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 )٢٠٠٥ (١٦٣٤القرار   
/  تشــــرين األول٢٨، املعقــــودة يف ٥٢٩٥الــــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســــته    

  ٢٠٠٥ أكتوبر
 

 ،إن جملس األمن 
 ١٤٩٥مبــا فيهــا القــرار  إىل مجيــع قراراتــه الســابقة بشــأن الصــحراء الغربيــة،  إذ يشــري 

/  نيســـان٢٩رخ املـــؤ) ٢٠٠٤ (١٥٤١، والقـــرار ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٣(
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٩٨، والقرار ٢٠٠٤ أبريل

دائـم  عـادل و    سياسـي   التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل       وإذ يؤكد جمددا   
شــى اتتمترتـيـبـــات يضــمن تقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة ملصــريه يف ســياق ومقبــول للطــرفني 

ــدة   مـــع ومقاصـــده، وإذ يالحـــظ دور ومســـؤوليات الطـــرفني يف  مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـ
 الصدد، هذا

دعوتـه للطـرفني ولـدول املنطقـة بـأن تواصـل تعاوهنـا التـام مـع األمـم                وإذ يعيد تأكيـد      
 املتحدة لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،

الق سـراح   بـإط  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨ بقيام جبهة البوليساريو يف      يط علما وإذ حي  
 أسـرى، امتثـاال للقـانون اإلنسـاين الـدويل،           ٤٠٤أسرى احلرب املغاربة املتـبقني البـالغ عـددهم          

ـــب وإذ ــة مصــري         يهي ــة ملعرف ــة الصــليب األمحــر الدولي ــع جلن ــاون م ــالطرفني أن يواصــال التع  ب
 األشخاص الذين ظلوا يف عداد املفقودين منذ بداية الصراع،

 إىل الصـحراء ام لبـيـتـر فـان فالسـوم مبعوثـا شخصـيا لـــه       بتعيـني األمني الع   رحبوإذ ي  
  قد أتـم مؤخرا بعض املشاورات يف املنطقة،املبعوث الشخصي إىل أن وإذ يشيـرالغربية، 
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ــام املــــؤرخ وقــــد نظــــر  ــوبر / تشــــرين األول١٧  يف تقريــــر األمــــني العــ  ٢٠٠٥أكتــ
)S/2005/648(، 

 ضرورة االحتـرام الكامـل لالتفاقـات العسـكرية الـيت مت التوصـل               يؤكد جمددا  - ١ 
 بشأن وقف إطالق النار؛األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية إليها مع بعثة 

 الـــدول األعضــــاء إلــــى النظــر يف تقــدمي تربعــات لتمويــل تــدابري بنــاء  يدعـــــو - ٢ 
صــال بــني أفــراد األســر الــذين تشــتت مشلــهم، وخباصــة الثقــــة التـــــي تتيــــح إمكانيــة زيــــادة االت

 مشل األسر؛ زيارات لـّم
 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة حــىت    يقــرر - ٣ 

 ؛٢٠٠٦أبريل /نيسان ٣٠
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف الصـحراء الغربيـة قبـل                      يطلب - ٤ 

 ثالثــة ، يف غضــون، ويطلــب إىل املبعــوث الشخصــي لألمــني العــام أن يقــدم هنايــة فتــرة الواليــة
 جهود؛تقدم احملرز يف إطار ما يبذله من ال، إحاطة عن أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر - ٥ 
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