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 ( 2020)  2548القرار   
 2020تشرين األول/أكتوبر  30الذي اتخذه مجلس األمن في   

 
 ،إن مجلس األمن 

 إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها، إذ يشير 

 دعمه القوي لجهود األمين العام ومبعوثه الشــيصــج الجدلد الرامية إلى ت ايق القرارا  وإذ يعيد تأكيد 
 1979و  (2010) 1920و  (2009) 1871و  (2008) 1813و  (2007) 1783و  (2007) 1754

 ( 2016) 2285و  (2015) 2218و  (2014) 2152و  (2013) 2099و  (2012) 2044و  (2011)
 ،(2019) 2494و  (2019) 2468و  (2018) 2440و  (2018) 2414و  (2017) 2351و 

، المبعوث الشــيصــج الســاين للمين العام ل صــحراء الغربية، لهورســك هوه ر وإذ يعرب عن تقديره 
وإذ يشــــــــيد بالجهود التج يقلها من وج  ال هو  بعم ية اجتماعا  الماتدة المســــــــتدلرة التج ول د    ما جدلدا 

 العم ية السياسية، فج

 إلى تعيين مبعوث شيصج جدلد للمين العام ل صحراء الغربية فج وقرب فرصة، وإذ يتطلع 

هـاوون   6و  5ـبالخ م الجـدـلد اـلقي ولـجدم اجتمـائ المـاـتدة المســـــــــــــــتدلرة األو  المعقود لومج  ذ يرحب وإ 
، وبالتخام 2019آذار/مارس   22و   21واجتمائ الماتدة المســتدلرة الناوج المعقود لومج   2018األو /ديســم ر 

اســية للمم المتحدة بشــأن الصــحراء المغرب وج هة ال وليســاريو والجخاتر وموريتاويا بالمشــارهة فج العم ية الســي
 الغربية ع ى وحو لتسم بالجدية واالحترام يهدف تحدلد ع اصر التقارب،

اسـتن اف المشـاورا  يين المبعوث الشـيصـج الجدلد والمغرب وج هة ال وليسـاريو والجخاتر   وإذ يشبجع 
 وموريتاويا فج هقا الصدد من وج  ال  اء ع ى ما ُوحر  من تقدم،

التخامه بمســـــاعدة ال رفين ع ى التوصـــــ  إلى ح  ســـــياســـــج عاد  وداتم ومق و     من جديدوإذ يؤكد   
ل  رفين، ع ى وســــاس من التوافن، يلا  لشــــعء الصــــحراء الغربية تقرير مصــــيرم فج ســــيا  ترتيبا  تتماشــــى 

 إلى دور ال رفين ومسؤولياتهما فج هقا الصدد، وإذ يشيرمبادئ مينا  األمم المتحدة ومقاصدم،  مع

https://undocs.org/ar/S/RES/2548(2020)
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/1979(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1979(2011)
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)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2468(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2494(2019)


 S/RES/2548 (2020) 

 

2/5 20-14409 

 

ــل  وكم    وإذ يكرر تأكيد  ــاريو والجخاتر وموريتاويا إلى التعاون بشـــــــــــ دعوته المغرب وج هة ال وليســـــــــــ
بعضــها بعضــا، يوســات  م ها ي اء مخيد من النقة، ومع األمم المتحدة، وهقلز تعخيخ مشــارهتها فج العم ية   مع

 السياسية وإحرا  تقدم وحو إيجاد ح  سياسج،

بأن التوصـــ  إلى ح  ســـياســـج لهقا ال ـــــــــــــــــخائ القي يا  ومدم وتعخيخ التعاون يين الدو   وإذ يعترف 
ــتقرار واألمن، وهو ما لؤدي يدورم  ــهما فج تحقين االسـ ــأوهما ون يسـ ــاء فج اتحاد المغرب العربج من شـ األعضـ

 إلى إيجاد فرص العم ، وتحقين ال مو، وإتاحة الارص لجميع الشعوب فج م  قة الساح ،

بالجهود التج ل قلها األمين العام إلبقاء جميع عم يا  حاظ الســـــــــــــام قيد االســـــــــــــتعرا   رح وإذ ي 
ــرورة   ــحراء الغربية )البعنة(، وإذ يلرر التأكيد ع ى  ــ الدقين، بما فيها بعنة األمم المتحدة لاســــتاتاء فج الصــ

 ة الموارد إدارة فعالة،ون لت بع المج س وهجًا استراتيجيًا صارمًا إ اء وشر عم يا  حاظ السام وإدار 

