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  )٢٠١٣ (٢٠٩٩القرار     
ــسته          ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٩٥١الــ ــسان٢٥، املعقــ  / نيــ

  ٢٠١٣أبريل
  

  ،إن جملس األمن  
  ،ويعيد تأكيدها إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية إذ يشري  
 دعمــه القــوي للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام ومبعوثــه الشخــصي  وإذ يعيــد تأكيــد  

ــرارات  ل ــذ القــــــ  ١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤تنفيــــــ
  ،)٢٠١٢ (٢٠٤٤و ) ٢٠١١ (١٩٧٩و ) ٢٠١٠ (١٩٢٠و ) ٢٠٠٩(

 التزامه مبساعدة الطرفني على التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل ودائـم         وإذ يؤكد جمدداً    
بــات تتماشـى مـع    ومقبول للطرفني، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتـيـ      

   دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذا الصدد،وإذ يالحظمبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، 
ــد    ــشكل أكمــل     وإذ يكــرر تأكي ــاون ب ــدولتني اجملــاورتني إىل التع ــه الطــرفني وال  دعوت

األمم املتحدة ومع بعضها بعضاً وإىل تعزيز مشاركتها يف سبيل وضع حـد للمـأزق الـراهن                مع
  حراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،وإ

بأن التوصل إىل حل سياسي هلذا الرتاع الذي طال أمـده وتعزيـز التعـاون               وإذ يعترف     
بني الدول األعضاء يف احتاد املغرب العريب من شـأهنما أن يـسهما يف حتقيـق االسـتقرار واألمـن                  

  يف منطقة الساحل،
اء مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم قيـد            باجلهود اليت يبذهلا األمني العـام إلبقـ        وإذ يرحب   

فيهــا بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة، وإذ يكــرر    االســتعراض الــدقيق، مبــا
تأكيد ضرورة أن يّتبع اجمللس هنجاً استراتيجياً صارماً إزاء نـشر عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة      

  املوارد إدارة فعالة،
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 بكـــل وإذ يهيـــباك االتفاقـــات القائمـــة،  إزاء حـــاالت انتـــهعـــن قلقـــه وإذ يعـــرب  
  الطرفني أن يتقيد مبا عليه من التزامات، من

أبريــل / نيــسان١١ بــاملقترح املغــريب الــذي قــدم إىل األمــني العــام يف   وإذ حيــيط علمــاً  
 بــاجلهود املغربيــة املتــسمة باجلديــة واملــصداقية والراميــة إىل املــضي قــدماً   وإذ يرحــب، ٢٠٠٧

 مبقتـرح جبهـة البوليـساريو املقـدم إىل األمـني            وإذ حيـيط علمـاً أيـضاً      ية؛  بالعملية صـوب التـسو    
  ،٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠العام يف 
 الطرفني يف هذا السياق علـى إظهـار املزيـد مـن اإلرادة الـسياسية للمـضي                  وإذ يشجع   

قـدماً صـوب التوصـل إىل حـل، وذلــك بطـرق منـها توسـيع نطــاق نقاشـهما حـول مـا يطرحــه           
  ترحات،مق كالمها من

 جبـــوالت املفاوضـــات األربـــع الـــيت عقـــدت برعايـــة األمـــني العـــام، وإذ حيـــيط علمـــاً  
   بالتزام الطرفني مبواصلة عملية املفاوضات،يرحب وإذ

الطرفني على مواصلة التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني  وإذ يشجع    
  ،٢٠١٢يناير /يف كانون الثاين احملدَّثة تهايف تنفيذ خطة العمل املتعلقة بتدابري بناء الثقة، بصيغ

 أمهية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الـصحراء الغربيـة وخميمـات تنـدوف،          وإذ يؤكد   
وإذ يشجع الطرفني على العمل مع اجملتمع الدويل على وضع وتنفيذ تـدابري تتـسم باالسـتقاللية                 

عليـه مـن التزامـات       اة كل منهما ملـا    واملصداقية لكفالة االحترام التام حلقوق اإلنسان، مع مراع       
  مبوجب القانون الدويل،

على مواصلة جهود كل منهما مـن أجـل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                الطرفنيوإذ يشجع     
  ومحايتها يف الصحراء الغربية وخميمات تندوف لالجئني،

باخلطوات اليت اختذها املغـرب مـن أجـل تعزيـز            ، يف هذا الصدد،   وإذ يعترف ويرحب    
لــس الــوطين حلقــوق اإلنــسان العــاملتني يف الداخلــة والعيــون، وباســتمرار املغــرب يف   جلــنيت اجمل

التفاعــل مــع اإلجــراءات اخلاصــة جمللــس حقــوق اإلنــسان التــابع لألمــم املتحــدة، مبــا فيهــا تلــك  
  ،٢٠١٣املزمعة لعام 

ــية   وإذ يرحـــب أيـــضاً    بتنفيـــذ برنـــامج تعزيـــز محايـــة الالجـــئني الـــذي أعدتـــه مفوضـ
ــم ــادرات       املت األم ــشمل مب ــذي ي ــساريو وال ــع جبهــة البولي ــسيق م ــشؤون الالجــئني بالتن حــدة ل

