامىتة  وق أ تيضــــ  إن تلك األاــــة أ إمن  هي إصــــالح هىتلي و ن موجودا من قبي، وب لت يل 

ي اســـتث  يف يترـــي ب صـــالح هىت وي ال ي ص علض ت ١ر ي لىتيـــ  ا ت  و ، غؤ تن االتا ق العيـــلري رقم 
 موجودة سلا  

مروز مراقبـة جديدا ت بعـة لل ىت  املللي  ١3، اوتشـــــــــــــــاـ  البعثـة 20١8وا تواملر تي ركم يو  - 3٦
وىتلومضا تقريب  من اجلدار الرملي ا بؤ غ دون، ا اجلزيف اجل وط من اعقلىتم  وت ىتل    ١٥املةرط علض بعد 

عين ب ال ت  و   الذي قرر تن تلك املراوز تشـــلي ا ت  و  لالتا ق العيـــلري امليـــكلة إىل الاريا الع مي امل
مراوز مراقبة جديدة إض رىتة ا مواقع جم ورة، ومل تزأ هذه  ١0  ووشا  دوري   برية تملرى وجود ١رقم 

 امليكلة وق ن إعداد التقرير قىتد  ظر الاريا الع مي املذوور 

، ت شـــــــك  جب ة البولىتيـــــــ ريو 20١٦ا اللرورا  ا ع م  وبعد وق  قرـــــــؤ من ا دالع األنمة - 3٧
وىتلومضا تقريب  صوب اجل وب الشرقي من   20تربعة مواقع عيلرية صةؤة داملي الق  ع الع نأ، علض بعد 
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م  قة اللرورا ، وهي مواقع تعل   البعثة ت.  تشـــــــــــــــلي ا ت  و    وبعد تلقي إمل  ر من ق ند القوة، 
من صالصة من هذه املواقع، وتبق  علض وجود عيــــــــــلري صــــــــــةؤ ا موقع ا يــــــــــحب  جب ة البولىتيــــــــــ ريو 

وىتلومضا  ج وبن اجلدار الرملي(،   4 وىتلومضا اـــــــــــــــرقن طريا اللرورا  و  ١٦.٦)علض بعد “ ٦ال ق ة ”
يزاأ ذلك الوجود يشـــــــلي ا ت  و   و  نع  جب ة البولىتيـــــــ ريو ا موقع املروز داملي الشـــــــريط الع نأ،  وال

لىته بيــبب احل جة إىل مواصــلة رصــد الت ورا  ا اللرورا  واحلا ظ علض االســتعداد للرد وبرر  اعبق يف ع
ا   أ قرر املةرب اســــتئ  ف تاــــة أ ب  يف ال ريا داملي الشــــريط الع نأ  ودع  البعثة جب ة البولىتيــــ ريو 

 عدة مرا  إىل إنالة ذلك املروز من الشريط الع نأ 

 ة البولىتيـــــــــــــ ريو البعثة اعتزام   إ شـــــــــــــ يف تيـــــــــــــعة مراوز ، تبلة  جب20١8آذاركم رس  24وا  - 38
عيــــــــــــلرية جديدة ب لقرب من بؤ حللو، اــــــــــــرق اجلدار الرملي، وبرر  ذلك بك.  حتت ىل إلىت   للترــــــــــــدي 
النديــ د االبــ ر بــ ملخــدرا  ا امل  قــة  وقــ مــ  البعثــة رورا بــ ســـــــــــــــت الع املواقع اجلــديــدة املقض ــة، وا 

لة إىل جب ة البولىتيـــــــــ ريو حتذر رىت   من تن املواقع اجلديدة املقض ة وج   رســـــــــ  20١8آذاركم رس  2٧
، تلق  البعثة إمل  را ص  ىت  يتضــــــمن 20١8تي ركم يو  3  وا ١تشــــــلي ا ت  و  لالتا ق العيــــــلري رقم 

 تي رك ٥اقضا   ب ق مة ســـــــــــــــتة مراوز مراقبة جديدة رحيـــــــــــــــب  وبعد اســـــــــــــــت الع ص ن، و تب  البعثُة ا 
البولىتيـــ ريو، و ذر  من تن املراوز اجلديدة املقض ة ســـوف ت ت ك هي تيضـــ  ت ل م  جب ةن  20١8 م يو

  ومل يتم    هـذا التـ ريخ تي عمـي عقـ مـة تي مراوز جـديـدة، وللن البعثة ١االتاـ ق العيـــــــــــــــلري رقم 
 تواصي رصد تلك املواقع  

 تلىتة مت وعة أل شــــــــ ة ب  يف وعلض مدى رضة التقرير، نود املةرب البعثة واألم  ة الع مة برــــــــور ســــــــ - 39
مزعومة اــــــــرقن اجلدار الرملي، مشــــــــؤا إىل ت.  قد تشــــــــلي ا ت  و  لوقا إطالق ال  ر تو أل ل م االتا ق 

  وع ي   البعثة امل  طا املع ىتة ب ألمر ومل بد ا ســـــــبع   ال  ت.  تشـــــــلي ا ت  و    ١العيـــــــلري رقم 
 مب  ا ذلك   لة بؤ حللو املذوور تعاله  تزاأ التحقىتق   ج رية ا   ين   ال  تملرى، وال

وتعرب ونير الشــــــــــــــ ون اخل رجىتة والتع ون الدويل ا املةرب يل عن ا ت  جه، تص  يف اجتم ع عقد  - 40
 ىتيـــــــــــــ نكتبريي ا  ىتويور ، علض املواقع اجلديدة املزمع إ شـــــــــــــ ته ، م ىتب  ب لبعثة إىل إدا ت   ب عتب ره   4ا 

  و ذر تيضـــ  من تن املةرب لن يتيـــ مت مع مثي مع هذه األعم أ من ١رقم ا ت  و  لالتا ق العيـــلري 
ج  ب جب ة البولىتيـــــــــ ريو اليت ســـــــــىتتعل علىت   تن تتحمي و مي امليـــــــــ ولىتة عن تي عواقب تضتب علىت    
وتلرر اععراب عن هذه الشـــــــــــــــلوى ا رســـــــــــــــ ني موج ة من املمثي الدانم املةرب إىل ووىتي األمل الع م 

 ليالم لعملىت    اذ ا

، قدم األمل الع م جلب ة البولىتيـــ ريو تكوىتدا  ملبعوصي الشـــخرــي 20١8 زيرانكيو ىته  2٦وا  - 4١
  ومع ذلك، راي تواني (20١8) 24١4بشــكن اعتزامه عدم  قي هىت وي إدارية إىل اعقلىتم، امتث ال للقرار 

، تود  البعثة سؤ تاة أ ب  يف هىتلي وبؤ من ط با وا د ب لقرب من تىتا رييت، يتكلا 20١8تي ركم يو 
غررة  وتبل  املمثي العيلري اولي جلب ة البولىتي ريو املراقبل العيلريل الت بعل للبعثة تن  3٦من  وايل 

 رســـون الب  ية م عوا البعثة من الب  ية هي م شـــكة مد ىتة  غؤ تن تررادا عيـــلريل ت بعل جلب ة البولىتيـــ ريو 
الوصــــــــوأ إلىت    وم  ة ررض عدة طلب   ال قة للدملوأ إىل املوقع، وت ىتل  امليــــــــكلة إىل الاريا الع مي 
املعين بــ ال ت ــ وــ   بــ عتبــ ر ذلــك ا ت ــ وــ  حلريــة الت قــي  وا هــذه املر لــة، ال جيري اســـــــــــــــتخــدام الب ــ يــة، 

