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رقـــــــــم اجللســـــــــة   
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

الــــــــــــدعوات 
 عمــــــــــــــــــــال

  املتكلمون    ٣٧  املادةب

  القرار والتصويت  
 -املعارضــــون  -(املؤيـــدون  

  املمتنعون عن التصويت)

            ٦٥٢٣  
نيســــــــان/أبريل  ٢٧

٢٠١١  

تقريـــر األمـــني العـــام عـــن  
ــق   ــا يتعلـــــ ــة فيمـــــ احلالـــــ
بالصــــــــــحراء الغربيــــــــــة 

)S/2011/249(  

ــن   ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ مشـ
ــبانيا    ــي وإسـ ــاد الروسـ االحتـ
وفرنســـا واململكـــة املتحـــدة 
ــدة   ــات املتحــــــــ والواليــــــــ

)S/2011/268(  

من أعضاء الس (جنـوب   ٥  إسبانيا
ــا،   ــابون، وفرنسـ ــا، وغـ أفريقيـ

  ونيجرييا)واململكة املتحدة، 

  )٢٠١١( ١٩٧٩القرار 
٠-٠-١٥  

    
  احلالة يف ليربيا -  ٢

  
  عرض عام    

ــن     خــالل   ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي  الفت
ــت      ١٠ ــك جلس ــا يف ذل ــا، مب ــة يف ليربي  انجلســات بشــأن احلال

، واعتمـــد مخســـة )١٣(مـــع البلـــدان املســـامهة بقـــوات انمغلقتـــ
قرارات مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق. واسـتمع الـس        

ئيسـة بعثـة   إىل إحاطات قدمتها املمثلة اخلاصة لألمـني العـام ور  
األمم املتحـدة يف ليربيـا، ورئـيس تشـكيلة ليربيـا التابعـة للجنـة        

  بناء السالم.
وخــالل تلــك اجللســات، نظــر الــس يف واليــة بعثــة    

األمم املتحدة يف ليربيا، اليت مـددت مـرتني، ملـدة سـنة واحـدة      
. ونظــر الــس أيضــا يف األعمــال التحضــريية  )١٤(يف كــل مــرة

ــات الرئا ــرين    لالنتخابـ ــدت يف تشـ ــيت عقـ ــريعية الـ ــية والتشـ سـ
، والتحــديات السياســية واألمنيــة الــيت    ٢٠١١األول/أكتــوبر 

  تواجه البلد.
الــس تــدابري اجلــزاءات، ومــدد مــرتني واليــة  وجــدد   

دد ، جــ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ١٧ فريــق اخلــرباء. ويف
شــهراً  ١٢الــس حظــر الســفر وحظــر توريــد األســلحة ملــدة  

__________ 

  .S/PV.6608 و S/PV.6376 انظر  )١٣(  
  .)٢٠١١( ٢٠٠٨  و )٢٠١٠( ١٩٣٨القراران   )١٤(  

ــرار   ــق   )٢٠١٠( ١٩٦١مبوجــب الق ــة فري ــدد أيضــاً والي . وم
ــدة   ــرباء ملـ ــىت   ١٢اخلـ ــهرا، حـ ــمرب   ١٦شـ ــانون األول/ديسـ كـ

ــمرب   ١٤. ويف ٢٠١١ ــانون األول/ديســـ ــدد ٢٠١١كـــ ، جـــ
فرض حظر السـفر وحظـر توريـد األسـلحة     مرة أخرى الس 

. ومـدد أيضـاً   )٢٠١١( ٢٠٢٥شهراً مبوجب القرار  ١٢ملدة 
  .  )١٥(شهراً ١٢والية فريق اخلرباء ملدة 

  
ــبتمرب  ٨   ــبتمرب أيلول ١٣إىل  ٢٠١٠أيلول/ســ /ســ

: اإلحاطـــات اإلعالميــــة بشــــأن احلالــــة يف  ٢٠١١
  ليربيا ووالية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

