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تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة

مسألة الصحراء الغربية
تقرير األمين العام

موجز
ُي َّ
قدم هذا التقرير ،الذي يغطي الفترة من  1تموز/يوليه  2019إلى  31آب/أغس ــط
بقرار الجمعية العامة  .97/74ويتضـ ـ ــمن ملخصـ ـ ــا آلخر تقريرين مقدمين من األمين العام إلى مجل
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في  13كانون األول/ديسـمبر  ،2019اتخذت الجمعية العامة القرار  97/74بشـنن مسـنلة الصـحراء
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األمن الصـ ـ ــحراء الغربية باعتبارها مسـ ـ ــنلة تتعلق بالسـ ـ ــالم واألمن ،داعيا في ق اررات

وي َّ
قدم هذا التقرير ،الذي يغطي الفترة من  1تموز/يوليه  2019إلى  31آب/أغسط
الغربية ،بدون تصويتُ .
 ،2020عمال بالفقرة  7من ذلك القرار.
ويتناول مجل

متتالية إلى ضــرورة التوص ـ إلى ”ح ســياســي عادل دائم يقبله الطرفان يكف لشــع

الصــحراء الغربية تقرير

مصـير“ ..وتتناولها لجنة المسـائ السـياسـية الخاصـة وإنهاء االسـتعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة
واللجنة الخاص ـ ـ ـ ــة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح االس ـ ـ ـ ــتقالل للبلدان والش ـ ـ ـ ــعوب المس ـ ـ ـ ــتعمرة باعتبارها إقليما

غير متمتع بالحكم الذاتي ومسنلة تتعلق بإنهاء االستعمار.

ـت خالل الفترة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولــة
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وعمال بقراري مجل األمن  )2019( 2468و  ،)2019( 2494قــدمـ ُ
بالتقرير تقريرين إلى المجل عن الحالة فيما يتعلق بالص ـ ـ ــحراء الغربية ( S/2019/787و ،)S/2020/938
التقريران الحالة على

في  2تشـرين األول/أكتوبر  2019وفي  23أيلول/سـبتمبر  2020على التوالي .ويصـ

أرض الواقع؛ وحالة المفاوضـات السـياسـية المتعلقة بالصـحراء الغربية؛ وحالة تنفيذ الق اررين؛ والتحديات القائمة

التي تواجهها عمليات بعثة األمم المتحدة لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتاء في الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الغربية ،عالوة على الخطوات المتخذة

للتصدي لها.
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وبصـفة عامة ،سـاد الهدوء في الصـحراء الغربية على جانبي الجدار الرملي .وفي حين اسـتمر بوجه

عام احترام الطرفين التفـا وق

إطال النـار ،حدث انخفـاض ملحوظ في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتو االمتثـال ألحكـام االتفـا

العسكري رقم  ،1وال سيما شر الجدار الرملي.
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وفي  29تموز/يوليه  ،2019ألقى ملك المغرب ،محمد الس ـ ــاد  ،خطابا بمناس ـ ــبة الذكر الس ـ ــنوية

العشـ ـ ـرين العتالئه العرش .وكرر تنكيد التزام المغرب بالعملية السـ ـ ــياسـ ـ ــية المتعلقة بالصـ ـ ــحراء الغربية ،تحت

الرعاية الحص ـ ـرية لألمم المتحدة ،وشـ ــدد على أن التسـ ــوية ،في رأيه ،ال يمكن أن تتحقق إال ”ضـ ــمن السـ ــيادة
المغربية الشاملة .و ”في إطار مبادرة الحكم الذاتي“.
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وتكلم األمين العام للجبهة الشـ ـ ـ ـ ــعبية لتحرير السـ ـ ـ ـ ــا ية الحمراء ووادي الذه

(جبهة البوليسـ ـ ـ ـ ــاريو)،

إبراهيم غالي ،في الحف الختامي ألشـغال الجامعة الصـييية لألطر الصـحراوية في طبعتها العاشـرة ،الذي نظم
في بومردا

بالجزائر في  7آب/أغس ــط

 ،2019ومد ”أيادي الس ــالم والوفا والتعاون وحس ــن الجوار .إلى

”األشـ ــقاء .في المغرب .وقال إن ذلك من شـ ــننه أن ”يجل

أكثر وأفض بكثير ،.مما يترت
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للبلدين والشـ ــعبين ]...[ ،ولشـ ــعوب وبلدان المنطقة

”عن المضي في سياسة ظالمة تخال

الشرعية والتاريخ..

