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 الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة - أوال 
الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة  (2018) 2440يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - 1

، وطلب مين     قدم إل ه 2019ن ســـــــــر   بري   30األمم املتحدة لالســـــــــتصترا   الرـــــــــحراا ال رب ة    
تقريراً عن احلرلة   الرــــحراا ال رب ة قب   رية الة الواليةع ويعرت التقرير ملر جمدَّ من تتوراذ مدذ  ــــدور 

( ويتدرول برلو ــا احلرلة علأ  رت S/2018/889) 2018ن األول  كتوبر تشــري 3تقريري الســربا املخر  
الواقع، كمر يتدرول وضــــــــع املصروضــــــــرذ الســــــــ رســــــــ ة املتعلقة برلرــــــــحراا ال رب ة والتقدم ا ر  ا  ر، وتدص ذ 

 ، والرعوبرذ الراهدة اليت تواجه عمل رذ البعثة واخلتواذ املتخذة للت لب عل  رع(2018) 2440 القرار
  

 التطورات األخيرة - ثانيا 
  الصلة اليت انقضـــن مدذ  ـــدور تقريري األصل، وا ـــ  مبعو ل الشـــخرـــل للرـــحراا ال رب ة،  - 2

 كــرنو  األول   6و  5كوهلر، بــذل ج ود  ث ثــة للــداع قــدمــر بعمل ــة التصــروتع و  يومل   هورســـــــــــــــــن
، عقد اجتمرعرذ مرئدة مســتديرة   ســويســرا ب  2019آذار مررس  22و  21ويومل  2018 ديســمر

رع امل رب واجلب ة الشــــــــــعب ة لتحرير الســــــــــرق ة احلمراا ووادي الذهب )جب ة البول ســــــــــرريو( واجل ائر وموريترن 
ومثلن اجتمرعرذ املرئدة املســـــتديرة هذ   ول لقرااذ تعقد وج ر لوجه   ســـــ را العمل ة الســـــ رســـــ ة مدذ 

، (2018) 2440وجرذ   مدر  اتســـــــــــــــم برال لام وبرلروا ا. رب ة والبدراةع وواقر للقرار  2012 عرم
كرنو  الثرين يدرير، إ رطة إىل اجمللس عن  رلة املدرقشــــــــــرذ   عمل ة   29لشــــــــــخرــــــــــل،   قدم مبعو ل ا

اجتمرعرذ املرئدة املســــــتديرة و بل  اجمللس برلت ام الترا  والدولت  اجملرورت  مبوا ــــــلة املشــــــرركة   العمل ة 
عد  ، مبر   ذلك الســـ رســـ ةع ويوا ـــ  مبعو ل الشـــخرـــل إجراا مشـــروراذ بشـــا  املســـالة مع ا رورين امل

  عضرا جملس األمن، و عضرا جمموعة األ دقرا املعد ة برلرحراا ال رب ة، واملدظمرذ ا.قل م ةع
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وظ  الوضـــــــــــــــع   الرـــــــــــــــحراا ال رب ة هردئر نســـــــــــــــب رع اوقا إطالا الدرر، ر م  دو  بع   - 3
ية البعثة ا مر يتعلا برــ رنة االنت ركرذ اجلســ مة، ال ي ال قرئمر، مع اســتمرار الترا  إيفرال   ا لام وال

و ل  من االتصرقرذ ذاذ الرـــلةع  ل  نه، عددمر كشـــصن  1القواعد املكرســـة   االتصرا العســـكري رقم 
البعثـــة وقون انت ـــركـــرذ، ر يبـــد التراـــر  دومـــر اســـــــــــــــتعـــدادا ملعـــرجلت ـــر  و . ـــرد  لول  ص ص ـــةع و ـــرول 

برعتبررهر ضرورية ملدع  1ركرهتمر لالتصرا العسكري رقم امل رب وجب ة البول سرريو ترير بع  انت  من ك 
االجترر برملخدراذ واألنشـــــــــــــــتة ا.جرام ة األصر ، علأ الر م من    االتصرا ال يســـــــــــــــم  بتدص  قواذ 

 عسكرية  و برستخدام بىن حتت ة عسكرية   تلك احلرالذع
عر لة   الكركراذع وُتســــل  جب ة البول ســـــرريو   املدتقة ال “شـــــرطة”ور يال ظ اســـــتمرار وجود  - 4

البعثة دوريرذ برية وجوية كثلة   املدتقة، وتك ا كثراة عمل رهتر للر ــــد  ســــب احلرلة الســــرئدةع وســــرد 
هدوا نســـ    املدتقة    اجل ا األصل من شـــ ر كرنو  األول ديســـمر، ر م إقرمة مدن   برـــصة دورية 

لأ نقص ارص العم    الرـــــــــــــــحراا ال رب ة وعلأ ال يرداذ حلواج  طرق ة   املدتقة العر لة ا تجرجر ع
الرســــــــــــوم اليت يصرضــــــــــــ ر امل رب علأ  ركة املرور التجرريةع ومدذ  واصر كرنو  األول ديســــــــــــمر،  ادذ   

احلواج  علأ الترا، مر  د  إىل اصتدرقرذ مرورية شــــــــــــديدةع وكرتب املدســــــــــــا امل ر  مرت   ثلل اخلرص 
رر التدص  بقوة إذا تعذر    مســـــــــــــــالة إقرمة احلواج  علأ التراع و    ثلل ل بل ه با  امل رب قد يق

اخلرص علأ  ال يتم  ي تدص ، إدراكر مده للحســـرســـ ة الســـ رســـ ة للمدتقةع وكتب إ  األم  العرم جلب ة 
ل البول ســــــــرريو للتحذير من م بة  ي تدص  م ر  عر اجلدار الرمللع و   وقن كتربة هذا التقرير، ال ت ا

 احلواج  الترق ة تقرم برصة دورية، ولكن ر حيد   ي تدص ع
كرنو  الثرين يدرير، مر سبرا  اريق ر إيكو، وهو سبرا سدوي للس رراذ،   7إىل  4و  الصلة من  - 5

عر الرــــــحراا ال رب ة، وســــــم تك درذ إعالم ة برعت ام إعردة نشــــــر وجود عســــــكري داص  املدتقة العر لة 
كرنو  الثرين يدرير، ال ظ املراقبو    7ة الســــــبرا، وإنكرر جب ة البول ســــــرريو لذلكع و  الكركراذ لعرقل  

العســــــكريو  التربعو  للبعثة مرور قرالة الســــــبرا دو  عوائا عر الكركراذع و  ال وم نصســــــه،  بل  املراقبو  
ة كرنوا يقودو  ســــــــــــ ررة العســــــــــــكريو  التربعو  للبعثة عن وجود  ربعة  اراد بلبرس مدين داص  املدتقة العر ل

اجلم ورية العرب ة الرـــــــــــحراوية ”حتم  عالمرذ، و ردروا املدتقة بعد    ر وا علمر جلب ة البول ســـــــــــرريو  ال
(ع وقــد  دا  امل رب را ــر هــذا 2016رســـــــــــــــم علأ   جــرر علأ جــرنــب التريا )مدــذ عــرم  “الــدرقراط ــة

د إجراا مقربالذ مع األاراد، ر تســـتتع البعثة، الوجود برعتبرر  انت ركر من جرنب جب ة البول ســـرريوع وبع
 و لقراراذ جملس  1اســــتدردا إىل مر يفع من معلومرذ،    تتب  من وقون انت رت لالتصرا العســــكري رقم 

 األمن ذاذ الرلةع
شــــــــــــــبرا اراير، وقع  رد  صتلع ابعد     ردر املراقبو  العســــــــــــــكريو  التربعو  للبعثة  2و   - 6

   رية الدوام،  قدم شـــــــرب  ـــــــحراوي علأ إضـــــــرام الدرر   نصســـــــه عدد البوابة امل رب ة،  مدتقة الكركراذ
امل رب ةع وقد   ــــــــــــ ب وروا  دذ إىل وارته  “احلدودية”و ا د  نه اع  ذلك ا تجرجر علأ الســــــــــــلترذ 

شـــــبرا ارايرع و د  ذلك إىل ا تجري كثلين بشـــــدة   اجملتمع الرـــــحراوي عر وســـــرئم التوا ـــــ   6  
االجتمرعل، و ـــــــب بعضـــــــ م جرم  ضـــــــب م علأ األمم املتحدة والبعثة، مســـــــتددين  ســـــــرســـــــر إىل تقررير 

 ـــــــــــح حة  اردذ با  مراقب  عســـــــــــكري  تربع  للبعثة عريدوا احلرد  ور يتدصلواع وقد قرمن البعثة   ل
 برالتررالذ من صالل جب ة البول سرريو لترح   هذ  االنتبرعرذ وهتدئة الوضعع
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تشــــــــــــرين األول  كتوبر، لكن  ال ة عمرل  ــــــــــــحراوي   ل قرنون     مدرجم الذهب  17و   - 7
يعملو  شـــــــــــــــرا اجلـــدار الرملل من الـــدصول إىل موقع اريا البعثـــة   م ج ـــك بعـــد    ادعوا كـــذبـــر   م 

عن م اولت م  تعرضوا للدغ  عرب  وطلبوا تلقل العدرية التب ة العرجلةع وملر   بحوا داص  املوقع، كشصوا قد
نشـــــــرا التعدين الســـــــري للذهب   مدتقة قريبة وادعوا   م كرنوا هررب  لتجدب االعتقرل علأ يد جب ة 
البول ســــــــــرريوع وبعد    توســــــــــتن البعثة، برلتعرو  الترم مع جب ة البول ســــــــــرريو،  ردر األاراد الثال ة موقع 

رالنتقرم من جب ة البول ســـــــــــــرريو والبعثة تشـــــــــــــرين األول  كتوبر، لكد م هددوا ب 18الصريا   ســـــــــــــالم   
 رل عدم السمرا هلم برستئدرف  نشتت م لتعدين الذهبع و بل ن جب ة البول سرريو البعثة   ر تعتر   

تعدين الذهب نشـــــــرطر  ل مشـــــــرون   يف ع  ارا ا.قل م الواقعة شـــــــرا اجلدار الرملل و   الرجرل الثال ة 
 عجمرمو  يدلو  بب رنرذ كرذبة هم
ووقع عـدد من املظـرهراذ   م مـرذ الالجئ  قرب تدـدوف، اجل ائر، من ب د ـر مظـرهرة وقعن  - 8
شـــــــــبرا اراير، عددمر جتمع او مرئة متظرهر  مرم جممع مصوضـــــــــ ة األمم املتحدة لشـــــــــخو  الالجئ   7  
وكر  ع “الرــــــحراوية الدرقراط ةاجلم ورية العرب ة ” “رئرســــــة”الرابوين، اجل ائر، الواقع برلقرب من مبىن   

