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  )٢٠١٢ (٢٠٤٤القرار     
  

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤، املعقودة يف ٦٧٥٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
    

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

ــرارات   ــذ القــــــ  ١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤لتنفيــــــ
  ،)٢٠١١ (١٩٧٩ و) ٢٠١٠ (١٩٢٠  و)٢٠٠٩(

ــى التوصــل إىل حــل سياســي عــادل      وإذ يؤكــد جمــددا    ــه مبــساعدة الطــرفني عل  التزام
ومقبــول للطــرفني، يكفــل لــشعب الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه يف ســياق ترتـيـبـــات    ودائــم

 دور الطـرفني ومـسؤولياهتما   وإذ يالحـظ مبادئ ميثـاق األمـم املتحـدة ومقاصـده،         عتتماشى م 
  الصدد، هذا يف

مـع األمـم   بـشكل أكمـل    دعوتـه الطـرفني ودول املنطقـة إىل التعـاون         وإذ يكرر تأكيد    
حـد للمـأزق الـراهن وإحـراز         بعضا، وإىل تعزيز مشاركتها يف سبيل وضع         املتحدة ومع بعضها  
  ل سياسي،تقدم حنو إجياد ح

باجلهود اليت يبذهلا األمني العـام إلبقـاء مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم قيـد                   يرحبوإذ    
، وإذ يكــرر بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة فيهــا  االســتعراض الــدقيق، مبــا

  ، اجمللس هنجا استراتيجيا صارما إزاء نشر عمليات حفظ السالميّتبعتأكيد ضرورة أن 
 بكــل مــن وإذ يهيــب إزاء حــاالت انتــهاك االتفاقــات القائمــة، عــن قلقــه ربيعــوإذ   

  ،الطرفني أن يتقيد مبا عليه من التزامات
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ــ بــاملقترح املغــريب الــذي  وإذ حيــيط علمــا   أبريــل / نيــسان١١دم إىل األمــني العــام يف ق
 قــدما  بــاجلهود املغربيــة املتــسمة باجلديــة واملــصداقية والراميــة إىل املــضي  وإذ يرحــب، ٢٠٠٧

 مبقتـرح جبهـة البوليـساريو املقـدم إىل األمـني             أيـضا  وإذ حيـيط علمـا    بالعملية صـوب التـسوية؛      
  ، ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠العام يف 
لـى إظهـار املزيـد مـن اإلرادة الـسياسية للمـضي             ع الطرفني يف هذا السياق      يشجعوإذ    

 مـا يطرحــه  وصـل إىل حـل، وذلــك بطـرق منـها توسـيع نطــاق نقاشـهما حـول       قـدما صـوب الت  
  مقترحات، كالمها من

رعايـــة األمـــني العـــام، ب جبـــوالت املفاوضـــات األربـــع الـــيت عقـــدت وإذ حيـــيط علمـــا  
 مبــا أحــرزه الطرفــان مــن تقــدم حنــو   وإذ يرحــب، الرمسيــةاحملادثــات غــري باســتمرار جــوالت و

  الدخول يف مفاوضات مباشرة،
مبتكرة للتفـاوض ومواضـيع     ج  ُه بالتقدم الذي أحرزه الطرفان يف مناقشة نُ       وإذ يرحب   

لطـرفني  امستقلة، وبالتزامهما بتعميق املناقشات بشأن هذه املسائل وغريها من املسائل، وبعقد            
إزالـة  سـبيل   بشأن املوارد الطبيعية والتقدم احملرز يف     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ يف   اًاجتماع
  األلغام،

عقودة برعاية مفوضـية األمـم املتحـدة         اإلجيابية للحلقة الدراسية امل    ةج بالنتي وإذ يرحب   
ــرة مــن    ــشؤون الالجــئني يف الفت ــول١٦ إىل ١٢ل ــة احلــسانية  ٢٠١١ســبتمرب / أيل ــشأن الثقاف  ب

 رفيـع   اجتمـاع ، وبعقـد    ٢٠١٢وباتفاق الطرفني على عقـد حلقـتني دراسـيتني أخـريني يف عـام               
 ينـاير / كـانون الثـاين  ٢٥و   ٢٤ فيما يتعلق بالصحراء الغربيـة يف     تدابري بناء الثقة    املستوى بشأن   

