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 - 1الحالة في ليبرري را
المقر ررر امل ر  26آذار/مارس ( 0223اةلسة  :)3087القارار 803
()0223
يف  02آذار/مارس  ،0223وع اال باالقرار  ،)0222( 788ادَّم
ا ما ااح العا ااام تقري ا ارا إىل اجمللا ااس عا ااو مسا ااألة ليربيا ااا .0وتض ا ا َّ و التقريا اار
معلوما ا ا ااات مسا ا ا ااتي لة عا ا ا ااو ا حا ا ا ااداع يف ليربيا ا ا ااا وما ا ا ااوجزا نش ا ا ا ا ة
واس ااتنتاجات امل ث اار اا اااص لليربي ااا ال ااذي زار املن ق ااة يف الفرتت ااح م ااو
 22تش اريو الث اااين/ن ااوف رب إىل  22ك ااانوو ا ول/ديس ا رب  0222وم ااو
 01كانوو الثاين/يناير إىل  2شباط/فرباير .0223
وعزا التقرير منشأ احلرب ا للية الا دامت االع سنوات يف ليربيا
إىل اهني ااار الق ااانوو والنظ ااام والس اال ة املدني ااة ال ااذي ت ازامو م ااع اإلطاح ااة
بالنظام برؤاسة اموير دو يف عام  .0221وزاد التقسيم الفعلي للبلد،
نتيجا ااة للحا اارب ا لليا ااة ،إىل إدارتا ااح مسا ااتقلتح ،ليا اار منه ا ااا من قا ااة
ا تص ا ااادية مس ا ااتقلة وع ل ا ااة حملي ا ااة تلف ا ااة ذات أس ا ااعار ا اار واس ا ااعة
التفاوت ،مو تفا م وضع عسع بالفعر .وإباو إعداد التقرير ،دار البلاد
جمزءا ،حبيص تتوىل احليومة امل تة للوحد الوطنية إدار مونروفيا واملناطق
اجملاااور هلااا ،وتااتحيم اةبهااة الوطنيااة القوميااة الليربيااة يف  01مقاطعااات،
وت ا ااتحيم حرك ا ااة التحري ا اار الليربي ا ااة املتح ا ااد م ا ااو أج ا اار الدميقراطي ا ااة يف
مقاااطعتح .و اادرت ااساااؤر يف ا رواح الناشاائة عااو احلاارب يف اافو
املدنيح واملقااتلح املسالحح بعادد يصار إىل  051 111فارد ،أغلبياتهم
العظ مو املدنيح .وتادر عادد الالجئاح الليربياح املقي اح يف البلاداو
اجملاور ا بح  611 111و  711 111الجئ.
وأف اااد ا م ااح الع ااام يف التقري اار ب ااأو املنا ش ااات ال ااا أجرال ااا رثل ا ا
اا اااص م ااع ا طا ارا املعني ااة ،ااا يف ذل اات ا م ااح التنفي ااذي للج اع ااة
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
يف السااعي إىل حتقيااق السااالم يف ليربيااا .ومتثَّار مقاارتح حظااي بتأييااد عيااع
ا ط ارا واة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف أو يقااوم ا مااح
العام بعقد اجت ا بح رؤيس احليومة امل تة والفصاؤر املتحاربة يقوموو
اللا ا ب ااربرام وتو ي ااع اتف اااا ي ك ااد م ااو جدي ااد الت ا ازامهم بتنفي ااذ اتف اااا
ياموسااوكرو الرابااع .وذكاار ا مااح العااام يف لااذا الصاادد أناَّ يف حااح يظاار
مسااتعدا لتقااد أيَّاة مساااعد بوسااع تقاادميها ،مااو ا نسااف أو تبحااص
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
االلتازام باتفاااا ياموساوكرو الرابااع .وطلااف إىل رثلا اااااص أو يرجااع إىل
املن قة ملنا شة مسألة االجت ا املقرتح مع اة اعة اال تصادية واةهات

