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 اررريرالحالة في ليب - 1

 803القارار (: 3087اةلسة ) 0223مارس /آذار 26امل ر   رررررالمق
(0223) 

 ادَّم  ،(0222) 788باالقرار وع اال   ،0223مارس /آذار 02يف 
وتضااااا َّو التقريااااار . 0إىل اجمللاااااس عاااااو مساااااألة ليربيااااااتقريااااارا   ا ماااااح العاااااام

 نشااااااااا ة  ليربياااااااااا وماااااااااوجزا  معلوماااااااااات مساااااااااتي لة عاااااااااو ا حاااااااااداع يف 
واسااااتنتاجات امل ثاااار اااااااص لليربيااااا الااااذي زار املن قااااة يف الفرتتااااح مااااو 

وماااو  0222ديسااا رب /كاااانوو ا ول  22ناااوف رب إىل /تشاااريو الثااااين 22
 .0223فرباير /شباط 2يناير إىل /كانوو الثاين  01

وعزا التقرير منشأ احلرب ا للية الا دامت االع سنوات يف ليربيا 
اهنياااار القاااانوو والنظاااام والسااال ة املدنياااة الاااذي تااازامو ماااع اإلطاحاااة  إىل

وزاد التقسيم الفعلي للبلد، . 0221بالنظام برؤاسة  اموير دو يف عام 
نتيجااااة للحااااارب ا لليااااة، إىل إدارتاااااح مساااااتقلتح، لياااار منه اااااا من قاااااة 
ا تصااااااادية مسااااااتقلة وع لااااااة حمليااااااة  تلفااااااة ذات أسااااااعار  اااااار  واسااااااعة 

وإباو إعداد التقرير، دار البلاد .  م وضع عسع بالفعرالتفاوت، مو تفا
ا، حبيص تتوىل احليومة امل  تة للوحد  الوطنية إدار  مونروفيا واملناطق جمزء  

مقاطعااات،  01اجملاااور  هلااا، وتااتحيم اةبهااة الوطنيااة القوميااة الليربيااة يف 
وتااااااتحيم حركااااااة التحرياااااار الليربيااااااة املتحااااااد  مااااااو أجاااااار الدميقراطيااااااة يف 

و اادرت ااساااؤر يف ا رواح الناشاائة عااو احلاارب يف  اافو  . تحمقاااطع
فارد، أغلبياتهم  051 111املدنيح واملقااتلح املسالحح بعادد يصار إىل 

و تاد ر عادد الالجئاح الليربياح املقي اح يف البلاداو . العظ   مو املدنيح
 .الجئ 711 111و  611 111اجملاور   ا بح 

قرياااار بااااأو املنا شااااات الااااا أجرالااااا رثلاااا  وأفاااااد ا مااااح العااااام يف الت
ااااااص ماااع ا طااارا  املعنياااة،  اااا يف ذلااات ا ماااح التنفياااذي للج اعاااة 
اال تصادية لدول غرب أفريقيا والدول ا عضاء فيها، أشاارت إىل وجاود 
توافق عاام لاآلراء ما داه أو ا مام املتحاد  ينبغاي أو تضا لع بادور أكارب 

ر مقاارتح حظااي بتأييااد عيااع ومتثَّاا. ليربيااايف السااعي إىل حتقيااق السااالم يف 
ا طااارا  واة اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا يف أو يقاااوم ا ماااح 
العام بعقد اجت ا  بح رؤيس احليومة امل  تة والفصاؤر املتحاربة يقوموو 
 اللاااا  بااااربرام وتو يااااع اتفاااااا ي كااااد مااااو جديااااد التاااازامهم بتنفيااااذ اتفاااااا 

   يف حااح يظاارمااح العااام يف لااذا الصاادد أنَّااوذكاار ا . ياموسااوكرو الرابااع
ة مسااااعد  بوساااع  تقااادميها، ماااو ا نساااف أو تبحاااص لتقاااد  أيَّااامساااتعدا  

اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا احلالة يف ليربيا، ويفضر أو ةرى 
ذلت عل  مستوى الق ة، لتحقياق ماا يرجا  ماو إعااد  تأكياد ا طارا  

وطلااف إىل رثلا  اااااص أو يرجااع إىل . لرابااعااللتازام باتفاااا ياموساوكرو ا
املن قة ملنا شة مسألة االجت ا  املقرتح مع اة اعة اال تصادية واةهات 

________ 
0 S/25402. 

للتعااوو املناتظم باح  طيباا   د مثااال  وأضا  أو ليربياا  س ا. املعنية ا  رى
ا ماااام املتحااااد  وإحاااادى املنظ ااااات اإل لي يااااة علاااا  النحااااو املتااااو   يف 

اة اعااااة اال تصااااادية تتهااااذ  فتئاااات ماااااامليثاااااا، إذ  الفصاااار الثااااامو مااااو
مباااادرات دبلوماساااية وعسااايرية مناااذ بداياااة النااازا ، ويقااادم جملاااس ا ماااو 

وأعرب ا مح العام عو االعتقاد بأو اجمللس . الدعم ملبادراهتا ومساعيها
راغاااف يف موا ااالة توسااايع العال اااة التعاونياااة باااح ا مااام املتحاااد  واهليئاااة 

و ال إن  مستعد إليفاد بعس اارباء . ة، حسف اال تضاءاإل لي ية املعني
لتقاااااااد  املسااااااااعد  التقنياااااااة للج اعاااااااة اال تصاااااااادية يف ر اااااااد اةااااااازاءات 

إىل أو جملاس ا ماو  اد أيضاا   وأشاار. ، إذا طلف منا  ذلات2اال تصادية
يرغااااف يف النظاااار يف مسااااألة توساااايع ن اااااا اةاااازاءات اإللزاميااااة  وجااااف 

 .الفصر السابع مو امليثاا
، أدرل 0223ماااااارس /آذار 26، املعقاااااود  يف 3087ويف اةلساااااة 

. جملاااس ا ماااو يف جااادول أع الااا  تقريااار ا ماااح العاااام عاااو مساااألة ليربياااا
وعل  إار إ رار جدول ا ع اال، دعاا اجمللاس رثار ليربياا إىل املشااركة يف 

ااا   مث. املنا شااة بااادوو أو يياااوو لااا  احلاااق يف التصاااويت رؤااايس اجمللاااس وجَّ
انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل ناااص مشااارو   ااارار كااااو  اااد أتعاااد ( انيوزيلناااد)

 .2أتد ر عل  املشرو  ، وتال تنقيحا  3 الل مشاورات اجمللس السابقة
ملستوى  وتيلم رثر الرأس ا  ضر  بر التصويت، فقال إن  اعتبارا  

عاادم الثقااة بااح  تلااال ا طاارا ، ياارى وفااد بلااده أناا  ينبغااي السااعي إىل 
مااا بااح  والوساااؤر اليفيلااة بتشااجيع إشاااعة الثقااة الالزمااة يفبر هتيئااة الستاا

وأضاااااا  علااااا  . ا طااااارا  يف النااااازا  وبرعادهتاااااا إىل ماؤاااااد  املفاوضاااااات
ااصوص أن  يشعر باأو الو ات  اد حااو ملشااركة ا مام املتحاد  بشاير 
ذي داللة، وبتعاوو وايق مع اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا، يف 

ويف لااذا الصاادد، تناااول . سااتقرار مااو جديااد يف ليربياااإرساااء السااالم واال
مشاارو  القاارار إميانيااة إيفاااد ماارا بح لألماام املتحااد  إىل ليربيااا يف سااياا 
و ال ا ع ال العداؤية، يلي  عل  الفور   يع  اوات ا طارا  يف النازا  

أيضااا   وفااد بلااده ي يااد و ااال إوَّ . يف معساايرات ونااز  سااالحها وتساارحيها
  يف مشرو  القرار إىل ا مح العام بالنظر يف إميانياة عقاد ال لف املوجَّ 

اجت اا  باح رؤايس احليوماة امل  تاة للوحاد  الوطنياة والفصااؤر املتحاربااة، 
ومااو شااأو لااذا االجت ااا  أو يساااعد . يف إطااار اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع

يف هتيئااااة بيئااااة تيساااار  ديااااد التاااازام ا طاااارا  يف الناااازا  بتنفيااااذ اتفا ااااات 
________ 

 رر روساء دول وحيومات اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا يف اجت ااعهم  2
فااارض جااازاءات ا تصاااادية  0222يوليااا  /متاااوز 22إىل  07يف الفااارت  ماااو  املعقاااود يف داكاااار،

وتي لاة ل جاراء الاذي . شاملة عل  ا راضي الا تتحيم فيها اةبهة الوطنية القومياة الليربياة
تشاااريو  02املاا ر  ( 0222) 788اختذتاا  اة اعااة اال تصااادية، فاارض جملاااس ا مااو بقااراره 

 .د ا سلحةعل  توري حظرا   0222نوف رب /الثاين
3 S/25469. 
 .S/PV.3187انظر  2
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بتج ياع القاوات يف معساايرات املتعل قاة  ساي ا أحيامهاا ساوكرو، واليامو 
 .5ونز  سالحها وتسرحيها

حاااة مشااارو  القاارار للتصاااويت بصاايغت  امل  تاااة املنقَّ طتاارح  وبعااد ذلااات
، ويف ماااا يلاااي (0223) 803 اااد باإلعاااا  بو اااف  القااارار ، واعتت شااافويا  
 :نص 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 ،0223مارس / آذار 02يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 02املااااا ر  ( 0222) 788إىل  اااااراره  وإذ يشاااااع

0222، 
إىل البيانح اللذيو أدىل هب اا رؤايس جملاس ا ماو، بالنياباة  أيضا   وإذ يشع
 ،0222مايو /أيار 7 و 0220يناير /كانوو الثاين  22عو اجمللس، يف 
تشااريو  31اعتقاااده أو اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع، املاا ر   تأكيااد وإذ يعيااد

ر أفضاار إطااار ع اار ريااو للتو اار إىل حاار ساال ي ، يااوف  0220أكتاوبر /ا ول
للناازا  الليااربي عااو طرياااق هتيئااة اةااو والظاارو  الالزماااة إلجااراء انتهابااات حااار  

 ونزيهة يف ليربيا،
 ليربياااااا  هتلاااااال د أطااااارا  النااااازا  يفلعااااادم تقيوااااا وإذ يعااااارب عاااااو اساااااتياؤ 

االتفا اات الاا د التو اار إليهاا حاا  ا و، ولعادم تنفياذلا هلااا، وبصافة  ا ااة 
 اتفاا ياموسوكرو الرابع،

اسات رار  ارا االتفا اات الساابقة يعر ار فارص هتيئاة اةاو  أوَّ  وإذ يالحم
التفااااا ياموساااوكرو وفقاااا   والظااارو  املفضاااية إىل إجاااراء انتهاباااات حااار  ونزيهاااة

 الرابع،
 باحلاجة إىل زياد  املساعد  اإلنسانية، مذ يسل  وإ

باسااااات رار التااااازام اة اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غاااااريب أفريقياااااا  وإذ يرحاااااف
 بالتو ر إىل حر سل ي للنزا  الليربي و ا تبذل  مو جهد يف سبير ذلت،

 بتأييد ودعم منظ ة الوحد  ا فريقية هلذه اةهود، أيضا   وإذ يرحف
 إىل أحيام الفصر الثامو مو ميثاا ا مم املتحد ، وإذ يشع
للسالم وا ماو الادوليح،  هتديدا  يشي ر  تدلور احلالة يف ليربيا أوَّ  وإذ يقر

 بوج   اص يف لذه املن قة مو غرب أفريقيا،

 عل  تقرير ا مح العام؛ يوافق - 0
ماااو تبذلااا   علااا  اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غاااريب أفريقياااا ملاااا يثاااين - 2

 جهود إل رار السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا؛
 علاااا  منظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة ملاااا تبذلاااا  مااااو جهااااود دع ااااا   يثاااين - 3

 ليربيا؛ لع لية السلم يف
 31اعتقااااده أو اتفااااا ياموساااوكرو الراباااع املااا ر   ي كاااد ماااو جدياااد - 2

حاار  ر أفضاار إطااار ع اار ريااو للتو اار إىل، يااوف  0220أكتااوبر /تشااريو ا ول
________ 

 .7إىل  3املرجع نفس ، الصفحات   5

ساال ي للناازا  الليااربي عااو طريااق هتيئااة الظاارو  الالزمااة إلجااراء انتهابااات حاار  
ونزيهة يف ليربياا، ويشاجع اة اعاة اال تصاادية لادول غاريب أفريقياا علا  موا الة 

 بذل جهودلا لل ساعد  عل  تنفيذ ذلت االتفاا بالوساؤر السل ية؛
 28يف  انتهاااااح و ااااال إطااااالا الناااار الااااذي د التو اااار إلياااا  ياااديو - 5

 مو جانف أي طر  مو أطرا  النزا ؛ 0221نوف رب /تشريو الثاين

اساات رار اهلج ااات املساالحة مااو جانااف أحااد أطاارا   أيضااا   يااديو - 6
النزا  عل   اوات حفام السالم التابعاة للج اعاة اال تصاادية لادول غاريب أفريقياا 

 يف ليربيا؛

ذ و اااال إىل عيااع أطااارا  الناازا  أو حتاارتم وتنف اا تأكيااد طلباا يياار ر  - 7
إطاااالا الناااار و تلاااال اتفا اااات ع لياااة السااالم،  اااا يف ذلااات اتفااااا ياموساااوكرو 

، عااو 0222أبرياار /نيساااو 7الرابااع، والاابال  ااتااامي، الصااادر يف جنيااال يف 
جنااااااة ااا ااااااة التابعااااااة للج اعااااااة اجت ااااااا  الفريااااااق االستشاااااااري غااااااع الر ااااااي للَّ 

 ول غريب أفريقيا يف ليربيا، والذي وافقت علي  ا طرا  ذاهتا؛اال تصادية لد

راثال   ساومرز -بتعياح ا ماح العاام للسايد تريفاور غاوردوو  يرحف - 8
 ل  يف ليربيا؛ ا ا  

إىل عياااع الااادول التقياااد بد اااة بااااحلظر العاااام اليامااار علااا   ي لاااف - 2
عياااع شاااحنات ا سااالحة واملعااادات العسااايرية إىل ليربياااا، الاااذي فرضااا  جملاااس 

،  وجف الفصار الساابع ماو ميثااا ا مام (0222) 788ا مو  قتض   راره 
 املتحد ، واالمتثال لذلت احلظر؛

مااااح العااااام ومااااع عيااااع ا طاااارا  بالتعاااااوو التااااام مااااع ا  ي الااااف - 01
اة اعااة اال تصاااادية لااادول غاااريب أفريقياااا بغياااة ضااا او التنفياااذ اليامااار والفاااوري 

 التفاا ياموسوكرو الرابع؛
دع ااااااا   عااااااو اسااااااتعداده للنظاااااار يف اختاااااااذ تاااااادابع مناساااااابة يعلااااااو - 00

للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غاااريب أفريقياااا إذا أبااادى أي طااار  عااادم اساااتعداده 
املتعل قااة  اتفا اات ياموساوكرو، وبوجاا   ااص ا حياامللتعااوو يف تنفياذ أحيااام 

 بتج يع القوات يف معسيرات وبنز  السالح؛

دعوتاااا  إىل الاااادول ا عضاااااء أو متااااارس ضاااابط الاااانفس يف  يياااار ر - 02
عال اهتااا مااع عيااع أطاارا  الناازا  يف ليربيااا، وأو متتنااع بصاافة  ا ااة عااو تقااد  

عاااو القياااام باااأي أيضاااا   متتناااعأي مسااااعد  عسااايرية إىل أي ماااو ا طااارا  وأو 
 ع ر ييوو مو شأن  اإلضرار بع لية السلم؛

 788علاااا  أو احلظاااار املفااااروض  وجااااف القاااارار  التأكيااااديياااار ر  - 03
 ين باااق علااا  ا سااالحة واملعااادات العسااايرية واملسااااعد  العسااايرية ال( 0222)

لياااااي تساااااتهدمها  اااااوات حفااااام السااااالم التابعاااااة للج اعاااااة   صيصاااااا  املوجَّهاااااة 
 دية لدول غريب أفريقيا يف ليربيا؛اال تصا

علااا  ماااا تبذلااا  الاااادول ا عضااااء ومنظوماااة ا مااام املتحااااد   يثاااين - 02
واملنظ ات اإلنسانية مو جهود يف سبير تقد  املسااعد  اإلنساانية إىل ضاحايا 

، يف لااااااذا الصاااااادد، تأييااااااده لزياااااااد  املساااااااعد  الناااااازا  يف ليربيااااااا، وي كااااااد جمااااااددا  
 اإلنسانية؛
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طاارا  املعنيااة باالمتنااا  عااو القيااام بااأي ع اار ييااوو ا  ي الااف - 05
ماااو شااااأن  عر لاااة أو إعا ااااة إيصاااال املساااااعد  اإلنساااانية وي لااااف إليهاااا ضاااا او 

 سالمة عيع املودفح املعنيح بتقد  املساعد  اإلنسانية الدولية؛

طلبااااا  إىل عياااااع أطااااارا  النااااازا  وعياااااع اةهاااااات  تأكيااااادييااااار ر  - 06
 م بد ة أحيام القانوو الدو  اإلنساين؛ا  رى املعنية أو حترت 

إىل ا ماااااااح العاااااااام أو يقاااااااوم، بالتشااااااااور ماااااااع اة اعاااااااة  ي لاااااااف - 07
اال تصادية لدول غريب أفريقيا، بالنظر يف إميانية عقد اجت ا  لرؤيس احليوماة 
امل  تة للوحد  الوطنية يف ليربياا والفصااؤر املتحارباة، بعاد االضا ال  با ع اال 

فياااذ اتفااااا عاااو التااازامهم بتنجماااددا   ا ساساااية الشااااملة والتفصااايلية، كاااي يعلناااوا
 ياموسوكرو الرابع يف حدود جدول زمين متفق علي ؛

إىل ا مااااااااح العاااااااااام أو يبحااااااااص ماااااااااع اة اعاااااااااة  أيضاااااااااا   ي لااااااااف - 08
د  ااااات يع ا مااام املتحاااااتس اال تصاااادية لااادول غاااريب أفريقياااا وا طااارا  املعنياااة ماااا

َوزْ   لتنفياااذ اتفااااا ياموساااوكرو الراباااع،  اااا يف ذلاااتدع اااا   امهةااااااتقدميااا  ماااو مس
 مرا بح تابعح لألمم املتحد ؛

 م يف أ اارب و اات ريااوإىل ا مااح العااام أو يقااد   ي لااف كااذلت - 02
 إىل جملس ا مو عو تنفيذ لذا القرار؛تقريرا  

 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 21

وتيلاام رثاار الربازياار بعااد التصااويت، فااأعرب عااو اعتقاااد وفااد بلااده 
املفياااد إ اماااة عال اااات حاااوار وتعااااوو الراسااان بأنااا  ماااو املستصاااوب وماااو 

وايقااااة بااااح ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات اإل لي يااااة املعنيااااة بشااااأو تسااااوية 
و اال إو الربازياار ت يااد فياار  . للفصاار الثاامو مااو امليثااااوفقااا   النزاعاات،

تعزيز العال ات التعاونية القاؤ ة بح ا مم املتحد  واة اعاة اال تصاادية 
ر مسااعد  تلاات اهليئاة اإل لي يااة يف املساااعي لادول غاارب أفريقياا مااو أجاا

الا تبذهلا بشاأو ليربياا، علا  حناو ماا ذلاف إليا  ا ماح العاام يف تقرياره، 
مع التأكيد يف الو ت نفس  عل  املس ولية الا تقع يف هناياة ا مار علا  

 .6عاتق الشعف الليربي نفس 
يزيااد مااو  علاا  التااول  املتهااذوذكاار رثاار الواليااات املتحااد  أو القاارار 

تعزيز العال ة بح ا مم املتحد  واة اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا 
. الااا اختااذت مبااادر  جاادير  بالثناااء مااو أجاار التصاادي للناازا  اإل لي ااي

ففاااي حاااح تع ااار ا مااام املتحاااد  جالاااد  علااا  النهاااوض با عبااااء الاااا 
وارد، يلقيهااا عليهااا عااا  ت غاا  علياا  النزاعااات يف و اات تتضاااءل فياا  املاا

ومثة حاجة متزاياد  إىل اللجاوء إىل العنا ار  أمرا  حيويا ، يعد لذا التعاوو
وأضاا  أنا  لاو . الفاعلة اإل لي ية لالسرتشاد هبا واحلصاول علا  دع هاا

أ فقااات مباااادر  اة اعاااة اال تصاااادية يف ليربياااا، فساااييوو العااافء الاااذي 
وميياااو أو . ا ضاااه ا  يقاااع يف النهاياااة علااا  املن قاااة واجملت اااع الااادو  عبئ ااا

تساااااعد موا اااالة ت بيااااق اةاااازاءات يف حتقيااااق و ااااال ا ع ااااال العداؤيااااة، 
وينبغااي  بااول عاارض ا مااح العااام تقااد  املساااعد  الفنيااة إىل فريااق ر ااد 

________ 
 .2إىل  8املرجع نفس ، الصفحات   6

 و ااال إطاااالا الناااار التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا يف
و أو إو ا مااام املتحاااد  مييااا ااااؤال   واسااات رد. يتعلاااق بر اااد اةااازاءات ماااا

از  ي م لل ساعد  يف إجناح مساعي حفم السالم الا تض لع بدور حفَّ 
وا اارتاح ا ماااح العاااام الاااوارد يف تقرياااره . تضاا لع هباااا اة اعاااة اال تصاااادية

والاذي يادعو إىل نشاار عادد حماادود ماو مرا بااي ا ماام املتحاد  يف املوا ااع 
نظاار فياا  إىل جانااف فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية يسااتحق ال

إلجااااراء  لامااااا   فأولئاااات املرا بااااوو مييااااو أو يقاااادموا ضاااا انا  . نظاااار  جديااااة
ع لية نز  السالح برنصا  وعل  حناو ال يتاي  تفاوا أي ماو الفصااؤر 

تأكيااااااادات إلجاااااااراء الع لياااااااة السياساااااااية أيضاااااااا   وسااااااايتيحوو. املتحارباااااااة
إىل تنظااااايم انتهاباااااات حااااار  ونزيهاااااة يف إطاااااار التقياااااد الشاااااديد  املفضاااااية
 .7الدولية باملعايع

وو ااال رثاار ليربيااا مالحظااات ا مااح العااام بشااأو ضاارور  موا االة 
ا مم املتحد  االضا ال  بادور داعام ةهاود اة اعاة اال تصاادية لادول 

وأشاااااار إىل أو دعااااام ا مااااام . ‘‘ع لياااااة وحيي اااااة’’غااااارب أفريقياااااا بأهناااااا 
، بالتعااوو املتحد  لل بادر  دوو اإل لي ية مو شأن  متيح عيع الليربياح

مع اة اعة اال تصادية، ماو إعااد  إرسااء الساالم وا ماو واالساتقرار يف 
 وا لة احليومة امل  تة دع ها اة اعة اال تصادية أيضا   وتعهد. بلدلم

وا مم املتحد  وتعاوهنا معه ا بشاير كامار يف مسااعيه ا املتعادد  ماو 
 .8أجر مساعد  الشعف الليربي

بياااااو مااااو (: 3233اةلسااااة ) 0223يونياااا  /راوحزياااا 2املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس

، اساتأنال 0223يونيا  /حزياراو 2، املعقاود  يف 3233يف اةلساة 
وعلا  إاار إ ارار جادول ا ع اال، . جملس ا مو نظاره يف احلالاة يف ليربياا

 لاااااا ، عقااااااف مشاااااااورات   ااااااد أتذو أنَّاااااا (إساااااابانيا)أعلااااااو رؤاااااايس اجمللااااااس 
ا مااو، بااأو يااد  بالبياااو التااا  باساام مااا بااح أعضاااء جملااس  يف أتجرياات
 :2اجمللس

جملااااس ا مااااو يعاااارب عااااو شااااعوره بالصاااادمة وا سااااال بساااابف القتاااار  إوَّ 
 6الوحشي لل دنح ا برياء الذي حدع بالقرب مو لاربر، ليربيا،  باح يوم 

واجمللااااس يااااديو بقااااو  لااااذه املذحبااااة الااااا راح ضااااحيتها . 0223يونياااا  /حزيااااراو
اااا هم نساااااء وأطفااااال، يف و ااااتو أبرياااااء ومااااو بيااااندو مشاااار  د امل ثاااار يع اااار فياااا  جب 

أفريقياااا،  ةهاااود اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غاااربتعزيااازا   ااااااص لألماااح العاااام،
علاااااا  أساااااااس اتفاااااااا ياموسااااااوكرو الرابااااااع، مااااااو أجاااااار وضااااااع الرتتيبااااااات لعقااااااد 

للفصااؤر املتحارباة بغياة وضاع هناياة بالوسااؤر السال ية للحارب ا لليااة  اجت اا 
 .الع سنواتالا دامت ا

________ 
 .02إىل  2املرجع نفس ، الصفحات  7
 .03املرجع نفس ، الصفحة  8
2 S/25918. 
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وجملاااس ا ماااو حياااص عياااع أطااارا  النااازا  علااا  احااارتام حقاااوا الساااياو 
 .املدنيح واختاذ عيع التدابع الالزمة لض او سالمتهم

واجمللااس ي لااف إىل ا مااح العااام أو يشااار  علاا  الفااور، يف إجااراء حتقياااق 
كاانوا، ة ادعااءات تتعلاق  رتيبيهاا أياا  شامر وكامر بشأو املذحبة  ا يف ذلت أيَّ 

ماااو  ر أوَّ واجمللاااس حياااذ  . عاااو ذلااات إليااا  يف أ ااارب و ااات رياااوتقريااارا   وأو يقااادم
تثبااات مسااا وليتهم عاااو ارتيااااب لاااذه االنتهاكاااات اةساااي ة للقاااانوو اإلنسااااين 
الاادو  سيحاساابوو عااو لااذه اةااراؤم، وي الااف زع اااء أي فصااير مساا ول عااو 

ت حا ة لض او عدم لذه ا ع ال بالسي ر  الفعلالة عل   واهتم واختاذ   وا
 .ا س  تيرار لذه املآسي الا تبعص عل 

وسيظر جملس ا مو يدعم بثبات اةهود الا تباذهلا اة اعاة اال تصاادية 
لدول غرب أفريقيا وا مح العام بغياة إحاالل السالم يف ليربياا، ولاو حياص عياع 

هاااود اةارياااة ح علااا  التعااااوو اليامااار يف اةياااوالزع ااااء اإل لي  الفصااااؤر الليربياااة
ساومرز لل سااعد  يف تنفياذ اتفااا  -غاورودو  الا يبذهلا امل ثار ااااص تريفاور

ياموسااوكرو الرابااع الااذي ياادعو، يف علااة أمااور، إىل و ااال إطااالا النااار و  يااع 
 .القوات ونز  السالح واالنتهابات الدميقراطية

القااااارار (: 3263اةلساااااة ) 0223أغسااااا س /آب 01املااااا ر   المقررررررر
856 (0223) 

 ،(0223) 803باااااااالقرار وع اااااااال   ،0223أغسااااااا س /آب 2يف 
وتناااول ا مااح . 01عااو ليربياااجدياادا   تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم 

العااام يف التقرياار املفاوضااات الااا أفضاات إىل إباارام اتفاااا كوتونااو املاا ر  
وبحَّ الادور املقارتح أو تضا لع با  ا مام املتحاد   0223 يولي /متوز 25

 .00يف تنفيذ ذلت االتفاا

وذكااار ا ماااح العاااام يف التقريااار أو أ اااعف  ضااايتح يف املفاوضاااات 
متثلتااا يف تشاايير وليياار احليومااة االنتقاليااة ويف تاادابع   يااع املقاااتلح 
 السااااااابقح يف املعساااااايرات ونااااااز  سااااااالحهم وتساااااارحيهم  ااااااالل املرحلااااااة

وأضااا  أو اتفاااا كوتونااو نفساا  ياانص علاا  باادء نفاااذ و ااال . االنتقاليااة
إطااالا النااار وو ااال ا ع ااال العداؤيااة بعااد ساابعة أيااام مااو تااارين تو يااع 

أيضااا   ويقضاا  االتفاااا. 0223أغساا س /آب 0االتفاااا، أي يف يااوم 
بااأو يتااوىل فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا 

تنفياااذ االتفااااا والع ااار بااا ، بين اااا تتاااوىل ا مااام املتحاااد  اإلشااارا  علااا  
لتفادي أي انتهاح لو ال إطاالا الناار  وض انا  . أع ال الر د والتحقق

أغساااا س وموعااااد و ااااول القااااوات اإلضااااافية التابعااااة لفريااااق /آب 0بااااح 
الر د واةزء ا ساسي مو مرا باي ا مم املتحد ، وافقت ا طرا  عل  

د و ااال إطااالا النااار تتااألال مااو رثلااح عااو تشاايير ةنااة مشاارتكة لر اا
وتعهاادت ا ماام . ا طاارا  الليربيااة الثالاااة وفريااق الر ااد وا ماام املتحااد 

________ 
01 S/26200. 
00 S/26272املرفق ،. 

إىل ليربياا لل شااركة يف مرا با  عسيريا   31بالنظر يف إيفاد أيضا   املتحد 
 .ع ر اللجنة املشرتكة لر د و ال إطالا النار

ا طااارا  علااا  ضااارور  ا علااا  اةاناااف السياساااي، فقاااد وافقااات أمَّااا
ياة واحاد  وعلا  إجاراء انتهاباات عاماة وجود حيومة انتقالياة وطنياة ليرب  

وكاناااات ا ماااام . ورؤاسااااية يف غضااااوو ساااابعة أشااااهر مااااو تو يااااع االتفاااااا
املتحااد  مسااتعد  ملساااعد  اللجنااة االنتهابيااة املعاااد تشااييلها يف تنظااايم 

ف اتفااااا  وعلااا  اةاناااف اإلنسااااين، طلااا. وإجاااراء انتهاباااات حااار  ونزيهاااة
كوتوناااو باااذل كافاااة اةهاااود إليصاااال املسااااعد  اإلنساااانية إىل كافاااة أحنااااء 

ضااااا انا   ليربياااااا، باساااااتهدام أ صااااار ال ااااارا ماااااع إجاااااراء ع لياااااات تفتاااااي 
وطلاف . باةزاءات واحلظر الاوارد  يف االتفااااملتعل قة  لالمتثال لألحيام

ئح، أو إىل ا مم املتحد ، و ا ة مفوضية ا مم املتحد  لش وو الالج
يلاازم مااو خت اايط وتعبئااة لتسااهير عااود  الالجئااح بساارعة  تقااوم بياار مااا

 .وإعاد  إدماجهم يف جمت عاهتم
الااادور الاااذي ستضااا لع بااا  ا مااام    رغااام أوَّ وذكااار ا ماااح العاااام أنَّااا

يف حا ااا   يف طبيعتاا ، فرناا  سااييوو املتحااد  يف املسااتقبر ساايظر مساااندا  
وأعااارب عاااو نيتااا  البااادء يف . تنفياااذا  فعَّااااال   يتنفياااذ اتفااااا الساااالم الليااارب  

ماو مرا بااي مرا باا   31الته يط إليفاد فريق متقدم إىل ليربيا يتاألال ماو 
ا مااام املتحاااد  العساااايريح وإرساااال فريااااق فاااين إىل ليربيااااا لوضاااع   ااااط 

اة اعااااااة أيضااااااا   و ااااااد طلباااااات. لتشاااااايير بعثااااااة ملاااااارا   ا ماااااام املتحااااااد 
إىل ا مااااام املتحاااااد  أو تقاااااوم برنشااااااء اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا 

 اااندوا اساااتئ اين لت ياااح البلاااداو ا فريقياااة ماااو إرساااال التعزيااازات إىل 
. يف الفريااقفعااال   فريااق الر ااد ولتقااد  املساااعد  إىل البلااداو الااا تشااارح

وذكااار أو سااارعة التوساااع يف أنشااا ة املسااااعد  اإلنساااانية يف عياااع أحنااااء 
يئاااة الظااارو  املفضاااية إىل النجااااح يف يف هتأيضاااا   ليربياااا ساااتيوو أساساااية

ناااداء موحاااد مشااارتح باااح  ريباااا   وسيصااادر. تنفياااذ اتفااااا كوتوناااو للساااالم
وأعاارب ا مااح العااام عااو . الوكاااالت يبااح االحتياجااات التقديريااة لليربيااا

 .أمل  يف تلبية اجملت ع الدو  بسرعة وبسهاء هلذه االحتياجات احملدد 
، أدرل 0223أغس س /آب 01 ، املعقود  يف3263ويف اةلسة 

 2جملااااس ا مااااو يف جاااادول أع الاااا  تقرياااار ا مااااح العااااام اةديااااد املاااا ر  
وعلااااا  إاااااار إ ااااارار جااااادول . عاااااو مساااااألة ليربياااااا 0223أغسااااا س /آب

ا ع اال، دعاا اجمللاس رثلاي باانو وليربياا ومصار ونيجعياا إىل املشاااركة يف 
ؤيساااااة ووجهااااات الر . املنا شاااااة بااااادوو أو يياااااوو هلااااام احلاااااق يف التصاااااويت

انتباااه أعضااء اجمللااس إىل ناص مشارو   اارار كااو  ااد ( الوالياات املتحاد )
انتباااه أعضاااء أيضااا   هااتووجَّ . 02أتعااد  ااالل مشاااورات اجمللااس السااابقة

موجَّهاااة إىل رؤاااايس  0223أغساااا س /آب 2اجمللاااس إىل رسااااالة م ر اااة 
، يشااع فيهااا ا مااح العااام إىل أناا  عااحَّ 03جملااس ا مااو مااو ا مااح العااام

ة حتقيااااق لالضاااا ال  بتحقيااااق شااااامر يف اجملاااازر  الااااا راح ضااااحيتها ليئاااا
________ 

02 S/26259. 
03 S/26265. 
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، وإىل الرساااالة 0223يونيااا  /حزيااراو 6ماادنيوو  ااارب لارباار، ليربياااا، يف 
إىل ا ماااح العاااام ماااو القااااؤم املوجَّهاااة  0223أغسااا س /آب 6امل ر اااة 

 .الا حتير نص اتفاا كوتونو 02با ع ال بالنيابة لبنو
أناااا  منااااذ التو يااااع علاااا  اتفاااااا كوتونااااو، وأبلااااغ رثاااار ليربيااااا اجمللااااس 

ساا ع لألساالحة دوي فااال يت . اء  جاادا  تتصاار  عيااع ا طاارا  ب ريقااة بن اا
ا و اال . ومثاة ماا يبعاص علا  ا مار. رتم بشاير تااموو ال إطالا الناار حيت

. علا  ال رياق إىل الساالم باارزا   ل اا  عْ ر مَ اعت اد مشرو  القرار سيشي   إوَّ 
اي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا، ك ااا ياانص علاا  ر إنشاااء بعثااة مرا بااوسيشااي  

إىل إهنااااء  مااو تاادابع بنااااء الثقااة سااعيا   لامااا   ذلاات اتفاااا السااالم، تااادبعا  
باالغ ا مهياة يت ثار يف ماا إذا كااو  والحم املتيلم أو مثة شاغال  . احلرب

بوسااع ا ماام املتحااد  مساااعد  الليربيااح يف تنصاايف حيومااة انتقاليااة يف 
التالية، بتزامو ماع بادء ع لياة ناز  الساالح اليامار ما  يو  غضوو الثالاح

وأشاااار إىل طلاااف اة اعاااة . لل قااااتلح، ك اااا يااانص االتفااااا علااا  ذلااات
ماو أجار تعزياز فرياق الر اد، و اال  اال تصادية لدول غرب أفريقيا أماواال  

 إو القااوات اإلضااافية، إىل جانااف مرا باااي ا ماام املتحااد ، ضاارورية علاا 
وناشاد اجمللاس أو . مو أجار بادء ع لياة ناز  الساالحاالستعجال،   جْ وَ 

ينظاااار يف الو اااات املناسااااف يف ال لااااف املقاااادم مااااو اة اعااااة اال تصااااادية 
تت يو الدول الراغباة يف املساامهة بقاوات ماو تاأمح الت ويار الاالزم  ح 

 .05عهازْ لتيسع وَ 
يف هتيئاااة حا اااا   وأكاااد رثااار بااانو علااا  أو دور ا مااام املتحاااد  كااااو

فقاد . قة بح ا طرا  الا لواللاا ملاا أمياو إبارام اتفااا كوتوناوأجواء الث
فت  االتفاا اجملال أماام تنفياذ ا حياام اهلاماة املهتلفاة املنصاوص عليهاا 

احاارتام و ااال إطااالا النااار؛ : يف اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع للسااالم، ولااي
وإعاد    يع القوات وناز  ساالحها وتسارحيها؛ وإجاراء انتهاباات عاماة 

ع علا  اإلسارا  بريصاال املعوناة تنفياذ االتفااا سيشاج   و ال إوَّ . ؤاسيةور 
اإلنسااااانية وتوزيعهااااا علاااا  الليربيااااح، وعااااود  املشاااارديو مااااو أجاااار تعزيااااز 

 ورحااف بأحيااام مشاارو  القاارار. ا سااس االجت اعيااة للتسااوية السياسااية
 برنشاااااء بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا ومشاااااركة ا مااااماملتعل قااااة 

وأكاد لل جلاس بالنياباة عاو رؤايس . املتحد  يف ر د و ال إطالا النار
اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا أو اة اعاة ساتتعاوو بشاير تاام 

وأضا  أو احلارب ا للياة . مع ا مم املتحد  يف إجناز مه تها يف ليربيا
سي ا يف ليربيا أعا ت برنام  التيامر بح دول اة اعة اال تصادية، وال 

علاا  الصااعيد اال تصااادي، وأو إعااااد  إرساااء الساالم وا مااو واالساااتقرار 
 .06يف ليربيا لي إحدى أولوياهتا

 باار التصاويت، عااو تأيياد وفااد بلااده  وأعارب رثاار جيباوي، متيل ااا  
 اؤال   ،عسيريا   مرا با   31ملا دعا إلي  مشرو  القرار مو إيفاد فريق  وام  

________ 
02 S/26272. 
05 S/PV.3263 ، 6إىل  3الصفحات. 
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. يف تسوية النزا  الليربير يا   ا مم املتحد إو ذلت يأذو ببدء مشاركة 
وأضااااا  أو وجااااود ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا ساااايع ي ة يااااع ا طاااارا  
ض انات اللت ام اجملت ع الدو  باالنزا  وعزما  علا  املشااركة يف الساعي 

ا. إىل إةاد حر عادل ومنصاال يغ اتفااا كوتوناو يف إطاار ع لياة و اد   
ة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا وفرياااق تعاونياااة اضااا لعت هباااا اة اعااا

الر د التابع هلا وا مم املتحد ، را يعياس الادور التي يلاي ليار جهاة 
مثااااال ’’وو ااااف  بأناااا  . حاااا  ذلاااات احلااااح بقياااااد  اة اعااااة اال تصااااادية

لتقسيم الع ر اإل لي ي والدو  يف  دمة  وو السالم وا ماو ‘‘ ساطع
 .07الدوليح

علااا  التعااااوو  جيااادا   م اتفااااا كوتوناااو مثااااال  واعتااارب رثااار املغااارب إبااارا
السليم بح ا مم املتحد  واملنظ ات اإل لي ياة علا  النحاو الاذي يادعو 

عو تأيياده لقارار ا ماح أيضا   وعربَّ . ل  الفصر الثامو مو ميثاا املنظ ة
العاااام إنشااااء  اااندوا اساااتئ اين  ااااص لليربياااا لتقاااد  املسااااعد  لبلاااداو 

ية الا بذلت التضحيات، وللبلداو ا فريقية ا  رى املن قة دوو اإل لي 
الااا  ااد ييااوو بوسااعها تقااد  تعزياازات إىل فريااق الر ااد التااابع للج اعااة 

 .08اال تصادية لدول غرب أفريقيا
واعترب رثر الصح أو اتفاا كوتونو إسهام كباع يف اساتعاد  السالم 

غع أن  أضا  . ريقياواالستقرار يف ليربيا واملن قة دوو اإل لي ية لغرب أف
أو حتقيق سالم حقيقي وداؤم يف ليربيا يتو ال عل  تعاوو أطرا  النازا  
ماااااع ا مااااام املتحاااااد  واة اعاااااة ا فريقياااااة لااااادول غااااارب أفريقياااااا، وعلااااا  

الاااااااااة للوفااااااااااء بالتزاماهتاااااااااا، وعلااااااااا  التقياااااااااد تااااااااادابع ع لياااااااااة وفعَّ  اعت ااااااااااد
 .بأحياااااااااام االتفااااااااااا و ااااااااارارات جملاااااااااس ا ماااااااااو ذات الصااااااااالة الاااااااااد يق
سيضاا و جناااح االنتهابااات العاماة، رااا ساايهيئ الظاارو  ملصاااحلة  فاذلت

عاااااو ا مااااار يف أو يوفاااااد ا ماااااح العاااااام أيضاااااا   وأعااااارب. وطنياااااة ساااااريعة
يف أ ااارب و ااات، حااا   عسااايريا   مرا باااا   31املتقااادم املتاااألال ماااو  الفرياااق

