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 موجز 
ذ 2019حزي ان/يونيــ   30إىل  2018متوز/يوليــ   1يُقــد ه اــلا التق ي ذ الــل  يفرتة ال  ة من  

. واو يتضـــــــــــــــمن من مـــــــــــــــا م    ق ي ين مقدم  من األم  العاه 73/107عمال بق ار اجلمعية العامة 
(ذ ويضــــــــــــــي  S/2019/282و  S/2018/889ق ابلمـــــــــــــــح ا  الف بية  جمنس األمن عن احلالة فيما يتعن إىل

 .حسب االقتضا  معنومات عن الترتورات الالحقة
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بشــــــــــ ن مســــــــــ لة  73/107ذ اختلت اجلمعية العامة الق ار 2018كانون األول/ديســــــــــم    7يف  - 1
إىل  2018متوز/يولي   1المـــــــــــــح ا  الف بيةذ بدون  مـــــــــــــويت. ويُقد ه الا التق ي ذ الل  يفرتة ال  ة من 

 من ذلك الق ار. 7ذ عمال ابل ق ة 2019حزي ان/يوني   30
جمنس األمن المـــــح ا  الف بية ابعتباراا مســـــ لة  تعنق ابلســـــاله واألمنذ داعيا يف ق ارات ويتناول  - 2

ح  ســـــــياســـــــة عادل داام يقبن  الرت فان يا   لشـــــــعب المـــــــح ا  الف بية  ق ي  ”متتالية إىل التوصـــــــ  إىل 
عة لنجمعية العامة و تناوهلا جلنة املساا  السياسية اخلاصة وإهنا  االستعمار  النجنة ال ابعة( التاب. “ممريه

والنجنة اخلاصـــــــة املعنية فالة  ن يل إعالن منال االســـــــتقالل لنبندان والشـــــــعوق املســـــــتعم ة ابعتباراا إقنيما 
 متمتع ابحلام اللايت ومس لة  تعنق إبهنا  االستعمار. غري
ذ قــــــدمــــــت  الل ال  ة (2019  2440و  (2018  2414وعمال بق ار  جمنس األمن  - 3

ــــــة فيمــــــا يتعنق ابلمـــــــــــــــح ا  الف بيــــــة   ــــــة ابلتق ي   ق ي ين إىل النس عن احلــــــال  S/2018/889املشـــــــــــــــمول
. ويمـــــــــ  التق ي ان 2019نيســـــــــان/ ب ي   1ويف  2018 شـــــــــ ين األول/ كتوب   3(ذ يف S/2019/282 و

احلالة عنى  رض الواقع؛ وحالة امل اوضـــات الســـياســـية املتعنقة ابلمـــح ا  الف بية والتقده اا ز في ا؛ وحالة 
واج  ا عمنيات بعثة األمم املتحدة لالســـــــــــــــت تا  يف المـــــــــــــــح ا   ن يل الق ارين؛ والتحدايت القاامة اليت  

 الف بيةذ عالوة عنى اخلرتوات املت لة لنتمد  هلا.
ذ  ج ى مبعوثة الشــــــ مــــــة لنمــــــح ا  2018متوز/يولي   1حزي ان/يوني  إىل  23ويف ال  ة من  - 4

العاصـــــمةذ والدا نةذ والعيونذ الف بيةذ اورســـــت كوان ذ زاير   الثانية إىل املنرتقةذ حير ســـــاف  إىل اجلزاا  
 ونواكشوطذ وال ابطذ وال ابوينذ والسمارةذ و ندوف.