املتظرهرو  يترلبو  مبعلومرذ عن مرــــــــل صل    مد، وهو مســــــــتشــــــــرر ســــــــربا للرا    مد عبد الع ي ، 
شـــــبرا اراير ضـــــد الق ود  10ع ووقع ا تجري آصر   املوقع نصســـــه   2009اصتصأ   اجل ائر مدذ عرم 

 املصروضة علأ استلاد املركبرذ من  وروبرع
تشـــــرين الثرين نوامر،  لقأ امللك  مد الســـــردس صتربرً مبدرســـــبة الذكر  الســـــدوية الثرلثة  6و   - 9

واألربع  للمســـــــــــلة اخلضـــــــــــراا،     كرر الت ام امل رب برلتعرو   ســـــــــــن ن ة مع ج ودي وج ود مبعو ل 
سلم الشخرل .قرمة عمل ة س رس ة جردة وذاذ مرداق ة، مع األصذ   االعتبرر دروس املرضلع كمر 

، “التصرقة واالنشقرا داص  الصضرا امل رر ”الضوا علأ عودة امل رب إىل االحترد األاريقل ودعر إىل إ را 
باجددة مصتو ة، ودو  شـروا ”واقلا إ دا  آل ة سـ رسـ ة مشـلكة للحوار والتشـرور ب  امل رب واجل ائر 

 ع“ و استثدرااذ
جب ة البول ســــرريو، مع إعردة تاك د الت ام ر بعمل ة  و  ب ر  رال  ــــدر   ال وم نصســــه،  دانن - 10

ا تالل ”الســــــــــالم اليت يقودهر مبعو ل الشــــــــــخرــــــــــل، الوجود امل ر    الرــــــــــحراا ال رب ة إذ اعترذ  نه 
وو ـــــــصن صترب  مد الســـــــردس بانه  رولة للقص  علأ طرف   الد ان، وعرقلة  “عســـــــكري ال شـــــــرعل

 ل ة    الد ان وشروط رعج ود األمم املتحدة، وحتديد إطرر عم
 1كرنو  الثرين يدرير،  ـــــــــــوذ الرملر  األورو  مخيدا قرارا يقضـــــــــــل بتعدي  الروتوكول    16و   - 11
املتوســــــــتل املرم ب  االحترد األورو  وامل رب لتوســــــــ ع نترا تتب ق مر ل شــــــــم   -لالتصرا األورو   4 و

كرنو    18ل سرريو   ن ويورت إىل رئ س جملس األمن   السلع من الرحراا ال رب ةع وكتب  ث  جب ة البو 
ععع ضــربة مبرشــرة للمدااع  عن  قوا  لث ”( ل شــكو من    نت جة الترــوين S/2019/63الثرين يدرير )

ع “تقودهــر األمم املتحــدة ا.نســــــــــــــــر  وللقــرنو  الــدو ع كمــر لثــ  عقبــة كر   مــرم عمل ــة الســـــــــــــــالم اليت
كرنو  الثرين يدرير، كتب إ  املمث  الدائم للم رب لد  األمم املتحدة .بال ل برالتصرا، مشلا  24 و 

إىل  نه يتوي مســلســال طويال من املصروضــرذ التقد ة واملشــروراذ الســ رســ ة مع املمثل  الشــرع   للســكر  
شــــــبرا اراير،  ــــــوذ الرملر   12ب  امل رب واالحترد األورو ع و  ا ل   واملوااقرذ القرنون ة اليت لن 

األورو  مخيدا قرارا نص علأ إبرام اتصرا الشـــراكة   جمرل مرـــرئد األارت املســـتدامة ب  االحترد األورو  
 وامل رب و دري برملث  الرحراا ال رب ة   نترا تتب ا ذلك االتصراع

https://undocs.org/ar/S/2019/63
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 رب ة  رب اجلدار الرملل كمر ذكر   تقررير ســــــــربقةع ويص د امل رب واســــــــتمرذ االســــــــتثمرراذ امل - 12
تلك االســــتثمرراذ تعود برلدصع مبرشــــرة علأ ســــكر  الرــــحراا ال رب ة وتدصذ برلتشــــرور مع مع وال ت ال    

جب ة البول ســــــــــــرريو حتتا با ر تشــــــــــــك  انت ركر للقرنو  الدو  وملرك  الرــــــــــــحراا ال رب ة بو ــــــــــــص ر إقل مر 
ع برحلكم الذايتع كمر    جب ة البول ســـــــــــــــرريو ال ت ال تدعل    قواذ األمن امل رب ة تقمع بعدا متمت  ل

يف ع  شــــــــكرل التعبل عن االصتالف، وال ســــــــ مر املظرهراذ املخيدة لالســــــــتصترا  و االســــــــتقالل،    رب 
 اجلدار الرمللع

  
 األنشطة السياسية - ثالثا 

وا ــــ  مبعو ل الشــــخرــــل تبردل اأراا بشــــا  مســــالة الرــــحراا صالل الصلة املشــــمولة برلتقرير،  - 13
ال رب ة مع ا رورين املعد  ، مبر   ذلك  عضرا جملس األمن، و عضرا جمموعة األ دقرا املعد ة برلرحراا 

 ال رب ة، واملدظمرذ ا.قل م ةع
 ، عقد مبعو ل الشــــــــــــــخرــــــــــــــل اجتمرعرذ  درئ ة2018تشــــــــــــــرين األول  كتوبر  30و  29و   - 14
رئ س كوذ ديصوار، ورئ س الســــــــــد رل، ورئ س جدوب  اريق ر، علأ هرمم اجتمرن جمموعة العشـــــــــرين  مع

املعين بــرالتصــرا مع  اريق ــر املعقود   برل ع وشــــــــــــــــدد يف ع ا ــرورين علأ احلــرجــة امللحــة إىل  ــ  الد ان، 
رنته كشـــــــــريك   ج ود مخكدين    إ رد    مقبول للترا  ســـــــــ ص د كثلا االحترد األاريقل وســـــــــ ع   مك

 حتق ا االستقرار والسالم   العررع
كرنو  األول ديســـمر، عقد مبعو ل الشـــخرـــل  ول اجتمرن مرئدة مســـتديرة بشـــا    6و  5و   - 15

الرـــــــــحراا ال رب ة   جد ا  ضـــــــــور  ثل  عن امل رب، وجب ة البول ســـــــــرريو، واجل ائر، وموريترن رع واصترر 
رعتبررهر ترم  إىل استعداد الدرس ذوي املواقا املتبريدة . رد سب   جديد للمضل شك  املرئدة املستديرة ب

قدمر عن طريا احلوارع وكر  اجتمرن املرئدة املســــــــــــتديرة  ول اجتمرن يعقد وج ر لوجه   ســــــــــــ را العمل ة 
 راةعالس رس ة صالل سن سدواذ، وجر    مدر  اتسم برلردا واال لام والروا البد  

داية االجتمـرن، عرضــــــــــــــــن كراة الواود مواقص ـر وترـــــــــــــــورهر للوضـــــــــــــــع مدـذ اجلولة األصلة و  بـ - 16
ع وشددذ يف ع ر علأ احلرجة للو ول إىل    توا قل، و علدن 2012ا رد رذ اليت جرذ   عرم  من

ةع اقد استعدادهر للمشرركة   العمل ة الس رس ةع وبردد مسرئ  كثلة، كررذ الواود مواقص ر املتبريدة الثربت
شــددذ جب ة البول ســرريو علأ  ا تقرير املرــل لشــعب الرــحراا ال رب ة، وســلتن الضــوا علأ الوضــع 

و كد ضـــــــــــــــرورة اســـــــــــــــتخالص الدروس  “واقع ر”القرنوينع وشـــــــــــــــدد امل رب علأ    احل   ب    يكو  
 ر   االجتمرن ا روالذ الصرشــلة   املرضــل للتو ــ  إىل    للد انع وشــرركن ك  من اجل ائر وموريترن من

 باكمله وتع دتر برلدعم وبرملشرركة القوية   العمل ةع
وصالل جلســــــــــــة بشــــــــــــا  حتديرذ وارص التعرو    املدتقة، كرنن الواود متصقة علأ التكرل ا  - 17

االجتمرع ة واالقترـــــــــــردية العرل ة للحرلة الراهدة اليت تتكبدهر املدتقة، و كدذ    اســـــــــــتمرار الد ان التوي  
يعوا التعرو ، ويشــ  التدم ة االقترــردية، وي دد األمن   املدتقة امل ررب ة بكرمل رع واتصقن كذلك األمد 

علأ احلرجة امللحة إىل  يردة التعرو  ا.قل مل، ال ســــ مر   ضــــوا ارتصرن معدالذ البترلة، وت ايد الشــــعور 
 رد رذ، اليت اعتر   ر بر. برا لد  األج رل الشـــــربةع ووجد مبعو ل الشـــــخرـــــل مر يشـــــجعه   هذ  ا

 جرنب هرم   البح  عن  رض ة مشلكة ب  الترا  والبلدين اجملرورينع
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و  صترم االجتمرن،  كدذ كراة الواود    هدرت اصتالار   اجلو ب  اجتمرن املرئدة املســــــــتديرة  - 18
يدة للعمل ة الســ رســ ةع املعقود   جد ا واللقرااذ الســربقة، وصلرــن إىل  نه ركن    يشــك  بداية جد

ع 2019و  ـــدرذ الواود ب رنر مشـــلكر تبدي ا ه اســـتعدادهر لالجتمرن مرة  صر    الربع األول من عرم 
و كم  مبعو ل الشــــخرــــل ب ر ر با ــــدار ب ر   ــــحصل  عرد ا ه تاك د ر يه    التو ــــ  إىل    ســــلمل 

 للد ان  مر  كن اعالع
،   اجتمرن مع ملك امل رب  مد الســـــــــــــردس   الربرا، 2018كرنو  األول ديســـــــــــــمر   11و   - 19

 عربن عن امتدرين للمشــــرركة البدراة للم رب   العمل ة الســــ رســــ ة و  اجتمرن املرئدة املســــتديرة األول بشــــا  
الرــحراا ال رب ة املعقود   جد ا   كرنو  األول ديســمرع و عرد امللك تاك د الت ام بلد  برلعمل ة الســ رســ ة 

 ع ىن علأ مبعو ل الشخرل لق رمه ومع امل رب وجب ة البول سرريو واجل ائر وموريترن ر  ول الترولةو 
،  عرب 2018كرنو  األول ديســــــــمر   26و  رســــــــرلة موج ة إىل مبعو ل الشــــــــخرــــــــل مخرصة  - 20

