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  أفريقيا
احلالة يف ما يتعلق بالصحراء الغربية -  ١

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

ــق بالصــحراء    جلســتني وا ــة فيمــا يتعل ــرارين بشــأن احلال ختــذ ق
الغربية. ونظر الـس يف واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء       
يف الصــحراء الغربيــة ويف مســألة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة.   
ومــدد الــس واليــة البعثــة مــرتني، ملــدة ســنة واحــدة يف كــل   

  .)٢(مرة
  

ــان ٣٠   ــل /نيسـ ــان/أبريل  ٢٧  و ٢٠١٠أبريـ نيسـ
: متديد والية بعثة األمم املتحدة لالستفتاء ٢٠١١

  يف الصحراء الغربية 

ــر   ٢٠١٠نيســان/أبريل  ٣٠ يف   ــس للنظ ــع ال ، اجتم
وأعــرب ممثــل . )٣(يف مشــروع قــرار ميــدد مبوجبــه واليــة البعثــة 

أعـرب  ولكنـه  أوغندا عن تأييده ملشروع القرار قبـل اعتمـاده،   
ــوق     ــهاكات حلقـ ــاب انتـ ــزاعم ارتكـ ــق إزاء مـ ــن القلـ ــا عـ أيضـ
اإلنسان على أرض الصحراء الغربية وعدم وجـود آليـة لرصـد    

نيجرييـــا إىل أن  . وأشـــار ممثـــل)٤(اإلنســـان يف امليـــدانحقـــوق 
تـاً ومسـتعداً   هناك ممانعة واضحة ألن يكون الس متسقاً وثاب

__________ 

ــراران   )٢(   ــن  )٢٠١١( ١٩٧٩ و )٢٠١٠( ١٩٢٠القــ ــد مــ . ملزيــ
ــم املتحــدة لالســتفتاء يف الصــحراء       ــة األم ــات بشــأن بعث املعلوم

عمليــات حفــظ   ”الغربيــة انظــر اجلــزء العاشــر، القســم األول     
  .“السالم

  )٣(  S/2010/216.  
  )٤(  S/PV.6305 ٣، الصفحة.  

للمســـاعدة بشـــأن مســـألة حقـــوق اإلنســـان اهلامـــة، وحماولـــة  
  .)٥(للتقليل من خطورة انتهاكها

ــب   ــرار  ومبوجــ ــس  )٢٠١٠( ١٩٢٠القــ ــرر جملــ ، قــ
ــن، يف ــدة     األمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ــد واليـ ــور، متديـ ــة أمـ مجلـ

. ٢٠١١نيسـان/أبريل   ٣٠لالستفتاء يف الصحراء الغربية حىت 
ودعا الس الطـرفني إىل االحتـرام التـام لالتفاقـات العسـكرية      
ــم املتحــدة لالســتفتاء يف       ــة األم ــع بعث ــا م ــيت مت التوصــل إليه ال

ــار. وإذ ســلم     ــف إطــالق الن ــة بشــأن وق ــأن  الصــحراء الغربي ب
تثبيت الوضع الراهن ليس مقبوال علـى األمـد الطويـل، أهـاب     
ــالطرفني مواصــلة إبــداء اإلرادة السياســية والعمــل يف    الــس ب

  بيئة مؤاتية للحوار.
اعتمــاد القــرار، رحــب كــل مــن ممثــل فرنســا   وعقــب  

وممثل اململكة املتحدة بتدابري بناء الثقة، مبا فيهـا توسـيع نطـاق    
ــارات األ  ــامج الزي ــة    برن ــيلة لتحســني حال ــا وس ــرية باعتباره س

طـراف  ودعـت ممثلـة الواليـات املتحـدة األ    . )٦(حقوق اإلنسان
إىل العمل بصورة تعاونية مع مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون     
الالجــئني لتيســري تنفيــذ اتفاقهــا خبصــوص الزيــارات األســرية،   

ــرب    مبــا ــارات األســرية عــن طريــق ال  .)٧(يف ذلــك اســتهالل الزي
أيضــاً كــلٌ مــن ممثــل النمســا وممثــل اململكــة املتحــدة         ودعــا

ملتحـــدة حلقـــوق األطـــراف إىل التعـــاون مـــع مفوضـــية األمـــم ا
ــرام حقــوق اإلنســان لشــعب الصــحراء      اإلنســان لضــمان احت

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
(اململكـــة  ٨(فرنســا)؛ والصـــفحة   ٦املرجــع نفســـه، الصـــفحة    )٦(  

