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موجهؤ إمى رئيس مجلس األمن من ام  ثل امدائم   2020أيلول/سااابر ب     8رسااا مؤ مةر ؤ    
 مجنوب أف يقي  مدى األمم ام رحدة 

  
ــاله موجةه إل  األمحد النا  ل مم المتحدة مد    ــاله  موالةام  رو رمــــ ــدار رسا الومــــ أرجو ممتنا إصــــ

التطورات األخحوة المتنلله شالصـحوا  الروييهم شاتتااررما  إبواهيم غاليم األمحد النا  لجبةه البوليسـارووم شأـ   
  ثيله مد  ثائق مجلس األمد.

 
 م تجيالجحوي ماثحوز  )توقيع(

 السفحو 
 الممثل الدائم
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ام وجهؤ إمى رئيس مجلس األمن من   2020أيلول/سااااااابر ب     8م فق ام سااااااا مؤ ام ةر ؤ    
 ام  ثل امدائم مجنوب أف يقي  مدى األمم ام رحدة 

  
للد موت تســع  تأــو   مــنه منس إعأــا  شنثه األمم المتحدة لفمــتفتا  اي الصــحوا  الروييه شموج   

بةـد  تنفـحس خطـه التســــــــــــــوـوه ل مم المتحـدة  من مـه الو ـدة األاوو ـيه التي  (1991) 690قوار مجلس األمد 
  ااق تلحةا مجلس األمد اي قواروه   1988جبةه البوليسـاروو  المرو،م اي ب،أأغسـطس  قبلةا كف الطواحدم

658 (1990)   690 (1991) . 

ــووه ل مم المتحدة  من مه الو دة األاوو يه  تمثل   ــامـــــي لةطه التســـ  كما تنلمو م اإ  الةد  األمـــ
( تد طووق  15-)د  1514تحلحق  ل تادل  عةائي لمسـ له الصـحوا  الروييه  الا للوار الجمةيه النامه ”اي 

تلووو المصــحوم مد أ    قف إطفق النار  إجوا  امــتفتا  لتمنحد بــن  الصــحوا  الروييهم ممارمــه منه لحق 
ــتلفل أ  ااعدما  مع المرو، ــنووه أ  إداروهم بحد اامــــــــ (.  1م الفلوة S/21360) “يةتار د   أيه قحود تســــــــ

ف    تمأـيا مع خطه التسـووهم مـينمل اووق المواقبحد السي مـتلو  األمم المتحدة شإعأـائه لوصـد تنفحس خطه السـ 
 (.20)الموجع عفسهم الفلوة  “للماادئ النامه المنطاله تل  تمليات األمم المتحدة لصياعه السلم” الا 

ــثآل مد أجلةا شنثه األمم المتحدة   ــلآل  ت  ان  اي تنفحس الوايه التي أعأـــــ بحد أ  األمم المتحدة اأـــــ
متنمار الصحوا  الروييهم التي ري بخو  لفمتفتا  اي الصحوا  الروييهم  يالتالي اي اإلكمال الناجح إلعةا  ا

ــتنموة اي أاوو يا.  األمــــــــوأ مد ملا أ  كف مد األمم المتحدة  الانثه ما اتثتا تلتقما  الصــــــــمآل المطبق   مســــــ
خفل كل رسا الوقآل اي  جه إجوا ات الضـــم المســـتموة التي يلو  بةا المرو،م  التي تةد  إل  او  األمو  

ــفه إقليما غحو متمتع شالحنم  الواقع شاللوة اي الصـــحوا  الرو  ييه المحتله  تلووض الوضـــع اللاعوعي ليقليم بوصـ
 الساتيم اي اعت ار إعةا  اامتنمار.  

 تف ة تل  ملام اختارت األمم المتحدة أ  ترض الطو  بحنما يسـتمو المرو، اي اتةام إجوا ات  
التأــــرحليه للانثه إلعجاز  ا تةا.  ا  قال تةد  إل  تلووض الطاشع الد لي الحصــــوي للانثه  إل  إتاقه اللدرة  

المرو، يفو  امــتةدا  لو ات تســجحل مروييه تل  موكاات الانثه  وصــو تل   ضــع أختامه تل  جوازات  
ــا الســـــما  للانثه  ــفو أاواد الانثه لدل دخولةم إل  الصـــــحوا  الروييه  خو جةم منةا.  وواض المرو، أيضـــ مـــ

ز   شالوصــــــول إل  أي محا رود محلححد اي الصــــــحوا  الروييه المحتلهم مما ينوق تنفحس الانثه لوا تةام كما أبو 
 ملا اي الند د مد تلاروو األمحد النا  ل مم المتحدة.  

