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القرار )2019( 2468
الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  8518المعقودة في  30نيسان/أبريل 2019
إن مجلس األمن،
إذ يشير إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإذ يعيد تأكيدها،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات
 )2007( 1754و  )2007( 1783و  )2008( 1813و  )2009( 1871و )2010( 1920
و  )2011( 1979و  )2012( 2044و  )2013( 2099و  )2014( 2152و )2015( 2218
و  )2016( 2285و  )2017( 2351و  )2018( 2414و ،)2018( 2440
وإذ يعرب عن دعمه التام للمبعوث الش ــخص ــي لممني العام للص ــحراء الغربية ،هورس ـ ـ كولر،
رئيس أملانيا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقا ،ويرحب بتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الجملروني والدولتني اواورتني معه ىلهودس الرامية إىل تيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املفاوضات،
وإذ يرحب بـالخمم ادـديـد الـذي ولهـدس اىلتمـامل املـائـدة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـديرة األو املعقود يومي  5و 6
ك ــانون األو ي ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018واىلتم ــامل امل ــائ ــدة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــديرة ال ــا املعقود يومي  21و  22آذاري
مارس  ،2019وبالتخام املغرب وىلبهة البوليســاريو وادخائر وموريتانيا باملشــاركة العملية الســياســية لممم
املتحدة ب شأن الصحراء الغربية على حنو يتسم باددية واالحرتام هبدف حتديد عناصر التقارب،
وإذ يرحب كذلك باملشـ ــاورات ادارية بني املبعوث الشـ ــخصـ ــي واملغرب وبني ىلبهة البوليسـ ــاريو
وادخائر وموريتانيا هذا الصدد،
وإذ يؤكد من جديد التخامه مبساعدة الجملروني على التوصت إىل حت سياسي عاد ودائم ومقبو
للجملروني ،على أساس من التواوق ،يكفت لشعب الصحراء الغربية تقرير مص س سياق ترتـ ـيـ ـب ــات تتما ى
مع مبادئ مي اق األمم املتحدة ومقاصدس ،وإذ يشير إىل دور الجملروني ومسؤولياهتما هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته املغرب وىلبهة البوليسـ ـ ــاريو وادخائر وموريتانيا إىل التعاون بشـ ـ ــكت أكمت
مع بعضـ ـ ـ ــها بعضـ ـ ـ ــا ،بوسـ ـ ـ ــائت منها بناء مخيد من ال قة ،ومع األمم املتحدة ،وكذلك تعخيخ مشـ ـ ـ ــاركتها
العملية السياسية وإحراز تقدم حنو إجياد حت سياسي،
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وإذ يعترف بأن التوصت إىل حت سياسي هلذا النـ ـ ـ ـ ـخامل الذي وا أمدس وتعخيخ التعاون بني الدو
األعض ــاء احتاد املغرب العر من ــأسما أن يس ــهما حتقيق االس ــتقرار واألمن ،وهو ما يؤدي بدورس
إىل إجياد ورص العمت ،والنمو ،وإتاحة الفرص دميع الشعوب منجملقة الساحت،
وإذ يرحب بادهود اليت يبذهلا األمني العام إلبقاء مجيع عمليات حفظ الس ــقم قيد االس ــتعرا
الدقيق ،مبا ويها بع ة األمم املتحدة لقســتفتاء الصــحراء الغربية (البع ة) ،وإذ يكرر التأكيد على ضــرورة
أن يتّبع اولس سجاً اسرتاتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السقم وإدارة املوارد إدارة وعالة،

