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احلالة يف ليربيا -  ٢
(اجللســـة  ٢٠٠١ /مـــارسآذار ٧ املـــؤرخاملقـــرر   

  )٢٠٠١( ١٣٤٣القرار  ):٤٢٨٧
ــة يف    ــودة يف  )١(٤٢٨٧اجللســـ ــارسآذار ٧املعقـــ  /مـــ
ــاه  ، ٢٠٠١ ــا) انتبـ ــرئيس (أوكرانيـ ــه الـ إىل  األمـــن جملـــسوجـ

ــرار ـــابقة نبثــــق مــــن املناقشـــم’’، )٢(مشــــروع قــ ـــــــات الســـــ
ــاء       ـــرت أثنـ ــيت جـــــ ـــات الـ ــك املناقشـــ ــا يف ذلـ ــس، مبـ للمجلـ

االقتصـادية لـدول    االجتماع مع الوفـــــد الــــوزاري للجماعــة  
، ومن عدة وثـائق  ‘‘٢٠٠١/فرباير شباط ١٢غرب أفريقيا يف 

  .)٣(أخرى
ويف تلــك اجللســة، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت،   

الـــذي )، ٢٠٠١( ١٣٤٣القـــرار واعتمـــد باإلمجـــاع بوصـــفه 
، إذ يتصـرف مبوجـب   اجمللـس  أن، أمـور جاء فيه، ضـمن مجلـة   

  املتحدة: األممالفصل السابع من ميثاق 

__________ 

اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا  إىل  باإلضــافةخــالل هــذه الفتــرة، و  )١(  
جلسـة خاصـة مـع البلـدان الـيت ُيحتمـل أن        جمللـس االقسم، عقـد  

ــأفراد شــرطة مدنيــة يف عمليــة     املتحــدة األمــمتســاهم بقــوات وب
 ١٣٥٣عمــال بأحكــام القــرار  يف ليربيــا  الســالم فــظاملقترحــة حل

ــاء   ٢٠٠١( ــف وب ــاين، اجلــزءان أل ــق الث  ٤٨٢٥(اجللســة  )، املرف
 .)٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٥املعقودة يف 

  )٢(  S/2001/188. 

، سـرياليون حكومـة  مـن   ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة   )٣(  
ســــألة اجلــــزاءات املفروضـــة ضــــد ليربيــــا  حتيـــل بيانــــا يتعلـــق مب  

)S/2001/166ــالة مؤرخــة  )؛ و ــن  ٢٠٠١شــباط/فرباير  ٢٧رس م
بطــرد  ســلطات املطــار الليبرييــةبقيــام  تتعلــق  ســرياليونحكومــة 

كية والالسـلكية  أربعة من القائمني علـى تـأمني االتصـاالت السـل    
رســالة )؛ وS/2001/176((اثنــان مــن كــل مــن ســرياليون وغينيــا)  

حتيـل بيانـا    ليربيـا حكومـة  مـن   ٢٠٠١شـباط/فرباير   ٢٣مؤرخـة  
ــا بشــأن مــا قيــل أنــه   إىل رئــيس  منســوبةتصــرحيات  لــرئيس ليربي

أركــان حــرب جــيش غينيــا، هــدد فيهــا بنقــل الصــراع الــدائر يف  
ــا  ــاق ليربيـ ــا إىل أعمـ ــة )؛ وS/2001/167( غينيـ ــالة مؤرخـ  ٢٦رسـ

مشــروع وضــع ب تتعلــق غينيــاحكومــة مــن  ٢٠٠١شــباط/فرباير 
 ).S/2001/173على ليربيا (فرض جزاءات لقرار 

من القـرار   ٨إهناء تدابري احلظر املفروضة مبوجب الفقرة  يقرر  
  )؛١٩٩٥( ٩٨٥) وحل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ١٩٩٢( ٧٨٨

ورا دعمها للجبهة املتحـدة  حكومة ليربيا بأن توقف ف يطالب  
  ؛الثورية يف سرياليون ولغريها من اجلماعات املتمردة املسلحة يف املنطقة

بــأن تتخــذ مجيــع دول املنطقــة إجــراءات ملنــع األفــراد   يطالــب  
املســلحني واجلماعــات املســلحة مــن اســتخدام أراضــيها إلعــداد وشــن    

جـراء مـن شـأنه    هجمات على البلدان اجملاورة، وأن متتنع عن اختاذ أي إ
أن يسهم بصورة إضافية يف زعزعة الوضع علـى احلـدود بـني سـرياليون     

 وغينيا وليربيا؛

من نظامه الـداخلي املؤقـت،    ٢٨أن ينشئ، وفقا للمادة  يقرر  
  ؛جلنة تابعة جمللس األمن، تتألف من مجيع أعضاء اجمللس

إىل األمني العام أن يشكل يف غضون شـهر مـن تـاريخ     يطلب  
 ١٤ذا القــرار، بالتشــاور مــع اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة  اعتمــاد هــ

يزيــد عــدد أعضــائه عــن   ، فريقــا مــن اخلــرباء ملــدة ســتة أشــهر ال  أعــاله
مخسة، مستفيدا قـدر اإلمكـان وعلـى النحـو املناسـب مـن اخلـربة الفنيـة         

 .)٢٠٠٠( ١٣٠٦ألعضاء الفريق املنشأ عمال بالقرار 

(اجللسـة   ٢٠٠٢شـباط/فرباير   ٢٧املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٢( ١٣٩٥): القرار ٤٤٨١

 تشــــــــــرين ٥املعقــــــــــودة يف  ٤٤٠٥يف اجللســــــــــة   
يف جـدول أعمالـه رسـالة     اجمللـس ، أدرج ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠١ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٢٦مؤرخة 
 ١٣٤٣مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        األمـن  جملس

. وقـال  )٤(ريـر فريـق اخلـرباء   ) بشأن ليربيا، حييل هبـا تق ٢٠٠١(
 ،مــن تكليفــه بعــد ســتة شــهور فريــق اخلــرباء، يف تقريــره، أنــه  

احتـاد هنـر    بلـدان يف  ‘‘دالئل مهمة على حدوث حتسن’’بدت 
تفشى اللجـوء إىل العناصـر الفاعلـة مـن غـري      رغم  الثالثــة مانو

ــدول يف  ــكالـ ــراعات تلـ ــه   الصـ ــرباء إنـ ــال اخلـ ــا قـ ــم . كمـ رغـ
لحكومة الليربية باالمتثـال ألحكـام احلظـر،    االلتزامات العلنية ل

سيال متواصال من األسلحة اجلديدة ال يـزال يـدخل إىل   ’’فإن 
ــد ــور، برفــع    ‘‘البل ــة أم ــع مــن    . وأوصــوا، ضــمن مجل ــر املن أم

__________ 

  )٤(  S/2001/1015. 
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وبإعـادة فـتح    ١٣٤٣الطريان املفروض مبوجب أحكام القـرار  
منظمــة الطــريان املــدين الــدويل؛   ســجل للطــريان بالتنســيق مــع 

نشــــر ود حظــــر األســــلحة املفــــروض علــــى ليربيــــا؛ وبتمديــــ
ــنوية الرمسيـــــة املنتظمـــــة والدقيقـــــة عـــــن   اإلحصـــــاءات الســـ

  تصدير/استرياد املاس اخلام؛ وحتديث قوائم منع السفر.
ويف تلــك اجللســـة، وجــه الـــرئيس (جامايكــا) انتبـــاه      
(ب) مـن   ١املقدم عمال بالفقرة  العام األمنيإىل تقرير  اجمللس

. واســـتمع )٦(وإىل وثـــائق أخـــرى )٥()٢٠٠١( ١٣٤٣القـــرار 
اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  بعد ذلك إىل إحاطات من  اجمللس
)، ورئيس فريق اخلرباء املعـين بليربيـا، ومـدير    ٢٠٠١( ١٣٤٣

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية باألمانـة العامـة، مث أدىل كـل     
 وسـرياليون  )٧(ببيانات، فضال عن ممثلي بلجيكـا  اجمللسأعضاء 

  .)٨(وغينيا وليربيا
وقــال رئــيس اللجنــة يف مالحظــة لــه إن اللجنــة قــد         

 األمــنيوتقريــر  )٩(نظــرت يف تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بليربيــا
__________ 

إلصـــالح إدارهتـــا للطـــريان املـــدين ليربيـــا  عـــن جهـــود ســـلطات  )٥(  
 ).S/2001/965( منظمة الطريان املدين الدويلمبساعدة من 

ــالة مؤر  )٦(   ــة رس ــوبر   ٣١خ ــرين األول/أكت ــة إىل  ٢٠٠١تش موجه
، حييل هبا رسالة من رئيس ليربيا تتعلق األمني العام من ممثل ليربيا

، )٢٠٠١( ١٣٤٣نظــام اجلــزاءات املفروضــة مبوجــب القــرار      ب
رســالة  )؛ وS/2001/1035( جيــدد فيهــا دعوتــه إىل رفــع اجلــزاءات

، فورةمــن ممثــل ســنغا   ٢٠٠١تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢مؤرخــة 
 مــن مجيــع الوثــائق املتصــلة انســخيطلــب فيهــا مــن فريــق اخلــرباء 

من حسابات شركة بوميو جايـا بيـت ذات   باملدفوعات املسددة 
نظـري شـحنة مـن    ” سـان ايـر  “لفائـدة شـركة    املسؤولية احملـدودة 

 ).S/2001/1043(يف تقرير الفريق  ااملشار إليه، األسلحة

وبلغاريـــا  وبولنـــدا   وإســـتونيابالنيابـــة عـــن االحتـــاد األورويب،     )٧(  
ــا     ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والتفي ــة التشــيكية وروماني واجلمهوري

 .تركيا وقربص ومالطةووليتوانيا وهنغاريا 

 مثَّل وزير خارجية ليربيا بلده يف تلك اجللسة.  )٨(  

  )٩(  S/2001/939 من املرجح أن تترتب على أنه  العام األمني. والحظ
لــى اقتصــاد ليربيــا آثــار ســلبية يف العمالــة  ع’’ أي قيــود ُتفــرض‘‘

واخلدمات االجتماعية واإليرادات احلكوميـة، وأن هـذه العوامـل    

عــن اآلثــار اإلنســانية احملتملــة للجــزاءات علــى ليربيــا يف    العــام
  .)١٠(٢٠٠١ األول/أكتوبر تشرين ٢٥و ٢٢جلستني يومي 

الحظاتـــه إن بعـــض وقـــال رئـــيس فريـــق اخلـــرباء يف م  
عدة منظمـات  ، كما وفرت تطوعت بتقدمي املعلوماتالبلدان 
قدرا مفيدا من التعاون واملساعدة. وأعلن أن الفريـق   )١١(دولية

للحصول على تفاصيل عن أنشـطة معينـة   تعاون مع السلطات 
وسـلط الضـوء علـى عمـل الفريـق يف       جتري يف نطاق واليتـها. 

