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 احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية - 1

 عرض عام 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةا ،  عتتد جمدتتس األمتتل جدستتتني  

يفاختت  نتةاريل  رتال احلالتة املت دعتة ابلصتحةاء الغة يتة. يفنظتة اجملدتتس يف 
لالستتتفتاء يف الصتتحةاء ذتتاتني اجلدستتتني يف يف يتتة   ثتتة األمتتم املتحتتدة 

 .(2)الغة ية )الع ثة( اليت ُمدنِّدت مةتني، ملدة سوة يف كل مةة
 

متديزززززززززززد و يزززززززززززة بعثزززززززززززة األمزززززززززززم املتحزززززززززززدة لالسزززززززززززتفتاء يف  
 الغربية الصحراء

، نتتتتتةر اجملدتتتتس مبوجتتتتتب العتتتتتةار 2012نيستتتتال/أ ةيل  24يف  
. 2013نيستال/أ ةيل  30متديد يف ية الع ثة حىت  (2012) 2044

يف  د التصويت، أ ةب اثل جووب أفةيعيا  ل خيعة أمد  ألل اجملدس 
ء آلية ديفلية حلعوق اإلنسال مل يست ع، مةة أخةى، ا تفاق  دى منرا

داختتتتل الع ثتتتتة. يفنتتتتال مل الع ثتتتتة ذتتتتي محتتتتدى   ثتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة 
 يولتتتتدالعالئتتتتل التتتتيت لتتتتيس لتتتتديها يف يتتتتة خاصتتتتة حبعتتتتوق اإلنستتتتال، اتتتتا 

ان عا تتاً ال جمدتتس األمتتل   ي  تتي األيفلويتتة حلعتتوق اإلنستتال لرتت ب 
ة اليت مت الصحةاء الغة ية. يفأ ةب ك لك  ل ندق يففد  دده مزاء ال ةيع

__________ 

. يفلالقتتالع  دتتى مليتتد (2013) 2099يف  (2012) 2044العتتةارال  (2) 
 مديتات ”األيفل،  العستماجلتلء ال اشتة،  مل امل دومات  ل الع ثة، انظتة

 .“حفظ السالم

يفيفضت    (3)2012نيسال/أ ةيل  5هبا م داد تعةية األمني ال ام املؤر  
يف صتتتتتتيغت  الوهائيتتتتتتة، مرتتتتتتدداً  دتتتتتتى أ يتتتتتتة ميتتتتتتالء ا  تعتتتتتتار الواجتتتتتتب 

. يفمتل جهتة أختةى، ذكتة اثتل املغتتةب أل (4)متل امليثتاق 100 لدمتادة
اجملدتتتس كتتتال حمعتتتاً يفصتتتائعاً حيومتتتا رفتتتض الت امتتتل لدستتتوة الثالثتتتة  دتتتى 
التوايل مع حمايف ت توسيع يف ية الع ثة لترمل جوانب دخيدة   متت 
 صتتتدة مىل قتتتا ع الع ثتتتتة يفيفظائفهتتتا، مرتتت اً مىل أل م عتتتتاء اجملدتتتس  دتتتتى 
نفتتس الو يتتة ينتتع  دتتى  تتاتق الع ثتتة مستتؤيفلية احرتامهتتا يفال متتل يففعتتا 

 .(5)لالتفانات العائمة
، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع العتتةار 2013نيستتال/أ ةيل  25يفيف  
التت ي شتتتجنع فيتتت  ال تتةفني  دتتتى مواصتتتدة جهود تتتا  (2013) 2099

مل أجل ت ليل حعوق اإلنسال يفمحايتها يف الصحةاء الغة ية يفخميمات 
توديفف لالجئني. يفمبوجب العةار نفس ، مدند اجملدس يف ية الع ثة حىت 

يفد م قدب األمني ال ام ميفتاد ستتة ضتعا   2014نيسال/أ ةيل  30
حتتتتدة لتوفيتتتت   تتتتة م  التتتتلايرات مضتتتتافيني متتتتل ضتتتتعا  شتتتتةقة األمتتتتم املت

 األسةية املوسع.
__________ 

 (3) S/2012/197. 

 (4) S/PV.6758 4-2، الصفحات. 

 .5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (5) 

    
 اجللسات: احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى العود الفة ي يفاترخيها

التتتد وات  متتتالً 
 37ابملادة 

التتتتتتتتتتد وات  متتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملادة 

 العةار يفالتصويت )املؤيديفل
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6758  

نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  24
2012 

تعةية األمني ال ام  ل احلالة 
صحةاء الغة ية فيما يت دق ابل

(S/2012/197) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل ا حتتتتتاد 
الةيفستتتتتتتتتتتتتي، مستتتتتتتتتتتتتعانيا، فةنستتتتتتتتتتتتتا، 

 (S/2012/249الو ايت املتحدة )

املغتتتتتتتتتتتتتتةب،   مسعانيا
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

 أفةيعيا

 (2012) 2044العةار 

15-0-0 

S/PV.6951  

نيستتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25
2013 

تعةية األمني ال ام  ل احلالة 
فيما يت دق ابلصحةاء الغة ية 

(S/2013/220) 

ا حتتتتتاد مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتتل 
الةيفستتتتتتتتتتتتتي، مستتتتتتتتتتتتتعانيا، فةنستتتتتتتتتتتتتا، 

 (S/2013/243الو ايت املتحدة )

 (2013) 2099العةار    مسعانيا

15-0-0 
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