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 (2018) 2414القرار   
 2018نيسان/أبريل  27المعقودة في  8246جلسته الذي اتخذه مجلس األمن في   

 
 إن مجلس األمن، 
 ،يعيد تأكيدهاإىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية و إذ يشير 
دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشــــــــــــ صــــــــــــ  لت  يذ  وإذ يؤكد من جديد 
 1920و  (2009) 1871و  (2008) 1813و  (2007) 1783و  (2007) 1754القرارات 

 2218و  (2014) 2152و  (2013) 2099و  (2012) 2044و  (2011) 1979و  (2010)
 ،(2017) 2351و  (2016) 2285و  (2015)

عن دعمه التام للمبعوث الشــــ صــــ  لممني العام للصــــحراء الغربية،  ور ــــ   ولر،  وإذ يعرب 
يف جهوده الرامية إىل تيســــــــــــــ   والدولتني اجملاورتني معهبتواصـــــــــــــــ  ال ر ني  ويرحب،  ـــــــــــــــابقا رئيس أملانيا
 امل اوضات،
التزامه مبساعدة ال ر ني على التوص  إىل ح   يا   عادل ودائم ومقبول  وإذ يؤكد من جديد 

ــــبـــــات تتمامى مع مباد  مي اق األمم  ــــيـ لل ر ني، يك   لشعب الصحراء الغربية تقرير مص ه يف  ياق ترتـ
 إىل دور ال ر ني ومسؤولياهتما يف  ذا الصدد، وإذ يشيراملتحدة ومقاصده، 

 ني والدولتني اجملاورتني إىل التعاون بشـــــك  أ م  مع األمم املتحدة دعوته ال ر  وإذ يكرر تأكيد 
 و يما بي ها وإىل تعزيز مشار تها وإحراز تقدم حنو إجياد ح   يا  ،

ـــــــــزال الذي وال أمده وتعزيز التعاون بني الدول  وإذ يعترف  بأن التوص  إىل ح   يا   هلذا ال ـ
و و ما يؤدي بدوره  أن يســــهما يف اقيس ار ــــتقرار واألمن،األعضــــاء يف اااد املغرع العر  من مــــأ ما 

 إىل إجياد  رص العم ، وال مو، وإتاحة ال رص جلميع الشعوع يف م  قة الساح ،
باجلهود اليت يبذهلا األمني العام إلبقاء مجيع عمليات ح ظ الســـقم قيد ار ـــتعرا   وإذ يرحب 

على ضـــرورة أن يت بع يكرر التأ يد  ، وإذاء يف الصـــحراء الغربية تالدقيس، مبا  يها بع ة األمم املتحدة لق ـــت
 اجمللس  جاً ا رتاتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات ح ظ السقم وإدارة املوارد إدارة  عالة،
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ا ت دام البيانات املتعلقة ب عالية  بأن يضمنإىل األمني العام  ال لب الذي وجههإىل  وإذ يشير 
ا يف ذلك البيانات املتعلقة بأداء عمليات ح ظ الســـــــــــقم، من أج  اســـــــــــني عمليات ح ظ الســـــــــــقم، مب

على  وإذ يشددددددد، جيدا التحلي  القيا ــــــ  وتقييم عمليات البع ات، ا ــــــت ادا إىل معاي  واضــــــحة و ددة
بك اءة ضـــــــــــــــرورة التقييم امل تحم ألداء البع ة حف تح  البع ة  ت حة باملهارات واملرونة القزمة لتضـــــــــــــــ لع 

، يف  ذا الصـــــــدد، إىل اا ي الرامية إىل إجراء ا ـــــــتعرا  مســـــــتق  للبع ة وإذ يشدددددديرلورية امل ووة هبا، با
 وق  رحس من  ذا العام، يف

وت لعه إىل زيادة عدد ال ســـــــاء يف الوحدات العســـــــكرية  (2015) 2242إىل القرار  وإذ يشدددددير 
 ووحدات الشروة يف عمليات األمم املتحدة حل ظ السقم،

بالدور اهلام الذي تؤديه البع ة على أر  امليدان وبضـــــــــــــــرورة قيامها بت  يذ وريتها  يعترفوإذ  
 ،انال ر يقبله هبدف التوص  إىل ح   يا     املة، مبا يف ذلك دور ا يف دعم املبعوث الش ص 

بـــال ر ني أن يتقيــــد  وإذ يهيدددبإزاء حـــارت انتهـــاا ارت ـــاقـــات القـــائمـــة،  وإذ يعرب عن القلق 
عن القيام بأي أعمال من مـــأ ا أن تزعزل ا ـــتقرار الوضـــع  وأن ميت عاواحد م هما مبا عليه من التزامات،    