وإذ يش ي ي ي ييير إىل القرار  )2017( 2378والجمللب الذي وىله ويه إىل األمني العام بأن يضـ ـ ـ ـ ـ ــمن
اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام البيانات املتعلقة بفعالية عمليات حفظ الس ـ ـ ـ ـ ــقم ،مبا ذلك البيانات املتعلقة بأداء عمليات
حفظ السـ ــقم ،من أىلت حتسـ ــني التحليت القياسـ ــي وتقييم عمليات البع ات ،اسـ ــتنادا إىل معاي واضـ ــحة
وحمددة ىليدا ،وإذ يش ييير كذلك إىل القرار  )2018( 2436والجمللب إىل وىلهه ويه إىل األمني العام بأن
يضـ ـ ـ ــمن االسـ ـ ـ ــتناد إىل بيانات أداء موضـ ـ ـ ــوعية افاذ القرارات املتعلقة باالعرتاف باألداء املتميخ وحتفيخس
والقرارات املتعلقة بالنشـ ـ ــر ،وتداب التصـ ـ ــحيد ،والتدريب ،وحجب السـ ـ ــداد ،وإعادة األوراد الن اميني إىل
الوون أو وصت املوظفني املدنيني،
وإذ يش ي ييير إىل القرار  )2015( 2242وتجمللعه إىل زيادة عدد النسـ ـ ــاء
ووحدات الشروة عمليات األمم املتحدة حلفظ السقم،

الوحدات العسـ ـ ــكرية

وإذ يعترف بالدور اهلام الذي تؤديه البع ة على أر امليدان وبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة قيامها بتنفيذ واليتها
كاملة ،مبا ذلك دورها دعم املبعوث الشخصي هبدف التوصت إىل حت سياسي مقبو من الجملروني،
وإذ يرحب بالخيارة اليت قام هبا املبعوث الشخصي إىل مقر البع ة والصحراء الغربية،
وإذ يعرب عن القلق من انتهاكات االتفاقات القائمة ،وإذ يكرر تأكيد أمهية التقيد التام هبذس
االلتخامات هبدف احلفاظ على الخمم العملية الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية املتعلقة بالص ـ ـ ــحراء الغربية ،وإذ يحيط علما
بااللتخامات اليت قدمتها ىلبهة البوليس ـ ــاريو إىل املبعوث الش ـ ــخص ـ ــي ،وإذ يرحب هذا الص ـ ــدد بالتقييم
الذي مرج به األمني العام  1نيسـ ـ ــانيأبريت  2019وهو أن احلالة الصـ ـ ــحراء الغربية ما زال هادئة
نسبيا ظت استمرار وقف إوقق النار واحرتام الجملروني لوالية البع ة،
وإذ يحيط علمييا بــاملقرتا املغر الــذي قــدم إىل األمني العــام  11نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيأبريــت ،2007
وإذ يرحب بادهود املغربية املتس ــمة باددية واملص ــداقية والرامية إىل املض ــي قدما بالعملية ص ــوب التس ــوية
وإذ يحيط علما أيضا مبقرتا ىلبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العام  10نيسانيأبريت ،2007
وإذ يشجع الجملروني هذا السياق على إظهار املخيد من اإلرادة السياسية للمضي قدماً صوب
التوصــت إىل حت ،وذلك بجملرق منها توســيع نجملاق نقا ــهما حو ما يجملرحه كقمها من مقرتحات و ديد
االلتخام بادهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بروا من الواقعية والتواوق ،وإذ يشي ي ي ييجع كذلك البلدين اواورين
على القيام بإسهامات العملية السياسية،
وإذ يشييجع الجملروني على مواصــلة التعاون مع مفوضــية األمم املتحدة لشــؤون القىلدني
وتنفيذ تداب بناء ال قة اليت ميكن أن تسهم تعخيخ ال قة الضرورية لنجاا العملية السياسية،
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وإذ يؤكد أمهية حتســني حالة حقوق اإلنســان الصــحراء الغربية وتيمات تندوف ،وإذ يشجع