 يتين حتديد وظىتات   املقرودة   ومل
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،  ظم  جب ة البولىتيـــــ ريو ســـــليـــــلة من امل  ســـــب  ، تشـــــمي عرضـــــ  20١8تي ركم يو  20وا  - 42
عيـــــلري  ا تىتا رييت، إ ىت يف للذورى اليـــــ وية اخل ميـــــة واألربعل لتكســـــىتيـــــ    وتر د املراقبون العيـــــلريون 

وا  الت بعون للبعثة بكن األعم أ التحضــــــــــــؤية للعرد العيــــــــــــلري بدت  حبوايل عشــــــــــــرة تي م قبي احلدث 
تي ركم يو، وتب ق ند قوة البعثة إىل جب ة البولىتيــــــــــــ ريو، حمذرا من تن مشــــــــــــ روة األرراد العيــــــــــــلريل  ١8

  ١املتمروزين ع دة مل رىل م  قة تىتا رييت العيـــلرية ا العرد قد يشـــلي ا ت  و  لالتا ق العيـــلري رقم 
معدا  عيلرية من م  طا  وقدم  جب ة البولىتي ريو ضم     بك ه لن يتم جلب تي ترراد عيلريل تو

 تملرى تو من رابوين لةرد العرد العيلري واال تا ال   

ع رـــــــر  ظ مي تقريب ، من بىت  م طالب عيـــــــلريون،  ٧00واـــــــ ر  ا العرد ا . ية امل  ف  - 43
رضــــــــال عن مروب   ومعدا  عيــــــــلرية  وقبي احلدث، وتب إيل املمثي الدانم للمةرب ميــــــــت لرا العرد 

واســـــــتازانا وعمال مزعزع  لالســـــــتقرار ي ت ك  ١ب عتب ره ا ت  و  لالتا ق العيـــــــلري رقم العيـــــــلري املزمع 
  وط لب بتدملي البعثة لدى جب ة البولىتيــــــــــــــــ ريو لت  لب   ب المت  ع عن القىت م (20١8) 24١4القرار 

، قرر الاريا الع مي املعين ب ال ت  و   تن احلدث ب ل ظر إىل 20١8بذلك ال شـــــــــــــــ ا  وا  زيرانكيو ىته 
ب لرغم من  ١صــــــــبةته اال تا لىتة اوض وط بعه امل ق ، مل يلن يشــــــــلي ا ت  و  لالتا ق العيــــــــلري رقم 

متروز القوا  ا امل  قة اودودة القىتود  ولو ذ مة درة قوا  جب ة البولىتيــــــــــ ريو مل  قة العرد ابتدايف من 
  20١8م يو تي رك 2١

وال ظ  البعثة تيضــــ  مظ هرتل  ظم م  مد ىتون صــــحراويون داملي الشــــريط الع نأ ب لقرب من  - 44
اجلــدار الرملي، وولتــ مهــ  اعتوهــ  اجلىت  املللي املةرط اســـــــــــــــتازانا  ت ت ــك اتاــ قــ   وقا إطالق ال ــ ر  

 إىل طبىتعت م  املد ىتة  ب ل ظر ١يعتو التقىتىتُم ت.  تشلي ا ت  و   لالتا ق العيلري رقم  ومل
 

 اإلجراءات المتعلقة باأللغام  - باء 
من خملا   احلرب يشـــــــلي مل را علض ترراد  األملرى ال يزاأ وجود األلة م األرضـــــــىتة واملتا را  - 4٥

م  قة  48، و ن ال يزاأ يتعل ت  ؤ 20١8تيلوأكسبتمو  ١البعثة والقواري اللوجيتىتة الت بعة ل   و   
 قي تلة م معرور  ا اجل  ب الشــــرقي من اجلدار الرملي   2٦ در  بذمل نر ع قودية وت  ؤ معرورة اســــتُ 

ويواصي مروز ت يىتا اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م الت بع للبعثة والذي تشةيله دانرة األمم املتحدة لإلجرايفا  
 ا  الق  من ت دوف   عملهاملتعلقة ب أللة م 

دار الرملي، ق م مروز ت يىتا اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م مبيت وت  ؤ اجل  ب الشرقي من اجلا و  - 4٦
م  ترضـــض  ،رضـــىتة واملتا را  من خملا   احلربمضا مربع  من األراضـــي امللوصة ب أللة م األ 2 08٦ ٦39

 قال وا دا من جة األولوية املتوســـــــــ ة والع لىتة و م  قة ميـــــــــت درة بذمل نر ع قودية من در  4١إىل ت  ؤ 
وىتلومضا    ٧.4تع دأ  ،مضا مربع  ٥9 320 قوأ األلة م؛ وا اجملموع، ة التحقا من ســـالمة ميـــ  ة 

من طرق دوري   وإمدادا  البعثة اــــــــــــــرق اجلدار الرملي، وهو م  ســــــــــــــ هم ا تيــــــــــــــ ىتي ت قال  املراقبل 
ا   احلرب تتكلا صــ ا  من املتا را  من خمل 4٥8 م  جمموعه العيــلريل الت بعل للبعثة  وقد ة تدمؤ

من خملا   احلرب  وقدم مروز األملرى املتا را   تصـــــــــــــــ  ف من ١22 الذمل نر الارعىتة و من 33٦من 
من  42ت يـــــــــــــىتا اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م التدريب ا جم أ اليـــــــــــــالمة من األلة م األرضـــــــــــــىتة مل  عدده 

ورا  تدريبىتة لت ديد املعلوم   عن املوظال املد ىتل والعيــــــــــلريل امللتحقل  ديث  ب لبعثة و ظم  س د
ــتقىتىتم  لضم ن ج 33 تيضــ روز املمش رو   وتجرى  3٧اليالمة من األلة م األرضىتة لا ندة  ـ ـ ـ ودة عملىت ته  ـ
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ــوق م  جب ة البولىتي ريو بتدمؤ خم ـــــزون مـ من من األلة م املض دة ل رراد امتث ال لرك االلتزام  2 ٥00ن ـ
امل بثا عن  دايف   لة م املضــــــــــ دة ل رراد والتع ون ا جم أ تعم أ مل رحة األلة متجي التقىتيد حبظر و مي ل

ن من األلةـــ م تـــدمؤ املخزو ت اىتـــذ املر لـــة األملؤة من عملىتـــة   ومن املقرر 200٥املوقع ا عـــ م و ج ىتا 
 اىتع تدمؤقد تمت  لون جب ة البولىتيـــ ريو تســـ وبذلك، 20١8ا تشـــرين الث ينك ورمو  املضـــ دة ل رراد

  خمزو. 
ُ
 األلة م املض دة ل رراد  من نعلن امل

ويظي مروز ت يـــــــىتا اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م، من ملالأ اـــــــريله اولي اـــــــرق اجلدار الرملي،  - 4٧
الرحراوي لت يىتا اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م، علض اتر أ جبب ة البولىتي ريو بشكن املي ني  امللتبوهو 