   من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بتيسري٢٠١٢ٍ
حتسني حالة حقوق اإلنسان يف الـصحراء الغربيـة وخميمـات تنـدوف،         أمهية   وإذ يؤكد   

وإذ يشجع الطرفني على العمل مع اجملتمع الدويل على وضع وتنفيذ تـدابري تتـسم باالسـتقاللية                 
عليـه مـن التزامـات       حترام التام حلقوق اإلنسان، مع مراعاة كل منهما ملـا         واملصداقية لكفالة اال  

  مبوجب القانون الدويل،
ببــدء عمــل جلــنيت اجمللــس الــوطين حلقــوق اإلنــسان يف الداخلــة والعيــون     يرحــبوإذ   

 الــيت اختــذها املغــرب مــن أجــل الوفــاء بالتزامــه بــأن يكفــل انفتــاح ســبل الوصــول   وبــاخلطوات
  املقيد جلميع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، املشروط أو غري
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ــية    يرحـــب أيـــضاوإذ    بتنفيـــذ برنـــامج تعزيـــز محايـــة الالجـــئني الـــذي أعدتـــه مفوضـ
ــم ــذ      األم ــساريو وال ــع جبهــة البولي ــسيق م ــشؤون الالجــئني بالتن ــادرات  املتحــدة ل ــشمل مب ي ي

  قوق اإلنسان،حو فيما يتعلق بالالجئنيلتدريب والتوعية ل
 إىل مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بـأن تواصـل نظرهـا يف                   طلبهوإذ يكرر     

  عملية لتسجيل الالجئني يف خميمات تندوف لالجئني،
 إىل تنفيــذ خطــة العمــل املــستكملة املتعلقــة بتــدابري بنــاء الثقــة املعتمــدة يف    وإذ يتطلــع  

لزيـارات األسـرية عـن      ا مبـا يف ذلـك تدشـني      ،  ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥  و ٢٤جنيف يف   
ــرب،  ــصال بــني األســر،    طريــق ال ــة لتيــسري روابــط االت ــا املعلومــات احلديث   واســتخدام تكنولوجي

 علـى   الطـرفني يشجع ، وإذ  وتوسيعه الربنامج القائم للزيارات األسرية عن طريق اجلو      ومواصلة  
  ، اتفاقهماتنفيذيف لشؤون الالجئني   األمم املتحدةيةالتعاون مع مفوض

 بــالتزام الطــرفني مبواصــلة عمليــة املفاوضــات عــن طريــق حمادثــات ترعاهــا وإذ يرحــب  
  ،األمم املتحدة

 أن إحـراز    وإذ يالحـظ كـذلك     لـيس مقبـوال،      القـائم  الوضـع    تكـريس  بـأن    موإذ يسل   
ــع        ــة مــن مجي ــاة شــعب الــصحراء الغربي ــة حي تقــدم يف املفاوضــات أمــر أساســي لتحــسني نوعي

  جوانبها،
ملبعـــوث الشخـــصي لألمـــني العـــام إىل الـــصحراء الغربيـــة، الـــسفري  ا دعـــم يؤكـــدوإذ   

 اجلاريـة مـع   ه مبـشاورات يرحـب  وإذتيسري املفاوضـات بـني الطـرفني،    لكريستوفر روس، وعمله    
 إىل زيارتـه يف املـستقبل القريـب إىل املنطقـة، مبـا فيهـا       إذ يتطلعتني اجملاورتني، و الطرفني والدول 

لــى حنــو مــا ورد يف بيــان االجتمــاع غــري الرمســي بــشأن الــصحراء الغربيــة  الــصحراء الغربيــة، ع
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٣ إىل ١١املعقود يف الفترة من 

ــام  املمثـــل اخلـــاص لألمـــني   دعـــموإذ يؤكـــد   ــةالللـــصحراء الغربيـــة ورئـــيس  العـ ، بعثـ
  ،العزيز عبد هاين