ه فيه إلى األمين العام بأن يضــــــمن اســــــتيدام  ( 2017)   2378إلى القرار  وإذ يشببببير   وال  ء القي ُوج ِّ
اظ الســــــــــــــام،  ال ـياـوا  المتع ـقة باعـالـية عم ـيا  حاظ الســــــــــــــام، بمـا فج ذـلز ال ـياـوا  المتع ـقة ـبأداء عم ـيا  ح 

  وإذ يشبير وج  تحســين التح ي  الاياســج وتقييم عم يا  البعنا ، اســت ادا إلى معالير وا ــحة ومحددة جيدا،  من 
ــت اد إلى ي  ( 2018)   2436إلى القرار  كذلك  ه فيه إلى األمين العام بأن يضــــمن االســ ياوا  وداء  وال  ء القي ُوج ِّ

مو ــــــــــــو ية فج اتياذ القرارا  المتع قة باالعتراف باألداء المتميخ وتحايخم والقرارا  المتع قة بال شــــــــــــر، وتدايير  
 ،التصحيح، والتدريء، وحجء السداد، وإعادة األفراد ال ظاميين إلى الوين وو فص  الموظاين المدويين 

وت  عــه إلى  يــادة عــدد ال ســــــــــــــــاء  (2020) 2538و  (2015) 2242إلى القرارين  وإذ يشبببببببببير 
 الوحدا  العسلرية ووحدا  الشرية فج عم يا  األمم المتحدة لحاظ السام، فج

ور  الميدان وبضـــرورة ميامها يت ايق واللتها هام ًة،  بالدور الهام القي تؤديه البعنة ع ى  وإذ يعترف 
 بما فج ذلز دورها فج دعم المبعوث الشيصج الجدلد يهدف التوص  إلى ح  سياسج يق  ه ال رفان،

د التـــام يهـــقم  وإذ يكرر تببأكيببدإ اء اوتهـــاكـــا  االتاـــاقـــا  القـــاتمـــة،  وإذ يعرب عن القلق  وهميـــة التقيـــ 
  وإذ يحيط علمالخ م فج العم ية الســــــــــــياســــــــــــية المتع قة بالصــــــــــــحراء الغربية، االلتخاما  يهدف الحااظ ع ى ا

ــاين،  ــج السـ ــاريو إلى المبعوث الشـــيصـ ــدد يتقييم  وإذ يرح بااللتخاما  التج قدمتها ج هة ال وليسـ فج هقا الصـ
بــأن الحــالــة فج الصــــــــــــــحراء الغربيــة مــا  الــك هــادتــة وســــــــــــــ يــا  2020ول و /ســــــــــــــ تم ر  23األمين العــام فج 

 استمرار وقف إيا  ال ار واحترام ال رفين لوالية البعنة، ظ  فج

م إلى األمين العام فج    وإذ يحيط علما   يرح  وإذ،  2007ويسان/ويري     11بالمقترح المغربج القي قد 
 يحيط  وإذبالجهود المغربية المتســمة بالجدية والمصــدامية والرامية إلى المضــج قدما بالعم ية صــوب التســوية  

 ،2007ويسان/ويري   10ويضا بمقترح ج هة ال وليساريو المقدم إلى األمين العام فج  علما

ــية ل وإذ يشببجع  ــياسـ ــيا  ع ى إظهار المخيد من اإلرادة السـ ــوب ال رفين فج هقا السـ ــج قدمًا صـ  مضـ
التوصـــــــــ  إلى ح ، وذلز ب ر  م ها توســـــــــيع و ا  وقاشـــــــــهما حو  ما ي رحه هاهما من مقترحا  وتجدلد 

ال  ـدلن المجـاورين   وإذ يشبببببببببجع كبذلبكااللتخام بـالجهود التج ت ـقلهـا األمم المتحـدة يروح من الواقويـة والتوافن، 
 ع ى الايام بإسهاما  فج العم ية السياسية،

ــؤون الاجنين فج تحدلد ا وإذ يشبببجع  ــية األمم المتحدة لشــ ــ ة التعاون مع ماو ــ ل رفين ع ى مواصــ
 وت ايق تدايير ي اء النقة التج يملن ون تسهم فج تعخيخ النقة الضرورية ل جاح العم ية السياسية،
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  وإذ يشببببجعوهمية تحســـــين حالة حقو  اإلوســـــان فج الصـــــحراء الغربية ومييما  ت دوف،   وإذ يؤكد 
ــدامية ل االة  ال رفين  ــتقالية والمصــــــ ــم باالســــــ ع ى العم  مع المجتمع الدولج ع ى و ــــــــع وت ايق تدايير تتســــــ