ــبتمرب  ٨ يف   ــس إىل  ٢٠١٠أيلول/ســـ ــتمع الـــ ، اســـ
إحاطة قدمتها املمثلة اخلاصة لألمني العـام ورئيسـة بعثـة األمـم     
املتحــدة يف ليربيــا، الــيت أفــادت بــأن احلالــة العامــة يف ليربيــا         
مستقرة، ولكنها ال تزال هشة، وهناك حاجة إىل حتقيـق مزيـد   
من التقدم يف عدد من اـاالت لتوطيـد السـالم. وذكـرت أن     

__________ 

ملزيد من املعلومات بشأن تدابري اجلزاءات، انظر اجلـزء السـابع،     )١٥(  
 ٤١القســم الثالــث، فيمــا يتعلــق بالتــدابري املعتمــدة وفقــا للمــادة 

ــن امليثــاق. ملزيــد مــن املعلومــات عــن اللجنــة املنشــأة عمــال         م
 يــا، وعــن فريــق اخلــرباء،   بشــأن ليرب )٢٠٠٣( ١٥٢١بــالقرار 

، فيمــا يتعلـق بلجــان  ١-بـاء -انظـر اجلـزء التاســع، القسـم األول   
  جملس األمن اليت تتوىل اإلشراف على تدابري اجلزاءات احملددة.
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لبــت إدراجهــا يف جــدول أعمــال جلنــة بنــاء      احلكومــة قــد ط 
السالم، ولو حتقق ذلك فإنه سيوفر فرصة فريـدة لـس األمـن    

ــة  ــاء الســالم وجلن لضــمان أن تصــبح جهــود حفــظ الســالم    بن
ــق    ــا يتعلـــ ــاً. وفيمـــ ــة لبعضـــــها بعضـــ ــاء الســـــالم داعمـــ وبنـــ
ــريعية يف   ــية والتشـــــ ــات الرئاســـــ ــتعدادات لالنتخابـــــ باالســـــ

سياســـياً كـــبرياً قـــد أُحـــرز، ، ذكـــرت أن تقـــدماً ٢٠١١ عـــام
يف ذلـــك اعتمـــاد التشـــريعات الـــيت ســـتكون مبثابـــة إطـــار   مبـــا

لالنتخابات. وأفادت بأن االنتخابات ستكون اختبـاراً حرجـاً   
لليربيــا يف ســريها علــى طريــق االســتقرار الــدميقراطي، بيــد أن   

اتمـع   إضايف مـن  دعميف حاجة إىل جلنة االنتخابات الوطنية 
تنظـيم االنتخابـات بشـكل نـاجح. وسـلطت       من أجـل  الدويل

الضوء كذلك علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة وبعثـة األمـم        
املتحــدة يف ليربيــا لنقــل املســؤوليات األمنيــة، وأشــارت إىل أن  
احلكومة قد امتلكت العملية واعترفـت باحلاجـة إىل التخطـيط    

  .)١٦(املبكر لتعزيز املؤسسات مثل الشرطة
، اســـــتمع الـــــس إىل ٢٠١١ آذار/مــــارس  ١٦ويف   

إحاطــة قدمتــها املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام عرضــت خالهلــا   
تقريــــرا عــــن االســــتعدادات اجلاريــــة لالنتخابــــات الرئاســــية  
والتشـــريعية. وأشـــارت إىل أن عمليـــة تســـجيل النـــاخبني قـــد  
أُكملـــت دون وقـــوع أي حـــوادث أمنيـــة كـــبرية أو حتـــديات  

األمــم املتحــدة يف ليربيــا لوجســتية معوقــة، حيــث قــدمت بعثــة 
مســاعدة حمــددة األهــداف ودعمــا لوجســتيا عــن طريــق نقــل    
مواد التسجيل من وإىل املواقع اليت يتعـذر الوصـول إليهـا بـراً.     
وذكرت أن البيئة السياسية واألمنية يف ليربيا قد زادت تعقيـدا  
يف غضون ذلك بسبب االنتخابات املقبلـة واحلالـة علـى طـول     

كـوت ديفـوار، الـيت شـهدت زيـادة حـادة يف       حدود ليربيا مع 
ــك، زادت     ــى ذل ــد. وردا عل ــداخلني إىل البل عــدد الالجــئني ال

__________ 

  )١٦(  S/PV.6379،  ٦-٢الصفحات.  