ة األحـداث بأكملـها، ابتـداء    سلسـل ’’ تكوين وإعادةأثر اقتفاء 
ــل       ـــى مكــان وصــوهلا، مســتخدما دالئ مــن أصــل األســلحة إل
موثقة وما أدىل به شهود عيان عن األشخاص الذين اشـتركوا  

حتديـد  . كما أعلن أنه كان مبقـدور الفريـق   ‘‘يف تلك األعمال
إىل ليربيـــا وإىل اجلبهـــة  األســـلحة أهـــم الشـــبكات الـــيت تـــورد

ــة،   ــدة الثوريـ ــرااملتحـ ــلوإجـ ــة   ء حتليـ ــراف الفاعلـ ألدوار األطـ
ــذه الشــبكات   ــدركا   . وأكــد أن الرئيســية يف ه ــق ظــل م الفري

. للحالـــة اإلنســـانية قبـــل وبعـــد فـــرض اجلـــزاءات علـــى ليربيـــا
أدى إىل تغيريات ملموسـة يف سـلوك   وأضاف أن عمل الفريق 

  .)١٢(شبكات االجتار
وعرض مدير مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية علـى        
الــذي تضــمن تقييمــا أوليــا  العــام األمــنيتقريــر  اجمللــسأعضــاء 
احملتمل أن تصيب سكان ليربيا من جـراء إمكـان توقيـع    لآلثار 

، وأعـرب عـن اعتقـاده    )١٣(جزاءات أخرى مـن جانـب اجمللـس   
__________ 

ــى       ــتؤثر عل ــار س ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــديدة  ‘‘وم ــات الش الفئ
بصـفة خاصـة. ولـذلك، فقـد أوصـى      ’’ الضعف من سكان ليربيا

، إذا قرر فرض جزاءات إضافية، أن ينظـر أيضـا يف إنشـاء    اجمللس
ية الستعراض أثر تلك اجلزاءات، على حنو منتظم، علـى احلالـة   آل

 اإلنسانية واالقتصادية يف ليربيا.

  )١٠(  S/PV.4405 ٣، الصفحة. 

، ومنظمــة  )اإلنتربــولاملنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (   منــها   )١١(  
 .واملنظمة البحرية الدولية ،الطريان املدين الدويل

  )١٢(  S/PV.4405 ٥و ٤، الصفحتان. 

  )١٣(  S/2001/939 ١٣٤٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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د تتفـــاقم إذا مل تكـــن يف ليربيـــا قـــاحلالـــة اإلنســـانية اهلشـــة أن 
ــاحنني.   ــتجابة املـ ــادة يف اسـ ــفوعة بزيـ ــافية مشـ ــزاءات اإلضـ  اجلـ

آليــات لرصــد احلالــة اإلنســانية     اجمللــسأوصــى بــأن ينشــئ   و
ــا قـــرر   ــا إذا مـ ــادية يف ليربيـ ــزاءات  اجمللـــسواالقتصـ فـــرض جـ

  .)١٤(إضافية
ــ   ب غالبيـــة املـــتكلمني عـــن تأييـــدهم الســـتمرار  روأعـ

ــيت فرضــها    ــساجلــزاءات ال ــق     اجملل ــن أجــل حتقي ــا م ــى ليربي عل
 ويف املنطقـــة؛ ولتجديـــد واليـــة فريـــق    نالســـالم يف ســـرياليو 

متديد احلظـر املفـروض    يف ذلك مبااخلرباء؛ ولتوصيات الفريق، 
العناصـر الفاعلـة مـن غـري الـدول      على توريد األسلحة ليشـمل  

نظـــام ، ســـرياليون وغينيـــا وليربيـــا؛ إنشـــاء  يف البلـــدان الثالثـــة
؛ وحتـديث قـوائم منـع السـفر.     لشهادات صادرات املاس اخلـام 

كـون موجهـة حنـو    التـدابري جيـب أن ت  ورأى عدة مـتكلمني أن  
ــة  ــار اإلنســانية إىل أدىن   اهلــدف وحمســوبة بدق ــل اآلث ، مــع تقلي

التوصـية الـيت    اجمللـس حد. واقترح عدد من املمثلني أن يـدرس  
ــدد مــن        ــرب ع ــزاءات. وأع ــيع نظــام اجل ــق بتوس ــدمها الفري ق
املتكلمني عن قلقهم إزاء الدعاية اليت تقـوم هبـا حكومـة ليربيـا     

مــن إجــراءات. وطالــب عــدة   املتحــدة األمــمضــد مــا تتخــذه  
ممثلني بامتثال مجيع الـدول للجـزاءات امتثـاال كـامال. وأعـرب      
معظم املـتكلمني عـن قلقهـم علـى السـكان املـدنيني يف ليربيـا،        
ــى اســتئناف      ــة عل ــاحنني واملنظمــات غــري احلكومي وشــجعوا امل
تقـــدمي معونـــاهتم اإلنســـانية. ورحـــب معظـــم املمـــثلني جبهـــود 

دول غرب أفريقيا لتحسني العالقات بـني  اجلماعة االقتصادية ل
حكومة ليربيا وجرياهنا وزيادة فاعلية أشكال احلظـر املفروضـة   

  على توريد األسلحة.
وأوصى عدة متكلمني بإنشـاء آليـة دائمـة يف منظومـة       

للقيـام برصـد شـامل لكافـة اجلـزاءات، أو بــدال       املتحـدة  األمـم 

__________ 

  )١٤(  S/PV.4405 ٨إىل  ٦، الصفحات. 

 ماألمـــمـــن ذلـــك تعزيـــز قـــدرات الرصـــد الداخليـــة لـــدى       
  .)١٥(املتحدة

اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول وأضـــاف ممثـــل مـــايل أن   
غرب أفريقيا أوفدت بعثتني من جملس الوساطة واألمـن التـابع   
ــدابري الــيت اختــذهتا     ــة التأكــد مــن أن الت ــا بغي للجماعــة إىل ليربي

. ورحـــب الســلطات الليربيــة تلــيب متطلبـــات اجملتمــع الــدويل     
مـة الليربيـة مـؤخرا لتحسـني     باجلهود الكبرية اليت بذلتـها احلكو 
ــا وســرياليون.    ــع غيني ــا م ــن الضــروري  وأضــاف أن  عالقاهت م

ــة    ــة بـــني اجلماعـ ــاد شـــراكة حقيقيـ ــلة العمـــل علـــى إجيـ مواصـ
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وجملس األمن، ممـا ُيعـزز النـهج    

ــث     ــراعات، حيـ ــوية الصـ ــي لتسـ ــزاءات ’’أن  رأىاإلقليمـ اجلـ
  .)١٦(‘‘م يف غرب أفريقياوحدها ال ميكن أن تستعيد السال

اســـتمرار وأعـــرب ممثـــل موريشـــيوس عـــن قلقـــه إزاء   
العالقـــة بــــني حكومــــة ليربيــــا واجلبهــــة املتحــــدة الثوريــــة يف  

 حلكومـة ليربيـا  ينبغـي  . ولـذلك، فقـد أصـر علـى أنـه      سرياليون
االضــطالع بــدور أكثــر حســما يف ختلــيص منطقــة غــرب       ’’

ــرد     ــن أنشــطة التم ــا برمتــها م ن تتمســك أ ، وكــذلك‘‘أفريقي
مـن سـوء احلـظ    . وأضـاف أنـه   واحلكم الرشيد املسائلةمببدأي 

إمكانيـات ضـعيفة للتنميـة    سوى ُتظهِر ليربيا  ال البالغ أنه بينما
تســـتغل قيـــادة البلـــد الســـبل للثـــراء  ’’االقتصـــادية املســـتدامة، 

  .)١٧(‘‘الشخصي
وأشار ممثـل بـنغالديش إىل نقـص االهتمـام يف التقريـر        

تنظيميــة موجهــة حنــو البلــدان املنتجــة  أطــرباحلاجــة إىل وجــود 

__________ 

(مــايل)؛  ١٢(أوكرانيــا)؛ والصــفحة  ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٥(  
  (جامايكا). ٣٠(سنغافورة)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

 .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  

 .١٥ و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  
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يف جانـب العـرض مـن    أيضا ، واليت تبحث لألسلحةواملصدرة 
  .)١٨(املشكلة

حتقيــق فيمــا إذا كــان مثــة   واقتــرح ممثــل فرنســا إجــراء   
عالقة مباشرة بني عائدات هذه الصادرات وتسـليح املتمـردين   

نظــر ، قبــل أن يالتــابعني للجبهــة املتحــدة الثوريــة يف ســرياليون 
لفـرض قيـود علـى صـادرات األخشـاب،       يف أي تـدابري  اجمللس

اليت يعيش عليها كثري من النـاس يف ليربيـا. كمـا اقتـرح إنشـاء      
ــق  ــق اخلــرباء    فري ــدان، يعمــل مــع فري ، حتقيقــات مصــغر يف املي

ويساعد السـلطات الليربيـة يف تنفيـذ التـدابري املنصـوص عليهـا       
  .)١٩()٢٠٠١( ١٣٤٣يف القرار 
ــل    ــرب ممثـ ــن     وأعـ ــه مـ ــن قلقـ ــني عـ ــدابري ’’أن الصـ تـ