ويف ال ابوينذ اجتمع مبعوثة الشـــ مـــة مع األم  العاه لنجب ة الشـــعبية لتح ي  الســـاقية احلم ا   - 5
كالمها وواد  اللاب  جب ة البوليساريو(ذ إب اايم غايلذ وكللك مع ف يق الت اوض بقيادة  اط   إدوه. و 

 ع ق عن أتييده الاام  ملبعوثة الشــــــــــ مــــــــــة وم مت ذ وكللك عن اعتزام ما اجلاد املســــــــــاعدة يف إ اد 
انسحاق جب ة  -كدلي  عنى حسن النية   -لنمح ا  الف بية. و كد السيد غايل ملبعوثة الش مة  ح 

والتزام ا بعده العودة إىل  ي ارييت وبري حلنو  و نق     مؤسسات إلي ما.  البوليساريو من منرتقة الا ك ات
التشـــــــــاينة ”اليت ينت ج ا املف ق و “ ســـــــــياســـــــــة االســـــــــتيرتان”غري  ن الســـــــــيد غايل  ع ق عن قنق  من 

 اجلديدة اليت وضع اذ مما يفريذ حسب ما  فاد ب ذ ال كيبة الدميف افية لنمح ا  الف بية.“ اإلدارية
ال ابطذ اجتمع مبعوثة اخلاص مع رايس احلاومة يف املف قذ ســـــــــــــــعد الدين العثماينذ ووزي   ويف - 6

الشــــــــؤون اخلارجية والتعاون الدويلذ طصــــــــ  بوريرتةذ النلين  كدا ل  دعم املف ق الاام  لنعم  الل  يقوه 
إىل ح  ســـــياســـــة واقعة وعمنة وداام  (2018  2414ب . وك ر الســـــيد بوريرتة الدعوة الواردة يف الق ار 

ذ مع ا عن ر ي   ن  األســــــــــــــا  الل  2007و كد التزاه املف ق مبق ح احلام اللايت الل   قده ب  يف عاه 
ينبفة  ن  ســـــــــــــــتند إلي  امل اوضـــــــــــــــات. وذك  ك  من رايس احلاومة ووزي  الشـــــــــــــــؤون اخلارجية  ن  ابل غم 

التو  ات يف منرتقة الا ك ات اخن ضـــــــــــــت اخن اضـــــــــــــا منموســـــــــــــاذ ما زال املف ق يشـــــــــــــع  بقنق ابل    ن من
 جب ة البوليساريو ش َق اجلدار ال منة.“ است زازات” من
ويف اجلزاا  العاصــــمةذ اجتمع مبعوثة الشــــ مــــة مع الوزي  األول يف اجلزاا ذ  يد  و  ذ ووزي   - 7

 . و ع اب جمددا عن أتكيدات البند الثابتة بتقدمي دعم  الاام  الشـــــــــــــــؤون اخلارجيةذ عبد القادر مســـــــــــــــاا
ابعتباره بنداً جاراًذ وشددا  يضا عنى  مهية  ق ي  املمري. وبينما  ص  السيد مساا  عنى  ن اجلزاا  ليست 
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ط فا يف النزاع وال ميان  ن أت ل مقعد جب ة البوليســـــــــــــــاريو يف طاولة امل اوضـــــــــــــــاتذ فقد  عنن  ن اجلزاا  
تعـدة لتعزيز دوراـا يف العمنيـة الســـــــــــــــيـاســـــــــــــــيـة بوصـــــــــــــــ  ـا بنـدا جـاراذ عنى  و مـا يقتضـــــــــــــــيـ  الق ار مســـــــــــــــ
. ويف نواكشــوطذ  ع ق رايس موريتانياذ دمد ولد عبد العزيزذ ووزي  الشــؤون اخلارجيةذ (2018  2414

ضــــــا عن دعم ما الاام  ملبعوثة الشــــــ مــــــة ولنعمنية الســــــياســــــية. و كدا إمساعي  ولد الشــــــي   يدذ  ي
 موريتانيا مستعدة  يضا لتعزيز مشاركت ا يف العمنية السياسية  مال يف إهنا  النزاع.  ن
ويف العيون والدا نة والســـــمارةذ اجتمع مبعوثة الشـــــ مـــــة مع مســـــؤول  منت ب  دنيا. وعقد  - 8

يف ك  من الدا نة والعيون مع ممثن  عن التمع املدينذ  ع بوا مبعوثة الشــــــــــــ مــــــــــــة  يضــــــــــــا اجتماعات 
 طاا ة واسعة من امرا . عن
ذ  حاط مبعوثة الشــ مــةذ يف  عقاق زاير   (2018  2414من الق ار  14ومتشــيا مع ال ق ة  - 9

