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 تقرير األمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  
 مقدمة - أوال 

الذي مدد اجمللس مبوجبه والية بعثة  (20١7) 235١يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - ١
، وطلب مين     قدم إل ه 20١8ن ســـــــــر   بري   30األمم املتحدة لالســـــــــتصترا   الرـــــــــحراا ال رب ة    

 عن احلرلة   الرـــــــــحراا ال رب ة قب  ارية ة.ة الواليةل ويعر  التقرير ملر جودَّ من ت وراق مرذ التقرير تقريرا  
( ويتررول برلوصــــا احلرلة علض  ر  الواقو، ووملــــو املصروملــــرق الســــ رســــ ة املتعلقة S/2017/307األخري )

، والرــــــــــــــعوبرق الراهرة ال  تواجه (20١7) 235١برلرــــــــــــــحراا ال رب ة والتقدم اير  ة رر، وترص ذ القرار 
  لب عل ررلعمل رق البعثة واخل واق املتخذة للت

،  علرت قراري تع ني هورســـــــت أوهلر ) ملرن ر( برـــــــصته مبعو   20١7آب  غســـــــ س  ١٦و   - 2
الشـــــخرـــــ  اصديد إا الرـــــحراا ال رب ة، س َّ أريســـــتوةر روم )الواليرق املتحدة األمري  ة( الذي انترت 

أرنو    ١مربل و   يلول ســــــــبت 8ل وقد تقلد الســــــــ د أوهلر مررمه   20١7ن ســــــــر   بري   30واليته   
األول ديسمرب،  علرت  يضر عن تع ني أولن ست وارق )أردا( ممثال خرصر جديدا يل   الرحراا ال رب ة 

 تشرين الثرين نوةمربل 22ورئ سر للبعثة، خلصر ل  م بولدوك )أردا( ال   جنزق مرمترر   
 

 التطورات األخيرة - ثانيا 
الل الص.ة املشـــــمولة برلتقرير هردئة علض وجه العموم، ملـــــمن ظلت احلرلة   الرـــــحراا ال رب ة خ - 3

 دود مر مت رت البعثة من معريرتهل إال    مظرهر التوتر بني ال رةني، ومررر املسـرئ  غري ايسـومة املتعلقة 
 مبر قة ال رأراق، ةضال عن الشواغ  األمر ة، قد ظلت ت بو ب ئة عمل رق البعثة وترص ذهر لواليتررل

، ســحبت جبرة البول ســرريو عررصــرهر املســلحة من املر قة العر لة 20١7ن ســر   بري   28 ةص  - ٤
  ال رأراق، الواقعة جروبو اإلقل مل و رةظت البعثة علض وجودهر   املر قة ط لة ســرعرق الرررر لرصــد 

 رأراق هردئة الت وراق، وعز ته عرد الضــرورة بترص ذ دوريرق بواســ ة طرئراق اول  وب.ل وظلت مر قة ال
وخرل ة من عررصر  ي من ال رةني خالل الص.ة املشمولة برلتقرير     واخر أرنو  األول ديسمرب، عردمر 
قرمت جمموعة عس رية ص رية تربعة صبرة البول سرريو برلدخول إا املر قة العر لة ملدة قررية لرق  رسرلة 

.  ســب   ســبرل برلســ رراق من املقرر    متر املرأبرق إا مراقيب البعثة مصردهر    جبرة البول ســرريو ســتع
،  قرم ةريق ص ري يتألا 20١8أرنو  الثرين يررير   ٤املشررأة ة ه عرب اإلقل م صوب موريترن رل وابتداا من 
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مرأزا ”ة مر يبدو من عررصر غري مسلحة تربعة صبرة البول سرريو مر وصصته ق ردة جبرة البول سرريو ب ونه 
م. تقريبر جروبو شرل مرأز املراقبة  500ررا سرعرق الرررر داخ  املر قة العر لة، علض مسرةة    “للرصد

املؤقت التربو للبعثةل ومل تزل تلك العررصـــــــــر   املوقو املذأور   ررا ســـــــــرعرق الرررر    ترري  إعداد هذا 
مدن ني غري مســلحنيل  “رطةشــ”التقريرل و أدق جبرة البول ســرريو للبعثة    العررصــر املوجود تتألا من 

 ، دع ت البعثة إا معريرة عدم وجود  سلحة   مرأبترمل20١8أرنو  الثرين يررير   2٤و  
،  قر جملس األمن بأ  األ مة األخرية   املر قة العر لة (20١7) 235١من القرار  3و  الصقرة  - 5
ال رأراق تثري مســـرئ   ســـرســـ ة تتعلق بوقا إطالل الررر واالتصرقرق  اق الرـــلة وشـــ عين علض      

السـب  ال  ك ن من خالور    تلك املسـرئ ل و  هذا الرـدد، وجرت األمرنة العرمة مذأرتني شـصويتني 
  عن طريق إيصرد بعثة  زيرا  يون ه تق.ح ة رمر معرصة تلك املســــــــرئ 2إا امل رب وجبرة البول ســــــــرريو   

خرباا إلجراا مشــروراق متعمقة مو ال رةنيل أمر التمســت األمرنة العرمة معلومرق بشــأ  املســرئ  املشــرر 
 هل و  ل وقبلت جبرة البول ســـــــــــــــرريو االق.اح    زيرا  يون(20١7) 235١من القرار  3إل رر   الصقرة 

مر  ال صرحلر ويش   ملمرنة للحصرظ علض  ١آب  غس س، رد امل رب بقوله إ  االتصرل العس ري رقم 
 ل“غري مررسبة” و “  غري  واار”وقا إطالل الرررل غري  نه اعترب البعثة املق. ة 

، ا تج األمني العرم صبرة البول سرريو، ابراه م 20١7أرنو  األول ديسمرب   ٩و  رسرلة مؤرخة  - ٦
غــريل،   ةلــة  مور، علض عــدم إ ــرد  ــ  أل مــة ال رأراق وعــدم إيصــرد بعثــة خرباا األمم املتحــدة وعــدم 

ل و ذر (20١7) 235١ق رم األمم املتحدة برختر  إجراااق ملموســـــــــــــــة لترص ذ    رم قرار جملس األمن 
 ل“تقب  برستمرار الوملو الراهن علض مر هو عل ه”من    جبرة البول سرريو لن 

، وجه املمث  الدائم للم رب لدى األمم املتحدة رســـــــــــــــرلة إا 20١8أرنو  الثرين يررير   ٤و   - 7
ة رر عن القلق من الوملـــــــــــو املت ور   ال رأراق، ويقول إ  وجود  وأ ل  لعمل رق  صظ الســـــــــــالم يعرب

جبرة البول ســرريو داخ  املر قة العر لة  و طربو عســ ري ومن و ةرو يشــ   انتررأر لالتصرل العســ ري 
ل وقد أررق الســل رق امل رب ة تأأ د الرســرلة نصســرر خالل عدة مررقشــرق مو مبعو   الشــخرــ  ١رقم 

 الس رس ة وعمل رق  صظ السالمل ومو وأ ل َّ للشؤو 
أرنو  الثرين يررير،  عربت عن برلغ القلق من مظرهر التوتر املتزايدة   ال رأراق مؤخرا،   ٦و   - 8

ودعوق ال رةني إا التحل  بأقرـــض درجرق ملـــبس الرصس وتصردي ترـــع د مظرهر التوترل ودعوق  يضـــر 
دية وعدم اختر   ي إجراااق قد تشــــــــــــــ   ت  ريا للوملــــــــــــــو إا عدم عرقلة  رأة املرور املدين والت رري العر

أرنو  الثرين يررير، طلبت   5القرئم   املر قة العر لةل و  رسرلة إا األمني العرم صبرة البول سرريو مؤرخٍة 
   كترو ال رةر  عن اختر   ي إجراااق من شـــــــــأار    تقو  اصرود ال  يبذور مبعو   الشـــــــــخرــــــــ    

 العمل ة الس رس ة، وأررق   الوقت نصسه تأأ د التزام  برلتسوية السلم ة للرزاعل سب   استئررف 
أرنو  الثرين يررير،    األمني العرم صبرة البول ســـــــــــــــرريو علض معرصة   7و  رســـــــــــــــرلة مؤرخة  - ٩

ب ريقة ةعرلة   ســــــــ رل اج شــــــــرم   ب    ”األســــــــبرب ال رمرة وراا مظرهر التوتر   مر قة ال رأراق 
و شــــــرر  يضــــــر إا    قرار جبرة البول ســــــرريو ســــــحب ل “ت  ة ه الترص ذ الترم لوالية البعثة مرأز الرــــــدارةحي

ذ هبدف ت سري اصرود ال  تبذور األمم املتحدة وسوف  20١7وجودهر من ال رأراق   ن سر   بري   اختخ
علق  رأة مرور املدن ني عرب  مر ة مر يتل “التزامرق ة و األطراف املعر ة” ري اســــــــتعراملــــــــه علض ملــــــــوا 

    دود بلد  رل  واالع.اف الضـــمين ”املر قة، ةقد  عرب عن  ســـصه من    هذا يعين توســـو امل رب 
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و  اخلترم،  شـــــرر األمني العرم صبرة البول ســـــرريو إا    ل “بأ  الوملـــــو الرررئ  ل قل م قد ُ ســـــم برلصع 
  مصروملـــرق موملـــوع ة دو  شـــروو مســـبقة، وبرلتعرو  الترم  جبرة البول ســـرريو مر  الت ملتزمة برملشـــررأة

 مع  ومو مبعو   الشخر ل
شــــــــــبرو ةرباير، أرر املمث  الدائم للم رب،   رســــــــــرلة موجرة إا وأ ل  لعمل رق  صظ  ١و   - ١0

الســــــــــالم، تأأ د قلق امل رب من اســــــــــتمرار وجود جبرة البول ســــــــــرريو برلقرب من مر قة ال رأراقل و أد 
شـــــــبرو ةرباير، أتب  5ب  يضـــــــر     لك الوجود يعر  للخ ر اســـــــتئررف العمل ة الســـــــ رســـــــ ةل و  امل ر 

املســــــؤول امل ر  املعين برلترســــــ ق مو البعثة رســــــرلة إا ممثل  اخلرس تردرل   اإلطرر نصســــــه، ويلتمس مره 
 املشرووللض انسحرهبر الصوري غري ة رر    يواص  وي ثا تواصله مو جبرة البول سرريو للحرول ع

تشـــــرين الثرين نوةمرب،  لقض امللك سمد الســـــردم خ ربر  مبررســـــبة الذأرى الســـــروية الثرن ة  ٦و   - ١١
واألربعني للمســـــــــرية اخلضـــــــــراال و أر    امل رب ال يزال ملتزمر برملشـــــــــررأة   العمل ة الســـــــــ رســـــــــ ة   إطرر 