ممـا   ،‘‘اجلزاءات القائمة للمجلـس مـازال فيهـا بعـض الثغـرات     
  .)٢٠(يسمح حبدوث انتهاكات خطرية

 ‘‘صـحة وصـالحية  ’’وتساءل ممثـل تـونس عـن مـدى       
ما ُسمي بـاجلزاءات املوجهـة أو اجلـزاءات الذكيـة، الـيت اظهـر       

وأعـرب   تطبيقها يف حالة ليربيـا مـا تنطـوي عليـه مـن عيـوب.      
ــا كطــرف نشــط يف إجيــاد حــل       ــده للحــوار مــع ليربي عــن تأيي

أن ميتنــع وأوصــى بــ الــيت حتيــق ببلــدان احتــاد هنــر مــانو. لالزمــة 
جملس األمن عن اختاذ إجراءات بشـأن توصـيات فريـق اخلـرباء     

يف إجـــراء تقيـــيم لتنفيـــذ اجلـــزاءات     املختلفـــة إىل أن يشـــرع 
  .)٢١(القائمة

ــة ســنغافورة أن     ــة املعلومــات  عــدوأعلنــت ممثل م متابع
مثـل تقريـر الفريـق    ، املتضمنة يف تقارير خمتلف أفرقة اجلـزاءات 

مبصــداقية اجلــزاءات الــيت تفرضــها  إمنــا تضــر املعــين بســرياليون،
ــم املتحــدة نفســها.   ــارت إىل أن  األم ــة دائمــة   وأش وجــود آلي

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  
 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

 .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

ميكـن أن يـؤدي إىل مسـاعدة الـدول      للرصد يف األمانـة العامـة  
أنــه ال بــد مــن وجــود تنســيق أفضــل  ت، واجلــزاءاعلــى تنفيــذ 

ألن تقريـر  . وأعربـت عـن أسـفها    داخل منظومة األمم املتحدة
بعد. وفيما يتعلق مبسـألة أثـر     يصدرملالفريق املعين باجلزاءات 

احلالــة اإلنسـانية واجلــزاءات  اجلـزاءات، رأت أنـه ينبغــي تنـاول    
ــى أن  ، وأعلنــت أن ني منفصــلتنيمســألتك ــدل عل املؤشــرات ت
ارسات الفسـاد الـيت تقـوم هبـا حكومـة ليربيـا نفسـها أدت        مم’’

  .)٢٢(‘‘إىل تثبيط مهة ماحني املعونة الدولية
شـروعة  املنشطة غري وأكد ممثل االحتاد الروسي أن األ  

يقـوم هبـا أشـخاص وشـركات للتحايـل علـى قـرار جملـس         اليت 
ــ تســـتلزم) ٢٠٠١( ١٣٤٣األمـــن   مـــن جانـــب ادقيقـــ احتقيقـ

  .)٢٣( الوطنية يف البلدان املعنيةسلطات إنفاذ القوانني
ــل    ــاتورأى ممثـ ــدة الواليـ ــيت   أن املتحـ ــعوبات الـ الصـ

، بـل  يواجهها الشعب الليربي مل تنشأ بسبب فـرض اجلـزاءات  
كومـة الـيت تسـببت    احلسـنوات احلـرب وسياسـات    لنتيجـة   أهنا

ــة  ــاعدة الدوليــ ــد أن  يف تقلــــص املســ ــده يعتقــ ــال إن وفــ . وقــ
ة املفروضـة علـى حكومـة تيلـور     استمرار اجلزاءات املسـتهدف ’’

التخفيف من حـدة معانـاة الشـعب يف    يف  ‘‘يعزز إحراز التقدم
ــرياليون،  ــا ويف س ــك  ليربي ــة    ’’وذل ــى وضــع هناي بالتشــجيع عل

. وتساءل أيضا عـن السـبب يف   ‘‘للسياسات اهلدامة يف املنطقة
ــدم مشــاركة   ــة يف     ع ــن املنظمــات غــري احلكومي ــدد أكــرب م ع

منظمـة   ويف عـدم قيـام   ،لشـعب الليـربي  حماولة ختفيف معانـاة ا 
ــة      ــدة لألغذيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ومنظمـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ األمـ

  .)٢٤(من اجلهود لتقدمي املساعدة باملزيد والزراعة
حبيـث  وأعرب ممثل ليربيـا عـن سـعادته بنشـر التقريـر،        

بشــــكل متكــــرر بتســــريبات انتقائيــــة ’’ تــــهال تواجــــه حكوم
__________ 

 .٢٤إىل  ٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

 .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
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وأعـرب   .‘‘سائط املطبوعةوختمينات عن طريق اإلنترنت والو
الفريق قد اقتصر على حماولة تربئـة سـاحته مـن     عن اعتقاده أن

ــره األصــلي، الــذي ســاهم يف     ــة يف تقري أوجــه القصــور الكامن
ممتثلــة  وأكــد أن حكومــة ليربيــا  فــرض اجلــزاءات علــى ليربيــا. 

مل  التقريــر نوأعــرب عــن أســفه أل  )،٢٠٠١( ١٣٤٣للقــرار 
واخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة      يتطرق إىل كافة اإلجـراءات 

. ‘‘إال بصـورة عـابرة يف تعليقـات ال معـىن هلـا     ’’ للقـرار امتثاالً 
عقــدت وتواصــل إجــراء وأشــار إىل أن بلــدان احتــاد هنــر مــانو  

مباحثات رفيعة املستوى ترمـي بشـكل عـام إىل تعزيـز السـالم      
ــا.  ــتقرار يف أقاليمهـ ــن واالسـ ــال إن  واألمـ ــدويل وقـ ــع الـ اجملتمـ

الشـواغل األمنيـة لليربيـا فيمـا يتصـل       جتـاهال  قـد  األمن جملسو
بـالرغم مـن أهنـا ميكـن     باهلجمات اليت وقعت يف مقاطعة لوفا، 

ــة دون        ــى املنطق ــد عل ــل األم ــر ســليب طوي ــى أث أن تنطــوي عل
حىت ميكـن لليربيـا أن تـدافع    ودعا إىل رفع اجلزاءات  اإلقليمية.

ضـو يف هـذه   عن إقليمها وسيادهتا، وهو احلق املتأصـل لكـل ع  
ــادة    ــتوره واملـ ــى دسـ ــة، مبقتضـ ــم   ٥١املنظمـ ــاق األمـ ــن ميثـ مـ

ــارا ٢٠٠١( ١٣٤٣القــــرار وأكــــد أن  املتحــــدة. ) يولــــد آثــ
صلة مباشرة بـني فـرض اجلـزاءات وتـدهور     ، وأن هناك عقابية

وقــال إن حكومتــه قلقــة   مســتويات معيشــة الشــعب الليــربي. 
ات، الــذي ُتــدار بــه اجلــزاء ‘‘اإلجحــاف الواضــح’’أيضــا إزاء 

ــة للــهجمات الــيت شــنتها     ــاك أي إدان ــه مل تكــن هن مالحظــا أن
وملـن   أطراف فاعلة من غري الدول على طول حـدود هنـر مـانو   

تستخدم املعايري املزدوجـة يف  ’’عندما  يرعوهنا. وشدد على أنه
ــة إلحــالل     حســم املنازعــات الدوليــة، تتقــوض اجلهــود املبذول

  .)٢٥(‘‘السالم احلقيقي
اجملتمـــع الـــدويل ال ميكـــن أن أن ورأى ممثـــل بلجيكـــا   

يســمح بــأن تظــل جهــوده واملــوارد الكــبرية الــيت اســتثمرها يف  
عرضـة للتخريـب مـن خـالل منـاورات      ’’السالم يف سـرياليون  

__________ 

 .٣٤إىل  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

وأعـرب عــن تأييـده إلنشــاء    .‘‘متـارس علـى الصــعيد اإلقليمـي   
آلية مسؤولة جتري استعراضا منتظمـا ملـا للجـزاءات املفروضـة     

ر إنسانية واقتصـادية، إذا كـان جمللـس األمـن     على ليربيا من آثا
  .)٢٦(أن يعتمد جزاءات إضافية

االنتـــهاكات وأعـــرب ممثـــل غينيـــا عـــن القلـــق إزاء       
وأعـرب عـن    ).٢٠٠١( ١٣٤٣العديدة للقـرار   ‘‘الصارخة’’

علـى طـول احلـدود     يف ذلـك الوقـت  أن اهلدوء السائد اعتقاده 
يون، قـد جنمـا   الغينية، والتقدم امللحـوظ الـذي أحـرز يف سـريال    

اســـتعادة املفروضـــة علـــى ليربيـــا، فضـــال عـــن عـــن اجلـــزاءات 
ــة علــى الصــعيد      ــة الســيطرة علــى احلال القــوات املســلحة الغيني
 امليداين، وجناحها يف احتواء وصد هجمـات قـوات املتمـردين.   

