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  من ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ٢٣و  ٢٠الرسائل املؤرخة   -  ٧
  ةـــالشمالي أيرلنداة املتحدة لربيطانيا العظمى وــــواململك فرنسا  
املتحدة األمريكية والواليات  

(اجللسة  ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٢املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٣( ١٥٠٦القرار ): ٤٨٢٠

موجهـة   ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ١٥مؤرخة يف رسالة   
إىل رئــيس جملــس األمــن، ابلــغ ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  

ــس ــع       اجملل ــة مجي ــة بتلبي ــة املتعلق ــد مت حــل املســائل الباقي ــه ق بأن
حادثــة لــوكريب. وقــال إن  قــرارات جملــس األمــن النامجــة عــن 

املتـهمني   اجلماهريية العربية الليبية قـد سـهلت تقـدمي املشـتبهني    
) إىل العدالـة، وحتملـت   ١٠٣يف حادث تفجري طائرة (بـان آم  

ــلطات     ــع سـ ــؤوليها؛ وتعاونـــت مـ ــال مسـ ــؤولية عـــن أفعـ املسـ
ــكتلندية؛  ــق االسـ ــدفع    التحقيـ ــة بـ ــات الالزمـ ــرت الترتيبـ وأجـ

قد أدانت مرارا كل  التعويض املناسب. كما أكد أن حكومته
رفـع فـورا   ألن ي األمـن  جملسأعمال اإلرهاب. ودعا بعد ذلك 

) ١٩٩٢( ٧٤٨التــدابري املنصــوص عنــها يف قراراتــه: القــرار     
  .)١()١٩٩٣( ٨٨٣والقرار 
 ٢٠٠٣آب/أغســــــطس  ١٥رخــــــة مؤ ويف رســــــالة  

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، أشــار ممــثال اململكــة املتحــدة 
 /أغســطسآب ١٥والواليــات املتحــدة إىل الرســالة املؤرخــة    

ماهرييـــة العربيـــة مـــن اجل اجمللـــساملوجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٣
ــة ــة الليبي ــان آم    واملتعلق ــائرة (ب ــتفجري ط ــادا أن ١٠٣ب )، وأف

ــتعدتان     ــدة مسـ ــات املتحـ ــدة والواليـ ــة املتحـ ــوميت اململكـ حكـ
ــدابري  ــه    للســماح برفــع الت  ٧٤٨الــيت اختــذها اجمللــس يف قراري

) حاملا جيري حتويل املبالغ الالزمـة  ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢(
مت  يبيــة إىل حســاب الضــمان الــذياملشــار إليهــا يف الرســالة الل

  .)٢(االتفاق عليه
ــة    ــودة يف  ٤٨٢٠ويف اجللســ ــبتمربأيلول ٩املعقــ  /ســ
يف جدول أعماله الرسالتني املـذكورتني   اجمللس، أدرج ٢٠٠٣

أعاله. وُدعي ممثـل اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة إىل االشـتراك يف      
__________ 

  )١(  S/2003/818. 

  )٢(  S/2003/819. 

اوضـات  فملاجللسة. وقال الرئيس (اململكة املتحدة) إنـه نتيجـة   
عـن   بتحمـل املسـؤولية   اجلماهريية العربية الليبيـة ، قبلت مضنية

ووافقت على دفـع  ) فوق لوكريب، ١٠٣آم  بانتفجري رحلة (
ووافقت على التعاون مـع   الضحايا، تعويضات سخية إىل أسر

أي حتقيقـــات أخـــرى يف حـــادث لـــوكريب وأعلنـــت نبـــذها      
جـدا  مكاسـب هامـة   . ووصف تلك االتفاقـات بأهنـا   اإلرهاب

تفتح الباب أمام إمكانيـة عـودة ليبيـا إىل اجملتمـع الـدويل ورفـع       
جملـس األمـن   . غري أنه أضـاف أيضـا أنـه يـتعني علـى      العقوبات

أخــــذ يف احلســــبان عــــاملني: أوال، إن اجمللــــس جيــــب أن أن ي
ــا، ويتصــرف باإلمجــاع؛  مثــة شــواغل أخــرى مشــروعة  أن ثاني

 زالت حباجة إىل حـل. ما اجلماهريية العربية الليبية بجدا تتعلق 
بشــأن  اجمللــسونتيجــة للمناقشــة الــيت جــرت فيمــا بــني أعضــاء 

