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 )٢٠٠٦ (١٧٢٠القرار   
 

ــسته      ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٥٦٠الــ ــشرين ٣١، املعقــ  / األولتــ
 ٢٠٠٦ رأكتوب

 
 ،إن جملس األمن 
 ١٤٩٥مبــا فيهــا القــرار  إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة بــشأن الــصحراء الغربيــة،  إذ يــشري 

/  نيـــسان٢٩ املـــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٤١، والقـــرار ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٣(
 ،٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥، والقرار ٢٠٠٤أبريل 

  جلهود األمني العام ومبعوثة الشخصي،يدعمه القووإذ يعيد تأكيد  
دائـم  عـادل و    سياسـي   التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل       وإذ يؤكد جمددا   

شــى اتتمترتـيـبـــات  يف ســياق صريهتقريــر مـ  الــصحراء الغربيــة ومقبـول للطــرفني يكفــل لـشعب  
ــدة ومقاصـــده، وإذ يالحـــظ دور ومـــسؤوليات الطـــرفني يف     مـــع مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـ
 الصدد، هذا

دعوته للطرفني ولدول املنطقة إىل أن تواصل تعاوا التـام مـع األمـم              وإذ يكرر تأكيد     
 ،املتحدة لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي

ــام املــــؤرخ  وقــــد نظــــر  ــوبر / تــــشرين األول١٦ يف تقريــــر األمــــني العــ  ٢٠٠٦أكتــ
)S/2006/817(، 

 ضرورة االحترام التام لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا            يؤكد جمددا  - ١ 
 بشأن وقف إطالق النار؛األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية مع بعثة 
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ــاء إلــــى النظــر يف تقــدمي تربعــات لتمويــل تــدابري بنــاء   الـــدول األعــضيدعـــــو - ٢ 
الثقـــة التــــي تتيــــح إمكانيـة زيــــادة االتـصال بــني أفـراد األســر الـذين تــشتت مشلـهم، وخاصــة        

مشل األسر؛ زيارات لـم 
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل                      يطلب - ٣ 

 اية فترة الوالية؛
االمتثــال لكفالــة  إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ التــدابري الــضرورية يطلــب - ٤ 

االستغــالل  إزاء  عـدم التـسامح مطلقـا       القائمـة علـى     التام داخــل البعثـة لـسياسة األمـم املتحـدة            
 اجلنسييـن وإبقاء جملس األمن على علـم بـذلك، وحيـث البلـدان املـسامهة بقـوات علـى                    واإليذاء

اختاذ إجراءات وقائية مالئمة تشمل التدريب لزيادة الوعي قبل مرحلـة نـشر القـوات، وغريهـا                 
 من اإلجراءات لضمان املساءلة التامة يف حاالت إتيان أفراد قواا مثل هذا السلوك؛

 يــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة حــىت   متديــد وال يقــرر - ٥ 
 ؛٢٠٠٧أبريل /نيسان ٣٠

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر - ٦ 
 