األحداث اإلجيابيـة الداعمـة جلهـود اجملتمـع     وأشار إىل أن تلك 
واألمـن كانـت ممكنـة بفضـل      الدويل املبذولـة السـتعادة السـلم   

شــبكة العمــل النســائية للســالم يف منطقــة هنــر  ‘‘نفــاذ بصــرية’’
  .)٢٧(مانو

أن التــدابري الـيت فرضــها اجمللــس  وأكـد ممثــل سـرياليون     
أفضل مـن القيـام بعمـل عسـكري دويل ضـد      ’’على ليربيا هي 

  .)٢٨(‘‘ليربيا
 /فرباير شــــباط ٢٧املعقــــودة يف  ٤٤٨١ويف اجللســــة   
إىل مشـروع   اجمللـس الـرئيس (املكسـيك) انتبـاه    ، وجه ٢٠٠٢
؛ وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع   )٢٩(قرار

)، الــذي جــاء ٢٠٠٢( ١٣٩٥ودون مناقشــة، بوصــفه القــرار 
  :اجمللس فيه، ضمن مجلة أمور، أن

__________ 

 .٣٦ و ٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦(  

 .٣٧املرجع السابق، الصفحة   )٢٧(  

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

  )٢٩(  S/2002/206. 
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، يف هذه األثناء، إعادة إنشاء فريـق اخلـرباء املعـّين عمـال     يقرر  
ــالفقرة  ) لفتــرة إضــافية مــدهتا مخســة  ٢٠٠١( ١٣٤٣مــن القــرار  ١٩ب

 ؛٢٠٠٢آذار/ مارس  ١١أسابيع تبدأ يف موعد أقصاه 

إىل فريق اخلرباء أن يقوم ببعثة تقييم ومتابعـة إىل ليربيـا    يطلب  
والــدول اجملــاورة، مــن أجــل إجــراء التحقيقــات وإعــداد تقريــر مســتقل   

 ١٣٤٣مـن أحكـام القـرار     ٢موجز عـن امتثـال حكومـة ليربيـا للفقـرة      
منـه، وأن يقـدم تقريـرا     ٧و  ٦و  ٥) وأية انتهاكات للفقرات ٢٠٠١(

مــن القــرار  ١٤إىل اجمللــس مــن خــالل اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة   
مشــفوعا  ٢٠٠٢نيســان/أبريل  ٨) يف موعــد أقصــاه  ٢٠٠١( ١٣٤٣

 مبالحظات الفريق وتوصياته فيما يتصل باملهام احملددة يف هذا القرار؛

ني العـام أن يقـوم، علـى إثـر اختـاذ هـذا القـرار        إىل األمـ  يطلب  
 ١٣٤٣مــن القــرار  ١٤وبالتشــاور مــع اللجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة  

)، بتعيني ما ال يزيد على مخسة خـرباء، معتمـدا قـدر اإلمكـان     ٢٠٠١(
وحسب ما يراه مناسبا، على الدراية الفنية ألعضاء فريق اخلـرباء املعـّين   

)، ويطلــب كــذلك إىل ٢٠٠١( ١٣٤٣ مــن القــرار ١٩عمــال بــالفقرة 
  .األمني العام أن يتخذ التدابري املالية الالزمة لدعم أعمال الفريق

  
ــرر   ــؤرخ  املقــ ــايوأيار ٦املــ ــة  ٢٠٠٢ /مــ (اجللســ

  )٢٠٠٢( ١٤٠٨القرار ): ٤٥٢٦
، ٢٠٠٢ /مــايوأيار ٦املعقــودة يف  ٤٥٢٦يف اجللســة   

ــه رســالة مؤرخــة   اجمللــسأدرج   /نيســان ١٩يف جــدول أعمال
مـــن رئـــيس  األمــن  جملـــسموجهـــة إىل رئــيس   ٢٠٠٢ أبريــل 

، حييــل هبــا )٣٠()٢٠٠١( ١٣٤٣اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 
 ١٣٩٥مـن القـرار    ٤فقرة املعـني عمـال بـال    تقرير فريق اخلرباء

ــذ أن   )٢٠٠٢( ــه من ــره، إىل أن . وأشــار فريــق اخلــرباء، يف تقري
طعـة لوفـا   قدم الفريق تقريره األخري، امتد نطاق احلرب يف مقا

بليربيـــا إىل منروفيـــا وأُعلنـــت حالـــة طـــوارئ يف شـــباط/فرباير 
ــه   .٢٠٠٢ ــق إىل أن ــة وأشــار الفري ــة موثوق ــى أن  وجــد أدل عل
ــا  ــى األســلحة    ليربي ــروض عل ــهاك احلظــر املف وأن  ،تواصــل انت

الوحدات اخلاصة العديدة اليت تنشرها احلكومـة حتمـل أسـلحة    
مور، باسـتمرار  وأوصى الفريق، ضمن مجلة أ وذخرية جديدة.

توســيع نطــاق قــرار احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة؛ و
__________ 

  )٣٠(  S/2002/470. 

الوقف االختياري لبيع األسلحة الصغرية الذي اختذته اجلماعـة  
ــا   ــدول غــرب أفريقي خطـــة موثــوق هبــا  ؛ ووضــع االقتصــادية ل

  للماس اخلام. إلصدار الشهادات
يف جــدول أعمالــه التقريــر الثالــث  اجمللــسكمــا أدرج   

. )٣١()٢٠٠١( ١٣٤٣عمــال بــالقرار  العــام األمــنياملقــدم مــن 
رؤسـاء  لاجتماع قمـة  ، يف تقريره، إىل عقد العام األمنيوأشار 

شـباط/فرباير   ٢٧الدول لبلدان احتاد هنـر مـانو يف الربـاط يـوم     
 ،حتــت رعايــة امللــك حممــد الســادس عاهــل املغــرب       ٢٠٠٢
ــتقين   عقــد  وكــذلك عــدة اجتماعــات أخــرى علــى الصــعيد ال
، وذلـك هبـدف البحـث عـن حـل دائـم لألزمـة الـيت         والوزاري

مـؤمتر ملـا   وأضـاف أنـه مت عقـد     يعيشها حوض احتاد هنر مـانو. 
ــل املصــاحلة يف أبوجــا يف شــهر آذار/مــارس    ، حتــت ٢٠٠٢قب

ــك      ــا، وذلـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــة اجلماعـ رعايـ
ــا خــالل      ــة يف منروفي ــؤمتر جــامع للمصــاحلة الوطني اســتعدادا مل

  .٢٠٠٢وليه شهر متوز/ي
) انتبـاه اجمللــس  ســنغافورةوجــه الـرئيس ( ويف اجللسـة،    

وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت،  ؛)٣٢(مشـــروع قـــرار إىل
ــد  ــة واعتمــ ــاع دون مناقشــ ــرار  باإلمجــ ــفه القــ  ١٤٠٨، بوصــ

، إذ اجمللـس  أن، أمـور يـه، ضـمن مجلـة    ف)، الذي جـاء  ٢٠٠٢(
  :يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق

ـــم متتثــل امتثــاال كــامال للمطالــب    أن حكومــة يقــرر    ــا لــ ليربي
  )؛٢٠٠١( ١٣٤٣(أ) إىل (د) من القرار  ٢الواردة يف الفقرات 

من  ٧إىل  ٥أن تظل التدابري املفروضة مبوجب الفقرات  يقرر  
  ؛شهرا ١٢) سارية املفعول لفترة إضافية مدهتا ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار 

 إذا قـرر  ٥ا يف الفقـرة  اإلهناء الفوري للتدابري املشار إليه يقرر  
  ؛١حكومة ليربيا قد امتثلت للمطالب املشار إليها يف الفقرة  أن اجمللس

 ٢١إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللـس حبلـول    يطلب  
وبعد ذلـك مـرة كـل سـتة أشـهر اعتبـارا        ٢٠٠٢تشرين األول/ أكتوبر 

__________ 

  )٣١(  S/2002/494. 

  )٣٢(  S/2002/514. 
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مطالـب املشـار   بشأن ما إذا كانت ليربيا قد امتثلـت لل  من ذلك التاريخ
  ؛١إليها يف الفقرة 

إىل األمـني العـام أن يقـوم يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن         يطلب  
وبالتشـاور مـع اللجنـة، بإنشـاء فريـق للخـرباء        ،القـرار  ذلكتاريخ اختاذ 

ملدة ثالثة أشهر يتألف من عدد ال يتجاوز مخسـة أعضـاء، للقيـام ببعثـة     
ل اجملاورة، للتحقيق يف امتثـال  تقييمية على سبيل املتابعة إىل ليربيا والدو

  ؛١حكومة ليربيا للمطالب املشار إليها يف الفقرة 
 ٥إجراء استعراضـات للتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـــــرة       يقرر  
ـــل  ــاين/نوفمرب   ٧قبـــــ ــرة كــل ســتة    ٢٠٠٢تشــرين الث ــك م ــد ذل ، وبع
  .أشهر

 ٢٠٠٢ األول/ديســمرب كــانون ١٣املقــرر املــؤرخ    
  : بيان من الرئيس)٤٦٦٥(اجللسة 

 كــــــــانون  ١٣املعقــــــــودة يف  ٤٦٦٥يف اجللســــــــة   
، أدىل الرئيس (كولومبيا) ببيـان بالنيابـة   ٢٠٠٢ األول/ديسمرب

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣٣(اجمللسعن 
ــاري الــذي فرضــته     يعــرب   عــن دعمــه القــوي للوقــف االختي

ــلحة     ــى األسـ ــا علـ ــريب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــغرية اجلماعـ الصـ
  ؛واألسلحة اخلفيفة يف املنطقة

االحتــــاد األفريقــــي والــــدول األعضــــاء يف اجلماعــــة  شــــجعي  
ــذ        ــى التنفي ــى أن تعمــل بنشــاط عل ــا عل ــدول غــريب أفريقي االقتصــادية ل
الكامل للترتيبات األمنية القائمة وللمبادرات الرامية إىل دعم إجياد هذه 

  ؛الترتيبات فيما بني بلدان احتاد هنر مانو
ــ   ــة      ثحي ــهم اجلماع ــاألخص من ــا واحملــاربني، وب ــة ليربي حكوم
، “جبهـة الليـربيني املتحـدين مـن أجـل املصـاحلة والدميقراطيـة       ”املتمردة 

على أن يـوفروا للوكـاالت اإلنسـانية التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات        
غــري احلكوميــة ســُبل الوصــول بــدون قيــود إىل املنــاطق الــيت حيتــاج فيهــا 

  ؛املساعدة وإىل محاية حقوق اإلنسان الالجئون إىل
مجيع املنظمات اإلنسـانية والبلـدان املاحنـة علـى مواصـلة       ثحي  

  ؛تقدمي املساعدة الغوثية اإلنسانية لالجئني واملشردين داخليا
إىل األمــني العــام أن يرصــد احلالــة يف ليربيــا وأن يبقــي  طلــبي  

ألهداف املرسـومة  اجمللس على اطالع على التطورات اجلارية يف حتقيق ا
  يف هذا البيان.

__________ 

  )٣٣(  S/PRST/2003/36. 