 ل و شــــــرر إا    مشــــــررأة امل رب تقوم الديررم ة احلرل ة ال  دعوق إل رر وبرلتعرو  مو مبعو   الشــــــخرــــــ
علض  ربعة مبردئ  ربتة ه : ) ( رةض  ي    آخر غري الســـــــــــ ردة الترمة للم رب علض الرـــــــــــحراا ال رب ة 
واق.اح احل م الـــذال الـــذي قـــدمـــهي )ب( وامـــ  ة و األطراف مســـــــــــــــؤول ترـــر عن إ ـــرد  ـــ  اـــرئ ي 

الو  دة امل لصة برعرية مســـــــــــرر التســـــــــــويةي )د( ورةض  ي الدول ة او ئة وا .ام جملس األمن برعتبرره  )ل(
م توف  ولن يقا امل ربل “مق. رق مت رو ة ترم  إا اوي  مســـرر التســـوية عن املرجع رق املعتمدة”

، “ قرل م]ه[ اصروب ة”ال د   انتظرر إ رد احل  املرشـــــــود، ب  ســـــــ واصـــــــ  عمله من  ج  الررو  بترم ة 
ق رم بدورهر أرــــــــــلة وصــــــــــ  بني امل رب والبلدا  األةريق ة الواقعة جروبرل و أرق    لك مت  ررر من ال مبر

تررـــــــال من التزامرق امل رب   إطرر ”وســـــــرئس اإلعالم    جبرة البول ســـــــرريو شـــــــ بت اخل رب برعتبرره 
 “لعمل ة السالم

حل رة العرمة وخالل الص.ة املشــــمولة برلتقرير، وملــــمن  دود مر مت رت البعثة من معريرته، ظلت ا - ١2
  الع و  هردئة   معظم األوقرق، ول ن شـــــــــربترر مظرهراق  عمت جبرة البول ســـــــــرريو    قواق األمن 
امل رب ة قمعترر بعرال و  الوقت نصســه، تواصــلت االســتثمرراق امل رب ة   الرــحراا ال رب ة، وجرى ترص ذ 

يو مرارا علض اســت الل امل رب ب ريقة غري العديد من املشــرريو  و اإلعال  عرررل وا ت ت جبرة البول ســرر 
 قرئمر جديدا علض  ر  الواقول قرنون ة للموارد ال ب ع ة للرحراا ال رب ة وخلقه وملعر

وظلــت احل ــرة العــرمــة   ال مــرق الالجئني قرب ترــدوف، بــرصزائر، هــردئــة وخــرل ــة من احلواد   - ١3
ف الالجئني من جراا ةود العمل ة الســ رســ ةل ال ربى، علض الرغم من اســتمرار مشــرعر اإل برو   صــصو 

ووقو عدد قل   من املظرهراق املتصرقة   ال مرق الالجئني أرال ت رل علض نقص امل ره   ال م الســمررة 
   يرر مريو وعلض الرقص   ال رربرا   ال م الع و    أرنو  الثرين يرريرل ووقو ا ت رل صـــــــــــــــ ري   

مريو ملـــــــــد قرار جبرة البول ســـــــــرريو االنســـــــــحرب من ال رأراق،     طرلب  رابوين قرب تردوف    يرر
ايت و  بإعردة الرظر ة هل و أد مســـــؤولو جبرة البول ســـــرريو للبعثة     رد ني  مر ني صـــــ ريين ا رني ومر 

دمة صلة برملخدراق قد وقعر   ال م   وسرد والسمررةل ومل يزل التررقص امل رد   املسرعدة اإلنسرن ة املق
إا الالجئني مرـــــــــــدر قلقل ووجه أ  من برنرمج األغذية العرمل  ومرســـــــــــق األمم املتحدة املق م   اصزائر 
نداااق إا املرحنني    يرر مريو وتشـــــــــــرين األول  أتوبر، تبرعرل و  متو  يول ه،  حلقت الريرح الشـــــــــــديدة 

ملراةق التعل م ة   ال م الداخلة مل أ من مالجئ األســــــــــر املع شــــــــــ ة وبعدد من ا ١00 ملــــــــــرارا بأأثر من 
 بب  لك   عدد ص ري من اإلصربرقللالجئني، ةتس
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و عربت جبرة البول ســـرريو للبعثة مرارا عن قلقرر من ا ديرد خ ر بريب املخدراق غري املشـــروعة  - ١٤
قبض علض   الرــحراا ال رب ة، و عمت    مرشــأه امل ربل ةص   زيرا  يون ه،  علرت جبرة البول ســرريو ال

تشــرين األول  أتوبر،   م علض التســعة عشــر ةردا  3١مواطرر م رب ر بترمة االجترر برملخدراقل و   ١٩
بأام ست زو  مبرةق اال ت ر  عرمرل و بل ت جبرة البول ســـــــــــــرريو البعثة  ١٦برلســـــــــــــ ن ملدة ترـــــــــــــ  إا 

 ت صرري ل  
  ةلة  مور، عن القلق من وجود  وأتبت إيل الســــــــــــــل رق امل رب ة   بس مررســــــــــــــبرق معربة، - ١5

جبرة البول ســـرريو وبررا جدرا  رمل ة   املر قة العر لة برلقرب من مر قة ال رأراقل وأرتبين املمث  الدائم 
للم رب  يضــــر ل  رر التأأ د علض    الرزاع   الرــــحراا ال رب ة يقو ملــــمن االخترــــرس احلرــــري جمللس 

تأأ ـد اع.ا  امل رب القـرطو علض  ي مشــــــــــــــــررأة لالارد األةريق    األمن التـربو لممم املتحـدةل وأرر 
، وصــا املمث  الدائم تقريري الســربق عن 20١7ن ســر   بري   ١8العمل ة الســ رســ ةل ةص  رســرلة مؤرخة 

ه بعض اإلسقرطرق و وجه القرور، وخبرصة ( ب ونه غري متوا  ، وانتقد ة S/2017/307الرحراا ال رب ة )
مر يتعلق  قول اإلنســـــــــر  والوملـــــــــو اإلنســـــــــرين   ال مرق الالجئني برلقرب من تردوف، والعالقرق بني 

 البعثة وجبرة البول سرريول
مررســبة، معربر عن  ســصه ممر وصــصه االنتررأرق  ١٦وأتب إيل األمني العرم صبرة البول ســرريو    - ١٦

قول اإلنســـر ، مث  قمو املظرهراق الســـلم ة، واال ت ر  غري القرنوين للمترمني   قضـــ ة اأد  امل رب ة حل
إ يك ووةرة   د ســـــــــــــــ ررا اأد  إ يكي واألعمرل االســـــــــــــــتصزا ية   امل ره اإلقل م ة قبرلة اصروب ال ر  

إعال  مر قة اقترردية  للرحراا ال رب ةي واالست الل غري املشروع للموارد ال ب ع ة، مبر    لك من خالل
خرلرــــــــــة   امل ره املتربة للرــــــــــحراا ال رب ةل و هرب برألمم املتحدة مرارا إا إنشــــــــــرا آل ة لرصــــــــــد  قول 

محرية و دة  راملــ  إقل م الرــحراا ” لتســوية نزاع الرــحراا ال رب ة، و ١٩٩١اإلنســر ، وترص ذ خ ة عرم 
بتقريري الســــــربق عن الرــــــحراا ال رب ة،  عرب ممث  جبرة وة مر يتعلق ل “ال رب ة غري املتمتو برحل م الذال

البول ســـــــرريو   ن ويورك عن قلقه من    ترـــــــر ا الرـــــــحراا ال رب ة أإقل م غري متمتو برحل م الذال  ُأر 
بأنه موقا جبرة البول ســـــــــــــــرريو، ب رمر هو موقا اصمع ة العرمة لممم املتحدةل أمر انتقد دعول املت ررة 

 إا االنسحرب من مر قة ال رأراقلريو جبرةو البول سر
  

 األنشطة السياسية - ثالثا 
ر ب ال رةر  والدولتر  اجملرورتر  بتع ني مبعو   الشـــــــــــــخرـــــــــــــ ، وتعردوا بدعم جرودهل وعقد  - ١7

املبعو  الشــخرــ    ن ويورك مشــروراق  ول ة مو ممثل  ال رةني والدولتني اجملرورتني و عضــرا جملس األمن 
قرا الرـــــــحراا ال رب ة، هبدف اســـــــتئررف العمل ة الســـــــ رســـــــ ة بروح جديدة وديررم ة جديدة وجمموعة  صـــــــد

والتوصـــــ    ارية امل رف إا اق ق    لرزاع الرـــــحراا ال رب ة ي و  عردال ودائمر ومقبوال لدى ال رةني 
حدة ئ م ثرل األمم املتوي ص  لشــــــــــعب الرــــــــــحراا ال رب ة تقرير مرــــــــــريه   ظ  ترت برق ترســــــــــ م ومبرد

 ومقرصدهل
تشــــــــــــرين األول  أتوبر، قرم مبعو   الشــــــــــــخرــــــــــــ  بزيررته األوا إا  2٤إا  ١5و  الص.ة من  - ١8

املر قةل وســرةر إا الربرو ورابوين وتردوف واصزائر العرصــمة ونواأشــوول وأر  اودف الرئ ســ  من الزيررة 
د مررر وبررا الثقة وتق  م الوملـــــــــو علض هو التواصـــــــــ  مو ال رةني والدولتني اجملرورتني لصرم موقا أ  وا 
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 ر  الواقو بشــــ   مبرشــــرل وعلض الرغم من    ة و اصررق املعر ة أررق تأأ د املواقا ال  تبرترر مرذ 
 وقت طوي ، ةإنين متصرئ  من أونه است رع    يعقد مررقشرق علض  علض مستوى   ة و  حنرا املر قةل

لشـــخرـــ  من جرنب امللك سمد الســـردم، ورئ س الو راا، ســـعد ةص  الربرو، اســـُتقب  مبعو   ا - ١٩
الدين العثمرين، وو ير الشـــــــــــــــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويل، نرصـــــــــــــــر بوري ةل ور ب امللك بتع ني مبعو   
الشــــخرــــ  و عرب عن التزامه بعمل ة التصرو ل و عرب رئ س الو راا  يضــــر عن تأي ده لل رود ال  يبذور 

الرزاعل و  الوقت نصســــــه، أرر و ير الشــــــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويل   امل رب مبعو   الشــــــخرــــــ  حل  
تأأ د اســــــتمرار التزام بلده برلتوصــــــ  إا    ســــــ رســــــ  للرزاع يســــــترد إا مبردرة احل م الذال ال  قدمرر 

ور تضـــــــ لو اصزائر بدل وشـــــــدد علض       الرزاع   الرـــــــحراا ال رب ة يت لب    2007امل رب   عرم 
  أثر  مه ةل

