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 (2016) 2285القرار   
ــن        ــس األمــ ــختم جملــ ــختذ اجمــ ــت  الــ ــيف ة    7684جلســ ــ    29املعقــ  نيســ

 2016 أبريل
 

 ،إن جملس األمن 
 ،ويعيد تأكيدهاإىل مجيع قرارات  الس بقة بشأ  الصحراء الغربية  إذ يشري 
 عمــ  القــيفذ لل اــيف  الــا ينيــختع  األمــو العــ ص  منيعيف ــ  الش صــ    وإذ يعيددد تأكيددد 

ــرارا    ــخت القــــــ  1871   (2008) 1813   (2007) 1783   (2007) 1754لتنفيــــــ
(2009)   1920 (2010)   1979 (2011)   2044 (2012)   2099 
(2013)   2152 (2014)   2218 (2015)، 

حـل يي يـ  عـ  د   ا ـم     التزام  مبسـ عدة الرـر و   التيف ـل إىل     وإذ يؤكد جمددًا 
 مقنييفد للرر و، يكفل لشـع  الصـحراء الغربيـة تقريـر مصـسم   يـي ي ترتـيـنيــ   تتم  ـ          

ــدم،      ــدة  مق  ـ ــم املتحـ ــ ي األمـ ــ  ق ميمـ ــع منيـ ــم لي  م    وإذ يالحددد مـ ــر و  مسـ   ر الرـ
 الصد ، هختا  

ــ    بشــكل أ     وإذ يكدد ت تأكيددد   ــد لتو ا ــ  رتو إىل التع ــ  الرــر و  ال ــل  عيفت كم
األمم املتحدة  مع بعضا  بعضً   إىل تعزيز مش ركتا    ينييل  ضع حـد للمـأ ي الـراهن     مع

  إحرا  تقدص حنيف إجي   حل يي ي ،
زاع الختذ ط د أمدم  تعزيـز التعـ      ـبأ  التيف ل إىل حل يي ي  عختا النوإذ يعت ف  

 حتقيـا اتيـتقرار  األمـن    بو الد د األعض ء   احت   املغرب العريب من  ـأمم  أ  يسـام     
   منرقة الس حل،

http://undocs.org/ar/S/RES/1754(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1783(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1813(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1871(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1871(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1920(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1979(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
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بــ وايف  الــا ينيــختع  األمــو العــ ص عبقــ ء مجيــع عمليــ   حفــ  الســ ص      وإذ ي حدد  
 ياـ  بعمـة األمـم املتحـدة ل يـتفت ء   الصـحراء الغربيـة )النيعمـة(،          اتيتعراض الـدقيا، مبـ    قيد
ايــتراتي يً   ــ رمً  إ اء نشــر عمليــ   يكــرر التأكيــد علــ  ضــر رة أ  يت نيــع ا لــس م ــً    إذ

 حف  الس ص  إ ارة امليفار  إ ارة  ع لة،
تنفـخت  تيتـا  علـ     أ  بضـر رة   ب لد ر اع ص الختذ تم ي  النيعمـة   امليـدا     يسلم وإذ 

 أكمل  ج ،
بــ لرر و  وإذ يهيد  إ اء حـ ت  انتـا ا اتتف قــ   الق  مـة،     عدن اقللدد   وإذ يعد    

 نام  مب  علي  من التزام  ،يتقيد كل  احد م أ 
ــ ص        وإذ حيددديل عل ددداً   ــو العـ ــدص إىل األمـ ــختذ قـ ــريب الـ ــ ملقترمل املغـ ــ     11بـ نيسـ
 ب وايف  املغربية املتسمة ب وديـة  املصـداقية  الراميـة إىل املضـ  قـدمً  ب لعمليـة        2007 أبريل

 األمـو العـ ص     مبقتـرمل جنياـة النييفليسـ رييف املقـدص إىل     وإذ حيديل عل دًا ضي داً    يفب التسـيفية   
 ،2007نيس   أبريل  10

الرر و   هختا السي ي علـ  إهاـ ر املزيـد مـن اعرا ة السي يـية للمضـ         وإذ يشجع 
قدمً   ـيفب التيف ـل إىل حـل،  ذلـر برـري منـا  تيفيـيع نرـ ي نق  ـام  حـيفد مـ  يررحـ              