ــام  ٣٣املـــادة هـــذين العـــاملني، اســـتند الـــرئيس إىل   مـــن النظـ
وطُــرح   .قتــرح تعليــق اجللســةواالــداخلي املؤقــت للمجلــس، 

  للتصويت، ونال موافقة باإلمجاع.اإلجرائي قتراح الذلك ا
ادت اجللســة إىل ، عــ٢٠٠٣أيلول/ســبتمرب  ١٢ويف    

ــي     ــاد الروسـ ــن االحتـ ــل مـ ــي كـ ــات ممثلـ ــاد، وأدىل ببيانـ االنعقـ
ــة     ــة العربيـ ــا واجلمهوريـ ــتان وبلغاريـ ــا وباكسـ ــبانيا وأملانيـ واسـ

. ووجـه  املتحـدة  الواليـات السورية وفرنسا واململكة املتحدة و
الرئيس (اململكة املتحدة) االنتباه إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن     

وطٌرح مشـروع القـرار للتصـويت     ؛)٣(دةبلغاريا واململكة املتح
شـــئ وامتنـــاع  صـــوتا مؤيـــدا مقابـــل ال ١٣واعتمـــد بأغلبيـــة 
) عـن التصـويت، بوصـفه    املتحـدة  الواليـات عضوين (فرنسـا و 

)، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      ٢٠٠٣( ١٥٠٦القرار 
  :اجمللسأن 

و  ٤أن يرفع على الفور التدابري املـذكورة يف الفقـرات    يقرر   
 ٧و  ٦ و ٥و  ٤و  ٣) والفقـــرات ١٩٩٢( ٧٤٨مـــن القـــرار  ٦و  ٥

  )؛١٩٩٣( ٨٨٣من القرار 

__________ 

  )٣(  S/2003/824. 
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مـن القـرار    ٩حل اللجنة املنشأة مبوجب الفقـرة   يقرر كذلك  
  )؛١٩٩٢( ٧٤٨

الرسائل املؤرخـة  ”اختتم نظره يف البند املعنون  أنه يقرر أيضا  
املوجهة من فرنسا، واململكـة   ١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ٢٣و  ٢٠

ــى و  ــا العظمـ ــدة لربيطانيـ ــدااملتحـ ــدة   أيرلنـ ــات املتحـ ــمالية، والواليـ الشـ
املعروضـة علـى    ، وعليه ُيحذف هذا البند من قائمة املسـائل “األمريكية

  اجمللس.
ــل     ــال ممث ــاتوق ــة  إن  املتحــدة الوالي ــة العربي اجلماهريي
 الليبــيني  لشخصــني اتســليمها  ب أوفــت بأحــد املطالــب   الليبيــة

بسـائر املطالـب   وأوفـت بعـد ذلـك     مـة، املشتبه فيهمـا للمحاك 
بـان  (اليت طرحتها األمـم املتحـدة يف مـا يتعلـق بـتفجري الرحلـة       

ــرارا  .)١٠٣آم  ــوات،  بتلـــكوإقـ ــارض الواليـــات ملاخلطـ  تعـ
ــا عــن     ــة املتحــدة رفــع جــزاءات األمــم املتحــدة رمسي اجلماهريي

ليبيـا أو   تسـيئ جيـب أال   أنـه بيد أنـه شـدد علـى     .العربية الليبية
مـن جانـب    قبـول  أنـه قـرار علـى   ذلـك ال ع الدويل تفسـري  اجملتم

ــار      ــة قــد أعــادت االعتب ــأن احلكومــة الليبي الواليــات املتحــدة ب
ــها. ف ــه   لنفس ــد أضــاف أن ــات املتحــدة    ق ــزال لــدى الوالي ال ي

مــن شــواغل جديــة إزاء جوانــب أخــرى مــن الســلوك اللــييب،   
ونبذها للقواعـد   ؛سجلها السيئ يف جمال حقوق اإلنسان بينها
 ؛يف أفريقيـــا ةغـــري املســـؤول وتصـــرفاهتا ؛املعـــايري الدميقراطيـــةو

سـعيها إىل احلصـول   و ؛وتارخيها احلافل بالضلوع يف اإلرهـاب 
 على أسلحة الـدمار الشـامل ووسـائط إيصـال هـذه األسـلحة.      

سـتكثف جهودهـا مـن أجـل وضـع       املتحدة الوالياتوقال إن 
ــا    يشــمل  مــا ، وهــوحــد لألعمــال اخلطــرية الــيت تقــوم هبــا ليبي

اإلبقاء بالكامل على اجلزاءات اليت تفرضـها الواليـات املتحـدة    
لـيس بوسـع الواليـات    وقـال إنـه    من جانب واحد علـى ليبيـا.  