ــدد        ــن عـ ــة مـ ــن احلكوميـ ــوات األمـ ــدة وقـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
دورياما، ولكن ثبت أن ضـمان التغطيـة علـى طـول احلـدود      
الطويلة والسهلة االختراق هـو أمـر يفـوق طاقامـا، وأبـرزت      

  .)١٧(فجوات يف قدرات األجهزة األمنيةهذه العمليات ال
رئيس تشكيلة ليربيـا التابعـة للجنـة بنـاء السـالم       وقدم  

تقريرا عن زيارتيه إىل ليربيا، وشدد علـى احلاجـة إىل املصـاحلة    
ــيت        ــى األراضــي ال ــدة عل ــات العدي ــل املنازع ــدءا حب ــة، ب الوطني
أججت املشاعر املريـرة املسـتمرة بـني الطـائفتني الرئيسـيتني يف      

ترحـات الداعيـة   البلد. ويف هذا الصدد، أعرب عن تأييده للمق
إىل إنشـــاء جلنـــة تارخييـــة باعتبارهـــا اخلطـــوة األوىل حنـــو بنـــاء  

ــرة وطنيـــة ” ــى هشاشـــة النظـــام     “ذاكـ ــدد كـــذلك علـ . وشـ
القضائي، ودعا احلكومة إىل مواصلة التدابري الراميـة إىل تعزيـز   
ســري عمــل احملــاكم القائمــة، وكــذلك علــى ضــرورة النظــر يف   

ــرائ   ــع اجلــ ــل مــ ــة للتعامــ ــاكم خاصــ ــاء حمــ ــادية إنشــ م االقتصــ
  .)١٨(اخلطرية

ممثلـــة ليربيـــا أن إجـــراء االنتخابـــات املقبلـــة  وأكـــدت  
بنجاح سيكون مبثابة اختبار اللتزام البلد بـاحلكم الـدميقراطي.   
وأعربــت عــن القلــق إزاء تــدفق الالجــئني مــن كــوت ديفــوار،  
ــى      ــز احلاســم عل ــى مواصــلة التركي ــدويل عل ــت اتمــع ال وحث

عدة اليت ميكـن أن تقـوض االسـتقرار يف    األزمة اإلنسانية املتصا
املنطقة دون اإلقليمية يف غرب أفريقيا بأسرها. وشددت علـى  
احلاجة املاسة إىل املوارد لـتمكني جمتمـع املسـاعدات اإلنسـانية     

  .)١٩(واحلكومة من إعداد استجابة فعالة للحالة السائدة
ــبتمرب  ١٣ ويف   ــس إىل  ٢٠١١أيلول/سـ ــتمع الـ ، اسـ

ا املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام عرضــت خالهلــا  إحاطــة قدمتــه
__________ 

  )١٧(  S/PV.6495،  ٤-٢الصفحات.  
  .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  
  .٨  و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  
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تقريــــرا عــــن االســــتعدادات اجلاريــــة لالنتخابــــات الرئاســــية  
ــا يف    ــرر إجراؤهـ ــريعية املقـ ــوبر   ١٠والتشـ ــرين األول/أكتـ تشـ

. وأفادت بأن استفتاًء وطنياً للبـت يف أربعـة تعـديالت    ٢٠١١
ــة     ــم األمهيــ ــاً حاســ ــرب مترينــ ــتور، ويعتــ ــى الدســ ــة علــ مقترحــ

