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 الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  

 األمين العامتقرير   

  
 مقدمة - أوال 

م هذا التقرير عمال بقرار مجلس األمن  - 1 الذي مدد المجلس بموجبه والية  (2019) 2494ُيقدَّ
، وطلب من  2020تشـرين األو/أكتتوةر  31بعثة األمم المتحدة لالسـتتتء  ي  الحـحرا  البرة ة ىت  

دَّ من  كن كقدم تقريرًا عن الحءلة ي  الحـــــــــــــحرا  البرة ة ق ا والءية يترة الواليةي ويعر  التقرير لمء ج 
وىت   (S/2019/787) 2019رين األو/أكتتوةر تشـــــ 2تطورات منذ صـــــدور تقريري الاـــــء   الم ر  

، ويتنءو/ بءلوصـــــــــف الحءلة ي  الم دان، لمء عتنءو/ وضـــــــــ  المتءوضـــــــــءت 2020آبأكغاـــــــــطس  31
، والحــــعوةءت الراهنة الت  تواجه (2019) 2494الاــــ ءســــ ة المتعلقة بءلحــــحرا  البرة ة، وتنت ذ القرار 

 عمل ءت البعثة والخطوات المتخذة للتبلب عل الءي

  
 التطورات األخيرة  - ثانيا 

سءد هدو  عءم ي  الححرا  البرة ة عل  جءو   الجدار الرمل ي وي  ى ن استمر  وجه عءم  - 2
اىترام الطري ن التتءق وقف إطالق النءر، ىدث اوختء  ملحوظ ي  ماـــتوال االمتثء/ ألى ءم االتتءق 

 ، وال س مء شرق الجدار الرمل ي 1العا ري رقم 

الحـــــــــــــحرا  البرة ة معتداًل غرب  ي ( 19-دولءن تأث ر جءئحة مر  ي روس لورووء )توي  - 3
وي  كعقءب تدا  ر الوقءية واالىتوا  المب رة والشــءملة الت  اتخذتالء المبرب، لم ُياــجا ي   الجدار الرمل ي

وي  تلك األثنء ، تتشــ  الت روس  كيءرأمءعوي 30هذا الجز  من اإلقل م ســوال عدد قل ا من الحءالت ىت  
آبأكغاــــطس، لءن عدد ىءالت اإلصــــءبة ي  الع ون  31بمنطقة الع وني وىت  بشــــ ا ملحوظ ي    رة 

ال ول اـــءريو( كوالء  وكيءدت الج الة الشـــع  ة لتحرير الاـــءح ة الحمرا  ووادي الذهب )ج الة ىءلةي 41قد  لغ 
ُع لَّغ رســم ء عن كي ىءالتي  اتخذت تدا  ر صــءرمة لمن  اوتشــءر الت روس شــرق الجدار الرمل ، ى   لم

  مخ مءت الالجئ ن الحــــــــــحراوي ن قرب تندور، بءلجزائر، كُعلن رســــــــــم ء عن ثالث ىءالت إصــــــــــءبة وي
آبأكغاــــــــــطسي وي  مدعنة تندور، ى   توجد م ءتب لعدد من الجالءت العءملة ي   31بءلت روس ىت  

جلس ىءالت ي  آبأكغاـــــطس،  مجء/ األوشـــــطة اإلواـــــءو ة، الدول ة منالء وتلك التءبعة لةمم المتحدة، ســـــُ
 آبأكغاطسي  31ىءلة إصءبة بءلت روس ىت   43وظلس هنءك 

https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/787
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واعتبءرا من األســــ وث الثءل  من آمارأمءرس، عندمء لءن عدد الحءالت ي  الحــــحرا  البرة ة  - 4
وةق ة منطقة عمل ءت بعثة األمم المتحدة لالستتتء  ي  الححرا  البرة ة )البعثة( ال عزا/ محدودا جدا، 

ن وجودهء ي  المقر الواق  ي  الع ون، واعتمدت كســـلوب العما من ُبعد ختضـــس البعثة بشـــ ا ل  ر م
لجم   الموظت ن، ووتذت مجموعة شـــــــــــــءملة من التدا  ر وال روتولوالت الوقءئ ةي ووت جة لالذ  التدا  ر 
وتلك الت  اتخذتالء الاــــــــــــلطءت المبرة ة ي  المبرب وي  اإلقل م غرب الجدار الرمل ، لم ُع لغ عن كي 

وتم نس البعثة من لتءلة تنت ذ الوالية عن طري  مواصــــــلة كوشــــــطتالء  صــــــتور كيراد البعثةيىءالت ي  
ر ملك من  المتعلقة بمراحبة وقف إطالق النءر، وملك بماــــــتويءت لءن ة وتن لءوس مختضــــــةي وقد ت اــــــ 

 ي “19-توي د”خال/ ح ءم الطري ن لل المء  تخف ض كوشطتالمء العا رية ي  كثنء  جءئحة 

، وي  معر  خطءبه الاــــنوي بمنءســــبة ملرال الماــــ رة 2019رين الثءو أوويم ر تشــــ 5وي   - 5
ســـ واصـــا العما، بحـــدق وىاـــن ”الخضـــرا ، كعلن العءها المبرة  الملك محمد الاـــءدس كن المبرب 

و ة، طبقء للمقءرةة الاـــ ءســـ ة المعتمدة ىحـــريء من طرر منامة األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن، 
وقء/ كيضـــًء إن مقترل الح م الذات  الذي ي “ىا ســـ ءســـ  واقع ، عمل  وتوايق  من كجا التوصـــا إل 

الاــــــ  ا الوى د للتاــــــوية، ي  إطءر االىترام التءم للوىدة الوطن ة ”هو  2007تقدم به المبرب ي  عءم 
، كعلنس ج الة ال ول اــــءريو كن 2019تشــــرين الثءو أوويم ر  7وي    ءن صــــدر ي  ي “والترا  ة للمملكة

 ي “عب الححراوي س واصا وضءله ىت  الحرية واالستقال/الش”

، ايتتحس 2020آمارأمءرس  12إل   2019لءوون األو/أدياــــــم ر  18وي  التترة الممتدة من  - 6
 وروودي، وجزر القمر، وجمالورية كيريق ء الوسط ، وج  وت ، وسءن توم  وةرينا   ، وغء ون، وغءم  ء، 

ي  الع ون كو الداخلةي وي  رســـــــــــــءئا موجالة إل   ي   “قنحـــــــــــــل ءت عءمة”وغ ن ء، ولوت ديتوار، ول  ريء 
لءوون  17 و 2020 لءوون الثءو أعنءعر 7 و 2019تشـــــــــرين الثءو أوويم ر  20 و 2019تموزأعول ه  3

، وصــــف إ راغ م غءل ، األم ن العءم لج الة ال ول اــــءريو، 2020شــــبءرأي راعر  18 و 2020الثءو أعنءعر 
اوتالءتء للقءوون الدول  وخرقء ]ييي[ للمرلز القءووو  الدول  ”هذ  الممثل ءت الد لومءســـــــــــــ ة بأوالء تشـــــــــــــ ا 

 ي “للححرا  البرة ة،  وصتالء إقل مء غ ر متمت  بءلح م الذات 

اعتمد مجلس النواب المبرة  قءووو ن عنحـــــــــــــءن عل  تحدع  لءوون الثءو أعنءعر،  22وي   - 7
ىدود م ءهه اإلقل م ة ومنطقته االقتحــءدية الخءلحــة، بمء يشــما الم ء  الواقعة حبءلة ســواىا الحــحرا  

لءوون الثءو أعنءعر، تلق س رســـــءلة من الاـــــ د غءل  يقو/ ي الء إن ج الة ال ول اـــــءريو  22البرة ةي وي  
اوتالءتء للمرلز القءووو  الدول  للحــــــــــــحرا  البرة ة،  وصــــــــــــتالء إقل مء غ ر ”ثالن تعت ر كن القءووو ن يم
 ي “متمت  بءلح م الذات 

وواصــــــــــا المبرب اســــــــــتثمءراته ي  ال ن ة التحت ة غرب الجدار الرمل ي وكعلن، عل  ســــــــــ  ا  - 8
ي وي  رســــءلة ل لومترا تقريبء إل  الشــــمء/ من الداخلة 70المثء/، عن إوشــــء  م نء  جدعد يق  عل  بعد 

موجالة إل  ول ا األم ن العءم إلدارة عمل ءت الاالم وممثل  الخءص  2019كعلو/أس تم ر  19م رخة 
توط د وتط    ”للحـحرا  البرة ة، كيءد ممثا ج الة ال ول اـءريو ي  و ويورك كن هذ  المبءدرة تالدر إل  

 ي “االىتال/ العا ري والضم غ ر القءووو  ألجزا  من الححرا  البرة ة
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، عقدت ج الة ال ول اـــــءريو 2019لءوون األو/أدياـــــم ر  25إل   19وي  التترة الممتدة من  - 9
مندوب  2 000م تمرهء الخءمس عشــــــــــــر ي  ت تءريت ، شــــــــــــرق الجدار الرمل ، بمشــــــــــــءرلة كتثر من 

ضــ أ كجن  ، ىاــبمء وردي وويقء لل  ءن الختءم ، اتقخذ قرار عقد الم تمر ي   300صــحراوي وىوال  
وقد لءن المرشــــو الوى د لمنحــــب األم ن ي “لممءرســــة ســــ ءدتالء عل  كراضــــ الء الوطن ة” تءريت  تأت دا ت

العءم لج الة ال ول اـءريو هو شـءغا المنحـب الحءل ، إ راغ م غءل ، وقد كع د اوتخءبه لتترة كخرالي وي  
تمر قد كعرب عن ، تلق س رسءلة من الا د غءل  يخ رو  ي الء كن الم  2019لءوون األو/أديام ر  28

دعمه القوي والثء س للقرار الذي اتخذته ج الة ال ول اــــــــءريو بشــــــــأن ]إعءدة النار[ ي  مشــــــــءرلتالء ي  ”
 ي “عدم تنت ذ والية البعثة”وعن قلقه إزا   “عمل ة الاالم التءبعة لةمم المتحدة

ثا الدائم ، رســــــــــءلة من المم2019لءوون األو/أدياــــــــــم ر  9وق ا  داية الم تمر، تلق س ي   - 10
تء إيء  بأوه  عما مزعزث ”للمبرب لدال األمم المتحدة عدعن ي الء عقد هذا الحدث ي  اإلقل م، واصـــــــــــــ

تحديء لقرارات مجلس األمن ”وةأوه يشــــــ ا  “1اوتالءك صــــــءر  لالتتءق العاــــــ ري رقم ” و “لالســــــتقرار
 ي “(2019) 2494و  (2019) 2468و  (2018) 2440و  (2018) 2414

 رية لج الة ال ول اــءريو ي  خطءب له كن شــبءرأي راعر، كتد الاــ د غءل  للقوات العاــ 2وي   - 11
وي  ي “ممءرســة ســ ءدتالء عل  األراضــ  المحررة”ج الة ال ول اــءريو ســتكون صــءرمة ي  تط    قواو ن 

كيءرأمءعو، كشــــــــــءر ممثا ج الة ال ول اــــــــــءريو ي  الجزائر، ع د القءدر الطءلب عمر، إل  كن الج الة  9
 ستواصا وقا م ساءتالء إل  شرق الجدار الرمل ي

وظا الوضــــــ  ي  الكرلرات هءدئًء بشــــــ ا عءم، ى   لم تحدث ســــــوال ماءهرات متترقة   ن  - 12
لم ت ثر ي  تدي  ىرلة المرور التجءرية  2020وآمارأمءرس  2019شــــــــــــالري تشــــــــــــرين األو/أكتتوةر 

، تاءهر ســـــــــــــءئقو 19-كيءرأمءعو، وخال/ يترة اإلغالق النءجمة عن جءئحة لوي د 15 والمدو ةي وي 
والعمء/ المدو  ن الذعن تقطعس  الم الاـــــــــــــ ا ي  المنطقة العءزلة مطءل  ن بءلدخو/ إل  الشـــــــــــــءىنءت 

الحـــــحرا  البرة ةي وعل  غرار مء ىدث ي  الاـــــنوات الاـــــءبقة، زادت التوترات بشـــــ ا ل  ر ي  كوائا 
لرات تءوون الثءو أعنءعر وت جة مرور سبءق كيريق ء ال  ئ  الانوي للا ءرات ع ر الححرا  البرة ة والكر 