وفي  27أيلول/س ـ ــبتمبر  ،2019التقيت بوزير الشـ ـ ـ ون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ،ناص ـ ــر

بوريطة ،على هامش الدورة الرابعة والس ـ ـ ــبعين للجمعية العامة ،وفي  10ش ـ ـ ــبار/فبراير  2020التقيت باألمين

العام لجبهة البوليسـ ـ ـ ـ ـ ــاريو غالي ،على هامش الدورة العادية الثالثة والثالثين لم تمر رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء دول وحكومات
االتحاد األفريقي .وأكدت لكليهما التزامي بتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية.
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وفي  30تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2019اتخـذ مجل

األمن القرار  )2019( 2494الـذي مـدد فيـه

والية بعثة األمم المتحدة لالســتفتاء في الصــحراء الغربية لفترة اثني عشــر شــه ار حتى  31تشـرين األول/أكتوبر
 .2020وفي ذلك القرار ،أشـ ـ ــاد المجل

بالجهود التي بذلها المبعوث الشـ ـ ــخصـ ـ ــي السـ ـ ــابق ،هورسـ ـ ــت كولر،

من أج النهوض بعملية اجتماعات المائدة المســتديرة التي ولدت زخما جديدا في العملية الســياســية .وإذ شــدد
2/6
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المجل

اسـ ــت نا

على ض ــرورة التوصـ ـ إلى ح س ــياس ــي واقعي وعملي ودائم لمس ــنلة الص ــحراء الغربية ،ش ــجع على
المشـ ــاورات .وأكد من جديد أيضـ ــا التزامه بمسـ ــاعدة الطرفين على التوصـ ـ إلى ح سـ ــياسـ ــي عادل

ودائم ومقبول لكليهما ،على أسا
وعق
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من التوافق ،من شننه أن يكف لشع

الصحراء الغربية تقرير مصير“.

اتخاذ القرار ،أصـ ــدرت جبهة البوليسـ ــاريو في  30تش ـ ـرين األول/أكتوبر بيانا صـ ــحييا أعربت

فيه عن أس ـ ــفها بش ـ ــنن س ـ ــياس ـ ــة ”ترك األمور على حالها المعهود .وذكرت أنه ”لم يعد أمامها أي خيار س ـ ــو
إعادة النظر في مشاركتها في عملية السالم..

وفي  5تشـرين الثاني/نوفمبر  ،2019وفي معرض خطابه الســنوي بمناســبة الذكر الســنوية للمســيرة
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الخضـراء ،أعلن العاه المغربي الملك محمد السـاد

أن المغرب ”سـيواصـ العم  ،بصـد وحسـن نية ،طبقا

للمقاربة الســياســية المعتمدة حصـريا من طر منظمة األمم المتحدة وق اررات مجل

األمن ،من أج التوصـ

إلى ح س ـ ــياس ـ ــي واقعي ،عملي وتوافقي ..وقال أيض ـ ــا إن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام

 2007هو ”الس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي الوحيد للتس ـ ـ ـ ـ ـ ــوية ،في إطار االحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة ..وفي بيان

صـدر في  7تشـرين الثاني/نوفمبر  ،2019أعلنت جبهة البوليسـاريو أن ”الشـع

حتى الحرية واالستقالل“.