و  رابوين، اجتمو مبعو   الشــــــــخرــــــــ  برألمني العرم صبرة البول ســــــــرريو و عضــــــــرا ق ردة اصبرة  - 20
وممثل  الرسرا والشبربل وأرر األمني العرم صبرة البول سرريو تأأ د التزام احلرأة غري املشروو برلتوص  إا 

رنرة الشـــعب الرـــحراوي، وال ســـ مر الشـــبرب تســـوية ســـلم ة للرزاع وســـلس   الوقت  اق الضـــوا علض مع
واألشـــــــــخرس الذين يع شـــــــــو    ال مرق الالجئنيل و هرب برمل رب إا العودة ل رولة املصروملـــــــــرق دو  
شــــــروو مســــــبقةل  و  ررا  يررة إا ال م  وســــــرد لالجئني قرب تردوف، عرين مبعو   الشــــــخرــــــ      د 

ل احلرد لدى ســـــــــــــــ رنه الذين ال يزالو  يعرنو  من ال مرق الالجئني مشـــــــــــــــرعر اإل برو العم ق واالنصعر
عواقب الرزاع الذي اســـتمر لص.ة طويلة جدال وشـــ لت الظروف القرســـ ة   املخ مرق وســـخس ال ثريين، 

ســ مر الرســرا والشــبرب، وانعدام آةرل مســتقب   ةضــ  املشــرهدو املؤ رة ال  ظلت عرلقة بذاأرة مبعو    وال
و  تردوف،  جرى مبعو   الشخر   يضر اجتمرعر مبوظص  البعثة املدن ني الشخر  بعد انتررا الزيررةل 

ومراقب رر العســـــــ ريني، و عرب وم عن امتررنه لعملرم املرم الذي يســـــــرم إســـــــررمر ملموســـــــر   ب ئة ب ئة 
 ترص ذية موات ة لعمل ة التصرو ل

لعزيز بوتصل قة، ورئ س و  اصزائر العرصــــــــــمة، اجتمو مبعو   الشــــــــــخرــــــــــ  برئ س اصزائر، عبد ا - 2١
الو راا  محد  وحيىي، وو ير الدولة وو ير الشـــــــــــــــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويل، عبد القردر مســـــــــــــــره ل و أد 
الرئ س دعم بلده املتواصـــ  ألي تســـوية ســـلم ة تقبلرر جبرة بول ســـرريو و عرب عن ا .امه حلقرر   تقرير 

بررا الثقة ة مر بني ة و اصررق املعر ةل و عرب رئ س املرــريل ودعر مبعو   الشــخرــ  إا    يســرهم   
الو راا عن رســــــــرلة ممر لةل و أد و ير الدولة وو ير الشــــــــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويل دور اصزائر بوصــــــــصرر 

 لده مببد  احلق   تقرير املرريلدولة جمرورة ةضال عن التزام ب
و  نواأشــــوو، اجتمو مبعو   الشــــخرــــ  برئ س موريترن ر سمد ولد عبد العزيز، ورئ س الو راا  - 22

حيىي ولد  دمني، وو ير اخلررج ة اســـــــــــــــل و ولد  محد إ يد ب هل وأرر ة و ايرورين تأأ د موقا موريترن ر 
 بش   ترمل وأذلك استعدادهم لدعم جرود مبعو   الشخر  “احل رد اإل ر ”الثربت املتمث    

و أد مبعو   الشــخرــ  صم و سروريه طوال الزيررة ملــرورة العم  معر بروح من التواةق والواقع ة  - 23
واســـــتئررف العمل ة الســـــ رســـــ ة من دو  شـــــروو مســـــبقةل و هرب هبم إا إبداا دالئ   ســـــن الر ة ال  من 

أــ  اصرــرق املعر ــة ال    شــــــــــــــــأاــر    تثبــت التزامرم بــرلتوصــــــــــــــــ  إا  ــ  مقبول لــدى ال رةنيل و ةعــت
اســـتشـــريق   ررا  يررته األوا عن  ســـصرر من انعدام التعرو  اإلقل م  بســـبب الرزاع علض الرـــحراا ال رب ة، 
 ومر ير م عره من مل رع ةرس العم  وتعثر الرمو وهدر الصرس برلرسبة إا ة و شعوب املر قة امل ررب ةل
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و   الشـخرـ  إ رطة جمللس األمن   ن ويورك عن  يررته تشـرين الثرين نوةمرب، قدم مبع 22و   - 2٤
 “قدرا مر من التول”األوا إا املر قةل و عرب عن تصرؤل  ذر و شـــــــــرر إا  نه ملس لدى ة و ايرورين 

للتوص  إا   ل ودعر اجمللس إا العم  معه   اديد اخل واق امللموسة املقبلة علض طريق املض  قدمر، 
لس إا جتســـ د الروح اصديدة ال  دعوا إل رر   مواقا أ  مررمل و عرب اجمللس عن و هرب بأعضـــرا اجمل

دعمه العرم ملبعو   الشـــخرـــ ، و شـــرر إا    تع  ره و يررته إا املر قة كثال  إســـررمني مرمني   سرولة 
 للمض  قدمر برلعمل ة الس رس ةل خلق مر يلزم من ديررم ة جديدة

ومرذ اإل رطة ال  قدمرر للم لس، واصــ  مبعو   الشــخرــ   واره مو قردة ال رةني والدولتني  - 25
اجملرورتنيل أمر واص  مشروراته مو  عضرا جمموعة  صدقرا الرحراا ال رب ة، وه  االارد الروس  وإسبرن ر 

اصررق املعر ة ة، وأذلك وةرنســـــــــــر واململ ة املتحدة لربي رن ر العظمض و يرلردا الشـــــــــــمرل ة والواليرق املتحد
 املرتمة األخرىل

أرنو  الثرين يررير، ســـرةر مبعو   الشـــخرـــ  إا  ديس  بربر وبروأســـ    ١8إا  ٩و  الص.ة من  - 2٦
وأ  ريل ولرد  وبرريس لالجتمرع برملمثلني احل وم ني وايرورين   االارد األةريق  واالارد األورو ، مبن 

رد األةريق ، الس د موسض ة   سمد، واملمثلة السرم ة لالارد األورو  للشؤو  ة رم رئ س مصومل ة االا
اخلررج ة والســـــ رســـــة األمر ة ونرئبة رئ س مصوملـــــ ة االارد األورو  ة ديرأر موغرييينل و  هذه املررقشـــــرق، 

ي لممم املتحدة تعرد ايرورو  بتقد  الدعم لل رود ال  يبذور مبعو   الشــــــخرــــــ ، و قروا برلدور الريرد
  هذه العمل ةل وسـلس مبعو   الشـخرـ  الضـوا علض ا  رر السـ رسـ ة واالجتمرع ة واالقترـردية واألمر ة 

شــــبرو ةرباير، ســــرةر مبعو   الشــــخرــــ  إا  ٦امل.تبة عن نزاع الرــــحراا ال رب ة علض ت رم  املر قةل و  
ئني ملررقشـــــة املســـــرعدة اإلنســـــرن ة لالجئني جر ا لالجتمرع مبصو  األمم املتحدة الســـــرم  لشـــــؤو  الالج

    املخ مرق القريبة من تردوفلالرحراويني
أرنو  األول ديســمرب،  رســ  مبعو   الشــخرــ  رســرئ  مت ربقة بدرجة أبرية وجه ة رر   ١٤و   - 27

 عرم الدعوة إا طر  الرزاع والدولتني اجملرورتني لعقد مشـــــــــــــــروراق متعمقة علض الرـــــــــــــــع د الثررئ ل ورد  ة
 برإل رب علض الدعوةل

 أرنو  الثرين   2٦و  25وه ذا، اجتمو مبعو   الشـــخرـــ  برألمني العرم صبرة البول ســـرريو    - 28
يررير بربلنيل وانربت املشروراق برورة متعمقة علض األبعرد الس رس ة واالجتمرع ة واالقترردية واإلنسرن ة 

رمل ل وأرنت االجتمرعرق  يضر ةرصة لتق  م العمل ة الس رس ة للرزاع وللوملو القرئم علض جرنيب اصدار ال
آ ار مررم،  جرى مبعو   الشــخرــ  مشــروراق  ٦   ا   ومررقشــة  ة رر جديدة للمضــ  قدمرل و  

مو و ير الشــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويل امل ر    لشــبونة، تضــمرت مررقشــة  نشــ ة مبعو   الشــخرــ  
تبردلو وجررق الرظر بشـــــأ  الســـــب  املم رة لترظ م ايرد رق مســـــتقبال وبشــــأ  خالل األشـــــرر املرملـــــ ة، و 

الت وراق الس رس ة األخريةل و أد الو ير استعداد امل رب للعم  مو مبعو   الشخر  ووصا املشروراق 
 ل“غر ة ومثمرة”الن ة بأار أرنت ع

ررج ة والتعرو    موريترن رل شـــــــبرو ةرباير، اجتمو مبعو   الشـــــــخرـــــــ    برلني بو ير اخل 8و   - 2٩
و أــــد الو ير علض األمه ــــة ال  تول رــــر موريتــــرن ــــر للحصــــرظ علض عالقــــرق ط بــــة مو ة و جريااــــر، وعلض 

شـــــــبرو ةرباير،  ١5اســـــــتعدادهر لدعم العمل ة الت ســـــــريية الذي تقودهر األمم املتحدة   هذا الشـــــــأ ل و  
و ير الشـــــــــــؤو  اخلررج ة والتعرو  الدويلل و أد الو ير اجتمو مبعو   الشـــــــــــخرـــــــــــ    برلني بو ير الدولة و 
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استعداد اصزائر لدعم العمل ة الس رس ة برصترر بلدا جمرورا، أمر  أد  مه ة ا .ام  ق الشعب الرحراوي 
   تقرير املرريل

رق وتعد الردود اإل رب ة ملمثل  ال رةني والدولتني اجملرورتني مرـــــــدر تصرؤل برلرســـــــبة إيل، ةقد ج - 30
املشـروراق   جو مصتوح وصـريأ  ترح ملبعو   الشـخرـ     يسـت شـا مواقصرم بشـ   موسـو ويتدارم 

 معرم السب  املم رة لترظ م ايرد رق مستقبالل
من القرار  ١١آ ار مررم، قدم مبعو   الشــــخرــــ  إ رطة جمللس األمن، عمال برلصقرة  2١و   - 3١

 ل و عرب اجمللس عن دعمه ال رم  لل رود ال  يبذور مبعو   الشخر ل(20١7) 235١
  

 أنشطة البعثة - رابعا 
 األنشطة التنفيذية - ألف 

 نثض، مقرب   ١٤ةردا ، مررم  225، بلغ قوام العررر العس ري للبعثة 20١8آ ار مررم  ١   - 32
وواصلت البعثة تش  و البلدا  املسرمهة بقواق علض اق ق مزيد من التوا   ةردا ل  2٤٦قوام مأ و  عدده 