 ٢٠٠٣ /ينـــــايرالثاين كــــانون  ٢٨املقــــرر املـــــؤرخ    
 )٢٠٠٣( ١٤٥٨القرار ): ٤٦٩٣(اجللسة 

 كــــــــانون  ٢٨املعقــــــــودة يف  ٤٦٩٣يف اجللســــــــة   
 إىل) انتبــاه اجمللــس فرنســاوجــه الــرئيس (، ٢٠٠٣ الثاين/ينــاير

وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد      ؛)٣٤(مشروع قرار
ــ ــةباإلمجـ ــرار  اع دون مناقشـ ــفه القـ )، ٢٠٠٣( ١٤٥٨، بوصـ

    اجمللس: أن، أموريه، ضمن مجلة فالذي جاء 
مـن   ١٦إعادة إنشاء فريـق اخلـرباء املعـّين عمـال بـالفقرة       يقرر  

) لفترة إضافية مدهتا ثالثة أشـهر تبـدأ يف موعـد    ٢٠٠٢( ١٤٠٨القرار 
 ؛٢٠٠٣شباط/فرباير  ١٠أقصاه 

وم ببعثة تقييم ومتابعـة إىل ليربيـا   من فريق اخلرباء أن يق يطلب  
ــا         ــة ليربي ــال حكوم ــن امتث ــر ع ــداد تقري ــق وإع ــاورة للتحقي ــدول اجمل وال

وعـن أيـة    ،)٢٠٠١( ١٣٤٣مـن القـرار    ٢للمطالب الواردة يف الفقـرة  
ــا يف الفقــــــرة   ــار إليهــــ ــدابري املشــــ ــرار  ٥انتــــــهاكات للتــــ مــــــن القــــ

 )؛٢٠٠٢( ١٤٠٨

يف إحالـــة أي  إىل فريـــق اخلـــرباء أن يبـــذل قصـــاراه    يطلـــب  
معلومات يتوصل إليها يف سـياق حتقيقاتـه الـيت جيريهـا وفقـا لواليتـه إىل       
الـــدول املعنيـــة لكـــي جتـــري بشـــأهنا حتقيقـــات ســـريعة ووافيـــة وتتخـــذ 

  .اإلجراءات التصحيحية، حسب االقتضاء، وأن يتيح هلا حق الرد

(اجللســــــة  ٢٠٠٣أيار/مــــــايو  ٦املقــــــرر املــــــؤرخ   
 )٢٠٠٣( ١٤٧٨القرار ): ٤٧٥١

، ٢٠٠٣ أيار/مــايو ٦املعقــودة يف  ٤٧٥١يف اجللســة   
ــه رســالة مؤرخــة   اجمللــسأدرج   /نيســان ٢٤يف جــدول أعمال
مـــن رئـــيس  األمــن  جملـــسموجهـــة إىل رئــيس   ٢٠٠٣ أبريــل 

، حييــل هبــا )٣٥()٢٠٠١( ١٣٤٣اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 
 ١٤٥٨مـن القـرار    ٤فقرة املعـني عمـال بـال    تقرير فريق اخلرباء

. وأشار فريق اخلرباء، يف تقريره، إىل أن الصـراع يف  )٢٠٠٣(
، وأن الالجـئني واملقـاتلني   ‘‘مل يعد مرة أخرى معـزوال ’’ليربيا 

الســابقني يتــدفقون مــن ليربيــا إىل البلــدان اجملــاورة، وأن ليربيــا  

__________ 

  )٣٤(  S/2003/98. 

  )٣٥(  S/2003/498. 
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تنتهك احلظر املفروض علـى توريـد األسـلحة، وهـو مـا تفعلـه       
ليبـرييــن املتحدين مـن أجـل   جبهة الغينيا أيضا بدعمها ملقاتلي 

يف ليربيــا. وأوصــى الفريــق بعــدة أمــور،  املصــاحلة والدميقراطيــة
الوقـف االختيـاري السـترياد وتصـدير     من بينـها توسـيع نطـاق    

وآليـة تنفيـذه ليصـبح    وصنع األسلحة الصغرية يف غرب أفريقيا 
نظاما لتبادل املعلومات عن مجيع أنواع األسلحة اليت تشـتريها  

، اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     األعضاء يف  البلدان
فضال عن إنشاء آلية دوليـة لتوحيـد مجيـع شـهادات املسـتعمل      

  النهائي اخلاصة باألسلحة والتحقق منها.  
) انتبــاه اجمللــس باكســتانوجــه الــرئيس (، يف اجللســةو  

وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت،  ؛)٣٦(مشـــروع قـــرار إىل
ــد  ــاع دون واعتمــ ــةباإلمجــ ــرار  مناقشــ ــفه القــ  ١٤٧٨، بوصــ

 اجمللس: أن، أموريه، ضمن مجلة ف)، الذي جاء ٢٠٠٣(

أن حكومة ليربيا مل متتثل بالكامـل للمطالـب الـواردة يف     يقرر  
  )؛٢٠٠١( ١٣٤٣من القرار  ٢الفقرة 

من  ٧إىل  ٥أن تظل التدابري املفروضة مبوجب الفقرات  يقرر  
يقـرر  شـهرا، و  ١٢ة مـدهتا  ) نافـذة لفتـرة إضـافي   ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار 

ــد امتثلــت       ــا ق ــة ليربي ــرر اجمللــس أن حكوم ــدابري إذا ق ــوري للت ــاء الف اإلهن
  ؛١للمطالب املشار إليها يف الفقرة 

أن تتخـذ مجيـع الـدول مـا يلـزم مـن تـدابري ملنـع اسـترياد           يقرر  
مجيع أشكال اخلشب املستدير ومنتجات األخشاب ذات املنشأ الليربي 

 أشهر؛ ١٠ إىل إقليمها لفترة
ــرر   ــد أقصــاه    يق ــر، يف موع ــبتمرب  ٧أن ينظ ، ٢٠٠٣أيلول/س

 –أفضــــل الطــــرق للتخفيــــف مــــن اآلثــــار اإلنســــانية أو االجتماعيــــة  
  االقتصادية املترتبة على التدابري املفروضة؛

إىل األمني العام أن يقـوم، يف غضـون شـهر واحـد مـن       يطلب  
إنشـاء فريـق للخـرباء    تاريخ اختـاذ هـذا القـرار، وبالتشـاور مـع اللجنـة، ب      

ملــدة مخســة أشــهر ال يتجــاوز عــدد أعضــائه الســتة، للقيــام ببعثــة تقيــيم   
ومتابعة ترسل إىل ليربيا والدول اجملاورة، والتحقيق فيمـا إذا كانـت أيـة    

  عائدات حلكومة ليربيا تستخدم انتهاكا هلذا القرار؛

__________ 

  )٣٦(  S/2003/522. 

ا أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة ملنـع أي أفـراد، مبـ    يقرر  
يف ذلك أعضاء جبهة الليربيني املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطيـة  
وغريهم من اجلماعات املتمـردة املسـلحة، مـن الـدخول إىل أراضـيها أو      

  عبورها؛
و  ١٠إجراء استعراض للتدابري املشار إليهـا يف الفقـرتني    يقرر  

، ومــرة كــل ســتة أشــهر بعــد  ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٧قبــل  ١٧
  ك.ذل

ــؤرخ    ــرر املـ ــة  ٢٠٠٣ /أغســـطسآب ١املقـ (اجللسـ
  ١٤٩٧القرار ): ٤٨٠٣

ــة    ــودة يف  ٤٨٠٣يف اجللســـ  /أغســـــطسآب ١املعقـــ
رسالـــــة مؤرخــة يف جــدول أعمالــه  اجمللــس، أدرج )٣٧(٢٠٠٣

ــه  ٢٩ ــيس     ٢٠٠٣متوز/يولي ــام إىل رئ ــة مــن األمــني الع موجه
أن  يف رســـالته إىل العـــام األمـــني. وأشـــار )٣٨(جملـــس األمـــن 

اعـــــــة االقتصاديــــــــة لــــــــدول غـــــــرب أفريقيــــا أعلنــــت اجلم
جنــدي إىل ليربيــا   ١ ٥٠٠اســتعدادها إلرســال قــوة قوامهــا    

ــول منتصــف آب/أغســطس   ــة  ٢٠٠٣حبل ــة طليع ، تكــون مبثاب
 للقوة املتعـددة اجلنسـيات الـيت اقتـرح تكوينـها. وأشـار إىل أن      

ملرحلـة  نشر القوة الطليعية التابعة للجماعة االقتصادية يشـكل ا 
األوىل يف عملية انتشـار مـن ثـالث مراحـل متداخلـة. ومتثلـت       
املرحلة الثانيـة يف نشـر القـوة املتعـددة اجلنسـيات، ويتبـع ذلـك        
ــة       ــة لألمــم املتحــدة فيمــا يعــد املرحل ــة حفــظ ســالم تابع عملي

وتكون املهمـة األوىل للقـوة الطليعيـة حتقيـق االسـتقرار       الثالثة.
رئيس تيلور، بينما ينبغي أن تصـل  يف مونروفيا، لدى مغادرة ال

بعـــد مغـــادرة الـــرئيس تيلـــور مباشـــرة بغيـــة تســـهيل تنصـــيب  
وكـان اهلـدف العـام لعمليـة األمـم املتحــدة       حكومـة خلفـا لـه.   

