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 )٢٠٠٦ (١٦٧٥القرار   
 

   ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨، املعقودة يف ٥٤٣١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   
 ،إن جملس األمن 
 ١٤٩٥مبــا فيهــا القــرار  إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة بــشأن الــصحراء الغربيــة،  إذ يــشري 

/ ان نيـــس٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١، والقـــرار ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٣(
 ،٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األول ٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٤، والقرار ٢٠٠٤ أبريل

دائـم  عـادل و    سياسـي   التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل       وإذ يؤكد جمددا   
شــى اتتمترتـيـبـــات يــضمن تقريــر شــعب الــصحراء الغربيــة ملــصريه يف ســياق ومقبــول للطــرفني 

 دور ومـــسؤوليات الطـــرفني يف وإذ يالحـــظقاصـــده، مبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة وم  مـــع
 الصدد، هذا

ن تواصـل تعاوـا التـام مـع األمـم           ألدعوته للطـرفني ولـدول املنطقـة         تأكيد   يكرروإذ   
 املتحدة لوضع حد للمأزق الراهن وإلحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،

 ،)S/2006/249 (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٩املؤرخ  يف تقرير األمني العام وقد نظر 
 لالتفاقات العسكرية اليت مت التوصـل إليهـا         تام ضرورة االحترام ال   يؤكد جمددا  - ١ 
 بشأن وقف إطالق النار؛األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية مع بعثة 
 الـــدول األعــضــاء إلــــى النظــر يف تقــدمي تربعــات لتمويــل تــدابري بنــاء  يدعـــــو - ٢ 

ـح إمكانيـة زيــــادة االتـصال بــني أفـراد األســر الـذين تــشتت مشلـهم، وخاصــة      الثقـــة التــــي تتيـــ  
مشل األسر؛ زيارات لـم 

 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن احلالـة يف الـصحراء الغربيـة قبـل                      يطلب - ٣ 
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تثـال   التـدابري الـضرورية لتحقيـق االم       واصـل اختـاذ   إىل األمني العـام أن ي     يطلب   - ٤ 
 اللـل البعثة لسياسة األمم املتحدة املتعلقة بعدم التسامح مطلقا فيما يتعلق باالستغـ            ـالفعلي داخ 

 ع أشـكال  ـع مجيـ  ـــن، وأن يشمل ذلك وضع استراتيجيات وآليات مالئمة ملن        ـواالعتداء اجلنسيي 
ها، ومـن ذلـك االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيان، وتعزيـز تـدريب              ردعسوء السلوك وحتديدها و   

أفــراد البعثــة ملنــع وقــوع أي ســوء ســلوك وضــمان االمتثــال التــام ملدونــة قواعــد ســلوك األمــم    
 إىل األمــني العــام أن يتخــذ مجيــع اإلجــراءات الــضرورية وفقــا لنــشرة األمــني ويطلــباملتحــدة، 

يــــة مــــن االســــتغالل واالعتــــداء اجلنــــسيني     العــــام املتعلقــــة باختــــاذ تــــدابري خاصــــة للحما    
)ST/SGB/2003/13(        ،البلـدان املـسامهة بقـوات      وحيـث ، وإبقاء جملس األمن على اطالع بذلك 

على اختاذ إجراءات وقائيـة مالئمـة تـشمل التـدريب لزيـادة الـوعي قبـل مرحلـة نـشر القـوات،                       
 ارتكـاب  التامـة يف حـاالت       تأديبية وغريها من اإلجراءات لـضمان املـساءلة       الجراءات  اإلواختاذ  

 ثل هذا السلوك؛ملأفراد قواا 
 متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة حــىت    يقــرر - ٥ 

 ؛٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ٣١
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقــرر - ٦ 

 