 وســــ نريفا  املتعلقة ب أللة م من تجي التحقا بشــــلي ترضــــي من تصر األلة م األرضــــىتة ذا  الرــــلة ب عجرا
 امللتبإىل وز تيضــ  تقد  امليــ عدة التق ىتة ر املاملتا را  من خملا   احلرب ا الرــحرايف الةربىتة  ويواصــي 

 الرحراوي ا اجمل ال  املتعلقة ب لعملىت  ، وإدارة البىت    ، واعدارة وامل لىتة  
تر د اجلىت  املللي املةرط عن إصـــ بة ت د األرراد العيـــلريل غرب ، 20١8وم ذ  ىتيـــ نكتبريي  - 48

خملاــ   احلرب  وتبل  اجلىت  بــ ملتا را  من اجلــدار الرملي  تىت ــة  ــ دث يتعلا بــ أللةــ م األرضـــــــــــــــىتــة تو 
وتـــــدمؤ مض مربع من األراضـــــــــــــــي غرب اجلـــــدار الرملي، ملىتون  84 املللي املةرط عن ت  ؤ توثر من

من  2و  من األلة م املضـــــــــــــــ دة ل رراد ٧4 ق عة من الذمل نر غؤ امل ا رة و 2٦8 م   صـــــــــــــــ ا ،  344
  األلة م املض دة للمروب  

 
 األمن  - يمج 

دارة املخ طر عا وم األوسع    ق  املي تجرته البعثة ا إط ر ذص التقىتىتم الع م للت ديدا  الومللُ  - 49
إىل وجود ميــــــــتوى تمين متوســــــــط ا اىتع تق يف م  قة ميــــــــ ولىتة البعثة  وال يزاأ  20١8األم ىتة ا ع م 

 اليت صـــــدر ميـــــتوى اخل ر األعلض ا امل  طا الواقعة اـــــرق اجلدار الرملي، بيـــــبب الت ديدا  الرـــــر ة 
ابؤ التخاىتا مب  يتم اض مع ق نمة س بق  عن ع  صر مت ررة ا م  قة الي  ي  وتواصي البعثة ت بىتا تد
  وســــــــــــــُت اذ التدابؤ املتبقىتة 20١٧األولوي   لتخاىتا املخ طر األم ىتة اليت ُوضــــــــــــــع  ا اــــــــــــــب اكرواير 

، مع الضوىتز علض مواقع األررقة الواقعة اــــرق 20١9-20١8والتحيـــــىت    اعضـــــ رىتة ملالأ اليـــــ ة امل لىتة 
 اجلدار الرملي 

  
  لفنيةااألنشطة المدنية  - دال 

، قــــدمــــ  البعثــــة الــــدعم الاين 20١8متونكيولىتــــه  ١ زيرانكيو ىتــــه إىل  28ا الاضة من  - ٥0
ـلزي رة اليت قألغراد اواللوجييت  ـ م هبـ لزي رة اليت ق م هب  ل  مبعوصي الشخري إىل الرحرايف الةربىتة، ووذلك ـ

 إىل الرابوين لالجتم ع مع سل    جب ة البولىتي ريو  
تعلن جب ة البولىتيــــــ ريو بعد موارقت   ر ىت  علض اســــــتقب أ ممثلي اخل ص ا مقره  ا الرابوين،  ومل - ٥١
جب ة البولىتي ريو علض تن يعقد االجتم ع ا إقلىتم الرحرايف  وترري لمم رسة الراسخة م ذ تمد بعىتد  ل ورق 

ملرين ا الرابوين  وا جتم ع   مع وب ر امليـــــــــــــــ ولل اآلاالعقد  ا ســـــــــــــــتمراراالالةربىتة، علض الرغم من 
ورا  االجتم ع  تطلب إلىته اســـــتئ  ف  ،غ يل لل ب ة، اليـــــىتد إىل األمل الع م  ىتيـــــ نكتبريي، وتب ُ  ١8

ومتثي هذه احل لة عقبة وبؤة ا   موقا اجلب ةتي تةىتؤ ا     اآلن املم رســـــــــــــــة املقبولة، وللن مل ي رت
  ىتة بل ممثلياخل تاىتة و التر ال  االقترر   لىت  علض تقة العالقة بل البعثة وجب ة البولىتي ريو، وهي عال
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وال يزاأ ملتب االتر أ الت بع للبعثة ا ت دوف يدير اتر ال  العمي اخل ص وم يا جب ة البولىتي ريو  
  ســـبة وا دة مل رىل م  قة البعثة  ا  ل اجتمع ممثلي اخل ص مع م يـــا جب ة البولىتيـــ ريو ا م ،الىتومي

جب ة البولىتيـــــــــ ريو بكن تُعقد اىتع االجتم ع   املقررة مع ق ند قوة البعثة ، ت  لب 20١8 م ذ بداية ع م
علض ميـــــتوى وب ر  اعقلىتم، وهو م  تدى إىل توقا اىتع االترـــــ ال  مع جب ة البولىتيـــــ ريو دامليتيضـــــ  

 تيض    املي ولل العيلريل
وحت جب جب ة البولىتيــــ ريو بكن البعثة بتمع ب  تظ م مع امل يــــا املةرط ا العىتون، وب لت يل ي بةي  - ٥2

تال يلون ه    م  مي ع   من االجتم ع مع جب ة البولىتيـــــــــ ريو داملي اعقلىتم  ويشـــــــــلي هذا املوقا جزيفا 
مع املةرب بوصـــاه طرر  ا جب ة البولىتيـــ ريو املع ملة علض قدم امليـــ واة  م همن طلب توســـع    ق  تتوملض 

ال زاع  وترى اليـــــــــــل    املةربىتة تن قىت م البعثة بعقد تي اجتم ع   داملي اعقلىتم مع تي من ممثلي جب ة 
مقرهم ع دة ا الرابوين، من اـــــك ه تن يشـــــلي إقرارا بيـــــىت رة جب ة البولىتيـــــ ريو الذين يوجد البولىتيـــــ ريو، 

ـــالواقع األراضيعلض  ــــ ـــة اـ ـــرق اجلـ ـــاألم دار الرملي،ـ ـــر الـ ـــ  ضم ىت  ومرروض ذي ي لره املةربـ  ، ووذلك اعضارـ
   “الدميقراطىتةاجلم ورية العربىتة الرحراوية ”ييمض  مب 
القىتود املاروضــــــة  تىت ة تعذر الوصــــــوأ إىل حم ورين حملىتل غرب اجلدار   دود م  تيــــــمت بهوا  - ٥3

ا  امليــــــــت دة م  ة الع مة بشــــــــكن الت ورا مة إىل األظالرملي، واصــــــــل  البعثة تقد  تق رير وحتلىتال  م ت
 وت يـــــىتا اجلوا ب الا ىتة منالرـــــحرايف الةربىتة والت ورا  اليت ت صر علىت    وســـــعىت  إىل حتيـــــل اعمل م ب حل لة 

ا إط ره  يضـمللتحلىتي املشـض  للبعثة، اسـتحدص  البعثة هىتلال جديدا  البعثة املدين والعيـلري، ع رـرني
مع  علض تس س يومي من تجي تو ىتد تقىتىتم ام ووا لة املت بعة  وبدت   يعملون ل وعيلريل مد ىتلحملل

البعثة تيضــ  ا ت اىتذ بر  مب األمم املتحدة للتوعىتة ب ألوضــ ع اليــ ندة، وواصــل  تلقي ني را  م تظمة من 
 ممثلي الدوأ األعض يف  

