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  )٢٠٠٩ (١٨٧١القرار     
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته املعقودة يف     

  
 ،إن جملس األمن  

  إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،إذ يشري  

 دعمــه القــوي للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام ومبعوثــه الشخــصي  وإذ يعيــد تأكيــد  
 ،)٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧( ١٧٨٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٥٤لتنفيذ القرارات 

 مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم             التزامهإذ يؤكد جمددا    و  
ومقبول للطرفني، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتـيـبـات تتماشى مـع              

ياهتما يف دور الطــــرفني ومــــسؤولوإذ يالحــــظ مبــــادئ ميثــــاق األمــــم املتحــــدة ومقاصــــده،  
 الصدد، هذا

التـام مـع األمـم      مواصـلة التعـاون     لطـرفني ودول املنطقـة إىل       ا دعوتـه    وإذ يكرر تأكيـد     
  لوضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،،املتحدة ومع بعضها

أبريــل / نيــسان١١دم إىل األمــني العــام يف بــاملقترح املغــريب الــذي قُــ وإذ حيــيط علمــا   
 بــاجلهود املغربيــة املتــسمة باجلديــة واملــصداقية والراميــة إىل املــضي قــدما   ذ يرحــبوإ، ٢٠٠٧

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

عــام؛ جبــوالت املفاوضـات األربـع الــيت عقـدت حتـت رعايــة األمـني ال      وإذ حيـيط علمـا    
   مبا أحرزه الطرفان من تقدم حنو الدخول يف مفاوضات مباشرة،يرحب وإذ

وســيلة باعتبــاره نــساين مــن الــرتاع إلإحــراز تقــدم يف اجلانــب ا وإذ يؤكــد علــى أمهيــة  
 .اء واختاذ تدابري إنسانية لبناء الثقةلتعزيز الشفافية والثقة املتبادلة من خالل احلوار البّن
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باتفاق الطرفني الوارد يف بيـان املبعـوث الشخـصي لألمـني            صدد  يف هذا ال   وإذ يرحب   
ــة   ــة وضــع  بــشأن ا، ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨ املــؤرخالعــام إىل الــصحراء الغربي لنظــر يف إمكاني

 إىل الربنـامج القـائم للزيـارات األسـرية عـن            ليـضاف برنامج للزيارات األسرية عن طريـق الـرب،         
 بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون طريــق اجلــو، وإذ يــشجعهما علــى القيــام بــذلك

 الالجئني،

واصــلة عمليــة املفاوضــات عــن طريــق حمادثــات ترعاهــا مب بــالتزام الطــرفني وإذ يرحــب  
  األمم املتحدة،

 الوضـع الـراهن لـيس نتيجـة مقبولـة           املتمثل يف أن تثبيت    األمني العام    رأي وإذ يالحظ   
أن إحـراز تقــدم يف املفاوضــات ســيؤثر تــأثريا  ك  وإذ يالحــظ كــذللعمليـة املفاوضــات اجلاريــة، 

   مجيع جوانبها،يفإجيابيا على نوعية حياة شعب الصحراء الغربية 

لــسفري كريــستوفر روس مبعوثــا شخــصيا لــه إىل     ا بتعــيني األمــني العــام   وإذ يرحــب  
ريـة  بالزيارة اليت قـام هبـا مـؤخرا للمنطقـة وباملـشاورات اجلا     وإذ يرحب أيضا     الصحراء الغربية، 

 مع الطرفني،

 ،)S/2009/200 (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٣ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر  

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

ــة يرحــب  - ٢   ــات      مبوافق ــراح املبعــوث الشخــصي إجــراء حمادث ــى اقت الطــرفني عل
إىل تأييـده للتوصـية الـيت    ويـشري  جولة خامسة من املفاوضـات،  عقد مصغرة وغري رمسية متهيدا ل  
أن حتلي الطرفني بالواقعية والرغبة يف التسوية أمـر ضـروري إلحـراز             بوردت يف التقرير السابق     

  تقدم يف املفاوضات؛

 بالطرفني مواصلة إبداء اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتيـة للحـوار             يهيب  - ٣  
من أجل االنتقال بالعملية إىل طور املفاوضات الفنية األكثر تعمقا، مبـا يكفـل تنفيـذ القـرارات                  

ــات؛ ) ٢٠٠٨ (١٨١٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤ ــاح املفاوضـــ ــد وجنـــ ويؤكـــ
إجياد حل ملـسألة الـصحراء الغربيـة يف         جتاه  وثه الشخصي   دعمه القوي اللتزام األمني العام ومبع     

  هذا السياق؛
 بــالطرفني مواصــلة املفاوضــات حتــت رعايــة األمــني العــام دون شــروط يهيــب  - ٤  

ــام        ــذ ع ــة من ــود املبذول ــع أخــذ اجله ـــة، م ــسبقة وحبــسن نيـ ــة يف  ٢٠٠٦م  والتطــورات الالحق
قبــول للطـرفني، يكفــل لــشعب  احلـسبان، مــن أجـل التوصــل إىل حـل سياســي عــادل ودائـم وم    
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الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   
 ومقاصده، ويالحظ دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذا الصدد؛

  الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثات؛يدعو  - ٥  

جملـــس األمـــن بانتظـــام علـــى حالـــة هـــذه   إىل األمـــني العـــام إطـــالع يطلـــب  - ٦  
املفاوضات الـيت جتـري حتـت رعايتـه والتقـدم احملـرز فيهـا، ويعـرب عـن اعتزامـه عقـد اجتمـاع                         

 الستالم هذا التقرير ومناقشته؛

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

 الـدول األعـضــاء علـى تقـدمي تربعـات لتمويـل تـدابري بنـاء الثقـــة التــــي               حيث  - ٨  
متكن من تكثيف االتصاالت بني أفراد األسر الذين تشتت مشلهم، وخباصة الزيارات األسـرية،              

  وكذلك من أجل تدابري بناء الثقة األخرى اليت قد يتفق عليها الطرفان؛
م املتحدة لالستفتاء فـــي الـصحراء الغربيـة حـىت            متديد واليـــة بعثـــة األم    يقرر  - ٩  

 ؛٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب  - ١٠  
التام داخــل البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة القائمـة علـى عـدم التـسامح مطلقـا إزاء االستغــالل                        

جملس األمن على علم بذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات علـى           وإبقاء   ،واإليذاء اجلنسييـن 
أفراد هذه القوات من أجـل توعيتـها قبـل مرحلـة             تشمل تدريب    ،مالئمةوقائية  اختاذ إجراءات   

أفــراد هــذه  املــساءلة التامــة يف حــاالت إتيــان الــيت تكفــل مــن اإلجــراءات  ذلــك، وغــرينــشرها
  ؛مثل ذلك السلوكقوات ال

  .يبقي املسألة قيد نظره أن يقرر  - ١١  
  
  


