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  )٢٠١٠ (١٩٢٠القرار     
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ املعقودة يف ٦٣٠٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
  ،  ويعيد تأكيدها إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربيةإذ يشري  
تنفيـذ  دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخـصي ل         وإذ يعيد تأكيد    

   ،)٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤القرارات 
التزامه مبساعدة الطرفني علـى التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل ودائـم              وإذ يؤكد جمددا    

ومقبول للطرفني، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مـصريه يف سـياق ترتـيـبــات تتماشـى مـع                  
   الصدد،  دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذاوإذ يالحظمقاصده، مبادئ ميثاق األمم املتحدة و

مـع األمـم   بـشكل أكمـل    دعوتـه الطـرفني ودول املنطقـة إىل التعـاون         وإذ يكرر تأكيد    
  ، لوضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي، بعضااملتحدة ومع بعضها

أبريــل / نيــسان١١األمــني العــام يف  بــاملقترح املغــريب الــذي قُــدم إىل  وإذ حيــيط علمــا  
 بــاجلهود املغربيــة املتــسمة باجلديــة واملــصداقية والراميــة إىل املــضي قــدما   وإذ يرحــب، ٢٠٠٧

 مبقتـرح جبهــة البوليـساريو املقـدم إىل األمــني    أيـضا وإذ حيــيط علمـا  بالعمليـة صـوب التـسوية؛    
  ، ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠العام يف 
فني إىل إظهار املزيد من اإلرادة السياسية للمضي قـدما           يف هذا السياق الطر    وإذ يدعو   

  صوب التسوية،
رعايـة األمـني العـام، وجبـوليت     ب جبوالت املفاوضات األربع اليت عقدت      وإذ حييط علما    

الواليــات ( وستشــستر مقاطعــةو) النمــسا(احملادثــات غــري الرمسيــة اللــتني عقــدتا يف دورنــشتاين 
  لطرفان من تقدم حنو الدخول يف مفاوضات مباشرة،  مبا أحرزه اوإذ يرحب، )املتحدة
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 علــى أمهيــة إحــراز تقــدم يف اجلانــب اإلنــساين مــن الــرتاع باعتبــاره وســيلة   وإذ يؤكــد  
ــشفافية والث  ــز ال ــة مــن خــالل احلــوار   لتعزي ــاءقــة املتبادل ــاء الثقــة  البنَّ ــسانية لبن ــدابري إن ،  واختــاذ ت

ا، مـع مراعـاة أدوار ومـسؤوليات منظومـة           ضرورة تقيـد مجيـع األطـراف بالتزاماهتـ         يالحظ وإذ
  األمم املتحدة والفقرات ذات الصلة من تقرير األمني العام لألمم املتحدة،

 يف هذا الصدد باتفاق الطرفني الوارد يف بيـان املبعـوث الشخـصي لألمـني                وإذ يرحب   
زيــارات لا يتطلــع إىل تدشــني وإذ، ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨العــام إىل الــصحراء الغربيــة املــؤرخ 

ــرب،    ــق ال ــن طري ــتئناف األســرية ع ــائم للز  واس ــامج الق ــق اجلــو،     الربن ــن طري ــارات األســرية ع ي
   ، على التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لتنفيذ اتفاقهما الطرفنييشجع وإذ

 بــالتزام الطــرفني مبواصــلة عمليــة املفاوضــات عــن طريــق حمادثــات ترعاهــا وإذ يرحــب  
  ،ةاألمم املتحد

وإذ يالحـظ    الطويـل،    مـد  بأن تثبيـت الوضـع الـراهن لـيس مقبـوال علـى األ              وإذ يسلّم   
 أن إحــراز تقــدم يف املفاوضــات أمــر أساســي لتحــسني نوعيــة حيــاة شــعب الــصحراء     كــذلك

  الغربية من مجيع جوانبها،
ملبعـــوث الشخـــصي لألمـــني العـــام إىل الـــصحراء الغربيـــة، الـــسفري  ا دعـــم وإذ يؤكـــد  

بالزيـارة الـيت قـام       أيـضا  يرحـب  وإذتيسري املفاوضات بني الطرفني،     ل وعمله   كريستوفر روس، 
  تني اجملاورتني،هبا مؤخرا إىل املنطقة وباملشاورات اجلارية مع الطرفني والدول