يتسااااال تيساااااع جهاااااود اة اعاااااة اال تصاااااادية الرامياااااة إىل حتقياااااق تساااااوية 
 .02سياسية

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  ذلاتوبعد 
 :، ويف ما يلي نص (0223) 856القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 ،0223مارس /آذار 26امل ر  ( 0223) 803إىل  راره  إذ يشع

بتو يااع اتفاااا الساالم بااح احليومااة امل  تااة للوحااد  الوطنيااة يف  وإذ يرحااف
ليربيا واةبهة الوطنية القومية لليربيا وحركة التحرير املوحد  مو أجار الدميقراطياة 

، حتاات إشاارا  اة اعااة 0223يولياا  /متااوز 25يف ليربيااا، يف كوتونااو، باانو، يف 
 اال تصادية لدول غريب أفريقيا،

________ 
 .06إىل  02املرجع نفس ، الصفحات  07
 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  08
 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  02
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اا الساالم إجناااز كبااع وإسااهام لااام يف إعاااد  الساالم أو تو يااع اتفاا وإذ ياارى
وا مااااو إىل ليربيااااا ويف لااااذه املن قااااة مااااو غااااريب أفريقيااااا، ويتااااي  الفر ااااة إلهناااااء 

 الصرا ،
أغسااا س /آب 2باااالتقرير الالحاااق لألماااح العاااام املااا ر   عل اااا   وإذ حيااايط

0223، 
بقاارار ا مااح العااام إيفاااد فريااق فااين إىل ليربيااا ة ااع وتقياايم  يرحااف - 0
 با رتاح إنشاء بعثة ا مم املتحد  لل را بة يف ليربيا؛املتعل قة  املعلومات
علاا  القيااام يف أ اارب فر ااة رينااة بريفاااد فريااق متقاادم  واماا   يوافااق - 2
د و اال إطاالا لل شاركة يف أع ال اللجنة املشارتكة لر ا عسيريا   مرا با   االاوو
ر ااد انتهاكااات و ااال إطااالا النااار والتحقيااق فيهااا واإلباااال  و صو ااا   النااار

عنها مع اللجنة املذكور  علا  أو تنتهاي ماد  والياة الفرياق املاذكور  االل االااة 
 أشهر؛
إىل  ااادور تقريااار لألماااح العاااام عاااو اإلنشااااء املقااارتح لبعثاااة  يت لاااع - 3

ااصااوص تقااد  تقرياار   ْجااوَ  يف ذلاات علاا  ا ماام املتحااد  لل را بااة يف ليربيااا  ااا
تفصااايلي عاااو تيلفاااة ون ااااا تلااات الع لياااة واإلطاااار الااازمين لتنفياااذلا، وتقااادير 
لالنتهااااء ماااو لاااذه الع لياااة، وكيفياااة ضااا او التنسااايق باااح البعثاااة و اااوات حفااام 
السااالم التابعااااة للج اعااااة اال تصااااادية لااادول غااااريب أفريقيااااا ودور ومساااا ولية كاااار 

 منه ا؛
عيااااع أطااااارا  الصاااارا  احاااارتام وتنفياااااذ و ااااال إطاااااالا  ي لااااف إىل - 2
يولياااا  /متااااوز 25ع يف كوتونااااو يف الااااذي نااااص علياااا  يف اتفاااااا السااالم املو َّاااا الناااار

، والتعاااوو التاااام ماااع البعثاااة املتقدمااة وكفالاااة ساااالمة عياااع املوجاااوديو يف 0223
ليربياااا ماااو ماااودفي ا مااام املتحاااد  وسااااؤر العااااملح يف حفااام السااالم والشااا وو 

 نية؛اإلنسا
 عل  إبرام اتفاا  اص بوضع البعثة يف أبير مرحلة رينة؛ حيص - 5
علااا  اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غاااريب أفريقياااا ملاااا تبذلااا  ماااو  يثاااين - 6

 جهود إلعاد  السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا؛
تبذلاااا  مااااو جهااااود  علاااا  منظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة ملااااا أيضااااا   يثااااين - 7

 يف ليربيا؛ملنا ر  ع لية السلم 
 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 8

بعاااد التصاااويت، أو اتفااااا   واعتااارب رثااار امل لياااة املتحاااد ، متيل اااا  
كوتوناااو مثاااال رتااااز علااا  التعااااوو باااح ا مااام املتحاااد  ومنظ اااة الوحاااد  

 اااؤال   وليناا  أضااا . ا فريقيااة واة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
أو يص د و ال إطاالا الناار، وإو وفاد بلاده ي ياد إيفااد   مو احليوي إنَّ 

لالنضااا ام إىل ةناااة و اااال  عسااايريا   مرا باااا   31فرياااق متقااادم يتاااألال ماااو 
وتتساااااال مباشاااااار  إجااااااراء  دما  وحاااااا  متضااااااي الع ليااااااة  تاااااا. إطااااااالا النااااااار

االنتهاباااات وإ اماااة حيوماااة جدياااد ، سااايتعح علااا  فرياااق الر اااد التاااابع 
. بدور حاسم يف حفم ا مو الدا ليللج اعة اال تصادية أو يض لع 

وأشاار إىل أو امل ليااة املتحاد  ت يااد بقااو  اةهاود الااا باذهلا فريااق الر ااد 
رحااات يف كوتونااااو اال رتاحاااات الاااا طت  و ااااال إوَّ . يف دااار دااارو   اااعبة

ابعح لألمم وتدعو إىل توسيع داؤر  املسامهح في  وتي لة  وات   را بح ت
 .21بناء الثقة ة لااَّ املتحد  لي فر ة  ي

 ورحف رثار فرنساا باضا ال  ا مام املتحاد  لل ار  ا وىل، ان ال اا  
مااو روح الفصاار الثااامو مااو امليثاااا، بع ليااة حلفاام السااالم بالتعاااوو مااع 

حيومااة بلااده ساارت ف عااو كثااف ال ريقااة الااا  و ااال إوَّ . منظ ااة إ لي يااة
بعثاة  ااصوص التنسيق بح  وات  جْ وَ  ستجرى هبا تلت الع لية، وعل 

ا مم املتحد  لل را باة يف ليربياا و اوات اة اعاة اال تصاادية لادول غارب 
وةدر التأكد يف لاذه التجرباة ا وىل ماو أو . أفريقيا املسامهة يف الع لية

اااارتم احرتامااااا   ومااااو املفهااااوم أو  د يقااااا   ا تصا ااااات وحقااااوا املنظ تااااح حتت
 أو التشااطر وأضاا . “أسابقيتها”ا مم املتحد  ال بد أو حتافم علا  

بوضوح لل سا وليات ينبغاي كاذلت أو ين باق علا  جماال الت ويار احملدَّد 
فأنشااا ة ا مااام املتحاااد  . الاااذي ينبغاااي تفاااادي الو اااو  يف أي لااابس فيااا 

ل مو ا نصبة املقرر ، يف حح أو أنش ة فريق الر د التابع ينبغي أو متوَّ 
اين ااااااص للج اعاااة اال تصاااادية ينبغاااي متويلهاااا ماااو الصاااندوا االساااتئ 

 .20الذي تيوو املسامهات في  طوعية
وفاااد بلاااده ناااادى علااا  الااادوام حبااار  و اااال رثااار االحتااااد الروساااي إوَّ 
وكاااو بالتااا  إباارام اتفاااا كوتونااو . املشاايلة الليربيااة علاا  أساااس إ لي ااي

 حتات رعايااة منظ اة إ لي يااة لاي اة اعااة اال تصاادية لاادول غارب أفريقيااا
سابقة إةابية  د أترسيت يف معرض البحاص  فبذلت تيوو. ل  مغزاهأمرا  

بر حلساام الصااراعات العساايرية وا زمااات يف القااار  ا فريقيااة، يف عااو ستاا
للقارار  االحتااد الروساي  اوَّت تأييادا   وأضاا  أوَّ . إطار اةهاود ا فريقياة

ذ عل  التو  نَّ     يستهد  التو ر إىل تسوية للصرا  والض اوالذي اختت
وفاد بلاده  و اال إوَّ . ا طرا  لشروط و ال إطالا النارالمتثال الفعَّال 

لتسااوية ساابتر  مسااتعد  و ياادعم أنشاا ة الاادول ا فريقيااة مااو أجاار إةاااد
الصاااااااراعات العسااااااايرية وا زماااااااات يف تلااااااات القاااااااار  يف ساااااااياا اةهاااااااود 

 .22اإل لي ية
 و الااااات الرؤيساااااة، متحدااااااة بصااااافتها رثلاااااة للوالياااااات املتحاااااد ، إوَّ 

قاارار اجمللااس إيفاااد فريااق متقاادم مااو املاارا بح إىل حيومااة بلاادلا ترحااف ب
و ااااال  وأشااااارت إىل أوَّ . ليربيااااا لل شاااااركة يف ر ااااد و ااااال إطااااالا النااااار

أغساا س، ولااذلت حثاات علاا  إيفاااد /آب 0إطااالا النااار باادأ نفاااذه يف 
الفريااق املتقاادم يف أ اارب و اات ريااو لتوطيااد و ااال إطااالا النااار ولزياااد  

وأشاااارت املتيل اااة إىل . لر اااد الااادو اقاااة ا طااارا  الليربياااة يف جهاااود ا
احلالااااة اإلنسااااانية املرتديااااة يف املناااااطق الدا ليااااة مااااو البلااااد وحثاااات ا ماااام 
املتحاااد  علااا  التو ااار علااا  حناااو عاجااار إىل آلياااة ماااا تسااا   باساااتئنا  
عبااور شااحنات اإلغااااة للحاادود مااو كااوت ديفااوار وغينيااا إىل أو تصاار 

بعثاة ا مام   وَّ  واعتبارا  . ليامروحد  املرا بح املشار إليها يف االتفاا با
________ 
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املتحاااد  املرتقباااة ساااتع ر بشاااير واياااق ماااع  اااوات حفااام السااالم التابعاااة 
باااااااأو دول اة اعاااااااة عل اااااااا   لفرياااااااق الر اااااااد، حتااااااايط الوالياااااااات املتحاااااااد 

اال تصادية ستيوو يف حاجاة إىل مسااعد   ارجياة لنشار  اوات إضاافية 
ا ماااح العاااام علااا   عالوالياااات املتحاااد  تشاااج   و الااات إوَّ . حلفااام السااالم

النظاااار يف إنشاااااء  ااااندوا اسااااتئ اين لتيسااااع عااااع اإلسااااهامات الدوليااااة 
املقدمة مو أجار جهاود حفام السالم الاا تقاوم هباا اة اعاة اال تصاادية 

  يف حح أو دعم ا مم املتحاد  إنَّ أيضا   و الت. وفريق الر د التابع هلا
ا طرا  الليربية وحدلا  واجملت ع الدو  ال غل عن  لتنفيذ االتفاا، فرو

 .23الدميقراطية لي الا مييو أو تض و جناح ، وتض و االنتقال حنو

رسااااالة موجَّهاااة ماااو رؤيسااااة : 0223أغسااا س /آب 27املااا ر   المقررررر
 اجمللس إىل ا مح العام

أبلغات رؤيساة اجمللاس  ،022322أغسا س /آب 27برسالة م ر ة 
املتحاااد  برنشااااء  اااندوا اجمللاااس ساااي يد  ياااام ا مااام  ا ماااح العاااام باااأو

 استئ اين للتربعات لصا  ليربيا لت وير تنفيذ اتفاا كوتونو،  ا يف ذلت
 ااااوات حفاااام الساااالم التابعااااة لفريااااق املاااارا بح العساااايريح للج اعااااة َوزْ  

اال تصاادية لادول غاارب أفريقياا، وتساري  املقاااتلح، وإجاراء االنتهابااات، 
الذي طلبت  اة اعة يف اجت اا  وتقد  املساعد  اإلنسانية، عل  النحو 

 .0223يولي  /متوز 22إىل  22الفرت  مو    تها املعقود يف كوتونو يف

القااااارار (: 3280اةلسااااة ) 0223سااااابت رب /أيلااااول 22املااااا ر   المقرررررر
866 (0223 ) 

 856بااااااااااااالقرار وع ااااااااااااال   ،0223ساااااااااااابت رب /أيلاااااااااااول 07و  2يف 
عااو ليربيااا بااحل فياا    ااة تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0223)

 .25ليربيا إنشاء ونشر البعثة املقرتحة ملرا   ا مم املتحد  يف
بعثاة الته ايط املوفاد   و د أبلغ ا مح العام يف التقريار اجمللاس باأوَّ 

إىل ليربياااا ة اااع البياناااات ذات الصااالة برنشااااء البعثاااة املقرتحاااة  اااد زارت 
والتقت البعثاة . 0223أغس س /آب 03إىل  6البلد  الل الفرت  مو 

بااا طرا  الثالاااة يف اتفاااا كوتونااو وأفااادت بوجااود التاازام  ااوي مااو   باار 
بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا بعثاة مرا ونظارا   وَّ  .ا طرا  باتفااا السالم

ست ثر املر  ا وىل الاا تضا لع فيهاا ا مام املتحاد  بع لياة كاربى حلفام 
يف  الت اماا   ا اا ، السلم مع منظ ة أ رى، فقاد أولات بعثاة الته ايط

منا شاااهتا، إىل دور كاار مااو بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  وفريااق املااارا بح 
تنفيااااذ  دية لاااادول غاااارب أفريقيااااا يفالعساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااا

الااادور املتاااو   لبعثاااة مرا بااااي وحياااص إوَّ  .االتفااااا، وإىل العال اااة بينه اااا
ا ماام املتحااد  يت ثاار يف ر ااد تنفيااذ االتفاااا والتحقااق مااو ذلاات، فاارو 

________ 
 .37إىل  33الصفحات  املرجع نفس ، 23
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25 S/26422  و Add.1  وAdd.1/Corr.1. 

مفهااوم ع لياهتااا ال بااد وأو يتااوازى بالضاارور  مااع مفهااوم ع ليااات فريااق 
. اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااااملاااارا بح العساااايريح التااااابع للج اعااااة 

وييااوو لياار مااو بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  وفريااق املاارا بح العساايريح 
. التابع للج اعة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا تسلسار  ياادي مساتقر

وستهضااع البعثاااة لقياااد  ا مااام املتحااد ، رثلاااة يف ا مااح العاااام اااضاااع 
ق املاارا بح العساايريح حتاات لساال ة جملااس ا مااو، يف حااح ساايع ر فرياا

وتتشااااااور البعثتااااااو . إشااااارا  اة اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا
 .بينه ا بشأو القرارات الا ت ار عليه ا معا   ما يف

لة بشأو ليير ومفهوم ع ليات و دلم ا مح العام مقرتحات مفصَّ 
فيهاا وستتألال البعثة مو عنا ر عسايرية ومدنياة،  اا . 26البعثة املقرتحة

مااااارا بح  313وينبغاااااي أو تشااااا ر حناااااو . عنصاااار لل سااااااعد  االنتهابياااااة
أمااا فريااق املاارا بح العساايريح، فسااييوو مااو الضااروري زياااد  . عساايريح

وأبلاغ ا ماح . فرد للوفاء باشرتاطات اتفاا السلم 2 111 وام   قدار 
اسااتجابة لرساااالة مااو رؤيسااة جملاااس بأنَّاا   العااام اجمللااس، يف لااذا الصااادد،

، ت ياااااااد بشاااااااد  إنشااااااااء 022327أغسااااااا س /آب 27 ماااااااو، م ر اااااااة ا
 ااااندوا اساااااتئ اين للتربعاااااات، فقاااااد شاااار  يف اختااااااذ اا اااااوات الالزماااااة 
إلنشااااااء لاااااذا الصاااااندوا االساااااتئ اين ماااااو أجااااار متويااااار ع لياااااات فرياااااق 

ع ليااااااات التسااااااري  أيضااااااا   وساااااايغ ي الصااااااندوا. العساااااايريح املاااااارا بح
 .واالنتهابات
انتهابات عامة يف غضوو سبعة أشهر  التفاا كوتونو،  رىووفقا  

أو إالَّ  .0222مارس /آذار -فرباير /االتفاا يف شباط بعد التو يع عل 
عواماار  ااد حتااول دوو حتقيااق لااذا اهلااد ، ومااو ذلاات عاادم عاادل   لناااح

تسااا ية عيااااع امل ثلاااح يف ةنااااة االنتهاباااات حاااا  ا و، و ااااعوبة إدرال 
االنتهابيااة، وضاارور  إمتااام ع ليااة يف القااواؤم  الالجئااح واملشاارديو دا ليااا  

وماااع أو ع لياااة السااالم متهلفاااة عاااو . التساااري   بااار إجاااراء االنتهاباااات
اةاااادول الاااازمين، فاااارو إنشاااااء احليومااااة االنتقاليااااة عنصاااار حيااااوي لتعزيااااز 

ولااذلت حااص ا مااح العااام فريااق املاارا بح العساايريح . املصاااحلة الوطنيااة
  يااا علاا  أو يتحاارح سااريعا  التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريق

كااي يباادأ ع لياااة نااز  الساااالح، وأو يقااوم بع ليااة الر اااد الفريااق املتقااادم 
اليامر لفريق املارا بح الَوزْ   التابع لبعثة مرا باي ا مم املتحد ، ح   بر

ع التابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وبعثاة العسيريح املوسَّ 
  ع ماااو ا طااارا  الليربياااة أو تتعااااوو تعاوناااا  وتو لااا. مرا بااااي ا مااام املتحاااد 

مااع فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية وبعثااة  كااامال  
. باااااااروح املصااااااااحلة الوطنياااااااة مرا بااااااااي ا مااااااام املتحاااااااد  وأو تع ااااااار ساااااااويا  

تااوافر لااذه الظاارو ، لااو يتساال إجااراء االنتهابااات يف موعااادلا  فباادوو
 .احملدد

________ 
ماارا   ا ماام املتحااد  يف ليياار بعثااة  بشااأومااو التفا ااير الطااال  علاا  مزيااد ل 26
 .، انظر الفصر ااامسليربيا

27 S/26376. 
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ىل أو الاادور املتااو   لألماام املتحااد  يف تنفيااذ وأشااار ا مااح العااام إ
اتفاااااا كوتونااااو يسااااتند إىل افاااارتاض أو فريااااق املاااارا بح العساااايريح التااااابع 
للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا سييوو يف وضع مييلن  مو أداء 

 وإذا   ياتم. ال اؤفة العريضة مو املهام الا أوكلتها إلي  ا طرا  الليربية
القااااوات اإلضااااافية أو إذا مااااا د سااااحف بعااااس  ااااوات الفريااااق  باااار َوزْ  

وإذا . ا واو، فاارو لااذا ساايعر ض لله اار التنفيااذ الناااج  التفاااا الساالم
  انتباااااه جملااااس ا مااااو إىل حاااادع ذلاااات، فاااارو ا مااااح العااااام ساااايوج   مااااا

 .الوضع، و د يو ي بسحف بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا
ألم شرط أساسي ينبغي تاوافره لتحقياق سالم  و ال ا مح العام إوَّ 

واسااااتقرار داؤ ااااح واحلفاااااع عليه ااااا يف ليربيااااا لااااو أو يلتاااازم  اااااد  ليربيااااا 
ويتعح عل  ا مم املتحد  . وشعبها باتفاا كوتونو وأو ينفذوه بر الص

ولاااذلت . أو تي ااار جهاااود شاااعف ليربياااا يف إ اماااة السااالم يف رباااو  بلاااده
  بعثاااة مرا بااااي ا مااام ْز علااا  إنشااااء ووَ أو ااا  جملاااَس ا ماااو باااأو يوافاااق 

 .ليربيا املتحد  يف
، أدرل 0223سابت رب /أيلاول 22، املعقود  يف 3280ويف اةلسة 

 07و  2جملااااس ا مااااو يف جاااادول أع الاااا  تقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر  
وبعاااد إ اارار جااادول ا ع اااال، دعااا اجملاااس رثااار . 0223سااابت رب /أيلااول
املشاركة يف املنا شة، بدوو أو ييوو ل  احلاق  طلب ، إىلبناء  عل   ليربيا،

انتباه أعضاء اجمللس إىل ( فنزويال)بعد ذلت الرؤيس ووجَّ   .يف التصويت
، 28نااص مشاارو   اارار كاااو  ااد أتعاادل يف سااياا مشاااورات اجمللااس السااابقة

 .22وتال التنقيحات الا أتد لت عل  مشرو  القرار
حيدع أي انتهااح  كوتونو،      منذ تو يع اتفااوذكر رثر ليربيا أنَّ 
ومعظم العنا ار السياساية لالتفااا،  اا يف ذلات . يتذكر لشروط االتفاا

انتقااااء جملاااس الدولاااة االنتقاااا  امل لاااال ماااو وساااة أعضااااء، د تنفياااذلا، 
يف املتناااول، ليااو احلالااة يف  والليربيااوو متفاااولوو بااأو الساالم أ ااب  أ ااعا  

 ار العسايرية احلا اة التفااا كوتوناو والعنا. زالات غاع مساتقر  ليربيا ماا
ومااااا دام املتحاااااربوو مساااالحح، فسااااتظر احلالااااة يف البلااااد .   تنفااااذ بعااااد

وهلاذا فاارو وفاد بلااده يرحاف بااا رتاح ا ماح العااام أو . ميياو التنبا  هبااا ال
ولااااذا . ةااااري االضاااا ال  بع ليااااة نااااز  السااااالح يف أ اااارب و اااات ريااااو

ف، حسااف اتفاااا كوتونااو، صَّاار امااة احليومااة امل  تااة الااا ستنسيساا   ب
بعاس أعضااء َوزْ   و ال كذلت إوَّ . بالتزامو مع بدء ع لية نز  السالح

الفريااق املتقاادم التااابع لبعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا ع ااال  بااالقرار 
مااو فرنَّاا   ولااذا. مااو تاادابع بناااء الثقااة لامااا   كاااو تاادبعا  ( 0223) 856

ومااو شااأو . أعضاااء البعثااة يف أ اارب و اات ريااوبقيااة َوزْ   ا مهيااة  ياااو
   ااوات إضااافية لزياااد  ْز إىل حااد كبااع بااوَ يعااز ز  نااز  سااالح املتحاااربح أو

. فريق املرا بح العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا
وساايعت د متوياار لااذه القااوات اإلضااافية، يف علااة أمااور، علاا  التربعااات 

________ 
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وفاااد  و اااال إوَّ . ا االساااتئ اين ماااو الااادول ا عضااااءاملقدماااة إىل الصاااندو 
بلده يردد ال لف الذي تقدم ب  ا مح العام بالفعر إىل الدول ا عضاء 

موا الة تقاد   ك ا أوَّ . بتقد  تربعات سهية إىل الصندوا االستئ اين
املسااااعد  اإلنساااانية مااااو شاااأهنا أو تي ااار اةهااااود الاااا يباااذهلا الشااااعف 

 إوَّ  اااؤال   وا تااتم املااتيلم. ساال ي للصاارا  الليااربيالليااربي لتحقيااق حاار 
وفقااااا   اجمللااااس، باعت اااااده مشاااارو  القاااارار املااااذكور، سااااييوو  ااااد تصاااار 

وباإلضااافة إىل . لواليتاا   وجااف الفصاار الثااامو مااو ميثاااا ا ماام املتحااد 
اجمللاااس، بتأيياااده ملشااارو  القااارار، ساااييوو  اااد اختاااذ   اااو  فاااروَّ  ذلااات،

ات  ااايانة السااالم و ااانع الساااالم ور اااد جساااور  يف االضااا ال  بع ليااا
. السالم يف تناساق ماع املنظ اات دوو اإل لي ياة الاا شارعت يف الع لياة

وببااذل اجمللااس  فضاار جهااوده مااو أجاار كفالااة جناااح بعثااة مرا باااي ا ماام 
علا  التعااوو املساتقبلي باح مثااال   ميينا  أو يقادمفرنَّ   املتحد  يف ليربيا،

 .31وو اإل لي ية ا  رىا مم املتحد  واملنظ ات د
سااااابقة لامااااة لألماااام يشااااي ر  وذكاااار رثاااار جيبااااوي أو إنشاااااء البعثااااة

 املتحااد ، ولااي تشاايير بعثااة لصاانع الساالم علاا   ااط بعثااة أ اارى  اؤ ااة
وبالتاااا  تياااوو  ضاااايا التنسااايق والقيااااد  . بواسااا ة منظ اااة أ ااارىفعاااال  

تال الدور وحي. واملس وليات  ضايا لامة تت لف الر د والتقييم الد يقح
املسااااتقر الااااذي تتااااواله ا ماااام املتحااااد  يف جمااااال الاااادعم إىل ضاااا انات، 
وخبا ة يف ا ماكو الا  د تستأنال فيها ا ع ال العداؤياة ويصاب  ماو 
نع املت لاااف اختااااذ إجاااراءات ضاااد أحاااد ا طااارا  يف إطاااار إجاااراءات  تااا

 .30ولذلت ي يد وفد بلده مشرو  القرار. السلم
املنقَّحااة  مشاارو  القاارار، بصاايغت  امل  تااة للتصااويتطتاارح  وبعااد ذلاات

، ويف ماااا يلاااي (0223) 866باإلعاااا  بو اااف  القااارار واعتت اااد  شااافويا ،
 :نص 

 ، جملس ا مو إوَّ 

 0223مااااااااارس /آذار 26املاااااااا ر  ( 0223) 803إىل  رارياااااااا   إذ يشااااااااع
 ،0223أغس س / آب 01امل ر  ( 0223) 856 و

 0223ساابت رب / أيلااول 07و  2يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   ظاارو ااد ن
 بشأو ا رتاح إنشاء بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا،

عتاااا  ا طاااارا  الليربيااااة الثالاااااة يف  أو اتفاااااا الساااالم الااااذي و َّ  وإذ يالحاااام
ياادعو ا ماام املتحااد  وفريااق املاارا بح  0223يولياا  /متااوز 25كوتونااو، باانو، يف 

العساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غااااريب أفريقيااااا إىل املساااااعد  يف 
 تنفيذ االتفاا،

علااااااااا  حناااااااااو ماااااااااا لاااااااااوحم يف تقريااااااااار ا ماااااااااح العاااااااااام املااااااااا ر   وإذا ي كاااااااااد
، أو اتفاا السالم يعهاد إىل فرياق املارا بح العسايريح 0223 أغس س/آب 2

ولية ا ساساااااية عاااااو التاااااابع للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غاااااريب أفريقياااااا باملسااااا  
________ 

 .01إىل  6املرجع نفس ، الصفحات  31
 .02و  00الصفحات املرجع نفس ،  30
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اإلشاارا  علاا  تنفيااذ ا حيااام العساايرية لالتفاااا، ويتااو   لألماام املتحااد  يف 
 ليربيا دورا  يقضي بر د لذه الع لية والتحقق منها، 

أو لااذه سااتيوو أول بعثااة حلفاام الساالم تضاا لع هبااا ا ماام  وإذ يالحاام
 ارى لااي بواسا ة منظ اة أفعاال   املتحاد  بالتعااوو ماع بعثاة حلفام السالم  اؤ اة

 يف لذه احلالة اة اعة اال تصادية لدول غريب أفريقيا،
أو مشاااركة ا ماام املتحااد  سااو  تسااهم علاا  حنااو مل ااوس يف  وإذ ياادرح

التفاا السلم وتظر شالدا  ي كد التزام اجملت ع الدو  حبار النازا  الفعَّال  التنفيذ
 يف ليربيا،

يااا ةهودلااا املتوا االة علاا  اة اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريق وإذ يثاال
 مو أجر إعاد  السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا،

علااا  اةهاااود الاااا تباااذهلا منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة لااادعم  أيضاااا   وإذ يتثااال
 ليربيا، ع لية السلم يف

أمهيااة التعاااوو الياماار والتنساايق الوايااق بااح بعثااة مرا باااي ا ماام  وإذ ي كااد
ا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول املتحااد  يف ليربيااا وفريااق املاار 

 غريب أفريقيا يف تنفيذ الوالية املعهود  لير منه ا، 
بريفااد فرياق متقادم ماو مرا بااي ا مام املتحاد  العسايريح  عل اا   وإذ حييط

 ،(0223) 856إىل ليربيا عل  النحو املأذوو ب   وجف القرار 
برنشاااء اللجنااة املشاارتكة ملرا بااة و ااال إطااالا النااار امل لفااة مااو  وإذ يرحااف

ا طاارا  الليربيااة الثالاااة وفريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية 
 لدول غريب أفريقيا، وا مم املتحد ، 

ماااو  0223أغسااا س / آب 27 اااا د يف كوتوناااو ياااوم  أيضاااا   وإذ يرحاااف
ثلااح ة يااع ا طاارا  الليربيااة الثالاااة، ولااو تشاايير جملااس الدولااة مااو وسااة ر

التفااااا السااالم بااااال رتاو ماااع ع لياااة ناااز  ا سااالحة  الاااذي سااايتم تنصااايب  طبقاااا  
 وسو  يتوىل حت ر املس ولية عو ا ع ال اليومية للحيومة االنتقالية،

أو اتفاا السلم يادعو إىل إجاراء انتهاباات تشاريعية ورؤاساية  وإذ يالحم
 حبيص تتم بعد سبعة أشهر تقريبا  مو تو يع اتفاا السلم،

ساااااابت رب /أيلااااااول 07 و 2بتقرياااااار ا ماااااح العااااااام املااااا ر   يرحاااااف - 0
 بشأو ا رتاح إنشاء بعثة ملرا   ا مم املتحد  يف ليربيا؛ 0223

لألمام املتحاد  يف ليربياا حتات سال ت ، أو ينشئ بعثة مارا بح  يقرر - 2
 الَّ أ   سابعة أشاهر بشارطفارت وحتت توجي  ا مح العام عو طريق رثلا  ااااص، ل

عقاف اساتعراض ةريا   إالَّ  0223ديسا رب /كاانوو ا ول 06تست ر بعد هناية 
اجمللاااس اساااتنادا  إىل تقريااار ماااو ا ماااح العاااام عاااو إحاااراز، أو عااادم إحاااراز تقااادم 

 0223  ااااايولي/متااوز 25تنفياااذ اتفاااا الساالم املو اااع يف كوتونااو يف مل ااوس حنااو 
 لم داؤم؛اااة إىل إ رار ساااع الراميااوغعه مو التداب

أو تضااااااام بعثاااااااة مرا بااااااااي ا مااااااام املتحاااااااد  يف ليربياااااااا  أيضاااااااا   يقااااااارر - 3
عساااااااايريح وكااااااااذلت عنا اااااااار طبيااااااااة ولندسااااااااية وعنا اااااااار يف جمااااااااال  ماااااااارا بح

ابياااة با عاااداد املبيناااة يف تقريااار ا ماااح العاااام، والنقااار وعنا ااار انته االتصااااالت
باإلضافة إىل احلد ا د  مو املاودفح الالزماح لادع ها، وأو تياوو هلاا الوالياة 

 :التالية

 ا يادع  ماو و وعا  ماو املتعل قة  تلقي وحتقيق عيع التقارير ( أ )
حاوادع وانتهاكااات اتفاااا و اال إطااالا النااار ماع الع اار، يف حالااة عاادم 
تصااااااحي  االنتهاااااااح، علااااااا  تقااااااد  تقرياااااار ع اااااااا تتو اااااار إلياااااا  إىل ةناااااااة 

 االنتهاكات املنشأ  ع ال  باتفاا السلم وإىل ا مح العام؛
يف  ر اااد االمتثاااال للعنا ااار ا  ااارى ماااو اتفااااا السااالم  اااا (ب)

ذلت ر ده عند نقاط حدود ليربيا مع سعاليوو والبلداو اجملاور  ا  ارى 
املتحيز، مع الع ر بصفة  ا اة علا  املسااعد  والتحقق مو ت بيق  غع 

يف ر اااااد االمتثاااااال للحظااااار املفاااااروض علااااا  تقاااااد  ا سااااالحة واملعااااادات 
 العسيرية إىل ليربيا وكذلت إيواء املقاتلح ونز  أسلحتهم وتسرحيهم؛

مرا بااااااة الع ليااااااة االنتهابيااااااة والتحقااااااق منهااااااا،  ااااااا يف ذلاااااات  (ل)
  حيام اتفاا السلم؛وفقا   جرياالنتهابات التشريعية والرؤاسية الا ست

املسااااعد ، حساااف اال تضااااء، يف تنسااايق أنشااا ة املسااااعد   (د)
اإلنساانية يف املياداو بالتعااوو ماع ع لياة اإلغاااة اإلنساانية القاؤ اة التابعااة 

 لألمم املتحد ؛
 وضاااع   ااااة لتسااااري  املقاااااتلح وتقياااايم االحتياجااااات املاليااااة (لا)
 هبا؛املتعل قة 
تقاااااارير إىل ا ماااااح العاااااام عاااااو أي انتهاكاااااات لاماااااة تقاااااد   (و)

 للقانوو اإلنساين الدو ؛
تاادريف مهندسااي فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة  (ز)

اال تصادية لدول غريب أفريقيا علا  إزالاة ا لغاام ماع الع ار، بالتعااوو ماع 
وإزالاااة الفرياااق املاااذكور، علااا  تنسااايق حتدياااد ا لغاااام واملسااااعد  يف إزالتهاااا 

 تنفجر؛  القنابر الا  
القيااااام، دوو االشاااارتاح يف ع ليااااات اإلنفاااااا بالتنساااايق مااااع  (ح)

فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا 
يف جمااال تنفيااذ املساا وليات املسااتقلة املنوطااة بااالفريق سااواء بصااور  ر يااة، 

 غع ر ية؛ عو طريق ةنة االنتهاكات، أو بصور 
بااااااااعتزام ا ماااااااح العاااااااام أو يعقاااااااد ماااااااع رؤااااااايس اة اعاااااااة  يرحاااااااف - 2

بعثااااة مرا باااااي ا ماااام َوزْ   ييفاااار،  بااااراتفا ااااا   اال تصااااادية لاااادول غااااريب أفريقيااااا
املتحااااد  يف ليربيااااا، رساااام ا دوار واملساااا وليات املوكلااااة إىل البعثااااة وإىل اة اعااااة 

السااالم طبقااا  ملفهااوم الع لياااات  اال تصااادية لاادول غااريب أفريقياااا يف تنفيااذ اتفاااا
املبااح يف الفصاار الرابااع مااو تقرياار ا مااح العااام وي لااف إىل ا مااح العااام إبقاااء 

 واحملصلة الا ت ول إليها املفاوضات؛احملَرز  اجمللس عل  علم بالتقدم
الاادول ا فريقيااة علاا  تااوفع القااوات اإلضااافية الااا طلبتهااا  يشااجع - 5

لدول غريب أفريقياا ماو أجار فرياق املارا بح العسايريح  منها اة اعة اال تصادية
 التابع للج اعة؛

بااااااا وات الاااااا اختاااااذلا ا ماااااح العاااااام إلنشااااااء  اااااندوا  يرحاااااف - 6
اساتئ اين لليربياا لتيساع  ياام الاادول ا فريقياة بررساال تعزيازات إىل فرياق املاارا بح 

ولل سااعد  يف دعام العسيريح التابع للج اعة اال تصاادية لادول غاريب أفريقياا 
املتعل قااااة   ااااوات البلااااداو املشاااااركة يف الفريااااق، وكااااذلت لل ساااااعد  يف ا نشاااا ة

ا لغاااااااام ويف ا نشااااااا ة اإلنساااااااانية واإل اؤياااااااة ويف الع لياااااااة االنتهابياااااااة،  برزالاااااااة
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الااادول ا عضاااااء إىل مااا ازر  ع ليااااة السااالم يف ليربيااااا باااالترب  للصااااندوا  ويااادعو
 االستئ اين،
الليربيااااة علاااا  باااادء ع ليااااة   يااااع القااااوات ونااااز  ا طاااارا   حيااااص - 7

 أسلحتها وتسرحيها دوو إب اء،
أيضااااااا   بر امااااااة احليومااااااة امل  تااااااة، وحيااااااصاملتعل ااااااق  بااااااالقرار يرحااااااف - 8

 رتاو مااع الا طاارا  الليربيااة علاا  الباادء يف رارسااة مساا وليات تلاات احليومااة بااا
 أعاله و ا ينسجم مع اتفاا السلم؛  7الع لية الوارد و فها يف الفقر  

االسااتعجال، ويف   وجا احليوماة االنتقالياة إىل أو تقاوم علا  يادعو - 2
ماو  يامهاا، باربرام اتفااا ماع ا مام املتحاد  بشاأو يوماا   موعاد ال يتجااوز ساتح

   اليامر للبعثة؛زْ هيال  للوَ مركز بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا، تس
ا طااااااارا  الليربياااااااة علااااااا  االنتهااااااااء ماااااااو تشااااااايير ةناااااااة  حياااااااص - 01

االسااااتعدادات الالزمااااة إلجاااااراء فااااورا   االنتهابااااات حبيااااص يتساااال هلااااا أو تتهااااذ
طبقااااا   0222مااااارس /االنتهابااااات التشااااريعية والرؤاسااااية يف موعااااد أ صاااااه آذار

 للجدول الزمين املتو   يف اتفاا السلم؛
ا طاااارا  الليربيااااة إىل التعاااااوو تعاونااااا  كااااامال  يف التسااااليم  ياااادعو - 00

املااأموو لل ساااعدات اإلنساااانية إىل عيااع أحنااااء الاابالد عاارب أ صااار ال اارا طبقاااا  
 التفاا السلم؛

 اااااا أعلنااااا  فرياااااق املااااارا بح العسااااايريح التاااااابع للج اعاااااة  يرحاااااف - 02
مة مرا باااي بعثااة مرا باااي اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا مااو االلتاازام بضاا او سااال

ا ماام املتحااد  يف ليربيااا ومودفيهااا املاادنيح، وحيااص ا طاارا  الليربيااة علاا  اختاااذ 
عيااااع التااااادابع الالزمااااة لضااااا او أمااااو وساااااالمة أفااااراد البعثاااااة وكااااذلت املاااااودفح 
املشااااركح يف ع لياااات اإلغاااااة ماااع التقياااد بد اااة بالقواعاااد املن بقاااة ماااو القاااانوو 

 اإلنساين الدو ؛

إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم تقرياااريو مااارحليح إىل اجمللاااس  ي لاااف - 03
 06و  0223ديسااااااا رب /كاااااااانوو ا ول  06عاااااااو تنفياااااااذ لاااااااذا القااااااارار حبلاااااااول 

 ؛0222فرباير /شباط
 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02

دور فرياق  بعاد التصاويت، إوَّ متحاداا   و ال رثر الواليات املتحد ،
ساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا املاااارا بح الع

سييوو دورا  حيويا  ويثق وفد بلاده يف أو التنسايق الياايف واملناساف باح 
عيااااع مسااااتويات  ياااااد  فريااااق املاااارا بح العساااايريح وبعثااااة مرا باااااي ا ماااام 

و الفريقح مو الع ر با سلوب التي يلي الذي املتحد  يف ليربيا سي ي  
والساابقة املت ثلاة يف ساع ع لياة لألمام . اجمللاس وأطارا  االتفاااتنبأ ب  

إىل جنف مع ع لية جمل وعة إ لي ياة  اد يياوو هلاا  ادالا  املتحد  جنبا  
يف مناااطق الصاارا  ا  اارى الااا  ااد تتساال معاةتهااا بأساالوب راااار إذا 

 .32جن  لذا ا سلوب يف ليربيا
________ 

 .03املرجع نفس ، الصفحة  32

علاااا  تصاااا يم اجملت ااااع القاااارار املتهااااذ يشااااهد  و ااااال رثاااار فرنسااااا إوَّ 
الاادو  علاا  تنفيااذ اتفاااا للساالم يف دولااة ح  هااا القتااال، وينشاائ  ااو  

للفصر الثامو مو امليثاا، بالع ر يف تعاوو وفقا   ال،لألمم املتحد  تيلَّ 
ولااذه  ربااة مااو التجااارب ا وىل لع ليااات . وايااق مااع املنظ ااة اإل لي يااة

وسااتقوم . ا جنحااتحفام السااالم املشارتكة مييااو أو تسااتهدم كساابقة إذ
بعثاااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا باااادورلا الياماااار بالنساااابة التفاااااا  
كوتوناو ور اد تنفياذه والتحقااق منا ، بين اا تقااع املسا ولية ا ساساية عااو 
التنفياااذ الفعلاااي  حياااام االتفااااا علااا  عااااتق فرياااق املااارا بح العسااايريح 

 .33التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا
الصرا   د تسابف يف زعزعاة اساتقرار  ال رثر امل لية املتحد  إوَّ و 

وأعااارب عاااو . ساااعاليووو صو اااا   بلاااداو املن قاااة دوو اإل لي ياااة كيااار،
لذا القرار أو تقوم بعثة مرا باي ا مم  ترحيف وفد بلده بر رار اجمللس يف

سااااي ا مااااع  املتحااااد   ه ااااة الر ااااد علاااا  حاااادود ليربيااااا مااااع جعاهنااااا، وال
إو بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  سااتيوو أول مثااال أيضااا   و ااال. ساعاليوو

علاا  مه ااة حفاام الساالم الااا تضاا لع هبااا ا ماام املتحااد  بالتعاااوو مااع 
وساااييوو ليااار منه اااا . ماااو جاناااف منظ اااة إ لي ياااةفعاااال   نشااائتأت  بعثاااة
أو علاااااااا  وشاااااااادَّد  .املسااااااااتقر وإو كاااااااااو يي اااااااار أحاااااااادمها ا  اااااااار دوره