 االحترام التام لحقو  اإلوسان، مع مراعاة ه  م هما لما ع يه من التخاما  بموجء القاوون الدولج،

ــان وحمالتها  وإذ يشبببببببببجع  ــ ة جهود ه  م هما من وج  تعخيخ حقو  اإلوســـــــــــ ال رفين ع ى مواصـــــــــــ
 الصحراء الغربية ومييما  ت دوف لاجنين، بما فج ذلز حرية التع ير وحرية ت وين الجمويا ، فج

ــدد، ـبالي وا  والمـبادرا  التج اتيـقهـا المغرب واـلدور اـلقي تؤدـيه لج ـتا وإذ يرحب   ، فج هـقا الصــــــــــــ
اإلجراءا  الياصـة  المج س الوي ج لحقو  اإلوسـان ال تان تعمان فج الدا  ة والعيون، وبتااع  المغرب مع 

 لمج س حقو  اإلوسان التابع للمم المتحدة،

ع ى تعخيخ التعاون مع ماو ـــــــــــية األمم المتحدة لحقو  اإلوســـــــــــان، بما فج ذلز  وإذ يشبببببببجع  قو  
  ا  تيسير الخيارا  إلى الم  قة، من

ــتمرار الصــــــــعوبا  التج لواجهها الاجنون الصــــــــحراويون واعتماده وإذ يالحظ  قلق  الغ  م ع ى اســــــ
وقص التموي  بال ســـــــــبة ألولنز القلن يويشـــــــــون   وإذ يالحظ  قلق  الغ كذلكالمســـــــــاعدة اإلوســـــــــاوية اليارجية، 

 مييما  ت دوف لاجنين والمياير المرتب ة بياض المساعدة الغقاتية، فج

 وإذ يشبببببببد الداعج إلى ال ظر فج تســــــــــجي  الاجنين فج مييما  ت دوف لاجنين،  وإذ يكرر طلبه 
   الجهود فج هقا الصدد،ع ى يق

والقرارا  ذا  الصــــــــــ ة    2250و   1325إلى قراري مج س األمن التابع للمم المتحدة  وإذ يشببببببير 
ع ى وهمية التخام ال رفين بمواصـــــــ ة عم ية المااو ـــــــا  عن يرين المحادثا  التج ترعاها األمم   يشبببببد  وإذ

ع ى ون تشـــارل المروة مشـــارهة هام ة وفعالة وهادفة وون يشـــارل الشـــباب مشـــارهة وشـــ ة   وإذ يشببجعالمتحدة، 
 وب  اءة فج هقم المحادثا ،

ون إحرا  تقدم فج المااو ــــــــــا  ومر    كذلكوإذ يالحظ بأن الو ــــــــــع القاتم ليس مق وال،  وإذ يسبببببببل   
 وساسج لتحسين وو ية حياة شعء الصحراء الغربية من جميع جواو ها،

 دعمه التام ل ممن  الياص للمين العام ل صحراء الغربية ورتيس البعنة، هولن ستيوار ، وإذ يؤكد 

 (،S/2020/938) 2020ول و /س تم ر  23فج تقرير األمين العام المؤرخ  وقد نظر 

ــتاتاء فج الصــــــــحراء الغربية حتى  يقرر - 1  تشــــــــرين  31تمدلد والية بعنة األمم المتحدة لاســــــ
  2021األو /وكتوبر 

ع ى  ـرورة التوصـ  إلى ح  سـياسـج واقعج وعم ج وداتم لمسـألة الصـحراء الغربية  يشبد  - 2 
ن، وع ى وهمية المواءمة يين الترهيخ االســــــــتراتيجج ل بعنة وتوجيه موارد األمم المتحدة ع ى وســــــــاس من التواف

 تحايقا لهقم الغاية 

ــج   يعرب - 3  عن دعمه ال ام  ل جهود المســـــــتمرة التج ل قلها األمين العام ومبعوثه الشـــــــيصـــــ
 ويالحظ الجدلد ل حااظ ع ى عم ية المااو ــــــا  الجدلدة بتية التوصــــــ  إلى ح  لمســــــألة الصــــــحراء الغربية، 