  ،)S/2012/197 (٢٠١٢أبريل / نيسان١١ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  
  ؛٢٠١٣أبريل /نيسان ٣٠حىت بعثة المتديد والية يقرر   - ١  
 ضرورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا            جمددا يؤكد  - ٢  

  الطرفني إىل التقيد التام بتلك االتفاقات؛ويدعو ،بعثة بشأن وقف إطالق النارالمع 
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، مبا فيها تفاعلـها     البعثةمع عمليات   عاون التام   إبداء الت ميع األطراف   جب يهيب  - ٣ 
احلر مع كافة احملاورين، واختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أمن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد                 

ــا  ــرتبطني هب ــذ       امل ــورا يف ســياق تنفي ــق ووصــوهلم إىل مقاصــدهم ف ــدون عوائ ــهم ب ــة تنقل وكفال
  واليتهم، وفقا لالتفاقات القائمة؛

 حمادثـات مـصغرة وغـري رمسيـة         إجـراء واصـلة عمليـة     مب الطـرفني    تزامال بـ  يرحب  - ٤  
 إىل تأييـده للتوصـية الـيت وردت يف التقريـر            ويـشري متهيدا لعقد جولة خامسة مـن املفاوضـات،         

ــؤرخ  ــسان١٤املـ ــل / نيـ ــأن حتلّـــ ) S/2008/251 (٢٠٠٨أبريـ ــة   بـ ــة والرغبـ ــرفني بالواقعيـ ي الطـ
  فاوضات؛التسوية أمر ضروري إلحراز تقدم يف امل يف

اتيـة للحـوار    و مواصلة إبداء اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة م        نيبالطرف يهيب  - ٥  
ــن أجــ  ـــل الدخـــم ـــاوضـــلة مفـول يف مرح ــكثـــافة ثر ـات أك يذ ـنفـــفل تـية، مبــا يكــ ـوموضوع

 )٢٠٠٩ (١٨٧١ و) ٢٠٠٨ (١٨١٣ و) ٢٠٠٧( ١٧٨٣ و) ٢٠٠٧( ١٧٥٤القــــــــرارات 
ــها مواصــلة   جنــاح املفاوضــات و) ٢٠١١ (١٩٧٩و  )٢٠١٠ (١٩٢٠ و ، وذلــك بوســائل من

  ؛)S/2011/249( من تقرير األمني العام ١٢٠ مناقشتهما لألفكار الواردة يف الفقرة
 دعمه القوي اللتزام األمني العام ومبعوثه الشخصي بإجيـاد حـل ملـسألة              يؤكد  - ٦  

 عزيز االتصاالت؛ السياق، ويدعو إىل تسريع وترية االجتماعات وتاالصحراء الغربية يف هذ

رعايـة األمـني العـام دون شـروط مـسبقة      ب مواصلة املفاوضات    بالطرفني يهيب  - ٧  
 والتطـورات الالحقـة هلـا يف احلـسبان،     ٢٠٠٦وحبسن نية، مع أخـذ اجلهـود املبذولـة منـذ عـام           

للطـرفني يكفـل لـشعب الـصحراء        وصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبـول         توذلك هبدف ال  
،  ومقاصـده   يف سـياق ترتيبـات تتماشـى مـع مبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة                 همـصري تقرير  الغربية  

 يف هذا الصدد؛ما ويالحظ دور الطرفني ومسؤولياهت

  هلذه احملادثات؛ة املالئماملساعدةالدول األعضاء إىل تقدمي  يدعو  - ٨  

، مـرتني يف  جملـس األمـن  يقدم بانتظام إحاطات إىل  أن إىل األمني العام    يطلب  - ٩  
عـن  ، و  حالة هذه املفاوضات اليت جتري حتت رعايته والتقدم احملـرز فيهـا            السنة على األقل، عن   

بعثـة، واخلطـوات املتخـذة للتـصدي        الالتحديات اليت تواجهها عمليـات      عن  تنفيذ هذا القرار، و   
 يف هـذا الـصدد      ويطلـب ا،  ومناقشتهلالستماع إلحاطاته    عقد اجتماع    عزمه ويعرب عن ،  هلا

