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   )٢٠١٧( ٢٣٥١القرار     

ــته        ــان/ ٢٨، املعقــــودة يف ٧٩٣٣الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســ  نيســ
   ٢٠١٧ أبريل

  إن جملس األمن،  

  ،يعيد تأكيدهاإىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية و إذ يشري  

دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصـي   وإذ يؤكد من جديد  
ــرارات   ــذ القــــــ  ١٨٧١و  )٢٠٠٨( ١٨١٣و  )٢٠٠٧( ١٧٨٣و  )٢٠٠٧( ١٧٥٤لتنفيــــــ

 )٢٠١٣( ٢٠٩٩و  )٢٠١٢( ٢٠٤٤و  )٢٠١١( ١٩٧٩و  )٢٠١٠( ١٩٢٠و  )٢٠٠٩(
  ،)٢٠١٦( ٢٢٨٥و  )٢٠١٥( ٢٢١٨و  )٢٠١٤( ٢١٥٢و 

التزامه مبسـاعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل         وإذ يؤكد من جديد  
ودائــم ومقبــول للطــرفني، يكفــل لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــريه يف ســياق ترتـيـبـــات  

إىل دور الطـرفني ومسـؤولياما    وإذ يشـري ده، تتماشى مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصـ 
  يف هذا الصدد،

دعوته الطـرفني والـدولتني اـاورتني إىل التعـاون بشـكل أكمـل مـع         وإذ يكرر تأكيد  
األمم املتحدة وفيما بينها وإىل تعزيـز مشـاركتها يف سـبيل وضـع حـد للمـأزق الـراهن وإحـراز         

  تقدم حنو إجياد حل سياسي،

توصل إىل حل سياسي هلذا النـزاع الذي طال أمده وتعزيـز التعـاون   بأن ال وإذ يعترف  
بني الدول األعضاء يف احتاد املغرب العريب من شـأما أن يسـهما يف حتقيـق االسـتقرار واألمـن      

  يف منطقة الساحل،

باجلهود اليت يبذهلا األمني العـام إلبقـاء مجيـع عمليـات حفـظ السـالم قيـد         وإذ يرحب  
ــة)،         ــة (البعث ــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربي ــة األم ــا بعث ــا فيه ــدقيق، مب االســتعراض ال
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يكــرر التأكيــد علــى ضــرورة أن يتبــع الــس جــاً اســتراتيجياً صــارماً إزاء نشــر عمليــات   وإذ
  ملوارد إدارة فعالة،حفظ السالم وإدارة ا

باملهـارات  البعثـة حمتفظـة   ظل تحىت البعثة على ضرورة التقييم املنتظم ألداء  وإذ يشدد  
  ،لتضطلع بالوالية املنوطة اواملرونة الالزمة 

ــذلك    ــراد      وإذ يشــدد ك ــف األف ــات األمــم املتحــدة يف توظي ــى أن عملي يف البعثــة عل
التكيـف بسـرعة ويف يسـر مـع     ة أن تتـيح هلياكـل البعثـ   ينبغـي هلـا   إليهـا  وندم فيها واستبقائهم 

إىل اعتــزام األمــني العــام إصــالح هــذه العمليــات جلعــل    وإذ يشــريالبيئــات التشــغيلية املــتغرية، 
  املنظمة أكثر مرونة،

بالدور اهلام الذي تؤديه البعثة على أرض امليدان وبضـرورة قيامهـا بتنفيـذ     وإذ يعترف  
واليتها كاملة، مبا يف ذلك دورها يف دعم املبعوث الشخصي دف التوصـل إىل حـل سياسـي    

  مقبول من الطرفني،

بـالطرفني أن   وإذ يهيـب إزاء حاالت انتهاك االتفاقات القائمة،  وإذ يعرب عن القلق  
  د منهما مبا عليه من التزامات،يتقيد كل واح

ــذي قُــ  حيــيط علمــا  وإذ    ــريب ال ــاملقترح املغ ــام يف  ب نيســان/أبريل  ١١دم إىل األمــني الع
 لمضي قدماً بالعملية صوبلتسم باجلدية واملصداقية اليت ت جبهود املغرب يرحب وإذ، ٢٠٠٧