ــاريو والجخاتر وموريتاويا إلى االجتمائ   ــاين دعوة المغرب وج هة ال وليســــ ــج الســــ ــيصــــ مرة  اعتخام المبعوث الشــــ

https://undocs.org/ar/S/2020/938
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بالتخام المغرب وج هة ال وليســــاريو والجخاتر وموريتاويا بمواصــــ ة المشــــارهة   ويرح و رى باتبائ واس الشــــل ، 
 يي ة هقم العم ية يروح من الواقوية والتوافن، لضمان تحقين ال جاح 

ــن    يهي   - 4  ــبقة وبحسـ ــا  يرعاية األمين العام دون شـــروب مسـ ــتن اف المااو ـ بال رفين إلى اسـ
ــ  إلى    2006و ق الجهود الم قولة م ق عام  وية، مع  ــبان، وذلز يهدف التوصــــــ والت ورا  الاحقة لها فج الحســــــ

ح  سياسج عاد  وداتم ومق و  ل  رفين، يلا  لشعء الصحراء الغربية تقرير مصيرم فج سيا  ترتيبا  تتماشى  
  وليا  فج هقا الصدد مع مبادئ مينا  األمم المتحدة ومقاصدم، ويشير إلى ما ل  رفين من دور ومسؤ 

 الدو  األعضاء إلى تقديم المساعدة الماتمة لهقم المحادثا   يدعو - 5 

ــ  إليها  يؤكد من جديد - 6  ــلرية التج جرى التوصــــــــــ ــرورة االحترام التام لاتااقا  العســــــــــ  ــــــــــ
مــام   ويببدعوالبعنــة بشــــــــــــــــأن وقف إيا  ال ــار،  مع ال رفين إلى التقيــد التــام يت ــز االتاــاقــا ، وت ايــق مــا قــد 
التخاما  إلى المبعوث الشـيصـج السـاين، واالمت ائ عن وي وعما  من شأوها ون تقو  المااو ا  التج  من

 تيسرها األمم المتحدة وو ون تؤدي إلى  يادة  عخعة استقرار الحالة فج الصحراء الغربية 

جميع األيراف إلى إيداء التـعاون الـتام مع البعـنة، بـما فج ذلز تـااع ـها    عوته يكرر تأكيبد - 7 
الحر مع هافة المحاورين، وإلى اتياذ الي وا  الا مة لضمان ومن موظاج األمم المتحدة واألفراد المرتب ين  

 ااقا  القاتمة يها وهاالة ت ق هم يدون عواتن ووصولهم إلى مقاصدهم فورًا فج سيا  ت ايق واللتهم، وفقًا لات

ـــياســــــــــــــيـة قـدمـا، تمهيـدا  يشبببببببببد  - 8  ع ى وهميـة تجـدلـد ال رفين اللتخامهمـا ـيدفع العم يـة الســــــــــــ
ــا  و رى،  ــية التج ورد  فج التقرير المؤرخ  ويشببببببيرلمااو ـــــــ ــان/ويري   14إلى تأليدم ل توصـــــــ  2008ويســـــــ

(S/2008/251والتج جاء ف ) يها ون تح  ج ال رفين بالواقوية والرغبة فج التســـــوية ومر   ـــــروري إلحرا  تقدم
 ال  دلن المجاورين ع ى تقديم إسهاما  هامة وفعالة فج هقم العم ية  ويشجعفج المااو ا ، 

بال رفين إلى ال ره ة ع ى اإلرادة الســـياســـية والعم  فج يينة مواتية ل حوار من وج    يهي  - 9 
 1813و  (2007)  1783و  (2007)  1754فج الماــــــــاو ــــــــا ، بما يلــــــــا  تــــــــ اــــــــيق القرارا  المضج قدما 

 ( 2013) 2099و  (2012) 2044و  (2011) 1979و  (2010) 1920و  (2009) 1871و  (2008)
 2440و  (2018) 2414و  (2017) 2351و  (2016) 2285و  (2015) 2218و  (2014) 2152و 
 ووجاح المااو ا   (2019) 2494و  (2019) 2468و  (2018)

ألمين العـام ون يقـدم إحـايـا  إلى مج س األمن ع ى فترا  م تظمـة، وهـقلـز إلى ا يطلب  - 10 
فج وي وقك لرام م اسبا فج وث اء فترة الوالية، بما فج ذلز فج غضون ستة وشهر من تاريخ تجدلد هقم الوالية 