ــة،     ــا إىل اختــاذ اخلطــوات املطلوب ــادر ليبي املتحــدة ضــمان أن تب
ا علـى قـرار اجلـزاءات    هود أن يساء تفسري تصـويت تال  اكما أهن

ا الواليات املتحـدة مـن   اليت اختذهتقرار بتعديل التدابري  أنهعلى 
، ويف لك الســببلـذ  واختــتم كلمتـه بقولـه إنــه  . جانـب واحـد  

عــن التصــويت  بلــده امتنــعفقــد ضــوء الشــواغل الــيت ذكرهــا، 
  .)٤(القرار ذلكعلى 

__________ 

  )٤(  S/PV.4820 (Part II) ٥ و ٤، الصفحتان. 

يف االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه     وقال ممثل فرنسا إن  
ومؤسســة  UTAبــني ممثلــي أســر ضــحايا رحلــة   اليــوم الســابق

ايف أتاح الفرصة أمام فرنسا لعدم معارضـة رفـع اجلـزاءات    القذ
رفـع اجلــزاءات املفروضــة علــى  . ووصــف املفروضـة علــى ليبيــا 

 ذلــكيشــكِّل مرحلــة هامــة يف عمليــة إعــادة إدمــاج  بأنــه ليبيــا 
عـودة األمـور إىل طبيعتـها،    أكـد أن  والبلد يف اجملتمع الـدويل.  

اذ مـا يلـزم   ، تفتـرض أن تواصـل ليبيـا اختـ    فرنسـا  هشـجع الذي ت
. كمــا أكــد أن مــن مبــادرات تتجــاوز شــروط رفــع اجلــزاءات 

سوف تسهر على كفالة سرعة تنفيـذ االتفـاق الـذي مت    فرنسا 
 UTAالتوصــل إليــه بــني أســر ضــحايا عمليــة تفجــري طــائرة        

هــو جــوهر املوقــف الــذي   ، وقــال إن ذلــكومؤسســة القــذايف
اختـذه  أدى إىل امتناع فرنسا عن التصويت علـى القـرار الـذي    

ــوه. كمــا شــدد علــى أن فرنســا ت  جملــس األمــن   ــزم أيضــا  لت عت
ــوق اإلنســان       ــى حق ــة عل ــب املنطوي ــع اجلوان ــى مجي الســهر عل

  .)٥(ومكافحة اإلرهاب
وشــــدد ممثــــل اململكــــة املتحــــدة علــــى أن         

الترتيبات للمحاكمـة واالسـتئناف متـت وفقـا لقـرارات جملـس       
لـى ليبيـا   زاءات عاجلـ فرض اجمللس أعرب عن تقديره لاألمن. و

حــىت تفــي مبتطلبــات معينــة، حيــث كانــت اجلــزاءات الوســيلة   
الحق يســ . وقــال إن بلــده  الوحيــدة لتحقيــق العدالــة بالفعــل   

أن . وأكـد أن بلـده يأمـل    األشخاص املسؤولني عـن اإلرهـاب  
تفجــري الرحلــة  ا مــن االرتيــاح ألســر ضــحاياقــرار قــدرالحيقــق 

ــان آم ( ــال إن  ،وأصــدقائهم) ١٠٣ب ــاق وق ــااالتف نتيجــة ء ج
  .)٦(عديدة لسنوات استمرتجهود دبلوماسية صبورة 

ــاطفهم مــع أســر ضــحايا        وأعــرب املتكلمــون عــن تع
واهلجــوم  UTA 772) والرحلــة ١٠٣بــان آم (تفجــري الرحلــة 
. كمـا أعربـوا   يف بـرلني  La Belle لـمرقص ال بـ اإلرهايب على 

مـا  قد أوفت متا اجلماهريية العربية الليبيةعن موافقتهم على أن 
. ودعـا عـدد   األمـن  جملـس بشروط رفع اجلزاءات الـيت فرضـها   

__________ 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
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إىل مواصــلة االلتــزام  اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة مــن املــتكلمني 
ــاون يف       ــها التع ــور، من ــة أم ــا يشــمل مجل ــات، مب ــذ االتفاق بتنفي
جهود مكافحـة اإلرهـاب، وسـداد التعويضـات ألسـر ضـحايا       

  اهلجمات اإلرهابية ذات الصلة.
أملانيا وفرنسا واململكـة املتحـدة بتوصـل     ورحب ممثلو  