، قد جرى بنجـاح بـدعم مـن البعثـة ودون وقـوع      لالنتخابات
ــم     ــة األمـ ــرت أن دور بعثـ ــرية. وذكـ ــة خطـ ــوادث أمنيـ أي حـ
ــاعدات    ــيق املسـ ــى تنسـ ــزال يركـــز علـ ــا ال يـ املتحـــدة يف ليربيـ
الدولية، واستخدام املساعي احلميدة للبعثة ـدف كفالـة يئـة    
أجواء مؤاتية النتخابـات سـلمية. ويف ضـوء تنـامي التحـديات      

، قالــت إن بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا تعمــل عــن  احلدوديــة
كثـــب مـــع عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار لتعزيـــز 
ــدوريات      ــادة تنســيق ال ــك زي ــا يف ذل ــتني، مب ــني البعث التعــاون ب
احلدوديـــة، وتبـــادل املعلومـــات. ويف الوقـــت نفســـه، تواصـــل 
التخطيط لنقل املسؤوليات األمنيـة مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف      
ــات     ــد أن التحــديات املتصــلة باالنتخاب ــا إىل احلكومــة، بي ليربي
والتطـــورات املتعلقـــة بكـــوت ديفـــوار قـــد أبطـــأت مـــن هـــذه 
العمليــة. وشــددت كــذلك علــى ضــرورة مواصــلة بنــاء قــدرة   

  .)٢٠(قطاع األمن إلتاحة النقل الفعلي للمسؤوليات األمنية
رئيس تشكيلة ليربيـا التابعـة للجنـة بنـاء السـالم      وقدم   

تقريرا بشأن عدة مشاريع جديدة ستمول جزئيا مـن صـندوق   
بناء السالم، مبا يف ذلك تشييد مخسة مراكـز للعدالـة واألمـن.    

اجلـزء املتبقـي مـن التمويـل ال يـزال       غري أنه أشار إىل أن تـأمني 
يشــكل حتــديا، نظــرا ألن الشــرطة الوطنيــة الليربيــة، الــيت كــان  
ــن       ــاين م ــة، تع ــن البعث ــة م ــع أن تســتلم املســؤوليات األمني يتوق
نقص شديد يف املوارد. ودعا اتمع الـدويل إىل االسـتثمار يف   
ــه    ــى وجــ ــرة وعلــ ــة بصــــورة مباشــ ــة الليربيــ الشــــرطة الوطنيــ

  .)٢١(السرعة
__________ 

  )٢٠(  S/PV.6610،  ٥-٢الصفحات.  
  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

وزير خارجية ليربيـا باملسـامهات الرئيسـية الـيت     وذكّر   
قدمتــها بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا منــذ إنشــائها يف عــام         

، وشــدد علــى أن الشــراكة بــني البعثــة واحلكومــة أمــر   ٢٠٠٣
 حيــــوي لضــــمان حريــــة االنتخابــــات ونزاهتــــها وشــــفافيتها 
ومصــداقيتها. وال تــزال هنــاك حتــديات هائلــة، مبــا يف ذلــك       
ــع     ــة مـ ــائل احلدوديـ ــدي للمسـ ــات والتصـ ــيط لالنتخابـ التخطـ

ــوت ــع      كــ ــل يف مطلــ ــيت ستصــ ــيم الــ ــة التقيــ ــوار، وبعثــ ديفــ
لتقيـيم اسـتعداد احلكومـة وقـدرا علـى االعتمـاد        ٢٠١٢ عام

علــى قــدراا األمنيــة اخلاصــة. وشــدد علــى ضــرورة وضــع        
  .)٢٢(للبعثة يتسم حبسن التنظيم والتوقيتجدول انسحاب 

  
/ســبتمرب أيلول ١٦  و ٢٠١٠/ســبتمرب أيلول ١٥  

: متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا    ٢٠١١
  ومناقشة بشأن ختفيض قوامها تدرجييا يف املستقبل  

