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القرار ١٤٩٥ (٢٠٠٣)   
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٨٠١، املعقودة يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 

إن جملس األمن، 
إذ يشري إىل مجيع قراراته بشأن مسألة الصحراء الغربية، وإذ يؤكــد جمـددا بـاخلصوص 

القرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢) املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢، 
وإذ يؤكـد علـى احلاجـة املاسـة إىل حـل سياسـي، نظـرا لعـدم إحـراز تقـدم يف تســـوية 

النـزاع املتعلق بالصحراء الغربية، 
وإذ يساوره القلق ألن عدم التقـدم هـذا ال يـزال يتسـبب يف معانـاة شـعب الصحـراء 
الغربية ويظل يشكل مصدرا الحتمـال عـدم االسـتقرار يف املنطقـة، ويعـوق التنميـة االقتصاديـة 

يف منطقة املغرب العريب، 
وإذ يؤكد جمددا التزامه مبساعدة الطرفني علـى التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل دائـم 
مقبول للطرفني، يضمن تقرير شـعب الصحـراء الغربيـة ملصـريه يف سـياق ترتيبـات تتمشـى مـع 
مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، وإذ يالحظ دور ومسؤوليات الطرفني يف هذا الصدد، 
وإذ يشـيد بـالطرفني اللتزامـهما املتواصـل بوقـف إطـالق النـار وإذ يرحـــب باإلســهام 

األساسي الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية يف ذلك الصدد، 
S)، ويف  وقـد نظـر يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ٢٣ أيـار/مـــايو ٢٠٠٣ (2003/565/
خطة السالم املقدمة مـن مبعوثـه الشـخصي مـن أجـل تقريـر شـعب الصحـراء الغربيـة ملصـريه، 

وكذلك يف ردود الطرفني والدول ااورة، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة، 
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يواصـل تـأييده القـوي للجـهود الـيت يبذهلـا األمـني العـام ومبعوثـه الشـــخصي  - ١
ويؤيد باملثل خطتـهما للسـالم مـن أجـل تقريـر شـعب الصحـراء الغربيـة ملصـريه بوصـف ذلـك 

حال سياسيا أمثل، على أساس االتفاق بني الطرفني؛ 
يدعو الطرفني إىل العمل مع األمم املتحدة وفيما بينـهما لقبـول خطـة السـالم  - ٢

وتنفيذها؛ 
يدعو مجيع األطراف ودول املنطقة إىل التعاون التام مع األمني العام ومبعوثـه  - ٣

الشخصي؛ 
يؤكد جمددا نداءه إىل جبهة البوليسـاريو لكـي تطلـق دون مزيـد مـن التأخـري  - ٤
مجيـع أسـرى احلـرب املتبقـني، امتثـاال للقـانون اإلنسـاين الـــدويل، ونــداءه إىل املغــرب وجبهــة 
البوليسـاريو لكـي يواصـال التعـاون مـــع جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة لتســوية قضيــة مصــري 

األشخاص املفقودين منذ بداية الرتاع؛ 
يكـرر نـداءه إىل الطرفـني لكـي يتعاونـا مـــع مفــوض األمــم املتحــدة الســامي  - ٥
لشـؤون الالجئـني يف تنفيـذ تدابـري بنـاء الثقـة، ويواصـل حـث اتمـع الـدويل علـى تقـدمي دعـم 
سـخي ملفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وبرنـامج األغذيـة العـاملي بغيـة متكينـهما مــن 

التصدي بنجاح للحالة الغذائية املتدهورة لالجئني؛ 
يقـرر متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالســـتفتاء يف الصحــراء الغربيــة حــىت  - ٦

٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣؛ 
يطلب إىل األمني العـام أن يقـدم، قبـل ايـة الواليـة احلاليـة، تقريـرا يبـني فيـه  - ٧

التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٨

 