لءوون الثءو أعنءعري وكشــــءرت ج الة ال ول اــــءريو إل  اعتزامالء عرقلة  13إل   11ي  التترة الممتدة من 
الاـــــــــبءق، ي  ى ن كعلن المبرب اعتزامه التدخا ع ر خق وقف إطالق النءر إلبقء  ماـــــــــءر الاـــــــــبءق 

ءلة ومن  التحع د، عا ريء لمن  وشوب النزاث من كجا رصد الح - متتوىءي ووشرت البعثة يريقء مدو ء
رجال وامركة  30لءوون الثءو أعنءعر، وجو التري  ي  التوســـــــــــــق   ن مجموعة م ووة من وحو  13وي  

من الموال ن لج الة ال ول اـــــــــــــءريو، لءووا قد كقءموا معاـــــــــــــ را ي  المنطقة العءز/، وهددوا بعرقلة مرور 
عءزلة لمواجالتالمي ووت جة لذلك، تم نس الابءق، ومجموعة من األيراد الموال ن للمبرب دخلوا المنطقة ال

لءوون الثءو أعنءعر،  15قءيلة الاــــــــبءق من المرور ع ر المنطقة العءزلة دون وقوث ىوادث ُتذلري وي  
الخرق غ ر ”للاــــبءق عن طري   “المرور غ ر المشــــروث”تلق س رســــءلة من الاــــ د غءل  ياــــتنكر ي الء 

وي  ي “ولرول خطة الاــــــالم 1لالتتءق العاــــــ ري رقم  اوتالءتء ماــــــتمرا”الذي قء/ إوه يشــــــ ا  “القءووو 
متاءهرًا صـــــــحراويًء مرة كخرال داخا المنطقة  20كعلو/أســـــــ تم ر، تجم  وحو  1 آبأكغاـــــــطس و 31

عاـــــــــــــ ريء إل  المنطقة  -العءزلة، وكقءموا ىواجز عل  الطرق لتترة وج زةي وكويدت البعثة يريقء مدو ء 
متاءهرين من المنطقةي وكصــــــدرت ج الة ال ول اــــــءريو   ءوء ي  تتءو   نجءل إلزالة الحواجز ورى ا ال

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
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كعلو/أســـ تم ر كعرةس ن ه عن تضـــءمنالء م  االىتجءجءتي وكعرب المبرب لممثل  الخءص عن قلقه  1
 ي “االستتزاز المتعمد وغ ر القءووو ”إزا  هذا 

 1997منذ عءم  و اءنأك ريا، توي  امحمد خداد، منا  ج الة ال ول اءريو م  البعثة 1وي   - 13
وعضــــــــــــو األمءوة الوطن ة لج الة ال ول اــــــــــــءريوي وقد لءن محءورا رئ اــــــــــــ ء م  البعثة طوا/ معام يترة 
وجودهءي وترك رى له يراغء ي  العالقءت   ن ج الة ال ول اــــــــــءريو والبعثة ي  الم داني ويتول  ســــــــــ دي 

 م قتةي  عمر، ممثا ج الة ال ول اءريو ي  و ويورك، مالءم المنا  م  البعثة بحتة

 
 األنشطة السياسية - ثالثا 

، التق س  وزير الشـــــــ ون الخءرج ة المبرة ، وءصـــــــر  وريطة، 2019كعلو/أســـــــ تم ر  27ي   - 14
التق س بءألم ن  2020شــــــــــبءرأي راعر  10عل  هءمش الدورة الرابعة والاــــــــــبع ن للجم، ة العءمة، وي  

العءم لج الة ال ول اــــــــــــــءريو غءل ، عل  هءمش الدورة العءدية الثءلثة والثالث ن لم تمر ر ســــــــــــــء  دو/ 
 ومءت االتحءد األيريق ي وكتدت لكل المء التزام   تع  ن مبعوث شخح  جدعد للححرا  البرة ةي وى 

ي وي  ملك (2019) 2494، اتخذ مجلس األمن القرار 2019تشــــــــــرين األو/أكتتوةر  30وي   - 15
ذلالء المبعوث الشــخحــ  الاــء  ، هورســس لولر، من كجا النالو  القرار، كشــءد المجلس بءلجالود الت   

بعمل ة اجتمءعءت المءئدة الماـــــتدعرة الت  ول دت زخمء جدعدا ي  العمل ة الاـــــ ءســـــ ةي وشـــــدد مجلس األمن 
عل  ضـــرورة التوصـــا إل  ىا ســـ ءســـ  واقع  وعمل  ودائم لماـــألة الحـــحرا  البرة ة، لمء شـــج  عل  

لمجلس من جدعد التزامه بماـــءعدة الطري ن عل  التوصـــا إل  ىا ســـ ءســـ  اســـتئنءر المشـــءوراتي وكتد ا
عءد/ ودائم ومق و/ للطري ن، عل  كســءس من التواي ، من شــأوه كن ي تا لشــعب الحــحرا  البرة ة تقرير 

كتتوةر   ءوء صـــــحف ء  تشـــــرين األو/أ 30محـــــ ر ي وعقب اتخءم القرار، كصـــــدرت ج الة ال ول اـــــءريو ي  
لم يعد كمءمالء كي ” وملرت كوه “ترك األمور عل  ىءلالء المعالود”الء بشـــــأن ســـــ ءســـــة كعرةس ن ه عن كســـــت

لءوون  28وي  رســــــءلة موجالة إل    تءري  ي “خ ءر ســــــوال إعءدة النار ي  مشــــــءرلتالء ي  عمل ة الاــــــالم
، كتد األم ن العءم لج الة ال ول اـــءريو غءل  من جدعد التزامه الماـــتمر بحا ســـلم  2019األو/أدياـــم ر 

لن تكون ك دا شـــــــــــري ء ي  كي عمل ة ال تحترم وتكتا بشـــــــــــ ا لءما ”زاث، لكنه كشـــــــــــءر إل  كن الج الة للن
  ي“ممءرسة شعب الححرا  البرة ة لحقه غ ر القء ا للتحرر ي  تقرير المح ر واالستقال/

 
 أنشطة بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية - رابعا 

 التنفيذيةاألنشطة  - ألف 

منالم إوءث، مقء ا  43يردًا،  195آبأكغاــــــطس،  لغ قوام العنحــــــر العاــــــ ري للبعثة  31ي   - 16
يردًاي ومــء يتئــس البعثــة تعزز جالودهــء الرام ــة إل  النالو  بــءلتوازن   ن  245القوام المــأمون بــه وعــدد  

 2016 ي  المءئة ي  عءم 5عن الجناــ ني ووت جة لذلك، ارتتعس الناــبة المئوية للمراحبءت من واــبة تقا 
إل   2019 كعلو/أســـــــــــــ تم ر 1ي  المــءئــةي وي  التترة من  22( إل  31، التقرة S/2016/355)اوار 

ل لومترا  641 235، ســـــ  رت البعثة دوريءت  رية عل  امتداد ماـــــءيءت تقءرب 2020آبأكغاـــــطس  31
من مقءر الق ءدة  1 076ســـــــــءعةي وجرال رصـــــــــد وحو  1 926ت جوية  لغ عدد ســـــــــءعءتالء ووتذت دوريء

https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/2016/355
https://undocs.org/ar/S/2016/355
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والوىدات والوىدات الترع ة والنقءر الححــــــ نة ومراتز المراحبة شــــــرق  الجدار الرمل  وغرةه شــــــالريء، من 
الجدار الرمل ( قءمس  زيءرة )شــــــــــرق  13 314 زيءرة )غرب الجدار الرمل ( و 4 127مجموعه  خال/ مء

  تحق قءي 141ريءت  رية كو جوية، بمء ي  ملك  الء دو 

عل  األوشـــــــــــــطة التنت ذية للبعثة معتدالي وتع ن إعءدة  19-وتجمءال، لءن وق  جءئحة لوي د - 17
تخط ق األوشطة اللوجات ة وكوشطة الح ءوة وتعءدة تنا مالء الست عءب التخف ض الالزم ي  التحرلءتي 

علقة بمراحبة وقف إطالق النءر بماـــتويءت لءن ة، عل  الرغم وتم نس البعثة من مواصـــلة كوشـــطتالء المت
ي  المءئة ي  عدد الدوريءت  10ي  المءئة ي  عدد الدوريءت ال رية وةناـــــــبة  30من تخف ض  ناـــــــبة 

الجويةي وقد ت اـــــــر ملك من جرا  التخف ضـــــــءت الك  رة الت  كجراهء الطريءن ي  األوشـــــــطة العاـــــــ رية 
دة اســــــــتخدام البعثة للحــــــــور الاــــــــءتل ةي وةءالتتءق م  الطري ن، ُوتذت تدا  ر العمل ءت ة والتدري  ة، وزيء

وةروتولوالت وقءئ ة خءصـــــة لضـــــمءن ســـــالمة تنقا الموظت ن العاـــــ ري ن والمدو  ن   ن مواق  البعثة، 
ولضمءن تا  ر دوريءت  رية بطريقة تقلا إل  كدو  ىد من خطر تعر  المراق  ن العا ري ن التءبع ن 

 حءوريالم المحل  ن لعدوال الت روسي للبعثة وم

وتعءووس ى ومة المبرب وج الة ال ول اـــــــــــــءريو وى ومة الجزائر تعءووء لءمال م  البعثة ي   - 18
كثنء  تتشــــــ  هذ  الجءئحةي وقدمس ى ومة المبرب، عل  وجه الخحــــــوص، الدعم للبعثة ي  عدد من 

الذي كجري ألطقم الط ران التءبعة  19-الجواوب، ى   قدمس الماــءعدة ي  تاــري  وتءئت اختبءر لوي د
للبعثة، وســــــءعدت الموظت ن المدو  ن والعاــــــ ري ن الماــــــءيرين من منطقة عمل ءت البعثة وتل الء، وملك 

 بمنحالم إم ءو ة الوصو/ إل  رىالت جوية تجءرية دول ة خءصةي

ل ءت تحديءت جاــــــــ مة للعم ي  ط ءتالء “19-توي د”وعل  الحــــــــع د الداخل ، ىملس جءئحة  - 19
العا رية للبعثةي وعقب إغالق ىدود المبرب وصدور قراري الذي ُوقا إل  الدو/ األعضء  ي  رسءلة 

و اــــــــءنأك ريا، ُعلقس جم   عمل ءت تنءوب األيراد الناءم  ن وتعءدتالم إل  الوطن ووشــــــــرهم  4م رخة 
ل    ن ،   نمء ُختضــــــــــــس بشــــــــــــ ا ل  ر كيضــــــــــــء عمل ءت التنءوب الداخ2020ىزيرانأعوو ه  30ىت  

المنءط  الواقعة شــــــــــرق الجدار الرمل  وغرةهي وي  آمارأمءرس، ُوضــــــــــعس خطة لوجاــــــــــت ءت طءرئة 
كرةعة كســــــــــــء    عل   ســــــــــــءهمس ي  زيءدة اىت ءط ءت مواق  األيرقة من اإلمدادات البوث ة لتبط  يترة

ال للتوع ة، األقاي ووضعس البعثة تدا  ر وةروتولوالت وقءئ ة خءصة، يضال عن مبءدرات تثق ف ة وكخر 
بءلتشـــــــــءور م  الوىدة الط  ة التءبعة للبعثة والمقدمة من  نبالديشي وظلس ح ءدة البعثة عل  اتحـــــــــء/ 
 منتام عن طري  التداو/ بءلت دعو م  المراق  ن العا ري ن لةمم المتحدة المنتشرين ي  مواق  األيرقةي 

ال رية ي  دائرة ال تتجءوز وظلس الق ود األمن ة شـــــــــــــرق الجدار الرمل  تححـــــــــــــر الدوريءت  - 20
ت لومترا من لــا موق  من مواق  األيرقــة، وظلــس الــدوريــءت الل ل ــة معل قــة عل  جــءو   الجــدار  125

وكمء مواق  المنطقة غ ر المشــــمولة بءلتبط ة، وه  مواق  لءن يجري رصــــدهء ي  الاــــء   عن  الرمل ي
تمــس تبط تالــء عن طري  توســـــــــــــ   وطــءق طري  دوريــءت  ريــة طويلــة كقــا لتــء ة وكتثر خطورة، يقــد 

 الدوريءت الجوية وزيءدة تواترهء بءســــــــتخدام طءئرة الالل  وةتر الثءلثة الت  ُكرســــــــلس إل  البعثة منذ لءوون 
ي وتأت  هذ  التدا  ر تعزيزًا لاللتزامءت المنحوص عل الء ي  مبءدرة العما من كجا 2019الثءو أعنءعر 