ــبتمرب  ١٥يف    ــرار  ٢٠١٠أيلول/ســـ ــب القـــ ، ومبوجـــ
ــة األمــم املتحــدة يف    )٢٠١٠( ١٩٣٨ ــة بعث مــدد الــس والي

، ٢٠١١أيلول/ســـبتمرب  ٣٠ليربيـــا ملـــدة ســـنة واحـــدة، حـــىت 
أكيد والية البعثة، وهي مسـاعدة  وقرر، يف مجلة أمور، إعادة ت

احلكومة بتقدمي الدعم اللوجسيت، وتنسيق املساعدة االنتخابية 
ــة مــن     ــة ودعــم املؤسســات واألحــزاب السياســية الليربي الدولي
ــد     ــات ســلمية. وأي ــاخ يفضــي إىل إجــراء انتخاب ــة من أجــل يئ
الس أيضاً توصية األمـني العـام بـأن يكـون إجـراء انتخابـات       

ة وخاليــة مـن الرتاعـات معيــارا أساسـيا للتخفــيض    حـرة ونزيهـ  
  .لبعثة يف املستقبلقوام االتدرجيي ل
ــبتمرب  ١٦ يفو   ــرار  ٢٠١١أيلول/ســ ــب القــ ، ومبوجــ
ــة األمــم املتحــدة يف    )٢٠١١( ٢٠٠٨ ــة بعث مــدد الــس والي

، ٢٠١٢لول/ســـبتمرب أي ٣٠ليربيـــا ملـــدة ســـنة واحـــدة، حـــىت 
__________ 

  .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  
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وقرر، يف مجلة أمور، تكرار اإلذن بأن تواصل البعثـة مسـاعدة   
احلكومـة علــى تنظـيم االنتخابــات الرئاسـية والتشــريعية العامــة    

، بتقــدمي الــدعم اللوجســيت، وتنســيق املســاعدة      ٢٠١١لعــام 
االنتخابيـــة الدوليـــة ودعـــم املؤسســـات واألحـــزاب السياســـية 

  ت إلجراء انتخابات سلمية.  الليربية يف يئة مناخ مؤا
ــب       ــرار، رحـ ــاد القـ ــت اعتمـ ــيت أعقبـ ــة الـ ويف املناقشـ

أعضــاء الــس بالتقــدم الــذي أحرزتــه ليربيــا، وال ســيما يف       
االستعدادات لالنتخابات، وأعربوا عن تأييدهم لتمديد واليـة  

ممثلــو أملانيــا والربتغــال بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا. وأعــرب  
م لتوصــية األمــني العــام وفرنســا واململكــة املتحــدة عــن تأييــده

ــا       ــة وتشــكيلتها وقوامه ــة البعث ــإجراء اســتعراض يشــمل والي ب
، والحظـوا أن هـذا األمـر مل يـرد     ٢٠١٢أيار/مايو  ٣٠حبلول 

. وأعرب ممثـل اململكـة املتحـدة عـن خيبـة      )٢٣(يف القرار املتخذ
أمله من أن القرار مل يأخذ بالتعديالت الـيت طرحهـا عـدد مـن     

االســتعراض. وأكــد التزامــه بتحســني    أعضــاء الــس بشــأن   
ــاد بأنــ      ــظ الســالم، وأف ــات حف ــة بعث ــاءة وفعالي ــي  هكف ال ينبغ

ــات حفــظ الســالم مــن االســتعراض     ــة مــن بعث اســتثناء أي بعث
. وذكرت ممثلة الواليات املتحـدة  )٢٤(املنتظم من جانب الس

أا ليست مستعدة لتقرر مسبقاً إجراءات جملس األمـن بشـأن   
اإلــاء التــدرجيي لبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، مسـألة بأمهيــة  

__________ 

  )٢٣(  S/PV.6619 ــا ٣، الصـــــــفحة ــال)؛ و (فرنســـــ ــا والربتغـــــ أملانيـــــ
  (اململكة املتحدة). ٥  والصفحة