________
0

.S/25402

املعنية ا رى .وأضا أو ليربياا ساد مثااال طيباا للتعااوو املناتظم باح
ا م اام املتح ااد وإح اادى املنظ ااات اإل لي ي ااة عل ا ا النح ااو املت ااو يف
الفص اار الث ااامو م ااو امليث اااا ،إذ م ااا فتئ اات اة اع ااة اال تص ااادية تتها ااذ
مبااادرات دبلوماس ااية وعس اايرية من ااذ بدايااة الن ازا  ،ويق اادم جمل ااس ا م ااو
الدعم ملبادراهتا ومساعيها .وأعرب ا مح العام عو االعتقاد بأو اجمللس
راغ ااف يف موا االة توس اايع العال ااة التعاوني ااة ب ااح ا م اام املتح ااد واهليئ ااة
اإل لي ية املعنية ،حسف اال تضاء .و ال إن مستعد إليفاد بعس اارباء
لتقا ا ااد املسا ا اااعد التقنيا ا ااة للج اعا ا ااة اال تصا ا ااادية يف ر ا ا ااد اة ا ا ازاءات
اال تصادية ،2إذا طلف منا ذلات .وأشاار أيضاا إىل أو جملاس ا ماو اد
يرغ ااف يف النظ اار يف مس ااألة توس اايع ن اااا اة ا ازاءات اإللزامي ااة وجا ااف
الفصر السابع مو امليثاا.
ويف اةلسا ااة  ،3087املعقا ااود يف  26آذار/ما ااارس  ،0223أدرل
جملااس ا مااو يف جاادول أع ال ا تقرياار ا مااح العااام عااو مسااألة ليربيااا.
وعل إار إ رار جدول ا ع اال ،دعاا اجمللاس رثار ليربياا إىل املشااركة يف
وج ا رؤاايس اجمللااس
املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف التصااويت .مث َّ
(نيوزيلن اادا) انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل ن ااص مش اارو ا ارار ك اااو ااد أتع ااد
الل مشاورات اجمللس السابقة ،3وتال تنقيحا أتد ر عل املشرو .2
وتيلم رثر الرأس ا ضر بر التصويت ،فقال إن اعتبارا ملستوى
عاادم الثقااة بااح تلااال ا ط ارا  ،ياارى وفااد بلااده أن ا ينبغااي السااعي إىل
السابر والوساااؤر اليفيلااة بتشااجيع إشاااعة الثقااة الالزمااة يف مااا بااح
هتيئااة ت
ا ط ا ارا يف الن ا ازا وبرعادهت ا ااا إىل ماؤ ا ااد املفاوض ا ااات .وأض ا ااا عل ا ا
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
إرساااء السااالم واالسااتقرار مااو جديااد يف ليربيااا .ويف لااذا الصاادد ،تناااول
مشاارو القارار إميانيااة إيفاااد مارا بح لألماام املتحااد إىل ليربيااا يف سااياا
و ال ا ع ال العداؤية ،يلي عل الفور يع اوات ا طارا يف النازا
يف معساايرات ونااز سااالحها وتساارحيها .و ااال َّ
إو وفااد بلااده ي يااد أيضااا
املوج يف مشرو القرار إىل ا مح العام بالنظر يف إميانياة عقاد
ال لف َّ
اجت اا باح رؤايس احليوماة امل تاة للوحاد الوطنياة والفصااؤر املتحاربااة،
يف إطااار اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع .ومااو شااأو لااذا االجت ااا أو يساااعد
يف هتيئ ااة بيئ ااة تيس اار دي ااد الت ا ازام ا ط ا ارا يف الن ا ازا بتنفي ااذ اتفا ااات