ق البعثة دوريرق 20١8آ ار مررم  ١إا  20١7ن ســـــــر   بري   ١بني اصرســـــــنيل و  الص.ة من  ، ســـــــري 
دورية جويةل وظ  التعرو  بني قردة مواقو  ٦7٩أ لوم.ا ونصذق   7٩٩ 085برية جربت مســـر ة تقررب 

شـــــــــــــــمولة برلتقرير  يرراق إا ة وبني ال رةني مرملـــــــــــــــ ر علض وجه العمومل وتضـــــــــــــــمرت الص.ة امل ةرقة البعث
رة و ٩20 قرابة مر قة تدريب ةل و ار املراقبو  العســـــــ ريو   يضـــــــر  28 من الو داق واملقرر واملراأز ايرـــــــَّ
ورد بشأار إشعرر  نشرطر عمل رت ر 2٩2مرأزا للمراقبة شرلو اصدار الرمل  وغربه، ورصدوا مر يصول  3٦5

من جرنب أال ال رةنيل وواصـــــلت البعثة  صرظرر علض مرأز املراقبة املؤقت   ال رأراق، الذي  نشـــــئ   
مراقبني عســـــــ ريني وطب ب وا د ومســـــــرعد طيب وا د، م لصني  ١0ويتألا من  20١٦آب  غســـــــ س 

 برصد األنش ة   ررا سرعرق الررررل
د ارك الدوريرق شــــــــــرلو اصدار الرمل    مســــــــــر ة ال يعدو ق رهر متو  يول ه، قـُ    ١واعتبررا من  - 33
ان القر من مواقو األةرقة بســبب الترديد املبرشــر الذي ورد  واخرو  زيرا  يون ه خب ا  ةراد  أ لوم.  ١00

دول نيل واستمرق األنش ة االعت ردية لتس ري الدوريرق غربو اصدار الرمل ل وظلت العمل رق الل ل ة علض 
رنيب اصدار الرمل  معلقةل ونصذق البعثة  يضـــــر تدابري ا .ا ية إملـــــرة ة ةورا وع لت بتعزيز البر ة التحت ة ج

املردية واو    العمل رل األمين   ة و مواقو األةرقة التســـــــــــــــعةل واق. ت البعثة   م زان ترر املقدمة إا 
( اقتررا الربئ سرـــــــــــــــرة حلمرية ة و مواقو األةرقة A/72/731) 20١٩-20١8اصمع ة العرمة عن الص.ة 

 شرل اصدار الرمل ل
و   واخر أرنو  األول ديســــــــمرب، عردق عررصــــــــر جبرة البول ســــــــرريو إا الظرور داخ  املر قة  - 3٤

ررق جبرة البول ســـرريو إا     لك (ل و  البداية،  شـــ٤العر لة برلقرب من مر قة ال رأراق )انظر الصقرة 
، الذي أر  من املقرر    كر Africa Eco Raceالوجود أر  مرتب ر مبرور ســـبرل ســـ رراق املســـرلك الوعرة 

ســــتع.  ســــب   الســــبرل، وقرمت    أرنو  الثرين يرريرل و أرق جبرة البول ســــرريو  ار  8عرب املر قة   
رأة املدن ة وتأخريهر ملدة وج زة، ةرملـــــــــــــــ ر عدد من املرأبرق إا أرنو  الثرين يررير بوقا جزا من احل ٤

  ســـــــــت تص  مبراقبة مروره، و لك الرجوع القرقرىل و وملـــــــــحت   وقت ال ق  ار لن تعرق  الســـــــــبرل، ب
  ر ل وش عت البعثة جبرة البول سرريو علض االنسحرب من املر قةل مر

https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
https://undocs.org/ar/A/72/731
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أرنو  الثرين يررير، تلقت   ٤البول ســـرريول و  واع.  امل رب اع.املـــر شـــديدا علض وجود جبرة  - 35
من  ةراد القواق من  وســــــــــــرد إا بري أردو ،  2٦0البعثة إخ ررا مقدمر من جرنب امل رب بإعردة نشــــــــــــر 

أرنو  الثرين يررير،  ُبل ت   ٩علض بعد  وايل ســـــــــرعتني من ال رأراق، لتأمني الســـــــــبرل إ  لزم األمرل و  
موقعرر األولل و رةظت البعثة علض احلوار مو ال رةني أل رمر، و ادق من  البعثة بعودة تلك القواق إا

 ز املراقبة املؤقت   املر قةلعدد دوريربر اصوية وسرعرق تش    مرأ
آ ار مررمل وواصــــــــــ   ١ومل تزل عررصــــــــــر جبرة البول ســــــــــرريو موجودة   مر قة ال رأراق     - 3٦

  ررا سرعرق الررررلو  مراقبو البعثة العس ريو  مراقبة الومل
من  ١وســـــ لت البعثة خالل الص.ة املشـــــمولة برلتقرير بســـــة انتررأرق لالتصرل العســـــ ري رقم  - 37

من الو  قة  3٦جرنب اص ش املل   امل ر ، إملــــــــرةة إا االنتررأرق العشــــــــرة ال ويلة األمد )انظر الصقرة 
S/2017/307 ل وأر  ا رر  مررر  وير صـــــــــــــــب ة عرمة ب رمر أر  الثال ة اأُلخر عبررة عن تعزيزاق ت ت   ةل)

 خالل الص.ة املشمولة برلتقريرل يرت ب اص ش املل   امل ر   ي انتررأرق حلرية الترق  ومل
  جبرة من قب ١و  الوقت نصســــــــه، ســــــــ لت البعثة ســــــــبعة انتررأرق لالتصرل العســــــــ ري رقم  - 38

البول سرريوي مررر بسة انتررأرق  اق صب ة عرمة وانتررأر  ا رر  حلر ية الترق ل وأرنت هذه االنتررأرق 
من الو  قة  37إملــــــرةة إا االنتررأرق الثال ة ال ويلة األمد املشــــــرر إل رر   التقرير الســــــربق )انظر الصقرة 

S/2017/307ل) 
و  تشـــــــــــــــرين األول  أتوبر وأرنو  الثرين يررير، اشـــــــــــــــت ض اص ش املل   امل ر  لدى البعثة من  - 3٩

 رد تني مزعومتني إلطالل الررر ل ال    ق رع  ت شــــــــال وبري أردو  الصرع ني، علض طول اصزا اصرو  من 
البول ســــــرريول و  أ  وا دة من احلرد تني،  عم اص ش اصدار الرمل ، وعزامهر للعررصــــــر العســــــ رية صبرة 

املل   امل ر     وا دا من جروده املتواجدين   اصدار الرمل   صـــــ ب ب لقرق نررية صـــــردرة من املر قة 
العر لة ب رمر أر  يتحرى  صــــواق ملــــ ة مشــــبوهةل و عمت جبرة البول ســــرريو    ل س ور معرةة بأي من 

ثة    ال قواق عســـــــــــــــ رية تربعة ور أرنت   ت رك املر قتني   ررا وقوع احلرد تني احلرد تني و بل ت البع
املزعومتنيل و    إ  البعثة ال تســري  دوريرق ل ل ة بســبب الق ود األمر ة القرئمة، ةقد تعذر عل رر التحقق 

ل رق  صظ من احلرد ة بشــــــــ   مســــــــتق ل وأتب املمث  الدائم للم رب رســــــــرلة إا وأ   األمني العرم لعم
الســــــــــالم إل ررة هذه املســــــــــألة، سذرا من    امل رب لن يتســــــــــرمأ مو مث  هذه االســــــــــتصزا اق مســــــــــتقبالل 
وال ظت البعثة  يضــــــــر ســــــــت مظرهراق قرم هبر مدن و  صــــــــحراويو  داخ  املر قة العر لة علض مقربة من 

ة، ةقد قرم متظرهرو  ل وعلض الرغم من    هذه املظرهراق أرنت  اق طربو ســـــــلم  عرد(١)اصدار الرمل 
  إ دى املراق بإلقرا احل ررة صـــــــوب  ةراد اص ش املل   امل ر  املتواجدين   اصدار الرمل ل وشـــــــ ض 
اص ش املل   امل ر   مر تلــك املظــرهراق للبعثــة،   ــ  اعتربهــر اســـــــــــــــتصزا اق وانترــرأــر التصــرقــرق وقا 

 إطالل الرررل
 

__________ 

من الو  قــــــة  2٤، والصقرة /2016/355Sمن الو  قــــــة  32، والصقرة /2017/307Sمن الو  قــــــة  35انظر  يضـــــــــــــــــــــر الصقرة  (١) 
2015/246S/ل 

https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2016/355
https://undocs.org/ar/S/2015/246
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 اإلجراءات المتعلقة باأللغام - باء 

ال يزال وجود األل رم األرملــــــــــــ ة واملتص راق من اللصرق احلرب يعر  للخ ر   رة مراقيب البعثة  - ٤0
آ ار مررم، أر   ١العســــــــــــــ ريني و ةرادهر املدن ني ويعر  للخ ر القواة  اللوجســــــــــــــت ة التربعة ورل و   

 ل رم معروةر     ق  22مر قة معروةة اســـــــــــــــُتردةت بذخرئر عرقودية وت رري  5٤يزال يتعني ت رري  ال
اصرنب الشـــرق  من اصدار الرمل ل ومرذ    انتق  مرأز ترســـ ق اإلجراااق املتعلقة برألل رم التربو للبعثة   

 ، برق يعم  ان القر من تردوف   اصزائرل20١٦ يلول سبتمرب  ١

 20١8م آ ار مــرر  ١إا  20١7ن ســــــــــــــــر   بريــ   ١و ةــرد اص ش املل   امل ر     الص.ة من  - ٤١
شــــــردق وقوع  ربو  واد  مترــــــلة برألل رم األرملــــــ ة  و املتص راق من اللصرق احلرب   شــــــرل اصدار 
الرمل ، مر  ســــــــصر عن إصــــــــربة  ربعة مدن ني سل ني اروحل و  غرب اصدار الرمل ، قت   ال ة  شــــــــخرس 

 ربلآخرو  نت  ة  واد  نرةة عن  ل رم  رمل ة  و متص راق من اللصرق احل ١5و ص ب 

وقرم مرأز ترس ق اإلجراااق املتعلقة برألل رم الذي تش له دائرة األمم املتحدة ل جراااق املتعلقة  - ٤2
م.ا مربعر من األراملـــــــــ  امللو ة برألل رم األرملـــــــــ ة واملتص راق من  3 ١23 830برألل رم مبســـــــــأ وت رري 

مر قة مســتردةة بذخرئر عرقودية من درجة األولوية املتوســ ة  2٤مر  ةضــض إا ت رري  -اللصرق احلرب 
م. مربو من ال رل شـــــــــــــــرل اصــدار الرمل ، وهو  2 350 200 قــ   ل ــرمي واقق من  ١١والعــرل ــة و 