 ،الشواغ  املتعلقة بامل  قة العازلة أحدثعلى  املتزنبرد املغرع  وإذ يعترفأو هتدد عملية األمم املتحدة، 
، 2007نيســــــــــــــــان أبريــ   11يف دم إىل األمني العــام بــاملقرتا املغر  الــذي قــ  يحيط علمددا وإذ  

وإذ يحيط التسوية،  لمض  قدماً بالعملية صوعلتسم باجلدية واملصداقية اليت ت جبهود املغرع يرحب وإذ
 ،2007نيسان أبري   10 أيضاً مبقرتا جبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العام يفعلماً 

رادة السيا ية للمض  قدماً صوع ال ر ني يف  ذا السياق على إظهار املزيد من اإل وإذ يشجع 
وجتديد  التوصـــ  إىل ح ، وذلك ب رق م ها تو ـــيع ن اق نقامـــهما حول ما ي رحه  قحا من مقرتحات

 البلدين اجملاورين كذلك  يشدددددددددجع وإذ والتوا س،ارلتزام باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بروا من الواقعية 
 على القيام بإ هامات يف العملية السيا ية،

بأحية  يعترف وإذجبورت امل اوضــــــات األربع اليت عقدت برعاية األمني العام،  وإذ يحيط علماً  
 دون مروط مسبقة وحبسن نية، ،قدما عملية امل اوضات بد عأن يلتزم ال ر ان 

تحدة لشــؤون القج ني يف اديد ال ر ني على مواصــلة التعاون مع م وضــية األمم امل وإذ يشددجع 
 وت  يذ تداب  ب اء ال قة اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز ال قة الضرورية ل جاا العملية السيا ية،

 وإذ يشجعأحية اســني حالة حقوق اإلنســان يف الصــحراء الغربية وتيمات ت دوف،  وإذ يؤكد 
اب  تتســـــــم بار ـــــــتققلية واملصـــــــداقية لك الة ال ر ني على العم  مع اجملتمع الدويل على وضـــــــع وت  يذ تد

 ارحرتام التام حلقوق اإلنسان، مع مراعاة    م هما ملا عليه من التزامات مبوجب القانون الدويل،
ال ر ني على مواصـــــــــلة جهود    م هما من أج  تعزيز حقوق اإلنســـــــــان و ايتها  وإذ يشدددددددجع 

 يف ذلك حرية التعب  وحرية تكوين اجلمعيات، الصحراء الغربية وتيمات ت دوف لقج ني، مبا يف
، يف  ذا الصـــــــــــدد، باا وات واملبادرات اليت اوذ ا املغرع والدور الذي تؤديه جل تا وإذ يرحب 

اجمللس الووين حلقوق اإلنســـان اللتان تعمقن يف الدا لة والعيون، وبت اع  املغرع مع اإلجراءات اااصـــة 
 مم املتحدة،جمللس حقوق اإلنسان التابع لم
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على تعزيز التعاون مع م وضـــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلنســـــــان، مبا يف ذلك  بقوة وإذ يشددددددجع 
  قل تيس  الزيارات إىل امل  قة، من

واعتماد م على  الصعوبات اليت يواجهها القج ون الصحراويونا تمرار  بالغ قلقبوإذ يالحظ  
نقص التموي  بال ســــــــــــــبة ألول ك الذين يعيشــــــــــــــون  كذلك  يالحظ إذو املســــــــــــــاعدة اإلنســــــــــــــانية ااارجية،

 وامل اور املرتب ة خب ض املساعدة الغذائية، تيمات ت دوف لقج ني يف
 وإذ يشددالداع  إىل ال حر يف تسجي  القج ني يف تيمات ت دوف لقج ني،  وإذ يكرر طلبه 

 على بذل اجلهود يف  ذا الصدد،
 ،الصلة ذات والقرارات 2250 و 1325 املتحدة لممم لتابعا األمن جملس قراري إىل يشيروإذ  

ترعا ا األمم اليت ادثات احملعلى أحية التزام ال ر ني مبواصــــــــــلة عملية امل اوضــــــــــات عن وريس  يشددددددددددوإذ 
على أن تشـــــارا املرأة مشـــــار ة  املة و عالة و اد ة وأن يشـــــارا الشـــــباع مشـــــار ة  يشددددجع وإذ، املتحدة

 ،احملادثاتنش ة وب  اءة يف  ذه 
أن إحراز تقدم يف امل اوضــــــات  وإذ يالحظ كذلكبأن الوضــــــع القائم ليس مقبور،  وإذ يسدددددل   