 مقترح  ، ك مه  من
رع يـــة األمـــو العـــ ص، جبـــيفت  املف  ضـــ   األربـــع الـــا عقـــد  ب وإذ حيددديل عل دددًا 

 بأمهية أ  يلتزص الرر    مبيفا لة عملية املف  ض  ، يعت ف وإذ
ــم املتحــدة لشــم          وإذ يشددجع   ــع مفيفضــية األم ــ    م ــتلن ا التع ــ  اي ــر و عل الر

   كــ نيف  المــ    احملدَّ ــة ال جـلو   تنفيــخت  رــة العمــل املتعلقــة بتــدابس بنــ ء المقــة، بصــيغتا  
ألكمـر مـن   تفرقـيفا  يشـمل الـماما الـا تركـز علـ  الـربل بـو النـ   الـختين           مبـ  ، 2012 ينـ ير 
 زاع،ـع م  بسني  الن 40

أمهية حتسو ح لة حقيفي اعنس     الصـحراء الغربيـة  ميمـ   تنـد ا،      وإذ يؤكد 
 إذ يش ع الرر و عل  العمل مع ا تمع الد يل عل   ضع  تنفيخت تـدابس تتسـم ب تيـتق لية    

عليـ  مـن التزامـ       لكف لة اتحتراص الت ص حلقيفي اعنس  ، مع مراع ة كل منام  ملـ    املصداقية
 مبيفج  الق نيف  الد يل،

الرر و عل  ميفا لة جايف  كل منام  مـن أجـل تعزيـز حقـيفي اعنسـ        وإذ يشجع  
 مح يتــا    الصــحراء الغربيــة  ميمــ   تنــد ا ل جــلو، مبــ    ذلــر حريــة التعــنيس  حريــة  

 اومعي  ،تكيفين 
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ــختا الصــد ، وإذ ي حدد   ــرب      ،   ه ــا اجمــخته  املغ ــ  را  األ ــسة ال ــ وريفا   املني ب
 الد ر الختذ تم ي  ونت  ا لـس الـيفطحل حلقـيفي اعنسـ   اللتـ   تعمـ     الدا لـة  العيـيف ،         

  بتف عل املغرب مع اعجراءا  او  ة  لس حقيفي اعنس   الت بع لألمم املتحدة،  
ــا ق مــض ةــ  مفيفضــية األمــم املتحــدة حلقــيفي اعنســ        بوإذ يشدديد   ــة ال ــ رة الفني  لزي

 إىل ميمــ   ال جــلو   تنــد ا    ــارذ  ،2015الصــحراء الغربيــة   نيســ   أبريل  إىل
،  إذ يشــ ع بشــدة علــ  ميفا ــلة التعــ    الك مــل مــع       2015متيف  ييفليــ   /ب أطســرس  

  ي را  أ رى إىل املنرقة،املفيفضية، مب    ذلر من   د تيسس إجراء 
األمرـ ر الغزيـرة    نتي ـة ب أل ر الختذ تعرضض ل  ميم   تند ا ل جلو  وإذ يعت ف 

،  إذ يرح  بعزص مفيفض األمم املتحـدة السـ م    2015الا اممر    تشرين األ د أكتيفبر 
 لشم   ال جلو عل  عقد جلسة إح طة للم حنو،

  تس يل ال جـلو   ميمـ   تنـد ا ل جـلو،     الداع  إىل النظر وإذ يك ت طلبه  
 إىل بختد جايف    هختا الصد ، وإذ يدعو
عل  أمهية التزاص الرـر و مبيفا ـلة عمليـة املف  ضـ   عـن طريـا     ـ           وإذ يشدد 

 ترع ه  األمم املتحدة،
أ  إحــرا   وإذ يالحد  كدكق   بـأ  تكـريس اليفضــع القـ  م لـيس مقنيــيفت،      وإذ يسدلمم  