رية لالحترد األم  العرم جلب ة البول ســــــــــرريو، إبراه م  ر ، عن قلقه إ اا املســــــــــرر احلر  للســــــــــ رســــــــــة التجر
األورو ،  ذرا من   ر ركن    تســــتبا نت جة املصروضــــرذ وتخ ر ســــلبر علأ إمكرن ة إ را  تقدمع وســــلم 
الضــــــوا علأ اللابم ب  العمل ة الســــــ رســــــ ة وا.جراااذ اليت تتخذ علأ مســــــتو  االحترد األورو ، و   

ورو     تســتخدم التجررة اســتخدامر مبعو ل الشــخرــل علأ    يتلب إىل الدول األعضــرا   االحترد األ
 بدرا كحرا  إ ر  .رسرا السالمع

، قرم مبعو ل الشخرل ب يررة إىل ن ويورت، 2019كرنو  الثرين يدرير   30إىل  28و  الصلة من  - 21
من قرار  11    عقد اجتمرعرذ مع  عضـــــرا جملس األمن و  ـــــحرب املرـــــلحة اأصرينع وواقر للصقرة 

كرنو  الثرين يدرير   29، قدم مبعو ل الشخرل إ رطة إىل جملس األمن   (2018) 2440جملس األمن 
بشـــــــــا  اجتمرن املرئدة املســـــــــتديرة األول وصتته للمضـــــــــل قدمرع و وضـــــــــ     انعدام الثقة هو املشـــــــــكلة 

الترا  إىل    يبدي ك  مد مر اال لام لآلصر و   يبدير  األســــــــــرســــــــــ ة   الســــــــــعل إىل إ رد   ، ودعر
هذ    مر لة مبكرة  “بذور الدرومة”استعدادا لقبول احللول التوا ق ةع وال ركن حل     يدوم إال ب رس 

 من العمل ةع وقد تلقأ من يف ع  عضرا جملس األمن دعمر واسعر جل ود ع
ع األم  العرم جلب ة البول ســــــرريو علأ هرمم الدورة ، اجتمعن م2019شــــــبرا اراير  10و   - 22

العــرديــة الثــرن ــة والثال   ملخلر االحتــرد األاريقل    ديس  بــربــرع وصالل االجتمــرن،  كــدذ جمــددا اعت امل 
إعردة إطالا املصروضـــــــــــــــرذ وطلبن دعم الترا ع وقد  عرب الســـــــــــــــ د  ر  عن دعمه الكرم  ملبعو ل 

 جب ة البول سرريو لدي ر ن ة جردة لدعم ج ود البح  عن   عالشخرل وم مته، و كد    
وقب  اجتمرن املرئدة املســـــــتديرة الثرين،  جر  مبعو ل الشـــــــخرـــــــل مشـــــــروراذ مع امل رب وجب ة  - 23

راة ع وشعر برلتصرؤل نت جة مشرركت ر البد  2019البول سرريو واجل ائر وموريترن ر   شبرا اراير وآذار مررس 
والت ام ر القوي بتكث ا املدرقشرذ وإقرمة عمل ة مصروضرذ، لكده   را علمر  يضر برالصتالارذ واجلردة 

الشديدة   الر ي بشا  الوضع املستقبلل للرحراا ال رب ةع ومع ذلك، اقد اتصقن علأ    يدرب ترك   
الرحراا ال رب ة، وعلأ  اجتمرن املرئدة املستديرة الثرين علأ امل يد من املدرقشرذ املوضوع ة بشا  مستقب 

 السب  والوسرئ  الكص لة ب يردة الثقة   العمل ة الس رس ة وب  الترا ع

https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
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قرب  2019آذار مررس  22و  21وعقد مبعو ل الشخرل اجتمرن املرئدة املستديرة الثرين    - 24
يفع امل رب  ، إذ مت2018جد اع واتبع   االجتمرن الثرين الشـــــــــــك  املكرس   كرنو  األول ديســـــــــــمر 

 وجب ة البول ســرريو واجل ائر وموريترن ر  ول الترولةع وحترورذ الواود   إطرر من اجملرملة واالنصترا و  جو
 من اال لام املتبردلع

ور بن الواود برل صم اجلديد الدرشـــــــــــــــئ عن اجتمرن املرئدة املســـــــــــــــتديرة األول املعقود   كرنو   - 25
تعمقة بشا  سب  التو   إىل    س رسل مقبول من الترا  ملسالة األول ديسمرع و جرذ مدرقشرذ م

الرـــحراا ال رب ة يكو  واقع ر، وعمل ر، ومســـتمرا، وقرئمر علأ  ســـرس توا قل، وعردال، ودائمر، يدص علأ 
ع و  هذا الرـدد، اتصقن (2018) 2440تقرير املرـل لشـعب الرـحراا ال رب ة واقر لقرار جملس األمن 

علأ موا ــــــــــلة املدرقشــــــــــرذ من  ج  حتديد عدر ــــــــــر التقرربع وكر  هدرت توااا   اأراا علأ    املدتقة 
امل ررب ة باســـــرهر ســـــتســـــتص د كثلا من التو ـــــ  إىل    ملســـــالة الرـــــحراا ال رب ةع و قرذ الواود  يضـــــر با  

 لإلس رم   التو   إىل   عاملدتقة تتحم  مسخول ة صر ة 
ور بن الواود برعت ام املبعو  الشـــخرـــل دعوهتر إىل االجتمرن مرة  صر  برتبرن نصس الشـــك ع  - 26

واتصقن علأ ضـــرورة  يردة الثقة والت من مبوا ـــلة املشـــرركة   العمل ةع وشـــجع املبعو  الشـــخرـــل الواود 
 علأ استكشرف بوادر  سن الد ة و يردة الثقةع

ا ـــ  مكتب مبعو ل الشـــخرـــل العم  عن كثب مع ســـرئر ك رنرذ األمم املتحدة وشـــركرئ ر، وو  - 27
مبر   ذلك مكتب األمم املتحدة   جد ا، ومصوضــــ ة األمم املتحدة لشــــخو  الالجئ ، ومصوضــــ ة األمم 

لجدة املتحدة حلقوا ا.نســـــر ، والوكرالذ ا.نســـــرن ة العرملة   م مرذ الالجئ  برلقرب من تددوف، وال
 الدول ة للرل ب األمرع

  
 أنشطة بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية - رابعا 
 األنشطة التنفيذية - ألف 

 نثأ،  45ارداً، مد م  235، بل  قوام العدرـــــــر العســـــــكري للبعثة 2019شـــــــبرا اراير  28   - 28
 شـــــــــــــــبــرا  28إىل  2018يلول ســـــــــــــــبتمر   1ارداًع و  الصلة من  245مقــربــ  قوام مــاذو  بــه عــدد  

ذ البعثة دوريرذ برية اجتر ذ مســرارذ تقررب 2019 اراير ك لوملا ونصذذ دوريرذ   395 657، ســل 
ســـرعةع وظ  التعرو  ب  قردة مواقع  ارقة البعثة والترا  مرضـــ ر علأ وجه  614جوية بل  عدد ســـرعرهتر 

من الو داذ واملقرر  1 025 يرراذ شـــــــــــــــ رية إىل قرابة العمومع و  الصلة املشـــــــــــــــمولة برلتقرير،  جرين 
دة و  و دة ارع ة شـــــــرام اجلدار  917مدتقة تدريب ةع و ار املراقبو  العســـــــكريو   يضـــــــر  48واملراك  ا رـــــــَّ

 نشرطر عمل رت ر ورد بشا ر إشعرر من جرنب كال الترا ع 320الرملل و ربه، ور دوا مر يصوا 
ر  الن الدوريرذ الرية شــــرا اجلدار الرملل  دودة   مســــر ة شــــعرُع ر ونظرا لشــــوا    مد ة، م - 29
ك لومل انتالقــر من مواقع األارقــة، ور جتر دوريــرذ ل ل ــة    ي من جــرن  اجلــدار الرمللع ومكن   100

 اقتدـرا طـرئرة عموديـة  ـرلثـة   كـرنو  الثـرين يدـرير البعثـة من  يـردة دوريـرهتـر اجلويـة من  جـ  ســــــــــــــــد الث راذ
الدوريرذ الرية والتخص ا شـــــــــــــــ ئر مر من عبا العم  امللقأ علأ الدوريرذ الريةع ووااقن اجلمع ة   

القتدرا مربئ  رــــــــدة حلمرية يف ع مواقع  2019 2018العرمة علأ لوي    م  ان ة البعثة للســــــــدة املرل ة 
ع وهذ  املخربئ 2019م األارقة شـــــــــــــرا اجلدار الرملل، من املقرر    يتم تســـــــــــــل م ر  لول مدترـــــــــــــا عر
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ســتســ م إســ رمر كبلا   اللت برذ احلرل ة حلمرية املراقب  العســكري    هذ  املدرطا، لرشــ ر مع تو ـ رذ 
حتســــــــــــ   من  صظة الســــــــــــالم التربع  ل مم ”املعدو   2017كرنو  األول ديســــــــــــمر   19التقرير املخر  

 “عاملتحدة: عل در ت  ل طريقة عملدر املعتردة
ولشـــــ ر مع تو ـــــ رذ االســـــتعرات املســـــتق ، اســـــتعرضـــــن البعثة مص وم ر لعمل رذ ر ـــــد وقا  - 30

إطالا الدرر، وهو مر ســــــــــــــ قل  عدد الدوريرذ الرية املتكررة القربلة للتدبخ وســــــــــــــ  يد   نصس الوقن عدد 
 و  الثرين الدوريرذ اجلويةع وتاتأ هذا الت  ل، اجلرري  رل ر، بصضـــــــ  نشـــــــر طرئرة عمودية إضـــــــرا ة   كرن

يدرير، مت استدردا إىل استعرات شرم  للعمل رذ اجلوية للبعثة لتحديد سب   يردة جودة نواتا املراقبة اجلوية 
واتســـرق رع و  كرنو  الثرين يدرير، بد ذ البعثة الة اصتبرر مدهتر  ال ة  شـــ ر هتدف إىل تعظ م االســـتصردة 

  استخدام التكدولوج ر الصعرلة من     التكلصة، وتام  من  يردة قدرة الدوريرذ اجلوية، مبر يشم  حتس
مراقبة جوية  مش  لإلقل م ترك  علأ املدرطا اليت ال يســـــــــ   و ـــــــــول الدوريرذ الرية إل  رع و ددذ البعثة 

اأونة األصلة   يضــــر مرين مدرطا ذاذ  ولوية عرل ة علأ جرن  اجلدار الرملل اكتشــــصن ا  ر انت ركرذ  
    حتد  ا  ر، وستخضع هذ  املدرطا مل يد من التدق اع و حيتم  