اال  يف إجنااااح تعااااوو اليامااار باااح اهليئتاااح ساااييوو فعَّاااالواياااق وال التنسااايق
 .32املشرو 

رساااالة موجَّهاااة ماااو : 0223ديسااا رب /كاااانوو ا ول  06املااا ر   المقررررر
 رؤيس اجمللس إىل ا مح العام 

 866باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0223ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  03يف 
مرا باااي ا مااام عااو بعثااة تقريااارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0223)

و اد . 35تنفياذ اتفااا السالم يفاحملَرز  املتحد  يف ليربيا و ال في  التقدم
عاة علا  اتفااا كوتوناو اجت عات  االل الفارت  ا طارا  املو ل  ذكر في  أوَّ 

يف كوتونااااو، وتو اااالت إىل  0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 5إىل  3مااااو 
نتقالياة وتشايير اتفاا بشأو توزيع معظم احلقاؤاف الوزارياة للحيوماة اال

. ةنة االنتهابات وا تياار رؤايس اهليئاة التشاريعية وأعضااء احملي اة العلياا
وأشاار ا مااح العااام إىل أو رثلاا  ااااص يقااوم باارجراء مشاااورات منتظ ااة 

مااا يتعلااق بباادء نااز  أساالحة ا طاارا   مااع أطاارا  االتفاااا، وال سااي ا يف
ااااا  اااااوات فريااااق املااااارا بح العساااايريحوَوزْ   الليربيااااة وكاناااات عياااااع . عاملوسَّ

وأشاار إىل أو . امل شرات تدل عل  البداية الوشيية لع لياة ناز  الساالح
 وات فرياق َوزْ   ألم عامر حيول دوو تنفيذ اتفاا السلم لو التأ ع يف

اااا ر أي تسااااجَّ   فرنَّاااا   ورغاااام لااااذا التااااأ ر،. عاملاااارا بح العساااايريح املوسَّ
  يتو اع أو وأفااد ا ماح العاام أنَّا. انتهاكات جسي ة لو ال إطاالا الناار

________ 
 .05و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  33
 .07و  06املرجع نفس ، الصفحتاو  32
35 S/26868. 
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عااااو اةاااادول الاااازمين  ييااااوو باساااات اعت  تقااااد  معلومااااات أكثاااار حتدياااادا  
لالنتهاباااااات، الاااااا ماااااو املنتظااااار أو يياااااوو  قااااادور احليوماااااة االنتقالياااااة 

 أو ا  اجمللاس و تاماا ، .0222إجراءلا  الل النصال ا ول ماو عاام 
ربياااا تنفيااذ الواليااة املساااند  بااأو توا اار بعثااة مرا بااااي ا ماام املتحااد  يف لي

 (.0223) 866إليها  وجف القرار 
، أبلااغ رؤااايس 022336ديساا رب /كااانوو ا ول  06وبرسااالة م ر ااة 
 :يلي اجمللس ا مح العام  ا

بتقريااااركم عااااو بعثااااة مرا باااااي ا ماااام عل ااااا   أعضاااااء اجمللااااس  ااااد أحاااااطوا إوَّ 
، وأجنزوا علا  أساسا  0223ديس رب /كانوو ا ول  03املتحد  يف ليربيا امل ر  

 22املا ر  ( 0223) 866ماو القارار  2االستعراض املنصاوص عليا  يف الفقار  
 .0223سبت رب /أيلول

 وأعضااااء جملاااس ا ماااو يغتن اااوو لاااذه الفر اااة كاااي يبلغاااوكم باااأهنم، علااا 
ا و  التااأ عات الااا ال ميياو  نبهااا، يشاااطرونيم ا ماار يف أو يباادأ الارغم مااو

 ، وأو  ااارىاحليوماااة االنتقالياااة  ريباااا  ر تشااايَّ  لساااالح، وأو ريااد املقااااتلح ماااو ا
 وأعضااااااء اجمللاااااس. 0222االنتهاباااااات يف ليربياااااا يف النصاااااال ا ول ماااااو عاااااام 

يف  يت لعاااوو إىل أو تقااادموا تو ااايات بشاااأو لاااذه اةواناااف ماااو ع لياااة السااالم
أو  بااار  ،0222فربايااار /شاااباط 06التقريااار الاااذي طلاااف اجمللاااس تقدميااا  حبلاااول 

 .ارتأيتم أو احلالة تسو  ذلتذلت إذا 
ا مهيااة الااا يعلقوهنااا علاا   ااندوا ا ماام جمااددا   وأعضاااء اجمللااس ي كاادوو
دمت حااا  ا و ولااام يرحباااوو باملساااامهات الاااا  تااا. املتحاااد  االساااتئ اين لليربياااا

وحيثاوو الاادول ا عضااء علاا  دعام ع ليااة السالم يف ليربيااا باملساامهة بسااهاء يف 
 .الصندوا االستئ اين

رسالة موجَّهاة ماو رؤايس : 0222يناير /كانوو الثاين  08امل ر   رررررمقال
 اجمللس إىل ا مح العام 

، أبلغ رؤيس اجمللس 022237يناير /كانوو الثاين  08برسالة م ر ة 
 :يلي ا مح العام  ا

يااااااااود أعضاااااااااء جملااااااااس ا مااااااااو أو يشاااااااايروكم علاااااااا  إتاااااااااحتيم الفر ااااااااة 
يااوم  سااومرز، باارطال  اجمللااس -غااوردوو رااثليم اااااص، الساايد تريفااور  لقيااام
 .آ ر الت ورات اةارية يف ليربيا عل  0222يناير /كانوو الثاين  02

 وات إضاافية َوزْ   ويرحبوو يف لذا الشأو بق ع شوط كبع ح  ا و يف
مااااااو فريااااااق املاااااارا بح العساااااايريح التااااااابع للج اعااااااة اال تصااااااادية لاااااادول غاااااارب 

بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا َوزْ   أو ماوك ا يسرلم ماا بلغهام  .أفريقيا
حيااادع مزياااد ماااو التاااأ ع يف تنفياااذ اتفااااا   الَّ أ وينبغاااي. أوشااات علااا  االكت اااال

 .كوتونو

________ 
36 S/26886. 
37 S/1994/51. 

 06ماااااااو املتو اااااااع تقاااااااد  تقريااااااار حبلاااااااول  ويالحااااااام أعضااااااااء اجمللاااااااس أوَّ 
 22املااااااا ر  ( 0223) 866، وذلااااااات ع اااااااال  باااااااالقرار 0222فربايااااااار /شاااااااباط
ويعربااااااوو عااااااو  لقهاااااام إزاء عاااااادم تنصاااااايف احليومااااااة . 0223ساااااابت رب /أيلااااااول

االنتقاليااة وعاادم الباادء يف نااز  السااالح حاا  ا و، وتااأ ع تنفيااذ اتفاااا كوتونااو 
اجاا  اةهااود الراميااة إىل إيصااال املساااعد  نتيجااة لااذلت، وإزاء الصااعوبات الااا تو 

وسااااايتو ال اسااااات رار دعااااام اجملت اااااع الااااادو  . اإلنساااااانية إىل عياااااع أرجااااااء البلاااااد
للجهااااود الااااا تبااااذهلا بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا علاااا  تنفيااااذ عيااااع 
ا طاارا  التفاااا كوتونااو بشااير كاماار وفااوري،  ااا يف ذلاات تنصاايف احليومااة 

 .السالح وإيصال املساعد  اإلنسانية دو ا عاؤقاالنتقالية ونز  
 0223ديس رب /كانوو ا ول  06وك ا لو مشار إلي  يف الرسالة امل ر ة 

إلااااييم مااااو رؤاااايس جملااااس ا مااااو، يشاااااطركم أعضاااااء اجمللااااس تااااو عيم املوجَّهااااة 
 ااااااااارى  اااااااااالل النصاااااااااال ا ول ماااااااااو لاااااااااذه السااااااااانة االنتهاباااااااااات املقااااااااارر  أو

ويعربااوو عااو ا ماار يف لااذا ااصااوص يف أو .  قتضاا  اتفاااا كوتونااو إجراولااا
يتااااااي  لياااااام التقاااااادم الااااااذي حتاااااارزه ا طاااااارا  الليربيااااااة يف تنفيااااااذ ع ليااااااة الساااااالم 

التو ااية، و اات تقااد  تقريااركم، جباادول زمااين د يااق إلجااراء االنتهابااات  إميانيااة
 .يف ليربيا

بيااااو ماااو (: 3332اةلساااة ) 0222فربايااار /شاااباط 25املااا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

 866بأحيااام القاارار وع ااال   ،0222فرباياار /شااباط 23و  02يف 
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثاااين عااو بعثااة  اادَّم  ،(0223)

يف تنفيذ احملَرز  الذي و ال في  التقدم. 38مرا بة ا مم املتحد  يف ليربيا
 .اتفاا كوتونو

يربيااااة و ااااد أبلااااغ ا مااااح العااااام يف التقرياااار اجمللااااس بااااأو ا طاااارا  الل
وتاوىل  0222فرباير / شباط 05تو لت، يف االجت ا  الذي انعقد يف 

تيسااعه املبعااوع اااااص لألمااح العااام، إىل اتفاااا بشااأو معظاام القضااايا 
قة الا كانت  د أعا ت الشرو  يف نز  الساالح وتنصايف احليوماة املعلَّ 

 ، أكدت ا طرا  مو جديد32ويف البال  ااتامي لالجت ا . االنتقالية
ووافقااات ا طااارا  علااا  أو تقااادم، يف غضاااوو . التزامهاااا باتفااااا كوتوناااو

ساعة، لفريق املرا بح العسايريح التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول  28
غااارب أفريقياااا وبعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا املعلوماااات امل لوباااة 

  علااأيضاا   ووافقات. إلعاداد اةاداول الاا تتضاا و مواعياد ناز  السااالح
، وعلا  أو يبادأ 0222سابت رب /أيلول 7حر  ونزيهة يف  عقد انتهابات

وأو ةااااري تشاااايير احليومااااة  0222 مااااارس/ آذار 7نااااز  السااااالح يف 
    يتيسااااار يف االجت اااااا  حااااار مساااااألة أنَّااااا إالَّ  .االنتقالياااااة يف الياااااوم ذاتااااا 

وحااذَّر  .التصاار  بشااأو املنا ااف الوزاريااة املتبقيااة يف احليومااة االنتقاليااة
الساارعة  ااد   ْجااوَ  ا مااح العااام مااو أو عاادم حساام ذلاات املوضااو  علاا 

________ 
38 S/1994/168  وAdd.1. 
32 S/1994/187املرفق ،. 
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. ياا دي إىل تأجياار الشاارو  يف نااز  السااالح وتشاايير احليومااة االنتقاليااة
وحااص ا ماااح العاااام مااار  أ ااارى ا طاارا  علااا  إدهاااار أ صااا   ااادر ماااو 
. املروناااة وعااادم اد ااااار أي جهاااد مااااو أجااار التو اااار إىل تساااوية مقبولااااة

بأيااة ت ااورات جديااد  عل ااا   وا االة إحاطااة اجمللااسوتعهااد ا مااح العااام  
 .بشأو تلت املسألة

ويت ثااار ت اااور إةاااايب آ ااار يف إعاااراب إحااادى اة اعاااات املسااالحة 
اةديد  يف ليربيا عو اساتعدادلا لتساليم ا راضاي الوا عاة حتات ساي رهتا 
إىل كاار مااو فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول 

بياد أو ا ماح العاام . قياا وبعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربيااغارب أفري
ويتزاياااااد  أشااااار إىل أو الناااازا  بااااح اة اعاااااات املساااالحة مااااا زال مساااات را  

يف أيضااا   شااديدا   وشااهدت املساااعد  اإلنسااانية انق اعااا  . املشاارديو تاادفق
 .بعس املناطق

يريح التاابع عو تعرض فرياق املارا بح العساأيضا   وأبلغ ا مح العام
للج اعاااة اال تصاااادية واالجت اعياااة لااادول غااارب أفريقياااا ملصااااعف مالياااة  
كبع  وحص الدول ا عضاء عل  تقد  املساعد  لع لية السلم يف ليربيا 
بتقااد  املساااعد  املاليااة عااو طريااق الصااندوا االسااتئ اين لليربيااا، بغاارض 

ية والاادعم مساااعد  الفريااق علاا  تغ يااة تياااليال مرتبااات القااوات اإلضاااف
أو  ادر  بعثاة جماددا   وأكاد ا ماح العاام. السو ي للقوات املوجود  حاليا  

مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا علااا  تنفياااذ الوالياااة املنوطاااة هباااا تعت اااد 
  ااااادر  فرياااااق املااااارا بح العسااااايريح علااااا  الوفااااااء  سااااا وليات  طبقاااااا   علااااا 
 .كوتونو التفاا

، أدرل 0222فربايااار /شااباط 25، املعقااود  يف 3332ويف اةلسااة 
اجمللااس يف جاادول أع الاا  التقرياار املرحلااي الثاااين لألمااح العااام عااو بعثااة 

وعقاااف إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا . مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا
طلبه اااا، بنااااء  علااا   اجمللاااس رثلاااي بااانو وليربياااا إىل املشااااركة يف املنا شاااة

اا  وو  .باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت انتباااه ( جيبااوي)الاارؤيس جَّ
، موجَّهاة ماو 0222فربايار /شاباط 06أعضاء اجمللس إىل رساالة م ر اة 

، حيير هبا نص البال  الصادر يف  تام اجت ا  بح أطرا  21رثر ليربيا
ل ،    د أتذو نَّ إ مث  ال. 0222فرباير /شباط 05اتفاا كوتونو عقد يف 

جملس ا مو، بأو يد  بالبيااو ما بح أعضاء  يفأتجريت  بعد مشاورات
 :20التا  باسم اجمللس

فربايااار /شاااباط 02بتقريااار ا ماااح العاااام املااا ر  عل اااا   حيااايط جملاااس ا ماااو
 .بشأو احلالة يف ليربيا 0222

ويرحف جملس ا مو باالتفاا الذي د التو ر إليا  يف منروفياا والاوارد يف 
جماااددا   فيااا  ا طااارا ، الاااذي أكااادت 0222فربايااار /شاااباط 05الااابال  املااا ر  

. التزامهااا باتفاااا كوتونااو بو ااف  ا ساااس لتسااوية سياسااية داؤ ااة للناازا  الليااربي
يف ذلاااات احملاااادَّد  ويااادعو اجمللااااس ا طااارا  إىل االلتاااازام الصاااارم باةاااادول الااازمين

________ 
21 S/1994/187. 
20 S/PRST/1994/9. 

الاااابال  والقاضااااي بالباااادء يف ع ليااااة نااااز  السااااالح وإنشاااااء حيومااااة انتقاليااااة يف 
انتهابااااااااااااااات عامااااااااااااااة حاااااااااااااار  ونزيهااااااااااااااة يف ، وإجااااااااااااااراء 0222مااااااااااااااارس /آذار 7
 وحياص اجمللاس ا طارا  علا  حسام  الفاهتاا ساريعا  . 0222سبت رب /أيلول 7
 .ما يتعلق بتوزيع املنا ف الوزارية ا ربعة املتبقية يف

 عارب عاو  لقا  إزاء موجاة العناال الاا انادلعتويود اجمللس مع ذلت أو يت 
اإلغاااااة اإلنساااانية، ولاااو  يف لبعياااا وماااا ارتااابط هباااا ماااو تع يااار شاااحناتمااا  را  

أسااااهم يف حدوااااا  دهااااور عاعااااات عساااايرية جديااااد  ومشاااااكر االنضااااباط  مااااا
ويأسااال اجمللااس للهساااؤر يف ا رواح . العساايري بااح الفصاااؤر القاؤ ااة بالفعاار

ويااادعو اجمللااااس . وتااادمع امل تلياااات وتزايااااد أعاااداد النااااازحح مناااذ ذلااات احلااااح
 ااال إطااالا النااار وإىل التعاااوو التااام مااع ا طاارا  الليربيااة إىل االلتاازام الصااارم بو 

جهود اإلغااة الدولية بغية إهناء العقبات الاا حتاول ماو حاح   ار دوو تقاد  
 .اإلنسانية املعونة

ويشعر اجمللس بقلق بالغ إزاء التأ عات يف تنفيذ االلتزامات الا تعهدت 
ح وإ اماااة هباااا ا طااارا   وجاااف اتفااااا كوتوناااو، وال ساااي ا البااادء يف ناااز  الساااال

 .احليومة الوطنية الليربية امل  تة
ويااااااذك ر اجمللااااااس ا طاااااارا  بأهنااااااا لااااااي الااااااا تتح اااااار املساااااا ولية النهاؤيااااااة 

وعلاااااا  ا طاااااارا  الليربيااااااة أو تضاااااااع . التنفيااااااذ الناااااااج  التفاااااااا كوتوناااااااو عااااااو
اعتبارلاااااااا أو دعااااااام اجملت اااااااع الااااااادو  وجملاااااااس ا ماااااااو لاااااااو يسااااااات ر يف دااااااار  يف

والعاجااااااااار لالتفااااااااااا،  فياااااااااذ التاااااااااامحااااااااادوع تقااااااااادم مل اااااااااوس حناااااااااو التن عااااااااادم
اتفااااااا   فهاااااذه التاااااأ عات تضااااار باسااااات رار.  اةااااادول الااااازمين املااااانقَّ  ساااااي ا وال

نفساااا  و اااادر  بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا علاااا  االضاااا ال   كوتوناااو
 .بواليتها

ويت لااع اجمللااس إىل االجت ااا  املقاارتح لااوزراء  ارجيااة اة اعااة اال تصااادية 
. مااارس وإىل اساات رار التقاادم علاا  الصااعيد امليااداين/يف آذار لاادول غاارب أفريقيااا

اجمللس عل  أمهية االلتزام باةدول الزمين وسيساتعرض احلالاة مار  أ ارى يشد د و 
 . مارس لتقييم مدى التقدم احملرز/يف آذار

اجمللس عل  أمهية نز  السالح مو أجر جناح تنفيذ اتفاا كوتونو يشد د و 
ا، الااادور الرؤيساااي املنااااط بفرياااق املااارا بح العسااايريح ويالحااام، يف لاااذا السااايا

التاابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقياا يف ع ليااة نااز  السااالح  وجااف 
 . االتفاا

باملالحظاااة الاااا أبااادالا ا ماااح العاااام والاااا عل اااا   ولاااذلت، حيااايط اجمللاااس
ادية لاادول مفادلااا أو  ااوات فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصاا

غاارب أفريقيااا تواجاا   ااعوبات ماليااة وسااو ية كبااع ، وي يااد اجمللااس بقااو  الاادعو  
الا وجهها ا ماح العاام إىل الادول ا عضااء ملسااعد  ع لياة السالم عاو طرياق 
تاوفع املاوارد املالياة والسااو ية الالزماة للفرياق وذلات لت ييناا  ماو الوفااء بالتزاماتاا  

اجمللس مناشد  ا مح العام عيع الدول ا عضاء وي يد .  وجف اتفاا كوتونو
ا القياااام اااااتئ اين لليربياااااالاااا   تتااارب  بعاااد بساااهاء لصاااندوا ا مااام املتحاااد  االس

ة مرا بااااي ااااا  ولااو أو  اادر  بعثااااااي رأيااااااويتفااق اجمللااس مااع ا مااح العاااام ف. بااذلت
ح ااااااااق املرا باااااااة بقاااادر  فرياااااااذ واليتهااااا مرلونااااااا علاااا  تنفياااااااد  يف ليربياااااااا ماااام املتح
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العساااااايريح التااااااابع للج اعااااااة اال تصااااااادية لاااااادول غاااااارب أفريقيااااااا علاااااا  تنفيااااااذ 
 . مس وليات 

ويثين جملس ا ماو علا  اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا ومنظ اة 
الوحاد  ا فريقيااة ملااا تبذالناا  ماو جهااود مساات ر  مااو أجار إعاااد  الساالم وا مااو 

ويالحاام اجمللااس مااع التقاادير أناا  د ا و توساايع  ااو  فريااق . ليربياااواالسااتقرار يف 
سااابت رب /أيلاااول 22املااا ر  ( 0223) 866املااارا بح العسااايريح ع اااال  باااالقرار 

، ويثااااين علاااا  عيااااع البلااااداو الااااا أسااااه ت يف تزويااااد الفريااااق بااااالقوات 0223
 .0221 وباملوارد منذ إنشاؤ  يف عام

دول ا عضاااء واملنظ ااات اإلنسااانية يف علاا  جهااود الااأيضااا   ويثااين اجمللااس
وساات دي ع ليااة . تقااد  املساااعد  اإلنسااانية إىل ضااحايا احلاارب ا لليااة الليربيااة

وإعااااد  الالجئاااح  0222ماااارس /آذار 7إعااااد  التوحياااد املتو عاااة للبلاااد حبلاااول 
. الليربيااح املرتتبااة علاا  ذلاات إىل تعجياار احلاجااة إىل اإلغااااة اإلنسااانية اإلضااافية

د اجمللاااس يف لاااذا الصااادد الااادول ا عضااااء واملنظ اااات اإلنساااانية بصااافة ويناشااا
 . عاجلة زياد  مساعداهتا املقدمة إىل ليربيا

إعراب  عو التقدير للجهود الدووبة الا يبذهلا ا ماح جمددا   اجمللسيير ر و 
 . العام ورثل  اااص مو أجر إ رار سلم داؤم يف ليربيا

القااااارار (: 3336اةلساااااة ) 0222أبريااااار /نيسااااااو 30املااااا ر   رررررررررالمق
200 (0222) 

 866بأحيااااااااام القاااااااارار وع ااااااااال   ،0222أبرياااااااار /نيساااااااااو 08يف 
ا مح العاام إىل اجمللاس تقرياره املرحلاي الثالاص عاو بعثاة  دَّم  ،(0223)

يف احملاااَرز  ، الاااذي و اااال فيااا  التقااادم22مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا
 . تنفيذ اتفاا كوتونو

وأبلااغ ا مااح العااام يف التقرياار اجمللااس بااأو ا طاارا  الليربيااة أجناازت 
ففااااااي . مااااااو اا ااااااوات اهلامااااااة يف تنفيااااااذ اتفاااااااا كوتونااااااو بنجاااااااح عااااااددا  

، جاارى تنصاايف جملااس الدولااة واةهاااز التنفيااذي 0222مااارس /آذار 7
ماااارس /آذار 00ويف . للحيوماااة االنتقالياااة وبااادأت ع لياااة ناااز  الساااالح

شرعت اة عية التشريعية االنتقالية يف رارسة مهامهاا وافتتحات احملي اة 
يف الياوم الراباع عشار ماو  0222ماارس /العليا الليربية دورهتاا لشاهر آذار

 موعدا   0222سبت رب /وتال ذلت حتديد السابع مو أيلول. ذلت الشهر
 . إلجراء االنتهابات

الااا حتققاات، بقااي عاادد  وعلاا  الاارغم مااو تلاات املنجاازات اإلةابيااة
إذ كااااو يتعاااح علااا  ا طااارا  حااار . ماااو العقباااات الاااا تعااارتض ال رياااق

بتوزياع املنا اف الوزارياة ا ربعاة املتبقياة يف املتعل قاة  القضية ال ويلة ا ماد
. واست رت النزاعات العسيرية باح  تلاال ا طارا . احليومة االنتقالية

ويف ذلااات الصااادد، حاااص ا ماااح العاااام ا طااارا  الليربياااة علااا  التعااااوو 
ما بينها للتغلف عل  العواؤق املتبقية أمام تنصايف احليوماة االنتقالياة  يف

________ 
22 A/1994/463 . 

إىل احرتام أحيام اتفاا كوتونو مو  الل  أيضا   الاودع. بيامر ليئتها
 . كفالة  ريد مقاتليها مو أسلحتهم

فاااااااات اللجنااااااااة أع اهلااااااااا ويف مااااااااا يتصاااااااار باااااااارجراء االنتهابااااااااات، كثَّ 
  يتعااح أو ييااوو الالجئااوو وباارزت مشاايلة رؤيسااية لااي أنَّاا. التحضااعية

 بار هنايااة واملشاردوو  اد عاادوا إىل الادواؤر االنتهابياة يف أمااكو إ اامتهم 
رياد لالنتهابااات أو تساتند إىل نظااام دواؤار انتهابيااة فارت  التسااجير، إذا أت 
ويتعح أو تيت ر ع لية التسجير نفساها  بار و ات  . رثلة بعضو واحد

كا  مو تارين بدء االنتهاباات ماو أجار كفالاة اتساا  ن ااا املشااركة 
تنظاايم  وحااص ا مااح العااام الساال ات الليربيااة علاا  النظاار يف أماار. فيهااا

. االنتهابات عل  أساس الت ثير النس  يف داؤر  انتهابية وطنياة واحاد 
الادوليح إىل ليربياا للتشااور ماع احليوماة  وعرض إرساال فرياق ماو ااارباء

االنتقالياااااااة واللجناااااااة االنتهابياااااااة بشاااااااأو كيفياااااااة تنفياااااااذ  الليربياااااااة الوطنياااااااة
 .املسألة لذه

والية بعثة مرا باي ا مام  جملس ا موميد د  وأو   ا مح العام بأو
املتحد  يف ليربيا لفرت  أ رى مدهتا ستة أشهر، تش ر االنتهابات املقرر 

، مااااع وجااااوب ر ااااد اعت اااااد ملرحلااااة 0222ساااابت رب /إجراولااااا يف أيلااااول
كااااااااانوو   30تصاااااااافية البعثااااااااة الااااااااا مااااااااو املقاااااااارر أو تنتهااااااااي واليتهااااااااا يف 

 لف إىل اجمللس   أعرب عو اعتزام  أو يبيد أنَّ . 0222ديس رب /ا ول
اا ر مسااألة شاغر املنا ااف الوزاريااة أو يعياد النظاار يف واليااة البعثاة إذا   حتت

اا رز ا ربعااة املتبقيااة يف احليومااة االنتقاليااة يف غضااوو أساابوعح، وإذا   حيت
 .مزيد مو التقدم يف ع لية السلم

، أدرل 0222أبرياار /نيساااو 20، املعقااود  يف 3366ويف اةلسااة 
ول أع الاااااااااا  تقرياااااااااار ا مااااااااااح العااااااااااام املاااااااااا ر  جملااااااااااس ا مااااااااااو يف جااااااااااد

وعقاااااااف إ ااااااارار جااااااادول ا ع اااااااال، دعاااااااا . 0222أبريااااااار /نيسااااااااو 08
طلبااا  إىل املشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أو بنااااء  علااا   رثااار ليربياااا، اجمللاااس

اااا   .ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت انتباااااه جملااااس ( نيوزيلناااادا)الاااارؤيس ووجَّ
 اااالل مشاااورات اجمللاااس عااد كاااو  اااد أت   23إىل ناااص مشاارو   ااارار ا مااو

الساااااابقة، وتاااااال علااااا  اجمللاااااس تنقيحاااااات يتعاااااح إد اهلاااااا علااااا  مشااااارو  
 .22القرار

وأبلاااغ رثااار ليربياااا اجمللاااس باااأو جملاااس الدولاااة االنتقاااا  رشااا  وزراء 
    يتبااق سااوى شااغر منصااف وزياار ااارجيااة، العاادل واملاليااة والاادفا  وأنَّاا

بقياة ماو شاأن  أو يساهر  ياام شغر املنا ف الوزارية ا ربعاة املت و ال إوَّ 
وفاااد بلاااده يشااااطر ا ماااح العاااام  و اااال إوَّ . احليوماااة بأع اهلاااا باليامااار

بتاااااأ ع نااااز  سااااالح املقاااااتلح بساااابف اساااات رار القتااااال املتعل قااااة  شااااواغل 
ااااا   وأرد  أو جملاااااس الدولاااااة االنتقاااااا . املسااااال  يف البلاااااد إىل  ناااااداء  وجَّ

الس اح باحلر السال ي للصارا  ا طرا  املعنية مو أجر إيقا  القتال و 
اتسا ا  مع أحيام اتفاا كوتونو، مشاعا  إىل أو ماا أجنازه الشاعف اللياربي 

________ 
23 S/1994/474. 
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 تنفيااذا  فعَّاااال   مااا يتصاار بالعنا اار السياسااية مااو االتفاااا مييااو تنفيااذه يف
وبين ا أشار املتحدع إىل . عندما ينفذ عنصره، أي نز  سالح املتقاتلح

املتقااااتلح تقاااع علااا  عااااتق فرياااق املااارا بح  املسااا ولية عاااو ناااز  ساااالح أوَّ 
 العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا، فقااد أعاارب

عو تشجيع احليومة الليربية الوطنية االنتقالية عو إجراء حوار بح أيضا  
وتنااااااول املتحااااادع مساااااألة . ا طااااارا  للتعجيااااار بع لياااااة ناااااز  الساااااالح

 ية ا مح العاام بشاأو احلاجاة إىل إد اال تو  االنتهابات فأشار إىل أوَّ 
تغيعات يف الشروط الدستورية ل جراءات االنتهابية حتظ  بالدراسة مو 

وذكر كذلت أو اللجنة االنتهابية حباجة . جانف جملس الدولة االنتقا 
إىل مساااعد  ماليااة إلجااراء عيااع االنتهابااات، وسااتيوو املساااعد  املاليااة 

  املقاااتلح السااابقح وإعاااد  إدماااجهم يف اجملت ااع والتقنيااة م لوبااة لتسااري
وفااااااااد بلااااااااده ينضاااااااام هلااااااااذا  و ااااااااال إوَّ . ولتع ااااااااع ليربيااااااااا وإعاااااااااد  بناؤهااااااااا

ااا إىل السااابف   إىل الااادول ا عضااااء  وا ااالة ا ماااح العاااام يف نداؤااا  املوجَّ
الصااندوا االساتئ اين وتقااد  املزياد مااو املسااعد  اإلنسااانية  إساهامها يف

 .25هإىل بلد
 وفاااد بلاااده يااارى أوَّ  رثااار نيجعياااا  بااار التصاااويت فقاااال إوَّ وحتااادع 

مشاارو  القاارار ميثاار جهاادا  مرضاايا   اااه حترياات ع ليااة الساالم الليربيااة إىل 
ر بت دياد والياة بعثاة إذ ي كد املشرو ، أوال ، مو  الل اختاذ مقرَّ . ا مام

مرا بااااي ا مااام املتحاااد  ملاااد  ساااتة أشاااهر، اسااات رار الااادعم الااادو  ودعااام 
ليااو املشاارو  ي كااد مااع ذلاات مااو . ا ماام املتحااد  لع ليااة الساالم الليربيااة

 اااالل ا حياااام احملااادد  القاضاااية بااارجراء اساااتعراض للحالاااة يف ليربياااا يف 
مايو عل  احلاجة إىل اختاذ ا طارا    اوات مل وساة  اوب /أيار 08

دفاااع ع ليااااة السااالم إىل ا مااااام، وذلااات كأساااااس السااات رار دعاااام ا ماااام 
نيا ، حيص املشرو  ا طرا  الليربية عل  و ال عيع ا ع اال اا. املتحد 

العداؤياااة يف عياااع أحنااااء ليربياااا وعلااا  التعااااوو اليامااار ماااع فرياااق املااارا بح 
العسااايريح التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا ماااو أجااار 

ذلاات ا ماار يتصااال بأمهيااة  وَّ  نظاارا   االنتهاااء مااو ع ليااة نااز  السااالح،
مااااااااااا يتعلااااااااااق باسااااااااااتعاد  الثقااااااااااة بااااااااااح ا طاااااااااارا ، وعااااااااااود   حا ااااااااااة يف
املبيااار  واساااتقرارلم، وع ااار احليوماااة االنتقالياااة، واحت ااااالت  الالجئاااح

وأ اااااااااعا ، يعااااااااارت  املشااااااااارو  . إجاااااااااراء االنتهاباااااااااات يف الو ااااااااات احملااااااااادد
تقااااااااااااد  مسااااااااااااامهات إضااااااااااااافية إىل الصااااااااااااندوا االسااااااااااااتئ اين  بضاااااااااااارور 
ق املاااااااارا بح العساااااااايريح وزياااااااااد  املساااااااااعد  املقدمااااااااة إىل فرياااااااا الليااااااااربي،
متيينااا  مااااو القياااام علااا  حنااااو مااارض باملهاااام املنوطاااا  بااا   وجااااف  بغااارض
كوتوناااااااو وماااااااو تقاااااااد  الااااااادعم لألنشااااااا ة اإلنساااااااانية واإل اؤياااااااة  اتفااااااااا

 .26ليربيا يف
 املنقَّحاة شافويا ، للتصاويت مشارو  القارار، بصايغت طتارح  وبعد ذلت

 : ما يلي نص ، ويف(0222) 200باإلعا  بو ف  القرار واعتت د 
________ 

 .3و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  25
 .5إىل  3املرجع نفس ، الصفحات  26

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0223مااااااااارس /آذار 26املااااااا ر  ( 0223) 803إىل  راراتاااااااا   إذ يشاااااااع

( 0223) 866 و 0223أغساااااااااااا س / آب 01املاااااااااااا ر  ( 0223) 856 و
 ،0223سبت رب / أيلول 22امل ر  

ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  03يف تقاااااارير ا ماااااح العاااااام امل ر اااااة  و اااااد نظااااار
عو أنش ة  0222أبرير /نيساو 08 ، و0222فرباير /شباط 02، و 0223

 .بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا
حناو إ اماة حيوماة انتقالياة وطنياة يف ليربياا، وإو  احملاَرز  بالتقدم وإذ يرحف

ا بعاد ماو تاأ عات يف تنفياذ اتفااا كوتوناو م كاو يساوره القلق إزاء ما و ع يف
 للسلم،

لتجااادد القتاااال باااح ا طااارا  الليربياااة وملاااا كااااو هلاااذا  وإذ يعااارب عاااو  لقااا 
بتااوفع املتعل قااة  القتااال مااو تااأاع ساال  علاا  ع ليااة نااز  السااالح وعلاا  اةهااود

 اإلغااة اإلنسانية وعل  حمنة املشرديو،
ماات باا  اة اعااة اال تصااادية لاادول علاا  الاادور اإلةااايب الااذي  ا وإذ يثااين

غااااارب أفريقياااااا يف جهودلاااااا الرامياااااة إىل املسااااااعد  يف اساااااتعاد  السااااالم وا ماااااو 
واالستقرار يف ليربيا، وإذ حيثها عل  موا لة جهودلا هبد  مساعد  ا طارا  

 الليربية يف إجناز ع لية التسوية السياسية يف البلد،
اتفااااااااا السااااااالم يعهاااااااد إىل فرياااااااق املااااااارا بح العسااااااايريح  باااااااأوَّ  موإذ يسااااااالل 

للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا، علاا  حنااو مااا لااوحم يف تقرياار  التااابع
،  ه ااااااة املساااااااعد  يف تنفيااااااذ 0220 أغساااااا س/آب 2ا مااااااح العااااااام املاااااا ر  

 االتفاا، 
علاااا  الاااادول ا فريقيااااة الااااا سااااامهت بقااااوات يف فريااااق املاااارا بح  وإذ يثااااين

ريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا، وعلاااا  الاااادول العسااااي
ا عضاااء الاااا ساااامهت يف الصاااندوا االساااتئ اين أو بتاااوفع أشااايال أ ااارى ماااو 

 للقوات،دع ا   املساعد 
بالتعاوو الوايق بح بعثة مرا باي ا مام املتحاد  يف ليربياا وفرياق  وإذ يرحف

ية موا لة التعاوو التام والتنسيق اليامر املرا بح العسيريح، وإذ ي كد عل  أمه
 .بينه ا يف تنفيذ املهام املنوطة بير منه ا

ضااااع يف   التفاااااا الساااالم، الااااذي وت اةاااادول الاااازمين املاااانقَّ  أوَّ  وإذ يالحاااام
يف منروفياااااا، يااااادعو إىل إجاااااراء انتهاباااااات تشاااااريعية  0222 فربايااااار/شاااااباط 05

 ،0222سبت رب /أيلول 7ورؤاسية حبلول 
 0222أبرياااااار /نيساااااااو 08بتقرياااااار ا مااااااح العاااااام املاااااا ر   يرحاااااف - 0

وبالتقااادم الاااذي أحرزتااا  ا طااارا   ااااه تنفياااذ اتفااااا السااالم والتااادابع ا  ااارى 
 الرامية إىل إ رار سلم داؤم؛

متدياااااد والياااااة بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف ليربياااااا حااااا   يقااااارر - 2
، علاا  أساااس أو يقااوم جملااس ا مااو، حبلااول 0222أكتااوبر /تشااريو ا ول 22
يف ذلااات الاادور الاااذي  ، باساااتعراض احلالااة يف ليربياااا،  ااا0222مااايو /أيااار 08

تقااوم باا  البعثااة يف ذلاات البلااد، اسااتنادا  إىل تقرياار مااو ا مااح العااام حااول مااا إذا  
ة االنتقالية الوطنية كاو  د د االنتهاء مو تنصيف جملس الدولة التابع للحيوم
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حااارز تقااادم مل اااوس يف ناااز  الساااالح ويف تنفياااذ يف ليربياااا، وع اااا إذا كااااو  اااد أت 
 ع لية السلم؛

أو يعاااود اجمللاااس الساااتعراض احلالاااة يف ليربياااا،  اااا يف  يقااارر كاااذلت - 3
ذلااات الااادور الااااذي تقاااوم بااا  بعثااااة مرا بااااي ا مااام املتحااااد  يف ليربياااا، وذلاااات يف 

و  بر ذلت، عل  أساس تقرير يقدم  ا مح العاام، أ 0222يوني  /حزيراو 31
حاارز تقاادم  علاا  أو يشاا ر لااذا االسااتعراض النظاار يف مسااألة مااا إذا كاااو  ااد أت 

التفاااا السااالم  ااا ياااربر موا االة اشااارتاح املااانقَّ   كااا  يف تنفيااذ اةااادول الاازمين
اليااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا، وال سااي ا مسااألة  يااام احليومااة االنتق

يف تنفيذ ع لية نز  الساالح احملَرز  الة، والتقدمالوطنية الليربية بالع ر بصور  فعَّ 
 ؛0222سبت رب /أيلول 7والتسري ، واالستعدادات إلجراء االنتهابات يف 

  إذا رأى جملاااس ا ماااو،  اااالل أي ماااو االستعراضاااح أنَّااا يالحااام - 2
أو ي لاف إىل ا ماح  املشار إليه اا أعااله، عادم حادوع تقادم كاا ، جااز لا 

عد  يارات تتعلق بوالية بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا وموا لة العام أو يت 
 ع لياهتا؛
فاااورا   عياااع ا طااارا  الليربياااة علااا  و اااال ا ع اااال العداؤياااة حياااص - 5

وعلاا  التعاااوو مااع  ااوات فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية 
 السرعة؛  جْ وَ  يا مو أجر االنتهاء مو نز  السالح عل لدول غرب أفريق

عيااااع ا طااااارا  الليربيااااة إىل القيااااام، علااااا  ساااابير ا ولوياااااة  ياااادعو - 6
أعاله، مو تنصايف  2يف الفقر  احملدَّد  العاجلة، باالنتهاء،  الل اإلطار الزمين

ة ومقاعاد احليومة االنتقالية الوطنية الليربية، و ا ة حتديد عادد املقاعاد الوزاريا
اة عياااااة الوطنياااااة باليامااااار كاااااي يتسااااال إ اماااااة إدار  مدنياااااة موحاااااد  يف البلاااااد، 
واالنتهاء مو الرتتيبات املالؤ ة ا  رى إلجراء االنتهابات الوطنية يف موعادلا 

 ؛0222سبت رب /أيلول 7املقرر يف 
ا طاااارا  الليربيااااة إىل التعاااااوو التااااام يف إيصااااال  ياااادعو ماااار  أ اااارى - 7

نسانية إىل عيع أحناء البلد بصور  مأمونة عرب أ صر ال را طبقا  املساعدات اإل
 التفاا السلم؛

بااةهود اةارياة الاا يباذهلا فرياق املارا بح العسايريح التاابع  يرحف - 8
للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا يف دعااااام ع لياااااة السااااالم يف ليربياااااا 

املتحااااااد  يف ليربيااااااا ومودفيهااااااا بضاااااا او سااااااالمة بعثااااااة مرا باااااااي ا ماااااام  والتزاماااااا 
وحيااااص ا طاااارا  الليربيااااة علاااا  موا اااالة اختاااااذ عيااااع التاااادابع الالزمااااة  املاااادنيح،

لضا او أمااو وسااالمة أفااراد بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا وكااذلت ا فااراد 
املشااااركح يف ع لياااات اإلغاااااة، وعلااا  التقياااد بد اااة بقواعاااد القاااانوو اإلنسااااين 

 ة؛الدو  املن بق
الادول ا عضااء علا  تقاد  الادعم لع لياة السالم يف ليربياا  يشاجع - 2

عاااااو طرياااااق املساااااامهة يف الصاااااندوا االساااااتئ اين أو عاااااو طرياااااق تاااااوفع أشااااايال 
املساااعد  ا  ااارى ماااو أجااار تيساااع  يااام الااادول ا فريقياااة بررساااال تعزيااازات إىل 

أفريقيااااا، فريااااق املاااارا بح العساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب 
واملساعد  يف دعم القوات التابعة للبلداو املشارتكة يف فرياق املارا بح العسايريح 

