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القرار )2019( 2494
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  8651املعقودة يف  30تشرين األول/أكتوبر 2019
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد أتكيدها،
وإذ يعيد أتكيد دعمه القوي جلهود األمني العام ومبعوثه الش ــاص ــا اجلديد الرامية إىل ترايا القرارا
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وإذ يعرب عن تقديره هلورس ـ ـ ــ ،اوبعر ،املبعوي الش ـ ـ ــاص ـ ـ ــا الس ـ ـ ــابا لامني العام لعص ـ ـ ــحراء
الغربية ،وإذ يشيد ابجلهود اليت باهلا من أجل الرهوض بعمعية اجتماعا املائدة املستديرة اليت ولّد زمخا
جديدا يف العمعية السياسية،
وإذ يرحب ابلزخم اجلديد الاي ولَّده اجتماع املائدة املستديرة األول املعقود يوما  5و  6اانون
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمرب  2018واجتماع املائدة املس ـ ـ ـ ـ ــتديرة الواي املعقود يوما  21و  22آذار/مارس ،2019
وابلتزام املغرب وجبهة البوليس ــاريو واجلزائر وموريتانيا ابملش ــاراة يف العمعية الس ــياس ــية لامم املتحدة بش ــأن
الصحراء الغربية ععى حنو يتسم ابجلدية واالحرتام هبدف حتديد عراصر التقارب،
وإذ يش ج ج اس ـ ــتاراف املش ـ ــاورا بني املبعوي الش ـ ــاص ـ ــا اجلديد واملغرب وجبهة البوليس ـ ــاريو
واجلزائر وموريتانيا يف باا الصدد من أجل البراء ععى ما أُحرز من تقدم،
وإذ يؤكد من جديد التزامه مبساعدة الطرفني ععى التوصل إىل حل سياسا عادل ودائم ومقبول
لعطرفني ،ععى أســاس من التوافا ،يكال لشــعا الصــحراء الغربية تقرير مصــيه يف ســيات ترتيبا تتما ــى
مع مبادئ ميوات األمم املتحدة ومقاصده ،وإذ يشري إىل دور الطرفني ومسؤولياهتما يف باا الصدد،
وإذ يكرر أتكيد دعوته املغرب وجبهة البوليسـ ـ ــاريو واجلزائر وموريتانيا إىل التعاون بشـ ـ ــكل أامل
مع بعضها بعضا ،بوسائل مرها براء مزيد من الوقة ،ومع األمم املتحدة ،واالك تعزيز مشاراتها يف العمعية
السياسية وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسا،
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وإذ يعرتف أبن التوصل إىل حل سياسا هلاا الرـ ـ ـ ـ ـ ـزاع الاي تال أمده وتعزيز التعاون بني الدول
األعض ــاء يف احتاد املغرب العر من ــأسما أن يس ــهما يف حتقيا االس ــتقرار واألمن ،وبو ما يؤدي بدوره
إىل إجياد فرص العمل ،وحتقيا الرمو ،وإاتحة الارص جلميع الشعوب يف مرطقة الساحل،
وإذ يرحب ابجلهود اليت يباهلا األمني العام إلبقاء مجيع عمعيا حاظ الس ــيم قيد االس ــتعراض
الدقيا ،مبا فيها بعوة األمم املتحدة ليســتاتاء يف الصــحراء الغربية (البعوة) ،وإذ يكرر التأايد ععى ــرورة
أن يتّبع اجملعس سجاً اسرتاتيجياً صارماً إزاء نشر عمعيا حاظ السيم وإدارة املوارد إدارة فعالة،
وإذ يشج ج ج ج ججري إىل القرار  )2017( 2378والطعا الاي ُوِّّجه فيه إىل األمني العام أبن يض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
اس ـ ـ ـ ـ ــتادام البياف املتععقة باعالية عمعيا حاظ الس ـ ـ ـ ـ ــيم ،مبا يف ذلك البياف املتععقة أبداء عمعيا