ووا لن البعثة إجراا  وار مترد مع الترا  بشا  معرجلة االنت ركرذ الصعل ة وامل عومة لالتصرا  - 31
،   ظ  اســـتمرار مواقص مر اليت يســـتبعد ك  مد ر اأصر، إذ إ  كل  مر يعتر  ي  عمرل 1العســـكري رقم 

صر داص  ا.قل م  عمرال  ل مشــــروعة، وكذلك   ظ  اســــتمرار انعدام احلوار املبرشــــر يقوم هبر الترف اأ
ب  قواهتمر العســـــكريةع وعلأ الر م من عدم االعلات علدر علأ دور البعثة   احلصر  علأ وقا إطالا 

ذات قول  الدرر، كرنن هدرت  رالذ كثلة صالل الصلة املشـــــــــــــــمولة برلتقرير ر حيلم ا  ر هذا الترف  و
 البعثة بوقون انت رت مع ع

وعلأ الدحو املب    تقريري الســــربا، قرم اجل م امللكل امل ر  ببدرا جدار رملل جديد برلقرب  - 32
ك لوملا من الشــــــــــمرل إىل اجلدوب ويبعد عن اجلدار   80.26من مدتقة ا بس، رتد  رل ر علأ مســــــــــراة 
ك لوملاع وهذا يشــــــــــك  انت ركر جســــــــــ مر   15و  8ة تلاوا ب  الرملل القرئم، الذي يتوا   معه، مبســــــــــرا

ع وعلأ او مر  ثن عل ه البعثة، توقصن األشـــــــــ رل علأ اجلدار اأ ، و صلأ 1لالتصرا العســـــــــكري رقم 
(ع ومع ذلك، ال ي ال 35و  34قرتر  ، الصS/2018/889اجل م امللكل امل ر  مراك  املراقبة علأ امتداد  )

اجلدار ُيشـ  ، إذ يوجد  ربعة جدود  ل مسـلح    ك  وا دة من البوابرذ األربع، ر م    البعثة كرنن 
ع ومر  ال اجل م امللكل امل ر  1قد  ذرذ من    هذا اجلدار يشــــــــك  انت ركر لالتصرا العســــــــكري رقم 

 ( ور يستجب لدعوهتر إىل وقا تش    اجلدارع35لصقرة يعلت علأ تق  م البعثة )املرجع نصسه، ا
ولو ظن عمل ة  رن ة لتع ي  املوقع الدارعل للم رب   اجلدار الرملل قرب  وســـــــــــرد، وهل مدتقة  - 33

ع 2018كرنو  األول ديســــــــــــــمر   12وااقن ا  ر البعثة علأ إجراا  عمرل الرــــــــــــــ رنة   اجلدار الرملل   
شــبرا اراير عن تشــ  د جدار رملل  ر  يقع  2عســكريو  تربعو  للبعثة    وكشــا تصت م قرم به مراقبو 

ك لوملا، ويبل  علو    30ملا تقريبر من اجلدار القرئم الذي يتوا   معه، ورتد علأ مسراة  15علأ مسراة 
  مترر، ويوجد  صدود  صر مبوا اتهع ومبر    هذ  األعمرل تشك  توسعة ضخمة ول سن 6 مترر وعرضه  3

شبرا ارايرع  20 ، اقد  علن   ر لث  انت ركر  1باعمرل الر رنة اليت نص عل  ر االتصرا العسكري رقم 
وحيرجا اجل م امللكل امل ر  با  اجلدار اجلديد ال م حلمرية اجلدار الرملل من الص ضــــرنرذ والريرا، اضــــال 

 ع1را العسكري رقم عن امل رب ، وهو ادعرا ال يتسا مع القواعد ا ددة   االتص

https://undocs.org/ar/S/2018/889
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مرك ا جديدا من مراك  املراقبة التربعة  16وصالل الصلة املشـــــمولة برلتقرير، ســـــجلن البعثة وجود  - 34
 بل ك لوملا تقريبر من اجلدار الرملل    15للج م امللكل امل ر    املدتقة املق دة الدصول، علأ مسراة 

املدتقة  يرــــــ  جممون عدد املراك  اجلديدة اليت اكتشــــــصن  كددو ،   اجل ا اجلدو  من ا.قل مع وبذلك 
مرك ا جديدا من مراك  املراقبة التربعة للج م امللكل امل ر   38مرك اع واكتشـــا  يضـــر  29   اأ  إىل 

  مدتقت  مدصرــــــــــلت  برلقرب من  م دري ة،   املدتقة املق دة الدصول  يضــــــــــرع وقد  علن الصريا العرم  
 ع1نت ركرذ    ك  مرك  من هذ  املراك  يشك  انت ركر لالتصرا العسكري رقم املعين برال

كرنو  الثرين يدرير،   ررهر   16وقد مت إطالن اجل م امللكل امل ر  مرارا علأ هذ  االنت ركرذ، و   - 35
 الصررواع وكرر قرئد قرئد قوة البعثة مرة  صر  مع قرئد املدتقة اجلدوب ة   اجل م امللكل امل ر ، اجلدرال بلخل

دري ــة،  القوة متــرلبــة البعثــة بــا الــة اجلــدار الرملل   مدتقــة ا بس ومراك  املراقبــة اجلــديــدة   بل كدــدو  و م
وإعردة الوضــــــــــــع إىل مر كر  عل هع و كد  يضــــــــــــر علأ التخلل عن  ي صتم لبدرا مراك  مراقبة جديدةع وكرر 

عمل رت ة    هذ  املدشـــــسذ ل ســـــن هلر   رات عســـــكرية تكت ك ة  واجلدرال الصرروا مر  رجا به امل رب من  
و  ر ال مة اقم ملدع هتريب املخدراذ واألنشــــــــتة ا.جرام ة األصر ع و وضــــــــحن البعثة مرة  صر   نه، ب   
ع 1الدظر عن ال رت املقرــــود من هذ  املدشــــسذ العســــكرية، اا ر تشــــك  انت ركرذ لالتصرا العســــكري رقم 

 عاأ  اجل ود اليت يبذهلر  ثلل اخلرص .قدرن امل رب با الة هذ  االنت ركرذتثمر     ور
الدقتة ”وعلأ إ ر تدص  مســتمر من  ثلل اخلرص، نق  وجود عســكري جلب ة البول ســرريو عدد  - 36

، إىل مكر  ك لوملا شرا طريا الكركراذ  16.6، الواقعة داص  املدتقة العر لة، علأ مسراة “6الوس تة 
يوجد صرري املدتقة العر لة مبرشــــــرةع وكر  هذا الوجود العســــــكري يتالا من ص مت ، ومركبة  و مركبت ، 
وشـخرـ  إىل سـتة  شـخرصع وتوا ـ  البعثة ر ـد احلرلة عن كثب   مدتقة الكركراذ من صالل تسـ ل 

 دوريرذ جوية وبرية كثلةع
 يدرير، نصذذ جب ة البول ســــــرريو مدرورة عســــــكرية   مراا كرنو  الثرين  6و  3و  الصلة مر ب   - 37

تــدريــب قــرئم داصــ  مدتقــة احلظر ا ــدود بــرلقرب من امل ل ع وقــد  ُبل ــن البعثــة هبــذ  املدــرورة  ســــــــــــــــب 
ع ولرشــــــــ ر مع املمررســــــــة املتبعة، كر  1من االتصرا العســــــــكري رقم  3-3األ ــــــــول مبوجب   كرم املردة 
للبعثة موجودين   املوقع وتربعوا يف ع  طوار املدرورةع ور يال ظ  ي انت رت مراقبو  عســـــــــــــــكريو  تربعو  

هذ  املدرسبةع ومع ذلك،  كرر تاك د  مه ة ضمر  عدم الق رم باي عم ، ال س مر ذو طربع عسكري،   
 ركن    يخدي إىل نشوا توتراذع

جب ة البول ســـــرريو   متلا املواقع  وتر ـــــد البعثة برنتظرم عددا من املبرين اجلديدة اليت تشـــــ دهر - 38
من قرار جملس األمن  7والصقرة  1شـــــــــــــــرا اجلــدار الرملل لضـــــــــــــــمــر  امتثــرهلــر لالتصــرا العســـــــــــــــكري رقم 

   علن مبر  جديدة برلقرب من بل حللو، سبا   10ع ا درت مرك  لوجسيت يتالا من (2018) 2440
مبر  جديدة  8 نه يشك  انت ركر،  دري اأ    قرئمة االنت ركرذ التويلة األمدع وهدرت  2017  عرم 

برلقرب من امل ل ، تســــــــــــتخدم ر القواذ العســــــــــــكرية جلب ة البول ســــــــــــرريو،  علن   ر تشــــــــــــك  انت ركرذ 
 ر ر تســـــتجب هلذا التلبع تشـــــرين األول  كتوبرع وقد طلب إىل جب ة البول ســـــرريو    ت يل ر، لكد 3  

وتوا   البعثة    ق ردة جب ة البول سرريو علأ معرجلة هذ  االنت ركرذ وضمر  امتثرل  ي مبر  جديدة 
 ع(2018) 2440من قرار جملس األمن  7والصقرة  1 صر  لالتصرا العسكري رقم 
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مع التحذيراذ الرردرة عن البعثة، ر تقم جب ة البول سرريو باي  عمرل .نشرا مراك  املراقبة ولش ر  - 39
 ع(38 ، الصقرةS/2018/889) 2018العسكرية اجلديدة قرب بل حللو، وهل مراك  اقلا إنشرؤهر   عرم 

،  ود امل رب البعثة واألمرنة العرمة برـــور ســـرتل ة متدوعة ألنشـــتة بدرا وعلأ مد  الســـدة املرضـــ ة - 40
 1 و نشتة عسكرية م عومة شرام اجلدار الرملل، مشلا إىل   ر قد تشك  انت ركر لالتصرا العسكري رقم

ع وقــد ق مــن البعثــة يف ع هــذ  االدعــرااذع (2018) 2414من قرار جملس األمن  8 و  7 و للصقرت  
وبعض ر سبا    سجلت ر البعثة برعتبررهر انت ركرذع وإضراة إىل ذلك، مت استدردا إىل هذ  الرور كشا 
انت رك  جديدين و علن عد مر، ومهر يتعلقر  مبوقع    امل ل : و دة لوجســــــــــــــت رذ وجمموعة من املبرين 

  عال (ع 38اأ  )انظر الصقرة  ل املش ولة    
 من نشـــــــــــــــئــن من جــرنــب اجل م امللكل امل ر   ووعلأ الر م من    مراك  جــديــدة للمراقبــة  ُ  - 41

جرنب القواذ املســـــــــــــلحة جلب ة البول ســـــــــــــرريو ال تخدي    د ذاهتر إىل ت  لاذ كبلة   م  ا  القو    
ودة بقواذ نقلن من مواقع معلف هبر، اا ر امل دا ، وال ســـــــــــــــ مر عددمر تكو  ذاذ طربع مخقن  و م  