 لك الاالمة واألمني ىتظ الاالم ن مء عتعل  بءألدا  ولذ
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، كجريس دراســـــة للقدرات العاـــــ رية للبعثة اضـــــطلعس  الء 2019وي  لءوون األو/أدياـــــم ر  - 21
إدارة عمل ءت الاــــالم، بق ءدة م تب الشــــ ون العاــــ رية، بءالشــــتراك م  إدارة شــــ ون الاــــالمة واألمني 

لمتوايرة للعنحــــر العاــــ ري وشــــملس الدراســــة اســــتعراضــــء م ت  ء وزيءرة م داو ة للوقور عل  القدرات ا
 للبعثة ي  ضو  المالءم الحءل ة والمق لةي ويجري ىءل ء استعرا  تقرير دراسة القدرات العا ريةي 

والتحل الت الجبران ة الم ءو ة الت  تم  وواصـــــــــلس البعثة توســـــــــ   وطءق اســـــــــتخدام الحـــــــــور - 22
ألوروة ، ولذلك الحــــــور الاــــــءتل ة الححــــــو/ عل الء بءالعتمءد عل  الدعم الثنءئ  المقدم من االتحءد ا

األخرال العءل ة الدقة، لتوج ه واســـــــــتكمء/ عمل ءت الرصـــــــــد الت  تقوم  الء من ال ر والجوي وقد ســـــــــءهم 
اســتخدام الحــور الاــءتل ة ي  تعزيز يعءل ة عمل ءت الرصــد الت  تقوم  الء البعثة ي  اإلقل م، تمشــ ء م  

 ي  مبءدرة العما من كجا ىتظ الاالمي االلتزامءت المتعلقة بءألدا  والمنحوص عل الء 

واســـــتمر تشـــــب ا اال ءت الثنءئ ة للعما والتناـــــ   المقترىة م  لا من الطري ن، ىاـــــبمء تم  - 23
اإل الغ عنه ســـــــــــــءبقء، ى   يعما الج ش الملك  المبرة  بمثءبة من ر للحوار من كجا ىا اوتالءتءت 

لة ق ا كن تحـــــــبو رســـــــم ةي ولم تشـــــــءرك الق ءدة ومعءلجة االوتالءتءت المحتم 1االتتءق العاـــــــ ري رقم 
العاـــــــ رية لج الة ال ول اـــــــءريو بعد ي  آل ة التناـــــــ   الثنءئ ة، عل  الرغم من موايقتالء من ى   الم دك 

وةءلتءل ، يقتحـــر التتءعا م  القوات العاـــ رية لج الة  ي2019عل  إوشـــءئالء ي  تشـــرين األو/أكتتوةر 
مواق  كيرقة البعثة وم تب االتحــــــء/ التءب  للبعثة ي  تندوري ال ول اــــــءريو عل  التناــــــ   المحل  م  

 وُسجلس زيءدة ل  رة ي  اوتالءتءت ج الة ال ول اءريو الت  لم ُتعءلت بعد، ىابمء هو م  ن كدوء ي

، الىاس البعثة وقوث 2020آبأكغاــــــــطس  31إل   2019كعلو/أســــــــ تم ر  1وي  التترة من  - 24
 ارتك الء الطريءن، ى   -اوتالءتء لحرية التنقا  41 اوتالءتء عءمء و 20منالء  -اوتالءتء  61مجموعه  مء

اوتالءتءت عءمة واوتالءك واىد لحرية التنقا(،  7ُتعزال ثمءو ة اوتالءتءت إل  الج ش الملك  المبرة  )منالء 
اوتالءتء لحرية  40 اوتالءتء عءمء و 13اوتالءتء إل  القوات العاــــــ رية لج الة ال ول اــــــءريو )منالء  53وُيعزال 

التنقا(ي وتنضـــــــــــءر هذ  االوتالءتءت إل  االوتالءتءت التاـــــــــــعة الطويلة األمد الت  ارتك الء الج ش الملك  
وكع د إدراج اوتالءك  2020 المبرة  ولم تعءل ت بعد، ى   كضـــــــــــــ أ كىد هذ  االوتالءتءت ي  تموزأعول ه

طب ي  شـــــــــبءرأي راعري وال تزا/ االوتالءت 2020آخر ي  آبأكغاـــــــــطس  ءت األرةعة بعد كن لءن قد شـــــــــُ
 الطويلة األمد الت  ُتعزال إل  القوات العا رية لج الة ال ول اءريو كيضء دون معءلجةي 

وتل  البرب من الجدار الرمل ، خُلحـــــــــس البعثة إل  كن كعمء/ الحـــــــــ ءوة المأمون  الء عل   - 25
ب إقءمة امتداد كجزا  من الجدار الرمل  ي  كم دريبة وكوســـــــــــــرد قد تجءوزت النطءق المأمون به باـــــــــــــ 

نتس هذ  األعمء/ بءعتبءرهء اوتالءتءت عءمة ي  كيءرأمءعو  ســـــــــالســـــــــا جدعدة من الحـــــــــخوري وقد صـــــــــُ
عل  التوال ، وُكضـــــــــــــ تــس ل نــد واىـد إل  قـءئمــة االوتالــءتـءت الطويلــة األمـد ي   2020وىزيرانأعوو ــه 

لــة هــذ  تموزأعول ــه وآبأكغاـــــــــــــطسي وريض الج ش الملك  المبرة  محــءوالت البعثــة الرام ــة إل  إزا
موجالة  2020و اءنأك ريا  16الاالسا من الحخور، مش را ي  جملة مء كشءر إل ه ي  رسءلة م رخة 

إل  البعثة إل  كوالء شـــــــــــــُ دت للتقل ا إل  كدو  ىد من ىرلة الاـــــــــــــ ءرات المرتبطة بءالتجءر بءلمخدراتي 
 ي1العا ري رقم  عتت  موقف الج ش الملك  المبرة  م  القواعد المنحوص عل الء ي  االتتءق وال
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وي  كيــءرأمــءعو، الىاــس البعثــة إعــءدة وشـــــــــــــر كيراد الج ش الملك  المبرة  ي  خق مراتز  - 26
المراحبة الذي يمتد بموازاة الجدار الرمل  داخا المنطقة المحاورة ي  عدة مواق  ي  كوسءرد وكم دريبةي 

وقءم الج ش الملك   2012طس وقد كُعلنس هذ  المراتز بءعتبءرهء اوتالءتء طويا األمد ي  آبأكغاـــــــــــــ
عقب متءوضـــــءت م  البعثة، وتم شـــــط الء من قءئمة االوتالءتءت الت   2019 المبرة  بإخالئالء ي  عءم

طء/ كمدهءي وي  ى ن لءوس البعثة قد وايقس عل  الاــــــــمءل بءســــــــتخدام هذ  المراتز عل  وحو محدود 
 ش الملك  المبرة  البعثة شـــتويء ي  للبءية وقحـــ ر األجا ي  م ءيحة تالريب المخدرات، يقد ك لغ الج

اجتمءث تناــــ ق  رســــم  كوه يعتزم تجءوز ملك االتتءق ومواصــــلة اســــتخدام هذ  المراتزي وقد كُعلن هذا 
ي  تموزأعول ــه وكُع ــد إدراجــه ي  قــءئمــة  1الموقف بــءعتبــءر  اوتالــءتــء عــءمــء لالتتــءق العاـــــــــــــ ري رقم 

 االوتالءتءت الطويلة األمد ي  آبأكغاطسي

والىاس البعثة وجود يرق واىد   ن مخزووءت األســـــــــــــلحة والمعدات المتحـــــــــــــلة بءلمناومة  - 27
العاــــــــ رية، وعدد األســــــــلحة الثق لة ي  الم دان ي  كم دريبة، واعت رته اوتالءتء ي  آمارأمءرسي وعالوة 
ـــه  عل  ملـــك، كُعلن ي  لـــءوون الثـــءو أعنـــءعر وقوث اوتالـــءك يعزال إل  الج ش الملك  المبرة  لـــدخول

منطقة العءزلة كثنء  محءولته إخراج شــــــــءىنة تءبعة للقوات العاــــــــ رية لج الة ال ول اــــــــءريو لءوس توجد ال
داخا المنطقة العءزلة بءلقرب من كوســـــــءرد )وقد اعُت ر وجود الشـــــــءىنة كيضـــــــء اوتالءتء من جءوب ج الة 

جا اوتالءك آخر باــ ب تق  د ىرية ىرلة البعثة ي  (ي29ال ول اــءريو، اوار التقرة  منطقة المحبس  وســُ
 ي  ىزيرانأعوو هي

جا تدهور ل  ر ي  ماــــــتوال التعءون من جءوب القوات  - 28 وتل  الشــــــرق من الجدار الرمل ، ســــــُ
يقد كمعنس هذ  القوات ي  من  دوريءت البعثة من الدخو/ إل  معام  العاـــــــــ رية لج الة ال ول اـــــــــءريوي

اــــــــ ريت ن الثءو ة والخءماــــــــة، ي  اوتالءك وىداتالء، ولذلك إل  منءط  ومواق  محددة ي  المنطقت ن الع
يمنو  1ي وىءججس ج الة ال ول اـــــــءريو بأن االتتءق العاـــــــ ري رقم (1)1متكرر لالتتءق العاـــــــ ري رقم 

، “تتت شـــــــــــــالـــء”المواق  العاـــــــــــــ ريـــة ول س ي   “زيـــءرة”مراق   األمم المتحـــدة العاـــــــــــــ ري ن الح  ي  
، ُمترت كيضـــــــــــــًء الحءجة إل  “19-توي د”ئحة للممءرســـــــــــــة المتبعة منذ كمد بع دي ومنذ  داية جء خاليء

االلتزام بءلتبءعد ال دو  لاــــــ ب لمن  الدخو/ إل  الوىداتي ولئن لءوس هذ  الحوادث تشــــــ ا اوتالءتءت 
ن الدوريءت ال رية التءبعة للبعثة من االضـــطالث بعمل ءت  خط رة، يإن الممءرســـة العمل ة تشـــ ر إل  تم  

بع دة، باــ ب اوختء  الجدران المح طة بءلوىداتي وارُتك س  رصــد بحــرية لءن ة للوىدات من ماــءية
اوتالءتءت ممءثلة لحرية التنقا ي  محءولة للحد من رصــــد البعثة للمبءو  ي  إطءر التحق  من االمتثء/ 

رات، ُمن  يري  تءب  لدائرة اإلجرا ات وي  إىدال الم ي(2018) 2440من قرار مجلس األمن  7للتقرة 
المتعلقة بءأللبءم من الوصــو/ إل  موق  ي    ر لحلو وُكمر بمبءدرة المنطقة كثنء  ح ءمه  تطال ر طري  

 الدوريءت ال رية التءبعة للبعثة من األلبءمي

لج الة  وقد شالدت البعثة م شرات عل  زيءدة عمل ءت التوغا الت  تقوم  الء القوات العا رية - 29
ي وي  منءســ ت ن، ي  كغواو س ي  1ال ول اــءريو ي  المنطقة العءزلة، ي  اوتالءك لالتتءق العاــ ري رقم 

__________ 

ويزيد  اوتالءتء( عدد المنءط  العءمة الت  كُعلن ي الء عن هذ  االوتالءتءت لا شـــــــــــــــالري 33يع س عدد االوتالءتءت المذلورة، ) (1) 
 اوتالءكي 1 000عدد االوتالءتءت التردية الملحوظة عل  

https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
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وي  ت تـءريت  ي  كيـءرأمـءعو، لـءوـس الـدالئـا واضـــــــــــــحـة، وكُعلنـس تلـك  2019تشـــــــــــــرين األو/أكتتوةر 
المنطقة العءزلة  التوغالت بءعتبءرهء اوتالءتءتي يت  كغواو س، لحقس كضـــرار بشـــءىنة لءوس تاـــ ر ع ر

قرب  “6النقطة الوس طة ”لنقا كيراد عا ري ن تءبع ن لج الة ال ول اءريو إل  مرلز المراحبة الواق  عند 
الكرلرات، وملك من جرا  تعرضـــــــــــــالء لُلبمي واىتت الج ش الملك  المبرة  عل  هذا الحءدث، وىءو/ 