الصـحراوي سـيواصـ نضـاله

وفي الفترة الممتــدة من  18كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2019إلى  12آذار/مــار
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 ،2020افتتحــت

بوروندي ،وجزر القمر ،وجمهورية أفريقيا الوس ـ ـ ــطى ،وجيبوتي ،وس ـ ـ ــان تومي وبرينس ـ ـ ــيبي ،وغابون ،وغامبيا،

وغينيا ،وكوت ديفوار ،وليبريا ”قنص ــليات عامة .في العيون أو الداخلة .وفي رس ــائ موجهة إلي في  3تموز/

يوليه  2019و  20تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2019و  7كانون الثاني/يناير  2020و  17كانون الثاني/يناير
 2020و  18ش ـ ـ ــبار/فبراير  ،2020وص ـ ـ ـ

الس ـ ـ ــيد غالي هذ“ الممثليات الدبلوماس ـ ـ ــية بننها تش ـ ـ ــك ”انتهاكا

للق ــانون ال ــدولي وخرق ــا [ ]...للمركز الق ــانوني ال ــدولي للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الغربي ــة ،بوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفه ــا إقليم ــا غير متمتع
بالحكم الذاتي..
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الخام

وفي الفترة الممتدة من  19إلى  25كانون األول/ديســمبر  ،2019عقدت جبهة البوليســاريو م تمرها

عش ـ ـ ــر في تيفاريتي ،ش ـ ـ ــر الجدار الرملي ،بمش ـ ـ ــاركة أكثر من  2 000مندوب ص ـ ـ ــحراوي وحوالي

 300ضـي

أجنبي ،حسـبما ورد .وقد كان المرشـح الوحيد لمنصـ

الحالي ،إبراهيم غالي ،وقد أعيد انتخابه لفترة أخر .
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وفي  22كـانون الثـاني/ينـاير  ،2020اعتمـد مجل

األمين العام لجبهة البوليسـاريو هو شـاغله

النواب المغربي قـانونين ينصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على تحـديـ

حدود مياهه اإلقليمية ومنطقته االقتصـادية الخالصـة ،بما يشـم الميا“ الواقعة بالة سـواح الصـحراء الغربية.

وفي  22كانون الثاني/يناير ،تلقيت رسـالة من السـيد غالي يقول فيها إن جبهة البوليسـاريو تعتبر أن القانونين
يمثالن ”انتهاكا للمركز القانوني الدولي للصحراء الغربية ،بوصفها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي..
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وفي  1نيسان/أبري  ،2020توفي امحمد خداد ،منسق جبهة البوليساريو مع البعثة منذ عام 1997

وعضـو األمانة الوطنية لجبهة البوليسـاريو .وقد كان محاو ار رئيسـيا مع البعثة طوال معظم فترة وجودها .وترك

رحيله فراغا في العالقات بين جبهة البوليساريو والبعثة في الميدان.
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وواصـ ـ ـ ـ ـ المغرب اس ـ ـ ـ ــتثماراته في البنية التحتية غرب الجدار الرملي .وأعلن ،على س ـ ـ ـ ــبي المثال،

عن إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مينـاء جـديـد يقع على بعـد  70كيلومت ار تقريبـا إلى الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـال من الـداخلـة .وفي رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة م رخـة
 19أيلول/سـ ـ ــبتمبر  2019موجهة إلى وكي األمين العام إلدارة عمليات السـ ـ ــالم وممثلي الخاص ،أفاد ممث
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جبهة البوليس ـ ـ ـ ــاريو في نيويورك أن الهد

من تلك المبادرة هو ”توطيد وتطبيع االحتالل العس ـ ـ ـ ــكري والض ـ ـ ـ ــم

غير القانوني ألجزاء من الصحراء الغربية..
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وظ الوض ـ ــع في الكركرات هادئا بش ـ ــك عام ،حي

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2019وآذار/مـار

لم تحدث س ـ ــو مظاهرات متفرقة بين ش ـ ــهري

 2020لم ت ثر في تـدفق حركـة المرور التجــاريـة والمــدنيــة .لكن

وعلى غرار ما حدث في الس ـ ـ ــنوات الس ـ ـ ــابقة ،زادت التوترات بش ـ ـ ــك كبير في أوائ كانون الثاني/يناير نتيجة

مرور سـ ــبا أفريقيا البي ي السـ ــنوي للسـ ــيارات عبر الصـ ــحراء الغربية والكركرات في الفترة الممتدة من  11إلى
 13كانون الثاني/يناير .وأوفدت البعثة فريقا مدنيا  -عس ـ ـ ــكريا لمنع نش ـ ـ ــوب النزاعات من أج رص ـ ـ ــد الحالة

ومنع التصعيد .ونتيجة لذلك ،تمكنت قافلة السبا من المرور عبر المنطقة العازلة دون وقوع حوادث تُذكر.

