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 احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية  
  

 األمني العامتقرير   
  

 مقدمة -أوال  
الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة  (2019) 2468يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - 1

، وطلب مين ون وقدم 2019تشـــرين األوكتوبتوبر  31األمم املتحدة لالســـتءتيف  ل الاـــحرا  الحرب ة    
دَّ من ت ورا  م ذ  إل ه تقريراً عن احليفلة ل الاـــــــــــــــحرا  الحرب ة قبي .يفية رضة الوالية  ويعرد التقرير مليف جن

( ويت يفوك ابلوصــا احليفلة علأ ورد S/2019/282) 2019ن بــيفنتوبريي  1 صــدور تقريري البــيفبؤ امل ر 
الواقع، بميف يت يفوك وضــع املءيفوضــيف  البــ يفســ ة املتعلقة ابلاــحرا  الحرب ة والتقدم اورن ر  يف، وت ء ذ القرار 

 ، والاعواب  الراه ة اليت تواجه عمل يف  البعثة واخل وا  املتخذة للتحلب عل  يف (2019) 2468
  

 التطورات األخرية -اثنيا  
خالك الءضة املشـــــمولة ابلتقرير، وي الوضـــــع علأ ورد الواقع ل الاـــــحرا  الحرب ة هيفد  نبـــــب يف،  - 2

واالتءيفقيف   1ال قني  رقد واصي ال رريفن عموميفً االلتزام ابالتءيفق العبكري رقم وإن شيفبه شي  من عدم 
األخرى ذا  الالة، بميف تق دا بوقا إطالق ال يفر ب   ميف  وواصلت البعثة ت ء ذ واليت يف املتمثلة ل مراقبة 

ال ررني وقا إطالق ال ـــيفر واغبالن ع ـــه، والعمـــي بـــال ـــة للنـــذار املبكر، والعمـــي، من خالك إشـــــــــــــــرا  
ميف ي شــــن ب   ميف من انت يفبيف  وادعيف ا ، علأ م ع نشــــو  ال زا  واحلءيفئ علأ ب ةة موات ة لعمل ة   ي ل

 البالم اليت يقودهيف مبعوثي الشخاي للاحرا  الحرب ة، هورست بولر 
 وم ذ صدور تقريري األخري، ونت جة للتعيفون الذي وبداه اجل ش امللكي املحريب، متت معيفجلة مج ع - 3

جي  35إىل  32االنت يفبيف  األربعة املشـــــــــــيفر إل  يف ل الءقرا  من  من ذلك التقرير، وانت يف  خيفمس ســـــــــــُ
وقت ال ؤ من نءس ال و ، وذلك إميف إبنالت يف )ثالثة انت يفبيف ( وو ابلتوصـــــي إىل  ي  ء ءي وُمرد   ل

النت ــــيفبــــيف  علأ ومل يبـــــــــــــــجــــي املزيــــد من هــــذه ا لكــــي من اجل ش امللكي املحريب والبعثــــة )انت ــــيفبــــيفن( 
 جيفنيب اجلدار الرملي  من وي
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وشكي املعرب بني الاحرا  الحرب ة وموريتيفن يف ل الكربرا ، ل وقاأ ج و  اغقل م، مادر توتر  - 4
رقد قيفم ورراد وجمموعيف  صـــــــحرية من األشـــــــخيف ،  متزايد بني التجيفر واوتجني ومووءي اجلميفر  املحرب ة 

االجتميفع ة واالقتاــــيفدية وو علأ البــــ يفســــيف  واغجرا ا  اجلمرب ة، بدعوى االعضاد علأ نقص الءر  
م يفســــــــــبة م ذ صــــــــــدور  54بت ظ م ا تجيفجيف  م قتة علأ اجلز  املعّبد من ال ريؤ داخي امل  قة العيفنلة ل 

ا تجيفجيف للت  18ا تجيفجيف  مل تشـمي إقيفمة  واجز علأ ال ريؤ، و  7تقريري البـيفبؤ، للت ت ظ م 
 ا تجيفجيف للت سد ال رق جزئ يف، ولءضا  تضاوح من سيفعة إىل عدة وايم  29و سد ال رق بّل يف، 

وواصــــــلت البعثة رصــــــد احليفلة ل الكربرا  عن بثب من خالك دورية يوم ة ملراقيب األمم املتحدة  - 5
العبــــــــــــكريني امل تدبني إىل امل  قة  وقد تدخلت البعثة بشــــــــــــكي  ري ردي ل عدد من امل يفســــــــــــبيف  للحد 

وترا  واســــــــــتة يفا ســــــــــري  ربة املرور، وو ملبــــــــــيفعدة البــــــــــ يفح األجيفنب الذين تق عت  م البـــــــــبي الت من
متونتيول ه، وجه عمر هالك، املمثي الدائم للمحر  لدى األمم املتحدة، رســــيفلة  23امل  قة العيفنلة  ول  ل

ز علأ ال ريؤ م ربون إىل وب ي األمني العيفم لعمل يف  البـــــــــــــــالم ي بد ر  يف ون األرراد الذين وقيفموا احلواج
انتحلوا صءة املتظيفهرين  ووشيفر ل رسيفلته إىل ون املحر  مل يعد إبمكيفنه التحيفضي عن عمل يف  سد ال رق 
اليت تعرقي ســــري  ربة املرور املدن ة والتجيفرية، ووبلي وب ي األمني العيفم ون املحر  قد يقرر التدخي ل  يفك 

ق ت رســـــــيفلة من األمني العيفم للجب ة الشـــــــعب ة لتحرير آ تو بـــــــ س، تل 12اســـــــتمرار ســـــــّد ال رق  ول 
ل امل  قة العيفنلة  “عمال  محيفربة”البـــــــيفق ة احلمرا  ووادي الذهب )جب ة البول بـــــــيفريو( يدين ر  يف وجود 

  ول تلك الرســـيفلة، 1الكربرا ، واصـــءيف األمر  نه انت يف  لوقا إطالق ال يفر واالتءيفق العبـــكري رقم  ل
يف إىل تءك ك ا  يفبي ل امل  قة، ووضـــــــيفرت و.يف صتء  ابحلؤ ل التاــــــرا دعت جب ة البول بـــــــيف ريو ويضـــــــً

 علأ وي عمي تعتربه عمال استءزاناًي  رًدا
آذارتميفريف، عقد املحر   25وقد ُعقد م متران بشــنن الاــحرا  الحرب ة ل وواخر آذارتميفريف  ول  - 6
امل متر الوناري األرريقي  وك دعم االصيفد األرريقي للمبـــــــــيفر البـــــــــ يفســـــــــي ل مم املتحدة بشـــــــــنن اخلالا ”

من الدوك  ، ل مرابش ابملحر   وقد اعتمد امل متر، الذي  ضـــــــــــره مشـــــــــــيفربون“اغقل مي  وك الاـــــــــــحرا 
ــــــــــــــــــــــاالصيفد األ األعضــــــــيف  ل االختاــــــــيف  احلاــــــــري ل مم املتحدة ب طيفر غ يفد ” رريقي، ب يفان رّ بوا ر ه بـ

، وبرروا أتب د أتي دهم  ذا “ســـــــــــــــ يفســـــــــــــــي ملبـــــــــــــــنلة الاـــــــــــــــحرا  يكون مقبوال وواقع يف وعمل يف ودائميف  ي
م متر ”آذارتمــيفريف، عقــد  اجلمــيفعــة اغجــيفئ ــة للج و  األرريقي  26 ول املررؤ(  ،S/2019/351) الــدور

ل بريتوراي  وشـــــــــيفر  ل امل متر الدوك  “اجلميفعة اغجيفئ ة للج و  األرريقي للتضـــــــــيفمن مع الاـــــــــحرا  الحرب ة
ر زويال ل شـــــــــــــــيت ومج ورية  -هذه اجلميفعة وبلدان وخرى من ب   يف بواب ون كيفرا وا وت مور  األعضـــــــــــــــيف  ل

ووصــــــــــــــــدر امل متر ب ــيفان  البول ءــيفريــة، وبــذلــك  ثلون عن األ زا  البـــــــــــــــ ــيفســـــــــــــــ ــة وم ظمــيف  اجملتمع املــد  
والدعم جل ود األمم املتحدة  “التضــيفمن مع شــعب الاــحرا  الحرب ة”مجلة ومور، عن  وُعر  ر ه، ل ختيفم يف

ل إبقيف  مبــــــنلة الاــــــحرا      قي ررياالصيفد األ دور”بق يفدة مبعوثي الشــــــخاــــــي، وُجدد ر ه التنب د علأ 
  “الحرب ة ق د ال ظر

ول الءضة من ن بــيفنتوبريي إىل  زيرانتيون ه، ا تجت جمموعيف  صــحرية من الاــحراويني املدن ني  - 7
عدة مرا  ل الشــــــــ ر ل ال ميف  الالجةني ابلقر  من ت دوا ابجلزائر ضــــــــد األنظمة اليت اعتمد يف جب ة 

لت ظ م املعيفبر احلدودية من ال ميف  الالجةني الاـــحراويني إىل األراضـــي املوريتيفن ة وشـــرق اجلدار البول بـــيفريو 
وطيفلبوا ويضــــــــــــيف ورية الت قي وإدخيفك إصــــــــــــال يف  عيفمة  ول الرابو ، اجلزائر، نُظمت ا تجيفجيف   الرملي 

خل ي ومحد، العضــــو ويضــــيف للم يفلبة  ن صاــــي جب ة البول بــــيفريو علأ معلوميف  من اجلزائر بشــــنن ماــــري 
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متونتيول ه، بدو  نوجة  15  ول 2009جب ة البول بـــــــــــيفريو، الذي بـُّلي عن اختءيفئه ل اجلزائر ل عيفم  ل
، متونتيول ه 29ومحد ووطءيفله اعتاــــــــــيفميفً خيفر  جممع األمم املتحدة املشــــــــــض  بني الوبيفال  ل الرابو ، ول 

  ني مل يكن ه يف  وي  ديد واضـــــــــــف لبـــــــــــالمة مووءي حمتجيفً جممع األمم املتحدة  ول 60اقتحم  وايل 
ــــــيفلي عــــــددهم  ــــــي مووءو األمم املتحــــــدة الب من مووءي امل ظمــــــيف   11رردًا و  13األمم املتحــــــدة، نُق

آ تو ب س، وعقب مءيفوضيف  مع جب ة  4احلكوم ة الدول ة إىل ت دوا القريبة ب جرا  وقيفئي  ول   ري
ئلة ومحد، واســـــــــــــــتننءت وبيفال  األمم املتحدة عمل يف يف العيفدية البول بـــــــــــــــيفريو ونعميف  القبيفئي،  يفدر  عيف

  اجملمع ل
وايرتميفيو، ولقأ األمني العيفم جلب ة البول بـــــــــــيفريو، إبراه م  يفيل، بلمة مب يفســـــــــــبة الذبرى  20ول  - 8

صمي مب ول ته و يفرسة بي الضحوط ”الب وية البيفدسة واألربعني لتنس س اجلب ة  ودعيف جملس األمن إىل 
ودعيف الب د  يفيل ويضيفً إىل اغسرا  بت ء ذ قرارا  األمم   “لالنمة لوضع  د لتع ت املحر  وموقءه املعوِّقا

  “إ.يف  االستعميفر ل الاحرا  الحرب ة”’املتحدة الرام ة إىل 
 ، املررؤ(S/2019/424وايرتميفيو، تلق ت رســـــــــــــيفلة من األمني العيفم جلب ة البول بـــــــــــــيفريو ) 21ول  - 9

ل الاـــــــــــــــحرا  الحرب ــة، مبــيف ل ذلــك مــيف يتعلؤ  “ابلتــدهور البـــــــــــــــريع للوضـــــــــــــــع علأ األرد”يبلحين ر  ــيف 
النت يفبيف  وقا إطالق ال يفر من جيفنب املحر  وجتيفوناته املزعومة حلقوق  “االنتشيفر الواسع ال  يفق” بــــــــــــ

اغنبيفن  وذبر  الرسيفلة ون البل يف  املحرب ة م عت سبعة مراقبني قيفنون ني مبتقلني من دخوك الاحرا  
 بيفنون األوكت  4الحرب ة وم عت م من مراقبة حميفبمة الاــــــــحء ة الاــــــــحراوية نزهة اخليفلدي، اليت اعُتقلت ل 

للمضــــيفيقة اليت ترعيفهيف الدولة واليت بيفن يتعرد  يف صــــحراويون ”بت مة ق يفم يف ببث  ي  2018ديبــــمرب 
يف ون املحر  يواصــــي وجوده ل الكربرا ، وون مةيف    “مبــــيفملون ل األراضــــي اوتلة وذبر  الرســــيفلة ويضــــً