بت اصـــــــــي  م مت  و رترت  لنمضـــــــــة قدما.  2018آق/ غســـــــــرتس  8ألمن يف الثانية إىل املنرتقةذ جمنَس ا
و بن  النَس  ن  يعتزه دعوة الرت ف  والدولت  الاور   إىل جولة  وىل من امل اوضــــــــــات املباشــــــــــ ة يف ال بع 
 ال ابع من العاه ابتفا  بنا  الثقة ومناقشــــة ســــب  املضــــة قدما يف العمنية الســــياســــية. ولقيت مبادرة مبعوثة
الشـــــــــــ مـــــــــــة أتييدا واســـــــــــعا من النس. وقد ُوج ت رســـــــــــاا  الدعوة يف وقت الحق إىل املف ق وجب ة 

 .2018 ينول/سبتم   28البوليساريو واجلزاا  وموريتانيا يف 
ذ عقد مبعوثة الشــ مــة اجتماع ماادة مســتدي ة  ول 2018كانون األول/ديســم    6و  5ويف  - 10

ور ممثن  عن املف قذ وجب ة البوليساريوذ واجلزاا ذ وموريتانيا. وكان بش ن المح ا  الف بية يف جني  فض
اجتماع املاادة املســـــــــــــــتدي ة الا  ول اجتماع يُعقد وج ا لوج  يف ســـــــــــــــياق العمنية الســـــــــــــــياســـــــــــــــية  الل 

ســـنواتذ وج ى يف منات ا ســـم ابلمـــدق واالح اه وال وح البنخا ة. ويف  تاه االجتماعذ  كدت كافة  ســـت
جوا  اليت ســـــــــــــــادت اجتماع املاادة املســـــــــــــــتدي ة املعقود يف جني  كانت  تن ة عن  نك اليت الوفود  ن األ

ســــــادت النقا ات الســــــابقةذ و نمــــــت إىل  ن ذلك ميان  ن يشــــــا  بداية جديدة لنعمنية الســــــياســــــية. 
 .2019و صدرت الوفود بياط مش كا  بد  في  استعداداا لالجتماع م ة    ى يف ال بع األول من عاه 

ذ يف اجتماع مع منك املف ق دمد الســــــاد  يف ال ابطذ 2018كانون األول/ديســــــم    11ويف  - 11
 ع بت عن امتناين لنمشاركة البنخا ة لنمف ق يف العمنية السياسية ويف اجتماع املاادة املستدي ة األول بش ن 

ك أتكيد التزاه بنده . و عاد املن2018المـــــــــــــــح ا  الف بية املعقود يف جني  يف كانون األول/ديســـــــــــــــم  
ابلعمنية الســياســية و ثى عنى مبعوثة الشــ مــة لقيام  بمع املف ق وجب ة البوليســاريو واجلزاا  وموريتانيا 

 حول الرتاولة.
ذ اجتمعت مع األم  العاه جلب ة البوليســــــاريو عنى اامر الدورة 2019شــــــباط/ف اي   10ويف  - 12

اد األف يقة يف  ديس  اباب. و الل االجتمــاعذ  كــدت جمــددا اعتزامة العــاديــة الثــانيــة والثالث  ملؤمت  اال ــ
إعادة إطالق امل اوضـــــــــــــــات وطنبت دعم الرت ف . وقد  ع ق الســـــــــــــــيد غايل عن دعم  الاام  ملبعوثة 

 الش مة وم مت ذ و كد  ن جب ة البوليساريو لدي ا نية جادة لدعم ج ود البحر عن ح .
ق ق  2019آذار/مار   22و  21املاادة املستدي ة الثاين يف وعقد مبعوثة الش مة اجتماع  - 13

ذ إذ مت مجع املف ق 2018جني . وا ُّبع يف االجتماع الثاين الشـــــــــــا  املا   يف كانون األول/ديســـــــــــم  
وجب ة البوليســـــــــــــــاريو واجلزاا  وموريتانيا حول الرتاولة. و اورت الوفود يف إطار من الاياســـــــــــــــة واالن تاح 

الشـــ مـــة دعواا إىل االجتماع م ة  جوا  ا ســـمت ابالح اه املتبادل. ورحبت الوفود ابعتزاه املبعو   ويف
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   ى اب باع الشا  ن س . وا  قت عنى ض ورة زايدة الثقة والتزمت مبواصنة املشاركة يف العمنية. وشجع 
 مبعوثة الش مة الوفود عنى  ن  نظ  يف اختاذ بوادر  نم عن حسن النية وعنى  ن  زيد الثقة.