ع كمر   ر ذاذ  مه ة بو ــص ر مرــردر  تملة للتوتر 1تشــك  مع ذلك انت ركرذ لالتصرا العســكري رقم 
 وللم يد من الريبة ب  الترا ، ال س مر عدد إنشرئ ر باعداد كبلةع

حلرية التدق  ارتكب ر اجل م امللكل  و  الصلة املشـــمولة برلتقرير، ســـجلن البعثة تســـة انت ركرذ - 42
امل ر  وســـــــتة انت ركرذ ارتكبت ر القواذ العســـــــكرية جلب ة البول ســـــــرريوع وتوا ـــــــ  البعثة تدرول ك  انت رت 

 الترا  من  ج  ضمر  عدم تكرار ع مع
ومر ذكر  عال  من انت ركرذ عرمة يدضـــــــــرف إىل االنت ركرذ التويلة األمد املبل  عد ر ســـــــــربقرع  - 43

انت ركرذ طويلة األمد من جرنب اجل م امللكل امل ر  و ربعة انت ركرذ طويلة األمد  10وهل تشـــــــــــــــم  
من جرنب القواذ املســـــــــلحة جلب ة البول ســـــــــرريو )تضـــــــــم إنشـــــــــرا مرك  لوجســـــــــيت برلقرب من بل حللو   

  عال (ع 38، علأ الدحو املب    الصقرة 2017 عرم
 

  غامباألل المتعلقة اإلجراءات - باء 
  اراد علأ صترا يشـــــــك  احلرب ملصرذ من األصر  واملتصجراذ األرضـــــــ ة األل رم وجود ي ال ال - 44
 تت ل يتع  ي ال ال كــر   ،2019 شـــــــــــــــبــرا اراير 28 و   هلــرع التــربعــة اللوجســـــــــــــــت ــة والقوااــ  البعثــة
 من الشـــــــــــــرقل اجلرنب   معروار  ل رم  ق  26 وتت ل عدقودية بذصرئر اســـــــــــــُت دان معرواة مدتقة 81

 لإلجراااذ املتحـــدة األمم دائرة اريا موظصل معظم نُقـــ  ،2018  يلول ســـــــــــــــبتمر و  الرمللع اجلـــدار
 االســـــتمرار مع وجه،  اضـــــ  علأ احلرل ة العمل رذ إدارة  ج  من الع و ، إىل للبعثة التربع برألل رم املتعلقة

  تددوفع    دود وجود علأ احلصر   
 برألل رم، املتعلقة ا.جراااذ دائرة طريا عن البعثة، قرمن الرملل، اجلدار من الشرقل اجلرنب و  - 45

 ملصرذ من واملتصجراذ األرضـــــــــ ة برألل رم امللو ة األراضـــــــــل من مربعر ملا 2 881 436 وتت ل مبســـــــــ 
 والعرل ة املتوســــــتة األولوية درجة من عدقودية بذصرئر مســــــت داة مدتقة 33 تت ل إىل  اضــــــأ مر احلرب،
 )تعردل مربع مل 24 500 مســر ة ســالمة من التحقا مت اجملمون، و  األل رمع  قول من وا دا و قال
 تســــــــــــ      ســــــــــــرهم مر وهو الرملل، اجلدار شــــــــــــرا البعثة وإمداداذ دوريرذ طرا من ك لوملاذ(  5.9

 ملصرذ من املتصجراذ من  ــــــــــــــدصر 376 جمموعه مر وُدم ر للبعثةع التربع  العســــــــــــــكري  املراقب  تدقالذ

https://undocs.org/ar/S/2018/889
https://undocs.org/ar/S/RES/2414%20(2018)
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 الذصرئر من 15 و للدبربرذ املضـــــــــــــــردة األل رم من 30 و الصرع ة الذصرئر من 331 من تتالا احلرب،
ــــــ و  بتدمل البول سرريو جب ة وقرمن األصر ع املدصجرة  ل ــــــن مـ ـــــــ  األل رم من 2 465) ل مر 2 469 مـ

 لرــــــــــك امتثرال ،2019 الثرين يدرير كرنو   6   للدبربرذ( املضـــــــــــردة األل رم من و ربعة ل اراد املضـــــــــــردة
 املدبثا األل رم مكراحة  عمرل جمرل   والتعرو  ل اراد املضردة ل ل رم كرم    ظر التق  د  ج  من االلت ام
 ع2005 عرم   ُوق ع الذي جد ا، نداا عن
ـودة لضمر  تق  مر 28 طريا عن الرملل اجلدار شرا العمل رذ وُر دذ - 46 ـ ـ ـ ـ  دائرة اريا  جراهر اجلـ

 ا.جراااذ دائرة طريا عن البعثة، قرمن ذلك، إىل وبر.ضـــــــــــــــراة للبعثةع التربع برألل رم املتعلقة ا.جراااذ
 املدن   املوظص  من 95 عدد  ملر األرضـــ ة األل رم من الســـالمة جمرل   التدريب بتقدمي برألل رم، املتعلقة

 األل رم من الســـــالمة عن املعلومرذ لتجديد تدريب ة دوراذ وبتدظ م برلبعثة،  ديثر امللتحق  والعســـــكري 
 من واملتصجراذ األرضـــــ ة األل رم تســـــببن برلتقرير، املشـــــمولة الصلة وصالل موظص ع مرن ة لصرئدة األرضـــــ ة
 ارةإد نظرم   مســـــــــج  هو مر واا املدن  ،  ـــــــــصوف   وارة و رلة إ ـــــــــربرذ  ال    احلرب ملصرذ
 برألل رمع املتعلقة ا.جراااذ معلومرذ

 لتدســـــ ا الرـــــحراوي املكتب وهو الرملل، اجلدار شـــــرا ا لل شـــــريك ر صالل من البعثة، وتظ  - 47
 املتعلقة بر.جراااذ الرـــلة ذاذ املســـرئ  بشـــا  البول ســـرريو وب ة اترـــرل علأ برألل رم، املتعلقة األعمرل
   احلرب ملصرذ من املتصجراذ وســـرئر األرضـــ ة األل رم   ر من  اضـــ  بشـــك  التحقا  ج  من برألل رم
 التقد ة املسـرعدة تقدمي برألل رم، املتعلقة ا.جراااذ دائرة طريا عن  يضـر، البعثة وتوا ـ  ال رب ةع الرـحراا

  واملرل ةع ا.دارية والشخو  الب رنرذ وإدارة الراما وإدارة برلعمل رذ املتعلقة اجملرالذ   املكتب إىل
  رب ا د  مــدن َّْ   واــرة عن امل ر  امللكل اجل م  اــرد ،2018 األول  كتوبر تشـــــــــــــــرين ومدــذ - 48

   د إ ربة عن اضال احلرب، ملصرذ من واملتصجراذ األرض ة برألل رم يتعلا  رد  نت جة الرملل اجلدار
 مربع مل مل و  126 من  كثر تت ل عن امل ر  امللكل اجل م و بل  املدن  ع و  د العســــــــــكري  األاراد
 املدصجرة  ل الذصرئر من قتعة 614 مد ر  ـــــــــــــــدصر، 679 وتدمل الرملل، اجلدار  رب األراضـــــــــــــــل من
 للمركبرذع املضردة األل رم من 12 و ل اراد املضردة األل رم من 53 و
 

  األمن - جيم 
 عن مت ايدة تقررير ورود ر م نســــــــــب ر، مســــــــــتقرة ال رب ة الرــــــــــحراا   العرمة األمد ة الب ئة ت ال ال - 49

 هلجمرذ البعثة تعرت صتر ي ال وال الرمللع اجلدار جرن  علأ املشروعة  ل األنشتة من و ل  الت ريب
  ية ترــــــــــــــدر ور اجملرورةع املدتقة   الك دية األعمرل مرتك  انتشــــــــــــــرر بســــــــــــــبب القلا علأ يبع  إرهرب ة

 شخرر اعتق  امل رب با  تص د تقررير ورود لكن ،2017 عرم مدذ البعثة ضد  رحية  و جديدة هتديداذ
 يشــتبه آصر شـــخرـــر اعتقلن البول ســـرريو جب ة و   الثرين يدرير كرنو     الع و    إرهرب ر كونه    يشـــتبه
 ا.رهرب ة املسلحة اجلمرعرذ    علأ مخشر األول ديسمر كرنو     الالجئ  م مرذ   إرهرب ر كونه   
 م مــرذ   كبلة   مد ــة  واد   ي عن يبل  ور هــداــرع ال رب ــة الرـــــــــــــــحراا تعتر األرج  علأ  الــن مــر

 األمم ملبرين األمن توال البول ســـــــــــرريو وجب ة اجل ائر ووا ـــــــــــلن برلتقريرع املشـــــــــــمولة الصلة صالل الالجئ 
 و د ن التوا ع علأ الالجئ ، وم مرذ تددوف   وموظص  ر الدول ة احلكوم ة  ل واملدظمرذ املتحدة
 املاذو   ل الدصول ويب  ال رب ةع الرحراا طريا عن  وروبر اجتر    برألشخرص واالجترر اهلجرة    يردة

به لثال ة  اراد ضــــرلع     نشــــتة اســــتخراي الذهب برــــورة  ل مشــــروعة إىل موقع اريا البعثة   م ج ك، 
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ول  كتوبر، املخرطر اليت تشــكل ر للبعثة هذ  األنشــتة  ل القرنون ةع تشــرين األ 17شــرا اجلدار الرملل،   
وُ ل ن املســــالة بســــرعة،   احلرلة املذكورة، من صالل  ســــن التعرو  ب  البعثة وجب ة البول ســــرريو،  ل    

  البعثة قرمن مدذ ذلك احل  مبراجعة ا.جراااذ األمد ة املعمول هبر   يف ع مواقع األارقةع
 األمم  اراد و من ســـــــالمة عن الرئ ســـــــ ة املســـــــخول ة يتحمال  البول ســـــــرريو وجب ة امل رب  ال ومر - 50

 الت ام من وا قة البعثة  الن ومر التوا ، علأ وشـــــــــــــــرقه، الرملل اجلدار  رب ومواردهر و  ـــــــــــــــوهلر املتحدة
 مدترــــــــــــــا   2019 لعـرم األمد ـة املخـرطر إدارة عمل ـة  كملـن البعثـة    كمـر  وقـدراهتمـرع الترا  كال