يف ا نشاا ة أيضااا   التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا، واملساااعد 
 اإلنسانية واإل اؤية، وكذلت يف الع لية االنتهابية؛

نظ اات اإلنساانية بااةهود الاا تباذهلا الادول ا عضااء وامل يشيد - 01
 لتوفع املساعد  اإلنسانية ال ارؤة؛

 وا لة اةهود الا يبذهلا ا مح العام ورثل  اااص ماو  يرحف - 00
 أجر تعزيز وتيسع احلوار بح عيع ا طرا  املعنية؛

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02

القااارار  وحتااادع رثااار الوالياااات املتحاااد  عقاااف التصاااويت فقاااال إوَّ 
الذي اختذه اجمللس تاوا  يانص علا  إجاراء استعراضاح يف ا شاهر املقبلاة، 

مقاعد  وزارية عدل   واحد للتأكد مو أو ا طرا  حلت  الفاهتا بشأو
وفاد بلاده  بصور  عامة و ال إوَّ احملَرز  رؤيسية، وا  ر للتأكد مو التقدم

 الَّ أ أوال ،: يونيا  ماا يلاي/حزياراو 31يتو ع مو الليربيح أو حيققاوا حبلاول 
أو أيضا   احليومة االنتقالية الوطنية الليربية باليامر فحسف، برتشي ر 

تع ر بفعالية يف منروفيا و ارجها؛ واانيا ، إ امة معسيرات إضاافية لناز  
يف املاؤااااااة مااااااو  31  السااااااالح وتسااااااري  املقاااااااتلح ونااااااز  سااااااالح حااااااوا

واالثاااااااا ، أو خت اااااااط ةناااااااة االنتهاباااااااات بنشااااااااط ماااااااو أجااااااار  املقااااااااتلح،
سااااابت رب،  اااااا يف ذلااااات وضاااااع جااااادول /أيلاااااول 7االنتهاباااااات يف  إجاااااراء
لتسااااااااجير النااااااااا بح وتلقااااااااي الرتشاااااااايحات، وغااااااااع ذلاااااااات مااااااااو  زمااااااااين

التحضاااااااااعية احليوياااااااااة؛ ورابعااااااااا ، أو يصااااااااا د و اااااااااال إطاااااااااالا  ا نشاااااااا ة
حتقياااااااق لاااااااذه ا لااااااادا  ضاااااااروري  إوَّ  ااااااااؤال   وأضاااااااا . ع وماااااااا   الناااااااار

وأعااااارب عاااااو . وجاااااود بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف ليربياااااا الساااات رار
استعداد الواليات املتحد  للسعي إىل النظر يف ما إذا كاو يتعاح تصاغع 
حجااااااام البعثاااااااة أو إهناولااااااااا، إذا تعاااااااذر علااااااا  ا طاااااااارا  حتقياااااااق لااااااااذه 

 .27ا لدا 

بيااااااو ماااااو (: 3378اةلساااااة ) 0222ماااااايو /أياااااار 23املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس

 ااادَّم  ،(0222) 200باااالقرار وع اااال   ،0222ماااايو /أياااار 08يف 
ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس تقرياااره املرحلاااي الراباااع عاااو بعثاااة مرا بااااي ا مااام 

احملَرز  ، الذي أورد في  معلومات مستي لة عو التقدم28املتحد  يف ليربيا
مساألة  وأبلغ ا ماح العاام يف التقريار اجمللاس باأوَّ . ع لية السلميف تنفيذ 

لت، را أزال املنا ف الوزارية ا ربعة املتبقية يف احليومة االنتقالية  د حت 
عقباااة كباااع  كانااات تقاااال يف طرياااق تنصااايف احليوماااة االنتقالياااة بيامااار 

ة الوطنية وذكر أو جملس وزراء احليومة االنتقالي. ليئاهتا و يامها  هامها
، وأ ادر بياناا  دعاا 0222ماايو /أياار 03الليربياة عقاد أوىل جلساات  يف 

فيا ، يف علاة أماور، زع ااء عياع الفصااؤر املتحارباة واملقااتلح املسالحح 
إىل تسااااااااااليم عيااااااااااع أساااااااااالحتهم، وأعلااااااااااو فياااااااااا  عااااااااااو بسااااااااااط ساااااااااال ة 

االنتقالية منذ ذلت التاارين يف عياع أحنااء إ لايم ليربياا راا ميلاو  احليومة
________ 

 .5املرجع نفس ، الصفحة  27
28 S/1994/588. 
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املتعل قاااة  ا طااارا  ماااو أو تضاااع هناياااة فعليلاااة ة ياااع م الباااات الفصااااؤر
 .باإل ليم

وأشاااار ا ماااح العاااام إىل أو ع لياااة ناااز  الساااالح تباطاااأت بشاااير 
مل ااااوس  ااااالل فاااارت  التفاااااوض بااااح ا طاااارا  بشااااأو توزيااااع املنا ااااف 

ومع متام تنصيف احليومة االنتقالية التزمت ا طرا  مو جديد  .املتبقية
ومو مث يتتو ع . بالتنفيذ اليامر التفاا كوتونو،  ا يف ذلت نز  السالح

بااا طرا  جمااددا   وألاااب ا مااح العااام. ل نااز  السااالحأو يتسااار  معاادَّ 
هااا الليربياة أو تلتازم باةادول الازمين لناز  الساالح وأو تيفار  رياد مقاتلي

عاو جهاود فرياق املارا بح أيضاا   وأبلغ ا مح العام اجمللس. مو أسلحتهم
العسيريح التابع للج اعة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وبعثاة مرا بااي 
ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا الراميااااة إىل حاااار املنازعااااات بااااح ا طاااارا  ويف 

 .دا لها، الا أدت إىل  دد اندال  القتال
العام اجمللس بأو فريق اارباء الدوليح إىل ليربيا، الذي وأبلغ ا مح 

ماايو ليتشااور /أياار 22أشار إلي  يف تقريره السابق، سيصر إىل ليربيا يف 
مع احليومة االنتقالية وةنة االنتهاباات بشاأو أفضار السابر الاا ميياو 

 .لألمم املتحد  أو تساعد هبا يف إجراء االنتهابات
إىل أو اةهاااود الاااا باااذلتها ا طااارا  يف ليربياااا وأشاااار ا ماااح العاااام 

تث ر يف هناية امل ا  بعس النتاؤ  اإلةابياة، موضاحا  أو شاوط اإلجنااز 
ماااا زال طاااويال  علااا  الااارغم ماااو ذلااات، ال ساااي ا يف جماااا  ناااز  الساااالح 

وألاب بالدول ا عضاء أو تساند احليومة االنتقالية يف أداء . والتسري 
فاا كوتونو، موضحا  أن  أ در توجيهات إىل رثل  مس ولياهتا  وجف ات

د  الااا مييااو للاادول ا عضاااء أو اااااص بااأو يشااع علياا  بالتاادابع احملاادل 
 .تتهذلا يف ذلت الصدد

، أدرل 0222مااااااايو /أيااااااار 23، املعقااااااود  يف 3378ويف اةلسااااااة 
ماايو /أياار 08تقريار ا ماح العاام املا ر    جملس ا ماو يف جادول أع الا

بنااااء   وعقاااف إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار ليربياااا، .0222
طلاااف منااا ، إىل املشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أو يياااوو لااا  احلاااق يف علااا  

اا   .التصااويت / أيااار 08االنتباااه إىل رسااالة م ر ااة ( نيجعيااا)الاارؤيس ووجَّ
 وبعاااد ذلااات أعلاااو أوَّ . 22ماااايو موجَّهاااة إىل ا ماااح العاااام ماااو رثااار ليربياااا

س  د أذو ل ، يف أعقاب مشاورات جرت بح أعضاء اجمللاس، باأو اجملل
 :51يد  بالبياو التا  باسم اجمللس

 08يرحااف جملااس ا مااو بتقرياار ا مااح العااام عااو احلالااة يف ليربيااا املاا ر  
 .0222مايو /أيار

ويف لذا الصدد، يالحم اجمللس مع االرتياح االنتهااء ماو تنصايف جملاس 
االنتقالية الوطنية يف ليربيا، والدالؤر الا تشع إىل أو احليومة الدولة للحيومة 

 .ر مس ولياهتا وأداء مهامها يف عيع أحناء البلداالنتقالية  د بدأت حت و 

________ 
22 S/1994/594. 
51 S/PRST/1994/25. 

ويثااين اجمللاااس علااا  بعثااة مرا بااااي ا مااام املتحااد  يف ليربياااا، وفرياااق املااارا بح 
يا ملسامهته ا يف جهود العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريق

التساااااري  وناااااز  الساااااالح يف ليربياااااا، ومهاااااا ماااااو االشااااارتاطات احلا اااااة يف اتفااااااا  
 .كوتونو

. بيااد أو اجمللااس يالحاام بقلااق اساات رار القتااال بااح الفصاااؤر ويف دا لهااا
و اااد أدت ااالفااااات السياساااية و اااادد أع اااال العنااااال باااح فصاااااؤر معينااااة ويف 

وماااو شاااأو . ساااالح إىل حالاااة تو اااال فعلااايدا لهاااا إىل الو اااول بع لياااة ناااز  ال
ا ع اااال العداؤياااة اةارياااة أو  عااار ماااو العساااع جااادا  علااا  بعثاااة مرا بااااي ا مااام 
املتحد  يف ليربيا أو تنجز العنا ار احلا اة ماو واليتهاا، وحتاول دوو  ياام  اوات 
 حفم السلم التابعة لفريق املرا بح العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول

ولاي  ماا يتعلاق بناز  الساالح والتساري  أفريقيا مو االض ال   هامهاا يف غرب
 حالة تعرلض لله ر بصور  مباشار   ادر  ا طارا  علا  االلتازام باةادول الازمين

 .0222فرباير / شباط 05يف اتفاا كوتونو ويف البال  امل ر  احملدَّد 
يف إطاار  ويف ضوء لذه الت ورات ي الف اجمللاس ا طارا  حبار  الفاهتاا

حمفر احليومة االنتقالية واتفاا كوتونو وو اال ا ع اال العداؤياة واملضاي خب ا  
أمارا   عاد كلهااأسار  حناو ناز  الساالح هباد  إيصاال  إىل نتيجاة ناجحاة، فهاذه تت 

وياااود اجمللاااس أو ياااذكلر . أساسااايا  لتهيئاااة الظااارو  املناسااابة إلجاااراء االنتهاباااات
سابت رب /أيلاول 7إجراء لاذه االنتهاباات يف  عل يعل قها  ا طرا  با مهية الا

0222. 
اعتزاماا  اسااتعراض احلالااة يف ليربيااا ماار  أ اارى  ااا يف جمااددا   وي كااد اجمللااس

ذلااات الااادور الااااذي تقاااوم بااا  بعثااااة مرا بااااي ا مااام املتحااااد  يف ليربياااا، وذلاااات يف 
أو  بر ذلت، عل  أو يش ر لذا االستعراض النظر  0222يوني  /حزيراو 31

حااااااارز تقااااااادم كاااااااا  يف تنفياااااااذ اةااااااادول الااااااازمين ة ماااااااا إذا كااااااااو  اااااااد أت يف مساااااااأل
التفاااا الساالم  ااا يااربر موا االة مشاااركة البعثااة، وال سااي ا  يااام احليومااة   املاانقَّ 

يف ع ليااااة احملااااَرز  االنتقاليااااة الوطنيااااة الليربيااااة  هامهااااا علاااا  حنااااو فعلااااال، والتقاااادم
ء االنتهابااااات يف السااااالح والتسااااري ، وا ع ااااال التحضااااعية إلجاااارا نااااز  تنفيااااذ
 حيااااام وفقااااا   وي لااااف اجمللااااس إىل ا مااااح العااااام،. 0222ساااابت رب /أيلااااول 7

عااااااد يف موعااااااد أ صااااااااه ، أو يت 0222أبريااااااار /نيساااااااو 20املاااااا ر   200القاااااارار 
 اؤ ة  ياارات بشاأو تنفياذ والياة بعثاة مرا بااي ا مام  0222يوني  /حزيراو 31

 .ع لياهتااملتحد  يف ليربيا يف املستقبر واست رار 
ويذكلر اجمللس ا طرا  باأو املسا ولية النهاؤياة عاو جنااح ع لياة السالم يف 

وحيثهاااا علااا  احااارتام اتفااااا  . ليربياااا تقاااع علااا  كاللهاااا وكالااار الشاااعف اللياااربي
وي كد مو جديد تو ع  أو توا ر ا طرا  بذلت  صارى تاما   كوتونو احرتاما  

 .جهدلا مو أجر حتقيق سلم داؤم يف ليربيا

رسااالة موجَّهااة إىل ا مااح العااام : 0222مااايو /أيااار 23املاا ر   رررمقررال
 مو الرؤيس

، أبلااغ رؤاايس جملااس ا مااو 022250مااايو /أيااار 23برسااالة م رل ااة 
بتقرياار ا مااح العااام املاا ر  عل ااا   ا مااح العااام بااأو ا عضاااء  ااد أحاااطوا

________ 
50 S/1994/604. 
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الذي ، 52عو بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا 0222مايو /أيار 08
مااو القاارار  2أجناازوا علاا  أساساا  االسااتعراض املنصااوص علياا  يف الفقاار  

وأكلد ا عضاء مو جديد اعتزامهم معااود  اساتعراض (. 0222) 200
احلالاااااااة يف ليربياااااااا،  ااااااااا يف ذلااااااات الااااااادور الااااااااذي تقاااااااوم بااااااا  البعثااااااااة، يف 

 200ماو القارار  3للفقار  وفقاا   أو  بار ذلات 0222يونيا  /حزيراو 31
(0222 .) 

بيااااااو ماااااو (: 3212اةلساااااة ) 0222يوليااااا  /متاااااوز 03املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس 

 ،(0222) 200باااااالقرار وع اااااال   ،0222يونيااااا  /حزياااااراو 22يف 
ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس تقرياااره املرحلاااي اااااامس عاااو بعثاااة مرا بااااي  ااادَّم 

فضااال    وأشااار ا مااح العااام يف التقرياار إىل أنَّاا. 53ا ماام املتحااد  يف ليربيااا
عااااو الصااااعوبات الااااا تواجههااااا احليومااااة االنتقاليااااة يف شااااغر املنا ااااف 

ماااا بينهاااا أ  ااار  اسااات رار القتاااال دا ااار ا طااارا  ويفيشاااي ر  الشااااغر ،
و اااد اتسااع ن ااااا عااادم اقااة بعاااس ا طااارا  . عاااؤق أماااام ع ليااة السااالم

باااالبعس ا  ااار فأ اااب  دور فرياااق املااارا بح العسااايريح التاااابع للج اعاااة 
بصاااور   غااارب أفريقياااا يف جماااال حفااام الساااالم معقااادا   اال تصاااادية لااادول

و اااد ا تت ااااال بعاااس اةناااود التااااابعح لوحااادات فرياااق املاااارا بح . متزاياااد 
ويف داار تلاات الظاارو ، وبااالرغم مااو جهااود فريااق املاارا بح . العساايريح

يف ناااااز  ساااااالح فعلياااااا   العسااااايريح والبعثاااااة، رفضااااات ا طااااارا  الشااااارو 
ونتيجاااااة لاااااذلت، .   علااااا  ا راضااااايمقاتليهاااااا، أو التناااااازل عاااااو الساااااي ر 

واجهت احليومة االنتقالية  عوبة يف أو متارس سل تها يف  تلال أحناء 
ك اا أسافر اسات رار . البلد، ولو ما يعاوا حتقياق تقادم يف ع لياة السالم

 .أع ال القتال عو حدوع ع ليات نزوح جديد  للسيلاو
  الاادعم ومثلااة دا  آ اار للقلااق الشااديد لااو عاادم تااوفع اجملت ااع الاادو 
وحااااص . املااااا  للحيومااااات الااااا سااااامهت يف فريااااق املاااارا بح العساااايريح

تساحف  ولاهتاا وتعهَّاد باأو يساع   الَّ أ ا مح العام تلت احليومات عل 
وحااص لااذلت اجملت ااع الاادو  علاا  . إىل احلصااول علاا  دعاام مااا  إضااايف

 .املسامهة يف الصندوا االستئ اين لليربيا
ت إىل أو الصااارا  ا للااي يف ليربياااا اتسااام وأشااار ا ماااح العااام كاااذل

بانتهاكااااااات جساااااااي ة حلقااااااوا اإلنسااااااااو، وتشاااااا ر تلااااااات االنتهاكاااااااات 
و اد أجارى رثلا  . استهدام ا طفال يف القتال، واإليذاء العقلاي والبادين

ااااااص منا شاااات بشاااأو تلااات املسااااؤر ماااع منظ اااات حقاااوا اإلنسااااو 
يف إنشاء ةنة وطنياة ود وضع   ة ع ر مشرتكة وةري النظر . الليربية

 . حلقوا اإلنساو
  ماا زال علا  اعتقااده باأو والياة البعثاة مواؤ اة و ال ا مح العام إنَّ 

 للظاااارو  القاؤ ااااة يف ليربيااااا، وأو جهااااود البعثااااة هلااااا أمهيتهااااا احلا اااااة يف
________ 

52 S/1994/760. 
53 S/1994/760. 

يتعلاااق بتنفياااذ اتفااااا كوتوناااو وملسااااعد  احليوماااة االنتقالياااة والشاااعف  ماااا
وال باد ة ياع ا طارا  الليربياة أو . حلة الوطنياةي عل  حتقيق املصاالليرب  

 تزيااد مااو تعاوهنااا مااع فريااق املاارا بح العساايريح والبعثااة كااي يتساال املضااي
ع لية السالم وحتقيق ا لدا  احملدد  يف اتفاا كوتونو،  ا يف  تدما  يف 

وا ارتح ا ماح العاام علا  جملاس ا ماو أو . ذلت إجراء انتهابات وطنية
ميانياااة وضاااع ألااادا  شاااهرية حمااادد  يتوجاااف علااا  ا طااارا  ينظااار يف إ

. مااا يتعلااق بنااز  السااالح وتسااري  املقاااتلح الليربيااة الوفاااء هبااا،  ا ااة يف
وسييوو رثل  اااص عل  استعداد لتقد  املشاور  إىل ا طارا  الليربياة 

  إذا ماو أنَّاوحاذَّر  .عو كيفية بلاو  ا لادا  الاا حيادلدلا جملاس ا ماو
ر ا طااارا  الليربياااة الوفااااء بالتزامهاااا بع لياااة السااالم، فلاااو يياااوو توا ااا  

أماما  ماو بادير سااوى أو يو اي جملاس ا مااو برعااد  النظار يف مشاااركة 
 .ا مم املتحد  بدور يف ليربيا

، أدرل 0222يولياااااا  /متااااااوز 03، املعقااااااود  يف 3212ويف اةلساااااة 
 22جملاااااااس ا ماااااااو يف جااااااادول أع الااااااا  تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام املااااااا ر  

وعقااف إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار . 0222يونياا  /حزياراو
طلب ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا  احلاق بناء  عل   ليربيا،

لااا ، يف أعقااااب أنااا   اااد أتذو  (باكساااتاو)مث أعلاااو الااارؤيس . يف التصااويت
 مااا باااح أعضااااء اجمللااس، باااأو يااد  بالبيااااو التاااا  يفأتجريااات  مشاااورات

 :52باسم اجمللس
يوليا  /متاوز 22يرحف جملس ا مو بتقرير ا مح العام بشأو ليربياا املا ر  

إىل لذا التقرير وإىل البياو الشفوي املقدم مو امل ثار ااااص  واستنادا  . 0222
للحالااة يف ليربيااا،  ااا يف ذلاات استعراضااا   لألمااح العااام يف ليربيااا، أجاارى اجمللااس

ة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا علاااا  النحااااو الاااادور الااااذي تضاااا لع باااا  بعثاااا
 (.0222) 200امل لوب يف القرار 

    حياادع منااذ االسااتعراض امل  اات ويالحاام اجمللااس يف لااذا السااياا أنَّاا
تقادم حمادود يف ع لياة إ ارار السالم، وأو  الَّ إ 0222ماايو /الذي أجاري يف أياار

بسااط ساال تها بفعاليااة  ااارل احليومااة الوطنيااة الليربيااة االنتقاليااة   تاات يو مااو 
أع اااااال التحضاااااع  ويالحااااام اجمللاااااس كاااااذلت ماااااع القلاااااق أوَّ . من قاااااة مونروفياااااا

ترتاف عليا  ماو شاب  تو اال  لالنتهابات الوطنية  د أعا هاا اسات رار القتاال وماا
إجااراء انتهابااات حاار  ونزيهااة لااو  وي كااد اجمللااس علاا  أوَّ . لع ليااة نااز  السااالح

ييااااار ر  ولاااااو. بااااادوو إجنااااااز ع لياااااة ناااااز  الساااااالح بصاااااور  فعلياااااة يياااااوو ريناااااا  
ماااااااع ذلااااااات، عاااااااو احلاجاااااااة إىل القياااااااام بأع اااااااال حتضاااااااعية عاجلاااااااة  اإلعاااااااراب،
ماااااااو فاااااااروَّ  هلاااااااذه الغاياااااااة،وحتقيقاااااااا   .إجاااااااراء انتهاباااااااات حااااااار  ونزيهاااااااة لتيساااااااع

ويشاااااااع اجمللاااااااس إىل . أمياااااااو بع لياااااااة ناااااااز  الساااااااالح التعجيااااااار ماااااااا الضاااااااروري
اركة الدوليااااااة يف ع ليااااااة ااااااااااعلاااااا  املش لبيا  ااااااااااأ ع  ااااااد ياااااا ار سااااااااتال ت راراااااااااااس أوَّ 

 .الليربية السلم

ولذا، يدعو اجمللس احليومة الوطنية الليربية االنتقالية إىل القيام، بالتعااوو 
مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة وباادعم 

________ 
52 S/PRST/1994/33. 
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ربيا، عند اال تضاء، بعقد اجت ا  للفصااؤر مو بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف لي
  ويارى اجمللاس أنَّا. الليربية املعنية للتصدي لل شاكر الا ت ار عل  نز  السالح

ينبغاااي أو تت ثااار ألااادا  مثااار لاااذا االجت اااا  يف االتفااااا علااا    اااة وا عياااة 
ويااادعو اجمللاااس . الساااتئنا  ع لياااة ناااز  الساااالح ولوضاااع تاااارين حمااادد إلجنازلاااا

وطنياااة الليربياااة االنتقالياااة إىل عقاااد االجت اااا  يف أ ااارب و ااات رياااو، احليوماااة ال
وي كاد اجمللاس علا  ا مهياة الاا . 0222يوليا  /متاوز 30يتجاوز ذلات  الَّ أ عل 

 . يوليها حلضور الفصاؤر الليربية لذا االجت ا 

إىل عياااع الفصااااؤر يف ليربياااا إباااداء العااازم وااللتااازام أيضاااا   وي لاااف اجمللاااس
 .لتحقيق املصاحلة الوطنيةالضروريح 

حاليااا   ويعاارب اجمللااس عااو  لقاا  إزاء تزايااد ا ع ااال العساايرية الااا  ااري
لو ال إطالا النار العام وما يرتتف عل  ذلت مو تشريد واسع الن اا انتهاكا  

عياع  وياديو اجمللاس. لألشهاص ومو فظاؤع ةري ارتياهبا يف أحناء البلد كافاة
 .وو القانوو اإلنساين الدو مو يبدووو القتال وينتهي

ويشاااجف اجمللاااس بقاااو  االعتاااداءات علااا  ماااودفي ا مااام املتحاااد  وأفاااراد 
فرياق مرا بااة و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا 

عو هنف رتليات ا مم املتحد  وفريق مرا باي فضال   وا ت افهم والتحر  هبم
وي الااف .  اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقياااو ااال إطااالا النااار التااابع للج

 .بأو تتو ال مثر لذه ا ع ال العداؤية عل  الفور
وحيااص اجمللااس ا طاارا  الليربيااة علاا  موا االة اختاااذ عيااع التاادابع الالزمااة 
ليفالاااة أماااو وساااالمة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا وأفاااراد فرياااق مرا باااة 

اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا، باإلضااافة و ااال إطااالا النااار التااابع للج 
 إىل ا فااااااااااراد الااااااااااذيو يشاااااااااارتكوو يف ع ليااااااااااات اإلغااااااااااااة، وأو يتقياااااااااادوا تقياااااااااادا  

وي الااف بااأو تتعاااوو عيااع . بالقواعااد السااارية للقااانوو اإلنساااين الاادو   ااارما  
مااااع املنظ ااااات املشاااارتكة يف تسااااليم املساااااعد   كااااامال    الفصاااااؤر يف ليربيااااا تعاونااااا  

 .اإلنسانية

ويشيد اجمللس بالدور اإلةايب للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف 
جهودلاااا املتوا ااالة لتيساااع حتقياااق السااالم وا ماااو يف ليربياااا،  اااا يف ذلااات تاااوفع 

رب  اوات لفرياق مرا باة و اال إطاالا الناار التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غاا
ويرحف اجمللس بالتعاوو الواياق املتوا ار باح فرياق مرا باة و اال إطاالا . أفريقيا

 .النار وبعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا

رت  اااوات لفرياااق بالااادول ا فريقياااة ا  ااارى الاااا وفَّاااأيضاااا   ويشااايد اجمللاااس
مرا باااااي و ااااال إطااااالا النااااار التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا 

لاادول ا عضاااء ا  اارى الااا سااامهت يف الصااندوا االسااتئ اين املنشااأ ع ااال  وا
دع اااا   رت مسااااعدات أ اارىأو الااا وفَّاا( 0223) 866مااو القااارار  6بااالفقر  
  بعااد الاادعم اليااايف مااو تَ     ياتاابيااد أو اجمللااس يعاارب عااو  لقاا   نَّاا. للقااوات

ة است رار وجود لذه املال وغعه لقوات فريق مرا بة و ال إطالا النار رغم أمهي
وي لف اجمللس إىل عيع الدول ا عضاء . القوات لع لية حتقيق السلم يف ليربيا

يف ا مااام املتحاااد  أو تع اااد علااا  حناااو عاجااار إىل النظااار يف تاااوفع الااادعم املاااا  
املااادي إمااا مااو  ااالل الصااندوا االسااتئ اين لألماام املتحااد  أو علاا  أساااس  أو

التفااا وفقاا   ال إطالا النار مو الوفااء  سا وليات اناؤي لت يح فريق مرا بة و 
 .كوتونو

ويشيد اجمللس با مح العام لألولوية الاا يع يهاا ل باال  عاو انتهاكاات 
رتياف ويشاجع علا  موا الة القانوو اإلنساين الدو  وغعلا مو الفظاؤع الا تت 

 .إيالء االلت ام هلذه النواحي للحالة يف ليربيا
املتعل قاة   ا مح العاام أو ييفار تقاد  عياع املعلومااتوي لف اجمللس إىل

بانتهاكات و ال إطالا النار وحظار ا سالحة والاا حتصار عليهاا بعثاة مرا بااي 
، ونشااارلا ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا لالضااا ال  بواليتهاااا، إىل جملاااس ا ماااو فاااورا  

 .عل  ن اا أوسع عند اال تضاء
ر الااااا تواجههاااا احليوماااة الوطنيااااة ويعااارب اجمللاااس عااااو  لقااا  إزاء املشااااك

الليربيااة االنتقاليااة يف بسااط ساال تها  ااارل من قااة مونروفيااا، وي لااف إىل ا مااح 
العاااام أو يستيشاااال، بالتشااااور ماااع اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا، 

إذا كاناات لناااح أيااة   ااوات مييااو اختاذلااا لتيسااع جهااود احليومااة الوطنيااة  مااا
 .يف لذا الشأو الليربية االنتقالية

وحيااااص اجمللااااس اة اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا علاااا  موا اااالة 
جهودلا ملساعد  ا طرا  الليربياة علا  حتقياق تقادم حناو إةااد تساوية سياساية 

 .يف البلد
عاو احلالاة يف ليربياا حبلاول تقريرا   وي لف اجمللس إىل ا مح العام أو يقدم

يف ذلاااات التقرياااار، مااااا إذا كاااااو االجت ااااا  وأو ينظاااار  0222ساااابت رب /أيلااااول 2
قد بشأو نز  السالح  د أسافر عاو   اة وا عياة لناز  الساالح وماا إذا الذي عت 

 يااارات أيضااا   وينبغااي أو يقاادم التقرياار. ال كاااو تنفيااذ لااذه اا ااة  ااد باادأ أم
بالنسااااابة حلجااااام ووالياااااة بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف ليربياااااا تعياااااس نتااااااؤ  

 .يف تنفيذ   ة نز  السالحاحملَرز  دماالجت ا  والتق
 .وسيبقي اجمللس لذه املسألة  يد نظره الفعلي

بياااو مااو (: 3222اةلسااة ) 0222ساابت رب /أيلااول 03املاا ر   ررررررالمق
 الرؤيس 

، 0222سااااااااابت رب /أيلاااااااااول 03، املعقاااااااااود  يف 3222يف اةلساااااااااة 
ا ع اال، استأنال اجمللس النظر يف احلالاة يف ليربياا وعقاف إ ارار جادول 

أتجريااات  لااا ، يف أعقااااب مشااااوراتأنااا   اااد أتذو  (إسااابانيا)أعلاااو الااارؤيس 
ماااا باااح أعضااااء جملاااس ا ماااو، باااأو ياااد  بالبيااااو التاااا  بالنياباااة عاااو  يف

 :55اجمللس
غاع  عسيريا   مرا با   23يديو جملس ا مو بشد  احتجاز وإساء  معاملة 
ماااااو مااااااودفي  6ربيااااااا و مسااااالحح تاااااابعح لبعثااااااة مرا بااااااي ا ماااااام املتحاااااد  يف لي

املنظ اااات غاااع احليومياااة يف انتهااااح  اااار  للقاااانوو اإلنسااااين الااادو  وكاااذلت 
عااو ا فااراد فااورا   التفاااا كوتونااو وي الااف اجمللااس املساا ولح عااو ذلاات باااإلفرال

وحياص عياع . احملتجزيو وإعاد  رتلياهتم ورتليات البعثة واملنظ ات اإلنساانية
________ 
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باتفااااا كوتوناااو وضااا او ساااالمة وأماااو البعثاااة  ا طااارا  علااا  التقياااد بيااار د اااة
 .وا فراد ا  ريو التابعح لألمم املتحد  ولل نظ ات اإلنسانية وحرية حركتهم

وي لااااف جملااااس ا مااااو إىل اة اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا أو 
تيفر  يام فريق املرا بح العسيريح التابع هلا  وا لة توفع احل اية الالزمة  در 

 0223أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 7للرسااااؤر امل ر اااة وفقاااا   ميااااو  فاااراد البعثاااةاإل
املتبادلااة بااح ا مااح العااام ورؤاايس اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا والااا 

وياادعو اجمللااس اجملت ااع الاادو  . حتاادد أدوار ومساا وليات كلتااا البعثتااح يف ليربيااا
ريقياا بااملوارد الالزماة لت ياح فرياق إىل تزويد اة اعة اال تصاادية لادول غارب أف

يف ساااااااؤر فعَّالااااااة  املاااااارا بح العساااااايريح التااااااابع هلااااااا مااااااو الوفاااااااء بواليتاااااا  بصااااااور 
 .ليربيا أحناء

ويتاااابع جملاااس ا ماااو عاااو كثاااف احلالاااة يف ليربياااا ويرحاااف يف لاااذا الصااادد 
للج اعاة  باةهود اةارية وال سي ا اةهود الا يبذهلا رؤايس غاناا بو اف  رؤيساا  
 .اال تصادية لدول غرب أفريقيا لض او اإلفرال عو ا فراد احملتجزيو

(: 3222اةلساااااة ) 0222أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 20املااااا ر   المقررررررر
 (0222) 251القرار 

 200بااااااااااالقرار وع ااااااااااال   ،0222أكتااااااااااوبر /تشااااااااااريو ا ول 02يف 
عاو بعثاة  ا مح العاام إىل اجمللاس تقرياره املرحلاي الساابع دَّم  ،(0222)

ملا جرى  الل البعثة  مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا الذي أورد في  سردا  
للت اااورات السياساااية الاااا  الااا  اااام هباااا مبعوااا  ااااااص إىل ليربياااا وو اافا  

 .56يف البلدم  را   حدات
 57كاو  د أبدى يف تقريره السابقبأنَّ    ر ا مح العام يف التقريروذك

 لقااا  املتزاياااد إزاء ساااع الوضاااع يف ا وناااة ا  اااع  وإزاء انعااادم التقااادم يف 
 ارر أو يرسار إىل بأنَّا   عل اا   ك اا أحااط اجمللاس. ع لية السالم يف ليربياا

و د  امت البعثة بزيار  . ليربيا بعثة لتقصي احلقاؤق برؤاسة مبعوا  اااص
( أ: )ا يلايأغس س وأو ت  ا/آب 26إىل  06ليربيا  الل الفرت  مو 

أو  ااري ا ماام املتحااد  مشاااورات مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب 
مااااا خيااااص فريااااق  أفريقيااااا بشااااأو االساااارتاتيجية املقبلااااة لتلاااات اة اعااااة يف

املااارا بح العسااايريح ودور بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا بالنسااابة 
ف اجملت اع أو ييوو الدعم السياساي ماو جانا( ب)لتلت االسرتاتيجية؛ 

الاادو  ةهااود حفاام الساالم علاا  الصااعيد اإل لي ااي الااا تبااذهلا اة اعااة 
 اااا حيتاااال إليااا  فرياااق  اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا يف ليربياااا مصاااحوبا  

املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة مااو دعاام مااا  كبااع ليااي يساات يع 
ين يف البلاد، باالنظر إىل الوضاع ا ما( ل)االض ال   س وليات  بفعالياة؛ 

وإىل عجااز فريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول 
ل مااو غاارب أفريقيااا عااو تااأمح احل ايااة الالزمااة لل اارا بح العساايريح العاازَّ 
س  اااوام السااالح التاااابعح لبعثااة مرا اااي ا ماام املتحاااد  يف ليربيااا، أو خيفلااا

________ 
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 يف (د)؛ فاااااردا   368لغاااااة البعثاااااة إىل زلااااااء الاااااص  وهتاااااا املاااااأذوو هباااااا والبا
يتعلااق بااا مو الاادا لي، أو تعااا  مسااألة تيااويو جااي  وطااين، وأو  مااا
ر احليوماااات املاحناااة املسااااعد  التقنياااة وسااااؤر املاااوارد الالزماااة لتياااويو تاااوف  

 .جي  جديد
أحاااداع لاماااة  اااد و عااات بعاااد فااارت  عااادل   وأفااااد ا ماااح العاااام باااأوَّ 

،  اااام رؤااايس اة اعاااة فاااأوال  . ليربياااا صاااع  ماااو مغاااادر  املبعاااوع ااااااص 
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا بعقااد اجت ااا  يف أكوسااومبو، غانااا، مااو 

ومتهاااس . أجااار النظااار يف التاااأ عات املسااات ر  يف تنفياااذ اتفااااا كوتوناااو
ر التفااا كوتوناو يف ياوم املي  ا 58االجت ا  عو تو يع اتفااا أكوساومبو

املااا متر الاااوطين اللياااربي الاااذي ، اختاااذ واانياااا  . 0222سااابت رب /أيلاااول 02
أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 3أغسااا س إىل /آب 22قااد  اااالل الفااارت  مااو عت 

،  امت جم وعة واالثا  . جم وعة مو القرارات بشأو ع لية السلم 0222
 05منشاااااااااقة عاااااااااو القاااااااااوات املسااااااااالحة الليربياااااااااة  حاولاااااااااة انقالبياااااااااة يف 

بح العساايريح وجناا  فريااق املاارا . ساابت رب ضااد احليومااة االنتقاليااة/أيلااول
التاااااابع للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا يف إحبااااااط احملاولاااااة 

 .االنقالبية
وأشاااااار ا ماااااح العاااااام إىل أو ت اااااورات الشاااااهر املاضاااااي السياساااااية 

مااو  و ااال إوَّ . والعساايرية واإلنسااانية تركاات ليربيااا يف حالااة مياا وس منهااا
ة اعاااااااة ويف ماااااا متر   ااااااة ا. الواضاااااا  أو ع ليااااااة السااااااالم  ااااااد تع لاااااات

/ آب 6و  5اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا املعقااااود يف أبوجااااا يااااومي 
  سيضاااا ر، مااااا   أغسااا س، أوضاااا  الاااارؤيس رولينغااااز، رؤاااايس غانااااا، أنَّاااا

يتحقق تقدم حبلول هناية السانة، إىل أو ينظار يف ساحف الوحاد  الغانياة 
ماااو فرياااق املااارا بح العسااايريح التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب 

و اال ا ماح . ك اا أعلنات بلاداو أ ارى أهناا  اد تساحف  واهتاا. قياأفري
  ساااو  تياااوو لساااحف فرياااق املااارا بح العسااايريح أو ختفااايس العاااام إنَّااا

آاااااار   ااااع  علاااا  كاااار مااااو ليربيااااا واملن قااااة دوو  كبااااعا    حج اااا  ختفيضااااا  
و رر أو يرسر بعثة رفيعة املستوى للتشاور مع رؤايس اة اعاة . اإل لي ية
ة لااادول غااارب أفريقياااا حاااول أدوار ومسااا وليات كااار ماااو فرياااق اال تصاااادي

املرا بح العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا وبعثاة 
وسااو  . مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا، مااع مراعااا  الت ااورات ا  ااع 

يساااتهد  ذلااات االساااتعراض حتدياااد أفضااار طريقاااة ميياااو هباااا لل جت اااع 
وعلي ، أو ا  . مساعدت  لليربيا مو أجر و ال القتالالدو  أو يوا ر 

جملااس ا مااو واليااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا لفاارت  ميااد د  بااأو
شهريو إلع ااء مهلاة للبعثاة الرفيعاة املساتوى كاي تضا لع بع لهاا وتقادم 

مااا تتو اار إلياا   وبعااد نظاار ا مااح العااام يف. ص إليهااالاا  النتاااؤ  الااا ختلتاا
 ، سااااييوو  قاااادوره أو يقاااادم التو اااايات املالؤ ااااة إىل اجمللااااس مااااو نتاااااؤ

بشاااأو الااادور الاااذي ميياااو أو تضاااا لع بااا  بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحااااد  
 .مستقبال  

________ 
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أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 20، املعقاااااااااااود  يف 3222ويف اةلساااااااااااة 
، أدرل جملس ا ماو يف جادول أع الا  تقريار ا ماح العاام املا ر  0222
وعقااف إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا . 0222وبر أكتاا/تشااريو ا ول 02

طلباا ، إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو بناااء  علاا   اجمللااس رثاار ليربيااا،
ااا   .يياااوو لااا  احلاااق يف التصاااويت انتبااااه ( امل لياااة املتحاااد )الااارؤيس ووجَّ

عااد يف سااياا مشاااورات اجمللااس اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار كاااو  ااد أت 
اااا   .52السااااابقة  02انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس إىل رسااااالة م ر ااااة أيضااااا  ووجَّ

موجَّهاة إىل رؤايس جملاس ا ماو ماو امل ثار  0222أكتوبر /تشريو ا ول
 02، حييااااااااار هباااااااااا ناااااااااص اتفااااااااااا أكوساااااااااومبو املااااااااا ر  61الاااااااااداؤم لغاناااااااااا

 .60سبت رب/أيلول
 جملس ا مو تقع علي  مس ولية منع التهديدات و ال رثر ليربيا إوَّ 

والصاااارا  الليااااربي   يعااااد، منااااذ فاااارت  . لاااادوليحللساااالم وا مااااو ااملوجَّهااااة 
ولو يربز احت ال إةاد حالة مو عادم االساتقرار . طويلة، مسألة دا لية

يف من قاااااة غااااارب أفريقياااااا دوو اإل لي ياااااة ولااااا  تاااااداعيات تتجااااااوز تلااااات 
وجاااود بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا أمااار فاااروَّ  وبالتاااا . املن قاااة

وأعااارب عاااو رأي مفااااده أو . ية سااال ية للصااارا غااال عنااا  إلةااااد تساااو  ال
الا تض لع هبا ا مم املتحد  يف “ الراؤد ”و “ اةدير  بالثناء”اةهود 

التعاااااوو مااااع منظ ااااة دوو إ لي يااااة يف تسااااوية الصاااارا  ال ةااااوز الساااا اح 
وفاد بلاده  و اال إوَّ . بر فا ها بسبف افتقار اجملت ع الدو  إىل التصا يم

  مااو مااح العاام وجملااس ا ماو يف النااداء املوجَّايضام  ااوت  إىل  اوت ا 
  يناادي ك ا أنَّا. أجر زياد  املساعد  املالية للصندوا االستئ اين لليربيا

بتقااااد  املساااااعد  لتلبيااااة االحتياجااااات اإلنسااااانية العاجلااااة الناشاااائة عااااو 
 .62التصاعد ا  ع للقتال يف ليربيا

اا إذا كاااو اجملت ااع  اوتيلاام رثاار نيجعيااا  باار التصااويت، فتساااءل ع َّ
 ااااه فرياااق املااارا بح العسااايريح التاااابع “ فااااتر احل ااااس”الااادو  سااايظر 

للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا، أم سااااايدعم لاااااذا املساااااع  
اإل لي اي الاذي يرماي إىل إحبااط أزماة  اادر  علا  هتدياد السالم وا ماو، 

ويف . نعااا ا ماار الاااذي جناااد أو ميثااااا ا مااام املتحاااد  ألزمااا  باااأو حيااااول م
لذه املرحلة ماو ت اور ع لياة السالم، ينبغاي  ار الفصااؤر الليربياة، الاا 
تتح ااااار وحااااادلا املسااااا ولية الياملاااااة عاااااو اسااااات رار االفتقاااااار إىل إحاااااراز 
التقدم، عل  إدراح عدم جدوى اإل رار عل  التعنت وضارور  أو ختتاار 

مشارو   ت، ماع ذلات، م يادا  وفد بلده سيصاو   وأعلو أوَّ . احلوار والسلم
والياة بعثاة مياد د  مشرو  القارار وَّ  ،أوال  . القرار، وذلت لألسباب التالية

مرا باي ا مم املتحاد  يف ليربياا لفارت  االااة أشاهر، ولاو إجاراء يادل علا  
يربيااح ريث ااا أو اجملت ااع الاادو  علاا  اسااتعداد ملوا االة تقااد  املساااعد  للَّ 

________ 
52 S/1994/1187. 
61 S/1994/1174. 
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يتحول ذلت االلتزام مو جاناف وتأمر نيجعيا أو . يتسل حتقيق السالم
اجملت ااع الاادو  إىل تعبااع مل ااوس يف شااير دعاام مااا  ولوجسااا جديااد 
يقدم لفريق املارا بح العسايريح التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب 

الاااادعو  إىل الت بيااااق الياماااار ييااار ر  مشاااارو  القاااارار وَّ  ،واانيااااا  . أفريقياااا
وتارى نيجعياا . الليربياة املتحارباةحلظر ا سالحة املفاروض علا  ا طارا  

. أو االنتهااااح املسااات ر للحظااار لاااو السااابف الرؤيساااي يف اشاااتعال ا زماااة
الدعوات الا وجهت إىل عيع الفصاؤر يير ر  مشرو  القرار وَّ  ،واالثا  

واالتفاااا علاا  جاادول زمااين جديااد فااورا   الليربيااة لو ااال ا ع ااال العداؤيااة
مشااارو   وَّ  ،ورابعاااا  . حها وتسااارحيهالفاااس اشاااتباح القاااوات، وناااز  ساااال

القاارار حيااص الاادول ا عضاااء علاا  اإلسااهام يف  ااندوا ا ماام املتحااد  
ولنااااح عااادد ماااو الااادول،  اااا فيهاااا نيجعياااا، تساااالم . االساااتئ اين لليربياااا

بقاااااوات يف الفرياااااق املعاااااين بر اااااد و اااااال إطاااااالا الناااااار التاااااابع للج اعاااااة 
أهناااا، دوو تاااوافر مسااااعد  رت ماااو اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا حاااذَّ 

وحيادو نيجعياا . ا يف ساحف  واهتاا ماو ليربياامالية جديد ، ستفير جدي  
أمر  ادا يف أو يتصر  اجملت ع الدو  لتو ي حدوع ذلت االحت ال 
الاااذي ماااو املااارج  أو تياااوو لااا  عوا اااف و ي اااة علااا  الساااالم يف ليربياااا 

بلاااااااده لديااااااا   وفاااااااد غاااااااع أوَّ . ويف املن قاااااااة دوو اإل لي ياااااااة بأسااااااارلا بااااااار
تتعلااااااااق بتهفاااااااايس  ااااااااوام بعثااااااااة مرا باااااااااي ا ماااااااام املتحااااااااد  يف  حتفظااااااااات
. وحتدياااااد شاااااروط جدياااااد  لزيااااااد  تواجااااادلا يف ليربياااااا مساااااتقبال   ليربياااااا،
  ماااااو ا كثااااار حي اااااة تااااارح ا ماااااح العاااااام يساااااتع ر نيجعياااااا أنَّااااا وتااااارى
 .63يراه مناسبا   ا اااب ا وحيثاااة حسااااأفراد البعثَوزْ   لةاااره ملوا اااتقدي واااسحت 

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0222) 251القرار 

 ،إو جملس ا مو
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 02املااااا ر  ( 0222) 788إىل  راراتااااا   إذ يشاااااع

( 0223) 856و  0223مااارس /آذار 26املاا ر  ( 0223) 803 و 0222
 22املااااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 866و  0223أغسااااااااااااااااااااااا س /آب 01املااااااااااااااااااااااا ر  

 ،0222أبرير /نيساو 20امل ر  ( 0222) 200و  0223سبت رب /أيلول
 22مااااااااايو و /أيااااااااار 08يف تقااااااااارير ا مااااااااح العااااااااام امل ر ااااااااة  و ااااااااد نظاااااااار

عاااو  0222أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 02أغسااا س و /آب 26 يونيااا  و/حزياااراو
 بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا،

بالدور اإلةايب الذي تقاوم با  اة اعاة اال تصاادية لادول غارب  وإذ يشيد
ما تبذل  مو جهود متوا لة إلعاد  إحالل السلم وا ماو واالساتقرار  أفريقيا يف
 يف ليربيا،

باملبااادر  الااا  ااام هبااا رؤاايس غانااا، بصاافت  الاارؤيس احلااا   أيضااا   وإذ يشاايد
نشيط ع لياة السالم وإةااد للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا، مو أجر ت

 حر داؤم للنزا ،
________ 
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يشااد د إىل التو اايات الصااادر  عااو املاا متر الااوطين الليااربي، وإذ  وإذ يشااع
عل  تادعيم سال ة احليوماة الوطنياة االنتقالياة يف ليربياا يعل قها  عل  ا مهية الا

 يف إدار  ش وو البلد،
فريااااق املاااارا بح علاااا  الاااادول ا فريقيااااة الااااا سااااامهت بقااااوات يف  وإذ يثااااين

العساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا، وعلاااا  الاااادول 
ا عضاااء الااا سااامهت يف  ااندوا ا ماام املتحااد  االسااتئ اين لليربيااا أو  اادمت 

 للفريق،دع ا   أ رى مو املساعد  أشياال  
قياام عل  فريق املرا بح العسيريح لدوره يف إوااد حماولاة لل أيضا   وإذ يثين

 بانقالب ضد احليومة االنتقالية يف مونروفيا،
الهنيااار و ااال إطااالا النااار، والتاادلور احلاااد  وإذ يعاارب عااو  لقاا  الشااديد

يف حالااة ا ماااو، وماااا لاااذلت ماااو أاااار علااا  الساااياو املااادنيح يف ليربياااا، وبصااافة 
 ا ااة يف املناااطق الريفيااة، وعلاا   اادر  الوكاااالت اإلنسااانية علاا  تااوفع اإلغااااة 

 رؤة،ال ا
إزاء املسااتوى الااذي بلغتاا  احلاارب بااح الفصاااؤر  وإذ يعاارب عااو بااالغ  لقاا 

 واحلرب العر ية املستعر  ا و يف جزء كبع مو ليربيا،
إلطااااالا فعَّاااال  علااا  حتقيااااق و ااااليعل قهاااا  علااا  ا مهياااة الااااا يشاااد دوإذ 

كشاارط ضاروري مساابق إلحااراز تقادم يف ع ليااة السالم وإلجااراء انتهابااات  الناار
 وطنية،
أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 02بتقرياااااار ا مااااااح العااااااام املاااااا ر   يرحااااااف - 0
، وباعتزاماا  إيفاااد بعثااة رفيعااة املسااتوى للتشاااور مااع الاادول ا عضاااء يف 0222

بر السات رار املسااعد  اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا بشأو أفضر الستا
 الا يقدمها اجملت ع الدو  لع لية السلم يف ليربيا؛

  03متدياااد والياااة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا حااا   يقااارر - 2
 ؛0225يناير /كانوو الثاين

 ا ماح غت  راربأو الظرو  عل  أرض الوا ع لي الا سوَّ  ميسلل  - 3
أو أي  ويارى .العام القاضي بتهفيس  وام بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا

جملاااس ا ماااو  ياااراه ماااا املاااأذوو بااا  سااايتو ال علااا  ااارار باااالعود  بااا  إىل املساااتوى 
قي يف احلالاة اااااحقي وااااحتسو  حبادوع بشأو تقريار الحاق يقدما  ا ماح العاام يفياد

 ة؛ااا ا احلالة ا منياااع، وال سياااعل  أرض الوا 
 عياااااااع الفصااااااااؤر يف ليربياااااااا إىل و اااااااال ا ع اااااااال العداؤياااااااة يااااااادعو - 2
فاااااس اشااااااتباح القااااااوات ونااااااز  سااااااالحها اا علاااااا  جاااااادول زمااااااين لااااااااواالتف فاااااورا  

 وتسرحيها؛
احليومااة الوطنيااة االنتقاليااة يف ليربيااا وعيااع أبناااء ليربيااا  أيضااا   ياادعو - 5

إىل السااعي إىل التو اار إىل اتفاااا سياسااي ومصاااحلة وطنيااة والع اار مااع رؤاايس 
اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ومااع امل ثاار اااااص لألمااح العااام مااو 

 إىل تسوية داؤ ة؛أجر التو ر 
مااو عيااع الاادول التقيااد وااللتاازام بد ااة بااااحلظر  ي لااف ماار  أ اارى - 6

،  وجااف الفصاار  السااابع مااو (0222) 788العااام الياماار، املفااروض بااالقرار 
ميثاااا ا ماام املتحاااد ، علاا  عيااع توريااادات ا ساالحة واملعاادات العسااايرية إىل 

 ليربيا؛

 االنتهاكااات ا  اارى للقااانوو تاار املاادنيح الواسااع الن اااا و  يااديو - 7
مرا بااي  اإلنساين الدو  مو جاناف الفصااؤر يف ليربياا واحتجااز وإسااء  معاملاة

التااابع للج اعااة  بعثااة ا ماام املتحااد  يف ليربيااا وجنااود فريااق املاارا بح العساايريح
اإلنساااااانية واملاااااودفح  اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا والعااااااملح يف اإلغاااااااة

بد اااااة بقواعاااااد القاااااانوو  يو، وي الاااااف عياااااع الفصااااااؤر بالتقيااااادالااااادوليح ا  ااااار 
 اإلنساين الدو  املن بقة؛

عياااااع الفصااااااؤر يف ليربياااااا باااااأو حتااااارتم بد اااااة مركاااااز أفاااااراد  ي الاااااف - 8
املااااااااااارا بح العسااااااااااايريح وبعثاااااااااااة مرا اااااااااااي ا مااااااااااام املتحاااااااااااد  يف ليربياااااااااااا،  فرياااااااااااق

العاملااااااة املنظ ااااااات الدوليااااااة ا  اااااارى ووكاااااااالت اإلغااااااااة اإلنسااااااانية  ومااااااودفي
ليربياااااا، وأو متتناااااع عاااااو أي ع ااااار ماااااو أع اااااال العناااااال وإسااااااء  املعاملاااااة أو  يف

املعاااادات الاااا اسااااتولت عليهااااا فاااورا   التهوياااال ضااااد لااا الء املااااودفح وأو تعيااااد
 منهم؛

الدول ا عضاء عل  توفع الدعم لع لية السلم يف ليربيا عو  حيص - 2
و أجار متياح فرياق املارا بح طريق  ندوا ا مم املتحاد  االساتئ اين لليربياا، ما

 العسيريح مو االض ال  بواليت ؛

بااةهود الاا تباذهلا الادول ا عضااء واملنظ اات اإلنساانية  يشيد - 01
لتااوفع املساااعد  اإلنسااانية ال ارؤااة،  ااا يف ذلاات تقااد  املساااعد  إىل الالجئااح 

إىل التعااااوو التاااام الليربيااح يف البلاااداو اجملااااور ، ويااادعو عيااع الفصااااؤر يف ليربياااا 
هتيئاااااة الظااااارو  الالزماااااة إليصاااااال املسااااااعد  اإلنساااااانية إىل عياااااع احملتااااااجح  يف
 ليربيا؛ يف

إىل جملاااس ا ماااو  بااار تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم ي لاااف - 00
بتو يات عو الدور املقبار لبعثاة مشفوعا   هناية فرت  الوالية احلالية بو ت كا ،

يف ليربياا، وذلات يف ضاوء ماا ي ارأ ماو ت اورات يف ع لياة  مرا باي ا مم املتحد 
الساالم ويف احلالااة علاا  أرض الوا ااع، ويف ضااوء تو اايات البعثااة الرفيعااة املسااتوى 

 الا يوفد بلدلا؛

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02

مااو القاارار  3وتيلاام رثاار الربازياار بعااد التصااويت فأشااار إىل الفقاار  
ختفيس  وام بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا يقع كلياة  رمقرَّ  و ال إوَّ 

ك اا جاااء “ التادبع امل  ات”وذلات . يف ن ااا مسا وليات ا ماح العاام
فر ا ماااو يف او اااف  يف تقريااار ا ماااح العاااام،  اااد اعت اااد بساااف عااادم تاااو 

وا مااح العااام حمااق يف أو يتهااذ  اارارات بشااأو  ااوام . بعااس مناااطق ليربيااا
. يتجاااوز املسااتوى املااأذوو باا  ك ااا حياادده جملااس ا مااو الَّ أ القااو ، بشاارط

ينص علا  تغياع يف مساتوى  او  البعثاة  ذ للتو الوما دام القرار الذي اختت 
اختااااذ ا ماااح العاااام لقااارار برعااااد  حتدياااد عااادد فاااروَّ  أو مفهاااوم ع لياهتاااا،

ومااو . مااو اجمللااس  ا ااا   املاارا بح العساايريح يف البعثااة لااو يت لااف إذنااا  
ومااا ماااو . يف  راراتااا  ي الربازياار أناا  ينبغاااي لل جلااس أو يياااوو متسااقا  رأ

إجااااراء تغيااااعات أو تيييفااااات يف  شاااات يف أو الظاااارو  تقتضااااي أحيانااااا  
وماااع ذلااات، ففاااي تلااات احلالاااة . الوالياااات علااا  ضاااوء الظااارو  اةدياااد 

    حيدع تغيع يف بعثة مرا باي ا مم املتحاد  يف ليربياا، بالذات، و ا أنَّ 
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وز إجااراء تغيااع يف واليااة البعثااة أو مفهومهااا، بفاارض مشااروطيات فااال ةاا
 .62“غع  اؤ ة”

البعثاااة  اااد أترسااالت لرتا اااف و اااال  و اااال رثااار الوالياااات املتحاااد  إوَّ 
ض ماااو ذلااات، تعااارَّ  وبااادال  . إطاااالا الناااار، لياااو إطاااالا الناااار   يتو اااال

مرا بااو البعثااة العتااداءات وإلانااات علاا  أياادي أمااراء احلاارب الااذيو جاااء 
وجاااء ع اااال اإلغااااة اإلنساااانية ملااد ياااد . أولئاات املرا باااوو حل ايااة بلااادلم

وكااااااااو . العاااااااوو، وليااااااانهم  وبلاااااااوا بتحرشاااااااات ومعاملاااااااة غاااااااع إنساااااااانية
يعاااااودوا  الَّ أ وةاااااف. يف ساااااحف الثاااااي أفاااااراد البعثاااااة العاااااام حمقاااااا   ا ماااااح
يتحقاااااق و اااااال حقيقاااااي إلطاااااالا الناااااار، وبعاااااد تاااااو  السااااال ات  حااااا 

حيوماااااااة انتقالياااااااة والتااااااازام بناااااااز  الساااااااالح ماااااااو ماااااااو جاناااااااف  احلقيقياااااااة
وتااااااارى الوالياااااااات املتحاااااااد  أنااااااا  باااااااالنظر إىل . عياااااااع الفصااااااااؤر جاناااااااف
يعاااااودوا حااااا  يقااااارر جملاااااس ا ماااااو  الَّ أ اا ااااار  يف ليربياااااا، ينبغاااااي احلالاااااة
 .65إعادهتم

للقااارار  وفاااد بلاااده  اااد  اااوت م يااادا   و اااال رثااار االحتااااد الروساااي إوَّ 
اة ود  ة إىل الفصاؤر الليربية مفادلا أوَّ العتقاده أن  يرسر إشار  واضح

أو جملاس ا ماو أيضاا   ولاو يباح. الذي يعرتي ع لية السلم غاع مقباول
ل أنشاااا ت  علاااا  يعتاااازم أو يأ ااااذ ت ااااورات احلالااااة يف االعتبااااار وأو يعااااد  

حناااو وفعَّالاااة  أساساااها، إذا   تتهاااذ الفصااااؤر املتصاااارعة   اااوات ساااريعة
أمهيااااة كبااااع  يف أو القاااارار أيضااااا   الروساااايوياااارى االحتاااااد . تسااااوية ساااال ية

املتهذ للتو ي لف إىل عيع الدول أو تلتزم عل  حنو  ارم باحلظر العام 
والياماار علاا  عيااع إماادادات ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا، 

 .66وأو متتثر ل 

القارار (: 3282اةلساة ) 0225ينااير /كانوو الثاين  03امل ر   رررررالمق
272 (0225 ) 

 ،(0222) 251باالقرار وع اال   ،0225ينااير /كانوو الثااين  6يف 
ا مح العام إىل اجمللس تقريره املرحلي الثامو عو بعثة مرا باي ا مام  دَّم 

ملسااتوى الاااا وتضااا و التقرياار نتاااؤ  البعثاااة الرفيعااة ا. 67املتحااد  يف ليربيااا
وفاادت إىل الاادول ا عضاااء يف اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا أت 

باااح ا طااارا   اااالل الفااارت  املشااا ولة أتجريااات  الاااا وو اااال املشااااورات
 . بالتقرير

و ااد أفاااد ا مااح العااام يف التقرياار عااو االسااتنتاجات الااا تو االت 
إليها البعثة الرفيعة املستوى الا أترسلت إىل غانا وكاوت ديفاوار ونيجعياا 
وليربياااا وغينياااا وساااعاليوو ملنا شاااة الوضاااع املتااادلور يف ليربياااا ماااع الااادول 

________ 
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ة إىل و لصت البعث. ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا
أن ، عل  الرغم مو اةهود الدووبة الا بذهلا رؤايس اة اعاة اال تصاادية 
لااادول غااارب أفريقياااا، ماااا زال الزع ااااء السياسااايوو وزع ااااء الفصااااؤر يف 

ذلاات، وبناااء  علاا   .ليربيااا غااع ملتاازمح بتحقيااق ساالم مسااتدام يف بلاادلم
لزع ااء ةاف الع ار علا  أو يفهام ا (أ: ) دلمت البعثة التو يات التالياة

 ، يف حالاااة عاادم وجاااود وفااااا السياساايوو وزع ااااء الفصااااؤر يف ليربيااا أنَّااا
م دعاااااام متوا اااااار مااااااو اجملت ااااااع الاااااادو ؛ سياسااااااي ومصاااااااحلة، لااااااو يتقاااااادَّ 

ينبغي أو تقوم الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غرب  (ب)
أفريقياااااا، ال ساااااي ا الااااادول السااااات املعنياااااة مباشااااار  بليربياااااا، علااااا  سااااابير 

عجال، بتنظااااايم اجت اااااا  طاااااارئ لروسااااااء الااااادول ماااااو أجااااار حااااار االسااااات
إو   ميياااااو حتقياااااق  (ل) الفااااااهتم وتنسااااايق سياسااااااهتم بشاااااأو ليربياااااا؛ 

ورد أعااااله، ينبغاااي تشاااجيع اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا  مااا
علاااا  النظاااار يف تعزيااااز فريااااق املاااارا بح العساااايريح التااااابع هلااااذه اة اعاااااة 

  مااو أجاار حتقيااق تااوازو أفضاار بااح القااوات، اال تصااادية وإعاااد  تشااييل
ينبغااااي ( د)يف ذلاااات تقااااد  مسااااامهات مااااو بلااااداو أفريقيااااة أ اااارى؛   ااااا

الت ااس احلصااول علا  دعاام دو ،  اا يف ذلاات الادعم املااا  والسااو يات 
وذلاااات لت يااااح فريااااق املاااارا بح العساااايريح التااااابع للج اعااااة . واملعاااادات

 ال  بواليتاااا ، ال سااااي ا يفاال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا مااااو االضاااا 
و اااااد يقاااااوم . واإلياااااواء يف املعسااااايرات وناااااز  الساااااالحباااااالَوزْ   يتعلاااااق ماااااا
خت ااايط وساااو يات ماااو إدار  ع لياااات حفااام الساااالم بزياااار  ليربياااا   فرياااق
يعااااااارض املسااااااااعد  التقنياااااااة يف إعاااااااداد املقرتحاااااااات الالزماااااااة علااااااا   كاااااااي
ل غااااارب املااااارا بح العسااااايريح التاااااابع للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادو  فرياااااق

ينبغااااي أو يتو ااااال مسااااتقبر بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  ( لااااا) أفريقيااااا؛
ويف . ليربياااااااااا علااااااااا  النجااااااااااح يف تنفياااااااااذ اا اااااااااوات الاااااااااوارد  أعااااااااااله يف

ذلااات، ينبغاااي متدياااد والياااة بعثااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا  غضااوو
يناااااير /كااااانوو الثاااااين  03مااااو اعتبااااارا   لفاااارت  حماااادود   اااادرلا االاااااة أشااااهر

0225 . 
ااار ا مااااح العاااام كاااااو  اااد أبلااااغ جملااااس ا ماااو بااااأو اتفاااااا بأنَّاااا    وذكَّ

ماااااا باااااح ا طااااارا  الليربياااااة  أكوساااااومبو  اااااار موضاااااع جااااادل شاااااديد يف
و اااد أوفاااد . وجم وعاااات املصاااا  الليربياااة الاااا   تشااارتح يف املفاوضاااات

إىل ليربيا وعاد  دول  رؤيس اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا وفودا  
. أعضاااء يف تلاات اة اعااة اال تصااادية اللت اااس التو اار إىل حاار وسااط

، وأشاااار وساا ا   وأتجرياات مفاوضااات يف أكاارا أدت إىل ا ااارتاح غانااا حااال  
عااادل    ، رغااام تو ااار ا طااارا  إىل اتفااااا يفا ماااح ا ماااح العاااام إىل أنَّااا

و تشايير جملاس جماالت، فهي   تت يو مو التوفيق بح  الفاهتا بشاأ
، 0222ديسا رب /كانوو ا ول 20ويف . الدولة وع لية ا تيار أعضاؤ 

متيلنااات ا طااارا ، بعاااد أو حللااات ااالفاااات الرؤيساااية بينهاااا، ماااو تو ياااع 
وناص اتفااا أكارا . ع ن ا ا اتفاا يف أكرا أوض  اتفاا أكوساومبو ووسَّا

كااااانوو  28نفااااذ و ااااال إطااااالا النااااار حبلااااول منتصااااال ليلااااة علاااا  أو يت 
وإضاااااااااافة إىل ذلاااااااات، سيتنصَّاااااااااف يف غضاااااااااوو . 0222ديساااااااا رب /ولا 
ووافااااااق مو عااااااو . جملااااااس دولااااااة جديااااااد يضاااااام وسااااااة أعضاااااااءيومااااااا   02
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أكرا كذلت عل  تيسع إنشاء مناطق آمنة ومناطق عازلة يف عيع  اتفاا
 . أحناء ليربيا

وذكاار ا مااح العااام كااذلت يف تقريااره أو الوضااع العساايري يف ليربيااا 
يف املاؤاااة ماااو  81فأع اااال القتااال انتشااارت يف أكثااار مااو  .مااا زال متاااوترا  

وكاااااو عجااااز فريااااق . أراضااااي البلااااد، رااااا تساااابف يف ناااازوح سااااياين لاؤاااار
 املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا عااو

يف ااااارا  التفااااا كوتوناااو، عاااامال  وفقاااا    واتااا  علااا  طاااول احلااادود،َوزْ  
وتتااااوز   ااااوات فريااااق . ض علاااا  توريااااد ا ساااالحةاملساااات ر للحظاااار املفاااارو 

يف املاؤة مو البلد،  05املرا بح العسيريح يف مناطق تقر مساحتها عو 
ودلاااات الفصاااااؤر حتصاااار علاااا  ا ساااالحة والااااذ ع  عاااارب احلاااادود ومااااو 

وأعرب ا مح العام عو  لق  مو العوا ف الو ي ة . مصادر دا ر ليربيا
وناشاااد الااادول . ن قاااة دوو اإل لي ياااةهلاااذا الصااارا  علااا  االساااتقرار يف امل

ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا أو تتقيد بد ة حبظار 
ا سلحة وأو  دد التزامها  بادئ ا ماو اة ااعي يف كفالاة وضاع هناياة 

 . لألزمة الليربية
جملس ا ماو والياة بعثاة مرا بااي ميد د  بأوأيضا   وأو   ا مح العام

و ااالل تلاات الفاارت ، ساايقوم . تحااد  يف ليربيااا لفاارت  االاااة أشااهرا ماام امل
رثلا  ااااص بارجراء تقيايم متع اق للادور الاذي ميياو أو يقاوم با  مرا باو 

وسيصادر تو اايات بشااأو . لع ليااة الساالمدع اا   ا مام املتحااد  يف ليربيااا
أيااة تعااديالت  ااد يلاازم إجراولااا يف  ااوام البعثااة، علاا  أساااس افاارتاض أو 

زع ااااااء الليربياااااوو ا دلاااااة الالزماااااة الاااااا تفياااااد التااااازامهم بالسااااالم يقااااادم ال
 . واستعدادلم لتنفيذ أحيام اتفاا أكرا

، 0225يناااير /كااانوو الثاااين  03، املعقااود  يف 3782ويف اةلسااة 
 0225يناير /كانوو الثاين  6أدرل جملس ا مو تقرير ا مح العام امل ر  

 ال دعاا اجمللااس رثار ليربيااا،وبعااد إ ارار جاادول ا ع ا. يف جادول أع الا 
طلبااا ، إىل املشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أو يياااوو لااا  احلاااق يف بنااااء  علااا  

ااا   .ويتااااااااالتص انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل ناااص ( ا رجنتاااح)الااارؤيس ووجَّ
 .68ابقةاااااااااااااارو   ااااارار كااااااو  اااااد أتعاااااد  اااااالل مشااااااورات اجمللاااااس السااااااامش
انوو اااااااااااااااااك 5ة اااااااااااااااالة م ر اااااااااااااااااااإىل رسانتبااااااااااااه اجمللاااااااااااس أيضاااااااااااا    ااااااااااااااااَ ووجل 

موجَّهااااااة إىل رؤاااااايس جملااااااس ا مااااااو مااااااو امل ثاااااار  0225 ايراااااااااااين/الثاااااااين
حيياااااار هبااااااا نااااااص اتفاااااااا  بااااااول  62املتحااااااد  لغانااااااا لاااااادى ا ماااااام الااااااداؤم
تياااااو  اااااد  ي  اااااااربية التاااااااااااا طااااارا  اللي ع ماااااو زع ااااااءاااااااامتو َّ   ام،اااااااااوانض
، ونااااص اتفااااااا بشااااأو توضاااااي  اتفااااااا أكوساااااومبو علااااا  اتفاااااا عااااتو َّ 

 .أكوسومبو
  ولاائو كاااو مااو مصااادر اإلحباااط أو احملاداااات وذكاار رثاار ليربيااا أنَّاا

الا دارت يف أكرا بح زع اء الفصاؤر الليربية، والا كاو ةاف أو تبلاغ 
ذروهتاااا برنشاااااء جملااااس دولااااة جديااااد، و اااالت علاااا  مااااا يباااادو إىل طريااااق 

ولائو  . وفاد بلاده يأمار أو تياوو لاذه جمارد انتياساة م  تاةفروَّ  مسدود،
________ 
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م بأو مس ولية إهناء احلرب تقع عل  عاتق الليربيح، كاو وفد بلده يسلل 
وأو اجملت اااع الااادو ، ال ساااي ا الااادول ا عضااااء يف اة اعاااة اال تصاااادية 
لغرب أفريقيا،  د أنفق موارد ضه ة عل  حفام السالم وبنااء السالم يف 

ولااائو كااااو . تااازال احلاجاااة  اؤ اااة السااات رار مشااااركت  يف ليربيااااليربياااا، فاااال 
وفااااد بلااااده يرحاااااف بتو اااايات ا مااااح العاااااام الداعيااااة إىل متديااااد الوالياااااة 

وفد بلاده كااو يفضار فروَّ  اةديد  لبعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا،
ملساااا وليات لاااذه البعثااااة املباشاااار  عااااو تنفيااااذ نظاااارا   الت دياااد لفاااارت  أطااااول

ل الاااازمين املوضااااو  لو اااال إطااااالا النااااار، وناااز  أساااالحة ا طاااارا  اةااادو 
املتحاربااااة وتسااااري   واهتااااا العساااايرية، باإلضااااافة إىل مشاااااركتها يف إجااااراء 

و اااد أكاااد تقريااار . ناااوف رب/تشاااريو الثااااين 02االنتهاباااات الدميقراطياااة يف 
ااااا ة لالمتثاااااال اليامااااار حلظااااار ا سااااالحة ا ماااااح العاااااام علااااا  احلاجاااااة املاسل

فساايظر  ومااا دام مااد الفصاااؤر با ساالحة مساات را  . ليربيااااملفااروض علاا  
ويرحف وفد بلاده   الباة ا ماح . لذا الوضع يسفر عو استهدام القو 

العام بعقد اجت ا    ة لروساء اة اعة اال تصادية لغرب أفريقياا ملعاةاة 
ليو جملس ا مو يتعح علي  أو يتهذ اا اوات . لذه الشواغر وغعلا

. او االمتثاااال للحظااار الاااذي فرضااا  بنفسااا  علااا  ا سااالحةاملناسااابة لضااا 
وفااد بلااده يضاام  ااوت  إىل  ااوت ا مااح العااام يف  و ااال رثاار ليربيااا إوَّ 

ورحاف . نداؤ  مو أجر زياد  املسامهات يف الصندوا االستئ اين لليربياا
ملاااا جااااء يف وفقاااا   بناااداء اجمللاااس ماااو أجااار زيااااد  املسااااعدات اإلنساااانية
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وفااد بلااده يفضاار   باار التصااويت، إوَّ متحااداا    ااال رثاار نيجعيااا،و 
متديد والية بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا لفرت  ستة أشهر، إلتاحاة 

باةوانااااااف املتعل قااااااة  الو اااااات اليااااااايف للباااااادء يف املرحلااااااة ا وىل واحلا ااااااة
م تقريااره العساايرية مااو اتفاااا أكاارا وااللتاازام هبااا  باار أو يقاادم ا مااح العااا

فاروَّ  وبسابف ا شاهر الثالااة الاا لاي ماد  الوالياة املقرتحاة،. إىل اجمللس
و د يع ي االن با  اااطئ بشاأو . بالضرور م  تا   التقرير العام سييوو

إىل أو أيضااااا   وأشااااار. آفاااااا تنفيااااذ اةوانااااف ذات الصاااالة مااااو االتفاااااا
 ع لياة ليربيااا،اجملت اع الادو  تقاع علا  عاتقا  مسا ولية موا الة مسااعد  

علا  التعااوو باح ا مام املتحاد  ومنظ اة  تقلياديا    هنا متثار  وذجاا  نظرا  
العفء الوا ع عل  فروَّ  وإالَّ . إ لي ية يف جما   نع السلم وحفم السلم

عااااااتق بلاااااداو اة اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا، ولاااااو مساااااألة 
 قااااة دوو اإل لي يااااة، لاااادى معظاااام حيومااااات املن كبااااعا     لقااااا  فعااااال   تثااااع

وفااااد بلااااده  وأضااااا  أوَّ . ال مييااااو حت لاااا  ساااايتعادم حبيااااص يصااااب  عبئااااا  
ا مااااح العااااام القااااادم بشااااأو املساااااعد  الااااا حتتاجهااااا  إىل تقرياااار يت لااااع
يف اة اعااااااة اال تصااااااادية لاااااادول غاااااارب أفريقيااااااا مااااااو  ا عضاااااااء الاااااادول
 لج اعاااةاإلبقااااء علااا   واهتاااا يف فرياااق املااارا بح العسااايريح التاااابع ل أجااار

ومثاااااة عنصااااار لاااااام آ ااااار يف مشااااارو  . غااااارب أفريقياااااا اال تصاااااادية لااااادول
حلظااااااار انتهاكاااااااا   إىل ليربياااااااا، يتعلاااااااق باسااااااات رار تااااااادفق ا سااااااالحة القااااااارار

وانتشاااار ا سااالحة لاااذا (. 0222) 788الاااذي فرضااا  القااارار  ا سااالحة
________ 
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مشاااااكر أيضااااا   دالسااااالح فحسااااف باااار ويعق اااا د احت اااااالت نااااز يعق اااا ال
سااااااالمة أعضاااااااء فرياااااااق املاااااارا بح العسااااااايريح  لله ااااااارويعاااااار ض  ا مااااااو
 اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا وبعثااااة مرا باااااي ا ماااام للج اعااااة التااااابع

وماااو املهااام أو تلتااازم عياااع الااادول ا عضااااء بااااحلظر . ليربياااا املتحاااد  يف
لحة وا عتااااااد  العساااااايرية إىل ليربيااااااا اااااااااادات ا ساااااااااعلاااااا  توري املفااااااروض
 . 70واالمتثال ل 
ار  إىل فرت  متديد والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا، وباإلش

ذكاار رثاار إي اليااا أو فاارت  الثالاااة أشااهر طويلااة  ااا فياا  اليفايااة للساا اح 
لينهااااا . بااااالتحقق رااااا إذا كاناااات الفصاااااؤر الليربيااااة متتثاااار التفاااااا أكاااارا

إل اااادار حتااااذير واضاااا  لألطاااارا  بااااأو  جهااااة أ اااارى  صااااع  جاااادا   مااااو
او لياااااااي تاااااااربلو علااااااا  رغبتهاااااااا يف كفالاااااااة السااااااالم يف  اااااااد حااااااا الو ااااااات
إىل إحيااااااااام ت بيااااااااق حظاااااااار أيضااااااااا   وياااااااادعو مشاااااااارو  القاااااااارار .بلاااااااادلا

  ينبغااااي توجياااا  رسااااالة واضااااحة إىل البلااااداو املعنيااااة و ااااال إنَّاااا .ا ساااالحة
لم ح  يتو ال تدفق ا سلحة عرب احلدود   لو ييوو لناح س  مفادلا أنَّ 
 . 72الليربية

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  القارار للتصاويتمشارو  طتارح  وبعد ذلات
 : ، ويف ما يلي نص (0225) 272القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 02املااااا ر  ( 0222) 788إىل  راراتااااا   إذ يشاااااع

 856، و 0223مااااااااااااااااااااااارس /آذار 26املااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 803 ، و0222
 22املااااا ر  ( 0223) 866 ، و0223أغسااااا س /آب 01املااااا ر  ( 0223)

، 0222أبريااار /نيسااااو 20املااا ر  ( 0222) 200، و 0223سااابت رب /أيلاااول
 ، 0222أكتوبر /تشريو ا ول 20امل ر  ( 0222) 251و 

 22، و 0222مااايو /أيااار 08يف تقااارير ا مااح العااام امل ر ااة  و ااد نظاار
تشاااااااااااااريو  02، و 0222أغسااااااااااااا س /آب 26، و 0222يونيااااااااااااا  /حزياااااااااااااراو
، بشاااأو بعثاااة مرا بااااي 0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  6، و 0222أكتاااوبر /ا ول

 ا مم املتحد  يف ليربيا،
يس الغااين إىل اإلجناز الدبلوماسي الذي حقق  الارؤ وإذ ينظر بعح التقدير

جعي رولنغز، الرؤيس احلا  للج اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا، إذ عاع 
، 0222ديسااا رب /كاااانوو ا ول  20للتو ياااع، يف   ااااد  الفصااااؤر الليربياااة ساااويا  

 علاااا  اتفاااااا أكاااارا، الااااذي يسااااتند إىل اتفا ااااات ياموسااااوكرو وكوتونااااو ويتضاااا و
 لتنفيذ أحيام ، جدوال  زمنيا  

علااا  اةهاااود الاااا تباااذهلا اة اعاااة اال تصاااادية لااادول  أ ااارىوإذ يثاااين مااار  
يف السعي إىل التو ر إىل حر سال ي للنازا  حا ا   غرب أفريقيا، را أدى دورا  

 .يف ليربيا

________ 
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علاااااا  الاااااادول ا فريقيااااااة الااااااا تسااااااالم بقااااااوات يف فريااااااق  أيضااااااا   وإذ يثااااااين
أفريقيااااا، وعلاااا  العساااايريح التااااابع للج اعااااة اال تصاااادية لاااادول غاااارب  املااارا بح

الااادول ا عضااااء الاااا تقااادم املسااااعد  لااادعم مفاوضاااات السااالم و اااوات حفااام 
يف ذلااات تقاااد  مساااامهات إىل  اااندوا ا مااام املتحاااد  االساااتئ اين  السااالم،  اااا
 لليربيا، 

عقاااد، يف أ ااارب و ااات رياااو، مااا متر للق اااة يف أو يت  وإذ يعااارب عاااو ا مااار
رب أفريقيااا مااو أجاار املواءمااة للاادول ا عضاااء يف اة اعااة اال تصااادية لاادول غاا

باااح سياسااااهتا بشاااأو ليربياااا وتشاااجيع تنفياااذ اتفااااا أكااارا،  اااا يف ذلااات تشاااديد 
 ت بيق حظر توريد ا سلحة، 

يشااي ر  بالتادفق املساات ر لألسالحة يف ليربيااا  اا ماع القلااقعل ااا   وإذ حيايط
اساتقرار حلظر توريد ا سلحة القاؤم، ا مر الذي أدى إىل زيااد  زعزعاة انتهاكا  

 احلالة يف ليربيا،

إزاء زيااد  تادلور احلالاة اإلنساانية يف ليربياا بسابف  وإذ يساوره بالغ القلاق
انعاادام ا مااو يف البلااد ومااا ناات  عااو ذلاات مااو عجااز منظ ااات اإلغااااة الوطنيااة 

 الة، والدولية عو الع ر بصور  فعَّ 
  التااازامهم إىل القااااد  الليربياااح والفصااااؤر الليربياااة الربلناااة علااا وإذ ي لاااف

بع ليااة الساالم عااو طريااق احلفاااع علاا  و ااال إطااالا النااار الااذي باادأ نفاااذه يف 
بع لياااااة ناااااز  جمااااددا   وعااااو طرياااااق االلتااااازام. 0222ديسااااا رب /كااااانوو ا ول  28

 تأ ع،  السالح وتنفيذ عيع أحيام اتفاا أكرا دوو
 ؛0225يناير /كانوو الثاين  6بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
 03متدياااد والياااة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا حااا   يقااارر - 2
 ؛ 0225 أبرير/ نيساو
لعاادم تو اار ا طاارا  الليربيااة، حاا  ا و،  يعاارب عااو بااالغ القلااق - 3

يف أكااااارا، إىل اتفااااااا بشاااااأو تياااااويو جملاااااس مااااا  را   يف املباحثاااااات الاااااا جااااارت
إليهاااااا الع ااااار  علااااا  النحاااااو املنصاااااوص عليااااا  يف اتفااااااا أكااااارا، وي لاااااف الدولاااااة
ماااااااو أجااااااار تنفياااااااذ االتفااااااااا عاااااااو طرياااااااق دعااااااام و اااااااال إطاااااااالا الناااااااار،  ساااااااويا  

ناااز  ساااالح املقااااتلح وتسااارحيهم، وتنفياااذ جواناااف االتفااااا ا  ااارى  واساااتئنا 
للجاادول الاازمين،  ااا يف ذلاات التنصاايف الفااوري جمللااس الدولااة وفقااا   ذات الصاالة
 اةديد؛ 
إىل ا مااااح العاااااام أو يسااااتند، يف أي  ااااارار يتهااااذه بشاااااأو  ي لااااف - 2

 866إعااااد  البعثاااة ومودفيهاااا املااادنيح إىل املساااتوى املاااأذوو بااا   وجاااف القااارار 
إلطاالا الناار وإىل  ادر  البعثاة املاذكور  علاا  فعَّاال  ، إىل وجاود و اال(0223)

 الوفاء بواليتها؛ 
جملااااااس ا مااااااو، م إىل إىل ا مااااااح العااااااام أو يقااااااد   ي لااااااف كااااااذلت - 5

عاااااااااو احلالاااااااااة يف ليربياااااااااا، تقريااااااااارا   .أو  بااااااااار ذلااااااااات 0225ماااااااااارس /آذار 0 يف
البعثاااااااااااة، وعاااااااااااو دور فرياااااااااااق املااااااااااارا بح العسااااااااااايريح التاااااااااااابع للج اعاااااااااااة  ودور

لااادول غااارب أفريقياااا،  اااا يف ذلااات احتياجاااات الااادول ا عضااااء يف  اال تصاااادية
ضاااا و فريااااق اة اعاااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا مااااو أجاااار إبقاااااء  واهتااااا 

 الر د؛
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عيااااع الاااادول ا عضاااااء بواجبهااااا بااااأو تتقيااااد بد ااااة باااااحلظر  يااااذكَّر - 6
علااا  كااار ع لياااات تساااليم ا سااالحة ( 0222) 788املفاااروض  وجاااف القااارار 

