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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



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 8/1419 

 

سـنة، هـي اآلن    ١٤ مـدمرة امتـدت   ، بعد حرب أهلية٢٠٠٣
مـل مهـدد بسـالم    بلد مفعـم باألمـل. ومـع ذلـك، فـإن هـذا األ      

هــش وضــعيف، حيــث ال يــزال األمــين يعتمــد بصــورة كــبرية   
جــدا علــى الوجــود العســكري للبعثــة وقــوات الشــرطة التابعــة  

يف التخفــيض   هلــا. ودعــت إىل تــوخي احلــذر عنــد الشــروع     
التــدرجيي، وذلــك لكــي ال تتعــرض املكاســب الــيت حتققــت يف  

مـن   جمال األمن للخطر، لـيس مـن أجـل ليربيـا فحسـب، وإمنـا      
.وأبــرز األمــني العــام يف )١٠(أجــل املنطقــة دون اإلقليميــة ككــل

تقاريره الالحقة اإلجنازات اليت حتققت يف إطار الوفاء باملعـايري  
املرجعية األمنية الرئيسـية بـالرغم مـن التحـديات اجلسـام، الـيت       

  .)١١(تشمل هشاشة احلالة األمنية وضعف املؤسسات الوطنية
 كـانون األول/  ١٩إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٨  

ــمرب  ــرباء   ٢٠٠٩ديســ ــق اخلــ ــة فريــ ــد واليــ  : متديــ
  والتدابري اجلزائية

، طلـــــب الـــــس إىل ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــه  ١٨يف   
) أن جيـدد واليـة فريـق    ٢٠٠٨( ١٨١٩األمني العام يف القرار 

كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠اخلـــرباء ملـــدة إضـــافية متتـــد حـــىت 
ــذ    ٢٠٠٨ ــى أن تنفــ ــا علــ ــة ليربيــ ــس حكومــ ــجع الــ . وشــ

آخــر اســتعراض أجرتــه عمليــة    التوصــيات الــيت أســفر عنــها    
كيمربيل وأن تعمل على حنو وثيق مع عملية كيمربيل ملواصـلة  

  تعزيز الضوابط الليربية املفروضة على جتارة املاس اخلام.
 قــرر الــس ،٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٩ ويف  

ــد األســلحة    ) أن٢٠٠٨( ١٨٥٤يف القــرار  جيــدد حظــر توري
 ١٢وحظر السفر إضـافة إىل متديـد واليـة فريـق اخلـرباء لفتـرة       

ــانون األول/ديســمرب   ٢٠حــىت شــهرا  ــن  ٢٠٠٩ك ــة م ، جلمل
األسباب، منها تقييم مدى امتثال حكومـة ليربيـا نظـام عمليـة     

__________ 

  )١٠(  S/PV.5864 ٦-٢، الصفحات. 

  )١١(  S/2009/86  وS/2009/411. 

ــة      ــع عمليـ ــيق مـ ــأ، بالتنسـ ــهادات املنشـ ــدار شـ ــربيل إلصـ كيمـ
 كيمربيل.

، جدد الـس  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧ويف   
شهرا حظر السفر الـذي   ١٢ملدة  )٢٠٠٩( ١٩٠٣يف القرار 

يفرضه على األشخاص الذين يعتربون ديدا للسـالم يف ليربيـا   
الذي يفرضـه إلتاحـة اـال أمـام      وعدل حظر توريد األسلحة

للحصــول علــى  األمــم املتحــدة يف ليربيــا حكومــة ليربيــا وبعثــة
بعض األعتدة العسكرية خالل الفترة نفسـها. وطالـب الـس    
أيضا بأن تبذل احلكومة كل ما يلزم من جهـود إلنفـاذ تـدابري    
جتميــد األصــول املفروضــة علــى الكيانــات واألشــخاص الــذين 

ــول    ــت ســارية املفع ــيت ظل .وعــالوة )١٢(تشــملهم اجلــزاءات، ال
كــانون األول/ديســمرب   ٢٠الــس لغايــة   علــى ذلــك، مــدد  

  والية فريق اخلرباء الذي يرصد تنفيذ تلك التدابري. ٢٠١٠
 ١٥إىل  ٢٠٠٨أيلول/ســـــــــــــــــبتمرب  ٢٩   

: متديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم  ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب 
  املتحدة يف ليربيا

 أيلـول/  ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٣٦مبوجب القرار   
، قرر الس، يف مجلة أمور، جتديد واليـة بعثـة   ٢٠٠٨سبتمرب 

