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  أفريقيا
ةفيما يتعلق بالصحراء الغربياحلالة  -  ١

  عامعرض   

ــن        ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي  خــالل الفت
احلالـة فيمـا يتعلـق بالصـحراء      جلستني واختذ قرارين خبصـوص 

الغربيـة. ويف هــاتني اجللســتني، نــاقش الــس املفاوضــات الــيت  
ــراء ووادي      ــر الســاقية احلم ــة الشــعبية لتحري ــني اجلبه جــرت ب
الذهب (جبهـة البوليسـاريو) واملغـرب بشـأن مركـز الصـحراء       

ــم املتحــدة لالســتفتا    ــة األم ــة بعث ــة، ووالي ء يف الصــحراء الغربي
ــة، ومســألة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة. ومــدد الــس     الغربي

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصـحراء الغربيـة مـرتني     والية
  .)١(مرة لسنة واحدة يف كل

ــان/أبريل  ٣٠   ــان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٠٠٨نيسـ نيسـ
: متديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء ٢٠٠٩

  يف الصحراء الغربية

ــان/أبريل  ٣٠يف    ــس القـــرار   ٢٠٠٨نيسـ ــذ الـ ، اختـ
) لتمديد والية بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء    ٢٠٠٨( ١٨١٣

ــة حــىت    ــى . ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٣٠يف الصــحراء الغربي وعل
الرغم من القلق الذي أعـرب عنـه ممـثال كوسـتاريكا وجنـوب      

من عدم وجود أي ذكـر حلقـوق اإلنسـان يف مشـروع     أفريقيا 
راض اعتـــ ’’االحتـــاد الروســـي بـــاللجوء إىل    القـــرار، وديـــد 

إذا طرحــت التعــديالت الــيت اقترحتــها كوســتاريكا  ‘‘ إجرائــي
ــل جنــوب       ــد القــرار باإلمجــاع. وأعــرب ممث للتصــويت، اعتم
أفريقيا أيضا عن القلق إزاء بعض العبارات الـواردة يف القـرار،   

خشي أا ميكـن أن   ، اليت‘‘الواقعية’’ال سيما استخدام كلمة 
__________ 

طـــــالع ). ولال٢٠٠٩( ١٨٧١) و ٢٠٠٨( ١٨١٣القـــــراران   )١(  
على املزيد من املعلومات، انظر اجلـزء العاشـر، فيمـا يتعلـق ببعثـة      

 األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.

املصـــري لشـــعب  تفســـر بطريقـــة تعـــين إنكـــار احلـــق يف تقريـــر 
.ودعا أعضـاء الـس كـال الطـرفني، جبهـة      )٢(الصحراء الغربية

ــة      ــرب، إىل مواصــلة املفاوضــات حتــت رعاي البوليســاريو واملغ
  األمني العام دون شروط مسبقة وبنية حسنة.

لـس باإلمجـاع   ، اختذ ا٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠ويف   
)، الــذي قــام مبوجبــه، يف مجلــة أمــور، ٢٠٠٩( ١٨٧١القــرار 

، ورحـب  ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ٣٠بتمديد واليـة البعثـة حـىت    
مبوافقة الطرفني على مقتـرح املبعـوث الشخصـي لألمـني العـام      
إىل الصحراء الغربية املعني حديثا بإجراء حمادثات مصغرة غـري  

من املفاوضـات. ويف املناقشـة   رمسية متهيدا لعقد جولة خامسة 
أكدت عدة وفود أمهية إحراز تقـدم   ،)٣(اليت أعقبت التصويت

وأكـد  يف اجلانب اإلنساين للرتاع ورحبت بإدراجه يف القـرار.  
ممثل النمسا تأييد وفده اعتماد ج قائم على النتائج يف ميـدان  
حقوق اإلنسان وشدد على أن كـال الطـرفني ملزمـان بضـمان     

  .)٤(احترام حقوق اإلنسان لشعب الصحراء الغربية
غــري أن ممثــل كوســتاريكا أعــرب عــن األســف ألن الــس مل   

إىل أن يواصــال العمــل مــع   يؤيــد دعــوة األمــني العــام الطــرفني 
لمـون  وأعـرب املتك  .)٥(مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

برسـالة إىل   عن رضاهم عن التصـويت باإلمجـاع، الـذي بعـث    
  الطرفني بضرورة إحراز تقدم يف املفاوضات.

__________ 

  )٢(  S/PV.5884 ٤(كوســــتاريكا)، والصــــفحة  ٤- ٢، الصــــفحات 
 (جنوب أفريقيا). ٥و  ٤(االحتاد الروسي)، والصفحتان 

شـفويا قبـل    S/2009/224عدل مشروع القـرار الـوارد يف الوثيقـة      )٣(  
 التصويت.