 ويلوكت 17 ول  1بكري رقم الشيف  يف  واملرببيف  تعرب بي يوم إىل امل  قة العيفنلة ل انت يف  لالتءيفق الع
ســــبتمرب، تلق ت رســــيفلة من املمثي الدائم للمحر  لدى األمم املتحدة، تء د  ن البــــ دة اخليفلدي قد ولقي 
القبض عل  ــيف وهي تقوم بتاـــــــــــــــوير عمل ــة غنءــيفذ القــيفنون بواســـــــــــــــ ــة هــيفتء ــيف اوموك بــدون اعتمــيفد م ين 

 يف  ألقوا يف باحء ة، وو.يف  يفدر  مقر الشرطة ورية بعد االستم
 زيرانتيون ه، وج ت جب ة البول بـــــــــــــــيفريو رســـــــــــــــيفلة إىل جملس األمن، وإىل بي من وب لة  8ول  - 10

األمني العيفم للشـــــــ ون البـــــــ يفســـــــ ة وب يف  البـــــــالم ووب ي األمني العيفم لعمل يف  البـــــــالم وبعثة األمم املتحدة 
عوم للقوة علأ ويدي قوا  األمن املحرب ة لالســـــتءتيف  ل الاـــــحرا  الحرب ة، تدين ر  يف االســـــتخدام املءرط املز 

صـــالح  “البـــجني البـــ يفســـي”وُر د  .م بيفنوا حيتءلون ابغررا  عن  ضـــد شـــبيف  صـــحراويني ل البـــميفرة،
لباري  وشجبت الرسيفلة سلو  ورراد الشرطة واألرراد شبه العبكريني املحيفربة، وطيفلبت إبجرا  رصد مبتقي 

شــــخاــــيف ب ريقة ســــلم ة ل الرابو   70 زيرانتيون ه، ا تشــــد  وايل  17ول  حلقوق اغنبــــيفن ل اغقل م 
  ا تجيفجيف علأ االنت يفبيف  املزعومة حلقوق اغنبيفن اليت يرتكب يف املحر  ل البميفرة  ر  اجلدار الرملي

ل الع ون ومت تع ني حممد إميفم  “ق اـــــــــــــــل ة رخرية” زيرانتيون ه، ارتتحت بو  ديءوار  26ول  - 11
متونتيول ه، تلق ت  3لكو  ديءوار إىل الاــــــحرا  الحرب ة  ول رســــــيفلة م رخة  “ق اــــــاًل رخرايً ”ميف  الع  ني 

يشــــــــــكي انت يفًبيف ”رســــــــــيفلة من األمني العيفم  يفيل يعر  ر  يف عن القلؤ إنا  هذا العمي، الذي وصــــــــــءه  نه 
قيفنو  الدويل للاــــــــــــحرا  الحرب ة، بوصــــــــــــء يف إقل ميف  ري متمتع ابحلكم للقيفنون الدويل وخرقيف خ ريًا للمربز ال

  “الذايت

https://undocs.org/ar/S/2019/424
https://undocs.org/ar/S/2019/424
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متونتيول ــه، وعقــب انتاــــــــــــــــيفر اجلزائر ل ب ولــة بــنيف األمم األرريق ــة لكرة القــدم، ودى  19ول  - 12
 ووُر د  ن امروة شـــــــيفبة صـــــــدمت يف ا تءيفك عيفم ل الع ون إىل اشـــــــتبيفبيف  مع وبيفال  إنءيفذ القيفنون املحرب ة 

مرببة للقوا  املبيفعدة بيفنت تتادى للمظيفهرا ، رتور ت متنثرة جبرو  يف  ووريفد  وسيفئي إعالم التلءة 
شــــــــخاــــــــيف وصــــــــ بوا جبروح، وون وبثر من ميفئة شــــــــخص قد اعُتقلوا  ونقلت وســــــــيفئي اغعالم  21ون حنو 

علأ  “ ريب ةعميفاًل ”والية )حميفرظة( الع ون البـــــــــــــــيفق ة احلمرا  قو يف إن مدي ة الع ون قد شـــــــــــــــ د   عن
جمموعة من األرراد الذين اســـتحلوا اال تءيفال  ل  ب املمتلكيف  العيفمة واخليفصـــة،  يف وجرب قوا  األمن  يد

ويلوكتســــــــــبتمرب، موج ة من املمثي الدائم للمحر   9علأ التدخي حلميفية املمتلكيف   ول رســــــــــيفلة م رخة 
اســــــــتحالله من جيفنب مثريي الشــــــــحب، ”مت لدى األمم املتحدة، ذبر املحر  ون اال تءيفك ابالنتاــــــــيفر قد 

ول نءس الرســــــــــــــــيفلــة، ذبر املحر  ويضــــــــــــــــيف   “ارتكبوا وعمــيفك ع ا و ريــب ل مــدي ــة الع ون    الــذين 
 متونت 20ول   “مكتب املدعي العيفم املختص”ومر  بءتف صق ؤ صت إشراا  البل يف  املحرب ة قد ون

 بــــــــيفريو يدعو ر  يف إىل إجرا  صق ؤ مبــــــــتقي للكشــــــــا يول ه، تلق ت رســــــــيفلة من األمني العيفم جلب ة البول
الظروا او  ة ابأل داث، ودعيف بعض الاـــــــــــــــحراويني علأ مواقع التواصـــــــــــــــي االجتميفعي إىل ررد  عن

 علأ احليفدث   ايفر ل الكربرا  ردا
متونتيول ه، ولقأ ملك املحر ، حممد البــيفديف، خ يفاب مب يفســبة الذبرى البــ وية العشــرين  29ول  - 13
تالئه العرش  وبرر أتب د التزام املحر  ابلعمل ة البـــــــــــ يفســـــــــــ ة املتعلقة ابلاـــــــــــحرا  الحرب ة، صت الرعيفية الع

ضــمن البــ يفدة املحرب ة ”احلاــرية ل مم املتحدة، وشــدد علأ ون التبــوية، ل رويه، ال  كن ون تتحقؤ إال 
  “ل إطيفر مبيفدرة احلكم الذايت” و “الشيفملة

ل نءس ال وم، ُنشـــــر شـــــريى ر ديو علأ شـــــبكة اغنضنت يبث خ يفابً للبـــــ د ومبواناة مع ذلك، و  - 14
 وانشد املت وعني تلب ة ال دا   “ ر  التحرير  تم ة وخ وة إجبيفرية” يفيل، ذبر ر ه ون 

، حممد الوايل “رئ س ونرا  اجلم ورية العرب ة الاــــــــــــحراوية الد قراط ة”متونتيول ه، تكلم  27ول  - 15
مضـــــــ رون للعداد ”اعك ك، بشـــــــكي م ءاـــــــي وقيفك إنه مبيف ون اجملتمع الدويل مل يءعي وي شـــــــي ، ر .م 

وتكلم البـــ د  يفيل ل احلءي اخلتيفمي للجيفمعة الاـــ ء ة ل طر الاـــحراوية ل طبعت يف   “للدخوك ل  ر 
لبالم واملايفحلة والتعيفون و بن يد ا”آ تو ب س، ومّد  7العيفشرة، الذي نظم ل بومردايف ابجلزائر ل 

حيقؤ للبلدين والشــعبني، وشــعو  وبلدان ”ل املحر   وقيفك إن هذا من شــننه ون  “اغخوة” إىل “اجلوار
ورضــــي من عواقب اتبيف  ســــ يفســــة  ري عيفدلة ت ت ك الشــــرع ة ”، وســــ كون “امل  قة، الكثري من اغجنيفنا 

تعدون لالنتخيفاب  الداخل ة اليت ســتجري ل وقت ال ؤ ويُذبر ون قيفدة جب ة البول بــيفريو يبــ  “والتيفريخ
  2019عيفم  من
وخالك الءضة املشـــــــــمولة ابلتقرير، اســـــــــتمر  االســـــــــتثميفرا  املحرب ة  ر  اجلدار الرملي علأ حنو  - 16
ذبر ســـيفبقيف، وال ســـ ميف ل مدي ة الع ون  وي بد املحر  ون تلك االســـتثميفرا  تعود ابل ءع مبيفشـــرة علأ  ميف

حرا  الحرب ة وت ءَّذ ابلتشــــــــيفور مع م  وال تزاك جب ة البول بــــــــيفريو صتك  .يف تشــــــــكي انت يفبيف ســــــــكيفن الاــــــــ
 للقيفنون الدويل وملربز الاحرا  الحرب ة بوصء يف إقل ميف  ري متمتع ابحلكم الذايت 

ول املقيفبي، ال تزاك ه يف  ت م ة قل لة نبــــــــــب يف إىل الشــــــــــرق من اجلدار الرملي  وم ذ وقا إطالق  - 17
ل يفر، ونشـــةت ســـت مبـــتوط يف  مدن ة صـــحرية ل بري احللو وت ءيفرييت وامل رين وم جك وو وان ت ودو يف   ا

وال ظت البعثة نايدة ل األنش ة والوجود املدن ني، وال س ميف ل بري احللو وامل رين وت ءيفرييت  وبببب جى 
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ه يفبي اجتميفع ة بدائ ة ل معظم   يفة البدو الرّ ي ل امل  قة، يتقلب عدد ســــكيفن هذه البلدا   وه يف  
هذه املواقع، مثي املداريف واملبــــــــــتشــــــــــء يف  واملبــــــــــيفجد والو دا  اغدارية اول ة الاــــــــــحرية، وه يف  بعض 

 األنش ة التجيفرية، وال س ميف الرعي  ويعترب املحر  تلك املبتوط يف   ري قيفنون ة 
 

 األنشطة السياسية - اثلثا 
املشـــمولة ابلتقرير، واصـــي مبعوثي الشـــخاـــي، تبيفدك اأرا  بشـــنن مبـــنلة الاـــحرا  خالك الءضة  - 18

الحرب ة مع اويفورين املع  ني، مبن ر  م وعضــــيف  جملس األمن، ووعضــــيف  جمموعة األصــــدقيف  املع  ة ابلاــــحرا  
 الحرب ة، وامل ظميف  اغقل م ة 

  وجب ة البول بــــــــــيفريو واجلزائر وب يف  علأ دعوة من مبعوثي الشــــــــــخاــــــــــي، التقت ورود من املحر  - 19
آذارتمـيفريف  22و  21وموريتــيفن ــيف ل اجتمــيف  ان من اجتمــيفعــيف  املــيفئــدة املبـــــــــــــــتــديرة قر  ج  ا يومي 

 تن بيفن 10، قدم مبعوثي الشخاي إ يفطة إىل جملس األمن ل (2018) 2440  وورقيف للقرار 2019
وبريي بشــــــنن نتيفئك اجتميف  امليفئدة املبــــــتديرة الثيف  املعقود ل ج  ا  ونقي التزام ال ررني مبواصــــــلة ال قيفش 
 وك مبــــــــنلة الاــــــــحرا  الحرب ة لتحديد ووجه التقيفر  ل اأرا  وجي التوصــــــــي إىل  ي ســــــــ يفســــــــي مقبوك 

ئميف علأ وســـيفيف تور قي، وعيفدال، ال ررني ملبـــنلة الاـــحرا  الحرب ة يكون واقع يف، وعمل يف، ومبـــتمرا، وقيف من
  ووشيفر مبعوثي (2018) 2440ودائميف، يكءي لشعب الاحرا  الحرب ة احلؤ ل تقرير ماريه ورقيف للقرار 
الثيف  املعقود ل ج  ا ل وواخر الشخاي ويضيف إىل ون مج ع الورود املشيفربة ل اجتميف  امليفئدة املبتديرة 

آذارتميفريف قد ر بت ابعتزامه دعو يف إىل االجتميف  مرة وخرى علأ نءس امل واك  ووبلي اجمللس عن عزمه 
العمي علأ صــع د ث يفئي مع مج ع املشــيفربني من وجي اســتكشــيفا ورضــي البــبي غ ران تقدم ل املبــيفئي 

 يعتزم عقد اجتميف  الث من اجتميفعيف  امليفئدة املبتديرة اجلوهرية من وجي التوصي إىل  ي  ووعلن ونه ال
إال ع دميف تكون ه يف  دالئي علأ إ ران تقدم  ق قي ل املبـــــــــــــــيفئي اجلوهرية وعمل ة مءيفوضـــــــــــــــيف  تراعي 

 مايفحل اجلم ع، دون شروط مببقة 
إىل  ن بــــــــيفنتوبريي، وجه عمر هالك، املمثي الدائم للمحر  لدى األمم املتحدة، رســــــــيفلة 15ول  - 20