 ع2019-2018 الصلة م  ان ة   املدرجة ا.ضـــــــــــــــرا ة األمد ة التدابل بتدص ذ  رل ر وتقوم شـــــــــــــــبرا اراير،
 احلــرلـة تقــدير علأ قــدرهتــر من حتــد ا ــرورين إىل الو ـــــــــــــــول   البعثــة تواج  ــر اليت الرـــــــــــــــعوبــرذ ت ال وال

 الرمللع اجلدار  رب العسكرية
 

 الفنية المدنية األنشطة - دال 
 التتوراذ بشـــــــــــــــا  اخلرص مبعو ل وإىل العرمة األمرنة إىل مدتظمة وحتل الذ تقررير البعثة قدمن - 51

 البعثة اترــرل مكتب وتربع الســالمع عمل ة وعلأ عل  ر تخ ر اليت والتتوراذ ال رب ة الرــحراا   املســتجدة
   م مر إســــــ رمر بذلك و ســــــ م و وهلر، الالجئ  م مرذ   املســــــتجدة التتوراذ كثب  عن تددوف  
  رت علأ التتوراذ تق  م للبعثة التربع املشـــــــلت العســـــــكري املدين التحل   ه ك  ووا ـــــــ  التحل  ع هذا
 ومدع التوتراذ هتدئة  ج  من الترا  مع التوا ــــ  لت ســــل البعثة ق ردة إىل املقدمة املشــــورة وتدســــ ا الواقع
  ثلل و ــراظ تدــدوف، و  الع و    األعضــــــــــــــــرا الــدول  ثلل من مدتظمــة  يــرراذ البعثــة وتلقــن الد انع
 الربرا   السدة،   مراذ عدة املستجداذ بسصر األعضرا الدول إ رطة   املتمثلة املمررسة علأ اخلرص

 ن ويورتع  و
 املســــــــــــرئ ع من عدد بشــــــــــــا  القرئمة اخلالارذ ر م ج دة والترا  البعثة ب  العالقرذ ت ال وال - 52
 الراســـخة املمررســـة واا برجل ائر، الرابوين   البول ســـرريو وجب ة البعثة ق رديتم  ب  االجتمرعرذ ُتســـتانما ور
 مكتب صالل من ال ومل العم  أل رات اترــــــرل وعلأ مدتظم اترــــــرل علأ البعثة وحتراظ بع دع  مد مدذ

  ثلل  يرراذ  الن ومر األصر ع لكلون ةا. الوســـــــرئ  متلا صالل ومن تددوف،   هلر التربع االترـــــــرل
 تددوف مدتقة   املعد   ا رورين من و ل  املدين اجملتمع مع واالترــــــرالذ الالجئ  م مرذ إىل اخلرص
  عوائاع دو  جتري
 دعن كلمر  البعثة مدتقة صرري البول سرريو جب ة مبدسا يلتقل اخلرص  ثلل اا  مخقن، وكتدبل - 53

 علأ احلصر    م م الد ا وهذا شـــــــــــــــبرا ارايرع 28   القب   هذا من اجتمرن وُعقد ذلكع إىل احلرجة
   مبرشــــــــرة ويســــــــ م البعثة، والية تع ي  إىل الرام ة اجل ود ســــــــ را   ج دة عم  وعالقة اعرلة اترــــــــرالذ

 إىل الســــربقة دعويت تلب ة انتظرر   مخقن، تدبل جمرد  نه  ل الد اعرذع نشــــوب مدع   البعثة دور ت ســــل
 علأ يعلت  نه امل رب  وضــــ  وقد الرابوينع   اجتمرعرذ عقد   املتمثلة الراســــخة املمررســــة إىل العودة
  سوااع  د علأ املخقن، احل  وعلأ البول سرريو جب ة موقا
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  البعثة عمليات تواجهها التي التحديات - هاء 
 لوالية الترا  تصســـــــلاذ اصتالف يظ  (،57-55 الصقراذ ،S/2018/889) ســـــــربقر  ا د كمر   - 54
  ــــــــرحية انتقرداذ إىل يخدي مر  رلبر الذي األمر البعثة، عمل رذ ســــــــل  مرم رئ ســــــــ ر حتدير يشــــــــك  البعثة

  ألنشتت رع ومد ج ة
 وهو الرملل، اجلدار  رب  ل    رورين إىل البعثة و ـــــــــــــول تعذر التصســـــــــــــلاذ هذ  نترئا ومن - 55
  مد ة،  و حتل ل ة أل رات ســـــواا ال رب ة، الرـــــحراا   للحرلة مســـــتق  تق  م  ـــــوغ علأ قدرهتر من حيد مر

 ت داد الق ود هذ  اتئن ومر الشــــــخرــــــلع مبعو ل مســــــرعدة   واملتمثلة إل  ر املوكلة برمل مة الوارا وبرلتر 
 احلصر    اخلرص  ثلل مســـرعدة طلب الشـــخرـــل مبعو ل    من برلر م برلتقرير، املشـــمولة الصلة صالل
 شديدا، اعلاضر  صر  مرة امل رب اعلت التلب، هلذا ونت جة ا ل  ع ا رورين بع  مع اتررالذ علأ

  البعثةع والية مع تتدرىف االتررالذ هذ     بدعو 
   امل رب ة األرقرم لو رذ حتم  ملركبرذ البعثة اســـــــتخدام بع د  مد مدذ امل رب اشـــــــلاا    كمر - 56
 ،2015 عرم   امل رب  كومة مع إل ه التو ـــــــــــــــ  مت الذي املبدئل لالتصرا صالار الرملل، اجلدار  رب
  (ع56 الصقرة نصسه، )املرجع البعثة   رد مص وم   يخ ر  ال مر
 يترا الســــــــــــر   مدتقة   املدظمة واجلررة ا.رهرب ة اجلمرعرذ تشــــــــــــكله الذي الت ديد ي ال وال - 57

 ســــ مر وال الرملل، اجلدار شــــرا الواقعة املاهولة  ل الرــــحراوية املدتقة   صرــــو ــــر كبلة،   مد ة شــــوا  
 من ترمة  قة علأ البعثة كرنن  ولئن هلرع التربعة ا.مداد إعردة وقواا  للبعثة الرية برلدوريرذ يتعلا ا مر
 الذي الت ديد طربع هو القلا يثل مر اا  للبعثة، التربعة الثربتة األارقة مواقع  مرية البول سرريو جب ة الت ام

  السر  ع مدتقة    صر  نقرا من متتراة ج رذ تشكله
  

 اإلنسان وحقوق اإلنسانية األنشطة - خامسا 
 النزاع في المصير مجهولو األشخاص - ألف 

 الســــربقة، القترل ة األعمرل ســــ را   املصقودين، عداد   ي الو  ال الذين األاراد مســــالة اتئن مر - 58
 وســ تر بو ــص ر األمر، للرــل ب الدول ة اللجدة وتوا ــ  الرئ ســ ةع ا.نســرن ة الشــوا   من شــر ال تشــك 
 الترا ع مع املسالة هذ     سب  التمرس  ريدا،

 
 الغربية الصحراء الجئي لحماية المساعدة تقديم - باء 

 برلتعرو  وا ــــلن، كمر  الدول ة، احلمرية توال الالجئ  لشــــخو  املتحدة األمم مصوضــــ ة وا ــــلن - 59
 إىل ا.نســـــــــرن ة املســـــــــرعدة توال العرملل، األ ذية وبرنرما (ال ون ســـــــــا) للتصولة املتحدة األمم مدظمة مع

  تددوفع من لقريبةا اخلمسة املخ مرذ   يع شو  الذين الرحراوي  الالجئ 
 شــخو  مصوضــ ة من ك   ووا ــ  العرمةع الرــحة شــوا   من الدم واقر الت ذية ســوا انتشــرر وظ  - 60

 الدم بصقر ا. ـــــــــــــــربة من والعالي الوقرية بشـــــــــــــــا  و  ا تعرو    العم  العرملل األ ذية وبرنرما الالجئ 
 الرنرما وقدم الدســــــــراع من واملرضــــــــعرذ واحلوام  والصت رذ الرــــــــ رر األطصرل لد  الت ذية وســــــــوا والتق م
 املدارس   والصت رذ الصت ر  من 40 000 من  كثر إىل الرــــــــــــــبر  ة الصلة مدترــــــــــــــا   صص صة وجبرذ

https://undocs.org/ar/S/2018/889
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   وإســــ رمر الدراســــةع عن االنقترن وعدم برملدارس االلتحرا لتشــــج ع وذلك األطصرل، وريرت االبتدائ ة
 من املرئ ة لل راعة مشـــرريعه نترا بتوســـ ع الرنرما قرم ال ذائل، األمن وحتســـ  الرـــمود علأ القدرة تع ي 
 مصوضــــــ ة وا ــــــلن      ،2019 عرم   اك ة م رعة مشــــــرون و طلا طر ي   واين علا إنتري  ج 

   ت ذوي اســــــــتقرــــــــرا باجراا معر والرنرما املصوضــــــــ ة وســــــــتقوم للمخرب ع الدعم تقدمي الالجئ  شــــــــخو 
 احلرلة لتحســــ  تو ــــ رذ وإعداد الرــــحراوي  لالجئ  احلر  الت ذوي الوضــــع علأ للوقوف 2019 عرم

 للسكر ع الت ذوية
 تق  م وهو القترعرذ،  ســب اال ت رجرذ حتديد هبدف جررير الضــعا جوانب تق  م ي ال وال - 61

 انعدام مســتو  لق رس مســتقال تق  مر العرملل األ ذية برنرما و جن  املصوضــ ةع بق ردة الوكرالذ ب  مشــلت
 املســـــــــــــــرعدة علأ كبلا  اعتمردا يعتمدو  الالجئ     إىل وصلص الالجئ ،  وســـــــــــــــرا   ال ذائل األمن
 إىل وبر.ضــراة ال ذائلع برألمن يدعمو  الرــحراوي  املخ مرذ ســكر  من اقم املرئة   12 و   ال ذائ ة
 من اعال يعرنو  املرئة   30 و ال ذائل األمن النعدام معرضـــــــــــــــو  الالجئ  من املرئة   58 اا  ذلك،
 صالل من لالجئ  األسـرسـ ة والت ذوية ال ذائ ة اال ت رجرذ توال الرنرما ووا ـ  ال ذائلع األمن انعدام

 ش ريةع تو يع عمل رذ
 والتص ، األم  ـــحة براما جمرل   الدعم تقدم     املخ مرذ    ضـــور  يضـــر ولل ون ســـ ا - 62
 االبتدائل، والتعل م التص  مرية جمر    بانشتة واالضتالن للتحر  املوسع الرنرما دعم ذلك   مبر