  للتدريب والتوعية فيما يتعلق بالالجئني وحقوق اإلنسان،
الداعي إىل النظر يف تسجيل الالجـئني يف خميمـات تنـدوف لالجـئني،              وإذ يكرر طلبه      

   بذل جهود يف هذا الصدد،وإذ يشجع
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اصــلة عمليــة املفاوضــات عــن طريــق حمادثــات ترعاهــا  بــالتزام الطــرفني مبووإذ يرحــب  
  األمم املتحدة،

 أن إحراز تقـدم     وإذ يالحظ كذلك   بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبوال،        وإذ يسلّم   
  ،يف املفاوضات أمٌر أساسي لتحسني نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من مجيع جوانبها

ىل الـــصحراء الغربيـــة، الـــسفري  دعـــم املبعـــوث الشخـــصي لألمـــني العـــام إوإذ يؤكـــد  
 يف هذا الـصدد مببادراتـه       وإذ يرحب كريستوفر روس، وعمله لتيسري املفاوضات بني الطرفني،        

  األخرية ومشاوراته اجلارية مع الطرفني والدولتني اجملاورتني،
ــة األمــم     وإذ يؤكــد   ــة ورئــيس بعث  دعــم املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للــصحراء الغربي

   فيرب،-اء يف الصحراء الغربية، فولفغانغ فايسربود املتحدة لالستفت
  ،)S/2013/220 (٢٠١٣أبريل / نيسان٨ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  
  ؛٢٠١٤أبريل /نيسان ٣٠متديد والية البعثة حىت يقرر   - ١  
 ضرورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا            جمدداً يؤكد  - ٢  

   الطرفني إىل التقيد التام بتلك االتفاقات؛ويدعوالبعثة بشأن وقف إطالق النار، مع 
 جبميـع األطـراف إىل إبـداء التعـاون التـام مـع عمليـات البعثـة، مبـا فيهـا                      يهيب  - ٣ 

تفاعلها احلر مع كافة احملاورين، واختاذ اخلطوات الالزمـة لـضمان أمـن مـوظفي األمـم املتحـدة           
وكفالــة تنقلــهم بــدون عوائــق ووصــوهلم إىل مقاصــدهم فــوراً يف ســياق  اواألفــراد املــرتبطني هبــ

 تنفيذ واليتهم، وفقاً لالتفاقات القائمة؛

ــسة    يرحـــب  - ٤   ــة خامـ ــد جولـ ــة التحـــضري لعقـ ــلة عمليـ ــرفني مبواصـ ــالتزام الطـ  بـ
أبريـل  / نيـسان  ١٤ إىل تأييـده للتوصـية الـيت وردت يف التقريـر املـؤرخ               ويـشري املفاوضـات،    من

٢٠٠٨) S/2008/251 (        التـسوية أمـٌر ضـروري إلحـراز         بأن حتلّي الطـرفني بالواقعيـة والرغبـة يف
  تقدم يف املفاوضات؛

بــالطرفني إىل مواصــلة إبــداء اإلرادة الــسياسية والعمــل يف بيئــة مواتيــة    يهيــب  - ٥  
للحوار من أجـل الدخـول يف مرحـلة مفـاوضـات أكـثر كثـافة وموضوعــية، مبـا يكــفل تـنفــيذ                 

) ٢٠٠٩ (١٨٧١ و) ٢٠٠٨ (١٨١٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٣ و) ٢٠٠٧( ١٧٥٤قــــــــرارات ال
  وجناح املفاوضات؛) ٢٠١٢ (٢٠٤٤و ) ٢٠١١ (١٩٧٩و ) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و

 دعمه القوي اللتزام األمني العام ومبعوثه الشخصي بإجيـاد حـل ملـسألة              يؤكد  - ٦  
  يز االتصاالت؛الصحراء الغربية يف هذا السياق، ويدعو إىل جتديد االجتماعات وتعز
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ــالطرفنييهيــب  - ٧   ــة األمــني العــام دون شــروط     ب  إىل مواصــلة املفاوضــات برعاي
ــام        ــذ ع ــة من ــود املبذول ــع أخــذ اجله ــة، م ــسبقة وحبــسن ني ــا   ٢٠٠٦م ــة هل  والتطــورات الالحق

احلــسبان، وذلــك هبــدف التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول للطــرفني يكفــل     يف
ر مــصريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم   لــشعب الــصحراء الغربيــة تقريــ 

 املتحدة ومقاصده، ويالحظ دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذا الصدد؛

 الدول األعضاء إىل تقدمي املساعدة املالئمة هلذه احملادثات؛ يدعو  - ٨  

 إىل األمــني العــام أن يقــدم بانتظــام إحاطــات إىل جملــس األمــن، مــرتني يطلــب  - ٩  
السنة على األقل، عن حالة هذه املفاوضـات الـيت جتـري حتـت رعايتـه والتقـدم احملـرز فيهـا،                       يف