 (ي27إخراج الشءىنة من المنطقة )اوار التقرة 

الاــــنوات الاــــءبقة، وجه الج ش الملك  المبرة  رســــءئا إل  البعثة ل عراب عن  وعل  غرار - 30
قلقه بشــــــــأن وجود كيراد مدو  ن وعاــــــــ ري ن داخا المنطقة العءزلةي ولءوس معام هذ  الرســــــــءئا تتعل  
 تجم  متاــءهرين مــدو  ن ي  المنطقــة العــءزلــة بــءلقرب من   ر لحلو، وهو مــء يعت ر  الج ش الملك  

ســتتزازات متعمدة تالدر إل  زيءدة التوترات ي  هذ  المنطقةي وواصــا المبرب كيضــء اإلشــءرة المبرة  ا
وظلس مخءطر األمن  ي1إل  وجود كيراد عاـــــ ري ن  ريقة المدو  ن، ي  اوتالءك لالتتءق العاـــــ ري رقم 

 ل يوالاالمة الت  تش لالء ىرلة المدو  ن ي  هذ  المنطقة الحاءسة والمل ئة بءأللبءم مبعثء للق

 وكُعلن كيضــــــــــًء كن وقا عدة وىدات تءبعة لج الة ال ول اــــــــــءريو ي  ت تءريت  ي  لءوون األو/أ - 31
ي وشــملس 1يشــ ا اوتالءتًء لالتتءق العاــ ري رقم  2020وي  و اــءنأك ريا وكيءرأمءعو  2019دياــم ر 

ى   ظا قءئمء،  عمل ءت النقا تلك وقا مرلز مراحبة واىد من المنطقة المحاورة إل  المنطقة العءزلة،
رغم الطلبءت المتكررة الت  وجالتالء البعثة إلعءدته إل  موقعه األصل ي وكشءرت ج الة ال ول اءريو إل  
كن الموق  الجدعد عت و وقطة مراحبة كيضــــــــــا العترا  تجءر المخدرات النءشــــــــــط ن ي  المنطقة، وهو 

ه، كعلن التري  العءما المعن  ي وي  ىزيرانأعوو 1تعل ا ال عتت  م  كى ءم االتتءق العاـــــــــــــ ري رقم 
بءالوتالءتءت التءب  للبعثة عن وقوث اوتالءك إضـــــءي  واىد باـــــ ب توســـــ   كىد مبءو  هذا المرلزي وي  

يردا  50عن وىدة عا رية م لتة من ستة مواق  ووحو  2020  ر لحلو، تم الكشف ي  ىزيرانأعوو ه 
مشـــــءري   نء  كخرال تءبعة للقوات العاـــــ رية  واعُت رت اوتالءتء ي  الشـــــالر وتاـــــهي واعُت رت كيضـــــء كرةعة

 ي 1لج الة ال ول اءريو ي    ر لحلو وت تءريت  بمثءبة اوتالءك لالتتءق العا ري رقم 

واعُت رت التبءعنءت الت  لوىاس   ن المناومة العاـــــ رية وعدد األســـــلحة الثق لة الت  تحتتظ  - 32
ت تءريت  ي  المنطقة المحاورة بمثءبة اوتالءك  الء وىدات ج الة ال ول اـــــــــــــءريو ي  كغواو س وة ر لحلو و 

ي  لءوون الثءو أعنءعر وآمارأمءرس وو اـــــــــءنأك رياي وظلس الطلبءت المقدمة من البعثة إلزالة التءئض 
 من األسلحة من المنطقة المحاورة دون ردي 

ة مبءن جدعدة موجود 10وةءلقرب من   ر لحلو، ظا ق د التشـــب ا مرلز لوجاـــت  عتألف من  - 33
وُكدرج ي  قــءئمــة االوتالــءتــءت  2017داخــا المنطقــة المحاورة، لــءن قــد اعُت ر بمثــءبــة اوتالــءك ي  عــءم 

، تم تزويــد الموق  بمراي  لت اـــــــــــــ ر العز/ 19-لوي ــد ي وخال/ جــءئحــة2018الطويلــة األمــد ي  عــءم 
بء ألي ىءالت محتملةي وشـــرق الجدار الرمل ، واصـــلس البعثة رصـــدهء  وتوي ر العالج األســـءســـ  تحاـــ 
المنتام للمبءو  الت  شـــــــــ دتالء ج الة ال ول اـــــــــءريو ي  مواق  مختلتة خءرج المنطقة المحاورة من كجا 

، عل  وحو مء كي د  (2018) 2440من قرار مجلس األمن  7ة ضــــــمءن اســــــتمرار امتثءلالء ألى ءم التقر 
 ي S/2019/787من الوث قة  32ي  التقرة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/2019/787
https://undocs.org/ar/S/2019/787
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ي  الزيءدات الماـــــــــجلة ي   وك لغ الطريءن البعثة  بءوتاءم عن شـــــــــواغا كمن ة رئ اـــــــــ ة تتمثا - 34
األوشـطة غ ر المشـروعة والتحرلءت غ ر القءووو ة ع ر اإلقل م، وي  مقدمتالء كوشـطة تالريب المخدرات 

عمل ة لم ءيحة التالريبي وكيءدت ج الة  29واالتجءر بءلبشـــــــــــــري وكيءد الج ش الملك  المبرة  كوه وتذ 
لمخــدراتي وواصــــــــــــــا الطريـءن ت رير بعض ال ول اــــــــــــــءريو  ـدورهـء كوالــء قـءمـس بعمل ــة ل  رة لم ــءيحــة ا

 من األوشطة غ ر المشروعةي  اوتالءتءتالمء العا رية بءلحءجة إل  م ءيحة تالريب المخدرات وغ ر ملك

ووجـه الطريـءن رســــــــــــــءئـا إل  مواق  كيرقـة البعثـة عـدع ـءن ي الـء كن الطرر ااخر قـد ارتكب  - 35
 منالج ة ي  لا ادعء  من تلك االدعء اتي  ي وىققس البعثة بحورة1اوتالءتءت لالتتءق العا ري رقم 

 
 اإلجراءات المتعلقة باأللغام - باء 

ال تزا/ األلبءم األرضـــــ ة وغ رهء من المتتجرات من مخلتءت الحرب تشـــــ ا خطرا عل  كيراد  - 36
البعثة وقوايلالء اللوجاـــت ة، وهو خطر تالدر البعثة إل  الحد منه من خال/ كوشـــطة دائرتالء ل جرا ات 

منطقة من مجموث  44، لءن ال عزا/ عتع ن تطال ر 2020آبأكغاــــــــطس  31المتعلقة بءأللبءمي وىت  
ىقال من ىقو/ األلبءم المعروية، وعددهء  24منطقة معروية اســـــــــــــُتالديس  ذخءئر عنقودية، و  522
 ىقال، ي  الجءوب الشرق  من الجدار الرمل ي  61

آمارأمءرس، تم تعل   كوشــــــــطة اإلجرا ات المتعلقة بءأللبءم جزئ ء شــــــــرق الجدار الرمل   20وي   - 37
ي 19-لوي د الحـحرا  البرة ة من كجا الاـ طرة عل  اوتشـءر جءئحة باـ ب إغالق الحدود   ن الجزائر وتقل م

 واستُبق  ي  اإلقل م يريٌ  لالستجءبة ي  ىءالت الطوارئ من كجا التخلص من الذخءئر المتتجرةي 

وخال/ التترة المشـــــــــــــمولــة بــءلتقرير، قــءمــس البعثــة، عن طري  دائرتالــء ل جرا ات المتعلقــة  - 38
مترا مرةعء من األراضـــ  الملوثة بءأللبءم األرضـــ ة والمتتجرات  2 034 929بءأللبءم، بماـــو وتطال ر 

ل لومترا من طرق دوريءت  1 179ي  المجموث، تم التحق  من سالمة ماءىةي و  من مخلتءت الحربي
وتمدادات البعثة شرق الجدار الرمل ، وهو مء سءهم ي  ت ا ر رصد وقف إطالق النءر ولتءلة المرور 

قطعــة من المتتجرات من مخلتــءت الحرب،  1 461ألمم المتحــدةي وُدمر مــء مجموعــه اامن أليراد ا
من مخلتءت الذخ رة العنقودية ولبم مضــءد للدبءبءت، األمر الذي ســءهم ي  تعزيز  1 026ي  ملك  بمء

 سالمة وكمن المراق  ن العا ري ن التءبع ن للبعثة والا ءن المحل  ني

تعءووالء شـــــــــــرق الجدار الرمل  م  الم تب الحـــــــــــحراوي لتناـــــــــــ   وظلس البعثة، من خال/  - 39
اإلجرا ات المتعلقة بءأللبءم، عل  اتحء/ م  ج الة ال ول اءريو بشأن الماءئا مات الحلة بءإلجرا ات 
المتعلقة بءأللبءم من كجا التحق  بشـــــــــــــ ا كيضـــــــــــــا من كثر األلبءم والمتتجرات من مخلتءت الحربي 

/ دائرة اإلجرا ات المتعلقة بءأللبءم، تزويد الم تب الحـــــــــــــحراوي وواصـــــــــــــلس البعثة كيضـــــــــــــء، من خال
 بءلماءعدة التقن ة ي  مجء/ العمل ءت، وتدارة ال رامت وال  ءوءت، واإلدارة والمءل ةي

وعقــدت دائرة اإلجرا ات المتعلقــة بــءأللبــءم التــءبعــة للبعثــة دورات للتوع ــة بمخــءطر الــذخــءئر  - 40
امركة( ي   43رجال و  81موظت ن المدو  ن والعا ري ن التءبع ن للبعثة )من ال 124المتتجرة لمء عدد  

من الرجء/ والناـــــــــــــء   187مقر البعثة وي  مواق  األيرقةي وُوامس كيضـــــــــــــء دورات ممءثلة لمء عدد  
 والتت ءن والتت ءت الذعن صوديوا خال/ عمل ءت التطال ر شرق الجدار الرمل ي 
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 تشـــــــــــــرين الثءو أ 15قعس بعض الحوادث ي  اإلقل مي وي  وعل  الرغم من هذ  الجالود، و  - 41
، كصــــــ ب كىد موظت  البعثة الوطن  ن بجرول خط رة جرا  تعرضــــــه لُلبم كرضــــــ  كثنء  2019وويم ر 

 2019كعلو/أســـــــــــــ تم ر  1ســـــــــــــتر  خــءرج كوقــءت الخــدمــة، غرب الجــدار الرمل ي وي  التترة مــء   ن 
مدو ًء وكىد األيراد العا ري ن  17رة  عن إصءبة ، ك لغ الج ش الملك  المب2020آبأكغاطس  31 و

بجرول باـــــ ب األلبءم والمتتجرات من مخلتءت الحرب، غرب الجدار الرمل ي وتل  الشـــــرق من الجدار 
 الرمل ، ُسجلس إصءبة مدو  ن بجرول ي  واءم إدارة معلومءت اإلجرا ات المتعلقة بءأللبءمي

مل ون متر مرة  من األراضــــــــــ   253٫5ر كتثر من وك لغ الج ش الملك  المبرة  عن تطال  - 42
من األلبءم المضــــــــــءدة لةيراد واأللبءم المضــــــــــءدة  37قطعة، منالء  796 غرب الجدار الرمل ، وتدم ر

للــدبــءبــءتي وواصـــــــــــــلــس البعثــة الــدعوة إل  تحق   التعــءون   ن الج ش الملك  المبرة  ودائرة البعثــة 
 ل جرا ات المتعلقة بءأللبءمي

 
 األمن - جيم 

لقد ظلس ال  ئة األمن ة ي  الحــحرا  البرة ة ماــتقرة واــ  ء وتن لءن عتعذر التن   بحءلتالء ي   - 43
الماـــــتق اي وظا ماـــــتوال المخءطر إجمءال ي  المنءط  األمن ة األرة  )الع ون وتندور وغرب الجدار 

 كعلو/أ 1تــدة من الرمل  وشـــــــــــــرق الجــدار الرمل ( عتراول مــء   ن منختض ومعتــد/ي وي  التترة المم
ىءدثًء منالء  59ىءدثًء كمن ًء، كلح   247، ُك لغ عن وقوث 2020آبأكغاـــطس  31إل   2019ســـ تم ر 

ــــــــــــ  ـــــــــــــ والت  سجلس زيءدة  59كضرارا بأيراد األمم المتحدة ومبءو الء وكصولالءي وتضمنس تلك الحوادث الـ
س كيراد األمم المتحدة، ىءالت مضــــــــءيقة اســــــــتالدي 7ي  المءئة مقءروة بءلاــــــــنة الاــــــــءبقة،  69 ناــــــــبة 