كورونا (كوفيد )19-في الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الغربية معتدال غرب الجدار
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وكان تنثير جائحة مرض فيرو

الفيرو

بش ـ ـ ـ ـ ــك ملحوظ في منطقة العيون .وحتى  31آب/أغس ـ ـ ـ ـ ــط

الرملي .وفي أعقاب تدابير الوقاية واالحتواء المبكرة والشـ ــاملة التي اتخذتها المغرب ،لم ُيسـ ــج في هذا الجزء
من اإلقليم سو عدد قلي من الحاالت حتى  30أيار/مايو .وفي تلك األثناء ،تم الكش عن ب رة تفشى فيها
 ،2020كان عدد حاالت اإلص ـ ـ ـ ـ ــابة

في العيون قد بلغ  41حالة .وأفادت جبهة البوليسـاريو أنها اتخذت تدابير صـارمة لمنع انتشـار الفيرو
الجـدار الرملي ،حيـ لم ُي َّبلغ رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـا عن أي حاالت .وفي مخيمات الالج ين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراويين قرب تندو ،
بالجزائر ،كان قد أُعلن رسميا عن ثالث حاالت إصابة بالفيرو حتى  31آب/أغسط .
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واعتبا ار من األسـ ـ ــبوع الثال

شـر

من آذار/مار  ،عندما كان عدد الحاالت في الصـ ـ ــحراء الغربية وبقية

منطقــة عمليــات البعثــة ال يزال محــدودا جــدا ،خفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت البعثــة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ كبير من وجودهــا في المقر الواقع

في العيون ،واعتم ــدت ترتيب ــات العمـ ـ من ُبع ــد لجميع الموظفين ،ونف ــذت مجموع ــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامل ــة من الت ــدابير
والبروتوكوالت الوقـائيـة .ونتيجـة لهـذ“ التـدابير وتلـك التي اتخـذتهـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات المغربيـة في المغرب وفي اإلقليم

غرب الجدار الرملي ،لم ُيبلغ عن أي حاالت في صفو
- 19

أفراد البعثة.

وإجماال ،كان وقع جائحة كوفيد 19-على األنشـ ـ ـ ـ ــطة العملياتية للبعثة معتدال .وتعين إعادة تخطيط

األنشـ ـ ــطة اللوجسـ ـ ــتية وأنشـ ـ ــطة الصـ ـ ــيانة وإعادة تنظيمها السـ ـ ــتيعاب التخييض الالزم في التحركات .وتمكنت
البعثة من مواصـلة أنشـطتها المتعلقة برصـد وق

إطال النار بمسـتويات كافية ،على الرغم من تخييض عدد

الدوريات البرية بنس ـ ــبة  30في المائة وعدد الدوريات الجوية بنس ـ ــبة  10في المائة .وقد تيسـ ـ ـر ذلك من جراء
التخييضـ ــات الكبيرة التي أجراها الطرفان في األنشـ ــطة العسـ ــكرية العملياتية والتدريبية ،وزيادة اسـ ــتخدام البعثة

للصور الساتلية .وباالتفا مع الطرفين ،تم تنفيذ تدابير وبروتوكوالت وقائية خاصة.
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وواص ـ ــلت البعثة توس ـ ــيع نطا اس ـ ــتخدام الص ـ ــور والتحليالت الجغرافية المكانية التي تم الحص ـ ــول

عليها من خالل الدعم الثنائي المقدم من االتحاد األوروبي ،وكذلك الص ـ ـ ـ ــور الس ـ ـ ـ ــاتلية األخر العالية الدقة،
لتوجيه واستكمال ما تقوم به من عمليات الرصد البرية والجوية .وقد ساهم استخدام الصور الساتلية في تعزيز