ــع      تقــدص   امل ــة مــن مجي ــ ة  ــع  الصــحراء الغربي ــة حي ف  ضــ   أمــرس أي يــ  لتحســو نيفعي
 جيفاننيا ،
 عم  الت ص للمنيعيفث الش ص  لألمو العـ ص إىل الصـحراء الغربيـة، السـفس      وإذ يؤكد 

  هختا الصـد  مبني  راتـ     وإذ ي ح كريستيف ر ر  ،  عمل  لتيسس املف  ض   بو الرر و، 
 ية مع الرر و  الد لتو ا   رتو،األ سة  مش  رات  او ر

 عمــ  التــ ص للممملــة او  ــة لألمــو العــ ص للصــحراء الغربيــة  ر يســة بعمــة  وإذ يؤكددد 
 األمم املتحدة ل يتفت ء   الصحراء الغربية، كيم بيفلد ا،

تضــرر  أل  قــدرة النيعمــة علــ  اليف ــ ء التــ ص بيفتيتــا  قــد   أل  يعدد   عددن ض دد ه وإذ 
 اء  اجنيــ  م ت يســتريعيف  أنصــره  املــد ، مبــن  ــيام امليفهفــيف  السي يــييف ،   ط لنييــة أ ــرا  ع

  ا ل منرقة عملي   النيعمة،
 (،S/2016/355) 2016نيس   أبريل  19  تقرير األمو الع ص املمرخ  وقد نظ  
  2017نيس   أبريل  30متديد  تية النيعمة حىت يل ت  - 1 

http://undocs.org/ar/S/2016/355
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 عل  احل جة امللحة أل  تعيف  النيعمة إىل أ اء  ه  فا  ك ملة  يشدد - 2 
ــة إىل ا لــس   طضــيف        يطلدد  - 3  ــدص إح ط ييفمــ   90إىل األمــو العــ ص أ  يق

،   حـ د عـدص   ويعد   عدن عهمده   إذا ك نض النيعمة قـد عـ    إىل أ اء  ه  فاـ  ك ملـة،      عم 
 السنيل لتيسس حتقيا هختا اعدا  أ ضل  ه  فا ، عل  أ  ينظر  أ اء النيعمة لك مل 

ضر رة اتحتراص الت ص ل تف ق   العسكرية الا مت التيف ـل إلياـ     جمددًا يؤكد - 4 
 الرر و إىل التقيد الت ص بتلر اتتف ق    ويدعومع النيعمة بشأ   قف إط ي الن ر، 

  التـ ص مـع عمليـ   النيعمـة، مبـ   ياـ        جبميـع األطـراا إىل إبـداء التعـ       يهي  - 5 
تف علا  احلر مع ك  ة احمل  رين،  اجم ذ اوريفا  ال  مـة لضـم   أمـن مـيفهف  األمـم املتحـدة       

 كف لــة تنقلــام بــد   عيفا ــا    ــيفعم إىل مق  ــدهم  ــيفرًا   يــي ي   األ ــرا  املــرتنيرو ةــ 
 تنفيخت  تيتام،   قً  ل تف ق   الق  مة 

أمهية التزاص الرر و مبيفا لة عملية التحضـس لعقـد جيفلـة   مسـة     عل   يشدد - 6 
نيســـ     14املف  ضـــ  ،  يشـــس إىل تأييـــدم للتيف ـــية الـــا  ر     التقريـــر املـــمرخ    مـــن
التســيفية   الرطنيــة  (  الــا جــ ء  ياــ  أ  حتلرــ  الرــر و ب ليفاقعيــة S/2008/251) 2008 أبريــل

 أمرس ضر رذ عحرا  تقدص   املف  ض   
بــ لرر و إىل ميفا ــلة إبــداء اعرا ة السي يــية  العمــل   بيلــة ميفاتيــة    يهيدد  - 7 

للحيفار من أجـل الد ـيفد   مرحـلة مفـ  ضـ   أكـمر كمـ  ة  ميفضيفعــية، مبـ  يكــفل تـنفــيخت     
 (2009) 1871   (2008) 1813   (2007) 1783   (2007) 1754القــــــــرارا  

  1920 (2010)   1979 (2011)   2044 (2012)   2099 (2013) 
  جن مل املف  ض    (2015) 2218   (2014) 2152  

