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 )٢٠٠٧ (١٧٨٣القرار   
 

 / األولتــشرين ٣١، املعقــودة يف ٥٧٧٣ جملــس األمــن يف جلــسته ختــذهالــذي ا  
 ٢٠٠٧أكتوبر 

 
 ،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           ؤكد جمددا التزامه  وإذ ي  

 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
ــد   ــام مــع      وإذ يكــرر تأكي ــدول املنطقــة إىل أن تواصــل تعاوهنــا الت ــه للطــرفني ول دعوت
ــم ــضا   املتحــدة  األم ــضها بع ــع بع ــاد       وم ــدم حنــو إجي ــراهن وإلحــراز تق ــأزق ال لوضــع حــد للم
 سياسي، حل

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

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

ــا  ــام؛    وإذ حيـــيط علمـ جبـــوليت املفاوضـــات اللـــتني عقـــدتا حتـــت إشـــراف األمـــني العـ
  الدخول يف مفاوضات مباشرة،حنو تقدم يرحب مبا أحرزه الطرفان من وإذ
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الطــرفني علــى مواصــلة عمليــة املفاوضــات عــن طريــق إجــراء اتفــاق  بوإذ حيــيط علمــا 
 حمادثات حتت رعاية األمم املتحدة،

ــام املــــؤرخ  وقــــد نظــــر    ٢٠٠٧أكتــــوبر / تــــشرين األول١٩يف تقريــــر األمــــني العــ
)S/2007/619(، 

لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا         ضرورة االحترام التام     يؤكد جمددا  - ١ 
 مع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية بشأن وقف إطالق النار؛ 

 بـــــالطرفني مواصـــــلة إظهـــــار اإلرادة الـــــسياسية والعمـــــل يف بيئـــــة يهيـــــب - ٢ 
 ١٧٥٤للحـــوار مـــن أجـــل إجـــراء مفاوضـــات موضـــوعية، مبـــا يكفـــل تنفيـــذ القـــرار    مؤاتيـــة
 ملفاوضات؛ا وجناح

بالطرفني مواصلة املفاوضـات حتـت رعايـة األمـم املتحـدة دون شـروط              يهيب - ٣ 
دار ـــ  والتطورات احلاصلة على م    ٢٠٠٦ة، مع أخذ اجلهود املبذولة منذ عام        ــمسبقة وحبسن ني  

الــشهور األخــرية يف احلــسبان، مــن أجــل التوصــل إىل حــل سياســي عــادل ودائــم ومقبــول          
سيق مـع مبـادئ     ة تقرير مصريه يف سياق ترتيبـات تنـ        ب الصحراء الغربي  للطرفني، مبا يكفل لشع   

 ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، ومالحظة دور ومسؤوليات الطرفني يف هذا الصدد؛
  الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛يدعو - ٤ 
، ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ٣١ إىل األمــني العــام أن يقــدم، حبلــول  يطلــب - ٥ 

تقريرا عـن حالـة هـذه املفاوضـات الـيت جتـري حتـت رعايتـه والتقـدم احملـرز فيهـا، ويعـرب عـن                         
 اعتزامه عقد اجتماع الستالم هذا التقرير ومناقشته؛

 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل                      يطلب - ٦ 
 ية؛هناية فترة الوالوقت طويل من 

 الــــدول األعـــضــاء إلـــــى النظـــر يف تقـــدمي تربعـــات لتمويـــل تـــدابري يدعــــــو  - ٧ 
ــاء ــهم، و       بن ــشتت مشل ــذين ت ــراد األســر ال ــصال بــني أف ـــادة االت ـــح زيـ ـــي تتيـ ـــة التــ اصــة خبالثقـ

، وكـــذلك مـــن أجـــل تـــدابري بنـــاء الثقـــة األخـــرى الـــيت قـــد يتفـــق  لــــّم مشـــل األســـر زيـــارات
 ؛الطرفان عليها

 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة حــىت    يقــرر - ٨ 
 ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠
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 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب - ٩ 
ا إزاء ـــــح مطلقــة علـــى عـــدم التـــسامـــــة األمـــم املتحـــدة القائمــام داخــــل البعثـــة لـــسياســـــالت

اجلنسييـن وإبقاء جملس األمن على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة              النتهاك  ـالل وا ــتغاالس
 الـوعي قبـل مرحلـة نـشر         إلذكـاء بقوات على اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تـشمل التـدريب               

ا القوات، وغريها من اإلجراءات لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد قواهتـا سـلوك                    
 ؛يلمن ذلك القب

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ١٠ 
 