فعالية عمليات الرصد التي تقوم بها البعثة في اإلقليم.
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واسـ ــتمر تشـ ــغي اآلليات الثنائية للعم والتنسـ ــيق المقترحة على ك من الطرفين ،حي

ظ الحوار

مفتوحـا مع الجيش الملكي المغربي من أجـ حـ انتهـاكـات االتفـا العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكري رقم  1ومعـالجـة االنتهـاكـات
المحتملة قب أن تكتس ـ

طابعا رســميا .ولم تشــارك القيادة العســكرية لجبهة البوليســاريو بعد في آلية التنســيق

الثنائية ،على الرغم من موافقتها من حي
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المبدأ على إنش ـ ـ ـ ـ ــائها في تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  .2019وبالتالي،
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يقتص ــر التفاع مع القوات العس ــكرية لجبهة البوليس ــاريو على التنس ــيق المحلي مع مواقع أفرقة البعثة ومكت

وسجلت زيادة كبيرة في انتهاكات جبهة البوليساريو التي لم تُعالج بعد.
االتصال التابع للبعثة في تندو ُ .

وأبلغ الطرفان البعثة بانتظام عن شـ ـ ـ ـواغ أمنية رئيس ـ ـ ــية ،في رأيهما ،تتمث في الزيادات المس ـ ـ ــجلة
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في األنشـ ـ ــطة غير المشـ ـ ــروعة والتحركات غير القانونية عبر اإلقليم ،وفي مقدمتها أنشـ ـ ــطة تهري

المخدرات

واالتجار بالبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .ووجه الطرفان رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ إلى مواقع أفرقة البعثة يدعيان فيها أن الطر اآلخر قد ارتك
انتهاكات لالتفا العسكري رقم  .1وحققت البعثة بصورة منهجية في ك ادعاء من تلك االدعاءات.

وال تزال األلغام األرضـ ـ ــية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب تشـ ـ ــك خط ار على أفراد البعثة
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وقوافلهـا اللوجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيـة ،وهو خطر تهـد
باأللغام .وحتى  31آب/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

معرو

في الجان
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البعثـة إلى الحـد منـه من خالل أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة دائرتهـا لإلجراءات المتعلقـة

 ،2020كان ال يزال يتعين تطهير  44منطقة من أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  522منطقة

أنهــا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتُهــدفــت بــذخــائر عنقوديــة ،و  24حقال من حقول األلغــام المعروفــة ،وعــددهــا  61حقال،
الشرقي من الجدار الرملي.

ومنذ  1أيلول/ســبتمبر  ،2019قامت البعثة ،عن طريق دائرتها لإلجراءات المتعلقة باأللغام ،بمســح

وتطهير  2 034 929مت ار مربعا من األ ارض ـ ـ ـ ــي الملوثة باأللغام األرض ـ ـ ـ ــية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وفي المجموع ،تم التحقق من سـ ــالمة مسـ ــاحة تبلغ  1 179كيلومت ار من طر دوريات وإمدادات البعثة شـ ــر
الجدار الرملي ،وهو ما س ــاهم في تيس ــير رص ــد وق

إطال النار وكفالة المرور اآلمن ألفراد األمم المتحدة.

ودمر م ــا مجموع ــه  1 461قطع ــة من المتفجرات من مخلف ــات الحرب ،بم ــا في ذل ــك  1 026من مخلف ــات
ُ
الذخيرة العنقودية ولغم واحد مض ــاد للدبابات ،األمر الذي س ــاهم في تعزيز س ــالمة وأمن المراقبين العس ــكريين
التـابعين للبعثـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان المحليين .وأبلغ الجيش الملكي المغربي عن تطهير أكثر من  253٫5مليون متر

مربع من األ ارضـ ــي غرب الجدار الرملي ،وتدمير  796قطعة ،منها  37من األلغام المضـ ــادة لألفراد واأللغام
المضادة للدبابات.
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وواصـ ــلت مفوضـ ــية األمم المتحدة لشـ ـ ون الالج ين (المفوضـ ــية) توفير الحماية الدولية ،كما قامت،