  املتحدة).
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
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. وللتأكـــد مـــن )٨(الغربيـــة يف اإلقلـــيم ويف خميمـــات الالجـــئني
ــة     ــا يف تســوية الصــراع يف الصــحراء الغربي ــة إجيابي إســهام البعث
بــدال مــن تكليــف البعثــة بواليــة ترســخ الوضــع القــائم، طلــب  

عامة أن تضع املعايري املناسـبة  ممثل اململكة املتحدة إىل األمانة ال
لقياس التقدم الذي حترزه البعثـة يف إجنـاز واليتـها، وطلـب أن     
يتضمن التقرير املقبـل تقييمـا هلـذا التقـدم مـع تصـور لتكوينـها        

  .)٩(يف املستقبل
الـــس القـــرار ، اختـــذ ٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٧ويف   
، الذي ذكر فيه، يف مجلة أمور، أنـه يرحـب   )٢٠١١( ١٩٧٩

بإنشــاء الــس الــوطين حلقــوق اإلنســان يف املغــرب وبالعنصــر  
املقتــرح فيمــا يتعلــق بالصــحراء الغربيــة، وبــالتزام املغــرب بــأن  

ية باإلجراءات اخلاصـة لـس   يكفل وصول مجيع اجلهات املعن
حقوق اإلنسـان التـابع لألمـم املتحـدة إىل مقاصـدها دون قيـد       
وال شــرط. وقــرر الــس متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة        

  .٢٠١٢نيسان/أبريل  ٣٠لالستفتاء يف الصحراء الغربية حىت 
__________ 

  .٨  و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

اعتمــاد مشــروع القــرار، أشــار ممثــل جنــوب       وقبــل  
ــة  ــة البعث ــا إىل أن والي ــل مــن     أفريقي هــي واحــدة مــن عــدد قلي

ــا، الــيت       ــدة يف أفريقي ــم املتحــدة، والوحي ــات األم ــات بعث والي
تتضــمن عنصــراً معنيــاً بشــؤون حقــوق اإلنســان. وأكــد أن   ال

البعثة ينبغي أن تمنح والية لرصد حقوق اإلنسـان، وال سـيما   
ــوق      ــة حبقـ ــوادث املتعلقـ ــن احلـ ــرية عـ ــارير األخـ ــوء التقـ يف ضـ

لغربيـــة، مبـــا يف ذلـــك األحـــداث الـــيت اإلنســـان يف الصـــحراء ا
ممثــل نيجرييــا  وأعــرب .)١٠(٢٠١٠وقعــت يف العيــون يف عــام 

عــن القلــق مــن عــدم احتــواء مشــروع القــرار علــى إشــارة إىل   
، ودعــــا إىل إشــــراك بلــــدان االحتــــاد  )١٩٩١( ٦٩٠القــــرار 

ــة   ــرتاع األفريقــي يف اجلهــود الرامي . )١١(إىل إجيــاد حــل دويل لل
وأشار متكلمون آخرون إىل مسـألة حقـوق اإلنسـان يف إقلـيم     
الصحراء الغربية، والحظوا اجلهود اليت بذهلا املغـرب والتـدابري   
اليت اختذها من أجل ترسـيخ وتعزيـز تشـجيع حقـوق اإلنسـان      

  .)١٢(ومحايتها
__________ 

  )١٠(  S/PV.6523 ٣  و ٢، الصفحتان.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
ــفحة     )١٢(   ــه، الصــ ــع نفســ ــا)؛    ٣املرجــ ــدة وفرنســ ــة املتحــ (اململكــ

  (غابون). ٤ و ٣تان والصفح
    

  فيما يتعلق بالصحراء الغربية حلالةاجللسات: ا

رقـــــــــم اجللســـــــــة   
  وثائق أخرى  البند الفرعي  وتارخيها

الــــــــــــدعوات 
 عمــــــــــــــــــــال

  املتكلمون    ٣٧  املادةب

  القرار والتصويت  
 -املعارضــــون  -(املؤيـــدون  

  املمتنعون عن التصويت)

            ٦٣٠٥  
نيســــــــان/أبريل  ٣٠

٢٠١٠  

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

)S/2010/175(  

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

)S/2010/216(  

(االحتـاد  من أعضاء الـس   ٨  إسبانيا
 ،وفرنســا ،وأوغنــدا ،الروســي

ــيك ــة ،واملكســـــــ  واململكـــــــ
 ،ونيجرييـا  ،والنمسـا  ،املتحدة

  )األمريكية املتحدة والواليات

  )٢٠١٠( ١٩٢٠القرار 
٠-٠-١٥  
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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.