مبعوثي الشـــــخاـــــي بشـــــنن موقا البلد من الت ورا  األخرية ل العمل ة البـــــ يفســـــ ة  ودعت الرســـــيفلة إىل 
مشـــــــــيفربة وقوى من جيفنب اجلزائر، وشـــــــــدد  علأ ون املحر ، من جيفنبه، قد قدم مقض يف للحكم الذايت، 

ووخريا،   “حنو  يإبدا  االلتزام نءبــــــه وإو يفر ر بة  ق ق ة ل املضــــــي قدميف ”ودعت ال را اأخر إىل 
 وبد  الرسيفلة علأ ومه ة استمرار وجود البعثة 

، وبلحين مبعوثي الشخاي بقراره الت حي عن م ابه ألسبيف  صح ة  2019وايرتميفيو  22ول  - 21
وقد وســــءت لتلقي ال بن ووعربت عن امت يف  مليف بذله علأ مدى العيفمني امليفضــــ ني من ج ود دثوبة ومكثءة 

 م اجلديد ل العمل ة الب يفس ة ورست األسيفيف للزخ
ه بــي من امللــك حممــد  - 22 وبــيفن رد رعــي اجملتمع الــدويل هو اغعرا  عن خــيفلص األســـــــــــــــا  ووجــّ

البـــــيفديف، واألمني العيفم جلب ة البول بـــــيفريو،  يفيل، ورئ س الءريؤ املءيفود، خيفطري الدوح، ابغضـــــيفرة إىل 
ريتيفن يف، إديفع ي ولد الش خ ومحد، رسيفئي إىل الب د ونير خيفرج ة اجلزائر، صربي بوقيفدوم، وونير خيفرج ة مو 

بوهلر وعربوا ر  يف عن وســـء م الســـتقيفلته وشـــكرهم له علأ عمله خالك الءضة اليت قضـــيفهيف باـــءته مبعوثي 
الشــخاــي  بميف وّجه بي من املمثلة البــيفم ة لالصيفد األورويب املع  ة ابلشــ ون اخليفرج ة والبــ يفســة األم  ة، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
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، ورئ س مءوضــــ ة االصيفد األرريقي، موســــأ رقي حممد، رســــيفلة شــــكر إىل البــــ د بوهلر ر ديريكيف مو رييين
 علأ ميف بذله من ج ود وميف وبداه من تعيفون وث ؤ ط لة رضة عمله 

  
 أنشطة بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية - رابعا 
 األنشطة التنفيذية - ألف 

م  م إانث، مقيفبي  49ررداً،  236لع اـــــر العبـــــكري للبعثة آ تو بـــــ س، بلي قوام ا 31ل  - 23
آ تو بـــــــــ س، ســـــــــرّي  البعثة  31آذارتميفريف إىل  1ررداً  ول الءضة من  245القوام املنذون به وعدده 

ب لومضا ونءذ  دوراي  جوية بلي عدد ســــــــــــــيفعيف يف   427 913دوراي  برية اجتيفن  مبــــــــــــــيفريف  تقيفر  
مواقع وررقة البعثة وال ررني مرضـــــــــ يف علأ وجه العموم  وخالك الءضة  ســـــــــيفعة  ووي التعيفون بني قيفدة 989

من مقيفر الق يفدة والو دا  والو دا  الءرع ة وال قيفط احلاــــــ  ة  1 076املشــــــمولة ابلتقرير، جرى رصــــــد 
نايرة صقؤ قيفمت  يف  6 866ومرابز املراقبة شــــــــــــــرقن اجلدار الرملي و ربه شــــــــــــــ راي، من خالك ميف جمموعه 

 ية وو جوية دوراي  بر 
وولت احليفلة األم  ة العيفمة تءرد بعض الق ود علأ عمل يف  البعثة  وال تزاك الدوراي  الل ل ة  - 24

معلقة علأ جيفنيب اجلدار الرملي  وإضــــيفرة إىل ذلك، وألســــبيف  وم  ة، تقتاــــر مبــــيفرة ناــــا الق ر الذي 
ن بي موقع من مواقع األررقة، علأ ب لومضا م  125تتحر  ر ه الدوراي  الربية شـــــــــــرق اجلدار الرملي علأ 

وواتح نشــــــــــر طيفئرة  ب لومض   100الر م من ون هذا  ثي نايدة طء ءة عن احلد األقاــــــــــأ البــــــــــيفبؤ البيفلي 
هل كوبض الثة للبعثة نايدة عدد طلعيف  االســــــت ال  اجلوية نايدة ببرية لبــــــد الثحرا  ل الدوراي  الربية، 

 ض عدد الدوراي  الربية األبثر خ ورة و ري الءعيفلة  ول ضــو  هذه وتوســ ع ن يفق التح  ة وتواترهيف، و ء
التحبـــــ  يف ، تبـــــتكشـــــا البعثة الءر  املتيف ة غعيفدة صق ؤ التوانن ل عمل ة نشـــــر مراقيب األمم املتحدة 

وقد جرى اأن إنشـــــــــيف  املخيفبا اواـــــــــ ة، اليت بيفنت متثي وولوية   2020-2019العبـــــــــكريني ل الءضة 
 الك العيفم امليفضي، ل مج ع مواقع األررقة الواقعة شرق اجلدار الرملي استثميفرية خ

 2018ومتشـــــــــ يف مع التوصـــــــــ يف  الواردة ل االســـــــــتعراد املبـــــــــتقي الذي وجري ل  زيرانتيون ه  - 25
(S/2018/889 اســـــــــتعرضـــــــــت البعثة ترت ب75إىل  72، الءقرا  من ،) يف يف الت ء ذية املتاـــــــــلة برصـــــــــد وقا

إطالق ال يفر  وُقبـــــمت م  قة عمل يف  البعثة إىل ثالثة ق يفعيف  وُخاـــــاـــــت طيفئرة هل كوبض لكي م  يف، 
وذلك من وجي تح  ة م يفطؤ ووســـــــــــع وإربـــــــــــيفح اجمليفك لتبـــــــــــ ري الدوراي  الربية أل راد األنشـــــــــــ ة ذا  

ي املقدم من االصيفد األورويب، تعمي البعثة ويضـــــــــــــــيف األهداا األبثر صديدا  وابالعتميفد علأ الدعم الث يفئ
علأ إدخيفك إجرا ا  جديدة ل جميفك الاـــــــور اجلحرار ة املكيفن ة والتحل ي املتاـــــــي  يف،  يف ســـــــ عزن اغنذار 

 املبكر ابالنت يفبيف  وو الت ديدا  اوتملة لوقا إطالق ال يفر 
واتءيفقيف  وقا إطالق ال يفر وم ع  1م ومن وجي صبني معيفجلة وي انت يف  لالتءيفق العبكري رق - 26

وقو  تلــك االنت ــيفبــيف ، ا ــذ  البعثــة خ وا  لزايدة ااراط ــيف و وارهــيف مع ال ررني  ووضـــــــــــــــعــت البعثــة 
ال ررني لتورري جميفك للحوار من وجي تعزيز ال  ك االستبيفقي  مشرو  آل ة ث يفئ ة للعمي والت ب ؤ مع بي من

اوتملة قبي ون تاــــــــــــبف رد ة، وغات ة الءر  لل ررني للتعبري عن وي م ظور تقين ل معيفجلة االنت يفبيف  
قد يتعيفرد مع قرارا  البعثة  وتتمثي هذه األ ة ل عقد اجتميفعيف  شـــــــــ رية للت بـــــــــ ؤ العبـــــــــكري علأ 

 مبتواي  متعددة، بد ا من مواقع األررقة إىل مبتواي  الق يفدة األعلأ 

https://undocs.org/ar/S/2018/889
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ق يفدة اجل ش امللكي املحريب علأ املشيفربة ل األ ة، اليت  ققت ابلءعي  ول ن بيفنتوبريي، وارقت - 27
ووعربت ق يفدة جب ة البول بــــيفريو ويضــــيف عن تر  ب يف بءكرة  جنيف يف ببريا ل تضــــ  ؤ هوة اخلالريف  ل الء م 

يف   األ ة املقض ة، ب د ون ت ء ذهيف ال يزاك معلقيف ببـــــبب تعذر التوصـــــي إىل اتءيفق بشـــــنن موقع االجتميفع
ودعميف  ذه األ ة، واستبيفقيف حليفال  سو  الء م بشنن ن يفق وعميفك التش  د والا يفنة املنذون  يف اليت يقوم 

احلاـــــــــوك علأ موارقة البعثة، جر   1 يف ال رريفن، ل احليفال  اليت يت لب ر  يف االتءيفق العبـــــــــكري رقم 
 التءا ي ص يف ة األوراق امل لوبة لتابف وبثر إلزاميف واستءيفضة ل الوصا و 

وايرتميفيو، ررض املمثي الدائم للمحر  لدى األمم املتحدة قرارا   20ول رسـيفلة ُوج ت إيّل ل  - 28
لى عل  يف الضــــــــو  ل تقريري البــــــــيفبؤ،  البعثة بشــــــــنن ابــــــــة انت يفبيف  ارتكب يف اجل ش امللكي املحريب وســــــــُ

ول رســـــيفلة وخرى   “ل التقرير مل ُتذبر” وشـــــجب انت يفبيف  مزعومة وخرى ارتكبت يف جب ة البول بـــــيفريو و
 زيرانتيون ه، ادعأ املمثي الدائم وقو  املزيد من االنت يفبيف  من جيفنب جب ة البول بـــــــــــــيفريو   19م رخة 

واســـــــتعرضـــــــت األميفنة العيفمة والبعثة املعلوميف  املقدمة، ووبدُ  من جديد للممثي الدائم اســـــــتعداد البعثة 
  ول .يفية امل يفا، مت التوصـــــــي، ابلتعيفون مع قيفئد امل  قة الســـــــتعراد الشـــــــوا ي والرد عل  يف ل وي وقت

اجل وب ة ل اجل ش امللكي املحريب، إىل  لوك ملعيفجلة مج ع هذه االنت يفبيف  اخلمبــــــة  وجرى إيقيفا العمي 
ب لومضا ابلقر  من اوبس ل ن بـــــــيفنتوبريي، ويظي      80.26ابجلدار الرملي اجلديد املمتد علأ طوك 

هــذا التقرير،  ري معموك بــهر وجرى التخلي عن مرابز املراقبــة اجلــديــدة ل وم دريحــة وعــددهــيف وقــت بتــيفبــة 
مربزا، ومت تءك ك يفر بميف جرى مي  وخدود  تد علأ طوك اجلز   29مربزا، ول بةر ب دون، وعددهيف  38

ســــــــــالح مدرع ة الداخلي من اجلدار الرملي ابلقر  من ووســــــــــردر ووخرِّ  من امل  قة اوظورة  يفن ة عشــــــــــر 
 L-118مدرعيف وصـــــــــــحر  جميف بكثري من طران  20اســـــــــــُتع ض  يف عن  ملم 155وع يفر  M-109طران  من

  2017ملم، واعُترب  انت يفبيف طويي األمد م ذ عيفم  105وع يفر 
آ تو بـــــــــــــــ س، ال ظـــــت البعثـــــة وقو  مـــــيف جمموعـــــه  31آذارتمـــــيفريف إىل  1ول الءضة من  - 29
انت يفبيف  حلرية الت قي  وارتكب اجل ش  5 انت يفبيف عيفميف و 19م  يف  -انت يفبيف من جيفنب ال ررني  24

م  يف عبيفرة عن تعزيزا  تكت ك ة، وانت يفبيفن حلرية الت قي(،  7امللكي املحريب تبــــــــعة من هذه االنت يفبيف  )
انت يفبيف  طويلة األمد مل تعيفَلن بعد  وارتكبت القوا  العبــــــــــكرية جلب ة البول بــــــــــيفريو  10ابغضــــــــــيفرة إىل 

انت يفبيف  طويلة األمد  4انت يفبيف  حلرية الت قي(، ابغضـــــــــــــــيفرة إىل  3انت يفبيف عيفميف و  12نت يفبيف )ا 15
تعيفَلن بعد  ول العيفم امليفضـــي، انداد عدد االنت يفبيف  اليت  دد يف البعثة، ويرجع ذلك وســـيفســـيفً إىل نايدة  مل

 قدرا  البعثة ل جميفك الرصد وصبني الضت بيف  التشح ل ة 
وإىل الحر  من اجلدار الرملي، ال ظت البعثة وجود تبيفي يف  بني الزوان  األســــــــــــــلحة واملعدا   - 30