 أيلـول/  ٣٠شـهرا متتـد حـىت     ١٢األمم املتحدة يف ليربيا لفترة 
ــام بشــأن إجــراء     ٢٠٠٩ســبتمرب  ــني الع ــد توصــيات األم ، وأي

ــدرجيي  ــيض تــ ــود   ختفــ ــيض للوجــ ــإجراء ختفــ ــث أذن بــ ، حيــ
 ٢٠٠٩حبلـــول آذار/مـــارس  فـــردا ١ ٤٦٠العســـكري قـــدره 

شــرطيا. وطلــب الــس  ٢٤٠وزيــادة وجــود الشــرطة مبقــدار 
أيضا إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع حكومـة ليربيـا،       
ــدم      ــاس ورصــد التق ــر تفصــيال لقي ــة أكث ــايري مرجعي بوضــع مع

  يربيا.احملرز يف حتقيق األمن يف ل
__________ 

لالطالع على املزيد من املعلومـات، انظـر اجلـزء السـابع، القسـم        )١٢(  
 من امليثاق. ٤١الثالث، فيما يتعلق باملادة 
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)، قــدم األمــني العــام ٢٠٠٨( ١٨٣٦وعمــال بــالقرار   
معايري مرجعيـة   ٢٠٠٩ )١٣(شباط/فرباير ١٠يف تقريره املؤرخ 

األول باملؤشــرات املســتخدمة لتقيــيم   منقحــة، تتعلــق يف املقــام
التقدم احملرز يف بناء قدرات القوات املسلحة الليربيـة والشـرطة   
ــات عـــام      ــريية النتخابـ ــال التحضـ ــة، وباألعمـ ــة الليربيـ الوطنيـ

. وحددت أيضا استعادة سـلطة الدولـة فعليـا يف مجيـع     ٢٠١١
 أحناء البلد معيارا مرجعيا أساسيا.

ــالقرار   ١٥ويف    ــرر الــس ب  ١٨٨٥أيلول/ســبتمرب، ق
 )، يف مجلة أمور، متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف     ٢٠٠٩(

وتوسيع نطـاق مهامهـا.    ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٣٠ليربيا حىت 
__________ 

  )١٣(  S/2009/86. 

  مبســـاعدة حكومـــة  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أذن الـــس للبعثـــة
نتخابات الرئاسـية والتشـريعية العامـة لعـام     ليربيا على تنظيم اال

؛ وأيد توصية األمني العام بأن يكون إجـراء انتخابـات   ٢٠١١
حـرة ونزيهـة وخاليــة مـن الرتاعـات معيــارا أساسـيا للتخفــيض      

إىل األمــني العــام رصــد  التــدرجيي للبعثــة يف املســتقبل؛ وطلــب 
 التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق باألعمــال التحضــريية لالنتخابــات؛  
وأيد توصية األمني العـام بتنفيـذ املرحلـة الثالثـة مـن التخفـيض       

 ٢٠٠٩التــدرجيي للبعثــة يف الفتــرة مــن تشــرين األول/أكتــوبر   
ــايو  ــائم للعنصــر    ٢٠١٠إىل أيار/م ــى القــوام الق ــا يبقــي عل ، مم

العسكري وعنصر الشرطة. وفيما يتعلق ببناء قدرات الشـرطة  
ق التقــدم احملــرز يف الوطنيــة الليربيــة، شــجع الــس علــى تنســي 

  راتيجية للشرطة الوطنية الليربية.جمال تنفيذ اخلطة االست

  اجللسات:احلالة يف ليربيا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  تصويتالقرار وال
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٤  
نيســـــــــــــان/أبريل  ١٤

٢٠٠٨ 

التقريـــــــــر املرحلـــــــــي 
الســادس عشــر لألمــني  
العام بشـأن بعثـة األمـم    

تحــــــــدة يف ليربيــــــــا امل
)S/2008/183( 

  ٣٧املادة  
  ليربيا

  ٣٩املادة 
ــة اخلاصــة لألمــني   املمثل

 العام لليربيا

املمثلــة اخلاصــة 
لألمـــني العــــام  

  لليربيا

 

٥٩١٤  
حزيران/يونيـــــــــــه  ١٨

٢٠٠٨ 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٢رســـ
 ٢٠٠٨حزيران/يونيــــه 

ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من رئـيس  
جلنـــــة جملـــــس األمـــــن 

لقرار املنشـــأة عمـــال بـــا
٢٠٠٣( ١٥٢١ (

بشــــــــــــأن ليربيــــــــــــا  
)S/2008/371( 

مشــــــــــروع قـــــــــــرار  
)S/2008/394( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٨( ١٨١٩القرار  
  ال أحد -ال أحد  -١٥
 