________

 2رر روساء دول وحيومات اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا يف اجت ااعهم
املعقااود يف داكااار ،يف الفاارت مااو  07إىل  22متااوز/يولي ا  0222فاارض ج ازاءات ا تص ااادية
شاملة عل ا راضي الا تتحيم فيها اةبهة الوطنية القومياة الليربياة .وتي لاة ل جاراء الاذي
اختذت ا اة اعااة اال تصااادية ،فاارض جملااس ا مااو بق اراره  )0222( 788امل ا ر  02تش اريو
الثاين/نوف رب  0222حظرا عل توريد ا سلحة.
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ياموساوكرو ،وال ساي ا أحيامهاا املتعلقاة بتج ياع القاوات يف معساايرات
ونز سالحها وتسرحيها.5
وبعااد ذلاات طتاارح مشاارو الق ارار للتصااويت بصاايغت امل تااة َّ
املنقحااة
شاافويا ،واعتت ااد باإلعااا بو ااف الق ارار  ،)0223( 803ويف مااا يلااي
نص :
َّ
إو جملس ا مو،

و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  02آذار /مارس ،0223
وإذ يشا ااع إىل ا اراره  )0222( 788امل ا ا ر  02تش ا اريو الث ا اااين/ن ا ااوف رب
،0222
وإذ يشع أيضا إىل البيانح اللذيو أدىل هب اا رؤايس جملاس ا ماو ،بالنياباة
عو اجمللس ،يف  22كانوو الثاين/يناير  0220و  7أيار/مايو ،0222
وإذ يعيااد تأكيااد اعتقاااده أو اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع ،امل ا ر  31تش اريو
ا ول/أكتاوبر  ،0220يااوفر أفضاار إطااار ع اار ريااو للتو اار إىل حاار ساال ي
للن ازا الليااربي عااو طريااق هتيئااة اةااو والظاارو الالزمااة إلج اراء انتهابااات حاار
ونزيهة يف ليربيا،
وإذ يعا اارب عا ااو اسا ااتياؤ لعا اادم تقيو ا اد أط ا ارا الن ا ازا يف ليربيا ااا هتل ا ااال
االتفا اات الاا د التو اار إليهاا حا ا و ،ولعادم تنفياذلا هلااا ،وبصافة ا ااة
اتفاا ياموسوكرو الرابع،
وإذ يالحم َّ
أو اسات رار ارا االتفا اات الساابقة يعر ار فارص هتيئاة اةاو
والظاارو املفض ااية إىل إج اراء انتهابااات ح اار ونزيهااة وفقااا التفاااا ياموسااوكرو
الرابع،
وإذ يسلم باحلاجة إىل زياد املساعد اإلنسانية،

ساال ي للن ازا الليااربي عااو طريااق هتيئااة الظاارو الالزمااة إلجاراء 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؛
 - 5ي ااديو انته اااح و ااال إط ااالا الن ااار ال ااذي د التو اار إليا ا يف 28
تشريو الثاين/نوف رب  0221مو جانف أي طر مو أطرا النزا ؛
 - 6يااديو أيضااا اساات رار اهلج ااات املساالحة مااو جانااف أحااد أطارا
النزا عل اوات حفام السالم التابعاة للج اعاة اال تصاادية لادول غاريب أفريقياا
يف ليربيا؛
 - 7يياارر تأكيااد طلب ا إىل عيااع أط ارا الن ازا أو حتاارتم وتنف اذ و ااال
إطااالا النااار و تلااال اتفا ااات ع ليااة الساالم ،ااا يف ذلاات اتفاااا ياموسااوكرو
الرابااع ،والاابال ااتااامي ،الصااادر يف جنيااال يف  7نيساااو/أبرياار  ،0222عااو
اجت ا ااا الفري ا ااق االستش ا اااري غ ا ااع الر ا ااي للَّجن ا ااة ااا ا ااة التابع ا ااة للج اع ا ااة
اال تصادية لدول غريب أفريقيا يف ليربيا ،والذي وافقت علي ا طرا ذاهتا؛
 - 8يرحف بتعياح ا ماح العاام للسايد تريفاور غاوردوو  -ساومرز راثال
ا ا ل يف ليربيا؛
 - 2ي لااف إىل عي ااع ال اادول التقي ااد بد ااة باااحلظر العااام الياماار عل ا
عي ااع ش ااحنات ا س االحة واملع اادات العس اايرية إىل ليربي ااا ،ال ااذي فرضا ا جمل ااس
ا مو قتض راره  ،)0222( 788وجف الفصار الساابع ماو ميثااا ا مام
املتحد  ،واالمتثال لذلت احلظر؛
 - 01ي ال ااف عي ااع ا طا ارا بالتع اااوو الت ااام م ااع ا م ااح الع ااام وم ااع
اة اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا بغيااة ض ا او التنفيااذ الياماار والفااوري
التفاا ياموسوكرو الرابع؛