وب ســـتث  يف العقب   املشـــ ر إلىت   تعاله رىتم  يتعلا ب لتا عي بل ممثلي اخل ص وجب ة البولىتيـــ ريو،  - ٥4
اســــتمر وصــــوأ البعثة دون عوانا إىل وي من اجملتمع املدين وغؤه من او ورين املع ىتل اــــرق اجلدار الرملي 

 وا خمىتم   الالجئل قرب ت دوف  
 

 البعثةالتي تواجهها عمليات  التحديات - هاء 
ال ررل لوالية  ا (، يظي املتالف تايــــــــؤ ٥4-٥2، الاقرا  املرجع  ايــــــــهوم  ترىتد ســــــــ بق  ) - ٥٥
ىل ا تق دا  صــــــــر ة األمر الذي غ لب  م  ي دي إ تم م ســــــــؤ عملىت   البعثة، حتدي  رنىتيــــــــىت  يشــــــــلي البعثة

ردود الرـــ درة عن البعثة والبىت     حاىتة ال شـــرا  الرـــ تلقض  وعلض وجه اخلرـــوص،  ت  وم   ىتة أل شـــ
رعي ســلبىتة من ج  ب ال ررل،  ىتث   وأ وي م  م  التكود من ت.  تعلس ب لل مي رتيته لوالية البعثة 

 ع مة موضع تي تأ  الإصدار البىت     ا البعثة   ا قلىتم  وا اآلو ة األملؤة، ُوضعو  لة ال زاع ومروز اع
تقىتىتم  صوغحتد من قدرا  علض البعثة ا الوصوأ إىل او ورين اليت تواج    وال تزاأ الرعوب    - ٥٦

ميــــتقي للح لة ا الرــــحرايف الةربىتة غرب اجلدار الرملي  وال يزاأ ااــــضاا املةرب اســــتخدام البعثة ملروب   
، )املرجع  ايــــــــــــــــــه حتمــــي لو ــــ   األرقــــ م املةربىتــــة ا غرب اجلــــدار الرملي ي صر ا ما وم  ىتــــ د البعثــــة

   (٥٧ الاقرة
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ويظي األمن يشــــــلي توو اــــــ غي ا ســــــىت ق عمي البعثة، ال ســــــىتم  رىتم  يتعلا ب لدوري   الوية  - ٥٧
اليت تيــــــــ رر عو امل  طا الرــــــــحراوية الواقعة اــــــــرق اجلدار الرملي  و  الت بعة ل  للبعثة وقواري إع دة اعمداد

 ر نلبعثة، ل الث بتة الت بعة ررقةاألالبعثة علض صقة ت مة من التزام جب ة البولىتيــــــ ريو حبم ية مواقع لئن و    و 
مت ررة من  ق ا تملرى ا م  قة اليـــــــــــــــ  ي،  تشـــــــــــــــلله ج   ط بع الت ديد الذي م  يثؤ القلا هو 

عىتة الع مة علض التمويي مواملخ طر اليت تت دد الدوري   اليت بري بعىتدا عن مواقع األررقة  وقد وارق  اجل
علض ط نرة هلىتلوبض ص لثة ا ال رــا الث ين من الع م، األمر الذي ســىتتىتت ني دة تواتر البعثة حلرــوأ  الالنم

عملىت   االست الع اجلوي قبي ا  الق القواري اللوجيتىتة واالستع ضة هب  عن الدوري   الوية ا امل  طا 
 ال  نىتة وامل  طا املعرضة للخ ر 

  
 األنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان  - امساخ 

 األشخاص مجهولو المصير في النزاع - ألف 
واصـــــل  الل  ة الدولىتة للرـــــلىتب األمحر، بوصـــــا   وســـــىت   حم يدا، التم س الارص لتعزيز احلوار  - ٥8

املاقودين ا ســــــــــــىت ق وتىتيــــــــــــؤ تب دأ املعلوم   بل ال ررل، رىتم  يتعلا ب ألرراد الذين ال يزالون ا عداد 
 األعم أ القت لىتة الي بقة 

 
 تقديم المساعدة لحماية الجئي الصحراء الغربية - باء 

ب لتع ون  وم  واصــــل ،  ،تورؤ احلم ية الدولىتة واصــــل  ماوضــــىتة األمم املتحدة لشــــ ون الالجئل - ٥9
إىل  اع يـــــــــ  ىتة، تورؤ امليـــــــــ عدة األغذية الع مليوبر  مب )الىتو يـــــــــىتا( مع م ظمة األمم املتحدة لل اولة 

الالجئل الرحراويل الذين يعىتشون ا املخىتم   اخلمية القريبة من ت دوف  وألغراد التخ ىتط، جيري 
   لىت  إعداد تقىتىتم مشض  بل وو ال  متعددة جلوا ب الضعا ا تلك املخىتم    

والتةذوية األس سىتة لالجئل من ملالأ وواصي بر  مب األغذية الع ملي تورؤ اال تىت ج   الةذانىتة  - ٦0
، تجري تقىتىتم ل من الةذاني 20١8من  رـــص اعع اـــة األســـ ســـىتة  وا آذاركم رس  ١2٥ 000تونيع 

لميــــ عدة ل التخ ىتطلتحديد ميــــتوى ا عدام األمن الةذاني ا توســــ ا الالجئل، وســــوف ُييــــتع ن به ا 
ذية ورقر الدم من اواغي الرحة الع مة  وواصي وي من الةذانىتة الع مة ا امليتقبي  وظي ا تش ر سويف التة

ماوضـــــــــــــىتة األمم املتحدة لشـــــــــــــ ون الالجئل وبر  مب األغذية الع ملي العمي ا تع ون وصىتا بشـــــــــــــكن الوق ية 
والعالىل من اعصـــــــــــ بة باقر الدم والتقزم وســـــــــــويف التةذية لدى احلوامي واملرضـــــــــــع   من ال يـــــــــــ يف والاتىت   

من  000 4١و  مب وجب   ملاىتاة ا م ترـــا الاضة الرـــب  ىتة إىل توثر من لاواألطا أ الرـــة ر  وقدم 
الاتىت ن والاتىت   ا املدارس االبتدانىتة وري د األطا أ، وذلك لتشـــ ىتع االلتح ق ب ملدارس وعدم اال ق  ع 

  ق   بتوســــىتعو  مب العن الدراســــة  وإســــ  م  ا تعزيز القدرة علض الرــــمود وحتيــــل األمن الةذاني، ق م 
 مشروعه للزراعة امل نىتة من تجي إ ت ىل علا  ىتواين ط نىل واست يي مشروع  ع ش يف مزرعة  لىتة 

يـــىتا تيضـــ   ضـــور ا املخىتم    ىتث تقدم الدعم ا جم أ برامب صـــحة األم وال اي، ىتوللىتو  - ٦١
 ت ش ة التوعىتة  و  ومح ية ال ايلتحرل لو  مب املوسع ال دعما ذلك  مب 
التحدي الرنىتيــي الذي تواج ه اجل    الا علة اع يــ  ىتة يلمن ا  قص التمويي  وا وم  ناأ  - ٦2