  )٤(  S/PV.6117 ٧و  ٦، الصفحتان. 

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  
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 اجللسات: احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
 

  
  والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وفرنسا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (أ)  

  والواليات املتحدة األمريكية. ،وكوستاريكا ،وفرنسا ،وجنوب أفريقيا ،وبوركينا فاسو ،االحتاد الروسي  (ب)  
  والواليات املتحدة األمريكية. ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وفرنسا ،وإسبانيا ،االحتاد الروسي  (ج)  
 ،والنمســا ،واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية  ،وكوســتاريكا ،وفرنســا ،فاســووبوركينــا  ،وأوغنــدا ،االحتــاد الروســي  (د)  

  والواليات املتحدة األمريكية.
    

    احلالة يف ليربيا -  ٢
 عرض عام   

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عقــد الــس مثــاين         
ــات ــامهة     جلسـ ــدان املسـ ــع البلـ ــتان مـ ــتان خاصـ ــها جلسـ ، منـ

شأن احلالة يف ليربيا، اختذ فيهـا مخسـة قـرارات يف    ، ب)٦(بقوات
إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق واســتمع إىل إحاطــة قدمتــها   
املمثلة اخلاصة لألمني العام لليربيا. وركز الس اهتمامه علـى  

شــيا مــع عمليــة التخفــيض التــدرجيي، الــيت كانــت قــد بــدأت مت
ــرار  ــبة   ٢٠٠٧( ١٧٧٧القــ ــوترية املناســ ــاقش الــ ــث نــ )، حيــ

  للتخفيض التدرجيي والتقدم احملرز يف حتقيق املعايري املرجعية.
ومـــدد الـــس واليـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا   

بـالتزامن   مرتني، لفتريت ستة أشهر وسنة واحدة، على التـوايل، 
ختفــــــيض الوجــــــود العســــــكري وزيــــــادة وجــــــود       مــــــع 

__________ 

، واجللسـة  ٢٠٠٨أيلول/سـبتمرب   ٩، املعقـودة يف  ٥٩٧٢اجللسة   )٦(  
 .٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣، املعقودة يف ٦١٨٤

ثـالث مـرات، ومـدد     .وجدد الس نظام اجلـزاءات )٧(لشرطةا
.أيضا والية فريق اخلرباء ثالث مرات

 )٨(. 

ــايو ويف   ــا   ٢٠٠٩ أيار/م ــارة ليربي ــس بزي ــام ال يف  ، ق
  .)٩(إطار بعثته إىل أفريقيا

: إحاطــــة بشــــأن بعثــــة ٢٠٠٨نيســــان/أبريل  ١٤ 
  تحدة يف ليربيا  األمم امل

ــة اخلاصــة   ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ١٤يف    ــت املمثل ، قال
يف إحاطة قدمتـها للمجلـس علـى أسـاس      لألمني العام يف ليربيا

تقريـــر األمـــني العـــام إن ليربيـــا اخلاليـــة مـــن الـــرتاع منـــذ عـــام 
__________ 

 ).٢٠٠٩( ١٨٨٥) و ٢٠٠٨( ١٨٣٦القراران   )٧(  

ــرارات   )٨(    ١٩٠٣) و ٢٠٠٨( ١٨٥٤و  )٢٠٠٨( ١٨١٩القـــــــــ
.). وللحصـول علـى املزيـد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء        ٢٠٠٩(

 باء، فيما يتعلق بفريق اخلرباء.-التاسع، القسم األول 

، ٤٠لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر هذا اجلزء، القسم   )٩(  
 واجلزء السادس، القسم الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي ها  اجللسة وتارخي

  القرار والتصويت
 املمتنعون - املعارضون - املؤيدون

            ٥٨٨٤    
نيســـان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العام عن احلالـة  
فيما يتعلق بالصحراء الغربية 

)S/2008/251( 

مشروع قرار مقـدم مـن   
  (أ)دول أعضاء ٥

)S/2008/284( 

  ٣٧املادة 
 إسبانيا

مــــــن أعضــــــاء  ٦
(ب)لسا

 

  )  ٢٠٠٨( ١٨١٣القرار 
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦١١٧  
نيســـان/أبريل  ٣٠

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العام عن احلالـة  
فيما يتعلق بالصحراء الغربية 

)S/2009/200  وCorr.1.( 

مشروع قرار مقـدم مـن   
  (ج)دول أعضاء ٥
)S/2009/224( 

  ٣٧املادة 
 نياإسبا

مــــــن أعضــــــاء  ٨
(د)الس

 

  )  ٢٠٠٩( ١٨٧١القرار 
 ال أحد -ال أحد  -١٥




