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 )٢٠٠٨ (١٨١٣القرار   
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠ املعقودة يف ٥٨٨٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن

  إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،إذ يشري 
 دعمــه القــوي للجهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام ومبعوثــه الشخــصي  وإذ يعيــد تأكيــد 

 ،)٢٠٠٧ (١٧٨٣و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤لتنفيذ القرارين 
 التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل سياسـي عـادل ودائـم              وإذ يؤكد جمددا   

ومقبول للطرفني، مبا يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترتـيـبــات تتماشـى               
ا يف دور الطـــرفني ومـــسؤولياهتممـــع مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومقاصـــده، وإذ يالحـــظ 

 الصدد، هذا
 دعوته للطرفني ولدول املنطقة إىل أن تواصل تعاوهنا التـام مـع األمـم               وإذ يكرر تأكيد   

 ،املتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي
أبريــل / نيــسان١١بــاملقترح املغــريب الــذي قــدم إىل األمــني العــام يف    وإذ حيــيط علمــا 
 بــاجلهود املغربيــة املتــسمة باجلديــة واملــصداقية والراميــة إىل املــضي قــدما   وإذ يرحــب ،٢٠٠٧

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

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

ــني العــام إىل        وإذ يرحــب  ــوث الشخــصي لألم ــان املبع ــوارد يف بي ــرفني ال باتفــاق الط
، للنظـــر يف إمكانيـــة وضـــع برنـــامج للزيـــارات ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٨الـــصحراء الغربيـــة يف 
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ــرب، كإضــافة إىل الرب   ــارات األســرية عــن طريــق اجلــو،    األســرية عــن طريــق ال ــامج القــائم للزي ن
  على القيام بذلك بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،يشجعهما وإذ

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

ع الـراهن لـيس نتيجـة مقبولـة          ما ذكره األمـني العـام مـن أن توطيـد الوضـ             وإذ يالحظ  
 أن إحـراز تقـدم يف املفاوضـات سـيؤثر تـأثريا             وإذ يالحـظ كـذلك    لعملية املفاوضات اجلاريـة،     

 إجيابيا على نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من مجيع جوانبها،
 ،)S/2008/251( ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر 
رورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا            ض يؤكد جمددا  - ١ 

 مع بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية بشأن وقف إطالق النار؛

التوصية الواردة يف التقرير بدعوة الطـرفني إىل التحلـي بالواقعيـة            على   قديصا - ٢ 
  االحتفاظ بزخم عملية املفاوضات؛والرغبة يف التسوية، ملا لذلك من أمهية جوهرية يف

 بالطرفني مواصلة إبداء اإلرادة السياسية والعمل يف بيئة مواتيـة للحـوار             يهيب - ٣ 
ــة إىل طــور املفاوضــات اجلوهر مــن أجــل االنتقــال  ــر تعمقــا، مبــا يكفــل تنفيــذ    بالعملي ــة األكث ي

ــزام األمــني العــام    ويؤكــد وجنــاح املفاوضــات؛ ١٧٨٣ و ١٧٥٤القــرارين  دعمــه القــوي اللت
 ومبعوثه الشخصي بإجياد حل ملسألة الصحراء الغربية يف 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

لتوصل إىل حل سياسي عادل ودائـم ومقبـول للطـرفني، مبـا يكفـل لـشعب         احلسبان، من أجل ا   
الــصحراء الغربيــة تقريــر مــصريه يف ســياق ترتيبــات تتماشــى مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة   

 ومقاصده، ويالحظ دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذا الصدد؛

 ت؛ الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم املالئم هلذه احملادثايدعو - ٥ 

 إىل األمـــني العـــام إطـــالع جملـــس األمـــن بانتظـــام علـــى حالـــة هـــذه   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 
  كاف من هناية فترة الوالية؛وقت
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 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؛

 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة حــىت    يقــرر - ٩ 
 ؛٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة االمتثــال يطلــب - ١٠ 
التـــــام داخــــل البعثـــة لـــسياســة األمـــم املتحـــدة القائمـــــة علـــى عـــدم التـــسامــح مطلقـــــا إزاء   
االستغـــالل واالنتهاك اجلنسييـن وإبقاء جملس األمن على علم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة                
بقوات على اختـاذ إجـراءات وقائيـة مالئمـة تـشمل التـدريب إلذكـاء الـوعي قبـل مرحلـة نـشر                        
القوات، وغريها من اإلجراءات لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان أفـراد قواهتـا سـلوكا                     

 القبيل؛من ذلك 

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ١١ 
 