الجملروني على العمت مع اوتمع الدويل على وض ـ ـ ــع وتنفيذ تداب تتس ـ ـ ــم باالس ـ ـ ــتققلية واملص ـ ـ ــداقية لكفالة
االحرتام التام حلقوق اإلنسان ،مع مراعاة كت منهما ملا عليه من التخامات مبوىلب القانون الدويل،
وإذ يشييجع الجملروني على مواص ــلة ىلهود كت منهما من أىلت تعخيخ حقوق اإلنس ــان و ايتها
الصحراء الغربية وتيمات تندوف لقىلدني ،مبا ذلك حرية التعب وحرية تكوين ادمعيات،
وإذ يرحب ،هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد ،باخلجملوات واملبادرات اليت افذها املغرب والدور الذي تؤديه دنتا
اولس الووين حلقوق اإلنس ــان اللتان تعمقن الداملة والعيون ،وبتفاعت املغرب مع اإلىلراءات اخلاصــة
ولس حقوق اإلنسان التابع لممم املتحدة،
وإذ يشجع بقوة على تعخيخ التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،مبا
مق تيس الخيارات إىل املنجملقة،

ذلك من

وإذ يالحظ بقلق بالغ استمرار الصعوبات اليت يواىلهها القىلدون الصحراويون واعتمادهم على
املساعدة اإلنسانية اخلارىلية ،وإذ يالحظ بقلق بالغ كذلك نقص التمويت بالنسبة ألولدك الذين يعيشون
تيمات تندوف لقىلدني واملخاور املرتبجملة خبفض املساعدة الغذائية،
وإذ يكرر طلب ييه الـ ــداعي إىل الن ر
وإذ يشدد على بذ ادهود هذا الصدد،

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـ ــت القىلدني

تيمـ ــات تنـ ــدوف لقىلدني،

وإذ يشير إىل قراري جملس األمن التابع لممم املتحدة  1325و  2250والقرارات ذات الصلة
وإذ يش ي ي ييدد على أمهية التخام الجملروني مبواص ـ ـ ـ ــلة عملية املفاوض ـ ـ ـ ــات عن وريق امادثات اليت ترعاها األمم
املتحدة ،وإذ يشي ييجع على أن تش ـ ــارأ املرأة مش ـ ــاركة كاملة ووعالة وهادوة وأن يش ـ ــارأ الش ـ ــباب مش ـ ــاركة
نشجملة وبنّاءة هذس امادثات،
وإذ يس ي ييل بأن الوضـ ـ ــع القائم ليس مقبوال ،وإذ يالحظ كذلك أن إحراز تقدم
أمر أساسي لتحسني نوعية حياة عب الصحراء الغربية من مجيع ىلوانبها،
ٌ

املفاوض ـ ــات

وإذ يؤكد دعمه التام للمم ت اخلاص لممني العام للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الغربية ورئيس بع ة األمم املتحدة
لقستفتاء الصحراء الغربية ،كولن ستيورت،

وقد نظر

تقرير األمني العام املؤرخ  1نيسانيأبريت ،(S/2019/282) 2019

 - 1يقرر متديد والية بع ة األمم املتحدة لقس ـ ـ ــتفتاء الص ـ ـ ــحراء الغربية ح  31تش ـ ـ ـرين
األو يأكتوبر 2019
 - 2يش ييدد على ض ــرورة التوص ــت إىل حت س ــياس ــي واقعي وعملي ودائم ملس ــألة الص ــحراء
الغربية على أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس من التواوق ،وعلى أمهية املواءمة بني الرتكيخ االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي للبع ة وتوىليه موارد األمم
املتحدة حتقيقا هلذس الغاية
 - 3يعرب عن دعمه الكامت للجهود املس ــتمرة اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الش ــخص ــي
للحفاظ على عملية املفاوض ـ ــات ادديدة بغية التوص ـ ــت إىل حت ملس ـ ــألة الص ـ ــحراء الغربية ،ويقحظ اعتخام
املبعوث الشـخصـي دعوة املغرب وىلبهة البوليسـاريو وادخائر وموريتانيا إىل االىلتمامل مرة أمرا باتبامل نفس
19-07051
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الش ــكت ،ويرحب بالتخام املغرب وىلبهة البوليس ــاريو وادخائر وموريتانيا مبواص ــلة املش ــاركة ويلة هذس العملية
بروا من الواقعية والتواوق ،لضمان حتقيق النجاا
 - 4يهيب بالجملروني إىل اس ـ ـ ـ ــتدناف املفاوض ـ ـ ـ ــات برعاية األمني العام دون ـ ـ ـ ــرو مس ـ ـ ـ ــبقة
وحبس ـ ــن نية ،مع أمذ ادهود املبذولة منذ عام  2006والتجملورات القحقة هلا احلس ـ ــبان ،وذلك هبدف
التوص ــت إىل حت س ــياس ــي عاد ودائم ومقبو للجملروني ،يكفت لش ــعب الص ــحراء الغربية تقرير مصـ ـ س
سـ ـ ـ ـ ــياق ترتيبات تتما ـ ـ ـ ـ ــى مع مبادئ مي اق األمم املتحدة ومقاصـ ـ ـ ـ ــدس ،ويش ـ ـ ـ ـ ـ إىل ما للجملروني من دور
ومسؤولية هذا الصدد
-5