 واملعدات العسيرية إىل ليربيا وبأو متتثر ل ؛ 
إىل عيااع الفصاااؤر الليربيااة أو حتاارتم بد ااة مركااز  ي لااف ماار  أ اارى - 7

لر ااد، وأفاااراد البعثااة ومااودفي املنظ اااات واملااودفح الااذيو يقوماااوو أفااراد فريااق ا
بريصااااال املساااااعد  اإلنسااااانية يف عيااااع أحناااااء ليربيااااا، وي لااااف كااااذلت إىل لااااذه 
الفصاؤر تسهير ع ليات اإليصال لذه والتقياد بد اة بقواعاد القاانوو اإلنسااين 

 الدو  املن بقة؛ 
لع لياة السالم يف ليربياا ر الادعم الدول ا عضااء علا  أو تاوفَّ  حيص - 8

باملسامهة يف  ندوا ا مم املتحد  االستئ اين لليربيا، وبتقاد  املسااعد  املالياة 
للقوات املشارتكة يف فرياق الر اد، وماو دع ا   والسو ية وساؤر أشيال املساعد 

أجااار متيااااح الفريااااق ماااو االنتشااااار علاااا  الوجااا  الياماااار واالضاااا ال  بواليتاااا ، 
 بتج يع الفصاؤر الليربية ونز  سالحها؛ ما يتصر  سي ا يف ال

إىل ا ماح العاام، يف لاذا الصادد، أو يوا ار باذل جهاوده  ي لف - 2
 الرامية إىل احلصول عل  موارد مالية وسو ية مو الدول ا عضاء؛ 

علاااااا  اةهااااااود الااااااا تبااااااذهلا الاااااادول ا عضاااااااء واملنظ ااااااات  يثاااااين - 01
ة ال ارؤة، وخبا ة عل  اةهاود الاا اإلنسانية مو أجر تقد  املساعد  اإلنساني

 تقوم هبا البلداو اجملاور  ملساعد  الالجئح الليربيح؛

علااااااااا  اةهاااااااااود اةارياااااااااة الاااااااااا تباااااااااذهلا اة اعاااااااااة  أيضاااااااااا   يثاااااااااين - 00
لاادول غاارب أفريقيااا يف ساابير تعزيااز ع ليااة الساالم يف ليربيااا، وعلاا   اال تصااادية

التزام فريق الر د بتأمح سالمة املارا بح العسايريح واملاودفح املادنيح التاابعح 
 للبعثة؛ 

ر ا ماح العاام ورثلا  ااااص باةهود الا يباذهلا دوو كلَا يرحف - 02
 مو أجر تعزيز  ضية السلم يف ليربيا؛

 . بقي لذه املسألة  يد نظره الفعليأو يت  يقرر - 03
 وفد بلده  وت م يدا   بعد التصويت إوَّ متحداا   و ال رثر فرنسا،

للقرار الذي د اعت اده للتو لت يح ا طرا  ماو تقاد  برلااو مل اوس 
وحتص حيوماة فرنساا الفصااؤر . عل  حتسو نيتها وإحساسها باملس ولية

كاااااااااانوو   28الليربياااااااااة علااااااااا  احااااااااارتام و اااااااااال إطاااااااااالا الناااااااااار املاااااااااربم يف 
 وأضاا  أو. ديس رب، وتادعو إىل التنفياذ الصاارم حلظار ا سالحة/ا ول

الق اة  يد تو ية ا مح العام بعقد اجت ا  عل  مستوىحيومة بلده ت  
والنهااااوض  بليربيااااااملتعل قااااة  لروساااااء دول املن قااااة للتنساااايق بااااح سياساااااهتا

 هتديااادا  يشاااي ر  اسااات رار الصااارا  يف ليربياااا و اااال إوَّ . بتنفياااذ اتفااااا أكااارا
السااياو يعااانوو مااو  أمااا احلالااة اإلنسااانية الااا تركاات. السااتقرار املن قااة

وي الااااف وفااااد بلااااده  .لاااادى فرنسااااا لقااااا  ع يقااااا   بالغااااة فرهنااااا تثااااع مشااااقة
يريح، ااااااااالقاااااد  العس  احاتيفاااار ساااا ا طاااارا  بااااأو حتاااارتم التزاماهتااااا وأو

 .73اعد  إىل وجهتها املستهدفةااااول املسااابو 
________ 
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وفاد بلاده يترحاف بتو ياع اتفااا أكارا  و ال رثار امل لياة املتحاد  إوَّ 
ويف ضاوء لاذا الت ااور، . و حار الصارا  اللياربيباعتبااره   او  إةابياة حنا

وبصفة  ا ة، يف ضوء تنفيذ و ال إطالا النار، ينبغي أو تتبقي ا مام 
ولااذا لااو الساابف يف . املتحااد  علاا  اشاارتاكها يف ع ليااة الساالم يف ليربيااا

وإحاادى ألاام املساااؤر الااا يشاا لها . ت لصااا  القاارارأو وفااد بلااده  ااوَّ 
ذ توا   تذكع الدول ا عضاء بالتزامهاا الصاارم بالتقياد  لي القرار الذي اختت

ر للصاارا  الوحشااي الااداؤر يف فااا ار املاادم  . حبظاار ا ساالحة واالمتثااال لاا 
 ،ليربيااا، ال علاا  شااعف ذلاات البلااد فحسااف باار علاا  جااعاو ليربيااا أيضااا  

وإو ما يتبقي عل  لذا الصرا  لو . مصدر  لق ع يق لوفد بلدهيشي ر 
زيااد   إالَّ  حدود ليربيا ودا لها، ولاذا لايس ماو شاأن نقر ا سلحة عرب 

 . 72 اطر زعزعة االستقرار يف املن قة
وفد بلده يسره أو ي يد متديد والية  و ال رثر الواليات املتحد  إوَّ 

 وأضا  أوَّ . بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا لفرت  االاة أشهر أ رى
ربياااااا، بااااااال رتاو ماااااع فرياااااق املااااارا بح لبعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف لي

ينبغااااااي عليهااااااا حا ااااااا   العساااااايريح التااااااابع للج اعااااااة اال تصااااااادية، دورا  
وإذا سار تنفيذ اتفاا السالم علا  ماا يارام، والتتازم بو اال . تض لع ب  أو

بعثة مرا باي ا مم املتحد  ستعود إىل مستوالا املأذوو فروَّ  إطالا النار،
الواليااااات املتحااااد  ت يااااد  و ااااال إوَّ (. 0223) 866باااا   وجااااف القاااارار 

اةهود اإلنسانية الرامية إىل ختفيال معانا  مئاات ا ال  ماو   ويا   تأييدا  
دلم ذلاات الصاارا ، وحااص أعضاااء اجملت ااع الاادو  ا شااهاص الااذيو شاارَّ 

علااا  املسااااعد  يف دفاااع ع لياااة السااالم يف ليربياااا وتأيياااد اةهاااود الدولياااة 
نفياذ اتفااا أكارا، ولاو يأمار أو تساهم الادول واإل لي ية لل سااعد  يف ت

ا عضااااء ا  ااارى يف ا مااام املتحاااد  بساااهاء يف الصاااندوا االساااتئ اين 
الصاااندوا تعباااع مل اااوس عاااو تأيياااد رغباااة الشاااعف  وَّ  ااااااص بليربياااا،
 . 75الليربي يف السلم

ذ للتاو ياوف   و ال رثر االحتاد الروسي إوَّ  ر أمثار فارت  القرار الذي اختت
الظااارو  احلالياااة لت دياااد والياااة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف  يف دااار
القرار يرسر إشار  واضاحة إىل ا طارا  الليربياة بأهناا  وأضا  أوَّ . ليربيا

اا وفااد  ومضاا  يقااول إوَّ . لمةااف عليهااا أو تنفااذ عيااع أحيااام اتفاااا الس 
  إىل الربط املنصوص علي  يف القارار باح العاود   كاو مالؤ ا  بلده يرى أنَّ 

. املسااتوى السااابق  فااراد البعثااة وبااح وجااود و ااال مسااتقر إلطااالا النااار
للبلاداو ا فريقياة الفعَّالاة  أو املشاركة روسيا كانت ترى دوما   وأضا  أوَّ 

يف حتقياااق التساااوية يف ليربياااا لاماااة لعاااود  ذلااات البلاااد إىل سااابير التن ياااة 
را ل  أمهية بالغة  ولذلت السبف يرى وفد بلده أوَّ . السل ية والدميقراطية

ا حياااام الاااوارد  يف القااارار لتعزياااز إميانياااات فرياااق املااارا بح العسااايريح 
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا،  ااا يف ذلاات عااو طريااق 
مسااااعد  اجملت اااع الااادو ، وا حياااام ااا اااة بعقاااد مااا متر   اااة لزع اااااء 

اهتم  اه ليربيا وتعزياز الدول ا عضاء يف اة اعة، رغبة يف تنسيق سياس
________ 
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تنفيااااذ اتفاااااا أكاااارا، عااااو طريااااق إحيااااام ت بيااااق حظاااار توريااااد ا ساااالحة 
 . 76ليربيا إىل

واسااع االنتشااار يف  وفااد بلااده يشااجف تصاارفا   و ااال رثاار رواناادا إوَّ 
أدى  0222ففااااي عااااام . جملااااس ا مااااو إزاء حاااار الصااااراعات ا فريقيااااة

ة بلااد أفريقااي ويف حالاا. سااحف القااوات، يف بعااس احلاااالت، إىل مااذاب 
آ ر،   ييو  رار ا مم املتحد  بسحف  واهتا لاو أفضار حار لشاعف 

القارار فاروَّ  ويف حالاة ليربياا،. ذلت البلد، الذي و ع ضحية أماراء احلارب
لم التابعة لبعثة مرا باي ا مم املتحاد  يف اااص بت ديد وجود  وات الس  

 -ذلت بدال  مو  -  ايتتهذ لصا  السياو وإ ليربيا ملد  االاة أشهر  
والبحاص عاو حار . باعتباره يقوم عل  اسرتاتيجية هتدياد أطارا  الصارا 
د بفااارت  االااااة حيااادَّ  الَّ أ للصاااراعات مثااار الصااارا  املوجاااود يف ليربياااا ينبغاااي

بع لية متأنية التو ر إىل توافق آراء عيع ا طرا   إالَّ  فال مييو. أشهر
اجمللااس تصاار  يف مناااطق أ اارى مااو ولااذا توضااح  حقيقااة أو . املعنيااة

ت وفاد بلاده وكادلير علا  التضاامو والتعااوو،  اوَّ . العا  ب ريقة  تلفاة
متديااااااااد واليااااااااة بعثااااااااة مرا باااااااااي ا ماااااااام املتحااااااااد  يف ليربيااااااااا حاااااااا   م ياااااااادا  
 .022577أبرير /نيساو 03

القااااارار (: 3507اةلساااااة ) 0225أبريااااار /نيسااااااو 03املااااا ر   رررررررررالمق
285 (0225) 

 ،(0225) 272باااااالقرار وع اااااال   ،0225أبريااااار /نيسااااااو 01يف 
ا مااح العااام تقريااره املرحلااي العاشاار عااو بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد   اادَّم 

كاو ينبغي،  وجف اتفاا بأنَّ    ر ا مح العام يف التقريروذك. 78يف ليربيا
ينااااير /كاااانوو الثااااين 00أكااارا، تنصااايف جملاااس دولاااة جدياااد  بااار حلاااول 

، اجت عاات 72فربايار/شااباط 22ورد يف تقريااره الصاادر يف وك اا . 0225
ينااااير، حتااات رعاياااة اة اعاااة /ا طااارا  الليربياااة يف أكااارا يف كاااانوو الثااااين

اال تصااادية لااادول غااارب أفريقياااا، للباات يف عضاااوية اجمللاااس، غاااع أهناااا   
وأشااار ا مااح العااام . تات يو مااو التو اار إىل اتفاااا بشااأو تلات املسااألة

تنصااايف جملاااس الدولاااة   اااو  رؤيساااية يف تنفياااذ  أوَّ  يف لاااذا الصااادد إىل
ومنااااذ تو يااااع االتفاااااا،   تفلاااا  ا طاااارا  يف التو اااار إىل . اتفاااااا أكاااارا

اتفاا عل  عضوية اجمللس، ك ا أهنا   تقم با ع ال التحضعية الالزمة 
 باااأوَّ أيضاااا   ر ا ماااح العااااموذكااا. ا حياااام ا  ااارى ماااو االتفااااا لتنفياااذ

عاااو ا مااار يف أو يتعقاااد ( 0225) 272 اااراره  جملاااس ا ماااو أعااارب يف
ماا متر   ااة للاادول ا عضاااء يف اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا 
مو أجر املواءمة باح سياسااهتا بشاأو ليربياا،  اا يف ذلات تشاديد ت بياق 

________ 
 .01املرجع نفس ، الصفحة  76
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  77
78 S/1995/279. 
72 S/1995/158 .مو البداؤر بشأو دور بعثة مرا    عددا  أيضا   و د تض َّو التقرير
 .يف ليربيااملتحد   ا مم

، تبااااااادل رؤاااااايس 0225مااااااارس /آذار 00ويف . حظاااااار توريااااااد ا ساااااالحة
ذلت املوضو  واتفقا عل  إميانياة اة اعة اال تصادية وإياه ا راء حول 

. و د رحلف الرؤيس النيجعي بذلت اال ارتاح. عقد م متر الق ة يف أبوجا
وكاو رؤيس اة اعة اال تصادية يقوم بالتشاور مع ساؤر أعضاء اة اعة 
. للتحضااااع ملاااا متر الق ااااة وحتقيااااق توافااااق يف ا راء بشااااأو جاااادول أع الاااا 

. ر الق ة ذلت يف املساتقبر القريافوالحم ا مح العام ضرور  عقد م مت
اا لم مااو جديااد والتو اار إىل حتقيااق نتاااؤ  ف ااو املااأمول فياا  أو يباادأ الس 

مل وسااة، باملواءمااة بااح سياسااات الاادول ا عضاااء يف اة اعااة وتنصاايف 
وحص الدول ا عضاء املعنية عل  عقد م متر الق اة ذلات . جملس الدولة

 .ا يف وسعها لض او جناح يف املستقبر القريف وعل  القيام بير م
ا ع اال العساايرية اشاتدت حاادهتا  وجااء يف تقريار ا مااح العاام أوَّ 

وال يااازال املااادنيوو . يف عياااع أحنااااء البلاااد وازدادت احلالاااة العاماااة تااادلورا  
و اااد أعا ااات ا ع اااال العسااايرية الاااداؤر  باااح الفصااااؤر تو اااير . يعاااانوو

 .بلداملواد الغواية ا ساسية إىل معظم مناطق ال
ر ا ماااح العاااام ااياااارات الاااا ا رتحهاااا علااا  اجمللاااس يف تقرياااره وذكااا

است رار املأزا السياساي يساتدعي  مييو اجملادلة بأوَّ بأنَّ   السابق، وسللم
وليااااو ماااا متر   ااااة . أو ينظاااار جملااااس ا مااااو يف تلاااات اايااااارات، و تئااااذ

اة اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا املقااارتح عقاااده يتاااي  اإلميانياااة 
سااحف  ولااو ياارى، واحلالااة ليااذا، أوَّ . إلعاااد  باادء ع ليااة الساالم  ريبااا  

مياااد د  وأو ااا  باااأو. وانااا البعثاااة يف لاااذه املرحلاااة ساااييوو ماااو الساااابق  
احلالاة  ولياو  اا أوَّ . 0225يونيا  /حزياراو 31اجمللس والية البعثاة حا  

يعتاازم تقلاايص  وامهااا فرنَّاا   ا منيااة الرالنااة متنااع البعثااة مااو تنفيااذ واليتهااا،
ز العنصار و احلالة ا منية، سيعزل و جرد حتسو . مرا با   21العسيري بنحو 

 .ضاءالعسيري للبعثة، حسف اال ت
، أدرل 0225أبرياار /نيساااو 03، املعقااود  يف 3507ويف اةلسااة 

يف  0225أبرياااار /نيساااااو 01جملااااس ا مااااو تقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر  
بناء   وبعد إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثر ليربيا،. جدول أع ال 

طلباااااا ، إىل املشاااااااركة يف املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو لاااااا  احلااااااق يف علاااااا  
انتبااه اجمللاس إىل نااص ( اة هوريااة التشاييية)الارؤيس وجَّا   مث. التصاويت

 .81مشرو  القرار الذي كاو  د أتعد  الل مشاورات اجمللس السابقة
اق   بار التصاويت، إوَّ متحاداا   و ال رثار نيجعياا، مشارو  القارار حمت

 31يف متديااااااااد واليااااااااة بعثااااااااة مرا باااااااااي ا ماااااااام املتحااااااااد  يف ليربيااااااااا حاااااااا  
يادعو مشاارو  القارار عيااع  أوأيضااا   ومااو الساليم. 0225يونيا  /حزياراو

ا طرا  يف ليربيا، مار  أ ارى، إىل تنفياذ اتفااا أكوساومبو واتفااا أكارا 
. جملس الدولاة إلطالا النار وتنصيففعَّال  عو طريق إعاد  إ امة و ال

( 0222) 788وانتهاكاات حظاار ا ساالحة الااذي فتاارض  وجااف القاارار 
اا وماااو مث . لم يف ليربياااا  تساااعد يف املاضاااي اةهااود اة اعياااة لتعزياااز الس 

مو مشرو  القرار، الا هتد  إىل إحيام طوا  2ي يد وفد بلده الفقر  
________ 

81 S/1995/291. 



 111 النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين –الفصل الثامن 

 

جمللااس  احلظاار املفااروض علاا  ا ساالحة، والااا تقضااي برنشاااء ةنااة تابعااة
 .80ا مو لر د االمتثال لنظام حظر ا سلحة

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0225) 285القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0223مااااااااارس /آذار 26املااااااا ر  ( 0223) 803إىل  راراتاااااااا   إذ يشاااااااع

( 0223) 866 و 0223أغساااااااااااا س / آب 01املاااااااااااا ر  ( 0223) 856 و
أبريار /نيسااو 20املا ر  ( 0222) 200 و 0223سابت رب / أيلاول 22امل ر  
 272و  0222أكتاااوبر /تشاااريو ا ول 20املااا ر  ( 0222) 251و  0222

 ،0225يناير /كانوو الثاين 03امل ر  ( 0225)
تشااااااااااااااريو  02املااااااااااااا ر  ( 0222) 788إىل  اااااااااااااراره  أيضاااااااااااااا   وإذ يشاااااااااااااع

ر فياا   وجاف الفصاار السااابع مااو ميثاااا ا ماام ، الااذي  اارَّ 0222نااوف رب /الثااين
املتحد ، أو تقوم عياع الادول علا  الفاور،  غاراض إ ارار السالم واالساتقرار يف 
ليربياااااا، بتنفياااااذ حظااااار عاااااام وكامااااار علااااا  عياااااع شاااااحنات ا سااااالحة واملعااااادات 

أيضااا   فياا  اارَّر   ذلاات، والااذيالعساايرية إىل ليربيااا إىل أو يقاارر جملااس ا مااو غااع
، عااااادم ان بااااااا احلظااااار علااااا  ا سااااالحة واملعااااادات العسااااايرية املرسااااالة، حصااااارا  

السااااتع ال  اااااوات حفااااام السااااالم التابعاااااة للج اعاااااة اال تصااااادية لااااادول غااااارب 
يت شااا  ماااع تقريااار  باااأي اساااتعراض  اااد يت لبااا  ا مااار  اااا يف ليربياااا، رلناااا   أفريقياااا

 ا مح العام،
 0225فرباياااار /شااااباط 22ا مااااح العااااام املاااا ر ح  يف تقريااااري و ااااد نظاااار

 عو بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا، 0225أبرير /نيساو 01 و
إزاء اهنياااااار و اااااال إطاااااالا الناااااار يف ليربياااااا، راااااا  وإذ يسااااااوره باااااالغ القلاااااق

دوو النشااار اليامااار للبعثاااة ودوو اضااا ال  البعثاااة بواليتهاااا علااا  النحاااو  حاااال
 اليامر،

انتهاكاا   است رار استعاد ا سلحة إىل ليربياا مع القلق الشديدوإذ يالحم 
 ، را أدى إىل تفا م الصرا ،(0222) 788للقرار 

بقرار اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا عقاد ما متر   اة  وإذ يرحف
 ،0225مايو /لروساء الدول يف أيار

 31متدياااد والياااة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا حااا   يقااارر - 0
 ؛0225يوني  /حزيراو
عياع ا طاارا  الليربياة علا  تنفيااذ اتفااا أكوساومبو واتفاااا  حياص - 2

إلطالا النار، والتنصايف الفاوري جمللاس فعَّال  أكرا عو طريق إعاد  إ رار و ال
 ا ح ا  رى؛الدولة، واختاذ   وات مل وسة لتنفيذ أحيام االتف

الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا  يشجع - 3
علااا  تعزياااز تنفياااذ اتفاااا ي أكوساااومبو وأكااارا، وموا ااالة باااذل كااار ماااا يف وساااعها 

 تسوية سياسية يف ليربيا؛ لتيسع التو ر إىل

________ 
80  S/PV.3517 2و  3، الصفحتاو. 

عيااااااااع الاااااااادول، وخبا ااااااااة عيااااااااع الاااااااادول اجملاااااااااور ، علاااااااا   حيااااااااص - 2
( 0222) 788تااااام للحظاااار املفااااروض  وجااااف القاااارار علاااا  الوجاااا  ال االمتثااااال
 عياااااااع شاااااااحنات ا سااااااالحة واملعااااااادات العسااااااايرية إىل ليربياااااااا، وحتقيقاااااااا   علااااااا 
ماااو نظامااا  الااادا لي امل  ااات،  28لل ااااد  وفقاااا   الغاياااة، يقااارر أو ينشااائ، هلاااذه
تابعااااااة جمللاااااس ا مااااااو تتيااااااوو ماااااو عيااااااع أعضااااااء اجمللااااااس، لالضاااااا ال   ةناااااة
 الحظاهتااااا مشاااافوعا   تقرياااار عااااو أع اهلااااا إىل اجمللااااس التاليااااة، ولتقااااد  باملهااااام

 وتو ياهتا؛

الت اااس معلومااات مااو عيااع الاادول بشااأو اإلجااراءات الااا  ( أ )
للحظاااار املفااااروض  وجااااف الفقاااار  الفعَّااااال  مااااا يتعلااااق بالتنفيااااذ اختااااذهتا يف

 ؛(0222) 788مو القرار  8
النظااااااار يف أي معلوماااااااات تعرضاااااااها عليهاااااااا الااااااادول بشااااااااأو  (ب)
 كااات احلظاار، والتقاادم، يف ذلاات السااياا، بتو اايات إىل اجمللااس عااوانتها 
 زياد  فعالية احلظر؛سبتر 
علااااااااااااااا  انتهاكاااااااااااااااات  التو اااااااااااااااية بالتااااااااااااااادابع املالؤ اااااااااااااااة ردا   (ل)
، وتقااااد  (0222) 788مااااو القاااارار  8املفااااروض  وجااااف الفقاااار   احلظااار

معلوماااات بانتظاااام إىل ا ماااح العاااام  غاااراض التوزياااع العاااام علااا  الااادول 
 عضاء؛ا 
عااو تقااديره لاارؤيس اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا  يعاارب - 5

ملبادرت  بتنظيم ما متر   اة إ لي اي بشاأو ليربياا، وحليوماة نيجعياا ملوافقتهاا علا  
 استضافة ذلت امل متر، وحيص عيع ا طرا  عل  املشاركة في ؛

باااااااااأو حتااااااااارتم عياااااااااع الفصااااااااااؤر يف ليربياااااااااا  ي الاااااااااف مااااااااار  أ ااااااااارى - 6
أفااااااراد فريااااااق الر ااااااد التااااااابع للج اعااااااة اال تصااااااادية لاااااادول غاااااارب  مركااااااز بد ااااااة

وأفاااااااااااراد املنظ ااااااااااااات وا فاااااااااااراد الاااااااااااذيو يتولاااااااااااوو إيصااااااااااااال  والبعثاااااااااااة، أفريقياااااااااااا
ر لااااذه كاااار أحناااااء ليربيااااا، وي الااااف كااااذلت بااااأو تسااااه   اإلنسااااانية يف املساااااعد 

وباااأو تلتااازم بد اااة بقواعاااد القاااانوو اإلنسااااين الااادو   الفصااااؤر إيصاااال املسااااعد 
 لسارية؛ا

إىل جملاااس ا ماااو حبلاااول تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم ي لاااف - 7
عااو احلالااة يف ليربيااا،  ااا يف ذلاات مااا إذا كاااو لناااح  0225يونياا  /حزيااراو 05
إلطااالا النااار ومااا إذا كاناات البعثااة تساات يع االضاا ال  بواليتهااا، فعَّااال  و ااال

للقاااوات دع اااا   ياااة والساااو يةوعاااو حالاااة مساااامهات اجملت اااع الااادو  بااااملوارد املال
اجمللاااس ساااينظر يف مساااتقبر البعثاااة يف  املشااااركة يف فرياااق الر اااد، ويشاااع إىل أوَّ 

 ضوء تقرير ا مح العام؛

 .إبقاء املسألة  يد النظر الفعلي يقرر - 8

وأعرباااات رثلااااة الواليااااات املتحااااد ، متحداااااة بعااااد التصااااويت، عااااو 
املتحاااد  يف ليربياااا ينبغاااي أو اعتقااااد وفاااد بلااادلا باااأو بعثاااة مرا بااااي ا مااام 

ورااا . تضاا لع باادور لااام يف مرا بااة تنفيااذ ع ليااة السااالم و ايااة املاادنيح
ي ساااال لااا  أهناااا   تااات يو حااا  ا و ماااو االضااا ال  بواليتهاااا بسااابف 

 وت ياااد الوالياااات املتحااد  الت دياااد احملااادود. اساات رار ا ع اااال العساايرية
لاادول  اة اعااة اال تصاااديةلواليااة البعثااة، علاا  أماار أو مياان  ماا متر   ااة 
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ت مااو أو الت ديااد وحااذلرت مااع ذلاا. غاارب أفريقيااا زوااا حقيقيااا للسااالم
 .(82)حدود وأو  رب اجملت ع الدو  ليس بال التلقاؤي ليس حال  

مشارو  القارار  وفد بلده  ولت م يدا   و ال رثر االحتاد الروسي إوَّ 
واضاااحة إىل أو الاااذي اعتت اااد للتاااو  نااا  يع اااي ا طااارا  الليربياااة إشاااار  

اجملت ااع الاادو  مسااتعد ملوا االة تقااد  املساااعد  يف تسااوية الناازا ، بين ااا 
علااا  حتاااذير واضااا  ماااو أو أي متدياااد يف املساااتقبر لوالياااة أيضاااا   حيتاااوي

البعثاااة سااايتو ال علااا  درجاااة جنااااح الليربياااح يف إحاااراز تقااادم حناااو إعااااد  
 ااااع  ومتثاااار لااااذه الفر ااااة إحاااادى الفاااارص احلقيقيااااة ا . ع ليااااة الساااالم

ويأماااار . فاااوتت الَّ أ للتو ااار إىل تساااوية سااال ية للناااازا  يف ليربياااا، وةاااف
االحتاااد الروسااي أو يقااوم ماا متر الق ااة املقباار للج اعااة اال تصااادية لاادول 

وأضااااا  رثاااار االحتاااااد . غاااارب أفريقيااااا باااادور لااااام بنلاااااء يف حاااار الصاااارا 
لحظار الروسي أو  رار إنشااء ةناة تابعاة لألمام املتحاد  لر اد االمتثاال ل

سيسااااعد علااا  ت بياااع احلالاااة ( 0222) 788املفاااروض  قتضااا  القااارار 
االحتااد الروساي  و ال إوَّ . ليس يف ليربيا وحدلا، وإ ا يف املن قة بأسرلا

ياااادعو بشااااد  عيااااع الاااادول، وخبا ااااة اجملاااااور  لليربيااااا، إىل املساااااعد  يف 
 حتسااح فعاليااة احلظاار املفااروض علاا  شااحنات ا ساالحة إىل ليربيااا، وإىل

 .(83)التعاوو التام مع اللجنة
الفصاؤر لو حتارتم االتفا اات الاا و لعات عليهاا  و ال رثر ليربيا إوَّ 

ومااو مث يرحااف وفااد . مااا   يتقلااص الاادعم بياار أشاايال  لتلاات الفصاااؤر
 بلده  ا متر   اة اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وي ياده، ويشاعر

الااذي اختااذه للتااو، والااذي يتضاا و باالمتناااو جمللااس ا مااو للقاارار أيضااا  
وأضااا  أو . عنا ار ستساااعد علا  كفالااة احارتام حظاار تورياد ا ساالحة

تي  آ اار وأفضاار يماا متر   ااة اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ساا
أماار أمااام ا طاارا  الليربيااة للتو اار إىل التوافااق السياسااي وللتنفيااذ التااام 

إطالا النار وتنصايف جملاس  حيام االتفا ات السابقة،  ا فيها و ال 
اإلراد  احلساانة فااروَّ  وإذا   تسااتفد ا طاارا  مااو تلاات الفر ااة،. الدولااة

ومااااع أو الليربيااااح ياااادركوو أو . لل جت ااااع الاااادو  ودع اااا  سيتضاااااءالو
املنظ ااااة، والاااادول ا عضاااااء فيهااااا، ال ميينهااااا موا اااالة اسااااتهدام املااااوارد 

،  الفاهتاااا سااال يا  حتسااام  وَّ  الشااحيحة ملسااااعد  أطااارا  غاااع مسااتعد 
ينبغااااي أو ي  ااااذ يف االعتبااااار أو أغلبيااااة الليربيااااح ترغااااف يف العااااي  يف 

ليو الفصاؤر املسلحة لاي الاا ماا زالات تأ اذ الشاعف اللياربي : سالم
  يف حقباة ماا بعاد احلارب الباارد  أنَّ   ويا   وي مو وفد بلده إميانا  . رلينة هلا

ع جريئااااة ومتساااا ة بسااااعة تلاااات، ينبغااااي أو تنظاااار املنظ ااااة يف اختاااااذ تااااداب
اايااال ملعاةااة لااذه املشاايلة وغعلااا مااو املشاااكر الناعااة عااو املنازعااات 

أو يناشاااد  إالَّ  وال يساااع الشاااعف اللياااربي. الدا لياااة يف الااادول ا عضااااء
 .82يرتك   بر حر النزا  الَّ أ اجملت ع الدو 

________ 
 .5املرجع نفس ، الصفحة   82
 .7و  6املرجع نفس ، الصفحتاو   83
 .8و  7املرجع نفس ، الصفحتاو   82

القااااارار (: 3522اةلساااااة ) 0225يونيااااا  /حزياااااراو 31املااااا ر   المقررررررر
0110 (0225) 

 ،(0225) 285باااااالقرار وع اااااال   ،0225يونيااااا  /حزياااااراو 01يف 
ا مااح العااام تقريااره املرحلااي احلااادي عشاار عااو بعثااة مرا باااي ا ماام  اادَّم 

وأشار ا مح العام يف تقريره إىل توا ار القتاال باح . 85املتحد  يف ليربيا
اؤر، وإىل موا ااااالة الفصااااااؤر إغاااااالا طااااارا الو اااااول إىل املنااااااطق الفصااااا

املألولااة بالسااياو، رااا أساافر عااو و ااال تسااليم إماادادات اإلغااااة، وإىل 
و اااد انتقلااات الساااي ر  علااا  العدياااد ماااو . معاناااا  املااادنيح بغاااع أي ماااربر

املدو، ووردت تقارير عاو و او  انتهاكاات حلقاوا اإلنسااو أانااء د اول 
 .ن قة ما أو  روجهم منهااحملاربح إىل م

وجاء يف تقرير ا مح العام أو م متر   ة اة اعة اال تصادية لدول 
مااااااايو /أيااااااار 21إىل  07غااااارب أفريقيااااااا عتقاااااد يف أبوجااااااا يف الفاااااارت  ماااااو 

وباااالرغم ماااو أو ا طااارا  الليربياااة   تتو ااار إىل اتفااااا هنااااؤي . 0225
ا بشاأو حار بشأو تيويو جملاس الدولاة، دهار  ادر مل اوس ماو االتفاا

وطلف  اد  اة اعة اال تصادية لدول غرب . عيع املساؤر املعلقة تقريبا  
أفريقيااا إىل زع اااء ا طاارا  الليربيااة إجااراء مااا يلاازم مااو مشاااورات هبااد  

  إذا وما  د التو ار إىل اتفااا، وأشااروا إىل أنَّا. التو ر إىل حر هنااؤي
دع ااا    ع ليااة الساالمساايتعح علاا  ا ماام املتحااد  أو تقااوم باادعم تنفيااذ 

، ليس فقط عاو طرياق إعااد  بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا كامال  
عو طرياق تاوفع املاوارد، ساواء لفرياق املارا بح أيضا   ، برإىل  وامها كامال  

العسااايريح التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا أو إلعااااد  
إزاء اسااات رار تااادفق ا سااالحة إىل عاااو  لقهااام أيضاااا   وأعرباااوا. بنااااء البلاااد

اااااروا الااااادول ا عضااااااء يف اة اعاااااة انتهاكاااااا   ليربياااااا حلظااااار ا سااااالحة، وذكل
عااو اجملت ااع الاادو  كياار، بالتزامهااا بااأو تتقيااد بد ااة فضااال   اال تصااادية،

. حبظر ا سلحة الذي فرض  كار ماو اة اعاة اال تصاادية وجملاس ا ماو
نتباااه ةنااة اةاازاءات الااا أنشااألا الاادول ا عضاااء بتوجياا  اأيضااا   وطااالبوا

. إىل عياااااااع انتهاكاااااااات احلظااااااار( 0225) 285جملاااااااس ا ماااااااو بقاااااااراره 
وباإلضافة إىل ذلت، طلبوا مو فريق املرا بح العسيريح التاابع للج اعاة 
اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا وبعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا 

وناشدوا اجملت اع الادو  تقاد   الع ر عل  حتسح آليات الر د القاؤ ة،
دعاااام سااااو ي إىل اة اعااااة اال تصااااادية لاااادول غاااارب أفريقيااااا، مااااو أجاااار 

علا  احلادود الليربياة وو اال تادفق ا سالحة فعَّالة  تسهير تسيع دوريات
 .86إىل البلد
اجمللاس واليااة مياد د  لتلات الت اورات، أو ا  ا ماح العاام باأو ونظارا  

 31بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف ليربياااااا لفااااارت  االااااااة أشاااااهر، حااااا  
________ 

85  S/1995/473. 
لالطال  عل  البال  الصاادر عاو روسااء دول وحيوماات اة اعاة اال تصاادية   86

 .، املرفق ا ولS/1995/473لدول غرب أفريقيا، انظر 
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أملا  أو تتو ار ا طارا   االل تلات معربا  عو  ،0225سبت رب /أيلول
ااار، عاااو طرياااق اختااااذ  الفااارت  إىل اتفااااا بشاااأو القضاااايا العالقاااة، وأو تتظه 

تشا ر و .   وات مل وسة، اإلراد  السياسية الالزماة لوضاع حاد لألزماة
إنشااااء جملاااس للدولاااة وتأديتااا  ملهامااا ؛ والو اااال الشاااامر : تلااات اا اااوات

إلطالا النار؛ وفس االشتباح بح القوات؛ واالتفاا علا  جادول زماين 
و  . لتنفيااذ اةوانااف ا  اارى مااو ع ليااة الساالم، وال سااي ا نااز  السااالح

 وإذا اساات ر املااأزا السياسااي حبلااول هنايااة فاارت . تنفااذ اا ااوات املااذكور 
 وافقااة جملااس ا مااو، إهناااء بعثااة مرا باااي  ا شااهر الثالاااة، ساايجري، رلنااا  

وحتويلهاا إىل بعثاة  0225سابت رب /أيلاول 31ا مم املتحاد  يف ليربياا يف 
وسااااايجري ا ماااااح العاااااام مشااااااورات ماااااع اة اعاااااة . لل سااااااعي احل ياااااد 

 اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا بشااأو طراؤااق  يااام ا ماام املتحااد  باادور
 .ساعي احل يد ، ويقدم تو يات إىل جملس ا مو يف لذا الصددامل

وإذا أتحااارز تقااادم مل اااوس، ماااو جهاااة أ ااارى،  اااالل فااارت  ا شاااهر 
الثالاااة التاليااة، سيو ااي ا مااح العااام بااأو ينظاار جملااس ا مااو يف إعاااد  

وسايتعح حينئاذ . بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربياا إىل  وامهاا اليامار
عثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا وعال تهاا بفرياق املارا بح تعدير دور ب

العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لادول غارب أفريقياا، لت ياح كار 
و ااالل . ماو لااتح الع ليتاح ماو االضاا ال   هامهاا  زياد ماو الفعالياة

ا شااهر الثالاااة التاليااة، سيتشاااور ا مااح العااام مااع اة اعااة اال تصااادية 
لدول غرب أفريقيا، هبد  تعزيز التعاوو بح بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  
يف ليربيااااا وفرياااااق املااااارا بح العسااااايريح التاااااابع للج اعاااااة وحتدياااااد مفهاااااوم 

 31مشارتح للع لياات، وسايقدم التو اايات الالزماة إىل اجمللاس  بار يااوم 
 .0225سبت رب / أيلول

، أدرل 0225ياا  يون/حزيااراو 31، املعقااود  يف 3522ويف اةلسااة 
 01جملاااااااس ا ماااااااو يف جااااااادول أع الااااااا  تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام املااااااا ر  

وبعاااد إ ااارار جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار . 0225يونيااا  /حزياااراو
احلاق  طلب ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا بناء  عل   ليربيا،

ص مشرو   رار  انتباه اجمللس إىل ن( أملانيا)الرؤيس وجَّ   مث. يف التصويت
 .87كاو  د أتعد  الل مشاورات اجمللس السابقة

ا رتاح ا ماح العاام متدياد الوالياة لا  ماا ياربره يف  و ال رثر ليربيا إوَّ 
ضاااوء العدياااد ماااو الت اااورات اإلةابياااة، مثااار القااادر اليباااع ماااو االتفااااا 
الذي حتقق باح الفصااؤر الليربياة، والزياار  الاا  اام هباا إىل نيجعياا زعايم 

 ماا  را   اةبهااة الوطنيااة الليربيااة، وتااو  احليومااة االنتقاليااة الوطنيااة الليربيااة
السااي ر  اإلداريااة علاا  من قتاااح فاارعيتح سياساايتح إضااافيتح يف البلاااد، 

 حااد الشااروط اهلامااة يف  واختاااذ   ااوات إلزالااة ا لغااام ا رضااية تنفيااذا  
يف  بياد أو وفاد بلاده يادرح أو التقادم الب ايء جادا  . ع لية نز  الساالح

ا  و صو ا ع لية السالم أدى إىل حت ر اجملت ع الدو  تياليال بالظاة،
وماع ذلات، . الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لادول غارب أفريقياا

________ 
87  S/1995/521. 

ال لباااات املسااات ر  مااو جاناااف اجملت اااع الااادو  باااأو  يعتقااد وفاااد بلاااده أوَّ 
يف ع ليااة احملااَرز  لت التقاادمللحاارب  ااد سااهَّ  يضااع زع اااء الفصاااؤر حاادا  

ماااااو جاناااااف ا مااااام الفعَّاااااال  وبااااادوو رارساااااة الضاااااغط والااااادعم. الساااااالم
 ، لياااو الصاارا  الليااربي  ااد حتااوَّل منااذ أمااد طوياار إىل حالااة مااو املتحااد
حياااص وفاااد بلاااده علااا  إعااااد  النظااار يف أي إجاااراء ماااو  وهلاااذا. الفوضااا 

فارجراء كهاذا . جانف ا مم املتحد  ميياو أو ياوحي باالتهلي عاو ليربياا
سااايزيد ماااو جااارأ  الفصااااؤر املتقاتلاااة فتتهافااات علااا  اساااتهدام ا سااالحة 

 .88اياهتا السياسيةواإلرلاب لتحقيق غ
وفد بلده يفهر بأو   بر التصويت، إوَّ متحداا   و ال رثر نيجعيا،

متثر اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا مباادر  فرياد  ماو نوعهاا ماو 
جانااف منظ اااة دوو إ لي ياااة يف ن اااا الرتتيباااات اإل لي ياااة إلدار  ا زماااة 

بار والسالم وا ماو  وحسم الصرا  يف حالة ال هتدد بقاء البلد فحساف،
 ر إنشااااء اة اعاااة اال تصاااادية  سااايدا  ولقاااد شااايَّ . اإل لي ياااح والااادوليح

ملا تو ااه الفصار الثاامو ماو ميثااا ا مام املتحاد  ماو تعااوو باح  ع ليا  
ااا . لم وا ماااو الااادوليحاملنظ اااات اإل لي ياااة وا مااام املتحاااد  يف  اااوو الس 

بلده كاو يأمر يف  ديد والية وفد  ما يتعلق  شرو  القرار،  ال إوَّ  ويف
بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا ملااااد  االاااااة أشااااهر علاااا  ا  اااار،  

ذلاات اإلطااار الاازمين  فالوفااد ياارى أوَّ . أو اا  ا مااح العااام يف تقريااره ك اا
لاااااااو احلاااااااد ا د  امل لاااااااوب لياااااااي تفاااااااي ا طااااااارا  الليربياااااااة باليامااااااار 

ا يف أبوجا، وكذلت لت يح بااللتزامات اةديد  الا   عتها عل  نفسه
. املشااااااااورات اةارياااااااة يف املن قاااااااة دوو اإل لي ياااااااة ماااااااو أو تااااااا ي مثارلاااااااا

تقصااع باااال مساااو  يف املاااد  مااو شاااأن  أو يبعاااص برساااالة سااالبية إىل  وأي
الفصااااؤر يف ليربياااا وميياااو أو يسااافر عاااو اساااتئنا  احلااارب علااا  ن ااااا 

يح التاااااابع مااااو مساااااعد  فرياااااق املاااارا بح العسااااير أيضاااااا   وال بااااد. شااااامر
للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا بااااملوارد الساااو ية واملالياااة حااا  

فارذا كااو وجاود اة اعاة اال تصاادية لادول غارب . ميين  الوفاء بالتزاماتا 
دور وفعاليااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا فااروَّ  أفريقيااا غااع  ااوي،

سيتقيداو عل  حنو   ع لناح
82. 