ــوية،  ــاً  التسـ ــيط علمـ ــدم إىل األ   وإذ حيـ ــاريو املقـ ــة البوليسـ ــرح جبهـ ــاً مبقتـ ــام يف أيضـ ــني العـ  مـ
  ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٠

الطرفني يف هذا السياق علـى إظهـار املزيـد مـن اإلرادة السياسـية للمضـي        وإذ يشجع  
قدماً صـوب التوصـل إىل حـل، وذلـك بطـرق منـها توسـيع نطـاق نقاشـهما حـول مـا يطرحـه             

العمليـة  البلدين ااورين على القيام بإسـهامات يف   كذلك يشجع وإذ كالمها من مقترحات،
  السياسية، 

جبـــوالت املفاوضـــات األربـــع الـــيت عقـــدت برعايـــة األمـــني العـــام،   وإذ حيـــيط علمـــاً  
  بأمهية أن يلتزم الطرفان مبواصلة عملية املفاوضات، يعترف وإذ

ــم املتحــدة لشــؤون         وإذ يشــجع   ــع مفوضــية األم ــاون م ــتئناف التع ــى اس ــرفني عل الط
 دابري بناء الثقة، بصيغتها احملدثـة يف كـانون الثاين/ينـاير   الالجئني يف تنفيذ خطة العمل املتعلقة بت

عامـا   ٤٠، مبا يشمل الربامج اليت تركز على الربط بني الناس الذين تفرقـوا ألكثـر مـن    ٢٠١٢
  الثقة، الطرفني على النظر يف تدابري إضافية مناسبة لبناء كذلك شجعوإذ يبسبب النـزاع، 

اإلنسان يف الصـحراء الغربيـة وخميمـات تنـدوف،     أمهية حتسني حالة حقوق  وإذ يؤكد  
الطرفني على العمل مع اتمع الدويل على وضع وتنفيذ تدابري تتسـم باالسـتقاللية    وإذ يشجع
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واملصداقية لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان، مع مراعاة كل منهما ملـا عليـه مـن التزامـات     
  مبوجب القانون الدويل،

الطرفني على مواصلة جهود كل منهما مـن أجـل تعزيـز حقـوق اإلنسـان       وإذ يشجع  
ومحايتــها يف الصــحراء الغربيــة وخميمــات تنــدوف لالجــئني، مبــا يف ذلــك حريــة التعــبري وحريــة  

  تكوين اجلمعيات،

ــرب      وإذ يرحــب   ــيت اختــذها املغ ــادرات األخــرية ال ــاخلطوات واملب ــذا الصــدد، ب ، يف ه
لـس الـوطين حلقـوق اإلنسـان اللتـان تعمـالن يف الداخلـة والعيـون،         والدور الذي تؤديه جلنتا ا

  وبتفاعل املغرب مع اإلجراءات اخلاصة لس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة،

 بالزيارة الفنيـة الـيت قامـت ـا مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان إىل          وإذ يشيد  
خميمات تندوف لالجئني يف شهري متوز/يوليـه  ، وإىل ٢٠١٥الصحراء الغربية يف نيسان/أبريل 

، مبـا يف ذلـك مـن    املفوضـية تعزيـز التعـاون مـع    ، وإذ يشجع بقوة علـى  ٢٠١٥وآب/أغسطس 
  زيارات أخرى إىل املنطقة، خالل تيسري

 الصــعوبات الــيت يواجههــا الالجئــون الصــحراويون اســتمرار  بــالغ قلــقبوإذ يالحــظ   
نقــص التمويــل بالنســبة  كــذلك يالحــظ إذو خلارجيــة،واعتمــادهم علــى املســاعدة اإلنســانية ا

واخلطر املتمثل يف إمكانية حدوث حاالت  ألولئك الذين يعيشون يف خميمات تندوف لالجئني
  ،اخنفاض يف املساعدة الغذائية

الداعي إىل النظر يف تسجيل الالجـئني يف خميمـات تنـدوف لالجـئني،      وإذ يكرر طلبه  
  هذا الصدد،على بذل اجلهود يف  وإذ يشدد

ادثـات  احملعلى أمهية التزام الطرفني مبواصـلة عمليـة املفاوضـات عـن طريـق       وإذ يشدد  
  ،على أن تكون للمرأة مشاركة هادفة يف هذه احملادثات يشجعو ترعاها األمم املتحدةاليت 