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

بالنظر لبيئة انعدام اليقني احمليطة باالنتخابات املقبلة والتوترات 
ــة     ــيس اآلن وقــت فــرض أطــر زمني ــه ل يف املنطقــة. وأكــدت أن
ــدرجيي جيــب أن       ــاء الت ــة، وأكــدت أن اإل ــى البعث ــدة عل جام

دان، ال إىل موعـد  يكون قرارا يتخذ استنادا إىل احلقائق يف امليـ 
ورحب وزير خارجية ليربيا بتمديـد واليـة    .)٢٥(ائي مصطنع

بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، وأقر باملسامهة اهلامـة الـيت تقـدمها    
البعثة يف مساعدة بلده على التصـدي للتحـديات العديـدة الـيت     
ــربيني       ــة والشــعب اللي ــأن احلكوم ــد كــذلك ب ــا. وتعه يواجهه

دما صـوب كفالـة حتقيـق السـالم املسـتدام      سيواصالن املضي ق
  .)٢٦(والتنمية املستدامة فترة طويلة بعد انسحاب قوات البعثة

  
ــارس  ٣   ــدعم   ٢٠١١آذار/مـ ــدة الـ ــحب وحـ : سـ

  التابعة للبعثة من سرياليون  

ــرار  ٢٠١١آذار/مـــــارس  ٣ يف   ــذ الـــــس القـــ ، اختـــ
ــف    )٢٠١١( ١٩٧١ ــى وق ــور، عل ــة أم ــص، يف مجل ــذي ن ، ال

، وطلــب إىل )٢٠٠٥( ١٦٢٦اإلذن املمنــوح مبوجــب القــرار 
ــا أن تقــوم حبلــول     ــة األمــم املتحــدة يف ليربي آذار/مــارس  ٧بعث

بســـحب األفـــراد العســـكريني الـــذين يـــوفرون األمـــن  ٢٠١١
  .)٢٧(للمحكمة اخلاصة لسرياليون

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
املتحـدة يف ليربيـا،   ملزيد من املعلومـات بشـأن واليـة بعثـة األمـم        )٢٧(  

  .“عمليات حفظ السالم”انظر اجلزء العاشر، القسم األول، 
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  اجللسات: احلالة يف ليربيا

  وثائق أخرى  البند الفرعي  رقم اجللسة وتارخيها

الـــــدعوات 
ــال  عمــــــــــ

    ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــال الــــ عمــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩املادة ب

  القرار والتصويت
ــدون  املعارضــون  -(املؤي

املمتنعــــــــــون عــــــــــن  -
  التصويت)

              ٦٣٧٩  
  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٨

احلـادي  املرحلـي   التقرير
والعشرون لألمـني العـام   
عن بعثـة األمـم املتحـدة    

  )  S/2010/429يف ليربيا (

املمثلــــــــة اخلاصــــــــة   ليربيا  
لألمني العام ورئيسـة  
بعثــة األمـــم املتحـــدة  

  يف ليربيا

    مجيع املدعوين

٦٣٨٣  
  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٥

احلـادي  املرحلـي   التقرير
والعشرون لألمـني العـام   
عن بعثـة األمـم املتحـدة    

  )S/2010/429يف ليربيا (

مشــــــروع قــــــرار 
مقـــــــــدم مــــــــــن  
الواليــات املتحــدة 

)S/2010/475(  

  )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار       ليربيا
٠-٠-١٥  

٦٤٥٤  
ــانون ١٧ ــمرب  كـ األول/ديسـ

٢٠١٠  

مشــــــروع قــــــرار   
مقـــــــــدم مــــــــــن  
الواليــات املتحــدة 

)S/2010/643(  

  )٢٠١٠( ١٩٦١القرار       
٠-٠-١٥  

٦٤٩٣  
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣

ــالة ــة  رســــ  ١١مؤرخــــ
 ٢٠١١شــــــــباط/فرباير 

موجهة من األمني العـام  
إىل رئــيس جملــس األمــن 

)S/2011/74(  

مشــــــروع قــــــرار 
مقـــــــــدم مــــــــــن  
الواليــات املتحــدة 

)S/2011/106(  

  )٢٠١١( ١٩٧١القرار       سرياليون
٠-٠-١٥  

٦٤٩٥  
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٦

املرحلـــي الثـــاين  التقريــر 
والعشرون لألمـني العـام   
عن بعثـة األمـم املتحـدة    