 اااعوبة احلالاااة يف ليربياااا أمااار حمااابط، لياااو  بوتساااوانا أوَّ وذكااار رثااار 
وتشاير ا مام . يتهل  اجمللاس عاو إةااد حار هلاا سييوو مو اا أ أو

املتحد  مصدر أمر لليربيح، ووجود بعثة مرا باي ا مم املتحد  ي  ئنهم 
اجملت اااع الااادو  منهااارط علااا  حناااو نشاااط يف البحاااص عاااو حلاااول  إىل أوَّ 
ااوإسااهام ب. ملأساااهتم لم عثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا يف ع ليااة الس 

اة اعااة اال تصاااادية  إىل أوَّ أيضاااا   وأشااار. يفااوا بيثاااع  وامهااا العاااددي
لدول غرب أفريقيا أسه ت يف  ربة جديد  لل س وليات الا تتح لهاا 

لم  املنظ ات اإل لي ية عو  يانة وا مو  وجاف الفصار الثاامو ماو الس 
لامااااة  ر دروسااااا  هااااود الااااا تبااااذهلا اة اعااااة اال تصااااادية تااااوف  واة. امليثاااااا

لم يف املستقبر، وتستحق الادعم اليامار ماو جملاس لع ليات حفم الس  
________ 

88  S/PV.3549 2و  3، الصفحتاو. 
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علاا  الاادول  و ااال كااذلت إوَّ . ا مااو ومااو اجملت ااع الاادو  بصااور  عامااة
يف ر اااد وو اااال  حمورياااا   الوا عااة يف املن قاااة دوو اإل لي ياااة أو تااا دي دورا  

بوتسوانا ترحاف باالتزام تلات  إوَّ  اؤال   وأضا . إىل ليربيا تدفق ا سلحة
الدول بربال  ةنة اةزاءات التابعاة لألمام املتحاد  باالنتهاكاات للحظار 

 .21املفروض عل  ا سلحة
اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا باذلت  و ال رثر الصح إوَّ 

يف ذلت  لليربية،  اإلةاد تسوية للقضية ا وتضحيات لاؤلة سعيا   جهودا  
وماار  . إرسااال حفظااة للساالم إىل ليربيااا ع ااال  بالفصاار الثااامو مااو امليثاااا

أ رى، أابتت النيسات املتيرر  الا تعرضت هلاا ع لياة الساالم الليربياة 
ولقااد كاااو رأي الصااح .   ال مييااو حتقيااق السااالم بالوساااؤر العساايريةأنَّاا

ة الصراعات يف أفريقيا ا مهية جملس ا مو ينبغي أو يو  لتسوي دوما أوَّ 
نفساااها الاااا يوليهاااا للصاااراعات يف  اااارات أ ااارى، وأو يسااااند امل الاااف 

يياااااال عاااااو ت بياااااق معاااااايع  املعقولااااة للبلاااااداو والشاااااعوب ا فريقياااااة، وأو
 .20مزدوجة عندما يتعلق ا مر بع ليات حفم السالم يف أفريقيا

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0225) 0110القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 02املااااا ر  ( 0222) 788إىل  راراتااااا   إذ يشاااااع

( 0223) 856و  0223مااارس /آذار 26املاا ر  ( 0223) 803 و 0222
/ أيلااااااااول 22املاااااااا ر  ( 0223) 866و  0223أغساااااااا س / آب 01املاااااااا ر  
 251و  0222أبريااار /نيسااااو 20املااا ر  ( 0222) 200و  0223سااابت رب 

املااا ر  ( 0225) 272 و 0222بر أكتاااو /تشاااريو ا ول 20املااا ر  ( 0222)
أبريااار / نيسااااو 03املااا ر  ( 0225) 285و  0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  03

0225، 
عاااو  0225يونيااا  / حزياااراو 01يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار

 بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا،
قياااق علااا  أو شاااعف ليربياااا يتح ااار املسااا ولية النهاؤياااة عاااو حت يشاااد دوإذ 

 .الوطنية السلم واملصاحلة
علااا  الااادور اإلةاااايب للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا  وإذ يثاااين

 ةهودلا املست ر  مو أجر إعاد  إحالل السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا،
باجت ااا  الق ااة ا  ااع لروساااء دول وحيومااات ةنااة التسااعة  وإذ يرحااف

التابعااة للج اعاااة اال تصااادية واملعنياااة بليربيااا الاااذي عتقااد يف أبوجاااا بنيجعياااا، يف 
 ،0225مايو /أيار 21إىل  07الفرت  مو 

أو مااااو شااااأو  يااااام عيااااع اةهااااات املعنيااااة،  ااااا فيهااااا الاااادول  وإذ يالحاااام
لااادول غاااارب أفريقياااا، ببااااذل جمهاااود متضااااافر ا عضااااء يف اة اعاااة اال تصااااادية 

 ومتناسق آ ر أو يساعد يف دفع ع لية السلم إىل ا مام،

________ 
 .8و  7املرجع نفس ، الصفحتاو   21
 .2املرجع نفس ، الصفحة   20

إزاء عدم متيو ا طرا  الليربية حا  ا و ماو تنصايف  وإذ يساوره القلق
إلطالا النار واختاذ   وات مل وساة فعَّال  جملس الدولة، وإعاد  تثبيت و ال
 ى،حنو تنفيذ أحيام اتفاا أكرا ا  ر 

إزاء اساات رار القتااال بااح الفصاااؤر ودا لهااا  أيضااا   وإذ يساااوره بااالغ القلااق
أجااازاء ماااو ليربياااا، راااا أدى إىل تفاااا م حمناااة الساااياو املااادنيح، وال ساااي ا يف  يف

عاااو تاااأاعه علااا   ااادر  الوكااااالت اإلنساااانية علااا  تقاااد  فضاااال   املنااااطق الريفياااة،
 اإلغااة،

ا ااااااة املقاااااااتلوو، احاااااارتام حقااااااوا إىل الفصاااااااؤر الليربيااااااة، و  وإذ ي لااااااف
 اإلنساو للسياو املدنيح واحرتام القانوو اإلنساين الدو ،

انتهاكااا   إزاء اساات رار تاادفق ا ساالحة إىل ليربيااا وإذ يعاارب عااو بااالغ القلااق
 ،(0222) 788لقرار جملس ا مو 

علاا  الاادول ا فريقيااة الااا سااامهت بقااوات يف فريااق الر ااد  أيضااا   وإذ يثااين
لج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا وعلااا  الااادول ا عضااااء الاااا التاااابع ل

ملفاوضااات السااالم و ااوات حفاام السااالم،  ااا يف ذلاات دع ااا    اادمت املساااعد 
 التربعات املقدمة إىل  ندوا ا مم املتحد  االستئ اين لليربيا،

 ؛0225يوني  /حزيراو 31بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
أو است رار الدعم الذي يقدم  اجملت اع الادو  لع لياة السالم  ي كد - 2

يف ليربياااا،  ااااا يف ذلاااات اسااات رار وجااااود بعثااااة مرا بااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا، 
يتو ااال علاا  مااا تتهااذه ا طاارا  الليربيااة مااو إجااراءات فوريااة لتسااوية  الفاهتااا 

 بالوساؤر السل ية وحتقيق املصاحلة الوطنية؛
 ؛0225سبت رب / أيلول 05متديد والية البعثة ح   يقرر - 3

ا طاارا  الليربيااة علاا  أو تسااتغر لااذه الفاارت  إلحااراز تقاادم  حيااص - 2
التحديااد   ْجااوَ  جاااد وكبااع حنااو تنفيااذ اتفااا ي أكوسااومبو وأكاارا، وأو تتهااذ علاا 

 :اا وات التالية
 تنصيف جملس الدولة؛ ( أ )

 الا النار؛إلطوفعَّال  إعاد  تثبيت و ال شامر (ب)

 فس اشتباح عيع القوات؛ (ل)

وضاااااع جااااادول زماااااين و  اااااط متفاااااق عليه اااااا لتنفياااااذ عياااااع  (د)
 اةوانف ا  رى مو االتفا ح، وال سي ا ع لية نز  السالح؛

يع اااد إىل  الَّ أ أناا  ينااوي، بعااد النظااار يف تقرياار ا مااح العااام، يعلااو - 5
  ياااااااتم االمتثاااااااال ، ماااااااا 0225سااااااابت رب /أيلاااااااول 05 دياااااااد والياااااااة البعثاااااااة يف 

 أعاله حبلول ذلت املوعد؛ 2لله وات املذكور  يف الفقر  

استعداده، يف حاال إحاراز تقادم ذي شاأو يف ع لياة الساالم  يعلو - 6
 05أعاااااااله حبلااااااول  2مااااااا يتعلااااااق باااااااا وات املااااااذكور  يف الفقاااااار   يف ليربيااااااا يف

ع إد ااال ، للنظاار يف إعاااد  البعثااة إىل  وامهااا الياماار ماا0225ساابت رب /أيلااول
تعااااديالت مناساااابة علاااا  واليتهااااا وعال تهااااا مااااع فريااااق الر ااااد التااااابع للج اعااااة 
اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا لت ياااااح لااااااتح الع ليتاااااح ماااااو االضااااا ال  
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عااااو النظاااار يف اةوانااااف فضااااال    هامه ااااا كاااار علاااا  حااااد   زيااااد مااااو الفعاليااااة،
 ا  رى لبناء السلم يف ليربيا بعد انتهاء الصرا ؛

وزراء ةناة التساعة املعنيااة بليربياا التابعاة للج اعاة اال تصااادية  حياص - 7
لااادول غااارب أفريقياااا علااا  أو يااادعوا، علااا  النحاااو الاااذي أذو بااا  روسااااء دوهلااام 

ماايو /أياار 21إىل  07وحيوماهتم يف اجت ا    اة أبوجاا املعقاود يف الفارت  ماو 
يح ، إىل عقااااااد اجت ااااااا  جديااااااد لألطاااااارا  الليربيااااااة والزع اااااااء السياساااااا0225

الليربيااح يف أ اارب و اات ريااو بغيااة حاار املساااؤر املعلقااة مااو التسااوية السياسااية 
 ؛هناؤيا   حال  

دع ااااا   الاااادول ا عضاااااء علاااا  أو تقاااادم، يف غضااااوو ذلاااات، حيااااص - 8
ااااا لم يف ليربياااااا عاااااو طرياااااق املساااااامهة يف  اااااندوا ا مااااام إضاااااافيا، إىل ع لياااااة الس 

املالياة والساو ية وغعلاا ماو أشايال املتحد  االستئ اين لليربيا، وتوفع املساعد  
للقااااوات املشاااارتكة يف فريااااق الر ااااد بغيااااة متييناااا  مااااو االنتشااااار دع ااااا   املساااااعد 

مااا يتعلااق بتج يااع الفصاااؤر  واالضاا ال  بواليتاا  علاا  الوجاا  التااام، وخبا ااة يف
 الليربية ونز  سالحها؛

إىل ا ماااح العاااام أو يوا ااار يف لاااذا الصااادد باااذل جهاااوده  ي لاااف - 2
ية إىل احلصول عل  موارد مالية وسو ية مو الدول ا عضاء، وحياص الادول الرام

 الا تعهدت بتقد  املساعد  عل  الوفاء بالتزاماهتا؛
عيااع الاادول بالتزاماهتااا بااأو تتقيااد بد ااة باااحلظر املفااروض  يااذكلر - 01

 788علاا  توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا  وجااف القاارار 
وعااارض عياااع حااااالت انتهااااح حظااار تورياااد ا سااالحة علااا  اللجناااة  (0222)

 ؛(0225) 285املشأ  ع ال  بالقرار 
ضاااااارور  اساااااات رار فريااااااق الر ااااااد والبعثااااااة يف  ي كااااااد مااااااو جديااااااد - 00
 هلاذه الغاياة حياص فرياق الر اد علا  يف وفاء كار منه اا بواليتا ، وحتقيقاا   التعاوو

 ويات لت يينها مو الوفاء بواليتها؛  مع البعثة عل  عيع املستاااد  تعاونااازي
فرياااق الر ااد علااا  اختاااذ اإلجاااراءات الالزمااة لتاااوفع ا ماااو  حيااص - 02

بأدوار ومس وليات كر مو املتعل ق  لالتفااوفقا   ملرا   البعثة واملودفح املدنيح
 ؛(S/26272)البعثة وفريق الر د يف إطار تنفيذ اتفاا كوتونو 

باأو حتارتم عياع الفصااؤر يف ليربياا بد اة مركاز  ي الف مر  أ ارى - 03
عااو املنظ ااات والوكاااالت الااا تقااوم بريصااال فضااال   أفااراد فريااق الر ااد والبعثااة،

املساااااعد  اإلنسااااانية إىل عيااااع أرجاااااء ليربيااااا، وي الااااف كااااذلت أو تيساااار تلاااات 
الفصاااؤر ع لياااات إيصااال املسااااعد  وأو تلتاازم بد اااة بقواعااد القاااانوو اإلنسااااين 

 املن بقة؛ الدو 
علاااااا  اةهااااااود الااااااا تبااااااذهلا الاااااادول ا عضاااااااء واملنظ ااااااات  يثاااااين - 02

سي ا جهود البلداو اجملااور   اإلنسانية يف تقد  املساعد  اإلنسانية ال ارؤة، وال
 يف مساعد  الالجئح الليربيح؛

منظ ة الوحاد  ا فريقياة علا  موا الة تعاوهناا ماع اة اعاة  حيص - 05
 ب أفريقيا يف تشجيع  ضية السلم يف ليربيا؛اال تصادية لدول غر 

يبذالنااا  ماااو  عاااو تقاااديره لألماااح العاااام ورثلااا  ااااااص ملاااا يعااارب - 06
 جهود ال تير مو أجر إحالل السلم وحتقيق املصاحلة يف ليربيا؛

ي لف إىل ا مح العام أو يوا ر، عل  النحو املباح يف تقرياره،  - 07
ير التنفيذ الع لي للوالية، وأو يقدم التقارير استعراض مستوى أفراد البعثة وتعد
 يف لذا الشأو حسف اال تضاء؛

تقرياارا   إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل جملااس ا مااو أيضااا   ي لااف - 08
 ؛0225سبت رب /أيلول 05عو احلالة يف ليربيا  بر 

 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 02
 حيوماة التصويت، إوَّ  و الت رثلة الواليات املتحد ، متحداة بعد

باالرغم ماو  بلدلا ت يد متديد والية بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا،
بيااد . التقاادم املنشااود شااعورلا الع يااق خبيبااة ا ماار إزاء عاادم إحااراز البعثااة

ساابت رب، و ااال /أيلااول 05   مااا   يتحقااق، حبلااولأهنااا شااددت علاا  أنَّاا
ةديااااد وتولياااا  السااااال ة إطااااالا نااااار حقيقااااي وتنصاااايف جملااااس الدولااااة ا

بنز  السالح وفس االشتباح  جادا   احلقيقية، والتزام عيع الفصاؤر التزاما  
فااروَّ  لبااا ي بنااود ع ليااة السااالم، بااح القااوات ووضااع جاادول زمااين حماادد
و ااد أيااد وجهااة النظاار . 22سااتنتهي بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا
 .23لذه رثال فرنسا واالحتاد الروسي

راااثال إي الياااا وأملانياااا وجهاااة نظااار ا ماااح العاااام املت ثلاااة يف أنااا   وأياااد
  تس   الظارو  يف ليربياا لبعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  باالضا ال   ما

 . فرهنا ينبغي حتويلها إىل بعثة لل ساعي احل يد  22بواليتها

القااااارار (: 3577اةلسااااة ) 0225سااااابت رب /أيلااااول 05املااااا ر   المقرررررر
0102 (0225) 

 ،(0225) 0110بااااالقرار وع ااااال   ،0225ساااابت رب /أيلااااول 2 يف
ا مح العام إىل اجمللس تقرياره املرحلاي الثااين عشار عاو بعثاة مرا بااي  دَّم 

وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار حباادوع بعااس . 25ا ماام املتحااد  يف ليربيااا
الت ورات اإلةابية عل  اةبهة السياسية، وبتحسو آفاا السالم بشير 

يااوو أفضاار رااا كاااو علياا  احلااال يف أي و اات مضاا  منااذ اناادال   ااد ي
وكااو رؤايس اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا  اد . احلارب ا للياة

 02إىل  06دعاااا إىل عقاااد اجت اااا  للفصااااؤر يف أبوجاااا، يف الفااارت  ماااو 
ل اتفاااااا أبوجااااا ويعااااد  . “اتفاااااا أبوجااااا”أغساااا س، تتااااول بتو يااااع /آب

مااااا بعااااد  كوسااااومبو حسااااب ا أوضااااحته ا يفويي اااار اتفااااا ي كوتونااااو وأ
وماو باح ا ماور الاا ناص عليهاا االتفااا وماا أسافر عنا  . اتفا ات أكارا

أغسااا س وإنشااااء جملاااس دولاااة /آب 26إ ااارار و اااال إلطاااالا الناااار يف 
وحسااف التقااارير الااا تلقالااا ا مااح العااام، . ساابت رب/أيلااول 0جديااد يف 

د اليامااار ماااو عياااع الزع ااااء تت تاااع احليوماااة االنتقالياااة اةدياااد  بالتأييااا
________ 

 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو   22
 .02إىل  02املرجع نفس ، الصفحتاو   23
 .08و  07والصفحتاو  02املرجع نفس ، الصفحة   22
25 S/1995/781. 
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بااأو ا طاارا   ااد أيضااا   وأفااادت التقااارير. السياساايح الرؤيساايح يف ليربيااا
وعاالو  علا  ذلات،  امات . شرعت يف ع لية فاس االشاتباح باح  واهتاا

الاااادول ا عضااااااء يف اة اعاااااة اال تصاااااادية علاااا  مااااادار ا شاااااهر القليلاااااة 
واجت ااااع رثلولااااا . اال  فعَّاااا املاضااااية بتنساااايق سياساااااهتا  اااااه ليربيااااا تنساااايقا  

بزع اااء الفصاااؤر يف مناساابات عديااد  لتسااهير التو اار إىل إباارام اتفاااا 
  دهاارت روح جديااد  مااو التعاااوو بااح ا طاارا  الليربيااة هناااؤي، وباادا أنَّاا

 .واة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا
وأشاااار ا مااااح العااااام إىل أو جناااااح ع لياااة السااااالم يف ليربيااااا يعت ااااد 

عادل   أو لنااح إالَّ  ساو النياة لادى ا طارا  الليربياة،ر حت عل  تاوفو  أساسا  
عنا ااااار حا اااااة يف تلااااات الع لياااااة تت لاااااف املشااااااركة والااااادعم اليااااااملح 

وماااو باااح لاااذه العنا ااار تساااري  املقااااتلح وإعااااد  . اجملت اااع الااادو  ماااو
إدماجهم يف احليا  املدنية، وتقد  املساعد  التقنية والسو ية إىل الشارطة 

 .الوطنية
وذكااااار ا ماااااح العااااااام أنااااا  يعتاااااازم أو يتشااااااور مااااااع رؤااااايس اة اعااااااة 
اال تصادية لدول غرب أفريقيا بشأو إميانية عقد م متر إعالو التربعات 
لليربيااا، مااو أجاار تاادبع املااوارد امل لوبااة لفريااق املاارا بح العساايريح التااابع 

ية السالم للج اعة اال تصادية واالحتياجات ا  رى الالزمة لتقدم ع ل
إيفاااد بعثااة إىل ليربيااا لتقياايم االحتياجااات أيضااا     يزمااعو ااال إنَّاا. يف ليربيااا

 22إيفاااد أيضااا     يعتاازموأضااا  أنَّاا. يف ضااوء ت ااور تنفيااذ اتفاااا أبوجااا
إىل بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا، حااا  إضاااافيا   عسااايريا   مرا باااا  

ر ااد و ااال إطااالا النااار  تاات يو البعثااة مااو االضاا ال   ساا ولياهتا يف
ويف الو ااات نفسااا ، ستوا ااار البعثاااة الع ااار ماااع . وفاااس اشاااتباح القاااوات

فريق املرا بح العسيريح مو أجر التو ر إىل مفهوم مشرتح للع ليات، 
وأو   بأو ينظار اجمللاس يف . يتعرض بعدؤذ عل  جملس ا مو للنظر في 

التفاااا ووفقااا   .0226يناااير /كااانوو الثاااين  30متديااد واليااة البعثااة حاا  
ماو   ر جهادا  تادَّ  الَّ أ يتعح عل  ا طرا   الل تلت الفرت فرنَّ   أبوجا،

. أجر إجناز فس االشتباح بح  واهتا و  يعهاا وناز  ساالحها وتسارحيها
وإذا أ فقت ا طرا  يف الوفاء بالتزاماهتا  وجاف االتفااا يف أي و ات 

إلعااد  النظار يف مشااركة مو ا و ات، فلو يرتدد يف دعو  جملاس ا ماو 
 .بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا

، أدرل 0225سابت رب /أيلاول 05، املعقود  يف 3577ويف اةلسة 
 03جملاااااااس ا ماااااااو يف جااااااادول أع الااااااا  تقريااااااار ا ماااااااح العاااااااام املااااااا ر  

وعقف إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثلاي . 0225سبت رب /أيلول
طلبه ا، إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو  بناء  عل  غانا وليربيا،

انتباه أعضاء اجمللاس إىل ( إي اليا)الرؤيس ووجَّ   .هل ا احلق يف التصويت
، 26نااص مشاارو   اارار كاااو  ااد أتعاادل يف سااياا مشاااورات اجمللااس السااابقة

ااا   .27أتد ااار علااا  مشااارو  القااارار وتاااال تنقيحاااا   انتباااالهم إىل أيضاااا  ووجَّ
________ 

26 S/1995/790. 
 .S/PV.3577انظر  27

موجَّهة إىل رؤيس جملس ا مو  0225أغس س /آب 25رسالة م ر ة 
، حييااااار هباااااا ناااااص اتفااااااا أبوجاااااا، ورساااااالة م ر اااااة 28ماااااو رثااااار نيجعياااااا

، 22أغسااا س موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو رثااار غاناااا/آب 31
موجَّهااااة إىل  0225أغساااا س /آب 28حيياااار هبااااا نااااص رسااااالة م ر ااااة 

 .نص اتفاا أبوجاأيضا   ا مح العام مو وزير  ارجية غانا، ومرفق هبا
فااروَّ  باادايات  اطئااة وجوانااف فشاار،عاادل     بعاادو اال رثاار غانااا إنَّاا

و د حت لت دول املن قة دوو . احلرب ا للية الليربية تضع أوزارلا أ عا  
اإل لي ية لغرب أفريقيا، ولي الدول الا متر لي نفسها بضيق ا تصادي 

وكانااات . يف حماولتهااا احتاااواء احلاارب ا للياااة الليربيااة لااااؤال   شااديد، عبئااا  
نيجعيااااا وغانااااا بوجاااا   اااااص تشااااعراو باضاااا رارمها إىل تقااااد  تضااااحيات  

وةف عل  ا مم . كربى إلةاد حر للحالة الليربية، ومها منهيتاو ا و
املتحد  أو تقوم بواجبها الصحي  يف حشد املوارد املالية واملادية الالزماة 

ر يف إحااالل ساالم داؤاام وحيااا  مدنيااة منتظ ااة يف ليربيااا إىل لتحوياار ا ماا
. وةف عل  اجملت ع الدو  إذو أو يض لع  س وليت   اه ليربيا. حقيقة

جملااس ا مااو واليااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ميااد د  ومااو احلاساام أو
ليربياا، وليااو يف مااا يتجاااوز ذلاات لناااح واجااف اجمللااس اإلضااايف املت ثاار 

ة تادابع يقرتحهاا ا ماح العاام ماو أجار احلصاول علا  املاوارد يياد أيَّايف تأ
وتتضااا و تلااات املهاااام تعزياااز  اااوات فرياااق الر اااد . الالزماااة لل هاااام املاالاااة

لت ياح القاو   كباعا  تعزيازا    التابع للج اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا
دية لدول غرب  وات اة اعة اال تصاَوزْ   مو الوفاء بواليتها املت ثلة يف

أفريقيااا يف عيااع أحناااء ليربيااا؛ وإحيااام إغااالا عيااع حاادود ليربيااا ليفالااة 
عاادم إد ااال أي أساالحة أو ذ ااااؤر إىل ليربيااا؛ ووضااع احملاااربح التاااابعح 
ة يع الفصاؤر يف  ي ات و ريدلم مو السالح؛ وإ امة نقاط تفتاي  

الالجئااااااح علااااا  ال ااااارا ملرا بااااااة حركاااااة ا سااااالحة واملساااااااعد  يف توجيااااا  
واملشرديو يف الادا ر؛ والقياام بادوريات لبعاص الثقاة ماو أجار هتيئاة جاو 

واملشااركوو يف معاةاة احلالاة يف . يفضي إىل إجراء انتهابات حر  ونزيهة
ليربيا يشرفوو عل  حتقيق نصر كبع لل جت ع الدو  وعل  حتقيق ا مر 

فااااااااااء وتناشاااااااااد غاناااااااااا أعضااااااااااء جملاااااااااس ا ماااااااااو الو . اجملساااااااااد يف امليثااااااااااا
 .011 س ولياهتم

اتفااااا أبوجاااا ةااري تنفياااذه ولااو ين اااوي علااا   و ااال رثااار ليربيااا إوَّ 
. آفاا أفضر مو أي و ت مض  إلةاد حر سليم هناؤي لألزماة الليربياة

اار بااأو اجمللااس حاادد يف  ااراره  مااو الشااروط  عااددا  ( 0225) 0110وذكل
ومنذؤاااذ، د تنصااايف جملاااس الدولاااة وتعياااح جملاااس . لت دياااد والياااة البعثاااة
 وال ياااازال و اااال إطااااالا النااااار ساااااريا  . البلاااادحالياااا   الاااوزراء، ولااااو حيياااام

الليربيااح حياادولم ا ماار أكثاار فااروَّ  ويف داار لااذه االفيااة،. بشااير عااام
وتضاااع احليوماااة . ماااو أي و ااات مضااا  يف إميانياااة إحاااالل سااالم داؤااام

________ 
28 S/1995/742. 
22 S/1995/756. 
011 S/PV.3577 6إىل  2، الصفحات. 
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سااااارتاتيجيات لبااااادء إنعاااااا  اال تصااااااد، ولاااااي حتااااااول تلبياااااة احتياجاااااات ا
السياو الغذاؤياة والصاحية، وإعااد  فات  املادارس يف املنااطق الاا أ اب  
مو امل يو الو ول إليها والا تقع حتت ساي رهتا، وإعااد  تاوفع ال ا اة 

 و ااري. اليهرباؤيااة ومياااه الشاارب واملرافااق االجت اعيااة ا  اارى للعا اا ة
برعااااد  دمااا  املقااااتلح املتعل قاااة  منا شاااات حاااول املساااألة اةولرياااةا  أيضااا

يف  إالَّ  وليو ال مييو بذل لذه اةهود كلها. السابقح يف اجملت ع املدين
ااوليااذا، تت . جااو مااو الساالم وا مااو املسااتدامح ق احليومااة ع لهااا مااع نس 

يقيااا فرياق ر ااد إطااالا الناار التااابع للج اعااة اال تصاادية لاادول غاارب أفر 
وبعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا كي ااا تنفااذ، يف التو ياات املناسااف، 
العنصاااريو احلاااا ح املت ثلاااح يف ناااز  ساااالح احملااااربح وتسااارحيهم، علااا  

ويضام وفاد بلاده . النحو املنصوص علي  يف عيع االتفا ات ذات الصلة
عااااااة  ااااااوت  إىل النااااااداء الااااااداعي إىل تزويااااااد فريااااااق الر ااااااد التااااااابع للج ا

اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا باااملوارد اإلضااافية وغااع ذلاات مااو الاادعم 
ولقاااد حت لااات اة اعاااة . الساااو ي حااا  يااات يو ماااو االضااا ال  بواليتااا 

ملاد  وساة أعااوام لياي حتااافم  كبااعا    اال تصاادية لادول غاارب أفريقياا عبئاا  
ماااو الفصاار الثاااامو ماااو  52ماااع املاااد   ومتاشااايا  . علاا  وجودلاااا يف ليربيااا

ثااااا ا مااام املتحااااد ، الاااا تشاااجع دور الرتتيبااااات اإل لي ياااة يف ساااابير مي
احملافظااااة علاااا  الساااالم وا مااااو الاااادوليح، أك اااار جملااااس ا مااااو، برنشاااااء 
وإيفاااد بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا، جهااود اة اعااة اال تصااادية 

يا و د أدى اشرتاح بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليرب . لدول غرب أفريقيا
يف ع لية السالم إىل بعص الثقة لدى الليربيح يف أو اجملت ع الدو  ي يد 

وكااذلت . رغباتهم يف اساتعاد  السااالم وعاود  ا ماور إىل نصاااهبا يف ليربياا
أكاااارب  مالياااا  دع اااا   ر ا مااام املتحااااد أو تاااوف   تأمااار ليربياااا حيوماااة وشااااعبا  

صاادية لادول غارب لو متااح ا و لفرياق الر اد التاابع للج اعاة اال ت را
التعاااوو بااح اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا  وَّ  أفريقيااا وذلاات

وا ماام املتحااد ، عناادما تتقلااد الساال ة يف ليربيااا حيومااة منتهبااة ب ريقااة 
و بالفعااااااااار يف ساااااااااجالت املنظ اااااااااة بو اااااااااف   صاااااااااة دميقراطياااااااااة، سااااااااايدوَّ 

أ ااارى فرياااد ، مييااو ت بياااق الاادروس املساااتقا  منهااا علااا  نزاعااات  جناااح
 .010العا  يف

يف البحص  مثة تقدما    بر التصويت، إوَّ متحداا   و ال رثر نيجعيا،
غاع . عو السالم يف ليربياا  اد حتقاق عقاف اإلبارام النااج  التفااا أبوجاا

أو وفد بلده يدرح أو اال تبار احلقيقاي لاللتازام اةدياد بالساالم يي او 
الرؤيسااااية مااااو االتفاااااا، يف اسااااتعداد ا طاااارا  الليربيااااة لتنفيااااذ اةوانااااف 

و ا ة فس اشاتباح القاوات، والتج ياع يف معسايرات، وناز  الساالح،  
ولقااد أدى  اااد  اة اعااة اال تصااادية .  تاارد يف اةاادول الاازمين املاانقَّ  ك ااا

ولاي تنتظار . دورلم، و امت ا طرا  الليربية  ا طالبها ب  جملس ا مو
 اة جملااس ا ماو، مااو ا و لياو تعاار  ماا ساايفعل  اجملت اع الاادو ، و ا

أجااار مسااااعد  ا طااارا  الليربياااة يف تنفياااذ عياااع اتفا اهتاااا ولااادعم فرياااق 
ولقاااد الحااام . الر اااد التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا

________ 
 .8إىل  6املرجع نفس ، الصفحات  010

جناااح ع ليااة السااالم يف ليربيااا    يف حااح أوَّ ا مااح العااام عااو  ااواب أنَّاا
 أو لناح إالَّ  لليربية،سو النية لدى ا طرا  ار حت عل  توفو  ا  يعت د أساس

عنا ر حا ة يف تلت الع لية تت لف املشاركة الياملة مو اجملت اع عدل  
وتشاا ر لااذه العنا اار نااز  السااالح وتسااري  املقاااتلح، وإعاااد  . الاادو 

يف احلياااا   61 111إىل  51 111إدماااال مقااااتلح يقااادر عاااددلم ماااو 
عاة اال تصاادية لادول املدنية، وتقد  املساعد  لفريق الر د التاابع للج ا

. ولناااح حاجااة للقيااام باملزيااد يف ساابير دعاام فريااق الر ااد. غاارب أفريقيااا
ا اارتاح ا مااح العااام عقااد ماا متر  ويأماار وفااد بلااده أو ياارى النااور وشااييا  

إلعااااااااالو التربعااااااااات لليربيااااااااا مااااااااو أجاااااااار عااااااااع املااااااااوارد الااااااااا حيتاجهااااااااا 
. بسااااااهاءويناشااااااد وفااااااد بلااااااده اجملت ااااااع الاااااادو  أو يسااااااتجيف  الفريااااااق،
وفااااد بلااااده أو يوافااااق علاااا  تو ااااية ا مااااح العااااام بتجديااااد واليااااة  ويساااار
، وليااو الوفااد كاااو يأماار أو 0226يناااير /كااانوو الثاااين  30حاا   البعثااة

بالع اااااار علاااااا  اسااااااتعاد  البعثااااااة لقوهتااااااا الياملااااااة   يباااااادي اجمللااااااس التزامااااااا  
حاااااااازم عاااااااو الااااااادعم السياساااااااي وعاااااااو دعااااااام اجمللاااااااس لع لياااااااة  كتعباااااااع
 نيجعيااا تت لااع إىل تو اايات ا مااح العااام وأشااار إىل أوَّ . الليربيااة السااالم
 فهااااوم جديااااد لع ليااااات البعثااااة،  ااااا يف ذلاااات عال تهااااا بفريااااق املتعل قااااة 
 .012الر د

وفاااد بلاااده يااارى أو ع لياااة الساااالم يف ليربياااا  و اااال رثااار الصاااح إوَّ 
  عندما تبدي ا طرا  املعنياة اإلراد إالَّ  فراأابتت أو ز م السالم ال يتو 
ففي  راعات يف بعس املناطق، و ا ة . ال يبة لتحقيق تسوية سياسية

الصااااراعات بااااح أطاااارا   تلفااااة دا اااار بلااااد، ال مييااااو حتقيااااق الساااااالم 
 وياارى وفااد بلااده. بالوساااؤر اإللزاميااة وال مييااو فاارض السااالم مااو ااااارل

أو املشاركة النش ة ماو جاناف اجملت اع الادو ، و ا اة املنظ اات أيضا  
اارتاإل لي ياا ع ليااة أيضااا   ة، يف أنشاا ة الوساااطة وحفاام السااالم،  ااد يسل

 .013السالم يف ليربيا
 شاافويا  املنقَّحااة  للتصااويت مشاارو  القاارار، بصاايغت طتاارح  وبعااد ذلاات

، (0225) 0102باإلعاااا  بو اااف  القااارار واعتت اااد  يف شااايل  امل  ااات،
 :ويف ما يلي نص 
 ،جملس ا مو إوَّ 

باحلالاة يف ليربياا، وخبا اة القارار املتعل قاة  إىل عيع  راراتا  الساابقة إذ يشع
 ،0225يوني  /حزيراو 31امل ر  ( 0225) 0110

عاو بعثاة  0225سابت رب /أيلاول 2يف تقريار ا ماح العاام املا ر   و د نظار
 مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا؛

 02الليربيااااة يف  ا طااارا ماااا  را   باتفاااااا أبوجاااا الااااذي و عتااا  وإذ يرحاااف
ر اتفااا كوتوناو واتفااا أكوساومبو ل ويي   ، والذي يعد  0225أغس س /آب

 ح  بعد ذلت اتفاا أكرا،عل  النحو الذي وضَّ 

________ 
 .8إىل  6املرجع نفس ، الصفحات  012
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  013
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 بتنصايف جملاس دولاة جدياد، وإعااد  إ ارار و اال شاامر أيضاا   وإذ يرحف
إلطالا النار، وبدء فس اشاتباح القاوات، واالتفااا بشاأو جادول زماين وفعَّال 

 و  ط جديديو لتنفيذ عيع أوج  االتفاا ا  رى،
عل  الدور اإلةاايب الاذي تضا لع با  اة اعاة اال تصاادية لادول  وإذ يثين

غاااارب أفريقيااااا يف جهودلااااا املساااات ر  مااااو أجاااار إعاااااد  إحااااالل الساااالم وا مااااو 
 واالستقرار يف ليربيا،

ااصااااوص علاااا  جهااااود حيااااوما نيجعيااااا وغاناااااا،   ْجااااوَ  علاااا  وإذ يثااااين
 فه ا احليومة املضيفة واحليومة الا اض لعت برؤاسة اجت ا  أبوجا علا  بو 

ماا باح ا طارا   يف التو ار إىل اتفااا أبوجاا يف كباعا    التوا ، وأسه تا إسهاما  
 الليربية،

ا طاااارا  الليربيااااة  ااااد أحاااارزت هبااااذه الت ااااورات اإلةابيااااة  أوَّ  وإذ يالحااام
 حنو حر النزا  بالوساؤر السل ية، كبعا    تقدما  

عل  ضارور   ياام عياع ا طارا  الليربياة بشاير كامار بااحرتام يشد د وإذ 
ماااا يتعلاااق  وتنفياااذ عياااع االتفا اااات وااللتزاماااات الاااا د لااات فيهاااا، و ا اااة يف

باإلبقااء علا  و اال إطاالا الناار، وبناز  ساالح املقااتلح وتسارحيهم، واملصاااحلة 
 الوطنية،
علاا  أو شااعف ليربيااا يتح اار املساا ولية يف النهايااة  ماار  أ اارىد يشااد  وإذ 

 عو حتقيق السلم واملصاحلة الوطنية،
تاااازال تسااااهم  عااااو تقااااديره للاااادول ا فريقيااااة الااااا أسااااه ت وال وإذ يعاااارب

 بقوات يف فريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا،
عد  لادعم ع لياة السالم، عل  الدول ا عضاء الا  ادمت املساا وإذ يثين

  ا يف ذلت تقد  التربعات إىل  ندوا ا مم املتحد  االستئ اين لليربيا،
  بتو ياااع اتفااااا أبوجاااا ساااتلزم ماااوارد إضاااافية ماااو القااااوات أنَّااا وإذ يالحااام

واملعدات والادعم بالساو يات لفرياق الر اد حا  يات يو ماو االنتشاار يف عياع 
سي ا ع لياة ناز   وج  املهتلفة لالتفاا، والأحناء البلد ل شرا  عل  تنفيذ ا 

 السالح والتسري ،
 ؛0225سبت رب /أيلول 2بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
متدياااااد والياااااة بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف ليربياااااا لغاياااااة  يقااااارر - 2
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بزيااااد  عااادد املااارا بح فاااورا   بعااازم ا ماااح العاااام علااا  القياااام يرحاااف - 3
لر اد و اال إطاالا الناار وفاس اشاتباح مرا باا   العسيريح  قادار ااناح وأربعاح

يف الوا ااع يف تنفيااذ احملااَرز  القااوات، وياارى أو تسااتند أي زياااد  أ اارى إىل التقاادم
 اتفاا السلم؛

بعااااااازم ا ماااااااح العاااااااام القياااااااام،  بااااااار هناياااااااة تشاااااااريو  أيضاااااااا   يرحاااااااف - 2
بتقااااااد  تو اااااايات، ليااااااي ينظاااااار فيهااااااا اجمللااااااس، عااااااو ، 0225أكتااااااوبر /ا ول
الع ليااااات اةديااااد للبعثااااة، والااااذي ينبغااااي أو يتضاااا و، يف علااااة أمااااور،  مفهااااوم
التااااااادابع اليفيلاااااااة بتعزياااااااز العال اااااااة باااااااح البعثاااااااة وفرياااااااق الر اااااااد التاااااااابع  اختااااااااذ

اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا، وجواناااف ناااز  الساااالح والتساااري ،  للج اعاااة
 سااااااتحتال إليهااااااا البعثااااااة لالضاااااا ال   هامهااااااا بيفاااااااء ، وبشااااااأو املااااااوارد الااااااا

عااااو عزماااا  اسااااتعراض تو اااايات ا مااااح العااااام واالسااااتجابة هلااااا بصااااور   ويعاااارب
 عاجلة؛
إىل ع ليااااة إضااااافيا  دع ااااا   الاااادول ا عضاااااء علاااا  أو تقاااادم حيااااص - 5

الساااالم يف ليربيااااا عااااو طريااااق املسااااامهة يف  ااااندوا ا ماااام املتحااااد  االسااااتئ اين 
يف لاااذا ااصاااوص إىل الااادول الاااا تعهااادت بتقاااد  املسااااعد   لليربياااا، وي لاااف
 الوفاء بالتزاماهتا؛

عيااااع الاااادول ا عضاااااء علاااا  تااااوفع املساااااعد  املاليااااة  أيضااااا   حيااااص - 6
لفرياااق الر اااد بغياااة متيينااا  ماااو دع اااا   والساااو ية وغعلاااا ماااو أشااايال املسااااعد 