ح اظ السـ ــيم ،من أجل حتسـ ــني التحعيل القياسـ ــا وتقييم عمعيا البعوا  ،اسـ ــترادا إىل معايي وا ـ ــحة
وحمددة جيدا ،وإذ يش ج ج ج ج ججري كذل إىل القرار  )2018( 2436والطعا الاي ُوِّّجه فيه إىل األمني العام
أبن يضــمن االســتراد إىل بياف أداء مو ــوعية يف اذاذ القرارا املتععقة ابالعرتاف ابألداء املتميز وحتايزه
والقرارا املتععقة ابلرشـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وتدابي التصـ ـ ـ ـ ـ ــحيو ،والتدريا ،وحجا السـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،وإعادة األفراد الر اميني
إىل الوتن أو فصل املوظاني املدنيني،
وإذ يش ج ججري إىل القرار  )2015( 2242وتطععه إىل زايدة عدد الرسـ ـ ــاء يف الوحدا العسـ ـ ــكرية
ووحدا الشرتة يف عمعيا األمم املتحدة حلاظ السيم،
وإذ يعرتف ابلدور اهلام الاي تؤديه البعوة ععى أرض امليدان وبض ـ ـ ـ ــرورة قيامها بترايا واليتها اامع ًة،
مبا يف ذلك دوربا يف دعم املبعوي الشاصا اجلديد هبدف التوصل إىل حل سياسا يقبعه الطرفان،
وإذ يعرب عن القلق إزاء انتهااا االتااقا القائمة ،وإذ يكرر أتكيد أمهية التقيّد التام هباه
االلتزاما هبدف احلااظ ععى الزخم يف العمعية الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية املتععقة ابلص ـ ـ ـ ــحراء الغربية ،وإذ حييط علما
اباللتزاما اليت قدمتها جبهة البوليس ـ ــاريو إىل املبعوي الش ـ ــاص ـ ــا الس ـ ــابا ،وإذ يرحب يف باا الص ـ ــدد
بتقييم األمني العام يف  2تشرين األول/أاتوبر  2019أبن احلالة يف الصحراء الغربية ما زال ،بادئة نسبيا
يف ظل استمرار وقف إتيت الرار واحرتام الطرفني لوالية البعوة،
وإذ حييط علمججا ابملقرتح املغر الــاي ق ـ ّدم إىل األمني العــام يف  11نيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل ،2007
وإذ يرحب ابجلهود املغربية املتس ــمة ابجلدية واملص ــداقية والرامية إىل املض ــا قدما ابلعمعية ص ــوب التس ــوية
وإذ حييط علما أيضا مبقرتح جبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العام يف  10نيسان/أبريل ،2007
وإذ يش الطرفني يف باا السيات ععى إظهار املزيد من اإلرادة السياسية لعمضا قدماً صوب
التوصــل إىل حل ،وذلك بطرت مرها توســيع نطات نقا ــهما حول ما يطرحه ايمها من مقرتحا و ديد
االلتزام ابجلهود اليت تباهلا األمم املتحدة بروح من الواقعية والتوافا ،وإذ يشج ج ج ج كذل البعدين اجملاورين
ععى القيام إبسهاما يف العمعية السياسية،
وإذ يشج الطرفني ععى مواصــعة التعاون مع ماو ــية األمم املتحدة لشــؤون اليجاني يف حتديد
وترايا تدابي براء الوقة اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز الوقة الضرورية لرجاح العمعية السياسية،
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وإذ يؤكد أمهية حتســني حالة حقوت اإلنســان يف الصــحراء الغربية وتيما تردوف ،وإذ يش

الطرفني ععى العمل مع اجملتمع الدويل ععى و ـ ـ ــع وترايا تدابي تتس ـ ـ ــم ابالس ـ ـ ــتقيلية واملص ـ ـ ــداقية لكاالة
االحرتام التام حلقوت اإلنسان ،مع مراعاة ال مرهما ملا ععيه من التزاما مبوجا القانون الدويل،
وإذ يش ج ج ج الطرفني ععى مواصـ ـ ـ ــعة جهود ال مرهما من أجل تعزيز حقوت اإلنسـ ـ ـ ــان و ايتها