٥٩٨٥ 

ــبتمرب  ٢٩ أيلول/ســـــــــ
٢٠٠٨ 

التقرير املرحلي السـابع  
عشر لألمني العـام عـن   
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 )S/2008/553ليربيا (

قـــــــــــرار  مشــــــــــروع 
)S/2008/613( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٨( ١٨٣٦القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  تصويتالقرار وال
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٥١  
ــانون األول/ ١٩  كـــــــ

 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٢رســـ
كــانون األول/ديســمرب  

موجهــــــــة إىل  ٢٠٠٨
رئيس جملس األمن مـن  
ــة    ــة للجن ــرئيس بالنياب ال
ــأة    ــن املنشـ ــس األمـ جملـ

 ١٥٢١عمـــال بـــالقرار 
)٢٠٠٣ (
)S/2008/785( 

مشروع قرار مقدم من 
  الواليات املتحدة  

)S/2008/797( 

  )  ٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار   
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦١٨٨    
ــبتمرب أيلول/ ١٥ ســـــــــ

٢٠٠٩ 

التقرير املرحلي التاسـع  
عشر لألمني العـام عـن   
بعثــة األمــم املتحــدة يف  

 )S/2009/411ليربيا (

قـــــــــــرار  مشــــــــــروع 
)S/2009/455( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )٢٠٠٩( ١٨٨٥القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

٦٢٤٦  
ــانون األول/ ١٧  كـــــــ

 ٢٠٠٩ديسمرب 

كـانون   ١١رسالة مؤرخة 
 ٢٠٠٩األول/ديســـــــــمرب 

موجهة مـن رئـيس اللجنـة    
ــالقرار   ــال بـــ ــأة عمـــ املنشـــ

٢٠٠٣( ١٥٢١ (
)S/2009/640( 

مشروع قرار مقدم من 
الواليـــــــات املتحـــــــدة 

)S/2009/648( 

  ٣٧املادة 
 ليربيا

  )  ٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار  
 ال أحد -ال أحد  -١٥

    
    احلالة يف الصومال -  ٣

 عرض عام   

ألمــن  ، عقــد جملــس ا ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
قــرارا يف إطــار الفصــل الســابع مــن      ١٣جلســة، واختــذ   ٢٧

امليثــــاق وأصــــدر مخســــة بيانــــات رئاســــية بشــــأن احلالــــة يف 
الصومال. وقيم الس الظروف املؤاتيـة إلمكانيـة نشـر عمليـة     

ــم    ــة لألمـ ــالم تابعـ ــظ سـ ــن   حفـ ــؤولية مـ ــلم املسـ ــدة تتسـ املتحـ
ــة ــي يف ا  بعثـ ــاد األفريقـ ــدم احملـــ  االحتـ ــع التقـ ــومال، وتتبـ رز لصـ

تنفيـــذ اتفـــاق جيبـــويت، وعـــزز تـــدابري اجلـــزاءات، وأدان       يف
اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت وقعــت يف الصــومال. وباإلضــافة إىل  

مشـكلة القرصـنة اآلخـذة     ذلك، اختـذ الـس إجـراءات بشـأن    
  بالتنامي.

، قام الـس بزيـارة جيبـويت    ٢٠٠٨ويف حزيران/يونيه   
  .)١٤(ار بعثته إىل أفريقيافيما يتعلق باحلالة يف الصومال، يف إط

وعالوة على ذلك، جـدد الـس تباعـا اإلذن املمنـوح       
ــة يف الصــومال واســتخدام      ــى بعث ــاء عل لالحتــاد األفريقــي باإلبق

ومدد الس مرتني والية فريق الرصـد الـذي يـدعم     .)١٥(القوة
  .)١٦(  )١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

__________ 

، ٤٠لالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات، انظــر هــذا اجلــزء، القســم    )١٤(  
  الثاين، فيما يتعلق ببعثات جملس األمن.واجلزء السادس، القسم 

 ١٨٣١) و ٢٠٠٨( ١٨٠١مدد الس هذا اإلذن يف القـرارات    )١٥(  
  ).٢٠٠٩( ١٨٧٢ ) و٢٠٠٩( ١٨٦٣) و ٢٠٠٨(

). ولالطـــــالع  ٢٠٠٨( ١٨٥٣) و ٢٠٠٨( ١٨١١القـــــراران    )١٦(  
-على املزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم األول       

  ريق الرصد.باء، فيما يتعلق بف