 إىل هتدف  نشـــتة وتدص ذ املدارس   الرـــح ة والدظراة الرـــحل والرـــرف امل ر  مرااا إ ـــالا عن اضـــال
 الرح ةع الدظراة تشج ع
   يكمن ا.نســــــــــــــرين العم  جمرل   الصرعلة اجل رذ تواج ه الذي الرئ ســــــــــــــل التحدي  ال ومر - 63
 بانشـــتة اضـــتالع ر ســـ را   الدول ة املعريل اســـت صرا   يف ة  ـــعوبرذ املصوضـــ ة وتواجه التموي ع نقص
 والتعل م، والت ذية، والرــــــــــــحة، الرــــــــــــحل، والرــــــــــــرف وامل ر  واملاو ، احلمرية، جمرالذ   ل رواا مدقذة

 2018 لعرم ا ددة ال ريرذ من  ي تتحقا ور الع مع ســــــــــب  وتام  ال ذائ ة،  ل املواد وتوال والترقة،
 الدظراة لوا م تو يع    كمر  عرج ، إ الا إىل  رجة   واملستشص رذ ارملستو صرذ القترعرذع هذ   

 . رد ملحة  رجة ومة اال ت رجرذع لتلب ة يكا ر ا.جنرب ســــــــن   والصت رذ الدســــــــرا علأ الرــــــــح ة
 للصرد الشـــــرب م ر  من اقم للا 12 علأ املتوســـــم   حيرـــــلو  الســـــكر     ذلك جديدة، م ر  مرـــــردر
  ال ومع   الوا د للصرد للا 20   ا دد الق رسل األدىن احلد من بكثل  ق  وهو ال وم،   الوا د
 جلمع والشـــــــــــــــركرا الوكرالذ متعدد نداا ا.نســـــــــــــــرين العم  دوائر وج ن املرضـــــــــــــــل، العرم و  - 64
   59 ســـــــــــــــو  تتلا ر الثال  املتحدة األمم وكرالذ لكن ،2019-2018 لصلةل دوالر مل و  137
 30 سو  تتلا ر إذ التموي ، من قدر  ق  علأ ال ون سا و رلن جمتمعةع ا ت رجرهتر جممون من املرئة
  مــر ،2018 عــرم بد ــريــة املــرئــة   100 العــرملل األ ــذيــة برنــرما تلقأ ب دمــر ا ت ــرجــرهتــر، من املــرئــة  

 املرئةع   40 علأ احرلن الالجئ  شخو  مصوض ة
 

 الثقة بناء تدابير - جيم 
 روابم .تر ة الال قة، وقراراته (1999) 1282 األمن جملس بقرار عمال الثقة، بدرا تدابل إ  - 65
 ت ال ال ال رب ة، الرحراا إقل م   األ ل ة وجمتمعرهتم تددوف م مرذ   الرحراوي  الالجئ  ب   سرية
 الثرين  كرنو   29   األمن جملس إىل قدم ر اليت ا. رطة   الشـــــــــــخرـــــــــــل، مبعو ل شـــــــــــد د وقد معل قةع

https://undocs.org/ar/S/RES/1282%20(1999)
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 األســـرية ال يرراذ اســـتئدرف اقلا الســـ را، هذا و  الترا ع ب  الثقة بدرا إىل احلرجة علأ ،2019 يدرير
 التاي دع تلقن مبردرة وهل الالجئ ، شخو  مصوض ة برعرية
 

 اإلنسان حقوق - دال 
   احلا علأ املصروضـــة الق ود منم اســـتمرار إ اا قلقة ا.نســـر  حلقوا املتحدة األمم مصوضـــ ة إ  - 66
 ،(1)برلتقرير املشـــمولة الصلة وصالل ال رب ةع الرـــحراا   اجلمع رذ وتكوين الســـلمل والتجمع التعبل  رية
  قوا عن واملدااع  واملدون  الرـــــــــــــحص   تعرت عن تقررير تتلقأ ا.نســـــــــــــر   قوا مصوضـــــــــــــ ة ظلن

 ومرـــردرة التعســـصل واالعتقرل للمضـــريقة ا.قل م   ا.نســـر   قوا انت ركرذ   حيققو  الذين ا.نســـر 
 املصراع والل د املعداذ
 املعلومرذ وتشـــل ال رب ةع الرـــحراا إىل األشـــخرص بع  و ـــول علأ مصروضـــة الق ود  الن ومر - 67
 يق  ال مر بترد االســــــــــــتعرات، ق د الصلة صالل قرمن، امل رب ة الســــــــــــلترذ    إىل املصوضــــــــــــ ة تلقت ر اليت
 مدظمرذ عن و ثلو  و رمو  وبر ثو  ا.نســــــــــــــر   قوا عن مدااعو  ا  م مبن شــــــــــــــخرــــــــــــــر، 15 عن
 دصولهع من مدع م  و ال رب ة الرحراا إقل م من دول ة،  كوم ة  ل
 تلقن اقد معرملت مع وإســـراة امل رب   الرـــحراوي  الســـجدرا تعذيب عن تقررير ورود واســـتمر - 68

  ســــرهم  اراد من و  و إ يك -  كدمي ســــجدرا جمموعة بقضــــرير مكلص   رم  من رســــرئ  عدة املصوضــــ ة
 وا.مهــرل طويلــة، لصلاذ االنصرادي واحلبس للتعــذيــب، تعرضـــــــــــــــوا اجملموعــة  اراد من عــددا    ا  ــر يــدعأ
 اا  املرـــردر، لبع  وواقر املســـتقلةع الر ـــد آل رذ إىل الو ـــول ومن األســـرة  يرراذ من واحلرمر  الت ،

 عن إضــراب   االســتمرار  و برلدصول برلتقرير، املشــمولة الصلة صالل قرموا، ســجدرا  ربعة عن يق  ال مر
  رلة   السجدرا هخالا بع    ب  اقد وبرلتر ، يومرع 30 من و كثر سرعة 48 ب  تلاوا ملدة التعرم
   رجةع  ح ة

  
 األفريقي االتحاد - سادسا 

 مصوضـــــــ ة رئ س  كد ،2019 آذار مررس 1 مخرصة الشـــــــخرـــــــل مبعو ل إىل موج ة رســـــــرلة   - 69
 املدشـــــــاة األاريق ة األ ة با  الشـــــــخرـــــــل مبعو ل و بل  هلر، املصوضـــــــ ة دعم املتحدة ل مم األاريقل االحترد
 عقد هلر يتســـــــــــــــن ر بدواكشـــــــــــــــوا 2018 لو  يول ه   املعقودة دورته   األاريقل االحترد مخلر من بقرار

 املشــــــــروراذ وبا  مقررا، كر   كمر  للمخلر، والثال   الثرن ة العردية الدورة هرمم علأ االاتتر ل اجتمرع ر
   كنع وقن  قرب   االاتتر ل االجتمرن هذا لعقد جررية

  
 المالية الجوانب - سابعا 

 52.4 مبل  ،2018 لو  يول ه 5 املخر  301 72 قرارهر مبوجب العرمة، اجلمع ة صرــــــرــــــن - 70
 ع2019   يرا  يون ــه 30 إىل 2018 لو  يول ــه 1 من املمتــدة للصلة البعثــة علأ لإلنصــرا دوالر مل و 

_________________ 

مر  الن الث راذ   ا.بالغ عن  رلة  قوا ا.نســـر    الرـــحراا ال رب ة قرئمة بســـبب عدم إمكرن ة و ـــول املصوضـــ ة إىل  (1) 
، علأ تع ي  التعرو  مع املصوضـــــــــــــــ ة، مبر   ذلك من صالل (2018) 2440ا.قل مع وقد شـــــــــــــــجع جملس األمن،   قرار  

 ت سل إجراا  يرراذ إىل املدتقةع

https://undocs.org/ar/A/RES/72/301
https://undocs.org/ar/A/RES/72/301
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
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 املدرجة( الع د ة الترعرذ )برســـــــــــــــتثدرا دوالر مل و  56.4 قدرهر والبرل  اقل ُت ر اليت امل  ان ة ُقد من وقد
 لتدظر العرمة اجلمع ة إىل 2020   يرا  يون ه 30 إىل 2019 لو  يول ه 1 من للصلة البعثة علأ لإلنصرا
 البعثة والية لديد األمن جملس قرر مر وإذا املســــــــتانصةع والســــــــبع  الثرلثة دورهتر من الثرين اجل ا صالل ا  ر
 وااقن اليت املبرل   دود   ستكو  البعثة علأ ا.نصرا تكلصة اا  ،2019 ن سر   بري  30 بعد مر إىل

 العرمةع اجلمع ة عل  ر
 للبعثة اخلرص للحســــــرب املســــــددة  ل املقررة االشــــــلاكرذ بل ن ،2019 آذار مررس 19 و  - 71
 الســـالم  صظ عمل رذ جلم ع املســـدَّدة  ل املقرَّرة االشـــلاكرذ جممون وبل  دوالرع مل و  46.0 قدر  مر

 دوالرع مل و  2،102.6 الترريخ ذلك   
ددذ - 72 ددذ ب دمر ،2017 األول  كتوبر تشــــرين 31    املمتدة للصلة القواذ تكرل ا وســــُ  ســــُ

ـــذايت واالكتصـــرا للو ـــداذ اململوكـــة الرئ ســـــــــــــــ ـــة املعـــداذ تكـــرل ا   يلول  30    املمتـــدة الصلة عن ال
 السدويع ربع السداد جلدول واقر ،2017 سبتمر

  
  والتوصيات المالحظات - ثامنا 

 لشــــعب يكص  الترار  يقبله دائم عردل ســــ رســــل    إىل التو ــــ      ل  كنع الد ان    إ  - 73
 من ب  احسب، اجملرورة والدول الترا  من ال قوية، س رس ة إرادة س تتلب مرل  تقرير ال رب ة الرحراا
 الصرعلة واجل رذ ال رب ة الرــــــــــحراا و  ــــــــــدقرا األمن جملس  عضــــــــــرا  دعو ولذلك  يضــــــــــرع الدو  اجملتمع
  ســن املشــرركة وموا ــلة  رل ر املتر ة الصر ــة ا تدرم علأ البول ســرريو وجب ة امل رب تشــج ع إىل األصر 

