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القرار ١٣٥٩ (٢٠٠١) 
  الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته ٤٣٤٢، يوم ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 

إن جملس األمن، 
إذ يشـري إىل مجيـع قراراتـه السـابقة بشـأن الصحـراء الغربيـة وال سـيما القـــرار ١١٠٨ 
(١٩٩٧) املــؤرخ ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٧ والبيــان الصــادر عــن رئيســــه يف ١٩ آذار/مـــارس 

 ،(S/PRST/1997/16) ١٩٩٧
وإذ يشري أيضا إىل قراره ١٣٠٨ (٢٠٠٠) املؤرخ ١٧ متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ واملبـادئ 
ذات الصلة الواردة يف االتفاقية املتعلقـة بسـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـني ـا 

الصادرة يف ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، 
وإذ يؤكد من جديد األحكام الواردة يف الفقرة ٢ من املـادة األوىل مـن ميثـاق األمـم 

املتحدة، 
 ،(S وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ (2001/613/
وإذ يعرب عن تأييده الكامل لدور املبعوث الشخصي وملا يضطلع به من أعمال، 

وإذ يعيد تأكيد دعمه الكامل للجهود اليت تبذهلا حاليا بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء 
يف الصحراء الغربية لتنفيذ خطة التسوية واالتفاقات اليت اعتمدها الطرفان إلجراء اسـتفتاء حـر 

ونزيه وحمايد لتقرير مصري شعب الصحراء الغربية، 
وإذ يـأخذ يف االعتبـــار املقترحــات الرمسيــة الــيت قدمتــها جبهــة البوليســاريو لتذليــل 

العقبات اليت حتول دون تنفيذ خطة التسوية الواردة يف املرفق الرابع لتقرير األمني العام، 
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وإذ يأخذ يف االعتبار أيضا مشروع االتفاق اإلطاري بشـأن مركـز الصحـراء الغربيـة 
الوارد يف املرفق األول لتقرير األمني العام، والذي ينـص علـى تفويـض قـدر كبـري مـن السـلطة 

وال يستبعد تقرير املصري بل ينص عليه، 
وإذ يـأخذ يف االعتبـــار كذلــك مذكــرة احلكومــة اجلزائريــة بشــأن مشــروع مركــز 

الصحراء الغربية الواردة يف املرفق الثاين لتقرير األمني العام، 
وإذ يعيـد تـأكيد التزامـه مبسـاعدة الطرفـني يف التوصـل إىل حـل عـادل ودائـــم ملســألة 

الصحراء الغربية، 
يقـرر، علـى حنـو مـا أوصـى بـه األمني العـام يف تقريـره املـؤرخ ٢٠ حزيـــران/  - ١
يونيه ٢٠٠١، متديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحـراء الغربيـة حـىت ٣٠ تشـرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠١؛ 
يؤيد تأييدا كامال اجلهود اليت يبذهلا األمـني العـام لدعـوة مجيـع األطـراف إىل  - ٢
االجتماع مباشرة أو من خالل مباحثات غري مباشرة حتت رعايـة مبعوثـه الشـخصي ويشـجع 
الطرفني على مناقشة مشروع االتفاق اإلطاري والتفاوض بشأن أي تغيريات حمددة قد يـودان 
إدخاهلا على هذا املقترح وكذلك على مناقشة أي مقترح آخر إلجياد حل سياسي، قد يقدمـه 

الطرفان من أجل التوصل إىل اتفاق يقبالنه؛ 
يؤكد أنه سينظر يف املقترحات الرمسية اليت قدمتـها جبهـة البوليسـاريو لتذليـل  - ٣
العقبات اليت حتول دون تنفيذ خطة التسوية، يف الوقت الذي جتري فيه املناقشات املشـار إليـها 

أعاله؛ 
يشـري إىل أنـه وفقـا لقواعـد املشـاورات الـيت حددهـا املبعـوث الشـخصي، لــن  - ٤
يتفق على أي شيء حلني االتفاق على كل شيء، ويؤكد، من مث، على أن الطرفـني لـن ميسـا، 

بدخوهلما يف هذه املفاوضات، مبواقفهما النهائية؛ 
حيث الطرفني على حل مشكلة األشخاص الذين مل يعرف مصريهم، ويدعـو  - ٥
الطرفني إىل الوفاء بالتزاماما مبوجب القانون اإلنساين الدويل بإطالق سـراح مجيـع احملتجزيـن 

منذ بداية الصراع، دون مزيد من التأخري؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يعد تقييما للوضع قبل اية الوالية احلاليـة ويقـدم،  - ٦

حسب االقتضاء، توصيات بشأن الوالية املقبلة للبعثة وتشكيلها؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد النظر.  - ٧

 