يدعو الدو األعضاء إىل تقدمي املساعدة املقئمة هلذس امادثات

 - 6يؤكد من جديد ضــرورة االحرتام التام لقتفاقات العســكرية اليت ىلرا التوصــت إليها مع
البع ة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن وقف إوقق النار ،ويدعو الجملروني إىل التقيد التام بتلك االتفاقات ،وتنفيذ ما قدمته من
التخامات إىل املبعوث الش ــخص ــي ،واالمتنامل عن أي أعما من ــأسا أن تقو املفاوض ــات اليت تيس ــرها
األمم املتحدة أو أن تؤدي إىل زيادة زعخعة استقرار احلالة الصحراء الغربية
 - 7يهيب جبميع األوراف إىل إبداء التعاون التام مع البع ة ،مبا ويها تفاعلها احلر مع كاوة
اماورين ،وافاذ اخلجملوات القزمة لض ـ ـ ـ ـ ــمان أمن موظفي األمم املتحدة واألوراد املرتبجملني هبا وكفالة تنقلهم
بدون عوائق ووصوهلم إىل مقاصدهم ووراً سياق تنفيذ واليتهم ،ووقاً لقتفاقات القائمة

 - 8يش ي ي ي ييدد على أمهية ديد الجملروني اللتخامهما بدوع العملية السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية قدما ،متهيدا
ملفاوضـ ـ ـ ــات أمرا ،ويشي ي ييير إىل تأييدس للتوصـ ـ ـ ــية اليت وردت التقرير املؤرخ  14نيسـ ـ ـ ــانيأبريت 2008
أمر ضــروري إلحراز تقدم
( )S/2008/251واليت ىلاء ويها أن حتلّي الجملروني بالواقعية والرغبة التســوية ٌ
املفاوضات ،ويشجع البلدين اواورين على تقدمي إسهامات هامة ووعالة هذس العملية