وإذ يرحا ااف باس ا اات رار التا ا ازام اة اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا ااريب أفريقي ا ااا
بالتو ر إىل حر سل ي للنزا الليربي و ا تبذل مو جهد يف سبير ذلت،

 - 00يعلا ااو ع ا ااو اس ا ااتعداده للنظ ا اار يف اخت ا اااذ ت ا اادابع مناس ا اابة دع ا ااا
للج اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا إذا أباادى أي طاار عاادم اسااتعداده
للتعااوو يف تنفياذ أحيااام اتفا اات ياموساوكرو ،وبوجا ااص ا حياام املتعلقااة
بتج يع القوات يف معسيرات وبنز السالح؛

وإذ يقر َّ
أو تدلور احلالة يف ليربيا يشير هتديدا للسالم وا ماو الادوليح،
بوج اص يف لذه املن قة مو غرب أفريقيا،

 - 02يي اارر دعوتا ا إىل ال اادول ا عض اااء أو مت ااارس ض اابط ال اانفس يف
عال اهتااا مااع عيااع أط ارا الن ازا يف ليربيااا ،وأو متتنااع بصاافة ا ااة عااو تقااد
أي مساااعد عس اايرية إىل أي مااو ا ط ارا وأو متتن ااع أيضااا عااو القيااام ب ااأي
ع ر ييوو مو شأن اإلضرار بع لية السلم؛

وإذ يرحف أيضا بتأييد ودعم منظ ة الوحد ا فريقية هلذه اةهود،
وإذ يشع إىل أحيام الفصر الثامو مو ميثاا ا مم املتحد ،

 - 0يوافق عل تقرير ا مح العام؛
 - 2يثااين عل ا اة اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا ملااا تبذل ا مااو
جهود إل رار السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا؛
 - 3يث ااين علا ا منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة مل ااا تبذلا ا م ااو جه ااود دع ااا
لع لية السلم يف ليربيا؛
 - 2ي كااد مااو جديااد اعتقاااده أو اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع امل ا ر 31
تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0220يااوفر أفضاار إطااار ع اار ريااو للتو اار إىل حاار
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املرجع نفس  ،الصفحات  3إىل .7

 - 03يي اارر التأكي ااد عل ا ا أو احلظ اار املف ااروض وج ااف القا ارار 788
( )0222ال ين بااق عل ا ا ساالحة واملعاادات العساايرية واملساااعد العساايرية
املوجها ااة صيصا ااا ليا ااي تسا ااتهدمها ا اوات حف ا اام السا االم التابعا ااة للج اعا ااة
َّ
اال تصادية لدول غريب أفريقيا يف ليربيا؛
 - 02يث ااين علا ا م ااا تبذلا ا ال اادول ا عض اااء ومنظوم ااة ا م اام املتح ااد
واملنظ ات اإلنسانية مو جهود يف سبير تقد املسااعد اإلنساانية إىل ضاحايا
النا ا ازا يف ليربي ا ااا ،وي ك ا ااد جم ا ااددا ،يف ل ا ااذا الص ا اادد ،تأيي ا ااده لزي ا اااد املس ا اااعد
اإلنسانية؛