 دايف  ،من امل ظم   غؤ احللومىتة الدولىتة ١١إىل ج  ب  ،، وج   الوو ال  الثالث20١8تي ركم يو 
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  20١9-20١8 رضة اليـــــــ تلملىتون دوالر لدعم األ شـــــــ ة األســـــــ ســـــــىتة ع ق ذ األرواح ا  ١3٧جلمع 
ا امل نة من املىتزا ىتة امل لوبة علم  تن ماوضــــىتة األمم  4١تلا وو ال  األمم املتحدة    اآلن ســــوى ت ومل

ا امل نة(  وب ل ظر إىل  ١2) تموييال اليت حترــــــــــي علض تقي قدر مناملتحدة لشــــــــــ ون الالجئل هي اجل ة 
ب ملع يؤ الدولىتة ا جم ال  ة ا الور يف ال قص املزمن ا متويي املاوضـــــىتة، رقد واج   تيضـــــ  صـــــعوب   اي 

ملاوضـىتة ا متل  احلم ية، واملكوى، والرــحة، والتعلىتم، وتورؤ ال  قة، وســبي العىت   وب عضــ رة إىل ذلك، 
من مىت ه الشــــرب للارد ا الىتوم، وهو  رــــا احلد األدي القىت ســــي رقط لضا   ١0م  متوســــ ه  من تورؤ
   للارد ا الىتوم لض 20 اودد ا

 
 تدابير بناء الثقة - جيم 

( وقراراته الال قة، عت  ة روابط تســــــــرية ١999) ١282إن تدابؤ ب  يف الثقة، عمال بقرار جملس األمن  - ٦3
 قة  بل الالجئل الرحراويل ا خمىتم   ت دوف وجمتمع ام األصلىتة ا إقلىتم الرحرايف الةربىتة، ال تزاأ معلي 

 
 حقوق اإلنسان - دال 

عددا من التق رير اليت يُدعض  (١)املشــــمولة ب لتقرير، تلق  ماوضــــىتة  قوق اع يــــ ن ملالأ الاضة - ٦4
وب لترــــــــــرف ا الثروا   املتعلقة ب حلا ا تقرير املرــــــــــؤ رىت   تاريا املتظ هرين ب لقوة ملالأ اال ت  ج  

 واملوارد ال بىتعىتة وحبقوق اوت زين  
ا عدام امليـــــ يفلة عن ا ت  و    قوق اع يـــــ ن املرتلبة وال تزاأ املاوضـــــىتة تتلقض تق رير يُدعض رىت    -٦٥

آبكتغيـــ س  ١٥ضـــد الرـــحراويل، مب  ا ذلك االعتق ال  التعيـــاىتة والتعذيب وســـويف املع ملة  و   
علض ال حو املتوملض ا الووتوووأ االملتىت ري ىن بعد إ شـــــــــــــــ يف آلىتة وق نىتة وط ىتة ، مل يلن قد تيـــــــــــــــ20١8

ه من ضـــروب املع ملة تو العقوبة الق ســـىتة تو الالإ يـــ  ىتة تو امل ىت ة الذي ة التا قىتة م  هضـــة التعذيب وغؤ 
 ( ٦٥، الاقرة املرجع  ايه) 20١4الترديا علىته ا ع م 

وال تزاأ املاوضـــــىتة تشـــــعر ب لقلا إنايف التق رير اليت تدعي اســـــت داف املدارعل عن  قوق اع يـــــ ن  - ٦٦
سىتم  م  م الع ملون ا الرحرايف الةربىتة  وتواصي اليل    املةربىتة والرحاىتل بعملىت   الضصد املارا، وال 

  (2)املةرب من الق دمونواو مون  تقىتىتد دملوأ الزوار األج  ب إىل الرحرايف الةربىتة، مبن رىت م الرحاىتون
  بشكن التقرير الدوري الرابع لل زانر، تعرب 20١8وا مال ظ ا  اخلت مىتة امل رملة ا متونكيولىته  - ٦٧

جل ة  قوق اع يـــ ن، ا ســـىت ق اســـتعراد االمتث أ للع د الدويل اخل ص ب حلقوق املد ىتة واليـــىت ســـىتة، عن 
، ا “تاويض اليل ة حبلم األمر الواقع إىل جب ة البولىتي ريو، وال سىتم  اليل ة القض نىتة”القلا بشكن 

لض ضــــــــــح ي  ا ت  و   ت ل م املخىتم   بت دوف، وبشــــــــــكن التق رير اليت تاىتد بك ه  تىت ة لذلك، يتعذر ع
الع ـــــد ا املخىتمـــــ   احلرـــــــــــــــوأ علض ســـــــــــــــبـــــي ا ترـــــــــــــــــــ ف رعـــــ لـــــة ا حمـــــ وم الـــــدولـــــة ال رف )ا ظر 

CCPR/C/DZA/CO/4 9، الاقرة ) 
__________ 

وضىتة  قوق متل   ما وقدال تزاأ الثةرا  ا اعبالغ عن  قوق اع ي ن ق نمة  ظرا ودودية قدرة املاوضىتة علض الرصد   (١) 
اــ ع جملس األمن ا و   20١٥و  20١4و  200٦اع يــ ن من إيا د تربع بعث   تقىتىتم إىل الرــحرايف الةربىتة ا األعوام 

 ( علض تعزيز التع ون مع املاوضىتة، مب  ا ذلك من ملالأ تىتيؤ إجرايف ني را  إىل امل  قة 20١8) 24١4قراره 

 قوق اع يــــــــــــ ن بكن يعمي املةرب علض وا لة تن يتوارا تي تدملي ا  ، توصــــــــــــ  جل ة20١٦ا و  ون األوأكدييــــــــــــمو  (2) 
 ( 38، الاقرة CCPR/C/MAR/CO/6اخلروصىتة مع مب دئ الشرعىتة والت  سب والضرورة )ا ظر 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/DZA/CO/4
https://undocs.org/ar/CCPR/C/MAR/CO/6
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 االتحاد األفريقي  - سادسا 
 دورا  احل دية والثالصل، املعقودة ا  واوشــــــــــــوا يومي ظر  اجلمعىتة الع مة لالحت د األرريقي ا  - ٦8
 ،، ا تقرير تعده رنىتس ماوضــىتة االحت د األرريقي بشــكن ميــكلة الرــحرايف الةربىتة20١8متونكيولىته  2و  ١

ب عضـــ رة إىل  ،(3)االحت د األرريقي“ ترويل ”، إ شـــ يف آلىتة ترريقىتة تضـــم (3١-)د ٦93 مقرره وقرر  ا 
 د، من تجي دعم اجل ود اجل رية بقىت دة األمم املتحدة وتقد  تق رير م تظمة عن ت اىتذ رنىتس ماوضىتة االحت

واليت   إىل اجلمعىتة الع مة لالحت د األرريقي، وإىل جملس اليلم واألمن الت بع لالحت د األرريقي علض ميتوى 
ميــــكلة الرــــحرايف  تن تيضــــ  اجلمعىتة الع مة لالحت د رتســــ يف الدوأ واحللوم  ،  يــــب االقتضــــ يف  وقرر 

الةربىتة لن تث ر إال ا هذا اعط ر وعلض هذا امليــــــتوى  وا املقرر  ايــــــه، طلب  اجلمعىتة الع مة من رنىتس 
املاوضـــــــــىتة الشـــــــــروع ا إجرايف املشـــــــــ ورا  امل لوبة عع دة ت شـــــــــىتط ملتب االحت د األرريقي لدى البعثة ا 