املتاــــلة ابمل ظومة العبــــكرية، وعدد األســــلحة الثق لة علأ األرد ل عدد من املواقع، واعترب يف انت يفبيف  
عيفضــة عن وســلحة   وعالوة علأ ذلك، وُعلن عن انت يف  يتاــي ابالســت2019ل ن بــيفنتوبريي ووايرتميفيو 

ومعدا   خرى ذا  قدرة وعلأ ل م يفسبتني: األوىل ل ن بيفنتوبريي وتتاي ببالح املدرع ة ل جمموعة 
املدرع ة امللك ة الرابعة ل اجل ش امللكي املحريب، والثيفن ة ل آ تو ب س وتتاي ابملرببيف  القتيفل ة املدرعة 

لءرعي الءيفرســــــــــــ ة ابلقر  من اوبس  ويعضد اجل ش ل الق يف  ا 8-1ل جمموعة ســــــــــــرية القتيفك املدرعة 
امللكي املحريب علأ ميف خلاـت إل ه البعثة من  دوث انت يف   وقد وصـر  البعثة علأ إنالة تلك األسـلحة 

 من امل  قة اوظورة 
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وخُلاـــت البعثة إىل ون وعميفك الاـــ يفنة املنذون  يف علأ طوك جز  من اجلدار الرملي ل وم دريحة  - 31
جتيفون  ال  يفق املنذون به ببــــبب إنشــــيف  خى من األســــال  الشــــيفئكة، واعترب  ذلك انت يفبيف  وا تك قد 

اجل ش امللكي املحريب  ن خى األســـــــــــال  الشـــــــــــيفئكة موجود م ذ رضة طويلة وهو ضـــــــــــروري حلميفية اجلدار 
واعد اوددة وهو ادعيف  ال صــــــــــــلة له ابلق -الرملي من الء ضــــــــــــيفان  والرايح واجلميفك إضــــــــــــيفرة إىل امل ربني 

  1االتءيفق العبكري رقم  ل
 البول بـــيفريو جب ة م خراً  شـــ د يف اليت املبيف  من عددا ابنتظيفم البعثة ترصـــد، الرملي اجلدار وشـــرق - 32
 األمن جملس قرار من 7 الءقرة أل كيفم امتثيف يف ضـــــــــــــــميفن وجي من اوظورة امل  قة خيفر  التلءة مواقع ل

 ق د ووي  األ كيفم لتلك  تثلة املبيف  هذه ولت، ابلتقرير املشـــــــــــــــمولة الءضة وخالك  (2018) 2440
 من ابلقر  الواقعة اوظورة امل  قة داخي موجودة جديدة مبيفن 10 من يتنلا لوجبـــــــــــيت مربز التشـــــــــــح ي

 ل األمـــد ال ويلـــة االنت ـــيفبـــيف  قـــيفئمـــة ل ووُدر  2017 عـــيفم ل انت ـــيف  مبثـــيفبـــة اعُترب قـــد بـــيفن،  حللو بري
 ونقي ت ءيفرييت ل جديدة مبيفن وربعة البول بـــــــيفريو جلب ة العبـــــــكرية القوا  اســـــــتخدام واعُترب  2018 عيفم

 مل  قة التيفبعة امل قولة اغشـيفرة سـرية ل وا د جديد مبىن عن وُبشـا  انت يف  مبثيفبة ت ءيفرييت ل وم  ة مءرنة
 (2018 نورمربتالثيف  تشــرين ل انت يف  مبثيفبة ذاته  د ل نقل يف اعُترب )واليت البــيفبعة العبــكرية العمل يف 

 املراقبة مرابز ويضـــــيفً  واعُترب   انت يفبني مبثيفبة واعُتربا ت ءيفرييت ل به املنذون  ري ا  دســـــ ة البـــــرية نقي وعن
 تتمكن ومل  انت يفبيف  مبثيفبة وت ءيفرييت حللو وبري و وان ت ل البول بيفريو جب ة ونشن يف اليت اخلمبة اجلديدة
 من ألي  ـــي غ ـــيفد البعثــــة قـــدمت ــــيف اليت لل لبــــيف  االســـــــــــــــتجــــيفبـــة من اأن    البول بــــــــــــــــــيفريو جب ــــة
  االنت يفبيف  هذه
، S/2019/282) “6 الوســــــــــــــ  ة ال ق ة” ع د الواقع البول بــــــــــــــيفريو جلب ة العبــــــــــــــكري املربز وميف - 33

 خ متني من يتنلا والذي، الكربرا  شــــــــــرق ب لومضا  16.6 مبــــــــــيفرة علأ اوظورة امل  قة ل (36 الءقرة
 مبثيفبة وبرييتن بـــــيفن ل وخرى مرة اعُترب رقد، وشـــــخيف  ســـــتة إىل وشـــــخاـــــني مرببيف  ثالث إىل ومرببتني

 جب ة إىل املوجه ال لب يزاك وال  العيفنلة امل  قة خيفر  إىل نقله ر م اوظورة امل  قة ل وي ألنه  يف انت
   استجيفبة وي دون املوقع هذا عن التخلي وجي من البول بيفريو

  يف صتء  اليت الثق لة األســـــــــلحة وعدد العبـــــــــكرية امل ظومة بني لو ظت اليت التبيفي يف  واعُترب  - 34
 جب ــة إىل املوجـــه ال لـــب يزاك وال  انت ـــيف  مبثـــيفبـــة، وت ءـــيفرييت و وان ـــت ل البول بـــــــــــــــــيفريو جب ـــة و ـــدا 

  استجيفبة وي دون اوظورة امل  قة من األسلحة من الءيفئض غنالة البول بيفريو
 مزعوم وجود عن البعثة املحر  وبلي، ابلتقرير املشـــــــــــمولة الءضة خالك امل يفســـــــــــبيف  من العديد ول - 35

 بوجود املحريب امللكي اجل ش وريفد، م يفســـــــبيف  ســـــــت ول  العيفنلة امل  قة داخي وعبـــــــكريني مدن ني ألرراد
 بني تضاوح مبــــــــــيفرة علأ، دريحة ألم اجمليفورة امل يفطؤ ل العيفنلة امل  قة داخي األرراد من صــــــــــحرية جمموعيف 

 الع ــيفرا  ي لقون بــيفنوا  األشـــــــــــــــخــيف  ه ال  ون وادعأ، الرملي اجلــدار من ب لومضا   4 و ب لومض  1.4
    تتمكن مل ولك  يف، واجلوية الربية دوراي يف بتبــــــ ري احليفلة ابســــــتمرار البعثة وترصــــــد  مواقعه ابجتيفه ال يفرية
  االدعيف ا  هذه أتب د من اأن
 علأ العيفنلة امل  قة داخي للداباب  مضـــــــيفد بلحم املرببيف  إ دى ُوصـــــــ بت، يون هت زيران 1 ول - 36
، التحق ؤ ع د، البعثة وخُلاــت  جبروح اث ني وإصــيفبة وا د شــخص مقتي إىل ودى  يف، م ج ك من مقربة
 ل وجودهم واعُترب، البول بــــــيفريو جب ة من عبــــــكريون ورراد هم احليفدث  ذا تعرضــــــوا الذين األرراد ون إىل

https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/2019/282
https://undocs.org/ar/S/2019/282
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 ر  يف تكثر اليت احلبــيفســة امل  قة هذه ل املدن ني وجود ويضــيفً  للقلؤ يدعو و يف  انت يف  مبثيفبة العيفنلة امل  قة
 ل مبـــــــــجلتني م يفســـــــــبتني ول  بداخل يف وجود ألي نت جة ت شـــــــــن ون حيتمي اليت والتوترا  بشـــــــــدة األلحيفم
 العيفنلة امل  قة ل نُظمت مظيفهرا  ون للبعثة التيفبعون العبكريون املراقبون وريفد، و ب ستوآ  يول هتمتون

 اجل ش رتا ومــيف  اوبس م  قــة ل “M18” املحريب امللكي اجل ش موقع ومــيفم، الرملي اجلــدار من ابلقر 
   عمداً  مدبرة واستءزانا  للتوتر مادرا تشكي و.يف ناعميف، املظيفهرا  تلك علأ حيتك املحريب امللكي
 املحريب امللكي اجل ش ون تء د ادعيف ا  البعثة مع البول بـــــيفريو جب ة وار ، م يفســـــبيف  عدة ول - 37

 من ابلقر  الرملي اجلــــدار عرب مقــــيفتلــــة طــــيفئرا  وو مــــنهولــــة  ري جويــــة مرببــــيف  تبـــــــــــــــ ري ل ضــــــــــــــــــيفلع
 العبـــــــــكريني للمراقبني يبـــــــــبؤ ومل  قيفطعيفً  نء يفً  االدعيف ا  هذه املحريب امللكي اجل ش ونءيف  وم جك امل رين
  جوية املرببيف  تلك مثي مشيفهدة للبعثة التيفبعني

 
 ابأللغام املتعلقة اإلجراءات - ابء 

 ورراد علأ خ را يشـــــــكي احلر  اللءيف  من األخرى واملتءجرا  األرضـــــــ ة األلحيفم وجود يزاك ال - 38
 م  قة 70 ت  ري يتعني يزاك ال بيفن،  و بــــــــــــــ ستآ  31 و     يف التيفبعة اللوجبــــــــــــــت ة والقواري البعثة

 من الشـــــــــــــــرقي اجلــيفنــب ل املعرورــة األلحــيفم  قوك من 24 و ع قوديــة بــذخــيفئر اســـــــــــــــُت ــدرــت  .ــيف معرورــة
   الرملي اجلدار
، ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  دائرة طريؤ عن، البعثة قيفمت، الرملي اجلدار من الشرقي اجليفنب ول - 39

، احلر  اللءيف  من واملتءجرا  األرض ة ابأللحيفم امللوثة األراضي من مربعيف مضا 421 489 وت  ري مببف
 )م  يف والعيفل ة املتوســـــــــ ة األولوية درجة من ع قودية بذخيفئر مبـــــــــت درة م  قة 17 إخال  إىل ورضـــــــــأ  يف
جلت م  قة 12  من التحقؤ مت، اجملمو  ول  املتءجرة الذخيفئر غب يفك رورية م مة 12 وت ء ذ م خراً( ســُ

 دوراي  طرق من مربع( مض 7 592 400 )تعيفدك بلم  1 265.4 قدرهيف إمجيفل ة مبــــــــــــــــيف ة ســـــــــــــــالمة
  للبعثة التيفبعني العبـكريني املراقبني ت قال  ت بـري ل سـيفهم ميف وهو، الرملي اجلدار شـرق البعثة وإمدادا 

 الـذخرية من ق عـة 116 من تتـنلا، احلر  اللءـيف  من املتءجرا  من صـــــــــــــــ ءـيفً  231 جمموعـه مـيف وُدمر
 الذخيفئر من صــــ ءيف 91 و ل رراد مضــــيفدة ولحيفم ووربعة للداباب  املضــــيفدة األلحيفم من لحميفً  20 و الاــــحرية
  رطي 500 م  ميف بي  وتزن ال يفئرا  من تُلقأ اليت الق يفبي من ق بلتيفن ذلك ل مبيف، امل ءجرة  ري األخرى

 وجراهيف اجلودة ضميفن تق  ميف  من تق  ميف 17 طريؤ عن الرملي اجلدار شرق العمل يف  وُرصد  - 40
 دائرة طريؤ عن، البعثة قيفمت، ذلك إىل وابغضـــــــــــــــيفرة  للبعثة التيفبع ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  دائرة رريؤ

 من 92 لءيفئدة األرضـــــــ ة األلحيفم من البـــــــالمة تدابري بشـــــــنن إ يفطيف  بت ظ م، ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا 
 لءيفئدة األلحيفم خب ر التوع ة عن دورا  وعقد ، ابلبعثة  ديثيف امللتحقني والعبـــــــــــــــكريني املدن ني املووءني
 خ ر من احلد ل ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  دائرة خالك من البعثة تبذ يف اليت اجل ود ور م  مووءيفً  581

، التقرير  ذا املشــــــــــــمولة الءضة وخالك  اغقل م ل احلوادث وقو  يتواصــــــــــــي، واأللحيفم امل ءجرة  ري الذخيفئر
 وريفة  يفلة ووقو  جبروح مدن يف 17 إصـــــيفبة ل احلر  اللءيف  من ومتءجرا  األرضـــــ ة ولحيفم ســـــتة تبـــــببت
 إدارة نظيفم ل مبــــــــجي هو ميف ورؤ، الرملي اجلدار من الشــــــــرقي اجليفنب علأ املدن ني صــــــــءوا ل وا دة

  ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  معلوميف 
 اغجرا ا  لت بــــ ؤ الاــــحراوي املكتب مع الرملي اجلدار شــــرق تعيفو.يف خالك من، البعثة وتبقأ - 41

 ابأللحيفم املتعلقة ابغجرا ا  الالة ذا  املبيفئي بشنن البول بيفريو جب ة مع اتايفك علأ، ابأللحيفم املتعلقة
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 وتواصــــي  احلر  اللءيف  من املتءجرا  وســــيفئر األرضــــ ة األلحيفم وثر من ورضــــي بشــــكي التحقؤ وجي من
 اجمليفال  ل املكتب إىل التق  ة املبـــــــيفعدة تقدمي، ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  دائرة طريؤ عن، ويضـــــــيف البعثة

  وامليفل ة اغدارية والش ون الب يفان  وإدارة الربامك وإدارة ابلعمل يف  املتعلقة
 اجلدار  ر  املدن ني صـــءوا ل وريفة وي عن املحريب امللكي اجل ش يبّلي مل، ميفريفتآذار 1 وم ذ - 42

  يفلة 12 بوقو  وريفد ولك ه، احلر  اللءيف  من واملتءجرا  األرضـــ ة ابأللحيفم تتعلؤ  وادث نت جة الرملي
 اجل ش ووبلي  املدن ني صــــــــءوا ل  يفثلة  يفال  وثالث العبــــــــكريني األرراد صــــــــءوا ل جبروح إصــــــــيفبة
 الءضة ل رمليال اجلدار  ر  األراضـــي من مربع مض مل ون 98 من وبثر وت  ري إخال  عن املحريب امللكي

 الذخيفئر من ق عة 415 من تتنلا األصـــــــــــــــ يفا من 441 وتدمري، يول هتمتون 31 إىل ميفريفتآذار 1 من
 البعثة وتواصــــي  ذا يف الءضة وث يف  للمرببيف  املضــــيفدة ولحيفم وتبــــعة ل رراد مضــــيفداً  لحميفً  17 و امل ءجرة  ري

  البعثة ل ابأللحيفم املتعلقة اغجرا ا  ودائرة املحريب امللكي اجل ش بني التعيفون صق ؤ إىل الدعوة
 

 األمن - جيم 
 ل ويفلت يف الت ب  يتعذر بيفن  وإن نبــــــــــــب يف مبــــــــــــتقرة الحرب ة الاــــــــــــحرا  ل األم  ة الب ةة ولت لقد - 43

 الرملي اجلدار و ر  وت دوا )الع ون األربع األم  ة امل يفطؤ ل العيفمة املخيفطر درجة وولت  املبـــــــــــــــتقبي
 وُبلي، العيفم هذا من اترخيه و    ومعتدلة م خءضــــــة بني ميف تضاوح، التخء ء ة التدابري ا يفذ بعد، وشــــــرقه(

 الءضة ل املبــجلة احلوادث بعدد مقيفرنة امليفئة ل 35 ب بــبة نايدة  ثي ميف وهو، وم  يف  يفدا 35 وقو  عن
ــــــــــــــــــ ال احلوادث بني ومن  2018 عيفم من نءبـــ يف جلت، 35ـ  ورراد اســـت درت مضـــيفيقة  يفال  ســـت ســـُ
، ت دوا( ل وا دة و يفلة الع ون ل  يفال  )ثالث م  يف  يفال  وربع ل مبـــــــــــت درة املروة بيفنت،  البعثة

 وابــــــــــــة، املتحدة ل مم اتبعة مرببيف  طيفلت  ريب  يفال  ووربع ســــــــــــ و و يفلة، وا دة اقتحيفم وحميفولة
 ملبـــــــــــــ ول ة اخليفضـــــــــــــعة امل  قة من التلءة وحنيف  ل وخرى مرور  يفدثة 18 و الث طرا مع مرور  وادث
 تع ني ل ال ظر و ري، الكربرا  ل العيفنلة امل  قة ل األم  ة للمخيفطر الاص تق  م إعداد و ري  البعثة
 حمل ة ســــــل ة وجود وعدم ه يف  التوترا  نايدة ببــــــبب بذا يف قيفئمة خيفمبــــــة وم  ة م  قة ابعتبيفرهيف امل  قة

جلت اليت احليفال  وبعض البعثة ومن عن مبـــــ ولة  اتبعني مبـــــلحني  ري ورراد جتيفه عدائ ة مواقا ر  يف ســـــُ
   املتحدة ل مم
 اجلدار جيفنيب علأ املشــروعة  ري األنشــ ة من و ريهيف الت ريب ونشــ ة عن متزايدة تقيفرير وورد  - 44

 ل متزايداً  نشــيفطيفً  تشــ د بكي  امل  قة ون البول بــيفريو جب ة ل وم  ني مبــ ولني من البعثة وعلِّمت  الرملي
 البــــــــــميفرة ل الت ريب ملكيفرحة انجحة عمل يف  اس عن املحريب امللكي اجل ش ووبلي  ابملخدرا  االجتيفر

 م ريب علأ القبض البول بــــــــــيفريو جلب ة العبــــــــــكرية القوا  ولقت، يول هتمتون شــــــــــ ر م لع ول  دريحة ووم
 ور م  واألســــــلحة املخدرا  من وون م بيفن  ميف وصــــــيفدر  الرملي اجلدار من الشــــــرقي اجليفنب ل الدرا 

 ورراد سالمة ي دد خ را تشكي املبلحة اجلميفعيف  هذه ر ن، البعثة وميفية ال ررني التزام ل الكيفملة ثقت يف
  به الت ب   كن ال متزايد بشكي البعثة
 الذهب تعدين ونشـــــــــــــــ ة تشـــــــــــــــكي، م جك م  قة ل الرملي اجلدار من الشـــــــــــــــرقي اجليفنب ول - 45
 قلؤ ماــدر، اغقل م وحنيف  مج ع من األشــخيف  جتذ  واليت، صــحري ن يفق علأ  يف املضــ لع املشــروعة  ري

 اجل ش دع ــيف اليت ال ــيفر إطالق  ــيفال  معظم، يبــدو مــيف علأ، ر  ــيف وقعــت اليت امل  قــة وهي مبـــــــــــــــتمر
  املحريب امللكي
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 اجل يف  انتشــــــــيفر ببــــــــبب قلؤ ماــــــــدر البعثة تبــــــــت دا اليت اغرهيفب ة ا جميف  خ ر يزاك وال - 46
 العراق ل اغسالم ة الدولة ت ظ م نع م وصدر، 2019 وبرييتن بيفن ول  اجمليفورة امل  قة ل اخلب ثة الءيفعلة
 ضد ا جميف  مضيفعءة إىل ورريق يف  ر  ل ال يفش ني املقيفتلني ر ه يدعو ب يفان، البحدادي بكر وبو، والشيفم

 وية تبـج ي عدم من الر م وعلأ  ابغرهيف  يتعلؤ ر ميف شـوا ي بذلك مثرياً ، “و لءيفئ يف الاـل ب ة ررنبـيف”
 إرهيفب ني علأ القبض إلقيف  عمل يف  ر ن، 2017 عيفم م ذ البعثة ضد جديدة ضم  ة وو مبيفشرة  ديدا 
 يظي الت ديد  ن تذبري امليفضــــــــــــــي العيفم خالك ت دوا ل الالجةني ال ميف  ول الع ون ل ر  م مشــــــــــــــتبه
 األشحيفك ابتملت واليت، الرملي اجلدار شرق البعثة وررقة مواقع ل اوا ة املخيفبا إنشيف  ويشكي   ق ق يف
 هذا  دة من للتخء ا القيفئمة التدابري تعزيز بشنن هيفمة وم  ة لتوص ة ت ء ذا، يون هت زيران ل  يف املتعلقة
 البـــــالم  ءظة ومن صبـــــني” املع ون برون  ســـــيفنتويف دويف ولربتو بيفرلويف  الءريؤ تقرير مع متشـــــ يف، الت ديد
، 2017 ديبـــــــــــــــمربتاألوك بيفنون  ل الاـــــــــــــــيفدر “املعتيفدة عمل يف طريقة تح ري عل  يف املتحدة: ل مم التيفبعني
  ال رريفن ي ديه الذي الرئ بي األمين للدور ودعميفً 
 ا جرة ل نايدة  دوث تء د تقيفرير ورد ، الالجةني لشـــــــــــــــ ون املتحدة األمم ملءوضـــــــــــــــ ة وورقيف - 47

 الثالثة األرراد دخوك وم ذ  الحرب ة الاـــــــــــــــحرا  عرب  ر طريؤ ابســـــــــــــــتخدام وورواب ابجتيفه ابلبشـــــــــــــــر واالجتيفر
، 2018 وبتوبرتاألوك تشـــــــــرين 17 ل، الرملي اجلدار شـــــــــرق، م جك ل الءريؤ موقع إىل به املنذون  ري

  اغضيفر ة األم  ة التدابري ت ء ذ وتواصي األررقة مواقع جلم ع األم  ة اغجرا ا  ل ال ظر البعثة وعيفد 
 األمم ورراد وومن ســــــــالمة عن الرئ بــــــــ ة املبــــــــ ول ة يتحمالن البول بــــــــيفريو وجب ة املحر  ناك وميف - 48

 من اتمة ثقة علأ البعثة نالت وميف، التوايل علأ، وشـــــــــــــرقه الرملي اجلدار  ر  ومواردهيف ووصـــــــــــــو يف املتحدة
 تعذر ببــــــبب الرملي اجلدار  ر  ابحليفلة اغمليفم الاــــــعب من يزاك ال، ذلك ومع  وقدرا ميف ال ررني التزام

 ق وا  بءيفية  عدم ون بميف  اول ةر البــــل يف  جيفنب من األم  ة املعلوميف  تبيفدك وعدم ابويفورين االتاــــيفك
 لل وارئ التخ  ى مبـتوى علأ صداي  ي رح البول بـيفريو وجب ة للبعثة العبـكرية الق يفدا  بني االتاـيفك
   الرملي اجلدار شرق األم  ة
 املتحدة األمم ومبيف  ملووءي األمن تورري البول بــــــــــــيفريو وجب ة اجلزائر  كومة من بي  وتواصــــــــــــي - 49

، ابلتقرير املشـــــــمولة الءضة وخالك  التوايل علأ، الالجةني وال ميف  ت دوا ل الدول ني امل ءذين والشـــــــربيف 
جلت  ا تجيفجيف  وابــة، ت دوا ل املتحدة األمم جممع اســت درت ســلم ة مدن ة ا تجيفجيف  ثالثة ســُ

 ل ذرو يف اال تجيفجيف  هذه بلحت وقد  الرابو  ل الوبيفال  املتعدد املتحدة األمم جممع اســـــــــــــــت درت
 ورراد نقي عن وســـــــءر  يف، بداخله واعتاـــــــموا ابلقوة الرابو  جممع املتظيفهرون ماقتح ع دميف، يول هتمتون 29
  و ب ستآ  4    اجملمع من م قتيف املتحدة األمم
 

 الفنية املدنية األنشطة - دال 
 الت ورا  بشـــــــنن م تظمة وصل ال  تقيفرير الشـــــــخاـــــــي ومبعوثي العيفمة األميفنة إىل البعثة قدمت - 50

 ل للبعثة التيفبع االتاـــــيفك مكتب ورصـــــد  البـــــ يفســـــ ة والعمل ة الحرب ة الاـــــحرا  ل األمه ة ذا  املبـــــتجدة
 البعثةن  مواقع وعضــــيف  دوك  ثلو ونار  و و يف الالجةني ال ميف  ل واالجتيفهيف  الت ورا  بثب  عن ت دوا

 إىل م تظمة إ يفطيف  تقدمي الحرب ة للاـــحرا  اخليف   ثلي وواصـــي، عدة م يفســـبيف  ل وت دوا الع ون ل
  ن ويور  ول الرابط ل، األعضيف  الدوك



 S/2019/787 

 

12/21 19-16969 

 

 اليت الق ود من الر م علأ، اغمكيفن قدر املبـــــــــتواي  مج ع ل ال ررني إشـــــــــرا  البعثة وواصـــــــــلت - 51
 ل العبـــــــــــــــكريني للمراقبني ال ومي للعمي ودعميفً   البعثة ق يفدة مع االجتميفعيف  علأ م  ميف بي  يءرضـــــــــــــــ يف

 االتايفك اخليف   ثلي واصي، االستقرار صق ؤ دون صوك اليت والت ديدا  االنت يفبيف  تبوية إىل سع  م
 علأ اوبــــــومة  ري املبــــــيفئي عرد إىل احليفجة جت ب  دا، ال ررني لدى عل يف مبــــــتواي  من مببــــــ ولني