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

 - 05ي الااف ا طارا املعنيااة باالمتنااا عااو القيااام بااأي ع اار ييااوو
م ااو ش ااأن عر ل ااة أو إعا ااة إيص ااال املس اااعد اإلنس ااانية وي ل ااف إليه ااا ضا ا او
سالمة عيع املودفح املعنيح بتقد املساعد اإلنسانية الدولية؛
 - 06ييا اارر تأكيا ااد طلب ا ا إىل عي ا ااع أط ا ارا الن ا ازا وعيا ااع اةه ا ااات
ا رى املعنية أو حترتم بد ة أحيام القانوو الدو اإلنساين؛
 - 07ي ل ا ااف إىل ا ما ا ااح العا ا ااام أو يقا ا ااوم ،بالتشا ا اااور ما ا ااع اة اعا ا ااة
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
ا ساس ااية الش اااملة والتفص اايلية ،ك ااي يعلنا اوا جم ااددا ع ااو الت ازامهم بتنفي ااذ اتف اااا
ياموسوكرو الرابع يف حدود جدول زمين متفق علي ؛
 - 08ي لا ا ااف أيضا ا ااا إىل ا ما ا ا ااح العا ا ا ااام أو يبحا ا ا ااص ما ا ا ااع اة اعا ا ا ااة
اال تصااادية ل اادول غ ااريب أفريقيااا وا ط ارا املعنيااة مااا تس ا ات يع ا م اام املتح ا اد
تقدمي ا م ااو مسا ا اامهة دع ااا لتنفي ااذ اتفاااا ياموس ااوكرو الراب ااع ،ااا يف ذل اات َوْز
مرا بح تابعح لألمم املتحد ؛
 - 02ي لااف كااذلت إىل ا مااح العااام أو يقاادم يف أ اارب و اات ريااو
تقريرا إىل جملس ا مو عو تنفيذ لذا القرار؛
 - 21يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