ىءالت ي  تندور(، ومحءولة اقتحءم  3ىءالت منالء واـــــــــــء  )ىءلة واىدة ي  الع ون و  4اســـــــــــتالديس 
ىوادث مرور م  طرر ثءل   10ىءالت تخريب طءلس مرلبءت تءبعة لةمم المتحدة، و  3واىدة، و 

 البعثةي ىءدثة مرور كخرال ي  كوحء  مختلتة من المنطقة الخءضعة لما ول ة  38و 

ا تزاعد وجود مالرة  المخدرات وغ رهم من العنءصر اإلجرام ة  - 44 وىاب ال الغءت الواردة، ش  
 (ي 34ي  اإلقل م تالدعدا متزاعدا ال يم ن التن   بأثر  عل  البعثة )اوار التقرة 

ر وظا خطر الالجمءت اإلرهء  ة الت  تاـــتالدر البعثة عبع  عل  القل  البءلغ باـــ ب اســـتمرا - 45
ه كية تالدعدات جدعدة كو صـــــــــــــريحة إل   وجود الجالءت التءعلة الخ  ثة ي  المنطقة المجءورةي ولم توجَّ

، رغم ورود  الغـــءت عن تنت ـــذ عـــدة عمل ـــءت كدت إل  إلقـــء  القبض عل  2017البعثـــة منـــذ عـــءم 
البعثة ي  كشـــخءص ُيشـــتبه ي  كوالم إرهء  ون ي  اإلقل م غرب الجدار الرمل ي ولمء ُمتر ســـءبقء، وتذت 

تدا  ر كمن ة إضـــءن ة ي  مواق  األيرقة الواقعة شـــرق الجدار الرمل  لتعزيز التدا  ر القءئمة  2019عءم 
 الالءدية للتخف أ من ىدة التالدعدات األمن ةي 

وي  الكرلرات، ظلس المنطقة العءزلة   ن ال وا ت ن المبرة ة والموريتءو ة تش ا محدر خطر  - 46
إل  ىد مء عل  مراق   البعثة العاــ ري ن، باــ ب عدم وجود والية قضــءئ ة ي  المنطقة وتعذ ر ضــمءن 

ج ــك كمن البعثــة النــءجم عن ملــكي وم  ملــك لم ُع لغ عن توج ــه كي تالــدعــدات للبعثــةي وي  منطقــة م 
الواقعة شرق الجدار الرمل ، عبع  عل  القل  كيضء وجود عمء/ غ ر قءووو  ن ي  منءجم الذهب قدموا 

 من مختلف كوحء  منطقة الاءىاي 
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ومء زا/ المبرب وج الة ال ول اـــــــءريو عتحمالن الماـــــــ ول ة الرئ اـــــــ ة عن ســـــــالمة وكمن كيراد  - 47
ل  وشــرقه، عل  التوال ، ومء زالس البعثة واثقة من المتحدة وكصــولالء ومواردهء غرب الجدار الرم األمم

التزام الطري ن وقدرتالمء عل  تحما هذ  الماــــــ ول ةي وتواصــــــا التعءون بشــــــ ا لءر  بشــــــأن الماــــــءئا 
األمن ة   ن البعثة والمبرب غرب الجدار الرمل ، وة ن البعثة وج الة ال ول اءريو شرق الجدار الرمل ، 

ور، ولذلك م  الجزائر ي  تندور وىولالءي وم  كن ه ال  المحءورين مخ مءت الالجئ ن قرب تند وي 
يحترمون عمومـــء التزامـــءتالم األمن ـــة تجـــء  البعثـــة، إال كوالم وـــءدرا مـــء ُيطلعون البعثـــة عل  المعلومـــءت 

 المتحلة بءألمن، ممء كثر عل  قدرة البعثة عل  اإللمءم بءلحءلة الاءئدة ي  مح طالءي

 
 الفنية  األنشطة المدنية - دال 

واصلس البعثة، بموجب والعتالء، رصد التطورات المتعلقة بءلححرا  البرة ة والعمل ة الا ءس ة  - 48
والتطورات الت  ت ثر عل المء، لمء واصــلس تحل ا تلك التطورات واإل الغ عنالءي وتءب  م تب االتحــء/ 

الــــء، ي  إطــــءر إجرا  التــــءب  للبعثــــة ي  تنــــدور التطورات الت  وقعــــس ي  مخ مــــءت الالجئ ن وىول
 التحل اي  هذا

، واصــا ممثلو الدو/ األعضــء  زيءرة البعثة ي  الع ون 19-وىت  اودالث كزمة جءئحة لوي د - 49
وتندور، وواصـــا ممثل  الخءص للحـــحرا  البرة ة تقديم إىءطءت بءوتاءم للدو/ األعضـــء  ي  الرةءر 

م  موظت  األمم المتحدة العءمل ن ي   ، اجتم  كيضــء2019كعلو/أســ تم ر  19و  18وو ويوركي وي  
مجء/ الماــــءعدة اإلواــــءو ة ي  تندور وي  مخ مءت الالجئ ن الحــــحراوي ن، ولذلك م  رئ س الالال/ 

 األىمر الححراوي والمنامءت الدول ة غ ر الح وم ة الموجودة ي  المنطقةي

طراري وي  وق ـــا اوـــدالث الجـــءئحـــة وكثنـــء هـــء، واصـــــــــــــــا ممثل  الخـــءص التتـــءعـــا م  األ - 50
،  نء  عل  دعوة من المبرب، عقد ممثل  الخءص كرةعة اجتمءعءت ي  2019األو/أكتتوةر  تشـــــــــــرين

(ي وم  ملــك 54، التقرة S/2019/787و ويورك م  الممثــا الــدائم للمبرب لــدال األمم المتحــدة )اوار 
، لم تكن الاـــــــــــــلطءت المبرة ة 19-  آمارأمءرس باـــــــــــــ ب جءئحة لوي دق ا ير  ق ود عل  التنقا ي

اســـــــتأوتس بعُد عقد اجتمءعءت منتامة م  ممثل  الخءص، رغم كن التناـــــــ   اســـــــتمر ع ر الالءتف  قد
بشأن االستجءبة لت روس لورووء وماءئا كخرالي لمء استمر التعءون م  المبرب عل  ماتوال الق ءدات 

اــــــءريو تريض الدعوات لحضــــــور االجتمءعءت م  ح ءدة البعثة، المدو ة العاــــــ ريةي وظلس ج الة ال ول 
والعاــ رية عل  ىد الاــوا ، ي  الرا وو ، الت  ُعقدت ي الء االجتمءعءت الاــءبقة ويقًء للممءرســة المتبعة 

 (ي 55، التقرة S/2019/787منذ وقس طويا )اوار 

وشـــــــــــــرق الجدار الرمل  كو ي  مخ مءت الالجئ ن الموجودة بءلقرب من تندور، ىءيظ موظتو  - 51
البعثة واألمم المتحدة العءملون ي  مجء/ تقديم الماءعدة اإلواءو ة عل  إم ءو ة الوصو/ دون عوائ  إل  

جء/ التحل ا الالجئ ن وغ رهم من المحءورين المحل  ن والدول  ني وواصـــــــــــــلس البعثة تعزيز قدراتالء ي  م
واإلوذار المب  ر  رصــــد المعلومءت الماــــتمدة من وســــءئا التواصــــا االجتمءع  والمعلومءت الماــــتقءة من 

 المجتمعءت المحل ة ي  تندور، بءإلضءية إل  المعلومءت الت  تويرهء وسءئا اإلعالم الرئ ا ةي 

https://undocs.org/ar/S/2019/787
https://undocs.org/ar/S/2019/787
https://undocs.org/ar/S/2019/787
https://undocs.org/ar/S/2019/787
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وجب مبءدرة العما من ، وتمشـــــــ ًء م  االلتزامءت المتحـــــــلة بءألدا  بم2019وي  كواخر عءم  - 52
كجا ىتظ الاــــــالم، شــــــرعس البعثة ي  تط    الناءم الشــــــءما لتق  م األدا    لورة خطة متكءملة للبعثة 
)إطءر النتءئت( من كجا تنت ذ والعتالء، إل  جءوب مري  للخطة يش ر إل  الجالود الت  ت ذلالء البعثة من 

رد مخحـــــــــحـــــــــة ألغرا  التخط قي ، رغم عدم رصـــــــــد موا19-كجا الحد من اوتشـــــــــءر جءئحة لوي د
وســـــــــــــتتمثا الخطوة التءل ة ي  جم  وتحل ا ال  ءوءت لتق  م كدا  البعثة من ى   إوجءز المالءم الموللة 

 إل الء وكثرهء ي  المنطقة الخءضعة لما ول تالءي 

 
 التحديات التي تواجهها عمليات البعثة  - هاء 

الماــــــتمرة الت  تعرقا عمل ءتالء والت  كثرت عل  تنت ذ واجالس البعثة ســــــلاــــــلة من التحديءت  - 53
ي  تتءقم تلك التحديءت، وال ســــــ مء  19-والعتالء وعل  ســــــالمة وكمن كيرادهءي وقد تاــــــ  س جءئحة لوي د

ن مء عتعل  بارور خدمة األيراد المدو  ن واأليراد الناءم  ن، وتنءوب األيراد الناءم  ن، واألوشـــــــــــــطة 
ي ومنذ كواخر شـالر آمارأمءرس، واجالس البعثة صـعوةءت كيضـء ي  الححو/ المتحـلة باـلاـلة اإلمداد

عل  تراخ ص للشــــحنءت الدول ةي وتاــــ  س الق ود الوقءئ ة المتروضــــة عل  تنقا موظت  األمم المتحدة 
  ن غرب الجدار الرمل  وشــــــرقه ي  عرقلة إيحــــــء/ الاــــــل  والخدمءت األســــــءســــــ ة إل  مواق  األيرقة 

الرمل ي وتضـــــــــــــءية إل  تعل   جم   عمل ءت تنءوب األيراد الناءم  ن ىت   الموجودة شـــــــــــــرق الجدار
ىزيرانأعوو ه، تا  س تلك الق ود ي  الضبق عل  لا من األيراد العا ري ن والمدو  ن الذعن ظلوا  30

ولءن لذلك كثر ممءثا عل  موظت  األمم المتحدة العءمل ن ي   معزول ن لتترات طويلة دون اوقطءثي
 مخ مءت الالجئ ن المجءورةي  تندور وي 

وســــــءهم عدم إىراز تقدم عل  ماــــــتوال العمل ة الاــــــ ءســــــ ة ي  زيءدة االوتقءدات الت  وجالتالء  - 54
كعلو/أســـــــ تم ر،  7ج الة ال ول اـــــــءريو إل  البعثة وتل  األمم المتحدةي وي  رســـــــءلة موجالة إل   م رخة 

عدم ح ءم األمءوة العءمة لةمم المتحدة ”ل  كن كشــــــءر ا راغ م غءل ، األم ن العءم لج الة ال ول اــــــءريو، إ
ومجلس األمن بءلتحـــــرر بحزم ]ييي[ قد قو  بشـــــدة محـــــداح ة األمم المتحدة وعم  الشـــــعور بتقدان 

وتزامنس هذ  ال  ءوءت م   “الثقة لدال الشــعب الحــحراوي ي  عمل ة األمم المتحدة للاــالم الالشــة كصــالً 
لعاــــ رية لج الة ال ول اــــءريو والبعثة ي  الم داني وكدال اوقطءث تراج  ي  ماــــتوال التعءون   ن القوات ا

الحوار   ن الق ءدات العا رية إل  عدم تنءو/ كسئلة تتعل   وقف إطالق النءر، وتل  عدم االتاءق ي  
 العالقءت   ن المنءط ي 

وتاـــ ب تعذر الوصـــو/ إل  محءورين محل  ن غرب الجدار الرمل  ي  الحد بشـــ ا ل  ر من  - 55
درة البعثة عل  الق ءم بحـــــورة ماـــــتقلة بجم  معلومءت موثوقة عن الحءلة الاـــــءئدة، وةتق  م التطورات ق

  ي  جم   كوحء  المنطقة الخءضعة لما ول تالء واإل الغ عن تلك التطوراتي

وظا كيراد البعثة وعمل ءتالء وكصـــــــــــــولالء عرضـــــــــــــة للتالدعدات المتحـــــــــــــلة بءإلرهءب والجريمة  - 56
ء ي  المنطقة الحــــــحراوية غ ر المأهولة الشــــــءســــــعة الواقعة شــــــرق الجدار الرمل ، المنامة، وال ســــــ م