  اغمكيفن قدر األمن جملس
إطيفر االضــ ال  بواليت يف  وقيفمت خل ُة ل  وواصــلت البعثة ت وير وتعزيز التعيفون املد  والعبــكري - 52

ي دا إىل تق  م تلب ة ميف يتقدم به ال رريفن من طلبيف  احلاوك علأ  التحل ي املشضبة للبعثة بوضع بروتوبوك
وتق  م امتثيف ميف له  وابغضــــــيفرة إىل ذلك، تعمي اخلل ة علأ  1اغذن مبوجب و كيفم االتءيفق العبــــــكري رقم 

تخدام الاــــــــــور اجلحرار ة املكيفن ة من وجي تعزيز بءيف ة البعثة ورعيفل ت يف  وضــــــــــع إجرا ا  جديدة ت بــــــــــر اســــــــــ
وواصـــــــلت البعثة ويضـــــــيفً تعزيز آل ت يف للنذار املبكر وذلك من خالك الق يفم برصـــــــد وصل ي دق قني للمعلوميف  

 املبتمدة من مواقع التواصي االجتميفعي واملعلوميف  املبتقيفة من اجملتمعيف  اول ة ل ت دوا 
 

 البعثة عمليات تواجهها اليت التحدايت - ءها 
 يءرضــــــــــ يف اليت الق ود تشــــــــــكي، وعاله التءاــــــــــ ي من مبزيد ورد وميف ســــــــــيفبقيفً  به ور د ميف  رار علأ - 53

 واملعلوميف  اويفورين إىل الوصـــــــــــــــوك إمكيفن ة وو البعثة ق يفدة مع ابلتواصـــــــــــــــي يتعلؤ ر ميف ســـــــــــــــوا ، ال رريفن
  ووم  يف البعثة لعمل يف  صدايً  وتشكي بواليت يف البعثة اض ال  دون صوك عراق ي، الالة ذا 
 هيفمش علأ، بوري ة انصــــــــــــــر، للمحر  اخليفرج ة الشــــــــــــــ ون ونير مع عقدتُه الذي االجتميف  وإثر - 54

 ال را مع تقدم إ ران إمكيفن ة ورى، العيفمة للجمع ة والبـــبعني الرابعة الدورة من املبـــتوى الرر ع األســـبو 
  يفرســـت يف البول بـــيفريو جب ة تبـــتننا ون ويضـــيفً  وآمي  اجلوانب بتلك املتعلقة الق ود علأ التحلب ل املحريب
   الرابو  ل البعثة ق يفدة مع اجتميفعيف  عقد ل واملتمثلة عل  يف دوبت اليت
 املد  الع اــــــر من ســــــوا ، البعثة ق يفدة مع االجتميفعيف  مج ع تررض البول بــــــيفريو جب ة تزاك وال - 55
 وقت م ذ املتبعة للمميفرســـــة ورقيفً  البـــــيفبقة االجتميفعيف  مج ع ر  يف ُعقد  اليت، الرابو  ل، العبـــــكري وو

 التيفبعني العبـــكريني األرراد مج ع ل شـــمي الررض هذا ن يفق اتبـــع، ابلتقرير املشـــمولة الءضة وخالك  طويي
 بيفن  وإن، م تظم تواصـــــي علأ للبعثة التيفبع االتاـــــيفك مكتب  يفر ، ت دوا م  قة ول  الع ون ل للبعثة
 ذا  املع  ة اجل يف  وســــــيفئر املد  اجملتمع مع م ءتف بشــــــكي تءيفعين  لك ه، البول بــــــيفريو جب ة مع، حمدوداً 
  وخرى إلكضون ة وسيفئي واستخدام اتايفال  وإقيفمة الالجةني ال ميف  إىل نايرا  إجرا  خالك من الالة

 ت ء ذ دون وصوك، ال ررني مع الءعيفلة العمي وعالقيف  اجل د التواصي إعيفقة ل العيفمة احليفلة هذه وتتببب
  لواليت يف البعثة
 األمر، الرملي اجلدار  ر  اول ني اويفورين من حميفور وي إىل الوصــوك البعثة علأ يتعذر يزاك وال - 56
 مبـــــــــــــــ ول ت يف صت الواقعة امل  قة ل احليفلة وتق  م موثوقة معلوميف  اســـــــــــــــتقيف  علأ قدر يف ل ي ثر الذي

   بواليت يف البعثة اض ال  دون ويضيفً  ذلك وحيوك  احليفلة هذه عن واغبالن
، الثقة ب يف  بتدابري اخليف  الالجةني لشـــــــــــــــ ون املتحدة األمم مءوضـــــــــــــــ ة برانمك تعل ؤ ويبـــــــــــــــتمر - 57
 بيفن  ع دميف مكالربان هذا من تبـــتء د بيفنت  اليت ضـــعءيفً  األشـــد الاـــحراوية األســـر علأ وســـيفســـيفً  ذلك وي ثر
  الت ء ذ ق د
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 ررد ل املحر  اســـــتمرار ببـــــبب، البعثة و يفد يتعلؤ ر ميف ســـــليب ان بيف  البـــــكيفن لدى يزاك وال - 58
 اتءيفق خييفلا مبيف، الرملي اجلدار من الحريب اجليفنب ل البعثة مرببيف  علأ محرب ة تبج ي لو يف  استخدام

 وجي من املحر   كومة مع شـــءوي اتءيفق إىل اخليف   ثلي توصـــي، 2014 ميفريفتآذار ول  البعثة مربز
  (50 الءقرة، S/2014/258) املحرب ـة التبـــــــــــــــج ـي لو يف  حميّ  املتحـدة األمم للو يف  التـدر ي اغ الك

  بعدُ  ي ءذ مل االتءيفق هذا لكن
 ابلي قلؤ ماـــــــــــــــدرن  امل  قة ل اغجرام ة واألنشـــــــــــــــ ة اغرهيفب ة ابجلميفعيف  املرتبى الت ديد ويظي - 59

 ل املوجودة األررقة مبواقع يتعلؤ ر ميف ســــ ميف ال، اخل ر مبــــتوى معررة وعدم به الت ب  إمكيفن ة عدم ببــــبب
 اغقل م من طويلة مبــــــــــيفريف  جتو  اليت املبــــــــــلحة  ري الربية والدوراي  الرملي اجلدار شــــــــــرق انئ ة م يفطؤ
  القواري إمداد وإعيفدة
 حمتمــي  ــديــد وهو، ووم  ــيف البعثــة لعمل ــيف  صــدايً  الكربرا  م  قــة ل املتاــــــــــــــــيفعــد التوتر و ثــي - 60

  اغقل م الستقرار
  

 اإلنسان وحقوق اإلنسانية األنشطة - خامسا 
 النزاع يف املصري جمهولو األشخاص - ألف 

، البــــيفبقة القتيفل ة األعميفك ســــ يفق ل، املءقودين عداد ل يزالون ال الذين األرراد مبــــنلة رتةت ميف - 61
 للتاــراِّ  مبــتعدة األمحر للاــل ب الدول ة اللج ة وتظي  الرئ بــ ة اغنبــيفن ة الشــوا ي من شــيف ال تشــكي
  املبنلة هذه ل استشيفري بدور   واالض ال ِّ  ال ررني بني حميفيداً  وس  يفً  بوصء يف

 
 الغربية الصحراء الجئي حلماية املساعدة تقدمي - ابء 

 مع ابلتعيفون، وواصــــلت، الدول ة احلميفية تورري الالجةني لشــــ ون املتحدة األمم مءوضــــ ة واصــــلت - 62
 الالجةني إىل اغنبيفن ة املبيفعدة تورري، العيفملي األ ذية وبرانمك )ال ون با( لل ءولة املتحدة األمم م ظمة

  ت دوا من القريبة اخلمبة املخ ميف  ل يع شون الذين الاحراويني
 األمم مءوضـــ ة من بي  وواصـــي  العيفمة الاـــحة شـــوا ي من الدم ورقر التحذية ســـو  انتشـــيفر ووي - 63

 اغصيفبة من والعال  الوقيفية بشنن وث ؤ تعيفون ل العمي العيفملي األ ذية وبرانمك الالجةني لش ون املتحدة
 الربانمك وقدم  واملرضـــــــــــعيف  واحلوامي والءت يف  الاـــــــــــحيفر األطءيفك لدى التحذية وســـــــــــو  والتقزم الدم بءقر

 املداريف ل والءت يف  الءت يفن من 40 000 من وبثر إىل الاــــــــــــــبيف  ة الءضة م تاــــــــــــــا ل خء ءة وجبيف 
 ل وإســــ يفميفً   الدراســــة عن االنق يف  وعدم ابملداريف االلتحيفق لتشــــج ع وذلك، األطءيفك ورايد االبتدائ ة

 الزراعة جميفك ل مشـــــيفريعه ن يفق بتوســـــ ع الربانمك قيفم، الحذائي األمن وصبـــــني الاـــــمود علأ القدرة تعزيز
 تورري جيفنب إىل، 2019 عيفم ل دك ة مزرعة مشـــــــــــــرو  ووطلؤ طيفن    وا  علا إنتيف  وجي من امليفئ ة

 الشـــبيف  مبيفشـــرة ت بـــري ويضـــيفً  الالجةني شـــ ون مءوضـــ ة وواصـــلت  امليفدية واألصـــوك امليفل ة وامل ف التدريب
  التحذية عن استقايفئ ة دراسة والربانمك املءوض ة وجر ، وبرييتن بيفن ول  وعميف م وت م ة احلرة ل عميفك
 مقيفرنة التحذية سو  م شرا  مج ع وارتءعت  2016 بعيفم مقيفرنة سو ا انداد  احليفلة ون ال تيفئك ووو ر 
 امليفئة ل 4 )من العيفم احليفد التحذية سو  م شر ذلك ل مبيف، 2016 عيفم ل األخرية االستقايفئ ة ابلدراسة

 إىل 2016 عيفم ل امليفئة ل 18 )من التقزم وم شـــــــــــــــر، (2019 عيفم ل امليفئة ل 7 إىل 2016 عيفم ل

https://undocs.org/ar/S/2014/258
https://undocs.org/ar/S/2014/258
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 الدم ورقر، امليفئة( ل 50 إىل امليفئة ل 38 )من األطءيفك لدى الدم ورقر، (2019 عيفم ل امليفئة ل 28
  امليفئة( ل 52 إىل امليفئة ل 43 )من ال بيف  لدى
 تق  م وهو، الق يفعيف   بـــب اال ت يفجيف  صديد  دا جيفرايً  الضـــعا جوانب تق  م يزاك وال - 64

 انعدام مبــتوى لق يفيف مبــتقالً  تق  ميفً  العيفملي األ ذية برانمك ووجنز  املءوضــ ة بق يفدة الوبيفال  بني مشــض 
 املبـــــــــــــــيفعدة علأ ببرياً   اعتميفداً  يعتمدون الالجةني ون إىل وخُلص، الالجةني ووســـــــــــــــيفط ل الحذائي األمن

 إىل وابغضــيفرة  الحذائي ابألمن ي عمون رقى الاــحراويني املخ ميف  ســكيفن من امليفئة ل 12 وون الحذائ ة
 من رعال يعيفنون امليفئة ل 30 و الحذائي األمن النعدام معرضـــــــــــــــون الالجةني من امليفئة ل 58 ر ن، ذلك
 خالك من لالجةني األسيفس ة والتحذوية الحذائ ة اال ت يفجيف  تورري الربانمك ويواصي  الحذائي األمن انعدام

 تونيع إىل العمل يف   ذه يتعلؤ ر ميف الربانمك من املقدمة اجلديدة األرقيفم وتشــــــــــري  شــــــــــ رية تونيع عمل يف 
  إعيفشة  اة 133 672
 األم صــــــــــحة برامك إىل الدعم امل ظمة هذه تقدم   ث املخ ميف  ل ويضــــــــــيفً  وجود ولل ون بــــــــــا - 65

 ونش ة وت ءذ، الاحة ق يف  ل العيفملني قدرا  ب يف  وبرامك املوسعة التحاني برامك ذلك ل مبيف، وال ءي
 علأ خيفصــــــــــــة باــــــــــــءة الضب ز مع، اجلودة مبعيفيري تءي تعلُّم ب ةة بت  ةة يتعلؤ ر ميف االبتدائي للتعل م موج ة
 ذوي األطءيفك إدميف  خالك من ال ءي ومحيفية، املداريف ل الاـــــــــــح ة وال ظيفرة الاـــــــــــحي والاـــــــــــرا امل يفه