للـصحراء الغربيـة ورئـيس بعثـة األمـم      العـام   بتعـيني املمثـل اخلـاص لألمـني        وإذ يرحب   
  ،، هاين عبد العزيزاملتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

  ،)S/2010/175 (٢٠١٠أبريل / نيسان٦ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  
 ضرورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا            جمددا يؤكد  - ١  

 الطـرفني   ويـدعو مع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية بشأن وقف إطالق النـار              
   التقيد التام بتلك االتفاقات؛إىل

 حمادثـات مـصغرة وغـري رمسيـة         إجـراء واصـلة عمليـة     مب الطـرفني    التزام بـ  يرحب  - ٢  
 إىل تأييـده للتوصـية الـيت وردت يف التقريـر            ويـشري متهيدا لعقد جولة خامسة مـن املفاوضـات،         

رغبـــة يف  حتلــي الطـــرفني بالواقعيـــة وال بـــأنّ) S/2008/251 (٢٠٠٨أبريـــل / نيـــسان١٤املــؤرخ  
  التسوية أمر ضروري إلحراز تقدم يف املفاوضات؛

اتيـة للحـوار    ورادة السياسية والعمل يف بيئة م      مواصلة إبداء اإل   نيبالطرف يهيب  - ٣  
وموضـوعية، مبـا يكفـل تنفيـذ القـرارات          كثافـة   من أجـل الـدخول يف مرحلـة مفاوضـات أكثـر             
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ــاح ) ٢٠٠٩ (١٨٧١و ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧( ١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤ وجنـــــــــــ
املفاوضات؛ ويؤكد دعمه القـوي اللتـزام األمـني العـام ومبعوثـه الشخـصي بإجيـاد حـل ملـسألة                     

 الصحراء الغربية يف هذا السياق؛

رعايـة األمـني العـام دون شـروط مـسبقة      ب مواصلة املفاوضات    بالطرفني يهيب  - ٤  
ة هلـا يف احلـسبان،    والتطـورات الالحقـ  ٢٠٠٦وحبسن نية، مع أخـذ اجلهـود املبذولـة منـذ عـام           

للطـرفني يكفـل لـشعب الـصحراء        وصل إىل حل سياسي عادل ودائم ومقبـول         توذلك هبدف ال  
  يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   هتقريــر مــصرييف ق الغربيــة احلــ
 يف هذا الصدد؛ ما ومسؤولياهت، ويالحظ دور الطرفنيومقاصده

 قدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛الدول األعضاء إىل ت يدعو  - ٥  

 حالـــة هـــذه علـــى إىل األمـــني العـــام إطـــالع جملـــس األمـــن بانتظـــام  يطلـــب  - ٦  
املفاوضــات الــيت جتــري حتــت رعايتــه والتقــدم احملــرز فيهــا، ويعــرب عــن عزمــه عقــد اجتمــاع    

 ومناقشته؛تقريره الستالم 

 الـصحراء الغربيـة قبـل       إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف               يطلب  - ٧  
 هناية فترة الوالية بوقت كاف؛

الـدول األعـضــاء علـى تقـدمي تربعـات لتمويـل تـدابري بنـاء الثقـــة التــــي                حيث  - ٨  
ُمـشتت مشلـهم، وخباصـة الزيـارات األسـرية،          ـمتكن من تكثيف االتـصاالت بـني أفـراد األسـر ال           

 طرفان؛اليها وكذلك من أجل تدابري أخرى لبناء الثقة قد يتفق عل

بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الـصحراء الغربيـة           احلالية ل والية  ال متديد   يقرر  - ٩  
 ؛٢٠١١أبريل /نيسان ٣٠حىت 

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب  - ١٠  
، لـسياسة األمـم املتحـدة القائمـة         التام، داخـل بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربيـة         

على عدم التسامح مطلقا إزاء االستغـالل اجلنسي واإليـذاء اجلنـسي وإبقـاء جملـس األمـن علـى                   
 بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمـة تـشمل التـدريب       علم

مان املـساءلة التامـة   إلذكاء الـوعي قبـل مرحلـة نـشر القـوات، وغـري ذلـك مـن اإلجـراءات لـض             
 سلوكا من ذلك القبيل؛ تلك البلدان حاالت اقتراف أفراد قوات يف

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١١  
  