صــرا   شــرل اصدار  ١02أ لوم.ا، لت ســري الدوريرق الربية للبعثةي ودمر مر جمموعه   3٩١،7يعردل  مر
من املوظصني القردمني  ديثر  2١7لرمل ي وقدم التدريب   جمرل الســــالمة من األل رم األرملــــ ة ملر عدده ا

إا البعثــةي ونظم  ربو دوراق تــدريب ــة لت ــديــد املعلومــرق عن الســـــــــــــــالمــة من األل ــرم األرملـــــــــــــــ ــة لصــرئــدة 
 جودة عمل رتهل تق  مر لضمر  37مشررأرل و جرى مرأز ترس ق اإلجراااق املتعلقة برألل رم  3٤

م. مربو من األراملـــــــــــــــ  غرب  ١٤٤ 770 000و ةــرد اص ش املل   امل ر  بت رري  أثر من  - ٤3
ق و من الذخرئر غري املرص رة، إملــــــــرةة إا  ١ 008صــــــــرصر، مبر    لك  ١ ١2١اصدار الرمل ، وتدمري 

 من األل رم املضردة لمةرادل 5٦ من األل رم املضردة للدبربرق و 57

واملــ لو مرأز ترســ ق اإلجراااق املتعلقة برألل رم بأنشــ ة اترــرل وترســ ق مو جبرة البول ســرريو  - ٤٤
بشــــــأ  اإلجراااق املتعلقة برألل رم، من  ج  التحقق بشــــــ    ةضــــــ  من   ر األل رم األرملــــــ ة وغريهر من 

 املتص راق من اللصرق احلرب   الرحراا ال رب ةل
 

 األمن - جيم 

ملشـــمولة هبذا التقرير، توصـــ  تق  م عرم للترديداق  جرته البعثة إا وجود مســـتوى خالل الص.ة ا - ٤5
 مين متوســــــــس   ة و  حنرا مر قة عمل رق البعثةل واعترب الترديد الذي يشــــــــ له اإلرهرب، اســــــــترردا إا 

اصدار الترديداق املبرشـــــــــرة ال  وردق خالل الص.ة املشـــــــــمولة هبذا التقرير و  الســـــــــربق، عرل ر   شـــــــــرل 
 الرمل ل ونظرا ملستوى الترديداق   املر قة، ةقد مت تعزيز  من البعثةل

،  عد قســــــم 20١7و  إطرر تدابري البعثة إلدارة املخرطر األمر ة ال  اعتمدق   شــــــبرو ةرباير  - ٤٦
ز علض األمن   األمن   البعثة قرئمة  ولويرق لترص ذهرل وتقوم البعثة  رل ر بترص ذ هذه التدابري، مو ال.أ 

 ل20١٩ 20١8شرل اصدار الرمل ، وه  تعتزم إأمرل قرئمة األولويرق   سرة امل زان ة 
 



 S/2018/277 

 

10/19 18-05020 

 

 األنشطة المدنية الموضوعية - دال 

، عرد ة و موظص  البعثة املتبقني الذي أرنوا قد 20١7  الررا الثرين من شرر ن سر   بري   - ٤7
(، مــــر  تــــرح ١٤، الصقرة S/2017/307مرأز عملرم )انظر  إا 20١٦طردوا من الع و    آ ار مــــررم 

ل (20١٦) 2285للبعثة العودة إا  داا وظرئصرر أرملة، علض الرحو املررـوس عل ه   قرار جملس األمن 
  املــرئــة من املوظصني املــدن ني الــدول ني ومت وع  األمم املتحــدة  2١الراهن، متثــ  الرســــــــــــــــرا  و  الوقــت

  املرئة من املوظصني ايل نيل وعلض الرغم من التحديرق الررةة عن طب عة البعثة وب ئترر، تعم   ١8 و
 البعثة علض اسني التوا   بني اصرسنيل

لت البعثة تقد  تقررير وال الق دورية إا األمرنة العرمة بشــــأ  و  إطرر الق ود املصروملــــة، واصــــ - ٤8
الت وراق   الرــــحراا ال رب ة والت وراق ال  تؤ ر عل ررل وواصــــلت البعثة  يضــــر تلق   يرراق مرتظمة من 

 ممثل  الدول األعضرال

شــــؤو  اخلررج ة واســــتقب  ممثل  اخلرس، بعد تويل مررمه    واخر أرنو  األول ديســــمرب، و ير ال - ٤٩
والتعــرو  الــدويل   امل رب وو ير الــداخل ــة   امل رب، عبــد الوا  لصت ــت، اللــذا  جــددا تــأأ ــد التعــرو  
ال رم  مو بعثة األمم املتحدة بشأ  املسرئ  املترلة بواليتررل و عردا تأأ د املوقا الرمس  للم رب بشأ  

ة جبرة البول ســـرريو إا مر قة ال رأراقل و  آ ار مررم الرزاع   الرـــحراا ال رب ة و  ررا شـــواغ  إ اا عود
، ســـــــــــــــــرةر ممثل  اخلــرس إا ترــدوف،   ــ   ار ال مــرق الالجئني، برةقــة  عضـــــــــــــــــرا من جبرــة 20١8

البول ســـــــرريول وســـــــعض ممثل  اخلرس والبعثة إا إقرمة اترـــــــرالق تشـــــــرورية مســـــــتمرة وشـــــــصرةة مو ال رةني، 
 بو ل   مررمرلس مر من خالل م تب الترس ق التر وال

وعلض اصرنب الشــــــــــرق  من اصدار الرمل  و  ال مرق الالجئني قرب تردوف، برصزائر،  ظ ت  - 50
البعثة بإم رن ة الوصـــــول دو  عرئق إا ايرورين، مبر ة رم ممثلو جبرة البول ســـــرريو، والالجئو ، ومرظمرق 

 اجملتمو املدين ايل ة والدول ةل

قدم   العمل ة الســـــــــــــــ رســـــــــــــــ ة ظ  يؤ ر   نظرة ال رةني وعموم الررم من غري    عدم إ را  ت - 5١
 اصرنبني إا البعثة واألمم املتحدةل

 
 التحديات التي تواجهها عمليات البعثة - هاء 

ظ  اختالف تصسري ال رةني لوالية البعثة  أرب اد  مرم سري عم  البعثةل ةرمل رب  أد    والية  - 52
علض رصد وقا إطالل الررر، ودعم عمل رق إ الة األل رم، ومسرعدة مصومل ة األمم البعثة تقترر  سرسر 

املتحدة لشـــــــــؤو  الالجئني   تدابري بررا الثقة إ ا أرنت هذه التدابري ســـــــــتســـــــــتأنا بعد انق رعرر   عرم 
ل ومل يواةق امل رب علض  ي  نشـــــ ة للبعثة خررل ن رل هذا التصســـــري، مث  رصـــــد  قول اإلنســـــر  20١٤

التواصــ  مو الســ ر  ايل ني ل ر  إعداد تقررير ســ رســ ةل ولذلك، ةإ  ايرورين الو  دين الذين مسأ   و
وم امل رب برلتحرور غرب اصدار الرمل  هم  عضـــــــــــــــرا   م تب الترســـــــــــــــ ق امل ر  مو البعثة و  اص ش 

، S/2017/307رين )انظر املل   امل ر ل ومر  ال يتعني إعردة تأمني ســـــــــــــــب  الوصـــــــــــــــول إا ايرورين ا خ
(ل ويؤأد امل رب    مررم  صظ الســـــالم املو دة ال تر بق علض البعثة، إ  يرب      تراع  والية 5١ الصقرة

 البعثة و نش ترر خروص رق احلرلة   الرحراا ال رب ةل

https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/307
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 م استصترا بشأ  تقرير املرري هو العررر األسرس  ملمن وظلت جبرة البول سرريو ترى    ترظ - 53
والية البعثة، و   رصـــــــــــــــد وقا إطالل الررر وترص ذ األنشـــــــــــــــ ة األخرى يردرجر  ملـــــــــــــــمن  لك اودف 

يســــرعدا  علض اق قهل أمر د بت علض دعوة األمم املتحدة إا إنشــــرا آل ة لرصــــد  قول اإلنســــر      و
 الرحراا ال رب ةل

م املتحدة    والية البعثة مب رة   قراراق متترل ة جمللس األمن وتشــــــم  تقد  تقررير و أدق األم - 5٤
مستقلة إا اجمللس عن الت وراق   الرحراا ال رب ة وة مر يتعلق هبر، وهو مر اترل من  جله إا الوصول 

رســــــــــ  يت أ للبعثة إا ايرورين دو   ي عرئقل وعالوة علض  لك، ةإ  اإلملرم الصعل  برحلرلة عررــــــــــر  ســــــــــ
 االمل الع بواليترر، وملمر   من موظص رر ومبرن رر، ب ض الرظر عن تصسري الواليةل

وة مر يتعلق برصــد وقا إطالل الررر واالمتثرل له، ةإ  عدم وجود صرة مشــ.أة، أمر هو احلرل  - 55
عرصة السريعة واحلسرة   س رقرق  خرى، تتألا من ممثلني عن ال رةني والبعثة، ش    يضر ادير  مرم امل

التوق ت لالدعرااق املتعلقة برالنتررأرق، إ  أر  علض البعثة االترـــــــــــــــرل برل رةني أ   دته برـــــــــــــــدد 
 ادعرال أ 

وال تزال االعتبـــرراق األمر ـــة تؤ ر تـــأ ريا أبريا علض رصـــــــــــــــــد وقا إطالل الرـــرر وإعـــردة اإلمـــداد  - 5٦
ل  سدودة   ن رقرر   ررا الرررر وال تعم  ل الل والقواة  برللوجست رقل ةرلدوريرق الربية شرل اصدار الرم

اللوجست ة ُعرملة للخ ر وتعتمد علض االست الع اصوي املسبق لل رلل وستربأ الدوريرق اصوية متر ة 
  أثر بصض  طرئرة عمودية  رلثة، ل ررر ستظ  مقرورة علض سرعرق الررررل

ق البعثة ام  لو رق األرقرم امل رب ة، وهو مر يؤ ر   الرظرة و  غرب اصدار الرمل ، ال تزال مرأبر - 57
ل وواصلت 20١5إا   رد البعثة، ويتررىف مو االتصرل املبدئ  الذي مت التوص  إل ه مو احل ومة امل رب ة   عرم 

ظص  جبرة البول ســـــرريو  يضـــــر اال ت رل علض املمررســـــة امل رب ة املتمثلة   وملـــــو  خترم علض جوا اق ســـــصر مو 
 (ل58، الصقرة S/2017/307البعثة عرد الدخول إا الرحراا ال رب ة واخلرول مررر )انظر 