ياااااة وناااااز  يتعلاااااق بتج ياااااع الفصااااااؤر الليرب  ماااااا االضااااا ال  بواليتااااا ، و ا اااااة يف
 سالحها؛
إىل ا ماااح العاااام أو يوا ااار يف لاااذا الصااادد باااذل جهاااوده  ي لاااف - 7

الرامياااة إىل احلصاااول علااا  ماااوارد مالياااة وساااو ية ماااو الااادول ا عضااااء، ويرحاااف 
ينتويااا  مااااو القياااام، بالتشااااور مااااع رؤااايس اة اعاااة اال تصااااادية لااادول غاااارب   اااا

أسار  و ات رياو ة اع املاوارد أفريقياا، بعقاد ما متر إلعاالو التربعاات لليربياا يف 
الاااا حيتاجهاااا فرياااق الر اااد وغعلاااا ماااو االحتياجاااات احلا اااة الالزماااة للنهاااوض 

 بع لية السلم يف ليربيا؛
بعااااازم ا ماااااح العاااااام علااااا  إيفااااااد بعثاااااة إىل ليربياااااا للتشااااااور  يرحاااااف - 8

الزع اااء الليربيااح وغااعلم مااو ا طاارا  املعنيااة بشااأو الشااروط الااا ين ااوي  مااع
ت ااااور تنفيااااذ اتفاااااا أبوجااااا، ويت لاااع إىل تلقااااي تقريااااره عااااو نتاااااؤ  البعثااااة عليهاااا 

 وتو ياهتا؛
الدول ا عضاء، وخبا اة البلاداو ا فريقياة، علا  النظار يف  عيشج   - 2

 توفع  وات لتوسيع فريق الر د؛
اساااات رار الاااادعم الااااذي يقدماااا  اجملت ااااع الاااادو  لع ليااااة  أوَّ  ي كااااد - 01

لااات اساااات رار اشااارتاح البعثاااة، يتو اااال علااا  اساااات رار السااالم يف ليربياااا،  اااا يف ذ
ا طااارا  الليربياااة بتساااوية  الفاهتاااا بالوسااااؤر السااال ية وحتقياااق املصااااحلة  التااازام

 الوطنية؛
ر - 00 عياااع الااادول بالتزاماهتااا باااأو متتثااار بد ااة للحظااار املفاااروض  يااذك 

 788علاا  توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا  وجااف القاارار 
، وأو تعاارض عيااع حاااالت 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 02املاا ر  ( 0222)

انتهااااح حظااار تورياااد ا سااالحة علااا  ةناااة جملاااس ا ماااو املنشاااأ  ع اااال  باااالقرار 
 ؛(0225) 285

مااو فريااق الر ااد اختاااذ اإلجااراءات الالزمااة لتااوفع ا مااو  ي لااف - 02
بااأدوار ومساا وليات كاار املتعل ااق  لالتفااااوفقااا   ملاارا   البعثااة واملااودفح املاادنيح،

 مو البعثة وفريق الر د يف إطار تنفيذ اتفاا كوتونو؛
بااالحرتام التاام ماو جاناف عياع الفصااؤر يف  ي الف مر  أ ارى - 03

عااو املنظ اات والوكاااالت الاا تقااوم فضاال   ليربياا ملركاز أفااراد فرياق الر ااد والبعثاة
اار  بريصااال املساااعد  اإلنسااانية إىل عيااع أرجاااء ليربيااا، وي الااف كااذلت بااأو تيسل
تلاات الفصاااؤر ع ليااات إيصااال املساااعد  لااذه وأو تلتاازم بد ااة بقواعااد القااانوو 

 اإلنساين الدو  السارية؛
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فيهااا البلااداو  علاا  اةهااود الااا تبااذهلا الاادول ا عضاااء،  ااا يثااين - 02
اجملاور ، واملنظ ات اإلنسانية يف تقد  املساعد  اإلنسانية ال ارؤة إىل الالجئح 
الليربيح، وي لف إليهاا زيااد  اةهاود الاا تباذهلا بالفعار ملعاةاة العاود  ال وعياة 

جئااااح املوجااااوديو يف بلااااداهنم وغااااع ذلاااات مااااو جوانااااف املساااااعد  لالَّ والعاجلااااة 
 اإلنسانية؛
املتعل اااق  منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة علااا  موا ااالة تعاوهناااا يشاااجع - 05

ببناااء الساالم بعااد انتهاااء الصاارا  مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف 
 تشجيع  ضية السلم يف ليربيا؛

بعثاة  العاام ورثلا  ااااص وعياع أفاراد العو تقاديره لألماح يعرب - 06
ماااو أجااار إحاااالل السااالم وحتقياااق املصااااحلة يف  تيااار ملاااا يبذلونااا  ماااو جهاااود ال

 ليربيا؛
 .إبقاء املسألة  يد النظر يقرر - 07

اختااااذ  وحتااادات رثلاااة الوالياااات املتحاااد  بعاااد التصاااويت فقالااات إوَّ 
القااارار الاااذي جااارى التصاااويت عليااا  للتاااو، القاضاااي بتجدياااد والياااة بعثاااة 
 مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا، ميثااار باااادر  علااا  اعااارتا  اجمللاااس باااأوَّ 
الفصاااؤر املتحاربااة يف ليربيااا  ااد اختااذت اا ااوات اهلامااة الالزمااة إلعاااد  

 وباااادوو ذلاااات، مااااا كاااااو مييااااو. ع ليااااة السااااالم إىل مسااااارلا الصااااحي 
للوالياااات املتحاااد  أو ت ياااد زيااااد  الااادعم لبعثاااة ا مااام املتحاااد  يف ذلااات 

وحياااص وفاااد . ولياااو الشاااوط الاااذي ينبغاااي   عااا  ماااا زال طاااويال  . الو ااات
بلدلا احليوماة االنتقالياة الليربياة علا  أو تباين علا  اا اوات الاا سابق 

وةاف تنفياذ . اختاذلا ح  يتيتف الدوام للساالم الاذي حتقاق حا  ا و
وعل  . د يقا   ظر الذي أعلن  جملس ا مو عل  توريد ا سلحة تنفيذا  احل

الفصااااؤر الليربياااة والشاااعف اللياااربي أو يضاااعوا يف اعتباااارلم، ك اااا ي كاااد 
القاااارار مااااو جديااااد، أو اساااات رار الاااادعم الاااادو ،  ااااا يف ذلاااات اساااات رار 
اشاااارتاح بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا يتو ااااال علاااا  إبااااداؤهم، 

و بر كار شايء، يتعاح علا  . ال، التزامهم حبسم  الفاهتم سل يا  با فع
وساااتيوو . بو اااال إطاااالا الناااار  اااارما   عياااع ا طااارا  أو تتقياااد تقيااادا  

ليربيا حباجة إىل مساعد  اجملت ع الدو  املسات ر  حا  تنسا  ماو جدياد 
وال ي يد القرار تو يات ا مح . النسي  االجت اعي وامل سسي جملت عها

ساااس ملزياااد ماااو التغياااعات ا ت أيضاااا   املباشااار  فحساااف، بااار يترسااايالعاااام 
والتحسينات لبعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا وعال تها بفريق الر اد 

وفااد بلاادلا  و الاات إوَّ . التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
يت لاااااااع إىل التقريااااااار الاااااااذي سااااااايقدم  ا ماااااااح العاااااااام يف هناياااااااة تشاااااااريو 

  مااو السااابق  واناا  إجااراء مزيااد مااو التغيااعات، كتااوبر، وياارى أنَّااأ/ا ول
وخبا اااة يف عااادد مرا بااااي ا مااام املتحاااد ، إىل أو تتااااح لل جلاااس فر اااة 

 .012استعراض تلت التو يات
وأيااد رثاار فرنسااا زياااد  عاادد مرا باااي بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف 
ليربياا ليفالاة ر ااد التقياد بااللتزامااات الاا تعهادت هبااا الفصااؤر الليربيااة 

________ 
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بالت اام التقريار الاذي سايقدم  أيضا   وفد بلده ينتظر و ال إوَّ . يف أبوجا
ثاااة مرا بااااي ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس بشاااأو املفهاااوم اةدياااد لع لياااات بع

ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا، وال ساااي ا يف ساااياا تعزياااز العال اااة باااح البعثاااة 
وفريق ر اد و اال إطاالا الناار التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب 

باةواناف اإلنساانية، وينبغاي أيضاا   ويتعلاق اخناراط ا مام املتحاد . أفريقيا
اا الساااااااالم أو وينبغاااااااي لتنفيااااااااذ اتفاااااااا. أو ميتاااااااد إىل اجملااااااااال اال تصااااااااادي

اخنااااراط أكاااارب مااااو   باااار م سسااااات ماليااااة دوليااااة مييااااو أو تيااااوو  يرافقاااا 
مساااعدهتا حا ااة يف تنفيااذ تسااري  القااوات، الااذي تعت ااد علياا  اسااتعاد  

 .015السلم
ورحاااف رثااار امل لياااة املتحاااد  بقااارار الزيااااد  الفورياااة لعااادد املااارا بح 

عهام يف أ اارب زْ وَ وفاد بلااده يأمار أو يااتم  و ااال إوَّ . العسايريح يف البعثاة
و ت ريو، ك ا يت لع إىل عارض ا ماح العاام ملفهاوم جدياد لع لياات 

وسي ثر حتساح التعااوو . بعثة مرا باي ا مم املتحد  العسيريح يف ليربيا
بااح البعثااة وفريااق ر ااد و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية 

نه ااااااا مفتاااااااح لاااااادول غاااااارب أفريقيااااااا وإضاااااافاء الفعاليااااااة علاااااا  التعاااااااوو بي
وبين ااااا تقاااااع املساااا ولية ا وىل عاااااو إعاااااد  تع اااااع . يف امله تاااااح النجاااااح
 لاماااا   علااا  اجملت ااع الااادو  دورا  فااروَّ  علااا  عاااتق الشاااعف اللياااربي، البلااد

 .016ةف أو يقوم ب 
ييو مو امل ياو   بأنَّ   وذكر رثر رواندا أو وفد بلده عل  ا تنا 

وضااع حااد للناازا  يف املن قااة مااو لألماام املتحااد ، و ا ااة جملااس ا مااو، 
ولاااذا لاااو . غاااع مشااااركة املنظ اااات اإل لي ياااة ودوو اإل لي ياااة ا فريقياااة

السااابف الاااذي يااادفع إىل التو اااية بالتعاااااوو باااح جملاااس ا ماااو وا مانااااة 
  ال ميياااو احلاااديص عاااو و اااال إنَّااا. العامااة واملنظ اااات اإل لي ياااة ا فريقياااة

فتسااااري  عشاااارات .  يااااة أيضااااا  الساااالم يف ليربيااااا باااادوو احلااااديص عااااو التن
ا تصااااديا  ا ال  ماااو املتحااااربح،  اااو فااايهم ا طفاااال، يت لاااف جمهاااودا  

ح  يتيسر إشراح تلت القوى النش ة يف اال تصاد وكفالاة التعلايم  جبارا  
ر اجملت ااع الاادو  ا مااوال الالزمااة هلااذا التسااري  وينبغااي أو يااوف  . لألطفااال

نلااد مااو جديااد ا فااراد الاا إىل أيضااا   ودعاات رواناادا. حواذيو ستاار  حاا  ال ةت
 تقد  الدعم املا  لفريق الر د التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيا ح  يت يو مو احملافظة عل  السلم يف عيع أحناء البلاد، وكفالاة 

 .017االحرتام التفاا أبوجا، والع ر الصحي  جمللس الدولة اةديد

(: 3522اةلسااااة ) 0225نااااوف رب /ينتشااااريو الثااااا 01املاااا ر   المقرررررر
 (0225) 0121القرار 
بااالقرار وع ااال   ،0225أكتااوبر /تشااريو ا ول 31و  23يف يااومي 

ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثالااص  اادَّم  ،(0225) 0102
________ 

 .05املرجع نفس ، الصفحة  015
 .08و  07املرجع نفس ، الصفحتاو  016
 .02و  08املرجع نفس ، الصفحتاو  017
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وأفااد ا ماح العاام يف . 018املتحد  يف ليربيا عشر عو بعثة مرا باي ا مم
سابت رب، ساافر الفرياق التقاين /أيلاول 31إىل  02الفرت  مو   يف التقرير أنَّ 

إىل ليربياااا لاللتقااااء باااا طرا  الليربياااة، مث أجااارى مشااااورات ماااع اة اعاااة 
تشاااااااااريو  2و  0اال تصاااااااااادية لااااااااادول غااااااااارب أفريقياااااااااا يف أكااااااااارا ياااااااااومي 

 ت احليوماااة االنتقالياااة بأهناااا تتح ااار مسااا ولية و اااد سااالَّ . أكتاااوبر/ا ول
،  ااااا يف ذلاااات نااااز  سااااالح املقاااااتلح فيااااذا  فعَّاااااال  تن تنفيااااذ اتفاااااا أبوجااااا

ك ا أعربت عو رغبتها يف الع ار بصاور  وايقاة ماع اة اعاة . وتسرحيهم
اال تصاااادية لااادول غااارب أفريقياااا وبعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا 

التفا ات السالم، توا ر ووفقا   .واجملت ع الدو  يف سبير تنفيذ االتفاا
صااادية لاادول غاارب أفريقيااا االضاا ال  بالاادور الرؤيسااي يف اة اعااة اال ت

ع لياااااة الساااااالم يف ليربياااااا، بين اااااا يتاااااوىل فرياااااق الر اااااد التاااااابع للج اعاااااة 
اال تصادية املس ولية ا ساسية عو مساعد  احليومة االنتقالياة يف تنفياذ 

يتعلااق بالبعثااة، أو اا   مااا ويف. ا حيااام العساايرية الااوارد  يف االتفا ااات
ام بااااأو تساااات ر يف االضاااا ال  بواليااااة مرا بااااة ور ااااد تنفيااااذ ا مااااح العاااا

ك ااا تقاادَّم . 012اتفا ااات السااالم، مااع إد ااال بعااس التعااديالت عليهااا
ويت لااااااااف . 001بتو اااااااايات تتعلااااااااق  فهااااااااوم الع ليااااااااات اةديااااااااد للبعثااااااااة

وكااااااااو فرياااااااق الر اااااااد يقااااااادَّر . عسااااااايريا   مرا باااااااا   061اةدياااااااد  املفهاااااااوم
لتنفيااااااااذ  فااااااااردا   2 730ساااااااايحتال إىل  ااااااااوات إضااااااااافية تصاااااااار إىل  أناااااااا 

  لاااااااو أشاااااااار إىل أنَّااااااابأنَّااااااا   ر ا ماااااااح العااااااااموذكااااااا. للع لياااااااات مفهومااااااا 
فرت لفريااااااااق اإذا تااااااااو  إالَّ   قاااااااادور البعثااااااااة االضاااااااا ال  بواليتهااااااااا ييااااااااوو
ينوي عقد م متر فرنَّ   ولذلت،. املوارد اليافية للنهوض  س وليات  الر د

أكتااااااااوبر /ولتشااااااااريو ا  27عااااااااو املساااااااااعد  املقدمااااااااة إىل ليربيااااااااا يااااااااوم 
 .نيويورح يف

ويف اساااتنتاجات ، أعاااارب ا مااااح العااااام عاااو القلااااق إزاء ا نباااااء الااااا 
عااو انتهاكااات لو ااال إطااالا النااار، وإزاء التااأ عات الااا ماا  را   وردت

وحااص احليومااة االنتقاليااة . سااببتها لااذه احلااوادع لع ليااة فااس االشااتباح
وللحفااع علا   عل  اختاذ اإلجاراءات الالزماة ملناع و او  حاوادع أ ارى

 .ز م ع لية السالم

، 0225نوف رب /تشريو الثاين 01، املعقود  يف 3522ويف اةلسة 
أدرل جملس ا مو يف جدول أع ال  التقرير املرحلاي الثالاص عشار املقادم 

وعقاف إ اارار . ماو ا ماح العاام عاو بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا
رغبتا ، إىل املشااركة بنااء  علا   ياا،جدول ا ع اال، دعاا اجمللاس رثار ليرب 

(  اوعت )الرؤيس ووجَّ   .يف املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
________ 

018 S/1995/881  وAdd.1. 
 بعد ذلت تأييادلا وإيرادلاا يف ود. مو التقرير 23ترد لذه التو يات يف الفقر   012
 (.0225) 0121مو القرار  2الفقر  

ود بعد ذلت الرتحيف . مو التقرير 32إىل  22ترد لذه التو يات يف الفقرات  001
 (.0225) 0121مو القرار  2هبا، وإو   يتم إيرادلا، يف الفقر  

عد  الل مشاورات اجمللاس انتباه اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أت 
 . 000السابقة

  لل اااار  ا وىل منااااذ باااادء الصاااارا  الليااااربي يف وذكاااار رثاااار ليربيااااا أنَّاااا
الفصاؤر أنفسهم  س ولية إدار  ش وو احليومة ، اض لع زع اء 0282

 وتعهدت القياد  اةدياد  علناا  . وذلت بالع ر كأعضاء يف جملس الدولة
ولاااائو  . ذلاااات ال رجعااااة فياااا  بااااااللتزام التااااام بع ليااااة السااااالم، وأعلناااات أوَّ 

 كانت ا فعال وليس ا  وال لي الاا ساتقرر النتيجاة يف هناياة امل اا ،
 ويعتقد وفد بلده اعتقادا  . بر الص الزع اء الليربيح وفد بلده ي موفروَّ 
وي ياد وفاد بلاده تقريار . بأو دعم اجملت ع الادو  أمار ال غال عنا  راسها  

ا ماح العااام، الااذي ي كااد مااو جديااد علاا  احلاجااة املاسااة للاادعم الاادو  
ماو أجار مسااعد  فريااق الر اد التاابع للج اعااة اال تصاادية لادول غاارب 

بواليتاااا ، وتااااوفع املساااااعد  اإلنسااااانية، وإعاااااد  متامااااا   يأفريقيااااا ليااااي يفاااا
الالجئاااح وتاااوطينهم، وتساااري  املتحااااربح وإعااااد  إدمااااجهم يف اجملت ااااع 
املاادين، وتقااد  املساااعد  هليئااة ت بيااق القااانوو واهليئااة القضاااؤية والع ليااة 

وتو يات ا مح العام بشأو مفهوم الع لياات اةدياد لبعثاة . االنتهابية
اي ا مم املتحاد  يف ليربياا تلقا  التأيياد التاام ماو جاناف وفاد بلاده، مرا ب

الااذي ياارى أو تنفيااذ الواليااة اةديااد  سااييفر زياااد  التنساايق بااح البعثااة 
 .002وفريق الر د التابع للج اعة اال تصادية

  يف حااح تقاع علاا   باار التصاويت، إنَّا و اال رثار نيجعيااا، متيل اا  
 ولية الرؤيساااية عاااو تنفيااذ اتفا اااات الساااالم، عاااتق ا طااارا  الليربياااة املساا

تت لااف املرحلااة احلرجااة لنااز  السااالح وتسااري  املقاااتلح مساااعد  ودعاام 
فريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا وبعثاة مرا بااي 

ويف لااذا الصاادد،  ااررت . ا ماام املتحااد  يف ليربيااا وعيااع زع اااء املن قااة
دلااا يف فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية نيجعيااا زياااد  عاادد جنو 

إضااافية لشااراء معاادات حيويااة لفريااق  لاادول غاارب أفريقيااا وأنفقاات أمااواال  
اةهااود املبذولااة علاا   ااعيد املن قااة ينبغااي    أشااار إىل أوَّ بيااد أنَّاا. الر ااد

أو تت  هاااا جهاااود اجملت اااع الااادو  لتزوياااد فرياااق الر اااد بالااادعم الساااو ي 
واملساعد  يف النقار ومعادات االتصااالت والو اود حا  يات يو ماو أداء 

وفاااد بلاااده ي ياااد التعااادير املقااارتح إد الااا  علااا   و اااال إوَّ . مهامااا  بفعالياااة
ماو شاأن  تعزياز  ادر   وَّ إملتحد  يف ليربيا حيص والية بعثة مرا باي ا مم ا

جهاود فرياق الر اد التاابع للج اعاة فعَّاال  البعثة عل  أو تات م علا  حناو
 .003اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف ع لية السالم

فرياااق الر اااد التاااابع للج اعاااة اال تصاااادية  وذكااار رثااار بوتساااوانا أوَّ 
تنفياذ و اال إطاالا الناار  يفجادا   لدول غرب أفريقيا يض لع بادور لاام

مو من وا مشرو   7وأشار إىل الفقر  . ونز  سالح املقاتلح وتسرحيهم
الو ت  د حاو لياي يتح ار اجملت اع الادو  مسا وليات   القرار، فقال إوَّ 

________ 
000 S/1995/923. 
002 S/PV.3592 3و  2، الصفحتاو. 
 .2و  3الصفحتاو املرجع نفس ،  003
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عو اتفا   مع ا مح العام يف أيضا   وأعرب. يف استعاد  السالم يف ليربيا
هم يف اجملت اااع أمااار ضاااروري لنجاااااح تساااري  املقااااتلح وإعااااد  إدماااااج أوَّ 

وا مم املتحد  مس ولة عو ض او عدم ضيا  املياسف . ع لية السالم
. املتحققااة حاا  ا و نتيجااة االفتقااار إىل املااوارد الالزمااة لع ليااة التسااري 

وت يد بوتسوانا تأييدا  كامال  توفع املوارد الالزمة لع لية التسري  يف إطاار 
هنااا ع ليااة لامااة للغايااة حبيااص ال مييااو تركهااا للتربعااات امليزانيااة املقاارر ،  

مااو ( ز)إىل ( أ)والفقاارات الفرعيااة . الاا  ااد ال تصاار يف املوعااد املناسااف
ااااا 2الفقااااار   لاااااة د بوضاااااوح الوالياااااة املعدَّ د  ماااااو من اااااوا مشااااارو  القااااارار حتت
مرا باااي ا ماام املتحااد  يف ليربيااا، والنجاااح يف تنفيااذ الواليااة يتو ااال  لبعثااة

بعيااااد علاااا  تعاااااوو ا طاااارا  الليربيااااة مااااع فريااااق الر ااااد التااااابع إىل حااااد 
للج اعاااااة اال تصاااااادية لااااادول غااااارب أفريقياااااا وماااااع بعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام 

 .002املتحد 
وأعرب رثر امل لية املتحد  عاو تأيياد وفاد بلاده لتو ايات ا ماح 

وأشااااار إىل . العااااام بتعاااادير واليااااة بعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا
مات الا   عتها حيومة بلده عل  نفسها يف املا متر املعاين بتقاد  االلتزا

املساااعد  إىل ليربيااا، وحااص ا  ااريو علاا  تااوفع املساااعد  لفريااق الر ااد 
فر املاوارد الالزماة، لاو يات يو افبدوو تو . لت يين  مو االض ال  بواليت 

 .(005الفريق مو االض ال  باملهام املوكلة إلي   وجف اتفاا أبوجا
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0225) 0121القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

باحلالاااااة يف ليربياااااا، وخبا اااااة املتعل قاااااة  إىل عياااااع  راراتااااا  الساااااابقة إذ يشاااااع
 0102 و 0223سااااااااااابت رب / أيلاااااااااااول 22املااااااااااا ر  ( 0223) 866القاااااااااااراراو 

 ،0225سبت رب / لولأي 05امل ر  ( 0225)
 0225أكتااوبر /تشااريو ا ول 23يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   و ااد نظاار

 عو بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف ليربيا،
عل  الدور اإلةاايب الاذي تضا لع با  اة اعاة اال تصاادية لادول  وإذ يثين

غاااارب أفريقيااااا يف جهودلااااا املساااات ر  مااااو أجاااار إعاااااد  إحااااالل الساااالم وا مااااو 
 ستقرار يف ليربيا،واال

أمهيااة التعاااوو الياماار والتنساايق الوايااق بااح البعثااة وفريااق الر ااد  وإذ ي كااد
 التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ كر منه ا لواليت ،

حناو حار ما  را   التقدم اليباع الاذي أحرزتا  ا طارا  الليربياة وإذ يالحم
ذلاات إعاااد   اارار و ااال إطااالا النااار وتنصاايف الناازا  بالوساااؤر الساال ية،  ااا يف 

جملس الدولة اةديد، وإبرام اتفاا بشاأو جادول زماين لتنفياذ ع لياة السالم ماو 
 و ال إطالا النار ح  االنتهابات،

ماو أي و ات  أو ا طارا  الليربياة تبادو أكثار تصا ي ا   أيضاا   وإذ يالحم
 مض  عل  اختاذ   وات مل وسة حنو استعاد  السلم واالستقرار يف بلدلا،

________ 
 .5و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  002
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  005

إزاء حدوع انتهاكات لو ال إطالا النار وتأ عات  وإذ يعرب عو  لق 
 يف ع لية فس االشتباح بح القوات،

للاااادول ا فريقيااااة الااااا أسااااه ت وال تاااازال تسااااهم  وإذ يعاااارب عااااو تقااااديره
 الر د، بقوات يف فريق

لع لياااااة دع اااااا   مت املسااااااعد علااااا  الااااادول ا عضااااااء الاااااا  ااااادَّ  يثاااااين وإذ
 ااااا يف ذلاااات تقااااد  التربعااااات إىل  ااااندوا ا ماااام املتحااااد  االسااااتئ اين  الساااالم
 لليربيا،
أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 23بتقرياااااار ا مااااااح العااااااام املاااااا ر   يرحااااااف - 0
 ؛0225
حبياص حتادد تعدير والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد  يف ليربياا  يقرر - 2

 :التا  عل  النحو

باااذل مسااااعيها احل ياااد  لااادعم جهاااود اة اعاااة اال تصاااادية  ( أ )
لاادول غاارب أفريقيااا واحليومااة االنتقاليااة الوطنيااة يف ليربيااا مااو أجاار تنفيااذ 

 اتفا ات السلم والتعاوو معه ا هلذا الغرض؛
التحقيااق يف عيااع ادعاااءات انتهاااح و ااال إطااالا النااار الااا  (ب)

إىل ةنااة انتهاكااات و ااال إطااالا النااار، والتو ااية بالتاادابع الالزمااة غ تبلَّاا
بناااء  علاا   ملنااع تياارار مثاار لااذه االنتهاكااات وموافااا  ا مااح العااام بتقااارير

 ذلت؛
ر ااااااد االمتثااااااال لألحيااااااام العساااااايرية ا  اااااارى التفا ااااااات  (ل)

السااالم،  اااا يف ذلااات فاااس االشاااتباح باااح القاااوات وناااز  الساااالح والتقياااد 
 لحة، والتحقق مو ت بيقها ب ريقة غع متحيز ؛حبظر ا س
تقااد  املساااعد ، حسااف اال تضاااء، يف احلفاااع علاا  موا ااع  (د)

التج يع الا اتفق عليها كر مو فريق الر اد التاابع للج اعاة اال تصاادية 
لاااادول غاااارب أفريقيااااا واحليومااااة االنتقاليااااة والفصاااااؤر، ويف تنفيااااذ برنااااام  

ع احليوماااااة االنتقالياااااة والوكااااااالت املاحناااااة لتساااااري  احملااااااربح، بالتعااااااوو مااااا
 واملنظ ات غع احليومية؛

تقاااااااد  الااااااادعم، حسااااااااف اال تضااااااااء،  نشااااااا ة املساااااااااعد   (لا)
 اإلنسانية؛
التحقياق يف انتهاكااات حقااوا اإلنسااو وتقااد  تقااارير عنهااا  (و)

إىل ا مااح العااام، وتقااد  املساااعد ، حسااف اال تضاااء للج اعااات احملليااة 
 يف عع التربعات للتدريف والدعم السو ي؛ حلقوا اإلنساو

مرا بة ع لية االنتهاب والتحقق منها، بالتشاور مع منظ ة  (ز)
الوحااد  ا فريقيااة واة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا،  ااا يف ذلاات 

 حيااام وفقااا   االنتهابااات التشااريعية واالنتهابااات الرؤاسااية الااا سااتجرى
 اتفا ات السلم؛

أو ييوو احلد ا  ص  لعدد املرا بح العسيريح ماؤة وستح  يقرر - 3
 مرا با ؛
يف لااذا السااياا بالتو اايات الااوارد  يف تقرياار ا مااح العااام  يرحااف - 2

 بشأو املفهوم اةديد لع ليات البعثة؛
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إىل عيااااااع ا طاااااارا  الليربيااااااة أو حتاااااارتم عيااااااع االتفا ااااااات  ي لااااااف - 5
 وخبا ااااة يف وسااااريعا   كااااامال    نفااااذلا تنفيااااذا  وااللتزامااااات الااااا تعهاااادت هبااااا وأو ت

يتعلاااق باحلفااااع علااا  و اااال إطاااالا الناااار وناااز  الساااالح وتساااري  احملااااربح  ماااا
مسا ولية اساتعاد  السالم والدميقراطياة  واملصاحلة الوطنياة، واضاعة يف اعتبارلاا أوَّ 

يف ليربيااااا تقااااع أساسااااا  علاااا  عاااااتق ا طاااارا  الااااا و َّعاااات اتفاااااا أبوجااااا املاااا ر  
 ؛0225أغس س /آب 02

 إىل ع ليااااةإضااااافيا  دع ااااا   الاااادول ا عضاااااء علاااا  أو تقاااادم حيااااص - 6
لم  يف ليربيا بالترب  لصندوا ا مام املتحاد  االساتئ اين لليربياا، ويشاجع، يف الس 

 لذا ااصوص، الدول الا تعهدت بتقد  املساعد  عل  الوفاء بالتزاماهتا؛

قااااد  املساااااعد  املاليااااة عيااااع الاااادول ا عضاااااء علاااا  تأيضااااا   حيااااص - 7
لفرياااااق الر اااااد لت يينااااا  ماااااو دع ااااا   والسااااو ية وغعمهاااااا ماااااو أشااااايال املسااااااعد 

يتعلاااااق بتج ياااااع الفصااااااؤر الليربياااااة وناااااز   ماااااا االضااااا ال  بواليتااااا ، وخبا اااااة يف
 أسلحتها؛

بااللتزامات الا د التعهد هبا يف ما متر تقاد  املسااعد  إىل  يرحف - 8
 ؛0225أكتوبر /تشريو ا ول 27يف  قد يف نيويورحليربيا الذي عت 

الم  است رار دعم اجملت ع الدو  لع لية أوَّ  جمددا   ي كد - 2 يف ليربياا الس 
مرلوو باست رار التازام ا طارا  الليربياة بتحقياق املصااحلة الوطنياة  اا يتساق ماع 

 لم؛ع لية الس  

احليومة االنتقالية عل  اختاذ ما يلزم مو إجراءات لتجنف  حيص - 01
و اااو  حاااوادع أ ااارى النتهاكاااات و اااال إطاااالا الناااار ولل حافظاااة علااا  ز ااام 

 ع لية السلم؛
ر - 00 عياااع الااادول بالتزاماهتاااا بالتقياااد الصاااارم بااااحلظر املفاااروض  ياااذك 

 788ر علاا  توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا  وجااف القاارا
حاالت انتهاح حظار تورياد ا سالحة علا  ةناة جملاس  وعرض عيع( 0222)

 ؛(0225) 285ا مو املنشأ  ع ال  بالقرار 
مااااااو فريااااااق الر ااااااد اختاااااااذ اإلجااااااراءات الالزمااااااة لتااااااوفع  ي لااااااف - 02
باااااااأدوار املتعل اااااااق  لالتفاااااااااوفقاااااااا   ملااااااارا   البعثاااااااة ومودفيهاااااااا املااااااادنيح، ا ماااااااو

وفريااااق الر ااااد يف تنفيااااذ اتفاااااا كوتونااااو واملفهااااوم  كاااار مااااو البعثااااة ومساااا وليات
 اةديد للع ليات؛

ضااارور  تواياااق االتصاااال وتعزياااز التنسااايق باااح البعثاااة وفرياااق  ي كاااد - 03
 عد؛ما يض لعاو ب  مو أنش ة تنفيذية عل  عيع الصت  الر د يف
ماار  أ اارى عيااع الفصاااؤر يف ليربيااا باااالحرتام التااام ملركااز  ي الااف - 02

عاااو املنظ اااات والوكاااالت الاااا تقاااوم بريصاااال فضاااال   أفااراد فرياااق الر اااد والبعثااة
املسااااعد  اإلنساااانية إىل عياااع أرجااااء ليربياااا، وي الاااف كاااذلت باااأو تيسااار تلااات 
الفصااااااؤر ع لياااااات إيصاااااال لاااااذه املسااااااعد  وأو تلتااااازم بد اااااة بقواعاااااد القاااااانوو 

 اإلنساين الدو  السارية؛
ضرور  حتسح التنسيق يف تنفيذ ع لية إعاد  الالجئاح إىل  ي كد - 05

 ؛ديارلم وإعاد  توطح املشرديو دا ليا  

 أمهية احرتام حقوا اإلنساو يف ليربيا، وضرور  القياام أيضا   ي كد - 06
 بر الح نظام السجوو يف لذا البلد؛فورا  

كاااااااااااانوو  05م حبلاااااااااااول عاااااااااااام أو يقاااااااااااد  إىل ا ماااااااااااح ال ي لاااااااااااف - 07
ت اااااااي ذلااااااة يف ليربياااا،  اااا فاااااااو احلالااااااع ا  اااااامرحليرا  ااااااتقري 0225 رب اااااديس/ا ول
 لة للبعثة واملفهوم اةديد لع لياهتا؛دل ااااة املعااااذ الوالياااتنفي

عاااااو تقاااااديره لألماااااح العاااااام ورثلااااا  ااااااااص وعياااااع أفاااااراد  يعااااارب - 08
الم  الدووبة الا يبذلوهنا مو أجر إحاللللجهود  البعثة وحتقياق املصااحلة يف الس 
 ليربيا؛

 .إبقاء املسألة  يد النظر يقرر - 02

   ال بااد مااو اسااتيفاءوتيلاام رثاار فرنسااا عقااف التصااويت، فقااال إنَّاا
فباادئ ذي بادء، ال ميياو أو . شروط لض او جنااح ع لياة الساالمعدل  

الفصاااؤر الليربيااة بالياماار بااللتزامااات الااا إذا تقياادت  إالَّ  يعااود السااالم
، أو توا ار ا مام املتحاد ، وماو الضاروري، اانياا  . تعهدت هبا يف أبوجا

إىل جنف مع فريق الر اد التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب  جنبا  
و ااااد  ااااولت الوفااااد الفرنسااااي . أفريقيااااا، دع هااااا إلك ااااال ع ليااااة السااااالم

م املهام بح بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف لصا  القرار  ن  يوض  تقسي
ليربيا وفريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لغرب أفريقيا بقصاد تعزياز 

، ةااف علاا  اجملت ااع الاادو  أو يوا اار وأ ااعا  . فعاليااة ا فااراد يف امليااداو
وكاو عقد امل متر املعين بتقد  . دع   للعاملح مو أجر السالم يف ليربيا

د  إىل ليربيا مبادر  لامة، ويأمر وفد فرنسا مو الدول واملنظ ات املساع
الدوليااااااااة، وال سااااااااي ا املنظ ااااااااات املاليااااااااة الدوليااااااااة، أو تظهاااااااار السااااااااهاء 

اااااااو، ال لاااااااذا البلاااااااد وحاااااااده بااااااار تلااااااات  وتتح ااااااار املسااااااا ولية لياااااااي متيل
ا فريقياااة كلهاااا، ماااو اسااارتجا  حالاااة االساااتقرار والساااع يف طرياااق  املن قاااة
 .006التقدم

اااذ لتاااوه لاااو تأكياااد و اااال  رثااار االحتااااد الروساااي إو القااارار الاااذي اختت
باا  وال فحساف بار  واض  الساتعداد اجملت اع الادو  لتقاد  الادعم، ال

، إىل اةهود الا تبذهلا ا طرا  الليربية والادول ا عضااء با فعال أيضا  
يف االحتاااد اال تصااادي لاادول غاارب أفريقيااا ويف منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة 

ورااا لاا  أمهيااة  ا ااة عاماار بناااء الثقااة بااح . ضاع حااد للحاارب يف ليربيااالو 
ويرى وفد بلده أو لناح أمهية بالغة للحيم . املشرتكح يف ع لية السالم

الااوارد يف القاارار بالتأكيااد علاا  احلاجااة إىل إ امااة  ااالت وايقااة وتعاااوو 
بع  اااادا باااح بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف ليربياااا وفرياااق الر اااد التاااا

ادية لااادول غااارب أفريقياااا يف أنشااا ة ع لياهت اااا علاااا  ااااااعة اال تصاااااللج 
الم يف اااااااة السااااااايدعم جناااااح ع ليااااااولااااذا اإلجااااراء س. توياتااااااع املسااااااااعي
ا، والتجربااة اإلةابيااة الااا اكتساابت مااو  ااالل التعاااوو الع لااي بااح اااااليربي

ااالم  ا مااام املتحاااد  واملنظ اااة اإل لي ياااة بغياااة  ااايانة وا ماااو الااادوليح الس 
________ 
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الم ا  اااااااارى  اااااااااااام الساااااااااااات حفاااااااااااابة لع لياااااااااااادهتا بالنساااااااااااابت فاؤااااااااااااااستث
 .007كذلت

لل فهاوم اةدياد للع لياات، وفقا   و الت رثلة الواليات املتحد  إن 
سااااييوو لبعثااااة مرا باااااي ا ماااام املتحااااد  يف ليربيااااا دور رؤيسااااي ك ااااا أهنااااا 

وتعتقااااااد . يااااااة تسااااااري  القااااااواتسااااااتتح ر مساااااا ولية ماليااااااة بالنساااااابة لع ل
  ةاف علا  الوكااالت اإلنساانية الدولياة واملنظ اات الواليات املتحاد  أنَّا

 وَّ  غع احليومية أو تشرتح يف ع لية السالم يف أ رب و ت رياو، ال
 ربهتاااا ومواردلاااا ستيسااار العااافء امللقااا  علااا  عااااتق بعثاااة مرا بااااي ا مااام 

تنفيذ الع لية كلها، مو أيضا   املتحد  يف ليربيا فحسف، بر ليي تيفر
نااااااز  الساااااااالح إىل تسااااااري  القاااااااوات إىل إعاااااااد  االنااااااادمال يف اجملت اااااااع، 

وتع ااااااااار الوالياااااااااات . تت ياااااااااز باليفااااااااااء  والسااااااااارعة والتنسااااااااايق ب ريقاااااااااة
بااااادأب، إىل جاناااااف بلاااااداو أ ااااارى كثاااااع ، علااااا  تعبئاااااة املاااااوارد  املتحاااااد 
بعثااة لااَوزْ   فريااق الر ااد، ولااو شاارط مساابقلااَوزْ   للاادعم اإلداري الالزمااة

ولياااو . املااارا بح نفساااها والبااادء الفعلاااي لع لياااة ناااز  الساااالح والتساااري 
احليومااااة االنتقاليااااة الوطنيااااة الليربيااااة والفصاااااؤر الليربيااااة املتحاربااااة وفريااااق 
الر د ةف عليها أو تبذل  صارى جهدلا باملوارد املتاحة هلا ا و بغية 

فريااااق الر ااااد يف كااااانوو   يااااوزَ  أمااااا إو  . االساااات رار يف حترياااات الع ليااااة
________ 
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ديساا رب فسااايفقد كثاااع ماااو املتحااااربح واملااادنيح اقاااتهم يف ع لياااة /ا ول
 .008السالم

مر  أ رى ناداءه إىل جملاس يير ر  بلده يود أو وذكر رثر رواندا أوَّ 
مااااو  ااااالل  إالَّ   تسااااوَّى املشاااااكر ا فريقيااااةا مااااو وا مانااااة العامااااة بااااأالَّ 
. ا ار سييوو أكرب والتيلفة أ ر وَّ  نظرا   امل سسات ا فريقية وحدلا،

منظ اهتااا فااروَّ  ففااي ضااوء احلالااة اال تصااادية الااا متاار هبااا القااار  ا فريقيااة،
إىل الاادعم املااادي واملعنااوي ليااي  إالَّ  اإل لي يااة ودوو اإل لي يااة ال حتتااال

نسااات يع أو  وال. تنجاااز علااا  حناااو أفضااار املهاااام الاااا كلفتهاااا هباااا الااادول
السااااالم واالسااااتقرار يف الصااااومال ورواناااادا وليربيااااا دوو أو نيفاااار نيفاااار 

وفاد بلاده يادعو جملاس فاروَّ  التن ية اال تصادية يف لاذه البلاداو، ولاذلت
“ مشاارو  مارشااال”وأشااار إىل أو إ امااة .  تلفااا   يتهااذ هنجااا    و ا مااو

فحساااف،  رياااو التحقياااق وجماااديا  أمااارا   للصاااومال وروانااادا وليربياااا ليسااات
 ، باااار وال غاااال عناااا  ملساااااعد  لااااذه البلااااداو علاااا روري أيضااااا  وليناااا  ضاااا

ال  سالبيا   و اد يا ار إمهاال أفريقياا تاأاعا  . الو و  عل  أ دامها مو جدياد
 .002عل  القارات اجملاور  هلاأيضا   عل  البلداو ا فريقية وحدلا، وليو

________ 
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