  )S/2011/72يف ليربيا (

املمثلــــــــة اخلاصــــــــة   ليربيا  
لألمـــــــــني العـــــــــام، 
ــكيلة   ــيس تشــــ ورئــــ
ليربيــا التابعــة للجنــة   

  بناء السالم  

    مجيع املدعوين

٦٦١٠  
  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٣

املرحلــي الثالــث  التقريــر
والعشرون لألمـني العـام   
عن بعثـة األمـم املتحـدة    

  )S/2011/497يف ليربيا (

ــا    ليربيـــــــــــ
ــر  (وزيـــــــــ

  اخلارجية)

املمثلــــــــة اخلاصــــــــة 
لألمـــــــــني العـــــــــام، 
ــكيلة   ــيس تشــــ ورئــــ
ليربيــا التابعــة للجنــة   

  بناء السالم  

    مجيع املدعوين

٦٦١٩  
  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٦

املرحلــي الثالــث  التقريــر
والعشرون لألمـني العـام   
عن بعثـة األمـم املتحـدة    

  )S/2011/497يف ليربيا (

مشــــــروع قــــــرار 
مقدم مـن جنـوب   
أفريقيــــا وغــــابون 
ونيجرييـــا واهلنـــد   
ــات  والواليــــــــــــــ
ــدة  املتحــــــــــــــــــــ

)S/2011/576(  

ــا  ليربيـــــــــــ
ــر  (وزيـــــــــ

  اخلارجية)

مـــــن أعضـــــاء  ٥  
الـــــس (أملانيـــــا 

نسا والربتغال وفر
واململكة املتحـدة  
والواليـــــــــــــــات 
  املتحدة)، وليربيا

  )٢٠١١( ٢٠٠٨القرار 
٠-٠-١٥  

٦٦٨٤  
ــانون ١٤ ــمرب  كـ األول/ديسـ

٢٠١١  

مشــــــروع قــــــرار   
مقـــــــــدم مــــــــــن  
الواليــات املتحــدة 

)S/2011/769(  

  )٢٠١١( ٢٠٢٥القرار       ليربيا
٠-٠-١٥  
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  احلالة يف الصومال -  ٣

  
  عام عرض  
ــن     خــالل    ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي الفت

بيانـــات رئاســـية تتعلـــق  ٤ قـــرارا و ١١جلســـة واعتمـــد  ٢٨
باحلالــة يف الصــومال. ورحــب الــس بــاخلطوات الــيت اختــذها 

ملتحدة السياسي للصومال دف تعزيز وجـوده  مكتب األمم ا
يف البلد. وباإلضافة إىل ذلـك، واصـل الـس العمـل ملكافحـة      
املشكلة املتنامية املتمثلة يف القرصنة والسطو املسلح يف البحـر،  
عــرب تعزيــز اإلطــار القــانوين الــالزم حملاكمــة القراصــنة. وتتبــع    

ــاق      ــذ اتف ــدم احملــرز يف تنفي ــس أيضــاً التق ــؤرخ  ال ــويت امل جيب
ــؤرخ   ٢٠٠٨آب/أغســـــــطس  ١٩ ــاال املـــــ ــاق كمبـــــ واتفـــــ
ــه  ٩ ــة   ٢٠١١حزيران/يونيـ ــس معاجلـ ــل الـ ــريا، واصـ . وأخـ

  .األزمة اإلنسانية املنتشرة على نطاق واسع يف الصومال
، أجــرى أعضــاء الــس زيــارة  ٢٠١١ويف أيار/مــايو   

إىل كينيا إلجراء مناقشات بشأن مستقبل الصـومال، يف إطـار   
  .)٢٨(ة اليت أوفدها الس إىل أفريقياالبعث

واصــل الــس تقيــيم مــدى تــوفر الظــروف املالئمــة  و  
إلمكانية نشر عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة حتل حمـل  
بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال (بعثــة االحتــاد األفريقــي).  