 - 9يهيب بالجملروني إىل ال هنة على اإلرادة الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية والعمت بيدة مواتية للحوار من
أىلت املضي قدما املفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ،مبا يكـ ـ ــفت تـ ـ ــنفـ ـ ــيذ القرارات  )2007( 1754و )2007( 1783
و  )2008( 1813و  )2009( 1871و  )2010( 1920و  )2011( 1979و )2012( 2044
و  )2013( 2099و  )2014( 2152و  )2015( 2218و  )2016( 2285و )2017( 2351
و  )2018( 2414و  )2018( 2440وجناا املفاوضات
 - 10يطلييب إىل األمني الع ــام أن يق ــدم إح ــاو ــات إىل جملس األمن على ورتات منت م ــة،
وكذلك أي وق يراس مناســبا أثناء ورتة الوالية ،مبا ذلك غضــون ثقثة أ ــهر من تاري ديد
هذس الوالية ومرة أمرا قبت انتهائها ،عن حالة هذس املفاوضات اليت ري حت رعايته والتقدم امرز ويها،
وعن تنفيذ هذا القرار ،وعن التحديات اليت تواىلهها عمليات البع ة ،واخلجملوات املتخذة للتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي هلا،
ويعرب عن عزمه عقد اىلتماعات لقس ـ ــتمامل إلحاواته ومناقش ـ ــتها ،ويطلب كذلك هذا الص ـ ــدد إىل
األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة الصحراء الغربية قبت ساية ورتة الوالية بوق كاف
 - 11يرحب باملبادرات اليت افذها األمني العام دعت ثقاوة األداء قاعدة متبعة عمليات
األمم املتحدة حلفظ الســقم ،ويؤكد من جديد دعمه لســن إوار ســياســات ــامت ومتكامت لمداء يضــع
معــاي واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة جمــا األداء لتقييم مجيع أوراد األمم املتحــدة املــدنيني والن ــاميني الــذين يعملون
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عمليات حفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقم ويقدمون هلا الدعم ،وييسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنفيذ الفعا والكامت للواليات ،و توي على
منهجيات ـ ــاملة وموض ـ ــوعية تس ـ ــتند إىل معاي واض ـ ــحة وحمددة ىليدا لكفالة املس ـ ــاءلة عن التقص ـ ـ
األداء وإتا حة حواوخ لمداء املتفوق واالعرتاف به ،ويدعوه إىل تجملبيق هذا اإلوار على البع ة ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الوارد وص ـ ــفه القرار  ،)2018( 2436ويطلب إىل األمني العام أن يس ـ ــعى إىل زيادة عدد النس ـ ــاء
البع ة ،وكذلك كفالة مشاركة النساء مشاركة تامة ووعالة وهادوة مجيع ىلوانب العمليات
 - 12يحي الجملروني والــدولتني اوــاورتني على االخنرا بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــت م مر مع البع ــة حب هــا
املتواص ـ ــت لتحديد الكيفية اليت ميكن هبا اس ـ ــتخدام التكنولوىليات ادديدة احلد من املخاور ،وحتس ـ ــني
اية القوة ،والنهو بتنفيذ الوالية املنووة هبا على حنو أوضت
 - 13يشي ي ييجع الجملروني على التعاون مع مفوض ـ ـ ــية األمم املتحدة لش ـ ـ ــؤون القىلدني من أىلت
حتديد وتنفيذ تداب لبناء ال قة ،من بينها إ ـراأ النس ــاء والش ــباب ،ويشييجع الدولتني اواورتني على دعم
هذس ادهود
 - 14يح الدو األعضاء على تقدمي ت عات ىلديدة وإضاوية لتمويت ال امج الغذائية اليت
تكفت تلبية االحتياىلات اإلنسانية لقىلدني على حنو واف و نب ففيض احلصص الغذائية
 - 15يطليب إىل األمني العــام أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت افــاذ التــداب القزمــة لكفــالــة االمت ــا التــام من
ىلانب مجيع أوراد البع ة لس ـ ــياس ـ ــة عدم التس ـ ــامد إوققا إزاء االس ـ ــتغق واالنتهاأ ادنس ـ ــيني اليت تتّبعها
األمم املتحدة ،وأن يبقي اولس على علم كامت مبا حترزس البع ة من تق ّدم هذا الصدد من مق تقاريرس
املقدمة إىل اولس ،و ث البلدان املس ـ ـ ــامهة بقوات وبأوراد ـ ـ ــروة على مواص ـ ـ ــلة افاذ اإلىلراءات الوقائية
املقئمة ،مبا ذلك وحص سـ ـ ــجقت مجيع األوراد والتدريب بغر التوعية مرحلة ما قبت النشـ ـ ــر و
يتور األوراد التابعون هلا اارسـة م ت هذا السـلوأ
امليدان ،وكفالة حتقُّق املسـاءلة التامة احلاالت اليت ّ
من مق التحقيق االدعاءات الوق املناسـ ـ ــب من ىلانب البلدان املسـ ـ ــامهة بقوات وبأوراد ـ ـ ــروة
والبع ة ،حسب االقتضاء
 - 16يقرر أن يبقي املسألة قيد ن رس.
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