األمــم املتحـدة
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القرار )2015 ( 2218
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  7435املعقودة يف  28نيسان/أبريل 2015
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
وإذ يعيددد تأكيددد دعمــه القــوي لل اــود الــا ينيــذعا األمــو العــاص منيعو ــه الش ص ـ
لتنفيـــــــــذ القـــــــــرارا 1871 )2008( 1813 )2007( 1783 )2007( 1754
()2013( 2099 )2012( 2044 )2011( 1979 )2010( 1920 )2009
،)2014( 2152
وإذ يؤكددد جمددد اً التزامــه اســاعدة ال ــرلو يف التوحــل إىل ــل يا ـ عــاد دا ــم
مقنيو لل رلو ،يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصـهه يف ـيا ترتـيـنيــا تتما ـع مـع
منيادئ ميثا األمم املتحدة مقاحده ،وإذ يالحظ د ر ال رلو مسؤ لياهتما يف هذا الصدد،
وإذ يك د ت تأكيددد دعوتــه ال ــرلو الــد لتو ا ــا رتو إىل التعــا ن بشــكل أ مــل
مع األمم املتحدة مع بعضاا بعضاً إىل تعزيز مشار تاا يف نييل ضع ـد للمـأز الـراهن
إ راز تقدص حنو إجياد ل يا ،
وإذ يعت ف بأن التوحل إىل ل يا عذا الزناع الذي طا أمـده تعزيـز التعـا ن
بو الد األعضاء يف احتاد املغرب العريب من ـأمما أن يسـاما يف حتقيـال اق ـتقرار األمـن
يف من قة السا ل،
وإذ ي ح د بــاواود الــا ينيــذعا األمــو العــاص بقــاء مجيــع عمليــا ف ـ الس ـ ص
قيد اق تعراض الدقيال ،اا لياا بعثة األمم املتحـدة ل ـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة ،إر يكـرر
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التأ يد علع ضر رة أن يتّنيع ا لس م اً ا تراتي ياً حـارماً إزاء نشـر عمليـا
إدارة املوارد إدارة لعالة،

فـ السـ ص

وإذ يع د عددن لق د إزاء ــاق انتــاات اقتفاقــا القا مــة ،وإذ يهي د بــال رلو
أن يتقيد ل ا د مناما اا عليه من التزاما ،
وإذ حيدديع عل داً بــاملقترا املغــريب الــذي قــدص إىل األمــو العــاص يف  11نيســان/أبريل
 ،2007وإذ ي ح د بــاواود املغربيــة املتســمة باوديــة املصــداقية الراميــة إىل املض ـ قــدمًا
بالعملية حـوب التسـوية وإذ حيديع عل داً ضي داً اقتـرا جنياـة النيوليسـاريو املقـدص إىل األمـو
العاص يف  10نيسان/أبريل ،2007
وإذ يشجع ال رلو يف هذا السيا علـع إهاـار املزيـد مـن ا رادة السيا ـية للمضـ
قدمًا حـوب التوحـل إىل ـل ،رلـر ب ـر منـاا تو ـيع ن ـا نقا ـاما ـو مـا ي ر ـه
مها من مقتر ا ،
وإذ حيددديع عل دداً جبـــوق املفا ضـــا األربـــع الـــا عقـــد برعايـــة األمـــو العـــاص،
وإذ ي ح بالتزاص ال رلو اواحلة عملية املفا ضا ،
وإذ يشجع ال رلو علع مواحلة التعا ن مع مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤ ن ال جـ و
يف تنفيذ خ ة العمل املتعلقة بتدابه بناء الثقة ،بصيغتاا احملدَّ ة يف انون الثاين/يناير ،2012
وإذ يؤكد أمهية حتسو الة قو ا نسان يف الصـحراء الغربيـة ميمـا تنـد ،
إر يش ع ال رلو علع العمل مع ا تمع الد يل علع ضع تنفيذ تـدابه تتسـم باق ـتق لية
املصداقية لكفالة اق تراص التاص حلقو ا نسان ،مع مراعاة ل مناما ملـا عليـه مـن التزامـا
اوجب القانون الد يل،
وإذ يشجع ال رلو علع مواحلة جاود ل مناما مـن أجـل تعزيـز قـو ا نسـان
محايتــاا يف الصــحراء الغربيــة ميمــا تنــد ل جـ و ،اــا يف رلــر ريــة التعـنيه ريــة
تكوين اومعيا ،
وإذ يعت د ف وي ح د  ،يف هــذا الصــدد ،بــاو وا املنيــادرا األخــهة الــا اختــذها
املغرب من أجـل تعزيـز وـنا ا لـس الـوطق حلقـو ا نسـان العـاملتو يف الداخلـة العيـون،
با ــتمرار املغــرب يف التفاعــل مــع ا جــراءا اواحــة لــس قــو ا نســان التــابع ل مــم
املتحــدة ،اــا لياــا تلــر املزمعــة لعــاص  ،2015لضـ ً عــن الزيــارة املقــرر أن تقــوص ــا مفوضــية
قو ا نسان يف عاص ،2015
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وإذ ي حد د ضي د داً بتنفيـــذ برنـــامز تعزيـــز محايـــة ال جـ ـ و الـــذي أعدتـــه مفوضـــية
األمــم املتحــدة لشــؤ ن ال ج ـ و بالتنســيال مــع جنياــة النيوليســاريو الــذي يشــمل منيــادرا
للتدريب التوعية ليما يتعلال بال ج و قو ا نسان،
وإذ يك ت طلب الداع إىل النظر يف تس يل ال جـ و يف ميمـا تنـد
وإذ يدعو إىل بذ جاود يف هذا الصدد،