مــدد الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،   و
ثالث مرات إذنه لالحتاد األفريقـي مبواصـلة نشـر بعثـة االحتـاد      

اجتمــع الــس مــرتني لكـي ميــدد يف كــل مــرة  و .)٢٩(األفريقـي 
__________ 

ملزيــد مــن املعلومــات بشــأن بعثــات جملــس األمــن، انظــر اجلــزء      )٢٨(  
ألــــف -واجلـــزء الســـادس، القســـم ثانيـــا     ،٣٦األول، القســـم  

  يتعلق بالتحقيقات يف املنازعات وتقصي احلقائق.  فيما
 ٢٠١٠ و )٢٠١٠( ١٩٦٤ و )٢٠١٠( ١٩١٠القــــــــرارات    )٢٩(  

)٢٠١١(.  

الرصد الداعم للجنـة املنشـأة عمـال     شهرا والية فريق ١٢ملدة 
  .  )٣٠()١٩٩٢( ٧٥١بالقرار 

  
إىل  ٢٠١٠/ينــــــــــــــــــاير الثاينكــــــــــــــــــانون  ١٤  

: اإلحاطات املقدمة مـن  ٢٠١١/سبتمرب أيلول ١٤
  املمثل اخلاص لألمني العام

إىل  ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤الفتـــرة مـــن   يف  
، تلقــــى الــــس عــــدة إحاطــــات ٢٠١١ أيلول/ســــبتمرب ١٤

منتظمة من املمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس مكتـب األمـم      
املتحدة السياسي للصـومال، اسـتنادا إىل تقـارير األمـني العـام،      
قدمت تقييما للحالة السياسية واألمنية وحالة حقوق اإلنسـان  

    .)٣١(واحلالة اإلنسانية يف الصومال
  

 /أيلـــول  ٣٠إىل  ٢٠١٠/ينـــاير الثاينكــانون   ١٤  
: تعزيــز بعثــة االحتــاد األفريقــي يف  ٢٠١١ ســبتمرب

الصــومال ونقــل مكتــب األمــم املتحــدة السياســي   
  للصومال

إىل  ٢٠١٠كـــانون الثاين/ينـــاير   ١٤الفتـــرة مـــن  يف   
، قـــدم ممثـــل االحتـــاد األفريقـــي إىل ٢٠١١أيلول/ســـبتمرب  ١٤

الــس إحاطــات منتظمــة تتضــمن معلومــات حمدثــة عــن نشــر  
بعثة االحتاد األفريقـي يف الصـومال وسـلط الضـوء علـى الـدور       
ــين     ــهد األمـ ــذري يف املشـ ــيري جـ ــداث تغـ ــه يف إحـ الـــذي تؤديـ

__________ 

ــراران   )٣٠(   ــد و. )٢٠١١( ٢٠٠٢ و )٢٠١٠( ١٩١٦القــــــ ملزيــــــ
ظــر اجلــزء التاســع، القســم املعلومــات عــن فريــق الرصــد، ان مــن
، فيمــــا يتعلــــق باللجنــــة املنبثقــــة عــــن القــــرارين  ١-بــــاء-أوال

  .)٢٠٠٩( ١٩٠٧  و )١٩٩٢(  ٧٥١
 S/PV.6467 و S/PV.6386 و S/PV.6313 و S/PV.6259 انظــــــــــر  )٣١(  

  .S/PV.6614 و S/PV.6599 و S/PV.6532  و S/PV.6494 و