  احل يفت ة امل يفرا  تعزيز خالك من للشبيف  ونش ة وت ظ م، اغعيفقة
 العمي جميفك ل الءيفعلة اجل يف  تواج ه الذي الرئ بــــــــي التحدي يشــــــــكي التمويي نقص ناك وميف - 66

 اضـ الع يف سـ يفق ل الدول ة املعيفيري اسـت ءيف  ل مجّة صـعواب  الالجةني نشـ و  مءوضـ ة وتواجه  اغنبـيف 
، والتعل م، والتحذية، والاحة، الاحي والارا وامل يفه، واملنوى، احلميفية جميفال  ل األرواح إنقيفذ  نش ة
 2018 لعيفم اوددة الحيفاي  من وي تتحقؤ ومل  الع ش ســــــــــبي وأتمني، الحذائ ة  ري املواد وتورري، وال يفقة

 ورضــــــــــــــــــي وجور ذا  ووــــيفئا عن وثــــيف الكءــــيف ا  ذوي األرراد ر  ــــي ووصـــــــــــــــبف  اجملــــيفال  هــــذه ل
 وقبـــــــيفوة امليفل ة احلوارز نقص )ببـــــــبب والتعل م الاـــــــحة مثي، الق يفعيف  من عدد ل (“األدمحة هجرة”)

 يرقأ ال بميف،  الاــــــح ة التحت ة للبىن عيفجي إصــــــالح إىل  يفجة و ة  شــــــديد قلؤ ماــــــدر العمي( وروا
 لبـــــــــــــد امل لو  املبـــــــــــــتوى إىل اغجنيف  ســـــــــــــن ل والءت يف  ال بـــــــــــــيف  علأ الاـــــــــــــح ة ال ظيفرة لوانم تونيع

 علأ املتوسى ل حيالون البكيفن ون ذلك، للم يفه جديدة مايفدر غ يفد ملحة  يفجة و ة  اال ت يفجيف 
 ل اودد الق يفســــــــي األدىن احلد من بكثري وقي وهو، ال وم ل الوا د للءرد الشــــــــر  م يفه من رقى لضا 12
  ال وم ل الوا د للءرد لضاً  20
 

 الثقة بناء تدابري - جيم 
، الال قة وقراراته (1999) 1282 األمن جملس بقرار عمالً ، الثقة ب يف  تدابري بعد ُتبــــــــــتننا مل - 67
 ل األصــل ة وجمتمعيف م ت دوا ال ميف  ل الاــحراويني الالجةني بني األســرية االتاــيفال  إات ة وجي من
  الحرب ة الاحرا  إقل م
 

 اإلنسان حقوق - دال 
 تعر  ر .يف، اغقل م إىل اغنبيفن حلقوق املتحدة األمم مءوض ة وصوك ت بر عدم من الر م علأ - 68
 احلؤ علأ املحرب ة البــــل يف  تءرضــــ يف اليت للق ود امل  جي االســــتمرار تء د تقيفرير من يرد ميف إنا  القلؤ عن

https://undocs.org/ar/S/RES/1282%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1282%20(1999)
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 املشـــمولة الءضة وخالك  الحرب ة الاـــحرا  ل اجلمع يف  وتكوين البـــلمي التجمع ل واحلؤ التعبري  رية ل
  قوق عن ومـدارعني ومـدونني وحمـيفمني صـــــــــــــــحء ني تعرد عن تقـيفرير تتلقأ املءوضـــــــــــــــ ـة ولـت، ابلتقرير

  (1)اغقل م ل اغنبـــــيفن  قوق انت يفبيف  ل صق ق م ســـــ يفق ل التعبـــــءي واالعتقيفك للمضـــــيفيقة اغنبـــــيفن
 القبري للت جري اغنبيفن  قوق جميفك ل انش ني تعرد تء د تقيفرير عن معلوميف  ويضيفً  املءوض ة وتلقت

، ســـلم ة مظيفهرا  لتءريؤ القوة اســـتعميفك ل ابغرراط املءوضـــ ة تلقت يف معلوميف  وتء د  إقيفمت م مكيفن من
  وا دة  يفلة ل األشخيف  و د وريفة ول، احليفال  من عدد ل إصيفاب  وقو  ل تببب ميف وهو
 وتلقت  معيفملت م وإســـيف ة املحر  ل صـــحراويني ســـج يف  تعذيب عن تقيفرير ورود ويضـــيفً  واســـتمر - 69

 جمموعة ر  م مبن، وســـرهم ورراد ووتو صـــحراويني ســـج يف  حميفمي من رســـيفئي عدة اغنبـــيفن  قوق مءوضـــ ة
  ال يب واغمهيفك املعيفملة وســــو  للتعذيب تعرضــــوا البــــج يف  من عدداً  ون ر  يف يُّدعأ، إنيك وبدمي ســــج يف 
 ل مرتني ال عيفم عن إضـــــــرا  خبود إنيك وبدمي ســـــــج يف  جمموعة مق يف تء د معلوميف  املءوضـــــــ ة وتلقت
 وهو، اغقل م من صــحراويني ســج يف  نقي بشــنن معلوميف  ويضــيفً  املءوضــ ة وتلقت  ابلتقرير املشــمولة الءضة
  ناير م من وسرهم متّكن دون  يفك ميف

 من رســـــــيفلة تلق تُ  و  إىل الاـــــــدد هذا ل وشـــــــريُ ، اغقل م ل اغنبـــــــيفن  قوق ويفلة يتعلؤ ور ميف - 70
 تعزيز جميفك ل وإجنيفنا يف املحرب ة اململكة ج ود بشـــــــــــــــنن معلوميف ” ر  يف ترد ســـــــــــــــبتمربتويلوك 9 ل املحر 
 ل املب  ة اوددة احلوادث بشــــــنن معلوميف  ذلك ل مبيف، “ومحيفيت يف األســــــيفســــــ ة واحلراي  اغنبــــــيفن  قوق
  األمن جملس إىل املقدمة امل تظمة تقيفريري

 عن مدارعيفً  ون تء د معلوميف  اغنبـــــيفن  قوق مءوضـــــ ة تلقت، ابلتقرير املشـــــمولة الءضة وخالك - 71
يف قد امل  قة ل اغنبيفن  قوق انت يفبيف  بتوث ؤ م تميفً  ومدوانً  اغنبيفن  قوق  واالعتقيفك للمضيفيقة تعرضن

 قدد بالمهيف  وبيفن  البول بـــــــيفريو جلب ة التيفبعة األمن قوا  جيفنب من املعيفملة وســـــــو  التعبـــــــءي واال تجيفن
 جلب ة التيفبعة األمن قوا   ن وور د  لالجةني ت دوا ال ميف  إبدارة االجتميفعي التواصــي مواقع علأ نّدد

 خل ي اختءيف  علأ ا تجيفجيفً  الرابو  ال م ل اعتايفم عقب 2019 يون هت زيران ل اعتقلت ميف البول بيفريو
  2009 عيفم ل ومحد
  

 االحتاد األفريقي -سادسا  
مل يتبـــــــن عقد اجتميف  األ ة األرريق ة املع  ة ابلاـــــــحرا  الحرب ة وامل لءة من اللج ة الثالث ة التيفبعة  - 72

متونتيول ه ل ن يفمي لل ظر ل وســــيفل ب عمي اللج ة  8، والذي بيفن من املقرر عقده ل (2)لالصيفد األرريقي
  وقد بيفن ذلك االجتميف  س شكي املرة األوىل اليت جتتمع ر  يف 2020وُرجا إىل عيفم الثالث ة واعتميفدهيف، و 

 ل نوابشوط  2018اللج ة الثالث ة اليت ونشةت ل متونتيول ه 
  

__________ 

 اخلــيفصـــــــــــــــــة اغجرا ا  إطــيفر ل بواليــة املكلءني من واملوج ــة ابالدعــيف ا  املتعلقــة الرســـــــــــــــــيفلــة، املثــيفك ســـــــــــــــب ــي علأ، انظر (1) 
AL MAR 1/2019 من واملوج ة ابالدعيف ا  املتعلقة والرســـــيفلةر الرســـــيفلة علأ املحر  وردّ ، 2019 وبرييتن بـــــيفن 3 امل رخة 

  الرسيفلة علأ املحر  وردّ ، 2019 يون هت زيران 4 امل رخة AL MAR 2/2019 اخليفصة اغجرا ا  إطيفر ل بوالية املكلءني
  األرريقي لالصيفد واملقبي واحليفيل البيفبؤ الرثسيف  من الثالث ة اللج ة تتنلا (2) 
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 اجلوانب املالية -سابعا  
 تشــرين األوكت 31مدد جملس األمن والية بعثة األمم املتحدة لالســتءتيف  ل الاــحرا  الحرب ة إىل  - 73
  2019ن بيفنتوبريي  30امل ر   (2019) 2468ل قراره  2019بتوبر و

، مبلي 2019متونتيول ــه  3امل ر   324ت73وخاـــــــــــــــاــــــــــــــــت اجلمع ــة العــيفمــة، مبوجــب قرارهــيف  - 74
ــــــدة من  56.3 ــــــة للءضة املمت   زيرانت 30إىل  2019متونتيول ــــــه  1مل ون دوالر للنءــــــيفق علأ البعث
 تشـــــــــــــــرين األوكتوبتوبر، رـ ن 31  وإذا مـيف قرر جملس األمن متـديـد واليـة البعثـة إىل مـيف بعـد 2020 يون ـه

 تكلءة اغنءيفق علأ البعثة ستكون ل  دود املبيفلي اليت وارقت عل  يف اجلمع ة العيفمة  
، بلحت االشضابيف  املقررة  ري املبددة للحبيف  اخليف  للبعثة 2019آ تو ب س  20ول  - 75

مل ون دوالر  وبلي جممو  االشــــضابيف  املقررة  ري املبــــددة جلم ع عمل يف   ء  البــــالم  63.2ميف قدره 
 ماليني دوالر   4 890.9   ذلك التيفريخ 

دد  تكيفل ا القوا  للءضة املمتدة    - 76 دد  2017تشــــرين األوكتوبتوبر  31 وســــُ ، ب  ميف ســــُ
ـــذايت عن الءضة املمتـــدة      ويلوكت 30تكـــيفل ا املعـــدا  الرئ بـــــــــــــــ ـــة اململوبـــة للو ـــدا  واالبتءـــيف  ال

 ، ورقيف جلدوك البداد ربع الب وي 2017 سبتمرب
  

 املالحظات والتوصيات -اثمنا  
  الحرب ة هو ومر  كن   ري ون التوصــــــــي ميف نلت مقت عيف  ن التوصــــــــي إىل  ي ملبــــــــنلة الاــــــــحرا - 77
 ي ســـــ يفســـــي عيفدك ودائم يقبله ال رريفن ويكءي لشـــــعب الاـــــحرا  الحرب ة تقرير ماـــــريه ورقيف للقرارين  إىل

ســـــــــ ت لب إرادة ســـــــــ يفســـــــــ ة قوية من ال ررني ومن اجملتمع الدويل  (2019) 2468 و (2018) 2440
ويضـــــــيف  وقد متكن مبعوثي الشـــــــخاـــــــي، هورســـــــت بولر، من إعيفدة إ  يف  الدي يفم ة والزخم اللذين تشـــــــتد 
احليفجة إل  ميف للعمل ة البـــــــ يفســـــــ ة، ببـــــــبي من ب   يف عمل ة اجتميفعيف  امليفئدة املبـــــــتديرة اليت وطلق يف واليت 

املحر  وجب ة البول بـــــــــيفريو واجلزائر وموريتيفن يف  ولذلك، رمن الضـــــــــروري احلءيفئ علأ االســـــــــتمرارية  مجعت
والزخم ل هذه العمل ة البــ يفســ ة  وودعو وعضــيف  جملس األمن ووصــدقيف  الاــحرا  الحرب ة واجل يف  الءيفعلة 

وبــــن ن ة ودون شــــروط  املع  ة األخرى ذا  الاــــلة إىل تشــــج ع املحر  وجب ة البول بــــيفريو علأ االاراط
 مببقة ل العمل ة الب يفس ة  يفمليف يتم تع ني املبعوث الشخاي اجلديد  

وال يزاك ه يف  نقص ل الثقة بني ال ررني  رعلأ الر م من تاـــــــــــــــرحييف  بي م  ميف، ال يبدو ون  - 78
مي الت يفنال  لدى املحر  وال لدى جب ة البول بـــــــــــــــيفريو ثقة ل ر بة ال را اأخر ل االاراط جبدية وتقد

الالنمة للتوصـــــي إىل  ي ســـــ يفســـــي عيفدك ودائم ومقبوك من ال ررني يكءي لشـــــعب الاـــــحرا  الحرب ة تقرير 
ماـــــــريه  ومع ذلك، وعتقد ون لدى ال ررني الكثري من املاـــــــيفحل املشـــــــضبة اليت ي بحي ون تشـــــــجع ميف علأ 