األمم املتحدة  وب  يف  اجل رية بقىت دةتدعم اجل ود  العىتون، و  اـد  الدوأ األعضـ يف ا االحت د األرريقي تن
إىل املقرر ا ا تب ه جملس األمن الت بع ل مم املتحدة  ُوجهعلض طلب من رنىتس ماوضــــىتة االحت د األرريقي، 

  20١8آبكتغي س  ٧
  

 الجوانب المالية - سابعا 
متونكيولىته  ٥ لامل رمل ٥٥8ك٧2ومقرره   30١ك٧2ملرـــــــرـــــــ  اجلمعىتة الع مة، مبوجب قراره   - ٦9

إىل  20١8متونكيولىته  ١ملىتون دوالر لإل ا ق علض البعثة للاضة املمتدة من  ٥2.4مبلة  إا لىته  20١8
تشرين األوأكتوتوبر  3١  وإذا م  قرر جملس األمن متديد والية البعثة إىل م  بعد 20١9 زيرانكيو ىته  30

 ا  دود املب ل  اليت وارق  علىت   اجلمعىتة الع مة  ، ر ن تللاة اع ا ق علض البعثة ستلون 20١8
، بلة  االاــضاو   املقررة غؤ امليــددة للحيــ ب اخل ص للبعثة 20١8تيلوأكســبتمو  ١١وا  - ٧0

ملىتون دوالر  وبل  جمموع االاـــضاو   املقرَّرة غؤ امليـــدَّدة جلمىتع عملىت    اذ اليـــالم  ٥0.9م  قدره 
 ملىتون دوالر   2 ٦28.2   ذلك الت ريخ 

دد  تل لىتا القوا  للاضة املمتدة     - ٧١ دد   ، بىت م 20١٧تشــــرين األوأكتوتوبر  3١وســــُ ســــُ
تيلوأكســــــــبتمو  30    تل لىتا املعدا  الرنىتيــــــــىتة اململووة للو دا  واالوتا يف الذايت عن الاضة املمتدة

   جلدوأ اليداد ربع الي وي ، ورق 20١٧
  

  األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية بعثةالمستقل لاالستعراض  - ثامنا 
إجرايف اســــــتعراد اــــــ مي لعملىت    اذ اليــــــالم، تُجري لشــــــروع ا ه لورق  لل لب الذي وج تُ  - ٧2

اســـتعراد بعثة األمم املتحدة لالســـتات يف ا الرـــحرايف الةربىتة ملالأ الاضة املشـــمولة ب لتقرير لبحث اللىتاىتة 
جري االســــــتعراد بقىت دة للبعثة تن تيــــــت ىتب علض ترضــــــي وجه للتحدي   اليت تواج     وتُ اليت ميلن هب  
ال  نبة اليـــــــــــــــ بقة للممثي اخل ص ل مل الع م لبعثة األمم و ملبؤة مل رجىتة ميـــــــــــــــتقلة، وهي داي ن وور ر، 

  اليىتدة وور ر املتحدة املتل ملة املتعددة األبع د لتحقىتا االستقرار ا ا ورية ترريقىت  الوس ض  وقد عمل
بدعم من رريا يضـــــــــــــــم ممثلل عن إدارة عملىتـ    اذ اليـــــــــــــــالم وعن إدارة الدعم املىتـداين  وعقـد رريا 

__________ 

 مل ت ىتة واليته ورنىتيه املقبي تتكلا الضويل  من الرنىتس احل يل لالحت د األرريقي ورنىتيه ا (3) 
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اســــــــتعراد البعثة مشــــــــ ورا  مع اجل    املع ىتة ا املقر، ووذلك اجتم ع   ا  ىتويور  مع املمثي الدانم 
  زيرانك 22إىل  ١٦عثة ا الاضة من للمةرب ومع ممثي جب ة البولىتيــــــــ ريو  وســــــــ رر الاريا إىل م  قة الب

لتقىتىتم عمــي البعثــة، مبــ  ا ذلــك من ملالأ إجرايف نيــ را  مىتــدا ىتــة إىل مواقع األررقــة الواقعــة  20١8يو ىتــه 
  االتر أ الت بع للبعثة ا ت دوف ارق اجلدار الرملي وغربه وإىل ملتب

 ر ية مل ع  شــــــــــوب ال زاع    وملُلص االســــــــــتعراد إىل تن البعثة ت دي   لىت  صالث م  م     - ٧3
علض م ع وقوع ترـــــــــــــــعىتد ا احلوادث املترـــــــــــــــلة بوقا إطالق ال  ر، وذلك ا بىتئة ت عدم رىت   توال تعمي 

علض البعثة من تجي الب  ا خمتلا االدع يفا   وص  ىت ،  اللذين يعويالناالترــــــ ال  املب اــــــرة بل اجل  بل 
يبذل  مبعوصي الشــــخرــــي من تجي إ ىت يف العملىتة اليــــىت ســــىتة   تلاي البعثة   لة مىتدا ىتة تدعم اجل ود اليت

 وص لث ، يي هم وجود البعثة ا احلا ظ علض االستقرار ا م  قة املةرب العرط  
وملُلص االســـــــــــــــتعراد إىل تن ه ــ   جمــ ال وبؤا عدملــ أ حتيـــــــــــــــىت ــ   تق ىتــة ا قــدرة البعثــة علض  - ٧4

تن االســـــتخدام الواســـــع ال   ق  مع اعاـــــ رة إىلع، االضـــــ الع بك شـــــ ة الرصـــــد والتخاىتا من  دة ال زا 
موارد البعثة  وارتُئي   قا تقرــــــــض ر ندة ممل ة منللدوري   الوية املتلررة ورا منط متوقع إىل  د وبؤ ال 

وىتلومض من اجلــدار الرملي هي   2 ٥00 علض امتــدادىتــدا ىتــة امل اعملــ م التــ م بــ حلــ لــةتن اوــ وال  الرامىتــة إىل 
 قبي قىتمت   قىتمت   ال وعىتةغؤ واقعىتة وت ه ي بةي للع رـــــــــــر العيـــــــــــلري تن  دد  وابه من  ىتث حم وال  
   ولتحقىتا هذه التحيىت   ، سىتتعل احلروأ علض موارقة ال ررل اللمىتة
ماوضـــــــىتة  تتوىل قىت دتهتمهىتة اســـــــتئ  ف بر  مب تدابؤ ب  يف الثقة الذي  تيضـــــــ وال ذ االســـــــتعراد  - ٧٥

 ون الالجئل واملعلا   لىت ، وذلك بوصــــــــــاه تداة ه مة ا دعم عملىتة اليــــــــــالم  وتصىن األمم املتحدة لشــــــــــ
االســــتعراد تيضــــ  علض بر  مب اعجرايفا  املتعلقة ب أللة م الت بع للبعثة، مشــــؤا إىل ضــــرورة بذأ وي ج د 

من خملا    مملن عق  ع ال ررل بك ه ي بةي توســـــــــــــــىتع وتعزيز عملىتة إنالة األلة م والتخلص من املتا را 
ماروضــــــة علض  معىت ة إداريةت لب   مببعض التحاظ   رىتم  يترــــــي  تيضــــــ  تضــــــمن االســــــتعرادو احلرب  

عملىت   البعثة، ومن بىت    إصــــــرار املةرب علض تن تيــــــتخدم البعثة مروب   بلو    ترق م مةربىتة بدال من 
 ملتم جوانا  اليار ا العىتون تن يتم لو    ت بعة ل مم املتحدة و 