ألمني العام أن يقدم تقريرا عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل هنايـة فتـرة الواليـة                      كذلك إىل ا  
 ؛بوقت كاف
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ــة مــع     يرحــب  - ١٠   ــدولتني اجملــاورتني بعقــد اجتماعــات دوري ــالتزام الطــرفني وال  ب
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجـل اسـتعراض تـدابري بنـاء الثقـة وتوسـيع نطاقهـا              

 حيثما أمكن؛

الـدول األعـضــاء علـى تقـدمي تربعـات لتمويـل تـدابري بنـاء الثقـــة التــــي                حيث  - ١١  
شتت مشلهم، وتدابري أخرى لبناء الثقة يتفق عليهـا         الزيارات بني أفراد األسر امل    إجراء  ن من   متكّ
  طرفان؛ال

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

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

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

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٣  
  


	القرار 2044 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6758، المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
	وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011)،
	وإذ يؤكد مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد،
	وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفين ودول المنطقة إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
	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 نهجا استراتيجيا صارما إزاء نشر عمليات حفظ السلام،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء حالات انتهاك الاتفاقات القائمة، وإذ يهيب بكل من الطرفين أن يتقيد بما عليه من التزامات،
	وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 نيسان/أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علما أيضا 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 قدما صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات،
	وإذ يحيط علما بجولات المفاوضات الأربع التي عقدت برعاية الأمين العام، وباستمرار جولات المحادثات غير الرسمية، وإذ يرحب بما أحرزه الطرفان من تقدم نحو الدخول في مفاوضات مباشرة،
	وإذ يرحب بالتقدم الذي أحرزه الطرفان في مناقشة نُهُج مبتكرة للتفاوض ومواضيع مستقلة، وبالتزامهما بتعميق المناقشات بشأن هذه المسائل وغيرها من المسائل، وبعقد الطرفين اجتماعاً في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن الموارد الطبيعية والتقدم المحرز في سبيل إزالة الألغام،
	وإذ يرحب بالنتيجة الإيجابية للحلقة الدراسية المعقودة برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن الثقافة الحسانية وباتفاق الطرفين على عقد حلقتين دراسيتين أخريين في عام 2012، وبعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن تدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالصحراء الغربية في 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2012 بتيسيرٍ من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
	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 يرحب ببدء عمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سبل الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،
	وإذ يرحب أيضا 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 إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تواصل نظرها في عملية لتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين،
	وإذ يتطلع إلى تنفيذ خطة العمل المستكملة المتعلقة بتدابير بناء الثقة المعتمدة في جنيف في 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2012، بما في ذلك تدشين الزيارات الأسرية عن طريق البر، واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتيسير روابط الاتصال بين الأسر، ومواصلة البرنامج القائم للزيارات الأسرية عن طريق الجو وتوسيعه، وإذ يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ اتفاقهما،
	وإذ يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة،
	وإذ يسلم بأن تكريس الوضع القائم ليس مقبولا، وإذ يلاحظ كذلك أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر 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 بمشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين، وإذ يتطلع إلى زيارته في المستقبل القريب إلى المنطقة، بما فيها الصحراء الغربية، على نحو ما ورد في بيان الاجتماع غير الرسمي بشأن الصحراء الغربية المعقود في الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012،
	وإذ يؤكد دعم الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة، هاني عبد العزيز،
	وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2012 (S/2012/197)،
	1 - يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2013؛
	2 - يؤكد مجددا 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 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 فورا في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقا للاتفاقات القائمة؛
	4 - يرحب بالتزام الطرفين بمواصلة عملية إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية تمهيدا 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 أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات؛
	5 - يهيب بالطرفين 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) ونجاح المفاوضات، وذلك بوسائل منها مواصلة مناقشتهما للأفكار الواردة في الفقرة 120 من تقرير الأمين العام (S/2011/249)؛
	6 - يؤكد دعمه القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق، ويدعو إلى تسريع وتيرة الاجتماعات وتعزيز الاتصالات؛
	7 - يهيب بالطرفين 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 تقريرا 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؛
	11 - يحث الـدول الأعضــاء على تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقــة التـــي 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 سلوكا من ذلك القبيل؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