ــا  التج تجري تحك رعالته والتقدم المحر  فيها، وع ن ت ايق ومرة و رى ق   اوتهاتها، عن حالة هقم المااو ــ
ــدي لها،    ويعرب عن عزمههقا القرار، وعن التحديا  التج تواجهها عم يا  البعنة، والي وا  المتيقة ل تصــــ

فج هقا الصـــدد إلى األمين العام ون يقدم تقريرًا  ويطل  كذلكعقد اجتماعا  لاســـتمائ إلحاياته وم اقشـــتها، 
 وقك هاف عن الحالة فج الصحراء الغربية ق   وهاية فترة الوالية ي

بـالمبـادرا  التج اتيـقهـا األمين العـام لجعـ  ثقـافـة األداء قـاعـدة مت بعـة فج عم يـا   يرحب  - 11 
دعمه لسـن إيار سـياسـاتج شـام  ومت ام  للداء يضـع معالير   ويؤكد من جديداألمم المتحدة لحاظ السـام، 

 ظاميين القلن يعم ون فج عم يا  حاظ  وا ــحة فج مجا  األداء لتقييم جميع وفراد األمم المتحدة المدويين وال
السـام ويقدمون لها الدعم، وييسـر الت ايق الاعا  وال ام  ل واليا ، ويحتوي ع ى م هجيا  شـام ة ومو ـو ية  
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تسـت د إلى معالير وا ـحة ومحددة جيدا ل االة المسـاءلة عن التقصـير فج األداء وإتاحة حوافخ للداء المتاو   
،  (2018)  2436لى ت  ين هقا اإليار ع ى البعنة، حســــء الوارد وصــــاه فج القرار واالعتراف به، ويدعوم إ

ــارهة   ويطل  ــاء مشــ ــارهة ال ســ ــاء فج البعنة، وهقلز هاالة مشــ ــعى إلى  يادة عدد ال ســ إلى األمين العام ون يســ
 لعم يا  تامة وفعالة وهادفة فج جميع جواوء ا

ال رفين والــدولتين المجــاورتين ع ى االويراب بشــــــــــــــلــ  منمر مع البعنــة فج بحنهــا  يحب  - 12 
المتواصـــــــــ  لتحدلد ال ييية التج يملن يها اســـــــــتيدام الت  ولوجيا  الجدلدة فج الحد من المياير، وتحســـــــــين  

 حماية القوة، وال هو  يت ايق الوالية الم وية يها ع ى وحو وفض  

ال رفين ع ى التعاون مع ماو ـــــية األمم المتحدة لشـــــؤون الاجنين من وج  تحدلد  يشبببجع  - 13 
  الدولتين المجاورتين ع ى دعم هقم الجهود  ويشجع وت ايق تدايير ل  اء النقة، من يي ها إشرال ال ساء والشباب، 

الدو  األعضاء ع ى تقديم ت رعا  جدلدة وإ افية لتموي  ال رامج الغقاتية بما يلا    يح  - 14 
 ت  ية االحتياجا  اإلوساوية لاجنين ع ى وحو واف وتج ء تيييض الحصص الغقاتية 

إلى األمين الـعام ون لواصــــــــــــــ  اتيـاذ الـتدايير الا ـمة ل ـااـلة االمتـنا  الـتام من جـاـوء   يطلب   - 15 
ــيين التج تت بعها األمم المتحدة،  جميع وفراد ا  ــتغا  واالوتهال الج سـ ــامح إياقا إ اء االسـ ــة عدم التسـ ــياسـ لبعنة لسـ

م فج هـقا الصــــــــــــــدد من  ا  تقـاريرم المقـدمـة إلى   وون لبقج المج َس ع ى ع م هـامـ  بمـا تحر م البعنـة من تقـد 
  اإلجراءا  الوقاتية الماتمة، بما فج  المج س، ويحث ال  دان المسـاهمة بقوا  وبأفراد شـرية ع ى مواصـ ة اتياذ 

ذلز فحص ســـجا  جميع األفراد والتدريء بغر  التو ية فج مرح ة ما ق   ال شـــر وفج الميدان، وهاالة تحق ن  
المســـــــاءلة التامة فج الحاال  التج لتور ب األفراد التابعون لها فج ممارســـــــة من  هقا الســـــــ ول من  ا  التحقين  

  ك الم اسء من جاوء ال  دان المساهمة بقوا  وبأفراد شرية والبعنة، حسء االقتضاء االدعاءا  فج الوق  فج 

 ون لبقج المسألة قيد وظرم. يقرر - 16 
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