  -   ا  قال -م كا  ملا 1991 تندما قورت جبةه البوليســــــــــــــاروو قبول  قف إطفق النار اي تا   
ــووه ل مم المتحد ــثآل الانثه قائما تل  التنفحس الكامل لةطه التسـ ة  من مه الو دة األاوو يه التي مد أجلةا أعأـ

 صـوا.  تول جبةه البوليسـاروو أ   قف إطفق النار المتواصـل رو جق  ا  تجقأ مد خطه بـامله  متكاملهم  
ري خطه التســووهم التي قبلةا رمــميا الطواا م أي جبةه البوليســاروو  المرو،م   ااق تلحةا مجلس األمد اي  

الصـــــــله بةسا المســـــــ له.  لسلام ا يمند أبدا اتتاار  قف إطفق النار توتحاا منفصـــــــف تد خطه   قواراته مات
ــحله لتةحثه ال و   الفزمه لتنفحس خطه الســـف  التي  تمثل رداةا   ــووه أ  غايه اي  د ماتهم بل مجود  مـ التسـ

 خطه التسووه.النةائي اي إجوا  امتفتا  لتلووو المصحو لأن  الصحوا  الروييه  الا أل نا  

إ  تد  قيا  األماعه النامه ل مم المتحدة  مجلس األمد شالتصــــــــو  شحق  إلعةا  محا ات المرو،  
  قد قو  شأــدة شاللوة “تطبينه” المتنمدة لنســف  ايه الانثه  تومــيت ا تفله غحو اللاعوعي ألجقا  مد بلدعا  
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أـــن  الصـــحوا ي اي تمليه األمم المتحدة للســـف   مصـــداقيه األمم المتحدة  تمق الأـــنور شفلدا  الثله لدل ال
ــارووم تل  اتةام مجلس األمد لللوار  ــياقم أتلنآل جبةه البوليسـ  ( 2019)  2494الةأـــه أصـــف .  اي رسا السـ

اي مأــــــاركتةا اي تمليه األمم   م أعه ا خيار أمامةا مــــــول إتادة الن و2019تأــــــوود األ لأأكتويو  30اي 
 كاعو  األ لأ 28المتحدة للسف  التي تم تحوولةا شأنل كبحو تد مساررا المتفق تليه.  اي رمالتنا المؤرخه 

 تةسرا كل مد  م المواق(م  ددعا ملسله مد اإلجوا ات الناجله التي  ناري أ   S/2020/66)  2019ديسمبو 
األماعه النامه  مجلس األمدم متصـواحد اي إطار مسـؤ ليات كل منةمام امـتنادة ثله الأـن  الصـحوا ي اي  

 تمليه السف  التي تلو  بةا األمم المتحدة.

ــتتاع أ  تنامل   ــتلفليه الانثه   يادرام مما يسـ ــما  امـ ــو رة ضـ ــا تل  ضـ ــددعا أيضـ ــالتنام بـ  اي رمـ
ــب  مـــيامـــه اابتقاز التي  نتةجةا  الانثُه الطواحد تل  ق ــا اة.  مد غحو الملبول تل  اإلطفق أعه شسـ د  المسـ

 المرو،م ا يســــــــــــــتطيع الممثــل الةــاس ل محد النــا   رئيس الانثــه  غحوا مد كاــار المســــــــــــــؤ لحد اي الانثــه 
دله موثله  ااجتماع مع جبةه البوليســـاروو اي األراضـــي المحورة اي الصـــحوا  الروييهم تل  الوغم مد  جود أ

ــاروو اي تلا المناطق.  ع مـــف أل  كف   ــاشلحد تلد ا اجتماتات مع جبةه البوليسـ ــحد مـ تل  أ  ممثلحد خاصـ
 مد األماعه النامه  مجلس األمد لم  تةسا أي إجوا  اي رسا الصدد.

تـامـا تل  بـد  عفــام خطــه التســــــــــــــووـه ل مم المتحــدة  من مــه الو ـدة  29 اي الةتــا م  ينــد مو ر  
ــمم تل  اتةام التدابحو الفزمه للدااع تد  لوقه   ــحوا ي مصــ ــن  الصــ األاوو يه   قف إطفق النارم اإ  الأــ

طاله تل  تمليات األمم  المأـو ته  ضـما  إعجاز الانثه لوا تةا  مةامةا شما  تمابـ  مع الماادئ النامه المن
المتحدة لحفظ الســــــف .  لسلام ما عتوقنه مد األمم المتحدة رو رروه إجوا ات ملمومــــــه  جادة ُتتةس مد أجل  
التنفحس الكامل  الصـار  لةطه السـف  مد خفل تمنحد بـنبنا مد ممارمـه  له غحو اللابل للتصـو  اي تلووو  

   اامتنمار اي بخو مستنموة اي أاوو يا. المصحو  اامتلفلم  يسلا ينتمل بنجا  إعةا

  أرجو ممتنا إطفع أتضا  مجلس األمد تل  رسا الوماله. 

 
 غ ميإبواهيم  )توقيع(

 رئيس الجمةوروه النوييه الصحوا وه الديملواطيه
 األمحد النا  لجبةه البوليساروو
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