ل جـ و،

وإذ ي حد بــالتزاص ال ـرلو اواحــلة عمليـة املفا ضــا عـن طريــال هاد ـا ترعاهــا
األمم املتحدة،
وإذ يس لّم بأن تكريس الوضع القا م ليس مقنيوق ،وإذ يالحظ كذلك أن إ ـراز تقـدص
يف املفا ضا أمرٌ أ ا لتحسو نوعية ياة عب الصحراء الغربية من مجيع جواننياا،
وإذ يؤكد دعمه التاص للمنيعوث الش ص ل مو العـاص إىل الصـحراء الغربيـة ،السـفه
ريستولر ر س ،عمله لتيسه املفا ضا بو ال رلو ،وإذ ي ح يف هذا الصـدد انيادراتـه
األخهة مشا راته اوارية مع ال رلو الد لتو ا ا رتو،
وإذ يؤكددد دعمــه التــاص للممثلــة اواحــة ل مــو العــاص للصــحراء الغربيــة ر يســة بعثــة
األمم املتحدة ل تفتاء يف الصحراء الغربية ،يم بولد ت،
و د نظ يف تقرير األمو العاص املؤرخ  13نيسان/أبريل ،)S/2015/246( 2015
-1

يق ت متديد قية النيعثة ىت  30نيسان/أبريل 2016

 - 2يؤكد جمد اً ضر رة اق تراص التاص ل تفاقا العسكرية الا مت التوحـل إلياـا
مع النيعثة بشأن قف إط النار ،ويدعو ال رلو إىل التقيد التاص بتلر اقتفاقا
 - 3يهي جبميـع األطـرا إىل إبـداء التعـا ن التـاص مـع عمليـا النيعثـة ،اـا لياـا
تفاعلاا احلر مع الة احملا رين ،اختار او وا ال زمـة لضـمان أمـن مـوهف األمـم املتحـدة
األلــراد املــرتني و ــا فالــة تنقلــام بــد ن عوا ــال حــوعم إىل مقاحــدهم لــوراً يف ــيا
تنفيذ قيتام ،لقاً ل تفاقا القا مة
 - 4ي حد د بـــالتزاص ال ـــرلو اواحـــلة عمليـــة التحضـــه لعقـــد جولـــة خامســـة
مــن املفا ضــا  ،يشــه إىل تأييــده للتوحــية الــا رد يف التقريــر املــؤرخ  14نيســان/أبريل
 )S/2008/251( 2008بأن حتّل ال ـرلو بالواقعيـة الرةنيـة يف التسـوية أمـرٌ ضـر ري ـراز
تقدص يف املفا ضا
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 - 5يهي د بــال رلو إىل مواحــلة إبــداء ا رادة السيا ــية العمــل يف بي ــة مواتيــة
للحوار من أجـل الدخـو يف مر ـلة مفـا ضـا أ ـثر ثـالة موضوعــية ،اـا يكــفل تـنفــيذ
القــــــــرارا )2009( 1871 )2008( 1813 )2007( 1783 )2007( 1754
)2013( 2099
)2012( 2044
)2011( 1979
)2010( 1920
 )2014( 2152جناا املفا ضا
 - 6يؤكد دعمه التاص قلتزاص األمـو العـاص منيعو ـه الش صـ ب جيـاد ـل ملسـألة
الصحراء الغربية يف هذا السيا  ،يدعو إىل جتديد اقجتماعا تعزيز اقتصاق