و  ال رأراق، ظلــت قــدرة املراقبني التــربعني للبعثــة ســدودة ة مــر يتعلق مبراقبــة املر قــة ة مــر عــدا  - 58
(، 57، الصقرة S/2017/307ل ريق نظرا لشـــــــــــواغ  تترـــــــــــ  برلســـــــــــالمة )انظر اصزا املســـــــــــتخدم أثريا من ا

ســـــــــــــــ مر األل رم األرملـــــــــــــــ ة واملتص راق من اللصرق احلربل ولذلك، ظلت عمل رق املراقبة   امل دا   وال
 يةلتت لب الدعم من خالل االست الع برستخدام ال رئراق العمود

  
 األنشطة اإلنسانية وحقوق اإلنسان - خامسا 

 األشخاص المجهولو المصير في النزاع - ألف 

واصـــــلت الل رة الدول ة للرـــــل ب األمحر، بوصـــــصرر وســـــ  ر سريدا، التمرم الصرس لتعزيز احلوار  - 5٩
املصقودين   ســــــــــــ رل  وت ســــــــــــري تبردل املعلومرق بني ال رةني، ة مر يتعلق برألةراد الذين ال يزالو    عداد

 األعمرل القترل ة السربقةل
 

https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2017/307
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 تقديم المساعدة لحماية الجئي الصحراء الغربية - باء 

واصــــلت مصوملــــ ة األمم املتحدة لشــــؤو  الالجئني وشــــرأرؤهر توةري محرية ومســــرعدة دول تني إا  - ٦0
رصزائرل غري    آ رر الالجئني الرـــــــــحراويني الذين يع شـــــــــو    املخ مرق اخلمســـــــــة القريبة من تردوف، ب

نقص التموي  علض املســـــــــــــرعدة اإلنســـــــــــــرن ة املرقذة للح رة وعلض الربنرمج العردي اخلرس برلالجئني أرنت 
ل.ا ةقس من م ره الشرب للصرد  ١8بردية للع ر ل ةعلض سب   املثرل،  م ن للمصومل ة    توةر مر متوس ه 

 ل.ال 20ي هو   ال وم، وهو مر يق  عن احلد األدىن الق رس  الذ

وألغرا  التخ  س لتقد  املســــرعدة اإلنســــرن ة،  وةدق مصوملــــ ة شــــؤو  الالجئني بعثة تقر ة    - ٦١
الســـــــــتعرا  عدد الســـــــــ ر  الرـــــــــحراويني   املخ مرق اســـــــــترردا إا الب رنرق  20١8أرنو  الثرين يررير 

ألغذية العرمل  يســـــترد إا  رقرم الق رع ةل وظ  تقد  املســـــرعدة اإلنســـــرن ة من جرنب املصوملـــــ ة وبرنرمج ا
التخ  س الســربقةل وقدم برنرمج األغذية العرمل   رــص إعرشــة إملــرة ة إا األشــخرس الذين يعرنو  من 
 رلة ت ذوية ســ ئةل وســ خضــو عدد األةراد الضــعصرا أصرع من العدد التقديري للســ ر  ملزيد من الدراســة 

 متعددةلاسترردا إا تق  م صوانب الضعا تعده وأرالق 

وتعد األمرا  غري الســـررية وســـوا الت ذية املزمن  هم مشـــ لتني من مشـــرأ  الرـــحة العرمة ال   - ٦2
تؤ ر   الالجئني الرـــــــحراوينيل وقد قدم برنرمج األغذية العرمل  وجبرق مدرســـــــ ة متوا نة غذائ ر ملر عدده 

علض الدراســــــــة وبقرئرم    طص    ال مرق الالجئني، و لك للتشــــــــ  و علض مواظبة األطصرل ٤0 500
املدارمل وواصـلت مرظمة األمم املتحدة لل صولة )ال ون سـ ا( توةري برامج صـحة األم وال ص ، مبر يشـم  

طص ل وســع ر إا مرو العرا اصرســ  واصرســرين، ةتحت مصوملــ ة شــؤو  الالجئني دارا  22 000ارــني 
 ل20١7آمرة للرسرا   عرم 

رة علض الرــــمود واســــني األمن ال ذائ ، اســــتحد  أ  من ال ون ســــ ا وإســــررمر   تعزيز القد - ٦3
وبرنرمج األغذية العرمل  مشـــرريو جو ج ة لمنشـــ ة الت م ل ةل ومر  ال التحدي الرئ ســـ  لل ررق الصرعلة 

مل و  دوالر  ١37،٦اإلنســـــــــرن ة ي من   نقص التموي ل وقد وجرت األوســـــــــرو اإلنســـــــــرن ة نداا صمو 
   املرئة مرهل ٤7، ومل كول سوى 20١7 20١٦خالل الص.ة 

 
 تدابير بناء الثقة - جيم 

وقراراته الال قة، إلتر ة روابس  ســــــــرية  (١٩٩٩) ١282إ  تدابري بررا الثقة، عمال بقرار جملس األمن  - ٦٤
 ف وجمتمعربم األصل ة   إقل م الرحراا ال رب ة، ال تزال معلقةلبني الالجئني الرحراويني   ال مرق تردو 

 
 (2)حقوق اإلنسان - دال 

تشـــــــــــــــرين األول  أتوبر، قرمت الل رة الصرع ة ملرو التعذيب وغريه من  28إا  22  الص.ة من  - ٦5
املشورة إا احل ومة بشأ  ملروب املعرملة  و العقوبة القرس ة  و الالإنسرن ة  و املر رة بزيررة امل رب لتقد  

__________ 

ال تزال الث راق   اإلبالغ عن  قول اإلنســــــــــــر  قرئمة، نظرا يدودية قدرة املصوملــــــــــــ ة علض الرصــــــــــــدل و   ا  ، مت رت  (2) 
ل و  20١5و  20١٤و  200٦مصوملــــــــ ة  قول اإلنســــــــر  من إيصرد  ربو بعثرق تق  م إا الرــــــــحراا ال رب ة   األعوام 

،  شــــرد جملس األمن ببعثرق املصوملــــ ة وشــــ و ة و األطراف علض مواصــــلة التعرو  مو املصوملــــ ة، (20١7) 235١القرار 
    لك من خالل ت سري  يرراق  خرى إا املر قةل مبر

https://undocs.org/ar/S/RES/1282(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
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إنشــــــــــــــرا ه ئة وطر ة لرصــــــــــــــد اال ت ر  تعا بتصت ش  مرأن اال ت ر ، علض الرحو املتوخض   الربوتوأول 
شبرو ةرباير، مل ت ن احل ومة قد  نشأق  و  ددق آل ة  27االخت رري التصرق ة مررهضة التعذيبل و  

رمت الل رة الصرع ة ملرو التعذيب، خالل  يرربر، من هذا القب  ل واملررقشــــــــرق جررية   هذا الرــــــــددل وق
بتق  م معرملة األشـــــــــــــــخرس ايرومني من احلرية والتدابري املتخذة حلمريترم من التعذيب وســـــــــــــــوا املعرملةل 

 وسلمت تقريرا سرير إا احل ومةل

نت  ة وال يزال يُبل غ عن  دو   رالق تعذيب وســـــــــــــــوا معرملة    مرأن احلرمر  من احلرية،  - ٦٦
ألســــبرب مررر االأتظرظ وسدودية  و انعدام إم رن ة احلرــــول علض الرعرية ال ب ةل ووةقر ملرــــردر التلصة، 
أر  عدم املســــــرالة عن انتررأرق  قول اإلنســــــر  املرت بة ملــــــد الرــــــحراويني شــــــرغال أبريا خالل الص.ة 

 ق   االدعرااق املتعلقة مبث  املشــــــــــــــمولة برلتقرير، إ  تص د مرظمرق دول ة ووطر ة برســــــــــــــتمرار عدم التحق
 األعمرلل هذه

نرشــــ ر صــــحراوير برلســــ ن ملدد  23متو  يول ه،   مت س مة اســــتئررف م رب ة علض  ١٩و   - ٦7
ل و  20١0ملـــربس  من م ر    عرم  ١١ت.اوح بني ســـرتني ومدى احل رة بعد إدانترم بترم تتعلق بقت  

( ق د املراجعة من قب  س مة 7٤، الصقرة S/2017/307نظر شـــــبرو ةرباير، أرنت قضـــــ ة اأد  إ يك )ا 5
الرقضل وتلقت مصوملــــــــ ة األمم املتحدة حلقول اإلنســــــــر  عدة رســــــــرئ  من سرمني و  و  ةراد  ســــــــر تص د 

م صبرة البول ســـــــرريو مرة  خرى    دو  انتررأرق خ رية ملبردئ ايرأمة العردلةل وأتب إيل األمني العر
متو  يول ـــــه، و دا  األ  ـــــرمل أمـــــر دعـــــر األمم املتحـــــدة إا طلـــــب اإلةرال الصوري عن ايت زين  2١

 والعشرينل الثال ة

وال تزال عدة جمموعرق صــــحراوية حلقول اإلنســــر  تواجه صــــعوبرق   االملــــ الع بأنشــــ ترر،  - ٦8
 ر، وبرلتريل االع.اف القرنوين هبرلنظرا لرةض   ومة امل رب طلبرق تس  لر

أمر    املضـــــــريقرق املزعومة من جرنب الســـــــل رق امل رب ة للمداةعني الرـــــــحراويني عن  قول  - ٦٩
اإلنســـــر  ال تزال مبع  قلق برلغل ةقد  شـــــري   تقررير إا ةر  ق ود علض املداةعني عن  قول اإلنســـــر  

، وةقر ملرـــــــــــــــردر سل ة ودول ة، واصـــــــــــــــلت 20١7و  عرم  الراغبني   الدخول إا اإلقل م واخلرول مرهل
الســل رق امل رب ة تق  د دخول الزوار األجرنب إا الرــحراا ال رب ة، مبن ة رم الرــحص و ، واملداةعو  عن 

  قول اإلنسر ، وايرمو  ان القر من امل ربل

ر شــــــــ  بأ  ورغم  نه ال يزال من الرــــــــعب احلرــــــــول علض تأأ د مســــــــتق ، ةقد  ةردق مرــــــــرد - 70
الســــــــل رق امل رب ة تواصــــــــ  علض حنو اعت ردي مرو  و تصريق الت م عرق   الرــــــــحراا ال رب ة علض اصرنب 
ال ر  من اصدار الرمل ل و  عدة  رالق، ُ عم    ايت ني والررشـ ني تعرملـوا لعمل رق اعتقرل تعسص  

قول اإلنســـــــر  عدة رســـــــرئ  من وسرأمرق جرئرة وللســـــــ ن اســـــــترردا إا بم ملصقةل وتلقت مصوملـــــــ ة  
 مرظمرق غري   وم ة سل ة تص د بأ  قواق األمن امل رب ة قرمت بصض ا ت رجرق برلقوةل