  الشخرلع مبعو ل  طلق ر اليت املستديرة املرئدة عمل ة   مسبقة شروا ودو  ن ة
 الثقة انعدام  مد  طرل الذي الد ان هلذا    إ رد إىل الســعل تعوا اليت األســرســ ة املشــرك  ومن - 74
 بدرا يست را وسوف ون اهةع ودية العمل ة   لالخنراا اأصر اجلرنب استعداد مد    معر اجلرنب  علأ
   ا.ســـــــــــــــ رم يف عر بامكر م الدو ، اجملتمع وكذلك اجملرورة، والبلدا  الترا  لكن الوقن، بع  الثقة
 وقد تقدمع إ را    ر بت مر تثبن ن ة  ســـــــن بوادر إظ رر علأ الترا  و    الثقةع هذ  ت ذي عمل ة
 من تبقأ مر أصر بتدملهر الثدرا، تســــــتحا الرــــــدد هذا    وىل صتوة برلصع  البول ســــــرريو جب ة صتن
 األرض ةع األل رم من م و ر
 آمرهلم يعلقو  الدرس من العديد    تدرت الواود يف ع    الثرين املســــــــتديرة املرئدة اجتمرن و ظ ر - 75
 بشــا  الد ان وتكرل ا الد انع من مبرشــرة   رهتم تضــررذ الذين  ولئك ســ مر وال الســ رســ ة، العمل ة علأ

 لدرجة مرتصعة األمد ة، واملخرطر املســـــدودة الشـــــبرب وآارا ا.نســـــرن ة املعرنرة     من ال رب ة، الرـــــحراا
 مــرئــدة اجتمــرن وعقــد العمل ــة هــذ  موا ـــــــــــــــلــة علأ الواود بــرتصــرا  ر ــب اــانين ولــذلــك، قبوهلــرع ركن ال

 وسمع    عن البح  موا لة إىل الترا  و دعو آصر، مستديرة
 ا.نسر   قوا مسرئ  مبعرجلة ذلك   مبر وتع ي هر، ا.نسر   قوا ا لام علأ الترا  و    - 76

 وت ســل املتحدة، ل مم التربعة ا.نســر   قوا وآل رذ ا.نســر   قوا مصوضــ ة مع التعرو  وتع ي  العرلقة
 وشــــــرم  هون ي مســــــتق  او علأ ا.نســــــر   قوا  رلة ر ــــــد الضــــــروري ومن توادهرع اليت املتربعة بعثرذ
  ال رب ةع الرحراا   الدرس يف ع مرية كصرلة   ج  من ومترد
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 دل   وهذا الترا ، ب  الدرر .طالا تبردل  ي حيد  ر ،1991 عرم   البعثة إنشـــــــــــــرا ومدذ - 77
 وقــد املبكرع ا.نــذار جمــرل   ودورهــر الد ان ملدع يوم ــر البعثــة هبــر تقوم اليت الصعــرلــة التــدصالذ  مه ــة علأ

 لالتصــرقــرذ ا تملــة  و امل عومــة االنت ــركــرذ تــدارت و  اخلتلة، التوتراذ هتــدئــة   اجل ود هــذ  جنحــن
  الدررع إطالا وقا ترت برذ   الترا   قة علأ احلصر  و  العسكرية،

وتشك  الق ود املصروضة علأ و ول البعثة إىل ا رورين لدعم املبعو  الشخرل، وإسداا املشورة  - 78
إىل اجمللس علأ او  اضــ ، ولك  البعثة من ا.ملرم برحلرلة األمد ة، عقبة  مرم اعرل ة ســل العم  والتخت م 

 األمين للبعثةع و    امل رب علأ إ الة هذ  الق ود والسمرا  رية و ول البعثة إىل ا رورين ا ل  ع
 مدتقة صرري البول ســـــرريو جب ة مدســـــا مع اخلرص  ثلل اجتمع  عال ، 53 الصقرة   ذُكر وكمر - 79
 من البعثة لك    اعرلة، اترـــــــــــــــرالذ إجراا بت ســـــــــــــــلهر االجتمرعرذ، هذ  وتص د مخقنع كتدبل  البعثة

 طل  علأ بشـــــدة التاك د  كرر اانين ذلك، ومع الوقرئلع دورهر   وتســـــ م بصعرل ة، بواليت ر االضـــــتالن
 هذ  إىل العودة علأ البول ســـــرريو جب ة و    الرابوين،   للبعثة العل ر الق ردة مع االجتمرعرذ اســـــتئدرف
  بع دع  مد مدذ الراسخة املمررسة

 مرضــــــــ ة  لول . رد مع ر التعرو  وعلأ البعثة مع املثمر  وارمهر موا ــــــــلة علأ الترا  و    - 80
   إل ه املشــــرر الدحو علأ واحلديثة، األمد التويلة االنت ركرذ ذلك   مبر بعد، ُتســــوَّ  ر اليت لالنت ركرذ

 وســـــــرئر 1 رقم العســـــــكري االتصرا   كرم مع ولرشـــــــ ر التقرير، هذا من التدص ذية برألنشـــــــتة املتعلا الصرن
 واستقالل ت رع البعثة حل رد الكرم  اال لام مع ا دد، ا.طرر ضمن الدرر، إطالا بوقا املتعلقة االتصرقرذ
  الس رس ةع للعمل ة املدرسبة األجواا لت  ئة  سرسل شرا امل دا    ومستقرة سلم ة  وضرن علأ ارحلصر 

 الرـــحراا   للبعثة املســـلح   ل العســـكري  املراقب  وســـالمة  من إ اا القلا يســـرورين ي ال وال - 81
 ا.جرام ة اجلمرعرذ لت ديداذ معرضـــــــــــــــ   الوا مر الذين الرملل، اجلدار شـــــــــــــــرا صرص وبوجه ال رب ة،

 علأ الترا  كال  و شــــــــــــكر هلمع احلمرية تام    البول ســــــــــــرريو جب ة ســــــــــــج  من الر م علأ وا.رهرب ة،
 اليت للج ود املتوا ــــــــــ  دعمه علأ األمن جملس و شــــــــــكر ومرااق ر، البعثة  اراد  مرية املســــــــــتمر الت ام مر
  عمعالد هذا تقدمي موا لة إىل و دعو  مرااق ر،  من تع ي   ج  من البعثة تبذهلر
و ود     شـــكر البلدا  املســـرمهة بقواذ   البعثة علأ إســـ رم ر    يردة عدد الدســـرا    ـــصوف  - 82

املراقب  العســــــــكري ع وقد كر  لذلك تا ل إ ر  ملحو  علأ البعثة، وهو يدعم ج ودي الرام ة إىل حتق ا 
 علأ االستمرار   هذا االجتر  ا. ر عاملسرواة ب  اجلدس    األمم املتحدةع و شجع بقوة تلك البلدا  

    إىل التو ـــــــــ   ج  من املتحدة األمم تبذهلر اليت اجل ود    ســـــــــرســـــــــ ر عدرـــــــــرا البعثة وتظ  - 83
 ال رب ة الرـــــحراا لشـــــعب يكص  ال رب ة، الرـــــحراا   الد ان بشـــــا  للترا  ومقبول ودائم عردل ســـــ رســـــل

 الد ان مدع   اعرال إســـــــ رمر ويســـــــ م ضـــــــروري، ال رب ة رااالرـــــــح   املتحدة األمم ووجود مرـــــــل ع تقرير
 معظم   والو  د الرئ ســــل، املرــــدر هل البعثة    كمر  الســــالمع لعمل ة دعمر واالســــتقرار الســــلم و ــــو 
 ومشـــــــــــــورة معلومرذ علأ للحرـــــــــــــول الشـــــــــــــخرـــــــــــــل ومبعو ل العرمة واألمرنة األمن وجمللس   األ  ر ،

 وتظ  البعثةع والية اجمللس ردد با   و ـــــــل ولذلك، ا.قل مع   املســـــــتجدة التتوراذ بشـــــــا  متح  ة  ل
 عمل ة   تقدم . را  الال مة املدرســـــــبة الســـــــلم ة املســـــــتقرة األجواا علأ احلصر    األمه ة برل ة ج ودهر
 الشخرلع مبعو ل يقودهر اليت السالم
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 املتوا لةع ج ود  علأ كوهلر،  هورسن ال رب ة، للرحراا الشخرل مبعو ل إىل برلشكر و توجه - 84
 ق ردة   تصر  من  بدا  ملر ســــــت وارذ، كولن  البعثة، ورئ س ال رب ة للرــــــحراا اخلرص  ثلل  يضــــــر و شــــــكر
 للقوة، قرئدا بو ــصه صدمته مدة مخصرا   أ الذي شــ روجو ، وان  للواا امتدرين عن  عرب    و ود البعثةع
 علأ البعثة ونســرا رجرل  شــكر و صلا، املدرــبع هذا   بركســتر ، من الرمر ، ضــ را برللواا  ر ب و  

  برلتحديرذع و صواة  عبة ظروف ظ    البعثة والية باجنر  املستمر الت ام م
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 األول المرفق
 الغربية الصحراء في لالستفتاء المتحدة األمم بعثة  

 
 ٢٠1٩ آذار/مارس 1 حتى المساهمات  

  الشرطة عدرر  العسكري العدرر 
 اجملمون )ب(املدن ة الشرطة ) (القواذ ) (العسكريو   و املراقب البلد
 3 - - 3  األرجدت      

 5 - - 5  الدمسر
 28 - 20 8  بد الديم
 9 - - 9  الرا ي 
 1 - - 1  بوتر 
 13 - - 13  الر 
 2 - - 2  ديصوار كوذ
 7 - - 7  كروات ر
 1 - - 1  ج بويت
 4 - - 4  إكوادور
 22 - - 22  مرر

 2 - - 2  السلصردور
  صر  صر - -  ادلددا
 2  - 2  ارنسر
 3 - - 3   ملرن ر
 14 - 7 7   رنر
 5 - - 5    د ر

 11 - - 11  هددوراس
 7 - - 7  هد ررير
 2 - - 2  اهلدد

 4 - - 4  إندون س ر
 3 - - 3   يرلددا
 2 - - 2  إيترل ر
 2 - - 2  األرد 

 5 - - 5  كر اصستر 
 2 - - 2  مالوي
 10 - - 10  مرل  ير

 4 - - 4  املكس ك
 4 - - 4  مد ول ر
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  الشرطة عدرر  العسكري العدرر 
 اجملمون )ب(املدن ة الشرطة ) (القواذ ) (العسكريو   و املراقب البلد
 1 - - 1  األسود اجلب      

 8 - - 8  ن برل
 6 - - 6  ن جلير
 13 - - 13  بركستر 
 2 - - 2  بولددا
  صر  صر - -  الرت رل
 4 - - 4  كورير  يف ورية
 16 - - 16  الروسل االحترد
 4 - - 4  النكر سري
 1 - - 1  السويد
 1 - - 1  سويسرا
 2 - - 2  تو و
 )ي(٢35 صفر ٢7 ٢٠8 المجموع 
 

 .اردا، مبر يشم  قرئد القوة 246القوام املاذو  به هو  ) ( 
 .اردا 12القوام املاذو  به هو  )ب( 
 مبر يشم  قرئد القوةع برلشرطة العسكرية والشرطة املدن ة،القوام الصعلل   امل دا ،   مر يتعلا  )ي( 
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 الثاني المرفق
 الخريطة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