 أمٌر أ ا   لتحسني نوعية حياة معب الصحراء الغربية من مجيع جوانبها،
بتعيني الســــــيد  ولني  ــــــتيوارت ني ق  اصــــــا لممني العام للصــــــحراء الغربية ورئيســــــا  وإذ يرحب 
 دعمه الكام  له هبذه الص ة، ويؤكدللبع ة، 

 (،S/2018/277) 2018نيسان أبري   30يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر 
تشـــــــرين  31 متديد ورية بع ة األمم املتحدة لق ـــــــت تاء يف الصـــــــحراء الغربية حف يقرر - 1 

 ؛2018 األول أ توبر
على ضــــــرورة إحراز تقدم حنو التوصــــــ  إىل ح   ــــــيا ــــــ  واقع  وعمل  ودائم  يشدددددد - 2 

ملســألة الصــحراء الغربية على أ ــال من التوا س، وعلى أحية املواءمة بني الرت يز ار ــرتاتيج  للبع ة وتوجيه 
 موارد األمم املتحدة اقيقا هلذه الغاية؛

ة األمني العام دون مـــــــــروط مســـــــــبقة بال ر ني إىل ا ـــــــــت  اف امل اوضـــــــــات برعاي يهيب - 3 
احلســــــبان، وذلك هبدف  يف والت ورات القحقة هلا 2006وحبســــــن نية، مع أ ذ اجلهود املبذولة م ذ عام 

التوصــــــ  إىل ح   ــــــيا ــــــ  عادل ودائم ومقبول لل ر ني، يك   لشــــــعب الصــــــحراء الغربية تقرير مصــــــ ه 
من دور ل ر ني إىل ما ل ويشـــــــ ة ومقاصـــــــده،  ـــــــياق ترتيبات تتمامـــــــى مع مباد  مي اق األمم املتحد يف

 يف  ذا الصدد؛ ةومسؤولي
إىل تقدمي إ ـــهامات  امة يف العملية الســـيا ـــية وإىل  الدولتني اجملاورتنيب كذلك  هيبي - 4 

 زيادة مشار تهما يف عملية الت او ؛
 الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة املقئمة هلذه احملادثات؛ يدعو - 5 
ضـــــــــــــرورة ارحرتام التام لقت اقات العســـــــــــــكرية اليت   التوصـــــــــــــ  إليها  يؤكد من جديد - 6 

 ال ر ني إىل التقيد التام بتلك ارت اقات؛ ويدعوالبع ة بشأن وقف إوقق ال ار،  مع

https://undocs.org/ar/S/2018/277
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 ويدعولوجود جبهـة البوليســــــــــــــــاريو يف امل  قـة العـازلـة يف الكر رات،  قلقالعن  يعرب - 7 
 انسحاهبا ال وري؛ إىل

إزاء إعقن جبهــة البوليســـــــــــــــــاريو عن عزمهــا نقــ  املهــام اإلداريــة إىل  عن القلق يعرب - 8 
 جبهة البوليساريو إىل ارمت ال عن أي عم  من  ذه األعمال املزعزعة لق تقرار؛ ويدعواحللو،  ب 

تزال  بأن   اا مســائ  أ ــا ــية تتعلس بوقف إوقق ال ار وارت اقات ذات الصــلة ر يعترف - 9 
 ؛املسائ  األمني العام إىل إجراء مقابقت مع ال ر ني يف  اولة للتوص  إىل  هم أ ض  هلذه ويدعوقائمة، 

جبميع األوراف إىل إبداء التعاون التام مع عمليات البع ة، مبا  يها ت اعلها احلر  يهيب - 10 
املتحدة واأل راد املرتب ني هبا و  الة  مع  ا ة احملاورين، واواذ اا وات القزمة لضـــــمان أمن موظ   األمم

 ت قلهم بدون عوائس ووصوهلم إىل مقاصد م  وراً يف  ياق ت  يذ وريتهم، و قاً لقت اقات القائمة؛
لعقد  رلتزامهما بد ع العملية الســــيا ــــية قدما، متهيداال ر ني جتديد على أحية  يشددددد - 11 

 نيســــان أبري  14ده للتوصــــية اليت وردت يف التقرير املؤرخ إىل تأيي ويشددديرجولة  امســــة من امل اوضــــات، 
2008 (S/2008/251 ٌواليت جاء  يها أن ال   ال ر ني بالواقعية والرغبة يف التســــوية أمر )  ضــــروري إلحراز