قد تلتق  الدوريءت ال رية للبعثة م  اإلرهء   ن كو غ رهم من العنءصـــــــــــــر اإلجرام ة الذعن عتنقلون  ى  
 ع ر تلك المنءط ، ممء يعر  تلك الدوريءت لمخءطر جءو  ة كو مبءشرةي 
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اــــ ءن عن ى ءد البعثة متأثرا كيضــــء بءشــــترار المبرب اســــتخدام البعثة وظا االوطبءث العءم لل - 57
لمرلبءت تحما لوىءت تاـــج ا مبرة ة غرب الجدار الرمل  ممء عتعءر  م  اتتءق مرلز البعثةي وي  

، توصا ممثل  الخءص إل  اتتءق شتوي م  ى ومة المبرب من كجا االستعءضة 2014آمارأمءرس 
، S/2014/258لمبرة ة  لوىءت تاـــــــــــج ا خءصـــــــــــة بءألمم المتحدة )تدريج ء عن لوىءت التاـــــــــــج ا ا

(ي لكن هذا االتتءق لم عنتَّذ بعُدي وال تزا/ هذ  الماــــــــألة غ ر محاــــــــومة، شــــــــأوالء شــــــــأن ختم 50 التقرة
 رة من ِق ا ج الة ال ول اءريويالمبرب لجوازات ستر كيراد البعثة الذي ال عزا/ محا اعتراضءت متكر 

  
 األنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان - خامسا 

 األشخاص مجهولو المصير في النزاع - ألف 

مء يتئس ماــــــــــألة األيراد الذعن ال عزالون ي  عداد المتقودعن وت جة ألعمء/ القتء/ الاــــــــــءبقة،  - 58
لدول ة للحل ب األىمر ماتعدة للتحرِر تش ا شءغال من الشواغا اإلواءو ة الرئ ا ةي وتاا اللجنة ا

  وصتالء وس طًء محءعدًا   ن الطري ن واالضطالِث  دور  استشءري بشأن هذ  الماألةي

 
 تقديم المساعدة لحماية الجئي الصحراء الغربية - باء 

واصـــــــــلس متوضـــــــــ ة األمم المتحدة لشـــــــــ ون الالجئ ن )المتوضـــــــــ ة( توي ر الحمءية الدول ة،  - 59
بءلتعءون م  منامة األمم المتحدة للطتولة )ال وو اــف( وةروءمت األغذية العءلم ، بإيحــء/ قءمس،  تمء

الماــــــــءعدات اإلواــــــــءو ة إل  الالجئ ن الحــــــــحراوي ن الذعن ي، شــــــــون ي  المخ مءت الخماــــــــة بءلقرب 
 تندوري  من

والناـــء  ومء  رل ســـو  التبذية، وال ســـ مء ارتتءث معد/ اوتشـــءر يقر الدم ي  صـــتور األطتء/  - 60
من الالجئ ن الحــــــــحراوي ن، عبع  عل  القل  منذ عدة ســــــــنوات، ى   تواصــــــــا المتوضــــــــ ة وةروءمت 
األغذية العءلم  العما معًء عل  عالج هذا المر  والوقءية منهي وقد تعءووس المتوضــــــــــــ ة م  الالال/ 

من ســــــــــو   األىمر الجزائري والجالءت المعن ة من كجا تقديم الدعم لةســــــــــر الحــــــــــحراوية الت  تعءو 
التبذية، ى   تلقس األســـر الم، شـــ ة األتثر تضـــررا المءعز المرضـــ  وعلتء للمءشـــ ة وخدمءت   طرية 
للمءعز، من كجا تحاــــ ن تبذية األســــر عمومءي وتضــــءية إل  ملك، شــــرث  روءمت األغذية العءلم  ي  

والتت ءت الحواما تنت ذ كو/ مشــــروث لتوزي  القاــــءئم عل  وطءق واســــ  ي  المخ مءت، ممء كتءل للناــــء  
والمرضـــعءت يرصـــة للححـــو/ عل  كغذية طءزجة، م  إتءىة إم ءو ة اخت ءر األغذية، إل  جءوب دعم 
تجءر التجزئة المحل  ني ولتعزيز يرص لاـــــــب الرزق والقدرة عل  الحـــــــمود ولتحاـــــــ ن األمن البذائ  

قءم ي  مخ م لالجئ ن ي  والتبذية، واصـــــا  روءمت األغذية العءلم  تقديم الدعم ألو/ مزرعة كســـــمءك ت
لزرث الخضــــــــروات  “H2Optimal”العءلم، وةدك ي  تنت ذ المشــــــــروث الم تكر الجدعد المعرور بءســــــــم 

 واألشجءر ي  الححرا ي 

وقدمس ال وو اــــــــــــف الدعم إل   رامت صــــــــــــحة األم والطتا، بمء ي  ملك  رامت التححــــــــــــ ن  - 61
ة للتعل م اال تدائ  ن مء عتعل  الموســعة وةرامت  نء  قدرات العءمل ن ي  قطءث  الحــحةو واألوشــطة المعدَّ

 تال ئة   ئءت تعلقم ج دة، م  الترل ز بحـــــتة خءصـــــة عل  الم ء  وخدمءت الحـــــرر الحـــــح  والناءية 
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الحـــح ة ي  المدارسو وىمءية الطتا من خال/ إدمءج األطتء/ موي اإلعءقةو وتنا م كوشـــطة للشـــبءب 
، ال عزا/ 2019طتـــا ي  عـــءم  21 000 ـــةي ورغم تط، م ىوال  من خال/ تعزيز المالـــءرات الح ـــءت

، 2020-2019النقص المزمن ي  اللقءىءت وي  اإلمدادات الرئ اــ ة للتط، م يمثا تحديًءي وي  التترة 
( ل نء  وتعءدة تأه ا المدارس ي  المخ مءت 2022-2018واســــــــــتنءدًا إل  االســــــــــترات ج ة الخماــــــــــ ة )

ء هء بإعءدة تأه ا تا  مدارس ا تدائ ة وروضة كطتء/، وة نء  روضة الخماة، قءمس ال وو اف وشرل
 ي2020كطتء/، ومن المقرر  نء  مدرست ن إعدادعت ن ومدرسة ا تدائ ة بحلو/ والءية عءم 

وال عزا/ التحدي الرئ اــــــــــ  الذي تواجاله الجالءت التءعلة اإلواــــــــــءو ة ي من ي  وقص الموارد  - 62
بهي وىت  اان، لم تتل  متوضــ ة شــ ون الالجئ ن وال وو اــف وةروءمت وعدم توي ر تمويا يم ن التن   

ي 2020ي  المءئة من مجموث اىت ءجءتالء مجتمعة ل رامجالء العءدية لعءم  58األغذية العءلم  ســـــــــــــوال 
وواجالس المتوضــ ة وغ رهء من ولءالت األمم المتحدة صــعوةءت جم ة ي  اســت تء  المعءع ر الدول ة ي  

ألوشــــطة المنقذة لةروال ي  مجءالت توي ر المأوال، والم ء  والحــــرر الحــــح ، ســــ ءق اضــــطالعالء بء
وخدمءت الحـــحة، والتبذية، والتعل م، والطءقة، وتوي ر المواد غ ر البذائ ة، وتأم ن ســـ ا ال، شي وظا 
رى ا العءمل ن موي الكتء ات بحثء عن وظءئف بأجور كيضـــــــا ي  عدد من القطءعءت، مثا الحـــــــحة 

س ن وقاءوة ظرور العما( عبع  عل  القل  بشدةي والتعل م )با  ب وقص الحوايز المءل ة الكءن ة للمدر 
وثمة ىءجة إل  إصـــــــــالل عءجا للمراي  الحـــــــــح ة، لمء ال عرق  توزي  لوازم الناءية الحـــــــــح ة عل  

، عرضس 2020الناء  والتت ءت ي  سن اإلوجءب إل  الماتوال المطلوب لتل  ة اىت ءجءتالني وي  عءم 
ضــــ ة شــــ ون الالجئ ن اســــترات ج تالء المتعلقة بءلم ء  والحــــرر الحــــح  والناءية الحــــح ة وخطة متو 

من كجا تحا ن إم ءو ة ىحو/ الالجئ ن الححراوي ن  2024-2020عملالء المتعددة الانوات للتترة 
رة ي  الجزائر عل  إمدادات الم ء  وتحاـــــــــــــ ن جودة الم ء ي وال تزا/ هنءك ىءجة إل  مبءلغ مءل ة ل  

 لتنت ذ هذا المشروث، رغم تب  ر ترت ب كولويءت الم زاو ةي 

والتخف أ من آثءر ، تم تعل   جم   األوشـــــطة غ ر المنقذة  19-ولمن  اوتشـــــءر مر  لوي د - 63
ي وُمنحس األولوية للخدمءت المتعلقة بءألغذية والم ء  والحـــــــــــــرر 2020آمارأمءرس  16لةروال ي  

مءت قطءث الحـــحة وتل  المجءالت الح وية األخرالي وتم اإلبقء  عل  الحـــح  والناءية الحـــح ة ولخد
األوشـــــــــــطة المنقذة لةروال ي  المخ مءت، إل  جءوب تقديم الخدمءت األســـــــــــءســـــــــــ ة والح ويةي وقدمس 
متوضــــــــ ة شــــــــ ون الالجئ ن كيضــــــــًء كدوية   طرية للماــــــــءعدة عل  القضــــــــء  عل  طءعون المءعز ي  

ي  وتوق المئءت من األغنءم، ممء زاد من تدهور األمن البذائ  الذي المخ مءتو يقد تا ب هذا الوةء  
يعءو  منه الالجئون الحــــــــحراويون الضــــــــعتء ي وكدرجس الاــــــــلطءت الجزائرية الالجئ ن الحــــــــحراوي ن 

واالستجءبة له إجمءالي وكقءم  19-التئءت الماتالدية من جالودهء الرام ة للوقءية من مر  لوي د ضمن
شـــت  عاـــ ريء م داو ء داخا المخ مءت وعولت الالجئون الحـــحراويون ي  مراي  الج ش الجزائري ماـــت

 الححة العءمةي

قس متوضــــــــ ة شــــــــ ون الالجئ ن خطة التأهب لجءئحة لوي د - 64 واالســــــــتجءبة لالء ي   19-وواــــــــ 
مخ مءت الالجئ ن الحــحراوي ن م  كخحــءئ   الحــحة الحــحراوي ن والاــلطءت الماــ ولة عن الحــحة 

ي  ملـــك  توي ر اللوازم الط  ـــةو وتنا م ىمالت للتطال رو وتنا م ىمالت للتثق أ ي  تنـــدور، بمـــء 
و والحتــءظ عل  توي ر 19-والتوع ــةو وتقــديم الــدعم لمراتز العز/ المحل ــة للمحــــــــــــــء  ن بمر  لوي ــد
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خدمءت الم ء  والحـــرر الحـــح  والناءية الحـــح ة الح وية وغ ر ملك من معدات الوقءية من العدوال 
واتب  جم   الشــــــــــــرلء   روتولوالت جدعدة كيضــــــــــــء ي  المخ مءت للحد من اوتقء/ العدوال، وم ءيحتالءي 

ي  ملك  رصــــد المشــــءري  عن ُبعد وتك  أ عمل ءت التوزي  للتقل ا من التجمعءت الك  رة إل  كدو   بمء
ىدي واضــــــــطلعس ال وو اــــــــف  دور ريءدي كيضــــــــء ي  ضــــــــمءن اســــــــتمرارية التعل م والعودة اامنة إل  

بءلتعءون  19-س، يضــــال عن تقديم الدعم النتاــــ  واالجتمءع  لةطتء/ ي  ســــ ءق جءئحة لوي دالمدار 
 م  غ رهء من ولءالت األمم المتحدة وشرلءئالءي

وةعد اودالث الجءئحة، ومء عق الء من إغالق للمخ مءت ووقف لةوشـــــــــــــطة االقتحــــــــــــــءدية،  - 65
ل  ماــــــــــــــءعدات غذائ ةي واتضـــــــــــــو من ُعتوق  ىدوث زيءدة ي  عدد الالجئ ن الذعن يحتءجون إ تءن

اســــتقحــــء  كجرا  ي  شــــالر و اــــءنأك ريا لا من  روءمت األغذية العءلم  ومتوضــــ ة شــــ ون الالجئ ن 
واللجنة الدول ة لتنم ة الشعوب عن كثر الجءئحة عل  األسر الم، ش ة، كن الجءئحة قد كث رت سلبء عل  