ــة ممثلــي أســر ضــحايا    إىل  ومؤسســة القــذايف  UTA 772رحل
اجلماهرييـة العربيـة   اتفاق لتعـويض أسـر الضـحايا. كمـا حثـوا      

على التوصل إىل تسوية مناسبة مع ممثلي ضـحايا تفجـري    الليبية
  .)٧(املرقص يف برلني وأسرهم

ــع اجلـــ       ــبانيا إن رفـ ــة أسـ ــت ممثلـ ــهي زاءات وقالـ ال ينـ
يعـرب  فحسب هتميش بلد مثل ليبيا من اجملتمـع الـدويل، ولكنـه    

أيضــا عــن اعتــراف بتحســن عالقــات ذلــك البلــد مــع اجملتمــع   
لتــزم الــيت تبالنســبة لبلــد مثــل إســبانيا،  أضــافت أنــه الــدويل. و

مبكافحــة اإلرهــاب، فــإن إعــالن نبــذ اإلرهــاب كــأداة للعمــل   
  .)٨(السياسي هو مصدر ارتياح كبري

وشدد ممثل بلغاريا على العالقات الوثيقة واملهمة الـيت    
بلغاريــا . كمــا قــال إن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة تــربط بلــده ب

حينمــا يفــي البلــد  هبأنــالقائــل ظلــت دائمــا متماســكة بــالرأي  
ضـــها اجمللـــس، ربالشـــروط الـــيت يفاملفروضـــة عليـــه جـــزاءات 

  .)٩(عنه اجلزاءاتتلك يجب رفع ف
لي االحتاد الروسـي وباكسـتان واجلمهوريـة    غري أن ممث  

ــأخر    ــوا عــن أســفهم لت ــة الســورية أعرب يف  األمــن جملــسالعربي
وأعــرب ممــثال باكســتان    .)١٠(حســم مســألة رفــع اجلــزاءات   

معانـاة الشـعب    نألواجلمهورية العربية السورية عن سعادهتما 
__________ 

(أملانيـا)،   ٦(فرنسا)، والصفحة  ٦و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  
 (اململكة املتحدة). ٨والصفحة 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  

ــا)، والصــفحة   ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٠(    ٧(باكســتان وبلغاري
 ورية العربية السورية).(االحتاد الروسي واجلمه

قد انتـهت يف ذلـك    ،اللييب الشقيق، حتت وطأة هذه العقوبات
وإن كـان يـتفهم وجهـة     أنـه وأكـد ممثـل باكسـتان     .)١١(الوقت

النظر الفرنسية، نظرا للجوانب اإلنسـانية ملسـألة تعـويض أسـر     
،  فــإن احلكــم يف قضــايا مــن قبيــل  UTA 772رحلــة ضــحايا  

ــة داخــل     التعويضــات هــو مــن اختصــاص أجهــزة أخــرى معني
امليثاق.كمـا   اهمنظومة األمم املتحدة، علـى النحـو الـذي توخـ    

التـوتر الـذي   تفـادى  ألمكـن  لو اتبـع هـذا النـهج     نهأأكد على 
. وقـال  )١٢(اجمللس والتأخري يف الرفع النـهائي للجـزاءات   أصاب

على الرغم من تعليـق اجمللـس اإلجـراء    ممثل االحتاد الروسي إنه 
، فقـــد تقوضـــت الصـــورة ١٩٩٨املتعلـــق بـــاجلزاءات يف عـــام 

يف حــل  نتيجــة للتــأخر  لجماهرييــة العربيــة الليبيــة  لالسياســية 
أن التـدابري املقيـدة مبوجـب    وشدد علـى   .مسألة رفع اجلزاءات

الفصل السابع من امليثاق جيب أن تنتـهي مبجـرد الوفـاء جبميـع     
ــن   ــات جملــس األم ــة   )١٣(متطلب ــة العربي ــل اجلمهوري . وشــدد ممث

علـى اجمللـس أن يقـوم بفـرض     مل يكـن يـتعني    السورية على أنه
للمعانــاة  هاتعرضــعقوبــات تــؤثر ســلبيا علــى حيــاة الشــعوب و

ولعقوبــات مجاعيـــة غـــري مقبولـــة مبوجـــب القـــانون ومبوجـــب  
  .)١٤(امليثاق والقانون الدويل

__________ 

(اجلمهوريـة   ٧(باكستان)، والصـفحة   ٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
 العربية السورية).

 .٧و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  