أن إحــراز  وإذ يالحـظ كـذلك  بـأن تكـريس الوضــع القـائم لـيس مقبــوال،      وإذ يسـلّم   
ــع     تقــدم يف املفاوضــا ــة مــن مجي ــاة شــعب الصــحراء الغربي ــة حي ت أمــر أساســي لتحســني نوعي

  جوانبها،

جلهــود املبعــوث الشخصــي لألمــني العــام للصــحراء الغربيــة،    وإذ يعــرب عــن امتنانــه   
اســتمرار دعمــه التــام للمبعــوث     وإذ يؤكــدالســفري كريســتوفر روس، طــوال فتــرة واليتــه،     
ــة يف تي     ــام للصــحراء الغربي ــني الع ــرفني،   الشخصــي لألم ــني الط ــب وإذ ســري املفاوضــات ب  يهي

  بالطرفني والدولتني ااورتني إىل التعاون التام مع املبعوث الشخصي،

الـدعم التـام للممثلـة اخلاصـة لألمـني العـام للصـحراء الغربيـة ورئيسـة بعثـة           وإذ يؤكـد    
  األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، كيم بولدوك،
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  )،S/2017/307( ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١٠يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر  

 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة حــىت    يقــرر  - ١  
  ؛٢٠١٨نيسان/أبريل  ٣٠

العسـكرية الـيت مت التوصـل    ضرورة االحترام التام لالتفاقـات   يؤكد من جديد  - ٢  
  الطرفني إىل التقيد التام بتلك االتفاقات؛ ويدعوإليها مع البعثة بشأن وقف إطالق النار، 

الكركـرات تـثري مسـائل أساسـية      املنطقة العازلة يف يف األخرية بأن األزمة يقر  - ٣  
السـبل الـيت    األمني العـام علـى حبـث    ويشجعتتعلق بوقف إطالق النار واالتفاقات ذات الصلة 

  املسائل؛ هذه ميكن من خالهلا حل

جبميـع األطـراف إىل إبـداء التعـاون التـام مـع عمليـات البعثـة، مبـا فيهـا            يهيب  - ٤  
تفاعلها احلر مع كافة احملاورين، واختاذ اخلطوات الالزمـة لضـمان أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة       

م إىل مقاصــدهم فــوراً يف ســياق واألفــراد املــرتبطني ــا وكفالــة تنقلــهم بــدون عوائــق ووصــوهل
  تنفيذ واليتهم، وفقاً لالتفاقات القائمة؛

على أمهية التزام الطرفني مبواصلة عملية التحضـري لعقـد جولـة خامسـة      يشدد  - ٥  
 نيســان/أبريل ١٤إىل تأييــده للتوصــية الــيت وردت يف التقريــر املــؤرخ  ويشــريمـن املفاوضــات،  

٢٠٠٨ )S/2008/251    ــة يف التســوية أمــر ــة والرغب ــيت جــاء فيهــا أن حتلّــي الطــرفني بالواقعي  ) وال
البلدين ااورين علـى القيـام بإسـهامات هامـة      ويشجع، ضروري إلحراز تقدم يف املفاوضات

  ؛يف هذه العملية

 بالطرفني إىل إبداء اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتيـة للحـوار مـن    يهيب  - ٦  
 )٢٠٠٧( ١٧٨٣و  )٢٠٠٧( ١٧٥٤أجل استئناف املفـاوضـات، مبا يكـفل تـنفـيذ القرارات 

 ٢٠٤٤و  )٢٠١١( ١٩٧٩و  )٢٠١٠( ١٩٢٠و  )٢٠٠٩( ١٨٧١و  )٢٠٠٨( ١٨١٣ و
  وجناح املفاوضات؛ )٢٠١٥( ٢٢١٨و  )٢٠١٤( ٢١٥٢و  )٢٠١٣( ٢٠٩٩و  )٢٠١٢(

دعمه التام اللتزام األمـني العـام ومبعوثـه الشخصـي بإجيـاد حـل ملسـألة         يؤكد  - ٧  
الصحراء الغربية يف هذا السياق إلعادة إطالق عملية التفاوض بدينامية جديـدة وروح جديـدة   

يكفـل  ، تؤدي إىل استئناف عملية سياسية دف التوصل إىل حل سياسي مقبول مـن الطـرفني  
ه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم  لشــعب الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــري 