 روءمت األغذية العءلم  عدد الماتت دعن من  األسر الم، ش ة وكن كغل  تالء يقدت محءدر دخلالءي وري 
ــــ  لماءعدة  –تموزأعول ه(  - ماتت دًا لمدة ثالثة كشالر )كيءرأمءعو 19 096ىحص اإلعءشة الع ن ة  ـ

  الالجئ ن المعرض ن الوعدام األمن البذائ ي

، كصـــــــدرت متوضـــــــ ة شـــــــ ون الالجئ ن وةروءمت األغذية العءلم  2020وي  و اـــــــءنأك ريا  - 66
وو اف، إل  جءوب خمس منامءت غ ر ى وم ة، ودا  مشترلء لمواجالة الحءلة النءجمة عن جءئحة وال 

مل ون دوالر لتل  ة االىت ءجءت التورية الالزمة لمن  اوتقء/  15من كجا جم  م لغ عنءهز  19-توي د
الجءئحةي  الت روس، وتوي ر الرعءية الكءن ة، وتك  أ ال رامت للتخف أ من كســـــــــــــوك ااثءر النءجمة عن

ي  المءئة من اىت ءجءتالء اإلجمءل ة لمواجالة الحءلة النءجمة  60وىحــــــــلس الولءالت الثالث عل  وحو 
 ي19-عن جءئحة لوي د

 
 تدابير بناء الثقة - جيم 

وقراراتــه  (1999) 1282لم ُتاـــــــــــــتــأوف بعــد تــدا  ر  نــء  الثقــة، عماًل بقرار مجلس األمن  - 67
الالىقة، من كجا إتءىة االتحـــــــــــــءالت األســـــــــــــرية   ن الالجئ ن الحـــــــــــــحراوي ن ي  مخ مءت تندور 

 ي ومجتمعءتالم األصل ة ي  إقل م الححرا  البرة ة

 
 حقوق اإلنسان - دال 

ضــ ة األمم (2019) 2494ي  القرار  - 68 ، شــج  مجلس األمن بقوة عل  تعزيز التعءون م  متو 
المتحدة لحقوق اإلواــــءن، بمء ي  ملك من خال/ ت اــــ ر الزيءرات إل  المنطقةي وال عزا/ تعذ ر وصــــو/ 
المتوض ة إل  الححرا  البرة ة عتا ب ي  ثبرات ل  رة عل  ماتوال رصد ىقوق اإلواءن ي  اإلقل مي 
وال عزا/ مدايعون عن ىقوق اإلواـــــــــــــءن وةءىثون ومحءمون وممثلون عن منامءت غ ر ى وم ة دول ة 

 عواجالون كيضء ق ودا ممءثلةي

حـا بءلق ود الت  تترضـالء الاـلطءت وظلس المتوضـ ة تشـعر بءلقل  إزا  اسـتمرار االتجء  المت - 69
المبرة ة عل  الح  ي  ىرية التع  ر والح  ي  التجم  الاـــــــــــــلم  وتكوين الجم، ءت ي  الحـــــــــــــحرا  

https://undocs.org/ar/S/RES/1282(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1282(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
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البرة ةي وخال/ التترة المشـــــــمولة بءلتقرير، تلقس المتوضـــــــ ة  الغءت عن تعر   صـــــــحت  ن ومحءم ن 
ي وتلقس (2)ار كى ءم ضــــــــدهمومدايع ن عن ىقوق اإلواــــــــءن لمضــــــــءيقءت واعتقءالت تعاــــــــف ة وتصــــــــد

المتوضــــــ ة كيضــــــء عدة  الغءت عن التعر  للتعذعب وســــــو  المعءملة واإلهمء/ الط   ي  الاــــــجون 
عن الاـــــــجنء   19-المبرة ة، ودعء محءمون ومنامءت المجتم  المدو  إل  اإليراج كثنء  جءئحة لوي د

 ي (3)الححراوي ن مثا مجموعة سجنء  كتديم إزيك ومجموعة من الطالب

 2020آبأكغاــــــطس  24آبأكغاــــــطس و  14وتلق س رســــــءلت ن موجالت ن من المبرب ي   - 70
ي  اإلقل م، وتضــمنتء  “تعزيز وىمءية ىقوق اإلواــءن والحريءت األســءســ ة عوم ء”تضــمنتء معلومءت عن 

مة إل  مجلس األمن، يضـــــــــــــال عن  معلومءت تحدعدا عن الحوادث المذلورة ي  تقءريري الدورية المقد 
اوتالءتءت لحقوق اإلواــءن والحريءت األســءســ ة والقءوون الدول  ”ت عن المزاعم المتعلقة بءرتكءب معلومء

 ي“اإلواءو  ي  مخ مءت تندور

كثر ســــــــــــل   عل  ىءلة ىقوق  19-وعالوة عل  ملك، لءن لةزمة النءجمة عن جءئحة لوي د - 71
تحــــــــــءدية واالجتمءع ةي وتلقس اإلواــــــــــءن ي  الحــــــــــحرا  البرة ة، وال ســــــــــ مء ن مء عتعل  بءلحقوق االق

المتوضــــــــ ة  الغءت عن التداع ءت الاــــــــل  ة النءجمة عن عمل ءت إغالق الحدود، والعقبءت كمءم تقديم 
المعووة اإلواـــءو ة، واوختء  ماـــتوال األوشـــطة االقتحـــءدية ي  مخ مءت الالجئ ن ي  تندوري وتلقس 

ال ول اـــــءريو بمضـــــءيقة واعتقء/ وتســـــء ة المتوضـــــ ة  الغءت كيضـــــء عن ح ءم قوات األمن التءبعة لج الة 
و ن وكطبء  وممرض ن يقومون  توث   اإلصءبءت بمر  لوي د   ي  مخ مءت تندوري 19-معءملة مدو 

  
 االتحاد األفريقي - سادسا 

ي  الكلمة الت  كلقءهء موســـــــــــــ  يق  محمد، رئ س متوضـــــــــــــ ة االتحءد األيريق ، كثنء  الدورة  - 72
 شـــــــــــــبـءرأ 9 ن لم تمر ر ســــــــــــــء  دو/ وى ومـءت االتحـءد األيريق  المعقود ي  العـءديـة الثـءلثـة والثالث

وزاث الحـــحرا  البرة ة ال عزا/ كقدم وزاث لم عتم ىله ي  ”، كشـــءر رئ س المتوضـــ ة إل  كن 2020 ي راعر
[ الذي طلب من تروي ء ]االتحءد األيريق [ تقديم 2018تنت ذ قرار وواتشـــــــــــــور ]لعءم ”ودعء إل   “القءرة

ل  للجالود الت  ت ذلالء ]األمم المتحدة[، الت  كولا إل الء الطريءن طوعء مالمة الاـــــــــــــع  إليجءد دعم يع
 ي “ىا دائم وعءد/ للمنءزعة

  

__________ 

الت ن من الم لت ن  والية ي  إطءر اإلجرا ات الخءصــة  (2)   JAL MAR 2/2020اوار عل  ســ  ا المثء/ رســءلت   االدعء  الموج 
 67أ2019، والركي رقم 2020تموزأعول ـــــــه  21الم رخـــــــة  JAL MAR 3/2020، و 2020تموزأعول ـــــــه  7الم رخـــــــة 

 2019تشـــــــــــــــــريــن الــثــــــــءوــ أوــويــمــ ــر  20اعــتــمــــــــد  الــتــريــ  الــعــــــــءمــــــــا الــمــعــنــ  بــــــــءالىــتــجــــــــءز الــتــعاـــــــــــــــــتــ  يــ   الــــــــذي
(A/HRC/WGAD/2019/67 ولــذلــك تقرير األم ن العــءم عن التعــءون م  األمم المتحــدة وممثل الــء وآل ــءتالــء ي  م ــدان ،)

 (يA/HRC/45/36ىقوق اإلواءن )

 يA/HRC/WGAD/2019/67اوار  (3) 
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 الجوانب المالية - سابعا 

، مدد مجلس األمن والية 2019تشرين األو/أكتتوةر  30الم ر   (2019) 2494ي  القرار  - 73
 ي 2020تشرين األو/أكتتوةر  31بعثة األمم المتحدة لالستتتء  ي  الححرا  البرة ة ىت  

، م لبء 2020ىزيرانأعوو ه  30الم ر   294أ74وخحــــحــــس الجم، ة العءمة، بموجب قرارهء  - 74
ىزيرانأعوو ه  30إل   2020تموزأعول ه  1مل ون دوالر ل وتءق عل  البعثة للتترة الممتدة من  57,5قدر  

، يإن 2020ر كتتوة تشــــــرين األو/أ 31ي وتما مء قرر مجلس األمن تمدعد والية البعثة إل  مء بعد 2021
 تكلتة اإلوتءق عل  البعثة ستكون ي  ىدود المبءلغ الت  تواي  عل الء الجم، ة العءمةي 

،  لبس االشـــــتراتءت المقررة غ ر الماـــــددة للحاـــــءب الخءص 2020آبأكغاـــــطس  20وي   - 75
ىتظ  مل ون دوالري وةلغ مجموث االشتراتءت المقررة غ ر الماددة لجم   عمل ءت 56,6للبعثة مء قدر  

 مل ون دوالري  5 247,7الاالم ىت  ملك التءري  

ددت تكءل أ القوات وتكءل أ المعدات الرئ اــــــــــ ة المملولة للوىدات والدعم الذات  عن  - 76 وســــــــــُ
 ، ويقء لجدو/ الاداد التحل ي 2019لءوون األو/أديام ر 31التترة الممتدة ىت  

  
 المالحظات والتوصيات  - ثامنا 

مء زلس مقتنعء بأوه يم ن التوصــــــــا إل  ىا لماــــــــألة الحــــــــحرا  البرة ة رغم توقف العمل ة  - 77
ىا  الا ءس ة منذ استقءلة مبعوث  الشخح ، هورسس لوهلر، ألسبءب صح ةي وال عزا/ التوصا إل 

ر  ويقء للقرارات ســـــــــ ءســـــــــ  عءد/ ودائم يق له الطريءن وي تا لشـــــــــعب الحـــــــــحرا  البرة ة تقرير محـــــــــ 
يقتضـــــــــــــ  تحل َّ الطري ن والمجتم  الـــدول   (2019) 2494و  (2019) 2468و  (2018) 2440

كيضـــــء بإرادة ســـــ ءســـــ ة قويةي وقد تم ن مبعوث  الشـــــخحـــــ  لوهلر، من إعءدة إى ء  الدعنءم ة والزخم 
اللذعن تحتءجالمء العمل ة الاــ ءســ ة بشــدة، باــ ا من   نالء عمل ة عقد اجتمءعءت المءئدة الماــتدعرة الت  

 اـــــــــــءريو والجزائر وموريتءو ءي ومن الضـــــــــــروري الحتءظ عل  كطلقالء والت  جمعس المبرب وج الة ال ول
اســــــتمرارية هذ  العمل ة الاــــــ ءســــــ ةي ومء زلس ملتزمء  تع  ن مبعوث شــــــخحــــــ  جدعد لمواصــــــلة التقدم 
المحرزي وكدعو كعضــــــء  مجلس األمن وكصــــــدقء  الحــــــحرا  البرة ة والجالءت التءعلة المعن ة األخرال 

ل ول اـءريو عل  االوخرار بحاـن و ة ودون شـرور ماـبقة ي  مات الحـلة إل  تشـج   المبرب وج الة ا
 العمل ة الا ءس ة ىءلمء عتم تع  ن مبعوث  الشخح  الجدعدي 

ولكن ياءورو  القل  ألن الطري ن قد ا تعدا كتثر عن بعضالمء منذ تقديم تقريري الاء   إل   - 78
(ي وقد تتءقمس ىءلة اوعدام الثقة القءئمة   نالمء باـــــــــــــ ب التحـــــــــــــريحءت S/2019/787مجلس األمن )

التأت دية واإليمء ات الرمزية ي  اإلقل م الت  يم ن كن تقو  وقف إطالق النءر وكن تشــــــــ ا محــــــــدرا 
لتأج ت التوتراتي ويم ن كن ع ثر ملك ســـلبء عل  إم ءو ة التوصـــا إل  ىا ســـ ءســـ  عءد/ ودائم يق له 

يءن عن طري  التتءو ي وم  ملك، كعتقد كوه ال عزا/ لدال الطري ن الكث ر من المحءلو المشترلة الطر 
الت  عنبب  كن تشـــــــــــــجعالمء عل  العما مًعءي ولذلك، يإون  كى  الطري ن عل  كن ع ديء بجدية مء عد/ 