يف الصحراء الغربية وتيما تردوف ليجاني ،مبا يف ذلك حرية التعبي وحرية تكوين اجلمعيا ،
وإذ يرحب ،يف باا الصـ ـ ـ ـ ــدد ،ابخلطوا واملبادرا اليت اذابا املغرب والدور الاي تؤديه جلرتا
اجملعس الوتين حلقوت اإلنس ــان العتان تعمين يف الداخعة والعيون ،وبتااعل املغرب مع اإلجراءا اخلاصــة
جملعس حقوت اإلنسان التابع لامم املتحدة،
وإذ يشج ج ج بقوة ععى تعزيز التعاون مع ماو ـ ـ ــية األمم املتحدة حلقوت اإلنس ـ ـ ــان ،مبا يف ذلك
من خيل تيسي الزايرا إىل املرطقة،
وإذ يالحظ بقلق ابلغ اس ـ ـ ـ ــتمرار الص ـ ـ ـ ــعواب اليت يواجهها اليجاون الص ـ ـ ـ ــحراويون واعتمادبم
ععى املسـ ـ ــاعدة اإلنسـ ـ ــانية اخلارجية ،وإذ يالحظ بقلق ابلغ كذل نقص التمويل ابلرسـ ـ ــبة ألولاك الاين
يعيشون يف تيما تردوف ليجاني واملااتر املرتبطة خباض املساعدة الغاائية،

وإذ يكرر طلبه الداعا إىل الر ر يف تسجيل اليجاني يف تيما تردوف ليجاني ،وإذ يشدد

ععى بال اجلهود يف باا الصدد،

وإذ يشري إىل قراري جمعس األمن التابع لامم املتحدة  1325و  2250والقرارا ذا الصعة
وإذ يش ج ج ججدد ععى أمهية التزام الطرفني مبواص ـ ـ ـ ــعة عمعية املااو ـ ـ ـ ــا عن تريا اماد اليت ترعابا األمم
املتحدة ،وإذ يش ج ج ععى أن تش ـ ــارأ املرأة مش ـ ــاراة اامعة وفعالة وبادفة وأن يش ـ ــارأ الش ـ ــباب مش ـ ــاراة
نشطة وبرّاءة يف باه اماد ،
وإذ يس ج ججل أبن الو ـ ـ ــع القائم ليس مقبوال ،وإذ يالحظ كذل أن إحراز تقدم يف املااو ـ ـ ــا
أمر أساسا لتحسني نوعية حياة عا الصحراء الغربية من مجيع جوانبها،

وإذ يؤكد دعمه التام لعممول اخلاص لامني العام لعصحراء الغربية ورئيس البعوة ،اولن ستيوار ،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ  2تشرين األول/أاتوبر ،)S/2019/787( 2019
 - 1يقرر متديد والية بعوة األمم املتحدة ليس ـ ـ ــتاتاء يف الص ـ ـ ــحراء الغربية ح  31تشـ ـ ـ ـرين
األول/أاتوبر 2020
 - 2يش ججدد ععى ـ ــرورة التوصـ ــل إىل حل س ـ ـياسـ ــا واقعا وعمعا ودائم ملسـ ــألة الصـ ــحراء
الغربية ععى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس من التوافا ،وععى أمهية املواءمة بني الرتايز االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجا لعبعوة وتوجيه موارد األمم
املتحدة حتقيقا هلاه الغاية
 - 3يعرب عن دعمه الكامل لعجهود املس ــتمرة اليت يباهلا األمني العام ومبعوثه الش ــاص ــا
اجلديد لعحااظ ععى عمعية املااو ــا اجلديدة بغية التوص ــل إىل حل ملس ــألة الص ــحراء الغربية ،ويالحظ
اعتزام املبعوي الش ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــا الس ـ ـ ـ ـ ــابا دعوة املغرب وجبهة البوليس ـ ـ ـ ـ ــاريو واجلزائر وموريتانيا إىل االجتماع
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مرة أخرى ابتباع ناس الش ـ ـ ـ ـ ــكل ،ويرحب ابلتزام املغرب وجبهة البوليس ـ ـ ـ ـ ــاريو واجلزائر وموريتانيا مبواص ـ ـ ـ ـ ــعة
املشاراة تيعة باه العمعية بروح من الواقعية والتوافا ،لضمان حتقيا الرجاح
 - 4يهيب ابلطرفني إىل اس ـ ـ ـ ــتاراف املااو ـ ـ ـ ــا برعاية األمني العام دون ـ ـ ـ ــرو مس ـ ـ ـ ــبقة