  املتحدة ومقاصده؛

بــالطرفني إىل اســتئناف املفاوضــات برعايــة األمــني العــام دون شــروط   يهيــب  - ٨  
 يف والتطــورات الالحقــة هلــا ٢٠٠٦مســبقة وحبســن نيــة، مــع أخــذ اجلهــود املبذولــة منــذ عــام  

ودائم ومقبول للطرفني، يكفـل لشـعب   احلسبان، وذلك دف التوصل إىل حل سياسي عادل 
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الصــحراء الغربيــة تقريــر مصــريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   
  يف هذا الصدد؛ ةومسؤوليمن دور لطرفني إىل ما ل ويشريومقاصده، 

  الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة املالئمة هلذه احملادثات؛ يدعو  - ٩  

إىل األمني العام أن يقدم بانتظام إحاطات إىل جملس األمـن، مـرتني يف    يطلب  - ١٠  
السنة على األقل، عن حالة هذه املفاوضات اليت جتري حتت رعايته والتقدم احملـرز فيهـا، وعـن    
تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات اليت تواجهها عمليـات البعثـة، واخلطـوات املتخـذة للتصـدي      

يف  يطلـب كـذلك  اجتماعـات لالسـتماع إلحاطاتـه ومناقشـتها، و     عقد يعرب عن عزمههلا، و
هذا الصدد إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل اية فترة الوالية 

  بوقت كاف؛

 إىل األمني العام إطالع جملس األمن يف غضون ستة أشهر بعـد  يطلب كذلك  - ١١  
يعمـل   السبل اليت يتقدم ا املبعوث الشخصي، وهو‘ ١’على  تعيني املبعوث الشخصي اجلديد

مع الطرفني، حنو حل سياسي مقبول من الطرفني، يـنص علـى تقريـر املصـري لشـعب الصـحراء       
الغربيــة يف ســياق ترتيبــات تتمشــى مــع مبــادئ ومقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة، ويقــدم مســارا 

والكيفيـة الـيت   ‘ ٣’البعثـة؛  يف األداء  وحالـة وضـع وتنفيـذ مقـاييس    ‘ ٢’واضحا للمضي قـدما؛  
ــاءة؛          ــة بكف ــق أهــداف البعث ــوظفني لتحقي ــالك امل ــادة تنظــيم اهلياكــل وم ــا إع ــن خالهل ميكــن م

وحالة النظر يف استخدام تكنولوجيات جديدة للحد من املخـاطر، وحتسـني محايـة القـوة،      ‘٤’
  وحتسني تنفيذ الوالية املنوطة بالبعثة؛

اسـتئناف التعـاون مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون         الطـرفني علـى   يشجع  - ١٢  
  الالجئني من أجل استعراض تدابري بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن؛

الـدول األعضـاء علـى تقـدمي تربعـات جديـدة وإضـافية لتمويـل الـربامج           حيث  - ١٣  
ض ولتجنــب الغذائيــة الــيت تكفــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لالجــئني علــى حنــو يفــي بــالغر  

  ختفيض احلصص الغذائية؛

إىل األمـني العــام أن يواصـل اختــاذ التـدابري الضــرورية لكفالـة االمتثــال      يطلـب   - ١٤  
التام، داخـل البعثة، لسياسة األمم املتحدة القائمـة علـى عـدم التسـامح مطلقـا إزاء االستغــالل       

لبلـدان املسـامهة بقـوات    اجلنسي واإليذاء اجلنسي، وأن يبقي الس علـى علـم بـذلك، وحيـث ا    
على اختاذ إجراءات وقائيـة مالئمـة تشـمل التـدريب إلذكـاء الـوعي قبـل مرحلـة نشـر القـوات           
وغري ذلك من اإلجراءات، لضمان املساءلة التامة يف حاالت اقتراف أفراد قوات تلـك البلـدان   

  سلوكاً من ذلك القبيل؛
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زيادة يف نسبة األفـراد الطبـيني ضـمن القـوام النظـامي احلـايل املـأذون بـه          يؤيد  - ١٥  
على النحو املطلوب يف أحدث تقرير لألمني العام بغية معاجلة اإلاك الشديد للقدرة الطبية يف 

  البعثة؛ 

  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ١٦  

 