حلفظ السـالم هـو دعـم تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل املتصـور         

__________ 

علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف  لإلطــالع  )٣٧(  
تلك اجللسة، انظر الفصل الرابع، اجلزء الرابع، القسم باء، احلالة 

فيمـا   عـدم املشـاركة أو الغيـاب    االمتناع الطوعي أو، املتعلقة ب٢
 من امليثاق. ٢٧من املادة  ٣يتعلق بالفقرة 

  )٣٨(  S/2003/769. 
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إسـناد   اجمللـس وطلـب إىل   حبيث يكلل بإجراء انتخابات حرة.
ــة الضــــرورية إ ــرياليون  الواليــ ــة األمــــم املتحــــدة يف ســ ىل بعثــ

الســتخدام مواردهــا يف تــوفري دعــم كامــل لعمليــة نشــر القــوة  
الطليعية التابعة للجماعة االقتصادية، واإلذن بوالية قويـة لقـوة   
األمم املتحدة املتوخى إنشاؤها حلفظ السـالم، بغيـة كفالـة أن    

  تكون لديها قدرة ردع تتمتع باملصداقية.
ــة، وو   ــرئيس ( يف اجللســ ــه الــ ــة  جــ ــة العربيــ اجلمهوريــ
 الواليـات مقـدم مـن    مشـروع قـرار   إىل) انتباه اجمللـس  السورية
  .)٤٠(، وإىل عدة وثائق أخرى)٣٩(املتحدة

ــني،        ــيلي، والصــ ــا، وشــ ــو أملانيــ ــات ممثلــ وأدىل ببيانــ
. وأيــــد معظــــم املتحــــدة الواليــــاتوفرنســــا، واملكســــيك، و

يـا ونشـر عمليـة    املتكلمني إيفاد قوة متعددة اجلنسـيات إىل ليرب 
ــم ــثلني عــن    .الســالم فــظحل املتحــدة األم ــة املم وأعــرب غالبي

قلقهم إزاء احلالة اإلنسـانية وحالـة حقـوق اإلنسـان يف ليربيـا،      
وأكدوا أمهية التزام الرئيس تيلور بالتخلي عن السلطة. وشـدد  

ــة مشــاركة     ــى أمهي ـــة  بعــض املمــثلني عل ـــة االقتصاديـــ اجلماعــ
يقيـا ومـا تبذلـه مـن جهـود، ودعـوا الـدول        لــــدول غـــرب أفر

ــة     األعضــاء إىل املســامهة يف القــوة املتعــددة اجلنســيات ويف بعث
  .السالم فظحل املتحدة األمم

__________ 

  )٣٩(  S/2003/784. 

من األمني العام، يشـري   ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٨مؤرخة  رسالة  )٤٠(  
ــا،      ــار يف ليربي ــهاكات الصــارخة لوقــف إطــالق الن ــا إىل االنت فيه

اختــاذ إجــراء عاجــل لــإلذن بنشــر قــوة  األمــن جملــسويطلــب إىل 
متعددة اجلنسيات يف ليربيا، مبوجب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،     

تهدئـة الوضـع يف   للحيلولة دون حدوث مأساة إنسـانية كـربى ول  
 ٢٠٠٣متوز/يوليـه   ٨)؛ ورسالة مؤرخة S/2003/678ذلك البلد (

، تبلغ عن عدد من املبادرات العاجلة اليت اختذت العام األمنيمن 
)؛ ورســــالة S/2003/695يف ضــــوء احلالــــة السياســــية يف ليربيــــا (

مــن رئــيس جملــس األمــن، يفيــد   ٢٠٠٣متوز/يوليــه  ١٠مؤرخــة 
لمـــا باملعلومـــات الـــواردة يف الرســـالة أحـــاط ع اجمللـــسفيهـــا أن 
 ).S/2003/696( العام األمنيمن  ٢٠٠٣ /يوليهمتوز ٨املؤرخة 

وأبدى ممثلو أملانيا وفرنسـا واملكسـيك تعليقـات علـى       
ــدم        ــن مق ــهم م ــى طلب ــن التصــويت، وشــددوا عل ــاعهم ع امتن

ــرة. وأو    ــرة بفق ــه فق ــرار التصــويت علي ضــحوا أن مشــروع الق
السبب الوحيد المتناعهم عـن التصـويت هـو اعتراضـهم علـى      

، الـيت تقيـد الواليـة القضـائية     )٤١(مـن مشـروع القـرار    ٧الفقرة 
للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة والواليـة القضـائية للـدول األخـرى       
فيمـــا يتعلـــق بـــاجلرائم الـــيت يرتكبـــها أعضـــاء القـــوة املتعـــددة   

يـا دولـة ليسـت طرفـا يف     اجلنسيات إذا ما كان العضو من رعا
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وقـالوا إن مـن   

يف الـدول الـيت قـد تضـطر     العـامني  شأن ذلك أن مينـع املـدعني   
ــد     ــرائم ارتكبـــت ضـ ــى جـ ــائية علـ ــها القضـ ــة واليتـ إىل ممارسـ

احملاكمــة مواطنيهــا يف اخلــارج مــن التحقيــق يف تلــك اجلــرائم و
 ٧، أفـادوا أن خالفهـم مـع الفقـرة     وعـالوة علـى ذلـك    عليها.

ال متت للوضـع يف ليربيـا بصـلة، فضـال عـن      يرجع أيضا إىل أهنا 
ــع التشــريعات       ــدويل وال م ــانون ال ــادئ الق ــع مب ــق م ــا ال تتف أهن

مـن   ٧الوطنية لكل منها. كمـا ابـرز ممثـل املكسـيك أن الفقـرة      
ــرار   ــروع القـ ــرية ’’مشـ ــابقة خطـ ــكل سـ ــي   ،‘‘تشـ ــا تلغـ إذ أهنـ

ول اليت تنص تشريعاهتا علـى ممارسـة االختصـاص    امتيازات الد
ــى جــرائم ُترتكــب ضــد       ــيت تنطــوي عل ــائي يف القضــايا ال اجلن

 ٧الفقــرة ’’وأعــرب عــن قلقــه مــن أن   مواطنيهــا يف اخلــارج.
وضـع حـد   ’’ اهلـدف املتمثـل يف  لتحقيـق   ‘‘لو مـن ضـمانات  خت

مل . وأخريا، قـال إن بلـده   ‘‘هنائي لظاهرة اإلفالت من العقاب

__________ 

أال خيضـع أي مسـؤول أو    يقـرر ‘‘علـى مـا يلـي:     ٧تنص الفقرة   )٤١(  
موظـــف حـــايل أو ســـابق ينتمـــي لدولـــة مـــن الـــدول املســـامهة،  

تكـــون طرفـــا يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة   ال
إال للواليــة القضــائية لتلــك الدولــة فيمــا يتعلــق بــأي        الدوليــة،

تصــرف أو إمهــال ُيــدَّعى وقوعــه ويكــون نامجــا عــن عمــل القــوة 
املتعــددة اجلنســيات أو قــوة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف 
ليربيا أو متصال به، وذلك ما مل تتنـازل الدولـة املسـامهة صـراحة     

 )).٢٠٠٣( ١٤٩٧(القرار ’’ عن تلك الوالية اخلالصة
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 ‘‘سـتراتيجية االحتـواء السـليب   إ’’يف يوم من األيام علـى  وافق ي
  .)٤٢(فترة طويلةلاليت اعُتمدت حيال ليربيا 

كمـــا أعـــرب ممـــثال أملانيـــا واملكســـيك عـــن أســـفهما    
ــرار  ــأخر يف اعتمــاد الق ــده   )٤٣(للت ــا أن وف ــل أملاني . وأضــاف ممث

كــان يــود أن يــرى فقــرة أخــرى يف مشــروع القــرار تتعلــق        
ألنـه مل  . وأعرب ممثل الصني عن أسـفه  )٤٤(باألطفال ورفاههم

يتسن إجياد حل وسـط بشـأن تلـك النقطـة مـن ِقبـل األطـراف        
اجملتمـع الـدويل،    أن منوأعرب ممثل شيلي عن قلقه  .)٤٥(املعنية

ــنح’’ ــا ، ‘‘ســتثناءاتاال مب ــق يإمن ــانون  ملنســجمطــور اتال’’عي للق
  .‘‘دويلال

. ‘‘بسـرعة كـبرية  ’’القـرار   ورحب ممثـل فرنسـا باختـاذ     
 ‘‘أنشـئت القضـائية الـيت    احلصـانة ’’غري أنه حذر مـن أن نطـاق   

جملـس األمـن   يعتزم فيه وقت يف  ‘‘مشكلة اتساق’’ىل إؤدي يس
فــالت مــن إلا رفــضىل إالداعيــة ركــة يف طليعــة احل’’ن يكــون أ

رحب بالتزام الواليات املتحدة جتـاه  . و‘‘بأشكاله كافةالعقوبة 
  .)٤٦(‘‘يف إطار األمم املتحدة’’ليربيا 

 بلـــدهامتنـــان عـــن  املتحـــدة الواليـــاتوأعـــرب ممثـــل   
 .باعتماده القـرار  ‘‘إلجراء العاجل الذي اختذه جملس األمنل’’

للقـرار يبـّين األمهيـة الـيت تعلقهـا الواليــات       وأشـار إىل أن تبنيـه  
إجيـاد الوسـائل الصـحيحة والفعالـة بغيـة حتقيـق       ’’املتحدة على 

اسـتعداد كـثري مـن دول    در وأضاف أنه يقـ  .‘‘السالم يف ليربيا
غرب أفريقيا للمسـاعدة يف املهمـة احليويـة إلعـادة السـالم إىل      

ــا. ، وخباصــة ليربيــا وّجــه ’’وشــدد علــى أن رئيســه قــد  نيجريي

__________ 

  )٤٢(  S/PV.4803 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

 .٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  

وزير الدفاع إىل نقل قدرات عسكرية مالئمة لدعم نشـر قـوة   
  .)٤٧(‘‘اجلماعة االقتصادية

ــة       وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد بأغلبي
صـــوتا مقابـــل ال شـــيء، وامتنـــاع ثالثـــة أعضـــاء عـــن        ١٢

الـذي جـاء فيـه،    )، ٢٠٠٣( ١٤٩٧التصويت، بوصفه القـرار  
ــة   ، إذ يتصــرف مبوجــب الفصــل  اجمللــس أن، أمــورضــمن مجل

  :السابع من امليثاق
للدول األعضاء بإنشاء قوة متعـددة اجلنسـيات يف ليربيـا     يأذن  

حزيران/يونيـــه  ١٧لـــدعم تنفيـــذ اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار املـــؤرخ  
يعلن استعداده إلنشاء تلك القـوة التابعـة لألمـم املتحـدة مـن      و، ٢٠٠٣

أجل مواصلة حتقيـق االسـتقرار، وتقـدمي الـدعم إىل احلكومـة االنتقاليـة،       
واملساعدة على تنفيذ اتفاق سالم شـامل يف ليربيـا، ويطلـب إىل األمـني     