 - 7يهي د بــال رلو إىل مواحــلة املفا ضــا برعايــة األمــو العــاص د ن ــر
مسـ ـنيقة ســـن نيـــة ،مـــع أخـــذ اواـــود املنيذ لـــة منـــذ عـــاص  2006الت ـــورا ال قـــة
عا يف احلسنيان ،رلر د التوحل إىل ـل يا ـ عـاد دا ـم مقنيـو لل ـرلو يكفـل
لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــهه يف ــيا ترتينيــا تتما ــع مــع منيــادئ ميثــا األمــم
د ر ال رلو مسؤ لياهتما يف هذا الصدد
املتحدة مقاحده ،ي
-8

يدعو الد

األعضاء إىل تقدمي املساعدة امل مة عذه احملاد ا

 - 9يطلد إىل األمـو العــاص أن يقـدص بانتظـاص إ اطــا إىل جملـس األمـن ،مــرتو
يف السنة علع األقل ،عن الة هذه املفا ضـا الـا جتـري حتـا رعايتـه التقـدص احملـرز لياـا،
عــن تنفيــذ هــذا القــرار ،عــن التحــديا الــا تواجااــا عمليــا النيعثــة ،او ــوا املت ــذة
للتصــدي عــا ،ويع د عــن عزمــه عقــد اجتمــاع ل ــتماع اطاتــه مناقشــتاا ،ويطل د
يف هذا الصدد ذلر إىل األمو العاص أن يقدص تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربيـة قنيـل مايـة
لترة الوقية بوقا ا
 - 10ي حد د بـــالتزاص ال ـــرلو الـــد لتو ا ـــا رتو بعقـــد اجتماعـــا د ريـــة
مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤ ن ال جـ و مــن أجــل ا ــتعراض تــدابه بنــاء الثقــة تو ــيع
ن اقاا يثما أمكن
 - 11حيث الـد األعضــاء علع تقدمي تربعا لتمويل تدابه بناء الثقــة املتفـال علياـا
بو ال رلو ،اا يف رلر التدابه الا متكّن من إجـراء الزيـارا بـو ألـراد األ ـر املشـتا مشلـام،
ذلر الربامز الغذا ية الا تكفل تلنيية اق تياجا ا نسانية ل ج و علع حنو يف بالغرض
 - 12يطلد إىل األمـو العــاص أن يواحـل اختــار التـدابه الضــر رية لكفالـة اقمتثــا
التاص ،داخـل النيعثة ،لسيا ة األمم املتحدة القا مـة علـع عـدص التسـامل م لقـا إزاء اق تغــ
اونس ا يذاء اونسـ  ،أن ينيقـ جملـس األمـن علـع علـم بـذلر ،ـ ث النيلـدان املسـامهة
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بقــوا علــع اختــار إجــراءا قا يــة م مــة تشــمل الت ـدريب ر ــاء الــوع قنيــل مر لــة
نشر القوا ةه رلر من ا جراءا  ،لضمان املساءلة التامة يف اق اقترا ألراد قـوا
تلر النيلدان لو اً من رلر القنييل
 - 13يق ت أن ينيق املسألة قيد نظره.
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