متنعء عن عل  ىاـن الن ة ويث س اسـتعدادهمء إلىراز تقدم وحو التوصـا إل  ىا سـ ءسـ  للنزاث، وكن ي
 الخطءبءت واأليعء/ الت  ت ثر سلبء عل  الماءع  الرام ة للتوصا إل  هذا الحاي

https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/A/RES/74/294
https://undocs.org/ar/A/RES/74/294
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/2019/787
https://undocs.org/ar/S/2019/787
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ورغم بعض التحديءت الت  جرت اإلشـــــــــــــءرة لالء ي  هذا التقرير، اســـــــــــــتمرت البعثة ي  تنت ذ  - 79
 والعتالء وي  الحتءظ عل    ئة مالئمة الســــتئنءر العمل ة الاــــ ءســــ ةي ومن خال/ رصــــد تنت ذ االتتءقءت

المتعلقة  وقف إطالق النءر عن لثب، والاـــــــع  بءســـــــتمرار للتتءعا م  الطري ن لنزث يت ا المحـــــــءدر 
المحتملة للتوتر، تضــطل  البعثة  دور ىءســم ي  من  وشــوب النزاثي وةتضــا هذ  الجالود، تم التخف أ 

دار من ىدة ىءالت التوتر الت  ىدثس، وُوضـــــــــــــ  ىد لعدة اوتالءتءت هءمة وطويلة األمد غرب الج
د يوائد الد لومءس ة الوقءئ ة ويتو قنوات لالتحء/ي   الرمل ، ممء سمو  تحق   وتءئت ملموسة تجا 

وتتوقف الثقــة ي  وقف إطالق النــءر عل  امتثــء/ الطري ن للشـــــــــــــرور المتت  عل الــء واىترام  - 80
/ لالء التحــــا ي  هذ  الماــــءئاي وياــــءورو  القل  إزا  اال وختء  الذي ســــلطة األمم المتحدة الت  تخو 

، إم كن ملك يقو  الترت بءت الت  يقوم عل الء 1ىدث م خرا ي  معد/ االمتثء/ لالتتءق العاـــ ري رقم 
وقف إطالق النءر الدائمي وكدعو ج الة ال ول اـــــءريو إل  مقء لة قءئد قوة البعثة وتل  التعج ا بإيجءد ىا 

عو المبرب إل  الحتءظ عل  التعءون ي وكد1للعدعد من االوتالءتءت المتبق ة لالتتءق العاـــــــــــــ ري رقم 
العاـــ ري الذي ملرُته ي  تقريري الاـــء  ي وكشـــج  مجلس األمن لذلك عل  كن ي رر تأت د هذا الم دك 
األســــءســــ  ودعمه الثء س للبعثة ي  ماــــءع الء الرام ة إل  الحتءظ عل  كى ءم وقف إطالق النءر ومن  

 وشوب النزاثي

ولكن لةســف، مر  كتثر من عءم  التتءعا م  ح ءدة البعثةي ويتطلب ىا الخاليءت والمشــءغا - 81
عل  آخر اجتمءث عقد  كي من الطري ن م  ممثل  الخءصي وىرصــــــء عل  محــــــلحة الجم  ، كوءشــــــد 
جم   األطرار مرة كخرال كن تاا ملتزمة وكن تتواصــــــــــــــا بشـــــــــــــ ا منتام م  ح ءدة البعثة، المدو ة 

الخءص من االجتمءث بأي من الطري ن دون عوائ ،  والعاـــــــــــ رية عل  ىد ســـــــــــوا ي وتن تم قن ممثل 
ىاب االقتضء ، كمٌر كسءس  ألدا  دور  بحتته ممثل  الخءص ي  اإلقل مي وكشج  ج الة ال ول اءريو 

 كيضء عل  تع  ن منا  جدعد م  البعثة ي  منطقة البعثةي

جر الزاوية لوقف وال عزا/ مرلز المنطقة العءزلة  وصــتالء منطقة مجردة من الاــالل يشــ ا ى - 82
إطالق النءر ي  الحــــــــحرا  البرة ة، وياــــــــءورو  القل  من عمل ءت التوغا الت  ىدثس م خرا ي  هذ  

 المنطقةي وكدعو الطري ن إل  وقف كي وشءر كو وجود عا ري داخا هذ  المنطقةي 

م من وياـــــــءورو  القل  كيضـــــــء إزا  تزاعد ال الغءت الواردة عن وجود مالرة  المخدرات وغ ره - 83
العنءصر اإلجرام ة ي  الححرا  البرة ة، رغم إ دا  الطري ن التزامالمء بءلتحدي لالءي وتم كسلم بأن هذا 
ر الطري ن بأن التحدي لالذ  التحديءت بءلوسءئا العا رية عل   الوض  يش ا محدر قل  ىق ق ، ُكمل 

 يم ن ت رير ي  اليقو  وقف إطالق النءر وةءلتءل   1وحو عتعءر  م  االتتءق العا ري رقم 

وكدعو الطري ن مجددا إل  اىترام وىمءية وتعزيز ىقوق اإلواــــــــــــءن لجم   األشــــــــــــخءص ي   - 84
الحـــــحرا  البرة ة، بمء ي  ملك بمعءلجة ماـــــءئا ىقوق اإلواـــــءن العءلقة وتعزيز التعءون م  متوضـــــ ة 

 رصد الت  تويدهءي ىقوق اإلواءن وآل ءت ىقوق اإلواءن التءبعة لةمم المتحدة، وت ا ر بعثءت ال

، عنبب  النار ي  تط    عقوةءت غ ر اىتجءزية وتطالق 19-وي  ســـــــــــــ ءق جءئحة لوي د - 85
 ســرال يئءت مع نة من الاــجنء ، ألن األشــخءص المحروم ن من ىريتالم كتثر عرضــة لخطر العدوالي

جزين وتضـــــــــءية إل  ملك، عنبب  التعج ا بختض عدد األشـــــــــخءص رهن االىتجءز التحتا ، كو المحت
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لمخءلتءت باــــ طة كو لجرائم ســــ ءســــ ة، كو من شــــءريوا عل  والءية مدة عقوةتالم، كو المحتجزين بحــــورة 
غ ر قءووو ةي ومن المالم كيضــــــــء ضــــــــمءن توي ر الرعءية الحــــــــح ة الكءن ة لةشــــــــخءص الذعن ال يم ن 

 اإليراج عنالمي

مءت تندور صـــعوةءت وتواجه متوضـــ ة شـــ ون الالجئ ن والجالءت التءعلة اإلواـــءو ة ي  مخ  - 86
متزاعدة ي  تل  ة اىت ءجءت الالجئ ن الحــحراوي ن الضــعتء ي ويضــال عن م شــرات الحــحة والتبذية 
الت  ظلس ي  ماــــتويءت متزعة، وخدمءت توي ر م ء  الشــــرب الت  ال تزا/ كدو  ب ث ر من ماــــتوال 

نــءجمــة عن جــءئحـة المعــءع ر الــدول ــة، والنقص المزمن الماـــــــــــــتمر ي  اللقــءىــءت، كدت التالــدعــدات ال
إل  تتءقم مواطن الضــعفي ولذلك، يإون  كشــج  المجتم  الدول  عل  مواصــلة تقديم الدعم  19-توي د

 للعمل ءت اإلواءو ة ي  مخ مءت تندوري

وتاــــمو زيءدة مشــــءرلة المركة ي  ىتظ الاــــالم  تحاــــ ن كدا  عمل ءت األمم المتحدة للاــــالم  - 87
مبءدرة العما من كجا ىتظ الاــــــــــــالم، كود اإلعراب عن تقدعري وتعزز يعءل تالءي وتمشــــــــــــ ء م  كهدار 

لل لدان الماءهمة بقوات ي  البعثة عل  الدعم الذي تقدمه من كجا ماءعدة البعثة عل  كن تكون بعثة 
 ومومج ة ي  هذا الحدد، وكشجعالء عل  مواصلة هذا الدعمي 

/ عل ه لا والبعثة ه  المحدر الرئ ا ، والوى د ي  معام األى ءن،  - 88 / عل ه ويعو  الذي كعو 
من مجلس األمن والدو/ األعضــــء  واألمءوة العءمة للححــــو/ عل  المعلومءت والمشــــورة غ ر المتح زة 
بشــــــــــأن التطورات الماــــــــــتجدة ي  اإلقل مي وي  هذا الحــــــــــدد، تمثا البعثة آل ة ى وية ل وذار المب ري 

م مثءال واضــــحء ودائمء عل  وتضــــطل  البعثة كيضــــء  دور ال غن  عنه لمن  وشــــوب الن زاعءت وه  تقدِ 
التزام األمم المتحدة والمجتم  الدول  بإيجءد ىا ســـــــ ءســـــــ  عءد/ ودائم ومق و/ من الطري ن للنزاث ي  

ي لذلك، كوص  (2019) 2494و  (2019) 2468و  (2018) 2440الححرا  البرة ة ويًقء للقرارات 
 ي2021تشرين األو/أكتتوةر  31بأن يمدد مجلس األمن والية البعثة لمدة سنة واىدة، ىت  

ي  جم   كوحء  العءلمي ولم تنته معرلتنء كثرا مدم را عل  النءس  19-لقد ترلس جءئحة لوي د - 89
ضـــــــد هذا العدو المشـــــــترك بعُدي وقد تم نس البعثة من مواصـــــــلة كدا  المالمة األســـــــءســـــــ ة الموللة لالء 

بتضــا االلتزام  -ومن تتءدي كن تأثر كي ىءالت عل  البعثة  -والمتمثلة ي  رصــد وقف إطالق النءر 
ا الع دعد منالم إجءزاتالم وأكو تجءوزوا مدة خدمتالم المتوقعة ب ث ر، الثء س لجم   كيراد البعثة، الذعن كج 

ولذلك بتضــا الدعم الذي قدمته ال لدان الماــءهمة بقوات ي  البعثةي وكود كن كع  ر عن خءلص شــ ري 
إل  واـــء  ورجء/ البعثة عل  التزامالم الراســـ  بءلبعثة وةأهدار األمم المتحدة ومقءصـــدهء، بمء ي  ملك 

ي وكود كن كشـــ ر كيضـــء ممثل  الخءص للحـــحرا  19-ءت النءشـــئة عن جءئحة لوي دي  مواجالة التحدي
البرة ة ورئ س البعثة، لولن ســــــــت وارت، وقءئد القوة، اللوا  ضــــــــ ء  الرىمن، عل  ح ءدتالمء المثءل ة ي  

  ظا هذ  الارور الح،بة للبءيةي

https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)
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 المرفق األول

 الغربيةبعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء   

 2020آب/أغسطس  31المساهمات في   

 المجموث )ب(الشرطة المدو ة )ك(القوات )ك(المراق ون العا ريون  ال لد
 2  - 2 األرجنت ن     

 5  - 5 النماء
 23  20 3  نبالديش

 2   2  وتءن
 4   4 ال رازيا
 9   9 الح ن

 1   1 تولوم  ء
 2   2 توت ديتوار

 10   10 تروات ء
 1   1 ج  وت 
 4   4 إتوادور

 21   21 محر
 2   2 الالتءدور

 3   3 يرواء
 3   3 كلمءو ء

 14  7 7 غءوء
 4   4 غ ن ء

 9   9 هندوراس
 5   5 هنبءريء

 1   1 الالند
 2   2 إودوو ا ء

 2   2 كعرلندا
 2   2 إيطءل ء
 2   2 األردن

 6   6 تءزاخاتءن
 2   2 مالوي 
 7   7 مءل زيء

 3   3 الم ا ك
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 المجموث )ب(الشرطة المدو ة )ك(القوات )ك(المراق ون العا ريون  ال لد
 3   3 منبول ء     

 1   1 الج ا األسود
 4   4 و بء/

 3   3 و ج ريء
 10   10 بءتاتءن

 1   1  ولندا
 4   4 جمالورية لوريء

 10   10 االتحءد الروس 
 1   1 سري الوكء

 3   3 الاويد
 2   2 سويارا

 2   2 توغو
 )ج(196 0 27 168 المجموع 

 
 يردا من   نالم قءئد القوةي 245القوام المأمون به هو  )ك( 

 يرداي 12القوام المأمون به هو  )ب( 

 القوام التعل  ي  الم دان من كيراد الشرطة العا رية والشرطة المدو ة، ومن   نالم قءئد القوةي  (ج) 
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 المرفق الثاني

 الخريطة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