  
 المالحظات والتوصيات  - ثامنا 

تاـــــــعر ب لتا تأ إنايف اســـــــتمرار التزام ال ررل، علض الرغم مم  ُييـــــــ ي من ا ت  و   وتوترا  بل  - ٧٦
  بىتد ت ين تاـــــــعر ذا  الرــــــــلة احلل واآلملر، بوقا إطالق ال  ر والتقىتد بوجه ع م ب التا ق   العيــــــــلرية

ب ا مل  هبم   ر حلا ظ علض توضــــــــ ع ســــــــلمىتة وميــــــــتقرة ا لي ب لقلا إنايف تزايد التوتر بل ال ررل والترــــــــ
تدعو ال ررل إىل مواصلة إ ين بة الستئ  ف العملىتة اليىت سىتة  و املىتدان ارا تس سي لت ىتئة األجوايف امل  س

األملؤة  ، ســـــــــــــــوايف تلك امليـــــــــــــــ لة ا اآلو ةالعمي مع البعثة من تجي تيـــــــــــــــوية م  تبقض من اال ت  و  
طويي، ا ظي اال ضام الل مي لوالية البعثة، واتا ق وقا إطالق ال  ر واالتا ق   الق نمة م ذ وق   تو

 العيلرية ذا  الرلة  
وقد متلن مبعوصي الشــــــــخرــــــــي من ملالأ ني رته إىل امل  قة من مواصــــــــلة حتيــــــــل ر مه للح لة  - ٧٧

اللرورا  وعدم  قي تي الراه ة ا الرـــــــــــــــحرايف الةربىتة  والتزام جب ة البولىتيـــــــــــــــ ريو بعدم العودة إىل م  قة 
م ســــــــيــــــــ   جديدة إىل امل  قة الواقعة اــــــــرق اجلدار الرملي من الت ورا  اعجي بىتة ودلىتي علض اســــــــتعداد 
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 اجلزانر وموريت  ىت  استعدادمه  لالض الع بدور  ة إىل ط ولة املا وض    وقد تودجب ة البولىتي ريو للعود
تىتيـــــــؤ ل تبعث علض التا تأ تيضـــــــ  اســـــــتعداد املةرب ومن امل اـــــــرا  اليتتوثر رع لىتة ا عملىتة التا ود  

 زي رة إىل الرحرايف الةربىتة  ال
مبعوصي الشــــــــــخرــــــــــي  اليت وج   وإ ين ت ث ال ررل والبلدان اجمل ورة علض االســــــــــت  بة للدعوة  - ٧8

تعضـــــــ يف جملس األمن،  تيضـــــــ لل لوس إىل ط ولة املا وضـــــــ   حبيـــــــن  ىتة ودون اـــــــروا ميـــــــبقة  وتدعو 
وتصــــدق يف الرــــحرايف الةربىتة واجل    الا علة األملرى إىل تشــــ ىتع ال ررل والبلدان اجمل ورة علض قبوأ دعوة 

 مبعوصي الشخري  
الذي يعضي العالقة بل البعثة وجب ة البولىتيــــــــ ريو، والذي  وأ  االملتالأوييــــــــ ورين القلا إنايف  - ٧9

ين ت  اـــــــــــــــد مرة تملرى جب ة  وة من االجتم ع مع  ظؤي م   ولذلك، ر دون متلن ممثلي اخل ص وق ند الق
، ورق  للمم رســــــة الراســــــخة م ذ البولىتيــــــ ريو تن تيــــــتك ا االجتم ع   مع القىت دة العلىت  للبعثة ا الرابوين

 بعىتد   تمد
جملس  علض ت اىتذ الوالية اليت  دده  ل  رهىت ة بقدرا إن قدرة البعثة علض االضـــــــــــ الع بدوره  و  - 80
تدعو و ، وت   تدعو ال ررل إىل ا ضام هذا االســــــتقالأ ا ضام  ت م   ا إط ر من احلىت د واالســــــتقالأ األمن

 إىل دعم البعثة ا هذا الردد   تيض  جملس األمن
يـــــلحل لت اىتذ م  م رصـــــد وقا إطالق موتواصـــــي البعثة االعتم د علض مراقبل عيـــــلريل غؤ  - 8١

رين قلا ب ل  إنايف تمن وســــــــــــالمة موظاي البعثة ا الرــــــــــــحرايف الةربىتة، الذي م  نالوا ال  ر  وال يزاأ ييــــــــــــ و 
معرضل بشلي مل ؤ لت ديدا  ا ، وال سىتم  من اجلم ع   اعجرامىتة واعره بىتة، وبوجه مل ص ارق 
 اجلـــدار الرملي  وتود تن تعرب عن امت ـــ ين للـــدعم املقـــدم من جملس األمن واجلمعىتـــة العـــ مـــة لل  ود اليت
 تبذل  البعثة من تجي حتيل موارده  األم ىتة والتم س الدعم امليتمر من الدوأ األعض يف ا هذا الردد  

وا تعق ب االســــــتعراد امليــــــتقي، تت لع إىل ت اىتذ التدابؤ ب لتع ون الوصىتا مع ال ررل من تجي  - 82
ه ا م  م الرصــــــد واملراقبة واالســــــتا دة بيــــــبي م    حتديث ال  ب الذي تتبع ي دة الاع لىتة العملىت تىتة للبعثةن 

املثلض من التق ىتــ   املبتلرة والتل ولوجىتــ   اجلــديــدة، بةىتــة نيــ دة الاعــ لىتــة واللاــ يفة ا عملىتــة الرصــــــــــــــــد 
، ا الة تمور، تعزيز اع ذار املبلر، ووا لة حتيــل هذه التدابؤوســتتوملض العيــلري اليت تقوم هب  البعثة  
والتحقىتا ا الوق  امل  ســــــــب ا االدع يفا  املتعلقة بوقوع ا ت  و    ،ق ال  راالمتث أ التا ق وقا إطال

 والتواصي ا م  طا االض راب   ل زع رتىتي التوترا  وم ع الترعىتد   ،وقا إطالق ال  رل
وإذ تاــــؤ إىل عدد املوظا   ا الع رــــر العيــــلري للبعثة، تدعو البلدان امليــــ مهة بقوا  لدعم  - 83

 وده  الرامىتة إىل حتقىتا مزيد من التوانن بل اجل يل  البعثة ا ج 
وا ضـــويف  ت نب االســـتعراد امليـــتقي، تدعو إىل تورؤ الدعم الل مي واملتواصـــي لل ررل لضـــم ن  - 84

جملس األمن والدوأ تيضـــ  ت اىتذ حتيـــىت    تق ىتة رىتم  يتعلا بقدرة البعثة علض االضـــ الع بواليت    وتدعو 
األعضــــ يف األملرى إىل تشــــ ىتع ال ررل علض اســــتئ  ف بر  مب تدابؤ ب  يف الثقة الذي تتوىل قىت دته ماوضـــىتة 

 األمم املتحدة لش ون الالجئل  
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(، 20١8) 24١4قرار جملس األمن من  9بــ لاقرة  رىتمــ  يتعلا تعاله ٧ا الاقرة  لو ذوومــ   - 8٥
ومل يعرب تي  ،شـــكن امليـــ ني املتعلقة بوقا إطالق ال  ر واالتا ق   ذا  الرـــلةر ن لل ررل آرايف متب ي ة ب