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ) وبرنامج األغذية العالمي ،بإيص ـ ـ ـ ـ ــال المس ـ ـ ـ ـ ــاعدات

اإلنس ـ ـ ـ ــانية إلى الالج ين الص ـ ـ ـ ــحراويين الذين يعيش ـ ـ ـ ــون في المخيمات الخمس ـ ـ ـ ــة بالقرب من تندو  .وال يزال

التحدي الرئيس ـ ـ ـ ـ ــي الذي تواجهه الجهات الفاعلة اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية يكمن في نقص الموارد وعدم توفير تموي يمكن
التنب به .وفي نيسـ ـ ــان/أبري  ،2020أصـ ـ ــدرت المفوضـ ـ ــية وبرنامج األغذية العالمي واليونيسـ ـ ـ  ،إلى جان

خم

منظمـات غير حكوميـة ،نـداء مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـا لمواجهـة الحـالـة النـاجمـة عن جـائحـة كوفيـد 19-من أجـ جمع

مبلغ يناهز  15مليون دوالر لتلبية إجمالي االحتياجات الفورية.
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وظ القلق يسـ ــاور مفوضـ ــية األمم المتحدة لحقو اإلنسـ ــان إزاء اسـ ــتمرار نمط القيود التي تفرضـ ــها

الس ـ ــلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع الس ـ ــلمي وتكوين الجمعيات في الص ـ ــحراء
الغربية .وخالل الفترة المشـ ــمولة بالتقرير ،تلقت المفوضـ ــية بالغات عن تعرض صـ ــحفيين ومحامين ومدافعين

عن حقو اإلنســان للمضــايقة واالعتقال التعســفي وإصــدار األحكام ضــدهم .وتلقت المفوضــية بالغات أيضــا
عن يام قوات األمن التابعة لجبهة البوليسـ ــاريو بمضـ ــايقة واعتقال وإسـ ــاءة معاملة مدونين وأطباء وممرضـ ــين
يعملون على توثيق اإلصابات بمرض كوفيد 19-في مخيمات تندو .
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ولم تُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـنن

بعـد تـدابير بنـاء الثقـة ،عمال بقرار مجل

األمن  )1999( 1282وق ار ارتـه الالحقـة،

من أج إتاحة االتصـ ـ ــاالت األس ـ ـ ـرية بين الالج ين الصـ ـ ــحراويين في مخيمات تندو
في إقليم الصحراء الغربية.
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ومجتمعاتهم األصـ ـ ــلية

وقد تمكن مبعوثي الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــي كوهلر ،من إعادة إحياء الدينامية والزخم اللذين تم

الحاجة إليهما

في العملية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،بس ـ ـ ــب من بينها عملية عقد اجتماعات المائدة المس ـ ـ ــتديرة التي أطلقها والتي جمعت
المغرب وجبهة البوليسـاريو والجزائر وموريتانيا .ومن الضـروري الحفاظ على اسـتم اررية هذ“ العملية السـياسـية.

ومن جهتي ،أظ ملتزما بتعيين مبعوث شخصي جديد لمواصلة التقدم المحرز.
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ورغم بعض التحديات المبينة في التقارير ،اسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرت البعثة في تنفيذ واليتها وفي الحفاظ على بي ة

مالئمة الس ـ ــت نا

العملية الس ـ ــياس ـ ــية .ومن خالل الحرص على رص ـ ــد تنفيذ االتفاقات المتعلقة بوق

إطال

النار ،والسـعي باسـتمرار للتفاع مع الطرفين لنزع فتي المصـادر المحتملة للتوتر ،تضـطلع البعثة بدور حاسـم

في منع نش ـ ــوب النزاع .وأود أن أعرب عن خالص ش ـ ــكري لنس ـ ــاء ورجال البعثة على التزامهم ال ارس ـ ــخ بالبعثة

وبنهدا
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األمم المتحدة ومقاصدها ،بما في ذلك في مواجهة التحديات الناش ة عن جائحة كوفيد.19-

20-12751