وتشـــــــــــري املعلومرق املتر ة إا    الرـــــــــــحراويني ال يزالو  علض مر يزعم يواجرو  مت  زا   التمتو  - 7١
الدوري الشــــــرم  الثرل  للم رب، الذي  قوقرم االقترــــــردية واالجتمرع ة والثقرة ةل وخالل االســــــتعرا  

 جري    يــرر مــريو،  أــد الوةــد امل ر     ة و املواطرني امل ــرربــة متســـــــــــــــــروو   مــرم القــرنو    احلقول 
والواجبرقل و أد    ســــ ر  الرــــحراا جزا ال يت ز  من الدةرع عن ســــالمة و دة امل رب ال.اب ة وو دته 

ق الترم ة علض الرــــــع د الوطين واإلقل م  وايل ، ســــــواا عن طريق الوطر ة و ام يشــــــروأو    ة و عمل ر

https://undocs.org/ar/S/2017/307


 S/2018/277 

 

14/19 18-05020 

 

بة  و ه ئرق مدن ة ومرظمرق من اجملتمو املدين تعم   رية ملـــــــــــــــمن اإلطرر القرنوين  ه ئرق متث ل ة مرتخو
تزال االســــــــتثمرراق امل رب ة والدول ة   امل ره (ل وال 3١، الصقرة A/HRC/36/6والدســــــــتوري   البلد )انظر 

 اإلقل م ة املتربة للرحراا ال رب ة موملوع ترر ع بني   ومة امل رب وجبرة البول سرريول

وتثري  رلة الالجئني الرـــــحراويني شـــــواغ  عديدة   جمرل  قول اإلنســـــر ، يترـــــ  ال ثري مررر  - 72
نســـــــرن ة العرـــــــ بة ال  يواجروار، برق.ا  مو انعدام إم رن ة بعدم إعمرل  ق تقرير املرـــــــري، مث  احلرلة اإل

 االستصردة من الثرواق واملوارد ال ب ع ة   الرحراا ال رب ة غرب اصدار الرمل ل

و أرق تقررير    جمموعرق  قول اإلنســــــــر  ايل ة القل لة املوجودة   ال مرق الالجئني ظلت  - 73
عرررل وخالل الص.ة املشمولة هبذا التقرير، عربق جبرة البول سرريو عن  تعم   رية وبدو   ي عوائق مبل غ

 استعدادهر للتعرو  مو آل رق األمم املتحدة حلقول اإلنسر ل
  

 االتحاد األفريقي - سادسا 

خالل الص.ة املشـــــــــــــــمولة هبذا التقرير، مل يســـــــــــــــمأ امل رب لبعثة املراقبني التربعة لالارد األةريق   - 7٤
إا الع و  واســـــــــــــــتئررف تعروار مو البعثةل وخالل الدورة العردية الثال ني املعقودة بأديس  بربر   برلعودة 

أـــرنو  الثـــرين يرـــرير،  يـــد مؤمتر االاـــرد األةريق  إعـــردة إطالل عمل ـــة التصـــرو  بق ـــردة األمم   2٩ و 28
و مســــــــــبقة وإا التعرو  املتحدة وأرر دعوة ال رةني إا الدخول   سرد رق مبرشــــــــــرة وجردة بدو  شــــــــــرو 

ل و   املؤمتر أذلك امل رب علض الســــمرح (3)ال رم  مو املبعو  الشــــخرــــ  لممني العرم لممم املتحدة
 لبعثة املراقبني التربعة لالارد األةريق  برلعودة إا الع و ل

  
 الجوانب المالية - سابعا 

رــت اصمع ة العرمة، مبوجب قرارهر  - 75 مل و  دوالر ل نصرل علض  52، مبل ر  قدره 30٩ 7١خرــ 
د مـــت امل زان ـــة ال  20١8 زيرا  يون ـــه  30إا  20١7متو  يول ـــه  ١البعثـــة خالل الص.ة من  ل وقـــد قـــُ
ل نصرل علض البعثة للص.ة مل و  دوالر )برســــــــتثررا التربعرق الع ر ة املدرجة(  53.٩اق. ُترر والبرلغ قدرهر 

إا اصمع ـة العـرمـة لترظر ة رـر خالل اصزا الثرين  20١٩ زيرا  يون ـه  30إا  20١8متو  يول ـه  ١من 
من دوربـــر الثـــرن ـــة والســـــــــــــــبعني املســـــــــــــــتـــأنصـــةل وإ ا مـــر قرر جملس األمن متـــديـــد واليـــة البعثـــة إا مـــر بعـــد 

 بعثة ستقترر علض املبرلغ ال  واةقت عل رر اصمع ةل، ةإ  ت لصة اإلبقرا علض ال20١8ن سر   بري   30

، بل ت االشــــــ.اأرق املقررة غري املســــــددة للحســــــرب اخلرس للبعثة 20١8آ ار مررم  ١3و   - 7٦
د دق ت رل ا القواق للص.ة املمتدة     ٤١.7قدره  مر تشـــــــــــــرين األول  أتوبر  3١مل و  دوالرل وســـــــــــــُ

د دق ت رل ا املعداق  20١7 الرئ ســــــــــــ ة اململوأة للو داق واالأتصرا الذال عن الص.ة املمتدة ب رمر ســــــــــــُ
 ، وةقر صدول السداد الصرل ل20١7 يلول سبتمرب  30   
  

__________ 

 https://au.int/sites/default/files/decisionsل وهو مترح علض الرابس التريل: ١7، الصقرة /6Assembly/AU(XXX)انظر  (3) 
_e.pdf689_-_665assembly_decisions_-33908/ل 

https://undocs.org/ar/A/HRC/36/6
https://undocs.org/ar/A/RES/71/309
https://undocs.org/ar/A/RES/71/309
https://au.int/sites/default/files/decisions%20/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions%20/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions%20/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions%20/33908-assembly_decisions_665_-_689_e.pdf
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 المالحظات والتوصيات - ثامنا 

التصرو  بديررم ة جديدة (، اق. ت    يعرد إطالل عمل ة S/2017/307  تقريري الســـــــــــــــربق ) - 77
وروح جديدة تع س توج ررق جملس األمن، هبدف التوصـــــ  إا    عردل ودائم ومقبول لل رةني للرزاع 
  الرـــــــــــــــحراا ال رب ـة ي صـ  لشـــــــــــــــعـب الرـــــــــــــــحراا ال رب ـة تقرير مرـــــــــــــــريهل و أـد جملس األمن،   قراره 

، دعمه الترم وذا االق.احل و شعر برلتصرؤل إ اا اخل واق ال  اختذهر مبعو   الشخر  (20١7) 235١
إلعردة إطالل العمل ة الســـــــــــــــ رســـــــــــــــ ة مرذ تع  رهل و ر ب برلزيررة األوا ال  قرم هبر إا املر قة،     مت 

ل رةني والدولتني اجملرورتني اســـتقبرله علض  علض مســـتوى، وأذلك برملشـــروراق الثررئ ة املتعمقة الال قة مو ا
و صــــحرب املرــــلحة ا خرينل وتعد عبرراق التأي د العديدة   الدوائر اخلرصــــة والعرمة لل رود ال  يبذور 

 مبعو   الشخر  داللة هرمة علض    مثة برلصع  ديررم ة جديدةل

رورين املعر ني ا خرين وللحصــرظ علض هـذا الزخم اإل ـر ، يرب   لل رةني والبلــدين اجملـرورين وايــ - 78
اختر  خ واق إملرة ة لت س د الروح والديررم ة اصديدة ال  دعر إل رر جملس األمن   مواقصرمل وقد  وعز 

، بت ســري مصروملــرق مبرشــرة بني ال رةني، 2007إيل جملس األمن،   القراراق ال  اختذهر مرذ بداية عرم 
والت وراق الال قة،  200٦عرة اصرود املبذولة مرذ عرم جتري بدو  شــــــروو مســــــبقة و ســــــن ن ة، مو مرا

والعم  بواقع ة وبروح من التواةقل ودعر اجمللس  يضــــــر ال رةني إا إبداا اإلرادة الســــــ رســــــ ة والعم    ب ئة 
موات ة للحوار ومررقشـة اق.ا رق أ  مررمر   إطرر التحضـري لعقد جولة خرمسـة من املصروملـرق الرمس ةل 

ةني إا مواصـــــلة العم  مو مبعو   الشـــــخرـــــ  هبذه الروح والديررم ة اصديدة وإا االلتزام  قر و دعو ال ر 
 بعمل ة التصرو  وةقر للتوج ررق الواردة   قراراق جملس األمنل

 - وال اــد  عمل ــة التصــرو    ةراغل ةص  عرـــــــــــــــر ال.ابس العــرمل ، تلق  ا  ــرر االجتمــرع ــة - 7٩
األمر ة وذا الرزاع الذي طرل  مده بثقلرر علض الت رم  اإلقل م  ودو  اإلقل م ل االقترــــردية واإلنســــرن ة و 

و ود     أرر دعوة جملس األمن الدولتني اجملرورتني، ومهر اصزائر وموريترن ر، إا تقد  إســــــــــررمرق هرمة   
 العمل ة الس رس ة و يردة مشررأترمر   عمل ة التصرو ل

 تمرل عودة التوتر عقب عودة جبرة البول ســـــــــرريو إا مر قة ال رأراق، ويســـــــــرورين القلق إ اا ا - 80
وإ اا مــر قــد يرتج عن مثــ  هــذه األعمــرل من   ــد ال رةني من اــديــرق لوقا إطالل الرــررل وإين  نوه 
ب.وي امل رب   رده بــإبقــرا قواتــه   مســــــــــــــــرةــة بع ــدة جــدا عن املر قــة العــر لــة   رــرا التوترل و دعو جبرـة 

ل و دعو ال رةني إا 20١7رريو إا االنســــــحرب من املر قة العر لة، أمر ةعلت   ن ســــــر   بري  البول ســــــ
ممررســة  قرــض درجرق ملــبس الرصس وتصردي ترــع د التوتراق، واالمتررع عن اختر   ي إجراا من شــأنه    

ملعرصة املســـــــرئ  ال  يشـــــــ   ت  ريا   الوملـــــــو الراهن   املر قة العر لةل وة مر يتعلق ارود األمم املتحدة 
  رربر احلرلة   ال رأراق،  ر ب برســـــــت ربة جبرة البول ســـــــرريو الق.ا   بإيصرد بعثة خرباا   إطرر هذه 
العمل ة و شـــــــــــــــ و بقوة امل رب علض إعردة الرظر   هذه املبردرة    يتســـــــــــــــا ل ال ال رةني الدخول   

 مررقشة  سرة الر ة بشأ  هذه املسألةل

ة علض  لك، مر  ال يســــــــــرورين برلغ القلق إ اا األمن   الرــــــــــحراا ال رب ة، وال ســــــــــ مر   وعالو  - 8١
املر قة الرحراوية الشرسعة والصررغة الواقعة شرل اصدار الرمل ،     يظ  مراقبو البعثة العس ريو  غري 