متديد والية بعثة  (2019  2468يف ق اره ذ ق ر جمنس األمن 2019نيســـــــــــــــان/ ب ي   30ويف  - 14
 شـــــــ ين األول/ كتوب . ورحب  31األمم املتحدة لالســـــــت تا  يف المـــــــح ا  الف بية ل  ة ســـــــتة  شـــــــ   ح  
ابلتزاه املف ق وجب ة البوليســـــــــاريو النس ابلز م اجلديد الل  ول ده اجتماعا املاادة املســـــــــتدي ة األ ريانذ و 

واجلزاا  وموريتانيا ابملشــاركة يف العمنية الســياســية. و ع ق النس  يضــا عن دعم  الاام  جل ود  وج ود 
مبعوثة الش مة لنح اظ عنى عمنية امل اوضات اجلديدة والحظ اعتزاه مبعوثة الش مة دعوة املف ق 

 إىل االجتماع م ة    ى اب باع الشا  ن س .وجب ة البوليساريو واجلزاا  وموريتانيا 
ذ  بنفين مبعوثة الش مة بق اره التنحة عن منمب  ألسباق صحية. 2019 اير/مايو  22ويف  - 15

وقد  ســــ ت لتنقة النب  و ع بت عن امتناين ملا بلل  عنى مدى العام  املاضــــي  من ج ود دثوبة وماث ة 
 السياسية. رست األسا  لنز م اجلديد يف العمنية 

و الل ال  ة املشـــــــمولة ابلتق ي ذ ع  الوضـــــــع يف المـــــــح ا  الف بية ااد  نســـــــبيا. فوق  إطالق  - 16
النارذ رغم حدو  بعض االنت اكات الابريةذ ال يزال قااماذ حير اســـــــــــتم  كال الرت فان إمجاال يف اح اه 

وغريه من اال  اقات ذات  1العســــــــا   رقم والية البعثة فيما يتعنق بمــــــــون القواعد املا ســــــــة يف اال  اق 
المـــــــــــــــنــة. ويف مجيع حــاالت االنت ــا، املزعومــة  و املعــايَنــةذ عمنــت البعثــة مع الرت ف  لــدر  االنت ــاكــات 

 ســــــــــــويت ا. غري  ن ذ عندما كشــــــــــــ ت البعثة وقوع انت اكاتذ ا يبد الرت فان دوما اســــــــــــتعدادا ملعاجلت ا   و
ك  من املف ق وجب ة البوليســـــــــــــــاريو   ي  بعض انت اكااما لال  اق   إل اد حنول خت ي ية هلا. وحاول  و

ابعتباراا ضــــــــــــ ورية ملنع االوار ابمل درات واألنشــــــــــــرتة اإلج امية األ  ىذ عنى ال غم  1العســــــــــــا   رقم 
 اال  اق ال يسمال بتد   قوات عسا ية  و ابست داه بى  تية عسا ية يف مث   نك احلاالت.  ن من
جب ة البوليســـــاريو يف املنرتقة العازلة يف الا ك ات. وُ ســـــريخ “ شـــــ طة”ظ اســـــتم ار وجود وا يالحَ  - 17

البعثة دورايت ب ية وجوية كثرية يف املنرتقةذ و ايخِّ  كثافة عمنيااا لن صــــد حســــب احلالة الســــاادة. وســــاد 
مدني  بم ة ذ رغم إقامة 2018ادو  نسيب يف املنرتقة ح  اجلز  األ ري من ش   كانون األول/ديسم  

