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 )٢٠٠٥ (١٥٩٨القرار   
 

/  نيســـان٢٨ املعقـــودة يف ٥١٧٠الـــذي اعتمـــده جملـــس األمـــن يف جلســـته       
 ٢٠٠٥ أبريل

  
 ،إن جملس األمن 
 ١٤٩٥مبــا فيهــا القــرار  إىل مجيــع قراراتــه الســابقة بشــأن الصــحراء الغربيــة،  إذ يشــري 

/ ســـان ني٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١، والقـــرار ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٣(
 ،٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٤(١٥٧٠، والقرار ٢٠٠٤ أبريل

دائـم  عـادل و    سياسـي   التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل       وإذ يؤكد جمددا   
شــى اتتمات ـبـــيـترتيضــمن تقريــر شــعب الصــحراء الغربيــة ملصــريه يف ســياق ومقبــول للطــرفني 

ــدة وم  مـــع قاصـــده، وإذ يالحـــظ دور ومســـؤوليات الطـــرفني يف  مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـ
 الصدد، هذا

دعوتـه للطـرفني ولـدول املنطقـة بـأن تواصـل تعاوهنـا التـام مـع األمـم                وإذ يعيد تأكيـد      
 املتحدة لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو حتقيق حل سياسي،

أســرى آخــر عــن مجيــع   جبهــة البوليســاريو علــى أن تفــرج دون أي إبطــاء  وإذ حيــث 
املغرب وجبهـة البوليسـاريو أن       بـ  وإذ يهيــب   للقـانون اإلنسـاين الـدويل،        ال امتثـا  احلرب املتبقني 

الدولية ملعرفة مصـري األشـخاص الـذين ظلـوا يف عـداد              لصليب األمحر ايواصال التعاون مع جلنة     
 ودين منذ بداية الصراع،املفق

، )S/2005/254( ٢٠٠٥ أبريــل/ نيســان١٩  يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ وقــد نظــر 
 ،)S/2005/49( ٢٠٠٥ر يناي/ كانون الثاين٢٧علما بتقريره املؤقت املؤرخ حييـط  إذو



S/RES/1598 (2005)
 

2 05-32611 
 

 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة حــىت    يقــرر - ١ 
 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول ٣١

حترام الكامل لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصل إليهـا مـع           ال ضرورة ا  يؤكد - ٢ 
 البعثة بشأن وقف إطالق النار؛

 الـــدول األعضــــاء إلــــى النظــر يف تقــدمي تربعــات لتمويــل تــدابري بنــاء  يدعـــــو - ٣ 
ــراد األســر املف     ـــادة االتصــال بــني أف ــة زيـ ـــح إمكاني ـــي تتيـ ـــة التــ ـــن، رَّـالثقـ ــاراقـي ت وخباصــة زي

 الشمل؛ ّملـ
إىل تلقي نتائج االستعراض الشامل هليكـل العنصـر اإلداري وغـريه مـن           يتطلع   - ٤ 

 ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ١٩ املـؤرخ    العناصر املدنية للبعثة على النحو املبني يف تقرير األمني العام         
)S/2005/254(؛ 

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

 . إبقاء املسألة قيد نظرهررــيق - ٦ 
 
 
 