 عم  الت ص تلتزاص األمـو العـ ص  منيعيف ـ  الش صـ  ب جيـ   حـل ملسـألة         يؤكد - 8 
 الصحراء الغربية   هختا السي ي،  يدعيف إىل جتديد اتجتم ع    تعزيز اتتص ت  

ــ لرر و يهيدد  - 9  ــة األمــو العــ ص      ــر      ب إىل ميفا ــلة املف  ضــ   برع ي
ــ      ــخت عـ ــة منـ ــيف  املنيخت لـ ــخت اواـ ــع أ ـ ــة، مـ ــن نيـ ــنيقة   سـ ــة  2006ص مسـ ــيفرا  ال حقـ  الترـ

احلسني  ،  ذلر ةدا التيف ل إىل حل يي ي  عـ  د   ا ـم  مقنيـيفد للرـر و، يكفـل         ع 
لشــع  الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــسم   يــي ي ترتينيــ   تتم  ــ  مــع منيــ  ق ميمــ ي األمــم   

 املتحدة  مق  دم،  ي ح    ر الرر و  مسم لي  م    هختا الصد  

 د د األعض ء إىل تقدمي املس عدة امل  مة عختم احمل      ال يدعو - 10 

http://undocs.org/ar/S/2008/251
http://undocs.org/ar/S/RES/1754(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1783(2007)
http://undocs.org/ar/S/RES/1813(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1871(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1920(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/1979(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
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إىل األمـو العــ ص أ  يقـدص ب نتظـ ص إح طــ   إىل جملـس األمـن، مــرتو       يطلد   - 11 
السنة عل  األقل، عن ح لة هختم املف  ضـ   الـا جتـرذ حتـض رع يتـ   التقـدص احملـر   ياـ ،           

جااــ  عمليــ   النيعمــة،  اورــيفا  املت ــختة  عــن تنفيــخت هــختا القــرار،  عــن التحــدي   الــا تيفا
ــ   من قشــتا ،    عــنويعدد   للتصــدذ عــ ،  ويطلدد  عزمــ  عقــد اجتمــ ع ل يــتم ع عح ط ت

هختا الصد  إىل األمو الع ص أ  يقدص تقريرًا عن احل لة   الصحراء الغربية قنيـل م يـة     ككق  
  ترة اليفتية بيفقض ك ا 

ــد لت   ي حددد  - 12  ــر و  الـ ــ لتزاص الرـ ــة   بـ ــ     ريـ ــد اجتم عـ ــ  رتو بعقـ و ا ـ
مفيفضــية األمــم املتحــدة لشــم   ال جــلو مــن أجــل ايــتعراض تــدابس بنــ ء المقــة  تيفيــيع   مــع

 نر قا  حيمم  أمكن 

الـد د األعضـــ ء علـ  تقـدمي تمعـ   لتميفيـل تـدابس بنـ ء المقـــة املتفـا           حيث - 13 
من إجراء الزي را  بو أ ـرا  األيـر املشـتض     كرنعليا  بو الرر و، مب    ذلر التدابس الا مت

مشلام،  كختلر الماما الغختا ية الا تكفل تلنيية اتحتي ج   اعنس نية ل جلو عل  حنـيف يفـ    
 ب لغرض 
إىل األمـو العــ ص أ  ييفا ـل اجمــ ذ التـدابس الضــر رية لكف لـة اتمتمــ د      يطلد   - 14 

دة الق  مـة علـ  عـدص التسـ مل مرلقـ  إ اء اتيتغــ د       الت ص،  ا ـل النيعمة، لسي ية األمم املتح
اونس   اعيختاء اونسـ ،  أ  ينيقـ  جملـس األمـن علـ  علـم بـختلر،  دـن النيلـدا  املسـ مهة           
ــة           ــل مرحل ــيفع  قني ــ ء ال ــدري  عذك ــة تشــمل الت ــة م  م ــ  اجمــ ذ إجــراءا   ق  ي ــيفا  عل بق

ح ت  اقتراا أ را  قـيفا    مة  القيفا   طس ذلر من اعجراءا ، لضم   املس ءلة الت  نشر
 تلر النيلدا  يليفكً  من ذلر القنييل 
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