دوريــة حلواجز ط قيــة يف املنرتقــة العــازلــة احتجــاجــا عنى نقا ف ص العمــ  يف المـــــــــــــــح ا  الف بيــة وعنى 
الزايدات يف ال ســــــــوه اليت ي  ضــــــــ ا املف ق عنى ح كة امل ور التجارية. ومنل  وا   كانون األول/ديســــــــم ذ 

ا ب املنســـــــــــــــق املف   م    ممثنة زادت احلواجز عنى الرت قذ مما  دى إىل ا تناقات م ورية شـــــــــــــــديدة. وك
اخلاص ليبنف  أبن املف ق قد يق ر التد   بقوة إذا  علر ح  مســـــــــــــــ لة إقامة احلواجز عنى الرت ق. وحر 
ممثنة اخلاص عنى  ال يتم     د  ذ إدراكا من  لنحســــاســــية الســــياســــية لنمنرتقة. وكتب إيل األم  العاه 

 مف   ع  اجلدار ال منة. جلب ة البوليساريو لنتحلي  من مفبة     د  
ذ وقع حاد   رتري. فبعد  ن غادر امل اقبون العســـــــــا يون التابعون 2019شـــــــــباط/ف اي   2ويف  - 18

لنبعثة منرتقة الا ك ات يف هناية الدواهذ  قده شـــــــــاق صـــــــــح او  عنى إضـــــــــ اه النار يف ن ســـــــــ  عند البوابة 
املف بية. وقد  صــــــيب ب وح  دت إىل “ وديةاحلد”املف بيةذ و فيد  ن  فع  ذلك احتجاجا عنى الســــــنرتات 

شــــــــــباط/ف اي . و دى ذلك إىل احتجاا كثريين يف التمع المــــــــــح او  بشــــــــــدة ع  وســــــــــاا   6وفا   يف 
التواصــ  االجتماعةذ وصــب بعضــ م جاه غضــب  عنى األمم املتحدة والبعثةذ مســتندين  ســاســا إىل  قاري  

https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468%20(2019)
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 لنبعثة عاينوا احلاد  وا يتد نوا. وقد قامت البعثة غري صـــــــــــحيحة  فادت أبن م اقب  عســـــــــــا ي   بع 
 ابال ماالت من  الل جب ة البوليساريو لتمحيال اله االنرتباعات واداة الوضع.

واســــــتم ت االســــــتثمارات املف بية غ َق اجلدار ال منة. وي يد املف ق  ن  نك االســــــتثمارات  عود  - 19
ن  ل ابلتشــــاور مع م. وال  زال جب ة البوليســــاريو  ت  أبهنا ابلن ع مباشــــ ة عنى ســــاان المــــح ا  الف بية و 

 شــــا  انت اكا لنقانون الدويل ومل كز المــــح ا  الف بية بوصــــ  ا إقنيما غري متمتع ابحلام اللايت. و واصــــ  
جب ة البوليسـاريو  يضـا االدعا  أبن قوات األمن املف بية  قمع بعن  مجيع  شـاال التعبري عن اال تالفذ 

 يما املظاا ات املؤيدة لالست تا   و االستقاللذ غ َق اجلدار ال منة.وال س
وما زالت مشــــاع  اإلحباط النامجة عن انت ا      قده يف العمنية الســــياســــية ســــاادة لدى عموه  - 20

الساان يف  يمات الالجئ  ق ق  ندوفذ ابجلزاا ذ ويضاع  من حداا استم ار المعوابت اليت يُ  ِّخُب ا 
اخن اض املســـــــاعدة اإلنســـــــانيةذ من قبي  ار  اع معدل ســـــــو  التفلية. وا يُبَن  عن    حواد   منية  اط اد

 كبرية يف  يمات الالجئ   الل ال  ة املشمولة ابلتق ي .
ذ  لقى املنك دمد الســـاد   رتاابً مبناســـبة اللك ى الســـنوية 2018 شـــ ين الثاين/نوفم   6ويف  - 21

مسرية اخلض ا ذ حير ك ر التزاه املف ق ابلتعاون فسن نية مع ج ود  وج ود مبعوثة الثالثة واألربع  لن
االعتبار. وســـــن   الشـــــ مـــــة إلقامة عمنية ســـــياســـــية جادة وذات ممـــــداقيةذ مع   ل درو  املاضـــــة يف

