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 )٢٠٠٧ (١٧٥٤القرار   
 

 /نيــــسان ٣٠، املعقــــودة يف ٥٦٦٩الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته    
 ٢٠٠٧ أبريل

 ،إن جملس األمن 

  إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،إذ يشري 

  دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي،وإذ يعيد تأكيد 

 مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل سياسي عادل ودائـم           ا التزامه وإذ يؤكد جمدد   
 يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتـيـبــات تتماشـى             ، مبا ومقبول للطرفني 

 يف ماومـــسؤولياهت مـــع مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومقاصـــده، وإذ يالحـــظ دور الطـــرفني 
 الصدد، هذا

طرفني ولدول املنطقة إىل أن تواصل تعاوهنا التـام مـع األمـم              دعوته لل  وإذ يكرر تأكيد   
 لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،ومع بعضها بعضا املتحدة 

أبريــل / نيــسان١١بــاملقترح املغــريب الــذي قــدم إىل األمــني العــام يف   وإذ حيــيط علمــا  
ــة املتــسمة باجلديــ  ٢٠٠٧ ــاجلهود املغربي ــة إىل املــضي قــدما  ، وإذ يرحــب ب ة واملــصداقية والرامي

بالعملية صوب التسوية؛ وإذ حييط أيضا علما مبقترح جبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العـام               
 ،٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠يف 

 ،)S/2007/202 (٢٠٠٧أبريل / نيسان١٣يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  

ام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا          ضرورة االحترام الت   يؤكد جمددا  - ١ 
 مع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية بشأن وقف إطالق النار؛ 
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بالطرفني أن يدخال يف مفاوضات دون شروط مسبقة وحبسن نية، مـع             يهيب - ٢ 
إىل حـل   أخذ التطورات احلاصلة علـى مـدار الـشهور األخـرية يف احلـسبان، مـن أجـل التوصـل                     
 سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفني، مبا يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه؛

 إىل األمني العام أن يضع هذه املفاوضات حتت رعايته، ويـدعو الـدول              يطلب - ٣ 
 األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛

تقريـرا   ،٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠حبلـول   ،   إىل األمني العـام أن يقـدم       يطلب - ٤ 
ويعـرب عـن اعتزامـه      هذه املفاوضات الـيت جتـري حتـت رعايتـه والتقـدم احملـرز فيهـا،                 عن حالة   

 عقد اجتماع الستالم هذا التقرير ومناقشته؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل                      يطلب - ٥ 
 هناية فترة الوالية؛

 األعـضــاء إلـــى النظـر يف تقـدمي تربعـات لتمويـل تـدابري بنـاء                   الــدول  يدعـــو  - ٦ 
اصـة زيـارات لــّم      خبالثقــة التـــي تتيــح زيــادة االتصال بني أفراد األسر الذين تـشتت مشلـهم، و             

 مشل األسر؛

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب - ٧ 
لـسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االستغــالل                   التام داخــل البعثـة      

واإليذاء اجلنسييـن وإبقاء جملس األمن على علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات علـى                    
 الوعي قبل مرحلة نشر القـوات، وغريهـا         إلذكاءاختاذ إجراءات وقائية مالئمة تشمل التدريب       

 ؛ا من ذلك القبيلاءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواهتا سلوكمن اإلجراءات لضمان املس

 ٣١ متديد والية بعثة األمم املتحدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة حـىت                يقرر - ٨ 
 ؛٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 

 