وتيلاام رثاار الربازياار بعااد التصااويت ،فااأعرب عااو اعتقاااد وفااد بلااده
الراساان بأن ا مااو املستصااوب ومااو املفيااد إ امااة عال ااات ح اوار وتعاااوو
وايق ااة ب ااح ا ما اام املتح ااد واملنظ ااات اإل لي يا ااة املعني ااة بش ااأو تسا ااوية
النزاعاات ،وفقااا للفصاار الثاامو مااو امليثاااا .و اال إو الربازياار ت يااد فياار
تعزيز العال ات التعاونية القاؤ ة بح ا مم املتحد واة اعاة اال تصاادية
لادول غاارب أفريقياا مااو أجار مسااعد تلاات اهليئاة اإل لي يااة يف املساااعي
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
عاتق الشعف الليربي نفس .6
وذكاار رثاار الواليااات املتحااد أو الق ارار املتهااذ عل ا التا لاو يزيااد مااو
تعزيز العال ة بح ا مم املتحد واة اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا
الااا اختااذت مبااادر جاادير بالثناااء مااو أجاار التصاادي للن ازا اإل لي ااي.
فف ااي ح ااح تع اار ا م اام املتح ااد جال ااد عل ا النه ااوض با عب اااء ال ااا
يلقيهااا عليهااا عااا ت غ ا علي ا النزاعااات يف و اات تتضاااءل في ا امل اوارد،
يعد لذا التعاوو أمرا حيويا ،ومثة حاجة متزاياد إىل اللجاوء إىل العنا ار
الفاعلة اإل لي ية لالسرتشاد هبا واحلصاول علا دع هاا .وأضاا أنا لاو
أ فقاات مبااادر اة اعااة اال تصااادية يف ليربيااا ،فسااييوو العاافء الااذي
يقااع يف النهاي ااة عل ا املن ق ااة واجملت ااع ال اادو عبئ اا ض ااه ا .وميي ااو أو
تس اااعد موا االة ت بي ااق اة ا ازاءات يف حتقي ااق و ااال ا ع ااال العداؤي ااة،
وينبغااي بااول عاارض ا مااح العااام تقااد املساااعد الفنيااة إىل فريااق ر ااد
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و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف
مااا يتعلااق بر ااد اة ازاءات .واساات رد اااؤال إو ا ماام املتحااد ميي او أو
تض لع بدور َّ
حفاز يم لل ساعد يف إجناح مساعي حفم السالم الا
تض ا لع هبااا اة اعااة اال تصااادية .وا ارتاح ا مااح العااام ال اوارد يف تقريااره
والاذي يادعو إىل نشاار عادد حماادود ماو مرا بااي ا ماام املتحاد يف املوا ااع
إىل جانااف فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية يسااتحق النظاار في ا
نظ اار جدي ااة .فأولئ اات املرا ب ااوو ميي ااو أو يق اادموا ضا ا انا لام ااا إلجا اراء
ع لية نز السالح برنصا وعل حناو ال يتاي تفاوا أي ماو الفصااؤر
املتحارب ا ا ااة .وس ا ا اايتيحوو أيض ا ا ااا تأكي ا ا اادات إلج ا ا اراء الع لي ا ا ااة السياس ا ا ااية
املفض ا ااية إىل تنظ ا اايم انتهاب ا ااات ح ا اار ونزيه ا ااة يف إط ا ااار التقي ا ااد الش ا ااديد
باملعايع الدولية.7
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
غا اارب أفريقيا ااا بأهنا ااا ’’ع ليا ااة وحيي ا ااة‘‘ .وأشا ااار إىل أو دعا اام ا ما اام