وحبس ـ ــن نية ،مع أخا اجلهود املباولة مرا عام  2006والتطورا اليحقة هلا يف احلس ـ ــبان ،وذلك هبدف
التوصـ ـ ــل إىل حل سـ ـ ــياسـ ـ ــا عادل ودائم ومقبول لعطرفني ،يكال لشـ ـ ــعا الصـ ـ ــحراء الغربية تقرير مصـ ـ ــيه
يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات ترتيبـا تتمـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع مبـادئ ميوـات األمم املتحـدة ومقـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل مـا لعطرفني
من دور ومسؤولية يف باا الصدد
-5

يدعو الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة امليئمة هلاه اماد

 - 6يؤكد من جديد ـ ـ ــرورة االحرتام التام ليتااقا العس ـ ـ ــكرية اليت جرى التوص ـ ـ ــل إليها
مع البعوة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن وقف إتيت الرار ،ويدعو الطرفني إىل التقيد التام بتعك االتااقا  ،وترايا ما ق ّدماه
من التزاما إىل املبعوي الش ــاص ــا الس ــابا ،واالمتراع عن أي أعمال من ــأسا أن تقوض املااو ــا
اليت تيسربا األمم املتحدة أو أن تؤدي إىل زايدة زعزعة استقرار احلالة يف الصحراء الغربية
 - 7يهيب جبميع األتراف إىل إبداء التعاون التام مع البعوة ،مبا يف ذلك تااععها احلر مع اافة
اماورين ،وإىل اذاذ اخلطوا اليزمة لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أمن موظاا األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وااالة ترقعهم
بدون عوائا ووصوهلم إىل مقاصدبم فوراً يف سيات ترايا واليتهم ،وفقاً ليتااقا القائمة
 - 8يش ج ج ج ججدد ععى أمهية ديد الطرفني اللتزامهما بدفع العمعية السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــية قدما ،متهيدا
ملااو ـ ـ ـ ــا أخرى ،ويش ج ج ججري إىل أتييده لعتوص ـ ـ ـ ــية اليت ورد يف التقرير املؤرخ  14نيس ـ ـ ـ ــان/أبريل 2008
( )S/2008/251واليت جاء فيها أن حتعّا الطرفني ابلواقعية والرغبة يف التسـ ـ ـ ـ ــوية أمر ـ ـ ـ ـ ــروري إلحراز تقدم
يف املااو ا  ،ويش البعدين اجملاورين ععى تقدمي إسهاما بامة وفعالة يف باه العمعية

 - 9يهيجب ابلطرفني إىل الرببرــة ععى اإلرادة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة والعمــل يف بياــة مواتيــة لعحوار
من أجل املضا قدما يف املا ــاو ــا  ،مبا يك ــال ت ــرا ــيا القرارا  )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( 2440و  )2019( 2468وجناح املااو ا
 - 10يطلججب إىل األمني الع ــام أن يق ــدم إح ــات ــا إىل جمعس األمن ععى فرتا مرت م ــة،
واالك يف أي وق ،يراه مراس ــبا يف أثراء فرتة الوالية ،مبا يف ذلك يف غض ــون س ــتة أ ــهر من اتري ديد
باه الوالية ومرة أخرى قبل انتهائها ،عن حالة باه املااو ا اليت ري حت ،رعايته والتقدم امرز فيها،
وعن ترايا باا القرار ،وعن التحداي اليت تواجهها عمعيا البعوة ،واخلطوا املتااة لعتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي هلا،
ويعرب عن عزمه عقد اجتماعا ليس ـ ـ ـ ـ ــتماع إلحاتاته ومراقش ـ ـ ـ ـ ــتها ،ويطلب كذل يف باا الص ـ ـ ـ ـ ــدد
إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل ساية فرتة الوالية بوق ،ااف