الت  قة واالنشـــــــقاق دا   ال ضـــــــا  ”الضـــــــو   يضـــــــا عنى عودة املف ق إىل اال اد األف يقة ودعا إىل إهنا  
أبجندة م توحةذ ”ذ واق ح إحدا  آلية ســـــياســـــية مشـــــ كة لنحوار والتشـــــاور ب  املف ق واجلزاا  “فار امل

ويف بيان رمسة صـــدر يف اليوه ن ســـ ذ  دانت جب ة البوليســـاريوذ مع إعادة “. ودون شـــ وط  و اســـتثنا ات
المح ا  الف بية إذ اعت ت  أتكيد التزام ا بعمنية الساله اليت يقوداا مبعوثة الش مةذ الوجود املف   يف

لنق ز عنى ط ف ”ووصــ ت  رتاق املنك دمد الســاد  أبن  داولة “ احتالل عســا   ال شــ عة” ن  
 .“النزاع وش وط ا  ديد إطار عمنية ح ” ذ و“ع قنة ج ود األمم املتحدة” يف النزاعذ و

دااين كورن ذ واة  برية  ارجية وُ ج    الل ال  ة املشــــــمولة ابلتق ي  اســــــتع اض لنبعثة بقيادة  - 22
مستقنةذ والناابة السابقة لنممث  اخلاص لألم  العاه لبعثة األمم املتحدة املتاامنة املتعددة األبعاد لتحقيق 

حزي ان/يوني   22إىل  16االســـــــــتق ار يف مج ورية  ف يقيا الوســـــــــرتى. وزار ال  يق منرتقة البعثة يف ال  ة من 
ىل  ن البعثة  ؤد  ثال  م اه حامسة ملنع نشـــــــوق النزاعات. ف والذ  ول . و ُنا االســـــــتع اض إ2018

البعثة دون  مـــــــــعيد احلواد  املتمـــــــــنة بوق  إطالق النار. وحنياذ  ا   البعثة حالة ميدانية  دعم اجل ود 
اليت يبلهلا مبعوثة الشـــــ مـــــة من  ج  إحيا  العمنية الســـــياســـــية. وحلثاذ يســـــاام وجود البعثة يف احل اظ 

نى االســـــتق ار يف املنرتقة املفاربية. و نا االســـــتع اض إىل  ن انا، جماال كبريا إلد ال  ســـــينات  قنية ع
قـــدرة البعثـــة عنى االضـــــــــــــــرتالع أبنشـــــــــــــــرتـــة ال صـــــــــــــــــد والت  ي  من حـــدة النزاع. و     ن يـــل عـــدد  يف
 التوصيات املنبثقة عن االستع اض. من
منرتقة مع وفة اسُت دفت بل اا   81يزال يتع   رت ري ذ كان ال 2019شباط/ف اي   28وح   - 23

حق   لفاه مع وفاذ شـــــــــــــــ َق اجلدار ال منة. وشـــــــــــــــ َق اجلدار ال منةذ قامت البعثةذ  26عنقودية و رت ري 
م ا م بعا من األراضــــــة املنوثة  2 881 436ط يق داا ة اإلج ا ات املتعنقة ابأللفاهذ مبســــــال و رت ري  عن

 ج ات من  ن ات احل ق. وقامت جب ة البوليساريو بتدمري  ــــــــــــــــزوهنا األ ري الل  ابأللفاه األرضية واملت
من األلفاه املضادة لألف اد و ربعة من األلفاه املضادة لندابابت(  2 465لفما   2 469كان  تو  عنى 
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 ذ امتثــاال لمــــــــــــــــك االلتزاه مبوجــب نــدا  جني  من  جــ  التقيــد ابحلظ 2019كــانون الثــاين/ينــاي    6يف 
. 2005الاام  لأللفاه املضادة لألف اد والتعاون يف جمال اإلج ا ات املتعنقة ابأللفاهذ الل  وقعت  يف عاه 