ــة تلــك العــام تقــدمي توصــيات إىل اجمللــس بشــأن حجــم وهيكــل ووال    ي
، وبشـأن مـا يعقـب    ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ١٥القوة، يف موعـد أقصـاه   

ــد ال يتجــاوز      ــوة يف موع ــن نشــر الق ــك م ــوبر   ١ذل تشــرين األول/أكت
  ؛٢٠٠٣

لقــوة األمـــم املتحــدة يف ســرياليون بـــأن تقــدم، لفتـــرة      يــأذن   
يوما، الدعم التعبوي الضـروري لعناصـر اجلماعـة     ٣٠حمدودة تصل إىل 

أفريقيـا الطليعيـة يف القـوة املتعـددة اجلنسـيات،      االقتصادية لـدول غـرب   
ــها يف       ــذ واليت ــق بتنفي ــا يتعل ــة فيم ــدرة التشــغيلية للبعث دون املســاس بالق

 سرياليون؛

أال خيضع أي مسؤول أو موظف حايل أو سـابق ينتمـي    يقرر  
ــا يف نظــام رومــا األساســي     ــة مــن الــدول املســامهة، ال تكــون طرف لدول

إال للوالية القضائية لتلك الدولة فيمـا يتعلـق   للمحكمة اجلنائية الدولية، 
بــأي تصــرف أو إمهــال ُيــدَّعى وقوعــه ويكــون نامجــا عــن عمــل القــوة    
املتعددة اجلنسيات أو قوة األمم املتحدة لتحقيـق االسـتقرار يف ليربيـا أو    

  متصال به؛
ــرر   ــرتني     يق ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق (أ)  ٥أال تســري الت

) علــــى إمــــدادات األســــلحة ٢٠٠١( ١٣٤٣(ب) مــــن القــــرار  ٥ و
ــدة املتصــلة هبــا املخصصــة الســتخدام القــوة املتعــددة اجلنســيات     واألعت
وحدها وعلى التدريب التقين واملسـاعدة التقنيـة اللـذين يقتصـر الغـرض      

 منهما على دعم تلك القوة؛

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  
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بــأن متتنــع مجيــع الــدول يف املنطقــة عــن أي عمــل مــن  يطالــب  
ستقرار يف ليربيا أو على احلدود بـني ليربيـا   شأنه أن ُيسهم يف زعزعة اال

  .وغينيا وسرياليون وكوت ديفوار

 ٢٠٠٣ /أغســـــــطسآب ٢٧ املـــــــؤرخاملقـــــــرر   
  ): بيان من الرئيس٤٨١٥  (اجللسة

 /أغســــطسآب ٢٧املعقــــودة يف  ٤٨١٥يف اجللســــة   
اجلماعــة  إىل إحــاطتني مــن رئــيس اجمللــس، اســتمع )٤٨(٢٠٠٣

األمني التنفيـذي للجماعـة   و )٤٩(االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  .)٥٠(بشأن احلالة يف ليربيا واجلهود اليت تبذهلا اجلماعة

 اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا    وقال رئيس   
ــإقرار ســالم    يف مالحظاتــه إن اجلماعــة تلتــزم التزامــا راســخا ب
دائــم يف ليربيــا بغــرض ضــمان االســتقرار لــيس يف ذلــك البلــد   

. وأشـار  بأكملهاوض هنر مانو يف منطقة ح أيضافحسب، بل 
حزيران/يونيـــه  ١٧إىل اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار املـــربم يف  

ــا ’’بـــني  ٢٠٠٣ ــة تيلـــور يف ليربيـ ــة الليـــربيني ‘‘حكومـ  وجبهـ
املتحدين من أجل املصاحلة والدميقراطية وحركـة التحريـر مـن    

اتفاق السـالم الشـامل (اتفـاق     أجل الدميقراطية يف ليربيا، وإىل
ــرا) ــربم أكـ ــطس  ١٨يف  املـ ــن  ٢٠٠٣آب/أغسـ ــرب عـ . وأعـ

امتنان جمتمـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا بأسـره        
ـــ  ــا، وعل ــوء    ىلنيجرييـ ــنح اللجـ ــها، ملـ ــوص لرئيسـ ــه اخلصـ وجـ

 /آب ١١السياســـي للــــرئيس تيلــــور الــــذي غــــادر البلــــد يف  

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٤٨(  
جللسة، انظر الفصل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، القسـم      تلك ا

باء؛ ولفصل الثاين عشر، اجلزء الثالـث، القسـم بـاء، فيمـا يتعلـق      
أو دعوتــه  األمــن جملــسمــن امليثــاق املتعلقــة بتشــجيع  ٤١باملــادة 

الترتيبــات اإلقليميــة الختــاذ إجــراءات لتســوية املنازعــات بــالطرق 
 السلمية.

االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا هـو وزيـر        كان رئـيس اجلماعـة    )٤٩(  
 خارجية غانا.

ُدعي ممثلو السنغال وغانـا وكـوت ديفـوار ونيجرييـا للمشـاركة.        )٥٠(  
 وكانت غانا وكوت ديفوار ونيجرييا ممثلة بوزراء خارجيتها.

، ولنشره قوة طليعيـة مـن كتيبـتني يف ليربيـا. غـري أنـه       أغسطس
تــدابري األخــرية الــيت اختــذهتا حكومــة  أعــرب عــن القلــق إزاء ال 

ن حكومــة أالواليـات املتحــدة، مبــا يف ذلــك البيــان الــذي أفــاد  
الواليات املتحدة ستنسحب مـن املشـاركة املباشـرة يف تسـوية     
األزمة الليربية عندما تبدأ عملية األمم املتحـدة حلفـظ السـالم.    

ــاق أكــرا ي   ــور، وقــف   شــملوأوضــح أن اتف ــة أم ، ضــمن مجل
ــواء املقــاتلني ونــزع أســلحتهم وتســرحيهم   أعمــال ال ــال؛ وإي قت

وتأهيلـــهم وإعـــادة إدمـــاجهم؛ ومســـائل حقـــوق اإلنســـان؛      
واملســائل اإلنســانية؛ وإجــراء انتخابــات يف ليربيــا يف تشــرين      

ــوبر  ــة    ٢٠٠٥األول/أكتـ ــزم اجلماعـ ــرى عـ ــرة أخـ ــد مـ . وأكـ
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا علـى مواصـلة العمـل يف ليربيـا       

ــد نشــ   ــوة تثبيــت االســتقرار، فضــال عــن مواصــلة     حــىت بع ر ق
  .)٥١(اإلسهام بقوات يف تلك القوة

لجماعــة االقتصــادية لــدول  وأعلــن األمــني التنفيــذي ل   
أن الزيــارة الــيت قــام هبــا وفــد جملــس األمــن إىل    غــرب أفريقيــا

، ‘‘كانت حمفزاً حملادثات أكـرا للسـالم  ’’املنطقة دون اإلقليمية 
ت لعملية السـالم. ودعـا إىل إنشـاء    الثاب اجمللسوأظهرت تأييد 

آلية تشـاورية ُتعقـد يف إطارهـا اجتماعـات منتظمـة بـني األمـم        
املتحـــدة واجلماعـــة ملناقشـــة التطـــورات يف ليربيـــا. وأشـــار إىل 

ــز      ــة إىل نـ ــة ومتأنيـ ــود واعيـ ــه جهـ ــرورة توجيـ الســـالح  عضـ
والتسريح وإعـادة الـدمج يف جمتمـع غـرب أفريقيـا، فضـال عـن        

حة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة يف غــرب  كــبح انتشــار األســل
أفريقيــا. وأخــريا، تكلــم مؤيــدا رفــع اجلــزاءات املفروضــة علــى  
ليربيــا، باســتثناء احلظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة، بغيــة  

  .)٥٢(إرسال إشارة دعم إضافية إىل عملية السالم يف ليربيا
__________ 

  )٥١(  S/PV.4815 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

. لإلطــالع علــى مزيــد مــن  ٨إىل  ٦املرجــع نفســه، الصــفحات    )٥٢(  
اجلماعــة االقتصــادية  و األمــن جملــسعلومــات عــن العالقــة بــني امل

، انظــر الفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء الثالــث، لــدول غــرب أفريقيــا
 القسم باء.
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ويف اجللسة نفسـها، أدىل الـرئيس (اجلمهوريـة العربيـة       
، جـاء فيـه، ضـمن مجلـة     )٥٣(اجمللـس ببيان بالنيابة عن  السورية)

  :اجمللسأمور، أن 
توصـل يف أكـرا يف   مت الباتفـاق السـالم الشـامل الـذي      يرحب  

  ؛٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٨
قلقــا إزاء اســتمرار احلالــة اإلنســانية املؤملــة الــيت يعانيهــا    يظــل  

  ؛معظم السكان
ق مجيــع األطــراف علــى االحتــرام الكامــل لوقــف إطــال   حيــث  

النار وتنفيذ مجيع التزاماهتم بالكامل مبوجب اتفاق السالم الشـامل، مبـا   
يف ذلك من خالل التعاون الكامل مـع بعثـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول      
غرب أفريقيا يف ليربيا، واألمـم املتحـدة، وفريـق االتصـال الـدويل املعـين       

لجنـة املشـتركة   بليربيا، واالحتاد األفريقي، والواليات املتحدة، إلنشاء ال
  ؛للمراقبة

مــن قـــراره   ٢اســـتعداده، كمــا ورد يف الفقـــرة   يعيــد تأكيــد    
إلنشـــاء قـــوة تابعـــة لألمـــم  ،٢٠٠٣آب/أغســـطس  ١املـــؤرخ  ١٤٩٧

املتحدة مـن أجـل مواصـلة حتقيـق االسـتقرار لـدعم احلكومـة االنتقاليـة،         
  .تنفيذ اتفاق سالم شامل يف ليربيا يفوللمساعدة 

ــبتمربلولأي ١٩ املـــــــؤرخاملقـــــــرر     ٢٠٠٣ /ســـــ
  )٢٠٠٣( ١٥٠٩): القرار ٤٨٣٠  (اجللسة

ــة    ــودة يف  ٤٨٢٦يف اجللســ ــبتمربأيلول ١٦املعقــ  /ســ
 األمـــنييف جـــدول أعمالـــه تقريـــر  اجمللـــس، أدرج )٥٤(٢٠٠٣
. وأشـار  )٥٥(عـن ليربيـا   ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١١املؤرخ  العام

 ، يف تقريــره، إىل أن املهــام الرئيســية الــيت يؤديهــا  العــام األمــني
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السـالم يف ليربيـا سـوف تنقـل     
إىل عمليــة األمــم املتحــدة اجلديــدة يف ليربيــا. وأخــريا، أوصــى   

جملـس األمـن، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن        يـأذن  بأن 
__________ 

  )٥٣(  S/PRST/2003/14. 