لأ  بــن ال  ة ويثبت اســتعدادمهيف العمي مًعيف  ولذلك، ر نين و ث ال ررني علأ ون يبداي جبدية ميف يدك ع
غ ران تقدم حنو التوصـــــــــي إىل  ي ســـــــــ يفســـــــــي لل زا ، وون  ت عيف عن اخل يف  الذي ي ثر ســـــــــلبيف ل ج ود 

 التوصي إىل هذا احلي 
وقد واصـــــــــلت البعثة االضـــــــــ ال  بدور ق ِّّم، علأ الر م من التحداي  اليت نوقشـــــــــت وعاله، ل  - 79

غبالن ع  يف، ول التواصـــــــــي مع ال ررني مل ع التوترا  وو احلد م  يف  رصـــــــــد ت ء ذ االتءيفقيف  العبـــــــــكرية وا

https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
https://undocs.org/ar/A/RES/73/324
https://undocs.org/ar/A/RES/73/324
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
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وهذا الدور ال يزاك  يفديف للحءيفئ علأ ب ةة تءضي إىل جنيفح العمل ة الب يفس ة  ويعكس  ي االنت يفبيف  
امل مة املشـــــــــيفر إل  يف ل تقريري البـــــــــيفبؤ، وعدم وقو  انت يفبيف  جديدة ببرية خالك الءضة املشـــــــــمولة  ذا 

رير، ق مة هذا اجل د املبذوك مل ع نشــــــــو  ال زا ، وبذلك روائد التواصــــــــي الءعيفك، الذي حيتيف  إىل رتف التق
املزيد من الق وا   وواصلت البعثة الق يفم  ذا العمي ب زاهة ورعيفل ة، مع صق ؤ نتيفئك واضحة  وعلأ ال حو 

 ل ت يف وبءيف  يف  املءاي ل هذا التقرير، ا ذ  البعثة ويًضيف خ وا  هيفمة لتحبني رعيف
وتتوقا قدرة البعثة علأ مواصـلة الق يفم  ذا الدور إىل  د ببري علأ التزام ال ررني بدعم وت بري  - 80

ت ء ذ والية البعثة، وقبوك وت ء ذ نتيفئج يف، وا ضام اســــــــتقال يف و  يفدهيف  وابلتيفيل، ر نين و ث ال ررني علأ 
 لثالثة الوريف  ابلتزاميف ميف ل مج ع هذه اجمليفال  ا

 علأ صــيفر  وون ملتزمــة تظــي ون وخرى مرة األطراا مج ع وانشــــــــــــــــد اجلم ع، ملاــــــــــــــلحــة وصق قــيف - 81
 االجتميف  من اخليف   ثلي متّكن وإن ســوا    د علأ والعبــكرية املدن ة البعثة، ق يفدة مع م تظمة اتاــيفال 

  اغقل م  ل اخليف   ثلي باءته دوره ألدا  وسيفسي ومر   االقتضيف ،  بب عوائؤ، دون ال ررني من  ي
وور ــب بتعــيفون املحر  ل معــيفجلــة االنت ــيفبــيف  اوــددة ل تقريري البــــــــــــــــيفبؤ إىل جملس األمن،  - 82

ال ررني علأ التعــيفون الكــيفمــي مع البعثــة، ل إطــيفر ا ضام ال ــيفبع اوــيفيــد ل تــيفئج ــيف، ل  ــي مج ع  وو ــث
 االنت يفبيف  املعلقة 

 ل هذا التقرير، ر نين وشــــعر ابلقلؤ إنا  االجتيفهيف  األخرية ل الكربرا  وبميف ذبر  ابلتءاــــ ي  - 83
رقد ود  احلربة التجيفرية املتزايدة عرب امل  قة العيفنلة واألنشــــــــــــــ ة املدن ة املت يفم ة غعيفقت يف إىل خلؤ توترا  

دي  وو ث بقوة ل تلك امل  قة احلبــــــــيفســــــــة  وإنين ودعو إىل عدم عرقلة  ربة املرور املد  والتجيفري العيف
بال اجليفنبني علأ االمت يف  عن الق يفم  ي وعميفك متعمدة ل الكربرا ، وو ل وي مكيفن آخر ل امل  قة 
العيفنلة  بميف و ث ال ررني علأ اجمليفهرة بشـــــــــــجب بي من يعمي علأ إارة هذه التوترا   و ب ون يلتزم 

ل  -عبــكري وو مد   -وثبد ون وي تدخي اجليفنبيفن التزاميف دق قيف بشــروط اتءيفقيف  وقا إطالق ال يفر، و 
 امل  قة العيفنلة سُ عترب مبثيفبة تاع د قد ي دي إىل ونمة وخرى ل اغقل م  

ويبذك ال رريفن ج ودا ملكيفرحة تزايد ونشـــــــــــ ة  ريب املخدرا  و ريهيف من األنشـــــــــــ ة اغجرام ة  - 84
 ق قي، وُذّبر ال ررني  ن التاــــــــدي  ذه اغقل م  وإذ وســــــــلم  ن هذا الوضــــــــع يشــــــــكي ماــــــــدر قلؤ  ل

يقود وقا إطالق ال يفر  1التحداي  ابلوســـيفئي العبـــكرية علأ حنو يتعيفرد مع االتءيفق العبـــكري رقم 
  كن تربيره  وابلتيفيل ال

وتواجه مءوضــ ة شــ ون الالجةني واجل يف  الءيفعلة اغنبــيفن ة ل ال ميف  ت دوا صداي  متزايدة  - 85
يف  الالجةني الاـــحراويني الضـــعءيف   وقد بلحت م شـــرا  الاـــحة والتحذية معدال  ت ذر ل تلب ة ا ت يفج

ابخل ر، بميف ون خدميف  تورري م يفه الشـــــــر  ال تزاك ودىن بكثري من مبـــــــتوى املعيفيري الدول ة  وتعزى هذه 
، التحــداي  إىل عــدة ومور من ب   ــيف ال قص املزمن ل متويــي العمل ــيف  اغنبــــــــــــــــيفن ــة ل ال مــيف  ت ــدوا

تببب ل توقا اجل يف  امليفحنة عن تقدمي الدعم علأ إثر تشك ك يف ل قيفعدة األدلة اخليفصة ابلربامك    يف
وإنين وشـــــدد علأ ون األرقيفم املتعلقة ابلالجةني ل ال ميف  ت دوا الاـــــاـــــة  اـــــرايً أل راد املبـــــيفعدة 

التبوية الب يفس ة  اغنبيفن ة وخدميف  احلميفية، وال تشكي  ي شكي من األشكيفك وسيفسيف ُيبت د إل ه ل
 وو أل راد االستءتيف   
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وو ث ال ررني علأ ا ضام  قوق اغنبـــيفن ومحيفيت يف وتعزيزهيف، ومعيفجلة مبـــيفئي  قوق اغنبـــيفن  - 86
العيفلقة وتعزيز التعيفون مع مءوضــ ة  قوق اغنبــيفن وآل يف   قوق اغنبــيفن التيفبعة ل مم املتحدة، وت بــري 

رصد  يفلة  قوق اغنبيفن علأ حنو مبتقي ونزيه وشيفمي وم رد من  البعثيف  اليت توردهيف  ومن الضروري
 وجي بءيفلة محيفية مج ع ال يفيف ل الاحرا  الحرب ة 

ووود ون وثين علأ البلدان املبـــــــيفمهة بقوا  ل البعثة علأ إســـــــ يفميف يف وعلأ نشـــــــر عدد وبرب من  - 87
ثريا إ يفب يف علأ عمي البعثة، ويدعم ال بــــــيف  ل صــــــءوا املراقبني العبــــــكريني  ونايدة وجود ال بــــــيف  ي ثر أت

ج ودي الرام ة إىل صق ؤ املبـــــــــيفواة بني اجل بـــــــــني ل األمم املتحدة  ووود ويضـــــــــيف ون وشـــــــــكر مج ع الدوك 
األعضـــــــــــــــيف  علأ دعم يف ل اجل ود الرام ة إىل أتمني املوارد الكيفر ة الالنمة للحءيفئ علأ العمل يف  احليفل ة 

 للبعثة ورعيفل ت يف 
هي املاــــــدر الرئ بــــــي، والو  د ل معظم األ  يفن، الذي وعّوك عل ه ويعّوك عل ه بي من  والبعثة - 88

جملس األمن والدوك األعضـــــــيف  واألميفنة العيفمة ومبعوثي الشـــــــخاـــــــي للحاـــــــوك علأ املعلوميف  واملشـــــــورة 
اجل ود املتح زة بشنن الت ورا  املبتجدة ل اغقل م  ول هذا الادد، تض لع البعثة بدور رئ بي ل   ري

املبذولة للتوصــي إىل  ي ســ يفســي عيفدك ودائم ومقبوك من ال ررني لل زا  ل الاــحرا  الحرب ة ورًقيف للقرارين 
ألمم املتحدة لالســـــــــــــــتءتيف  ل الاـــــــــــــــحرا  الحرب ة هي آل ة   وبعثة ا(2019) 2468 و (2018) 2440

  وية للنذار املبكر  ك  ـيف ون مت ع وقو  ت ورا   كن ون ت ثر علأ امل ـيف  الالنم الســـــــــــــــتة ـيفا العمل ة 
 الب يفس ة  ولذلك، ووصي  ن  دد اجمللس والية البعثة 

ءته مبعوثي الشــــــــخاــــــــي، ووود مرة وخرى ون وشــــــــكر هورســــــــت بولر علأ ج وده الدثوبة باــــــــ - 89
ت شــــــــ ى العمل ة البــــــــ يفســــــــ ة، وإ  يف  األمي، الذي متس احليفجة إل ه، ل إمكيفن ة التوصــــــــي إىل  ي  وعلأ

ســـــــ يفســـــــي ملبـــــــنلة الاـــــــحرا  الحرب ة  ووشـــــــكر ويضـــــــيف  ثلي اخليف  للاـــــــحرا  الحرب ة ورئ س البعثة، بولن 
ئد القوة، اللوا  ض يف  الرمحيفن، ورجيفك ونبيف  وبداه من تءيفن ل ق يفدة البعثة  ووخريا، وشكر قيف ست وار ، مليف

 البعثة علأ التزام م املبتمر إبجنيفن والية البعثة ل وي وروا صعبة وحمءورة ابلتحداي  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
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 املرفق األول
 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية  
 2019أيلول/سبتمرب  13املسامهات يف   

 اجملمو  ) (الشرطة املدن ة )و(القوا  )و(العبكريوناملراقبون  البلد
 3 – – 3 األرج تني     

 5 – – 5  ال مبيف

 27 – 19 8 ب حالديش

 9 – – 9  الربانيي

 2 – – 2  بواتن

 12 – – 12  الاني

 2 – – 2 بو  ديءوار

 7 – – 7  بروات يف

 1 – – 1  ج بويت

 2 – – 2 إبوادور

 27 – – 27  مار

 3 – – 3 البلءيفدور

 3 – – 3 ررنبيف

 3 – – 3 ومليفن يف

 14 – 7 7  يفان

 5 – – 5      يف

 11 – – 11 ه دورايف

 7 – – 7 ه حيفراي

 3 – – 3  ا  د

 4 – – 4 إندون ب يف

 3 – – 3  ويرل دا

 2 – – 2  إي يفل يف

 4 – – 4 األردن 

 6 – – 6 بيفناخبتيفن

 3 – – 3  مالوي

 10 – – 10 ميفل زاي

 4 – – 4  املكب ك

 4 – – 4 م حول يف

 1 – – 1 اجلبي األسود

 7 – – 7  ن بيفك
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 اجملمو  ) (الشرطة املدن ة )و(القوا  )و(العبكريوناملراقبون  البلد
 6 – – 6  ن جرياي     

 13 – – 13 ابببتيفن

 صءر – – 0  بول دا

 صءر صءر – – الربتحيفك

 2 – – 2  مج ورية بوراي

 14 – – 14  االصيفد الروسي

 4 – – 4 سري النكيف

 2 – – 2  البويد

 1 – – 1 سويبرا

 2 – – 2  تو و

 238 صفر 26 212 ) (اجملموع 
 

 رردا، مبيف يشمي قيفئد القوة  246القوام املنذون به هو  )و( 
 رردا  12القوام املنذون به هو  ) ( 
 القوام الءعلي ل امل دان، ر ميف يتعلؤ ابلشرطة العبكرية والشرطة املدن ة، مبيف يشمي قيفئد القوة  ) ( 
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