وعــن تنفيــذ هــذا القــرار، وعــن التحــديات الــيت تواجههــا عمليــات البعثــة، واخلطــوات املتخــذة 
 عقــــد اجتمــــاع لالســــتماع إلحاطاتــــه ومناقــــشتها،  عزمــــه ويعــــرب عــــنللتــــصدي هلــــا، 

 األمني العام أن يقدم تقريراً عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة          هذا الصدد كذلك إىل    يف ويطلب
 قبل هناية فترة الوالية بوقت كاف؛

ــب  - ١٠   ــة     يرحـ ــات دوريـ ــد اجتماعـ ــاورتني بعقـ ــدولتني اجملـ ــرفني والـ ــالتزام الطـ  بـ
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــن أجــل اســتعراض تــدابري بنــاء الثقــة وتوســيع   مــع

، ويدعم يف هذا الصدد طلب األمني العام لألمم املتحدة إيفاد سـتة ضـباط       نطاقها حيثما أمكن  
 إضافيني من ضباط شرطة األمم املتحدة لتنفيذ برنامج الزيارات األسرية املوسَّع؛

الـــدول األعــضــاء علــى تقــدمي تربعــات لتمويــل تــدابري بنــاء الثقــــة الــيت   حيــث  - ١١  
سـر املـشتت مشلـهم، وتـدابري أخـرى لبنـاء الثقـة يتفـق                مـن إجـراء الزيـارات بـني أفـراد األ           متكّن
 الطرفان؛ عليها

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب  - ١٢  
التام، داخـل البعثة، لسياسة األمم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االستغــالل            

بقـي جملـس األمـن علـى علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة                  اجلنسي واإليذاء اجلنـسي، وأن ي     
بقوات على اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تـشمل التـدريب إلذكـاء الـوعي قبـل مرحلـة نـشر                        

حاالت اقتراف أفراد قوات تلـك       القوات وغري ذلك من اإلجراءات، لضمان املساءلة التامة يف        
  البلدان سلوكاً من ذلك القبيل؛

 . يبقي املسألة قيد نظره أنيقرر  - ١٣  
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	وإذ يعترف بأن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام لإبقاء جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وإذ يكرر تأكيد ضرورة أن يتّبع المجلس نهجاً استراتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السلام وإدارة الموارد إدارة فعالة،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بكل من الطرفين أن يتقيد بما عليه من التزامات،
	وإذ يحيط علماً بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 نيسان/أبريل 2007،
	وإذ يشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات،
	وإذ يحيط علماً بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام، وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات،
	وإذ يشجع الطرفين على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة، بصيغتها المحدَّثة في كانون الثاني/يناير 2012،
	وإذ يؤكد أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وإذ يشجع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،
	وإذ يشجع الطرفين على مواصلة جهود كل منهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين،
	وإذ يعترف ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملتين في الداخلة والعيون، وباستمرار المغرب في التفاعل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما فيها تلك المزمعة لعام 2013،
	وإذ يرحب أيضاً بتنفيذ برنامج تعزيز حماية اللاجئين الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والذي يشمل مبادرات للتدريب والتوعية فيما يتعلق باللاجئين وحقوق الإنسان،
	وإذ يكرر طلبه الداعي إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، وإذ يشجع بذل جهود في هذا الصدد،
	وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
	وإذ يسلّم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمرٌ أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها،
	وإذ يؤكد دعم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين، وإذ يرحب في هذا الصدد بمبادراته الأخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين،
	وإذ يؤكد دعم الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، فولفغانغ فايسبرود - فيبر،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2013 (S/2013/220)،
	1 - يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2014؛
	2 - يؤكد مجدداً ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات؛
	3 - يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛
	4 - يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) بأن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات؛
	5 - يهيب بالطرفين إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجـل الدخـول في مرحـلة مفـاوضـات أكـثر كثـافة وموضوعـية، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) ونجاح المفاوضات؛
	6 - يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو إلى تجديد الاجتماعات وتعزيز الاتصالات؛
	7 - يهيب بالطرفين إلى مواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛
	8 - يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛
	9 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم بانتظام إحاطات إلى مجلس الأمن، مرتين في السنة على الأقل، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماع للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب في هذا الصدد كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛
	10 - يرحب بالتزام الطرفين والدولتين المجاورتين بعقد اجتماعات دورية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض تدابير بناء الثقة وتوسيع نطاقها حيثما أمكن، ويدعم في هذا الصدد طلب الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد ستة ضباط إضافيين من ضباط شرطة الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج الزيارات الأسرية الموسَّع؛
	11 - يحث الـدول الأعضــاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقــة التي تمكّن من إجراء الزيارات بين أفراد الأسر المشتت شملهم، وتدابير أخرى لبناء الثقة يتفق عليها الطرفان؛
	12 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام، داخـل البعثة، لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغـلال الجنسي والإيذاء الجنسي، وأن يبقي مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات وغير ذلك من الإجراءات، لضمان المساءلة التامة في حالات اقتراف أفراد قوات تلك البلدان سلوكاً من ذلك القبيل؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