املتحد لل بادر دوو اإل لي ية مو شأن متيح عيع الليربياح ،بالتعااوو
مع اة اعة اال تصادية ،ماو إعااد إرسااء الساالم وا ماو واالساتقرار يف
بلدلم .وتعهد أيضا وا لة احليومة امل تة دع ها اة اعة اال تصادية
وا مم املتحد وتعاوهنا معه ا بشاير كامار يف مسااعيه ا املتعادد ماو
أجر مساعد الشعف الليربي.8
المقر رررر املا ا ر  2حزيا اراو/يونيا ا ( 0223اةلس ااة  :)3233بي اااو م ااو
الرؤيس
يف اةلساة  ،3233املعقاود يف  2حزياراو/يونيا  ،0223اساتأنال
جملس ا مو نظاره يف احلالاة يف ليربياا .وعلا إاار إ ارار جادول ا ع اال،
أعل ا ااو رؤ ا اايس اجملل ا ااس (إس ا اابانيا) أنَّا ا ا ا ااد أتذو ل ا ا ا  ،عق ا ااف مش ا اااورات
أتجرياات يف مااا بااح أعضاااء جملااس ا مااو ،بااأو يااد بالبياااو التااا باساام
اجمللس:2
َّ
إو جمل ااس ا م ااو يع اارب ع ااو ش ااعوره بالص اادمة وا س ااال بس اابف القت اار
الوحشي لل دنح ا برياء الذي حدع بالقرب مو لاربر ،ليربيا ،باح يوم 6
حزيا اراو/يوني ا ا  .0223واجملل ااس ي ااديو بق ااو ل ااذه املذحب ااة ال ااا راح ض ااحيتها
مش ااردوو أبري اااء وم ااو بي اانهم نس اااء وأطف ااال ،يف و اات يع اار فيا ا جبا اد امل ث اار
اااااص لألمااح العااام ،تعزي ازا ةهااود اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا،
علا ا ا أس ا اااس اتف ا اااا ياموس ا ااوكرو الراب ا ااع ،م ا ااو أج ا اار وض ا ااع الرتتيب ا ااات لعق ا ااد
اجت اا للفصااؤر املتحارباة بغياة وضاع هناياة بالوسااؤر السال ية للحارب ا لليااة
الا دامت االع سنوات.
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وجمل ااس ا م ااو حي ااص عي ااع أطا ارا الن ازا عل ا احا ارتام حق ااوا الس ااياو
املدنيح واختاذ عيع التدابع الالزمة لض او سالمتهم.
واجمللااس ي لااف إىل ا مااح العااام أو يشاار عل ا الفااور ،يف إج اراء حتقيااق
شامر وكامر بشأو املذحبة ا يف ذلت أيَّة ادعااءات تتعلاق رتيبيهاا أياا كاانوا،
وأو يقاادم تقري ارا عااو ذلاات إلي ا يف أ اارب و اات ريااو .واجمللااس حيااذر َّ
أو مااو
تثباات مس ا وليتهم عااو ارتياااب لااذه االنتهاكااات اةسااي ة للقااانوو اإلنساااين
الاادو سيحاساابوو عااو لااذه اةاراؤم ،وي الااف زع اااء أي فصااير مسا ول عااو
الفعالة عل واهتم واختاذ وات حا ة لض او عدم
لذه ا ع ال بالسي ر ل
تيرار لذه املآسي الا تبعص عل ا س .
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
الفصاااؤر الليربيااة والزع اااء اإل لي ي اح عل ا التعاااوو الياماار يف اةهااود اةاريااة
الا يبذهلا امل ثار ااااص تريفاور غاورودو  -ساومرز لل سااعد يف تنفياذ اتفااا
ياموسااوكرو الرابااع الااذي ياادعو ،يف علااة أمااور ،إىل و ااال إطااالا النااار و يااع
القوات ونز السالح واالنتهابات الدميقراطية.