 - 11يرحب ابملبادرا اليت اذابا األمني العام جلعل ثقافة األداء قاعدة متّبعة يف عمعيا
األمم املتحدة حلاظ الســيم ،ويؤكد من جديد دعمه لســن إتار ســياســات ــامل ومتكامل لاداء يضــع
مع ــايي وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة يف جم ــال األداء لتقييم مجيع أفراد األمم املتح ــدة امل ــدنيني والر ــاميني ال ــاين يعمعون
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يف عمعيا حاظ الس ـ ـ ـ ـ ــيم ويقدمون هلا الدعم ،وييس ـ ـ ـ ـ ــر الترايا الاعال والكامل لعوالاي  ،و توي ععى
مرهجيا ـ ـ ــامعة ومو ـ ـ ــوعية تس ـ ـ ــترد إىل معايي وا ـ ـ ــحة وحمددة جيدا لكاالة املس ـ ـ ــاءلة عن التقص ـ ـ ــي
يف األداء وإاتحة حوافز لاداء املتاوت واالعرتاف به ،ويدعوه إىل تطبيا باا اإلتار ععى البعوة ،حس ـ ـ ـ ــا
الوارد وص ـ ـ ـ ـ ــاه يف القرار  ،)2018( 2436ويطلب إىل األمني العام أن يس ـ ـ ـ ـ ــعى إىل زايدة عدد الرس ـ ـ ـ ـ ــاء
يف البعوة ،واالك ااالة مشاراة الرساء مشاراة اتمة وفعالة وبادفة يف مجيع جوانا العمعيا
 - 12حي جث الطرفني والــدولتني اجملــاورتني ععى االشرا بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل مومر مع البعوــة يف حبوهــا
املتواص ـ ــل لتحديد الكياية اليت ميكن هبا اس ـ ــتادام التكرولوجيا اجلديدة يف احلد من املااتر ،وحتس ـ ــني
اية القوة ،والرهوض بترايا الوالية املروتة هبا ععى حنو أفضل
 - 13يش ج ج ج الطرفني ععى التعاون مع ماو ـ ـ ـ ــية األمم املتحدة لشـ ـ ـ ــؤون اليجاني من أجل
حتديد وترايا تدابي لبراء الوقة ،من بيرها إ ـ ـراأ الرس ــاء والش ــباب ،ويش ج الدولتني اجملاورتني ععى دعم
باه اجلهود
 - 14حيث الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ععى تقدمي تربعا جديدة وإ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية لتمويل الربام الغاائية
مبا يكال تعبية االحتياجا اإلنسانية ليجاني ععى حنو واف و را ذايض احلصص الغاائية
 - 15يطلججب إىل األمني الع ــام أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اذ ــاذ الت ــدابي اليزم ــة لكا ــال ــة االمتو ــال الت ــام
من جانا مجيع أفراد البعوة لســياســة عدم التســامو إتيقا إزاء االســتغيل واالنتهاأ اجلرســيني اليت تتّبعها
اجملعس ععى ععم اامل مبا حترزه البعوة من تق ّدم يف باا الصــدد من خيل تقاريره
األمم املتحدة ،وأن يبقا َ
املقدمة إىل اجملعس ،و ث البعدان املس ـ ـ ــامهة بقوا وأبفراد ـ ـ ــرتة ععى مواص ـ ـ ــعة اذاذ اإلجراءا الوقائية
امليئمة ،مبا يف ذلك فحص سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجي مجيع األفراد والتدريا بغرض التوعية يف مرحعة ما قبل الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يتور األفراد التابعون هلا يف اارس ـ ـ ـ ـ ــة مول باا
ويف امليدان ،وااالة حتقُّا املس ـ ـ ـ ـ ــاءلة التامة يف احلاال اليت ّ
الس ــعوأ من خيل التحقيا يف االدعاءا يف الوق ،املراس ــا من جانا البعدان املس ــامهة بقوا وأبفراد
رتة والبعوة ،حسا االقتضاء
 - 16يقرر أن يبقا املسألة قيد ن ره.
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