ية للبعثة   شـــــــرل املســـــــلحني معرملـــــــني لترديداق اصمرعرق اإلجرام ة واإلرهرب ةل وال تزال التحرأرق الرب 
اصدار الرمل  ُعرملــة للخ ر بوجه خرس، األمر الذي  دى إا ملــ س أبري علض موارد ال ريا  ايدودة   

https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
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تدابريهر األمر ة الثربتة ســـــني البعثة للتحقق من ال رل ال  تســـــل ررل وقد أرســـــت البعثة جرودا وموارد أبرية لتح
 20١8متو  يول ه  ١مل ل وقد اق. ت متويال إملــــرة ر للص.ة من   ة و مواقعرر، ال ســــ مر   شــــرل اصدار الر 

إلجنر  هذا العم  األســـرســـ ، ولتم ني البعثة من املضـــ  قدمر   احلرـــول علض  20١٩ زيرا  يون ه  30إا 
 طرئربر العمودية الثرلثةل و ود     عرب عن امتررين للم لس لدعمه املتواصــــــــــــــ  لل رود ال  تبذور البعثة لتعزيز

  من مراةقرر وموظص رر الذين يعملو    ظ  ظروف برل ة الرعوبةل 

و جرق البعثــة جمموعــة من االســـــــــــــــتعراملــــــــــــــــرق والتق  مــرق الرام ــة إا تعزيز األمن، واســـــــــــــــني  - 82
وإعـــــردة ترظ م مالك املوظصني من  جـــــ  اق ق  هـــــداةرـــــر بقـــــدر  أرب من ال صـــــراة، والرظر    األداا،

جديدة للحد من املخرطر، واسني محرية القوة، واسني ترص ذ الوالية ال   سردهر ت رولوج رق  استخدام
إل رر جملس األمنل وســــ ت لب عدد من هذه التدابري املوصــــض هبر توةري موارد أرة ة، وســــ  و  دعم جملس 
 األمن  مرا بــرلغ األمه ــة لتحق ق  لــكل وبــرإلملــــــــــــــــرةــة إا هــذه املبــردراق،  عتزم     جري،   مرترــــــــــــــا

، اســـــــتعراملـــــــر اســـــــ.ات   ر لبعثة األمم املتحدة ل    وةر ال ال متعمقر للبعثة و وصـــــــ  بتدابري 20١8 عرم
 لتحسني ترص ذ واليتررل

إ  ال رةني، وإ  أــــرنــــر يرتر ــــر  من  ني  خر نص اتصــــرل وقا إطالل الرــــرر واالتصــــرقــــرق  - 83
بســــرعة برلبعثة واألمرنة العرمة عرد نشــــوا  العســــ رية، ةإامر علض اإلةرل ا .مر روح االتصرقرق، واترــــال

انتررأرق ستملةل غري    االنتررأرق ال ويلة األمد أر  ور تأ ري أبري علض م زا  القوة العســـــــــــ رية وعلض 
 األمم املتحدة، ال  ك ن    ترى قدرابر، ونزاهترر، واستقالل ترر املص.ملة تتآأ  تدر  رل

علض قدربر علض ممررســــــــة اجملموعة ال رملة من مررم  صظ الســــــــالم  وتتوقا ةعرل ة البعثة  يضــــــــر - 8٤
املو دة، والتوصـــــــــــــــ  إا بلورة تق  م نزيه ومســـــــــــــــتق  للت وراق   امل دا ، إ  إار قد ي و  ور تأ ري علض 
العمل ة الســـــ رســـــ ة وعلض الســـــالم واالســـــتقرار عمومر   الرـــــحراا ال رب ةل ومر  لت  دعو إا دعم جملس 

 هذا الرددلاألمن   

وتظ  مســـــــــــــــرمهة بعثة األمم املتحدة   احلصرظ علض وقا إطالل الررر هرمة  أثر من  ي وقت  - 85
مضـــض، وهو دور سوري وملـــروري   مرو نشـــوب الرزاع، ومن و ب ئة الظروف الســـتئررف املصروملـــرق   

إبقرا األمرنة العرمة  ســ رل جرودي وجرود مبعو   الشــخرــ ل وعلض الرغم من الق ود، ةإ  دور البعثة  
وجملس األمن علض علم برلت وراق   الرحراا ال رب ة وة مر يتعلق هبر يسرم إسررمر أبريا   إ را  التقدم 
  عمل ة التصرو ، ويدعم   الوقت  اته االستقرار اإلقل م ل لذلك،  وص  بأ  كد د جملس األمن والية 

 ل20١٩ن سر   بري   30شررا     ١2البعثة لص.ة  خرى متتد 

ومر  لت  شعر برلقلق إ اا تزايد مستوى السخس    وسرو الالجئني   تردوف، بعد    قضوا  - 8٦
عـرمـر   املخ مـرق دو   مـ  أبريل و   ني    تـدابري برـرا الثقـة، ال  تظـ  معلقـة  ـرل ر،  ٤2 أثر من 

علض  ار    للمأ ل الس رس ل ولذلك، تشتم  علض عررر إنسرين  سرس ، ةإنه ال ك ن    يرظر إل رر 
 دعو ة و اصررق الصرعلة إا دعم العمل ة الســ رســ ة والعم  من  ج  التوصــ  إا    مقبول لالجئني، 

 يسمأ برلع ش ب رامةل

و ال ظ  يضــر ببرلغ القلق الرقص املزمن   متوي  املســرعدة اإلنســرن ة رغم اال ت رجرق املتزايدةل  - 87
، تبلغ اال ت رجرق اإلنســــــــرن ة ملصوملــــــــ ة شــــــــؤو  الالجئني وال ون ســــــــ ا وبرنرمج األغذية 20١8و  عرم 
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مل و  دوالرل ولــــــذلــــــك،  دعو اجملتمو الــــــدويل إا مواصـــــــــــــــلــــــة دعمــــــه وــــــذا الربنــــــرمج  58،5العــــــرمل  
 احل ويل اإلنسرين

ول اإلنسر  و    ال رةني علض ا .ام  قول اإلنسر  وتعزيزهر، مبر    لك مبعرصة مسرئ   ق - 88
العرلقة وتعزيز التعرو  مو مصوملـــ ة  قول اإلنســـر  وآل رق  قول اإلنســـر  التربعة لممم املتحدة وت ســـري 
بعثرق املتربعة ال  توةدهرل ومن الضــــــروري رصــــــد  رلة  قول اإلنســــــر  علض حنو مســــــتق  ونزيه وشــــــرم  

 وم رد من  ج  أصرلة محرية ة و الررم   الرحراا ال رب ةل

إ  الرزاع علض الرـــــــحراا ال رب ة طرل  مده أثريا و ب إارؤه من  ج  ســـــــ ر  الرـــــــحراا ال رب ة  - 8٩
ومن  ج  أرامترم، مبر    لك  ولئك الذين نز وا مرذ  أثر من  ربعة عقود، وأذلك من  ج  االســـتقرار 

ل و  هذا الردد، يظ    املر قة برمترر، ال  تواجه العديد من التحديرق الس رس ة واالقترردية واألمر ة
 عم  مبعو   الشخر  والبعثة ووأرالق األمم املتحدة عرررا  سرس ر ال غا عرهل

و ود     عرب عن امتررين للدولتني اجملرورتني، و عضرا جمموعة  صدقرا الرحراا ال رب ة، وغريهم  - ٩0
ن تقديري اخلرس حل ومة إســــبرن ر من ايرورين املعر ني لتقد  الدعم للعمل ة الســــ رســــ ةل و ود     عرب ع

ملواصلة ت سري  يرراق مبعو   الشخر  إا املر قة من خالل توةري طرئرةل و ود     تقدم خبرلص الش ر 
إا مبعو   الشخر  للرحراا ال رب ة، هورست أوهلر، علض عمله مو ال رةني والدولتني اجملرورتنيل و ود 

س للرــــــحراا ال رب ة ورئ س البعثة، أولن ســــــت وارق، وســــــلصه، أ م برملث      عرب عن امتررين ملمثل  اخلر
بولدوك، واللواا وانغ شــــــــ روجو ، ملر  بدوه من تصر    ق ردة البعثةل وخترمر،  ود  يضــــــــر     شــــــــ ر رجرل 

 ونسرا البعثة علض تصرن رم والتزامرم   العم ،   ظ  ظروف صعبةل
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 المرفق

 الصحراء الغربية بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في  

 ٢٠١٨آذار/مارس  ١المساهمات حتى   
 

 المجموع )ب(الشرطة املدن ة ) (القواق ) (املراقبو  العس ريو  البلد
 ٣ - - 3 األرجرتني     

 ٥ - - 5 الرمسر

 ٢٦ - 20 ٦ بر الديش

 ١٠ - - ١0 الربا ي 

 ٢ - - 2 بوتر 

 ١٢ - - ١2 الرني

 ٧ - - 7 أروات ر

 ٢ - - 2 ج بول

 ١٩ - - ١٩ مرر

 ٤ - - ٤ إأوادور

 ٢ - - 2 السلصردور

 ١ ١ - - ةرلردا

 ٢ - - 2 ةرنسر

 ٣ - - 3  ملرن ر

 ١٣ - 7 ٦ غرنر

 ٥ - - 5 غ ر ر

 ١٢ - - ١2 هردورام

 ٧ - - 7 هر ررير

 ٣ - - 3 اورد

 ٥ - - 5 إندون س ر

 ٣ - - 3  يرلردا

 ٣ - - 3 أر اخستر 

 ٣ - - 3 مالوي

 ٤ - - ٤ امل س ك

 ٤ - - ٤ مر ول ر

 ٢ - - 2 اصب  األسود

 ٥ - - 5 ن برل

 ٦ - - ٦ ن  ريير

 ١٤ - - ١٤ برأستر 

 ١ - - ١ بولردا
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 المجموع )ب(الشرطة املدن ة ) (القواق ) (املراقبو  العس ريو  البلد
 ١ ١ - - الربت رل     

 ٤ - - ٤ ةرورية أورير

 ١٦ - - ١٦ االارد الروس 

 ٤ - - ٤ سري الن ر

 ٤ - - ٤ السويد

 ٢ - - 2 سويسرا

 ٢ - - 2 توغو

 ٦ - - ٦ ال من

 ٢٢٧ ٢ ٢٧ ١٩٨ المجموع 
 

 ةردا، مبر يشم  قرئد القوةل 2٤٦القوام املأ و  به هو  ) ( 

 ةردال ١2القوام املأ و  به هو  )ب( 

 القوام الصعل    امل دا ،   مر يتعلق برلشرطة العس رية والشرطة املدن ة، مبر يشم  قرئد القوةل )ل( 

 