 ؛البلدين اجملاورين على القيام بإ هامات  امة يف  ذه العملية ويشجع، تقدم يف امل اوضات
أج  ا ت  اف  بال ر ني إىل إبداء اإلرادة السيا ية والعم  يف بي ة مواتية للحوار من يهيب - 12 

ـــــــــيذ القرارات  ـــــــــ  ـ ـــــــــ   تـ ـــــــــات، مبا يكـ ـــــــــاوضـ  (2008) 1813 و (2007) 1783و  (2007) 1754امل ـ
 (2013) 2099و  (2012) 2044و  (2011) 1979و  (2010) 1920و  (2009) 1871 و
 ؛امل اوضات وجناا ،(2017) 2351و  (2016) 2285و  (2015) 2218و  (2014) 2152 و

 ا ـــــت  افعلى األمني العام ومبعوثه الشـــــ صـــــ  يف  ذا الســـــياق  لعزمدعمه التام  يؤكد - 13 
يك   ، ال ر ني لدىدف التوصــــــ  إىل ح   ــــــيا ــــــ  مقبول بدي امية جديدة وروا جديدة هب امل اوضــــــات

 ؛لشعب الصحراء الغربية تقرير مص ه يف  ياق ترتيبات تتمامى مع مباد  مي اق األمم املتحدة ومقاصده
و ذلك ، على  رتات م تحمة إىل األمني العام أن يقدم إحاوات إىل جملس األمن يطلب - 14 

، عن حالة  ذه امل اوضـــــات اليت جتري ا  رعايته والتقدم احملرز رتة الوريةيف أي وق  يراه م ا ـــــبا يف أث اء  
عمليات البع ة، واا وات املت ذة للتصـــــــــــــــدي هلا،  لقرار، وعن التحديات اليت تواجه يها، وعن ت  يذ  ذا ا

 يف  ذا الصــــــــــدد إىل يطلب كذلكعقد اجتماعات لق ــــــــــتمال إلحاواته وم اقشــــــــــتها، و يعرب عن عزمهو
 ؛األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربية قب   اية  رتة الورية بوق   اف

باملبادرات اليت قام هبا األمني العام من أج  إر اء ثقا ة موحدة لمداء يف جمال  يرحب - 15 
 إوار ة إىل وضــــعأنشــــ ة ح ظ الســــقم اليت تضــــ لع هبا األمم املتحدة، ويدعوه إىل مواصــــلة جهوده الرامي

إىل األمني العام أن يســـعى إىل زيادة عدد ال ســـاء  ويطلب، األداء وت بيقه على البع ة لســـيا ـــات متكام 
 ؛يف البع ة، وأن يك   مشار ة املرأة على حنو  ادف يف مجيع جوانب العمليات

يات البع ة على مواصــــــــــــــلة ال حر يف الكي ية اليت ميكن هبا ا ــــــــــــــت دام التك ولوج يحث - 16 
 اجلديدة يف احلد من امل اور، واسني  اية القوة، وال هو  بت  يذ الورية امل ووة هبا؛

https://undocs.org/ar/S/2008/251
https://undocs.org/ar/S/RES/1754(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1783(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1813(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1871(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1920(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1979(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
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ال ر ني على التعاون مع م وضــــــــية األمم املتحدة لشــــــــؤون القج ني من أج   يشددددددجع - 17 
لى دعم الدولتني اجملاورتني ع يشددجعو من بي ها إمـــراا ال ســـاء والشـــباع، ب اء ال قة، لاديد وت  يذ تداب  

  ذه اجلهود؛
الدول األعضاء على تقدمي تربعات جديدة وإضا ية لتموي  الربامج الغذائية اليت  يحث - 18 

 وجت ب و يض احلصص الغذائية؛ وافتك   تلبية ارحتياجات اإلنسانية لقج ني على حنو 
ــــ   يطلب - 19  إىل األمني العام أن يواص  اواذ التداب  الضرورية لك الة ارمت ال التام، دا ـ

ـــــــقل  ، وأن نياجل سي وارنتهااالبع ة، لسيا ة األمم املتحدة القائمة على عدم التسامح م لقا إزاء ار تغـ
ة مقئمة تشـــــــــم  يبق  اجمللس على علم بذلك، وحيث البلدان املســـــــــاحة بقوات على اواذ إجراءات وقائي

التدريب إلذ اء الوع  قب  مرحلة نشــــــــــــــر القوات وغ  ذلك من اإلجراءات، لضــــــــــــــمان املســــــــــــــاءلة التامة 
 حارت اقرتاف أ راد قوات تلك البلدان  لو اً من ذلك القبي ؛ يف

 أن يبق  املسألة قيد نحره.يقرر  - 20 
 