 ٢٧املعقــــــــودة كجلســــــــة خاصــــــــة يف  ٤٨١٦يف اجللســـــــة    )٥٤(  
وأعضـــاء وفـــد  اجمللـــس، أجـــرى أعضـــاء ٢٠٠٣ /أغســـطسآب

، ومــن بينــهم ممثلـــو   غــرب أفريقيــا  اجلماعــة االقتصــادية لــدول    
، تبـادال لـآلراء بصـورة    السنغال وغانا وكـوت ديفـوار ونيجرييـا   

 بناءة.

  )٥٥(  S/2003/875 ١٤٩٧، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

امليثــاق، بنشــر عمليــة لألمــم املتحــدة حلفــظ الســالم تكــون        
ــة تتماشــى مــع    توصــياته،  متعــددة األبعــاد، ويســند إليهــا والي

  ويزودها باملوارد الكافية.
بعـــد ذلـــك إىل إحاطـــة مـــن املمثـــل  اجمللـــسواســـتمع   

ــا، الــذي عــرض األزمــة اإلنســانية     اخلــاص لألمــني العــام لليربي
والسياســية يف ليربيــا، وشــرح الــدور واألهــداف املتوخــاة مــن   

، فضال عن املوارد الالزمة هلـا. وشـدد   املتحدة ألممنشر بعثة ل
للمجتمع الدويل أن يبدي التزاما قويا جتاه ليربيـا   بدالعلى أنه 

. اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــاللبنــاء علــى جهــود 
وأخــريا، أثــىن علــى ســرعة انتشــار البعثــة العســكرية للجماعــة   

  .)٥٦(االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف ليربيا
ــة    ــودة يف  ٤٨٣٠ويف اجللسـ ــبتمربأيلول ١٩املعقـ  /سـ
 األمــنيأيضــا يف جــدول أعمالــه تقريــر   لــساجمل، أدرج ٢٠٠٣
ــام ــؤرخ  العـ ــبتمربأيلول ١١املـ ــل   .)٥٥(٢٠٠٣ /سـ ــي ممثـ وُدعـ

  ليربيا إىل املشاركة يف املناقشة.
ــاه       ــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتب وبعــد ذلــك، وجــه ال
ــس ــرار  اجمللــ ــروع قــ ــرار   ؛)٥٧(إىل مشــ ــروع القــ ــرح مشــ وطُــ

ــد   ــة، بوصــفه ا  باإلمجــاعللتصــويت، واعتم ــرار دون مناقش لق
 أن، أمــور)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة     ٢٠٠٣( ١٥٠٩
 :  مبوجب الفصل السابع من امليثاقإذ يتصرف ، اجمللس

إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، وهــي قــوة حتقيــق   يقــرر  
شــهرا،  ١٢)، ملــدة ٢٠٠٣( ١٤٩٧االســتقرار الــيت دعــا إليهــا القــرار   

بعثة اجلماعة االقتصادية  ويطلب إىل األمني العام نقل السلطة من قوات
ــا يف    ــا إىل بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـ لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف ليربيـ

، ويقـرر كـذلك أن تتـألف بعثـة األمـم      ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١
املتحدة يف ليربيا من عسكريني تابعني لألمم املتحدة ال يتجاوز عـددهم  

ــا ال   ١٥ ٠٠٠ ــهم م ــرد، مــن بين ــد عــن   ف ــ ٢٥٠يزي ا عســكريا و مراقب
من أفـراد الشـرطة    ١ ١١٥من ضباط األركان، وما ال يزيد عن  ١٦٠

املدنيـــة، مبـــا يف ذلـــك وحـــدات نظاميـــة للمســـاعدة يف حفـــظ القـــانون 
__________ 

  )٥٦(  S/PV.4826 ٨إىل  ٢، الصفحات.  
  )٥٧(  S/2003/898. 
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ــا، باإلضــافة إىل عنصــر مــدين مناســب؛       والنظــام يف خمتلــف أحنــاء ليربي
 دعـم (أ)  أن تضطلع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا بالواليـة التاليـة:   ويقرر

ــار  دعــم املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة  ؛ (ب) تنفيــذ وقــف إطــالق الن
  ؛دعم إصالح األمن؛ (ج) املتعلقة حبقوق اإلنسان

األطــراف الليــربيني بوقــف األعمــال احلربيــة يف مجيــع   يطالــب  
أحناء ليربيا، والوفـاء بالتزامـاهتم مبوجـب اتفـاق السـالم الشـامل واتفـاق        

لتعـــاون يف تشـــكيل جلنـــة الرصـــد وقـــف إطـــالق النـــار، مبـــا يف ذلـــك ا
  املشتركة على النحو احملدد يف اتفاق وقف إطالق النار؛

 ،عن استخدام اجلنود األطفـال بالكف مجيع األطراف  لبايط  
كف كـــذلك عـــن مجيـــع انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان وارتكـــاب بـــالو

الفظائع ضد سكان ليربيا، ويؤكد ضـرورة تقـدمي املسـؤولني عـن ذلـك      
  إىل العدالة؛
 ٥(أ) و  ٥أالّ ُتطبق التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرتني    قرري  

) على إمـدادات األسـلحة ومـا يتصـل     ٢٠٠١( ١٣٤٣(ب) من القرار 
هبا من العتاد والتـدريب الـتقين واملسـاعدة الـيت ال ُيـراد هبـا سـوى دعـم         

  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا أو استخدامها من قبلها؛
  ة قيد النظر بشكل نشط.أن ُيبقي هذه املسأليقرر   

 ٢٠٠٣ األول/ديسـمرب  كانون ٢٢املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠٣( ١٥٢١): القرار ٤٨٩٠(اجللسة 

 كــــــــانون  ٢٢املعقــــــــودة يف  ٤٨٩٠يف اجللســــــــة   
رسـالة   يف جدول أعماله اجمللس، أدرج ٢٠٠٣ األول/ديسمرب

موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٨مؤرخة 
نة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار   جملس األمن من رئيس جل

ــر )٥٨()٢٠٠١( ١٣٤٣ ــا تقري ــل هب ــنني   ، حيي ــق اخلــرباء املعي فري
 ١٤٧٨مـــن قـــرار جملـــس األمـــن  ٢٥عمـــال بأحكـــام الفقـــرة 

). وأشــار فريــق اخلــرباء، يف تقريــره، إىل أن احلكومــة  ٢٠٠٣(
االنتقاليــة الوطنيــة تفتقــر إىل األمــوال الالزمــة ملباشــرة أعماهلــا   

حـو السـليم وإعـادة بنـاء املؤسسـات الالزمـة للحكـم؛        على الن
وأنه جيري انتهاك احلظر املفروض على توريد األسلحة، ومنـع  
السفر، وقواعد الطـريان املـدين. وأوصـى الفريـق جبملـة أمـور،       

استمرار نفاذ مجيع اجلزاءات؛ إنشاء عمليـة يسـتعان فيهـا     منها
نئ واملطـارات ونقـاط   ببعثة األمم املتحدة يف ليربيـا ملراقبـة املـوا   

__________ 

  )٥٨(  S/2003/937 وAdd.1. 

عبور احلدود الرئيسية؛ والشروع يف محلة توعية وطنية لتوعيـة  
  الليربيني مبربرات فرض اجلزاءات.

 إىل) انتبـاه اجمللـس   بلغاريـا يف اجللسة، وجه الـرئيس ( و  
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد      ؛)٥٩(مشروع قرار
ــاع ــرار    باإلمجـ ــفه القـ ــة، بوصـ  )،٢٠٠٣( ١٥٢١دون مناقشـ

، إذ يتصــرف اجمللــس أن، أمــورالــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة   
  :مبوجب الفصل السابع من امليثاق

مـن   ٧و  ٦و  ٥إهناء احلظر املفروض مبوجب الفقـرات   يقرر  
ــرار  ــرتني ٢٠٠١( ١٣٤٣القـ ــرار   ٢٨و  ١٧)، والفقـ ــن القـ  ١٤٧٨مـ

  )؛٢٠٠١( ١٣٤٣)، وحل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٢٠٠٣(
ع الــدول التــدابري الالزمــة ملنــع بيــع إىل ليربيــا أو      أن تتخــذ مجيــ  يقــرر

  ؛إمدادها هبا
أن تتخذ مجيع الدول التـدابري الالزمـة ملنـع دخـول      يقرر أيضا  

أو عبور أراضيها من قبل مجيع األشـخاص الـذين حتـددهم اللجنـة علـى      
  ؛أهنم يشكلون هتديدا لعملية السالم يف ليربيا

الالزمــة ملنــع االســترياد  أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري   يقــرر  
ميــع اجلــذوع وجلاملباشــر أو غــري املباشــر للمــاس اخلــام جبميــع أشــكاله   

  ؛املستديرة واملنتجات اخلشبية من ليربيا
ــدابري ملــدة  تلــك فــرض يقــرر   ــاريخ اختــاذ   ١٢الت شــهرا مــن ت

  ؛القرار
 رصـد تنفيـذ التـدابري   لأن ينشئ جلنـة تابعـة جمللـس األمـن      يقرر  

  لقرار.املفروضة مبوجب ا

__________ 

  )٥٩(  S/2003/1180. 