 م  م  عن استعداده عجرايف تي تعديال  ا تلك اآلرايف  
وتظي البعثة ع رـــــــــرا تســـــــــ ســـــــــىت  ا اجل ود اليت تبذل  األمم املتحدة من تجي التوصـــــــــي إىل  ي  - 8٦

بشـــــكن ال زاع ا الرـــــحرايف الةربىتة، يلاي لشـــــعب الرـــــحرايف الةربىتة  ســـــىت ســـــي ع دأ ودانم ومقبوأ لل ررل
ي تداة رع لة مل ع  شـــــــــوب تثب  ت.  تشـــــــــل ١99١تقرير مرـــــــــؤه  وم  رتئ  البعثة م ذ إ شـــــــــ ن   ا ع م 

،  ىتــث مل ييـــــــــــــــ ــي طىتلــة هــذه الاضة تي تبــ دأ عطالق ال ــ ر بل ال ررل  وقــد تصبتــ  ج ود ال زاعــ  
وا تدار  ا ت  و   حمتملة لالتا ق       ا ادنة التوترا  اخل ؤة، البعثة جن الوســـــــــــــــ طة اليت تبذل  

العيــــــــلرية وا احلا ظ علض صقة ال ررل ا ترتىتب   وقا إطالق ال  ر  وعلض الرغم من القىتود املاروضــــــــة 
األمن علض علم بقي األمـ  ـة العـ مـة وجملس علض البعثـة وحمـدوديـة املوارد املتـ  ـة لـ ، رـ .ـ  جنحـ  ا تن تُ 

وقد و ن للبعثة دور   امل  قة دعم االســــــتقرار اا ، و وبشــــــك.  ب لت ورا  امليــــــت دة ا الرــــــحرايف الةربىتة
ذل  ملالأ األاــ ر اليــتة امل ضــىتة،   ســم ا متلل مبعوصي الشــخرــي، من ملالأ اجل ود امللثاة اليت بُ 
ايف الةربىتة  ولذلك، ر ين توصـــي بكن من إ ران تقدم ملحوظ قو التوصـــي إىل  ي ســـىت ســـي مليـــكلة الرـــحر 

، عع  يف مبعوصي 20١9تشــــــرين األوأكتوتوبر  3١ميدد جملس األمن والية البعثة ملدة ســــــ ة وا دة،    
 اىتئة الظروف الالنمة للمضي قدم  ب لعملىتة اليىت سىتة   إىل ج وده وي تاضيالشخري اجمل أ والوق   

زمن ا متويي امليـــــــــــــ عدة اع يـــــــــــــ  ىتة رغم اال تىت ج   وتال ذ مرة تملرى بب ل  القلا ال قص امل - 8٧
 املتزايدة  وب لت يل، ر  ين تدعو اجملتمع الدويل إىل مواصلة دعمه للوامب اع ي  ىتة 

ا عدام التواصــــي بل اليــــل ن الذين وملالأ الزي رة اليت ق م هب  مبعوصي الشــــخرــــي، بدا واضــــح   - 88
ر الترــــــــورا  اخل طئة بشــــــــكن واقع احلىت ة علض اجل  ب اآلملر  يعىتشــــــــون علض ج    اجلدار الرملي وا تشــــــــ 

 ولذلك، ر  ين تاــــ ع ال  س الذين يعىتشــــون ا الرــــحرايف الةربىتة علض رتت ق وا  االترــــ أ مع تق رهبم ا
 وب  يف الثقة وبلورة األرل ر اليت تي م ا حتقىتا ميتقبي سلمي  اجل  ب اآلملر من اجلدار الرملي

ا ضام  قوق اع ي ن وتعزيزه ، مب  ا ذلك مبع جلة مي ني  قوق اع ي ن  وت ث ال ررل علض - 89
وتىتيــؤ  ،الع لقة وتعزيز التع ون مع ماوضــىتة  قوق اع يــ ن وآلىت    قوق اع يــ ن الت بعة ل مم املتحدة

بعث   املت بعة اليت تورده   ومن الضــــــروري رصــــــد   لة  قوق اع يــــــ ن علض قو ميــــــتقي و زيه واــــــ مي 
 رد من تجي وا لة مح ية اىتع ال  س ا الرحرايف الةربىتة  وم 
وتتوجه ب لشـــلر إىل مبعوصي الشـــخرـــي للرـــحرايف الةربىتة، اليـــىتد هورســـ  ووهلر، علض ج وده  - 90

تن تاـــلر ممثلي اخل ص للرـــحرايف الةربىتة ورنىتس البعثة، وولن ســـتىتوار ، واللوايف وا    تيضـــ املتواصـــلة  وتود 
 ن تا ن ا قىت دة البعثة  وتملؤا، تاـــــلر رج أ و يـــــ يف البعثة علض التزام م امليـــــتمراـــــىت وجون، مل  تبدي ه م

  ورة ب لتحدي  ا ظي ظروف صعبة وحما  جن ن والية البعثةب
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 األول المرفق
 بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية  

 
 ٢٠١٨أيلول/سبتمبر  ٥المساهمات حتى   

 اجملموع )ب(الشرطة املد ىتة )ت(القوا  )ت(العيلريوناملراقبون  البلد
 2 – – 2 األرج تل     

 ٥ – – ٥ ال مي 

 28 – 20 8 ب ةالدي 

 ١0 – – ١0 الوانيي

 2 – – 2 بوت ن

 ١2 – – ١2 الرل

 ٧ – – ٧ ورواتىت 

 2 – – 2 جىتبويت

 4 – – 4 إووادور

 ١٧ – – ١٧ مرر

 ١ – – ١ اليلا دور

 2 – – 2 رر ي 

 3 – – 3 تمل  ىت 

 ١٥ – ٧ 8 غ   

 ٥ – – ٥ غىت ىت 

 ١2 – – ١2 ه دوراس

 ٦ – – ٦ ه ة ري 

 3 – – 3 ال د

 3 – – 3 إ دو ىتيىت 

 3 – – 3 تيرل دا

 2 – – 2 إي  لىت 

 2 – – 2 األردن

 ٥ – – ٥ و نامليت ن

 3 – – 3 مالوي

 ٥ – – ٥ م لىتزي 

 4 – – 4 املليىتك

 ١ – – ١ م ةولىت 

 2 – – 2 اجلبي األسود

 ٥ – – ٥  ىتب أ

 ٦ – – ٦  ىت ؤي 
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 اجملموع )ب(الشرطة املد ىتة )ت(القوا  )ت(العيلريوناملراقبون  البلد
 ١4 – – ١4 ب ويت ن     

 2 – – 2 بول دا

 ١ ١ – – الوتة أ

 ٥ – – ٥ ا ورية ووري 

 ١٥ – – ١٥ االحت د الروسي

 4 – – 4 سري ال ل 

 2   2 اليويد

 2 – – 2 سوييرا

 2 – – 2 توغو

 ٢٢4 ١ ٢7 ١96 المجموع 

 
 رردا، مب  يشمي ق ند القوة  24٦املكذون به هو  القوام )ت( 
 رردا  ١2القوام املكذون به هو  )ب( 
 القوام الاعلي ا املىتدان، ا م  يتعلا ب لشرطة العيلرية والشرطة املد ىتة، مب  يشمي ق ند القوة  )ىل( 
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