منيون م  م بع من األراضــةذ  126وغ َق اجلدار ال منةذ  بن  اجلير املناة املف   عن  رت ري  كث  من 
من األلفاه املضـــــــــــــــادة لألف اد  53قرتعة من الل اا  غري املن ج ة و  614صـــــــــــــــن اذ من ا  679و دمري 

 من األلفاه املضادة لنم كبات. 12 و
و الل ال  ة املشــــمولة ابلتق ي ذ واصــــنت م وضــــية األمم املتحدة لشــــؤون الالجئ   وفري احلماية  - 24

الدوليةذ كما واصـــــــــــــنتذ مع منظمة األمم املتحدة لنرت ولة وب طم  األغلية العاملةذ إيمـــــــــــــال املســـــــــــــاعدة 
إىل الالجئ  المـــــــــح اوي  اللين يعيشـــــــــون يف امل يمات اخلمســـــــــة ق ق  ندوف. وع  نقا اإلنســـــــــانية 

 التموي  يشا   داي رايسيا لنج ات ال اعنة يف جمال العم  اإلنساين.
و الل ال  ة املشــــــــــــــمولة ابلتق ي ذ عنت م وضــــــــــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلنســـــــــــــــان  تنقى  قاري   - 25
واملدافع  عن حقوق اإلنســــــــــان اللين يفرتون انت اكات حقوق اإلنســــــــــان  ع ض المــــــــــح ي  واملدون   عن
. وامل وضـــية قنقة إزا  اســـتم ار (1 اإلقنيم لنمضـــايقة واالعتقال التعســـ ة وممـــادرة املعدات وال صـــد امل  ط يف

 .ف بيةمن  القيود امل  وضة عنى احلقوق يف ح ية التعبري ويف التجمع السنمة و اوين اجلمعيات يف المح ا  ال
ـــدابري بنـــا  الثقـــةذ عمال بق ار جمنس األمن  - 26 وق ارا ـــ  الالحقـــةذ إل حـــة  (1999  1282وإن  

رواب   ســ ية ب  الالجئ  المــح اوي  يف  يمات  ندوف وجمتمعاام األصــنية يف إقنيم المــح ا  الف بيةذ 
 قة.عنت معنخ 

و شــــــع  ابلت اثل إزا  اســــــتم ار التزاه الرت ف ذ عنى ال غم مما ُيســــــج  من انت اكات و و  ات ب   - 27
احل  وام  ذ بوق  إطالق النار والتقيد بوج  عاه ابال  اقات العســــــــــــا ية ذات المــــــــــــنة. فاحل اظ عنى 

 ستئناف العمنية السياسية. وضاع سنمية ومستق ة يف امليدان ش ط  ساسة لت يئة األجوا  املناسبة ال
و دعو الرت ف  إىل مواصنة العم  مع البعثة من  ج   سوية ما  بقى من االنت اكاتذ سوا   نك  - 28

املسجنة يف امونة األ رية  و القاامة منل وقت طوي ذ يف ع  االح اه الاام  لوالية البعثةذ وا  اق وق  
. و دعو اجلمعية العامة و عضـــــــا  جمنس األمن و صـــــــدقا  إطالق النار واال  اقات العســـــــا ية ذات المـــــــنة

المــــــــح ا  الف بية واجل ات ال اعنة األ  ى إىل  شــــــــجيع املف ق وجب ة البوليســــــــاريو عنى اغتناه ال  صــــــــة 
 املتاحة حاليا ومواصنة املشاركة فسن نية ودون ش وط مسبقة.

 

__________ 

ما زالت الثف ات يف اإلبالغ عن حالة حقوق اإلنســــــان يف المــــــح ا  الف بية قاامة بســــــبب عده إماانية وصــــــول امل وضــــــية  (1  
ذ عنى  عزيز التعاون مع امل وضــــــيةذ مبا يف ذلك من  الل (2018  2440اإلقنيم. وقد شــــــجع جمنس األمنذ يف ق اره  إىل

 . يسري إج ا  زايرات إىل املنرتقة

https://undocs.org/ar/S/RES/1282%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1282%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440%20(2018)