المقر رررر امل ا ا ر  01آب/أغس ا ا س ( 0223اةلسا ااة  :)3263الق ا ارار
)0223( 856
يف  2آب/أغس ا ا ا س  ،0223وع ا ا ااال ب ا ا ااالقرار ،)0223( 803
اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا جدياادا عااو ليربيااا .01وتناااول ا مااح
العااام يف التقرياار املفاوضااات الااا أفضاات إىل إب ارام اتفاااا كوتونااو امل ا ر
وبح الادور املقارتح أو تضا لع با ا مام املتحاد
 25متوز/يولي َّ 0223
يف تنفيذ ذلت االتفاا.00
وذك اار ا م ااح الع ااام يف التقري اار أو أ ااعف ض اايتح يف املفاوض ااات
متثلتااا يف تشاايير وليياار احليومااة االنتقاليااة ويف تاادابع يااع املقاااتلح
الس ا ااابقح يف املعس ا اايرات ون ا ااز س ا ااالحهم وتس ا اارحيهم ا ااالل املرحل ا ااة
االنتقاليااة .وأضااا أو اتفاااا كوتونااو نفسا ياانص علا باادء نفاااذ و ااال
إطااالا النااار وو ااال ا ع ااال العداؤيااة بعااد ساابعة أيااام مااو تااارين تو يااع
االتفاااا ،أي يف يااوم  0آب/أغس ا س  .0223ويقض ا االتفاااا أيضااا
بااأو يتااوىل فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
اإلش ارا عل ا تنفيااذ االتف اااا والع اار ب ا  ،بين ااا تت ااوىل ا ماام املتح ااد
أع ال الر د والتحقق .وض انا لتفادي أي انتهاح لو ال إطاالا الناار
ب ااح  0آب/أغسا ا س وموع ااد و ااول القا اوات اإلض ااافية التابع ااة لفري ااق
الر د واةزء ا ساسي مو مرا باي ا مم املتحد  ،وافقت ا طرا عل
تشاايير ةنااة مشاارتكة لر اد و ااال إطااالا النااار تتااألال مااو رثلااح عااو
ا طارا الليربيااة الثالاااة وفريااق الر ااد وا ماام املتحااد  .وتعهاادت ا ماام
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املتحد أيضا بالنظر يف إيفاد  31مرا با عسيريا إىل ليربياا لل شااركة يف
ع ر اللجنة املشرتكة لر د و ال إطالا النار.
َّأم اا عل ا اةان ااف السياس ااي ،فق ااد وافق اات ا ط ارا عل ا ض اارور
وجود حيومة انتقالياة وطنياة ليربياة واحاد وعلا إجاراء انتهاباات عاماة
ورؤاس ااية يف غضا ااوو سا اابعة أشا ااهر ما ااو تو يا ااع االتفا اااا .وكانا اات ا ما اام
املتحااد مسااتعد ملساااعد اللجنااة االنتهابيااة املعاااد تشااييلها يف تنظاايم
وإج اراء انتهابااات حاار ونزيهااة .وعل ا اةانااف اإلنساااين ،طل اف اتفاااا
كوتونااو بااذل كافااة اةهااود إليصااال املساااعد اإلنسااانية إىل كافااة أحناااء
ليربيا ااا ،باسا ااتهدام أ صا اار ال ا اارا ما ااع إج ا اراء ع ليا ااات تفتا ااي ض ا ا انا
لالمتثال لألحيام املتعلقة باةزاءات واحلظر الاوارد يف االتفااا .وطلاف
إىل ا مم املتحد  ،و ا ة مفوضية ا مم املتحد لش وو الالجئح ،أو
تقااوم بياار مااا يلاازم مااو خت اايط وتعبئااة لتسااهير عااود الالجئااح بساارعة
وإعاد إدماجهم يف جمت عاهتم.
وذكاار ا مااح العااام أنَّا رغاام َّ
أو الاادور الااذي ستض ا لع ب ا ا ماام
املتحااد يف املسااتقبر ساايظر مساااندا يف طبيعتا  ،فرنا سااييوو حا ااا يف
فع اااال .وأع اارب ع ااو نيت ا الب اادء يف
تنفي ااذ اتف اااا الس ااالم اللي ااربي تنفي ااذا َّ
الته يط إليفاد فريق متقدم إىل ليربيا يتاألال ماو  31مرا باا ماو مرا بااي
ا م اام املتح ااد العس اايريح وإرس ااال فري ااق ف ااين إىل ليربي ااا لوض ااع ااط
لتش ا اايير بعث ا ااة ملا ا ارا ا م ا اام املتح ا ااد  .و ا ااد طلب ا اات أيض ا ااا اة اع ا ااة
اال تصا ااادية لا اادول غا اارب أفريقيا ااا إىل ا ما اام املتحا ااد أو تقا ااوم برنشا اااء
ااندوا اسااتئ اين لت يااح البلااداو ا فريقيااة مااو إرسااال التعزي ازات إىل
فريااق الر ااد ولتقااد املساااعد إىل البلااداو الااا تشااارح فعااال يف الفريااق.
وذك اار أو س اارعة التوس ااع يف أنش ا ة املس اااعد اإلنس ااانية يف عي ااع أحن اااء
ليربيااا سااتيوو أساسااية أيضااا يف هتيئااة الظاارو املفضااية إىل النجاااح يف
تنفيااذ اتفاااا كوتونااو للسااالم .وسيصاادر ريبااا نااداء موحااد مشاارتح بااح
الوكاااالت يبااح االحتياجااات التقديريااة لليربيااا .وأعاارب ا مااح العااام عااو
أمل يف تلبية اجملت ع الدو بسرعة وبسهاء هلذه االحتياجات احملدد .
ويف اةلسة  ،3263املعقود يف  01آب/أغس س  ،0223أدرل
جمل ااس ا م ااو يف ج اادول أع الا ا تقري اار ا م ااح الع ااام اةدي ااد املا ا ر 2
آب/أغسا ا ا س  0223ع ا ااو مس ا ااألة ليربي ا ااا .وعلا ا ا إا ا اار إ ا ا ارار ج ا اادول
ا ع اال ،دعاا اجمللاس رثلاي باانو وليربياا ومصار ونيجعياا إىل املشاااركة يف
املنا شا ااة با اادوو أو ييا ااوو هلا اام احلا ااق يف التصا ااويت .ووجها اات الرؤيسا ااة
(الوالياات املتحاد ) انتباااه أعضااء اجمللااس إىل ناص مشارو ارار كااو ااد
02
ووجهاات أيضااا انتباااه أعضاااء
أتعااد ااالل مشاااورات اجمللااس السااابقة َّ .
موجه ااة إىل رؤ اايس
اجملل ااس إىل رس ااالة م ر ااة  2آب/أغسا ا س َّ 0223
جملااس ا مااو مااو ا مااح العااام ،03يشااع فيهااا ا مااح العااام إىل أن ا عا َّاح
ليئا اة حتقي ااق لالضا ا ال بتحقي ااق ش ااامر يف اجمل اازر ال ااا راح ض ااحيتها

________
02
03
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ماادنيوو اارب لارباار ،ليربيااا ،يف  6حزي اراو/يوني ا  ،0223وإىل الرسااالة
املوجهااة إىل ا مااح العااام مااو القاااؤم
امل ر ااة  6آب/أغس ا س َّ 0223
با ع ال بالنيابة لبنو 02الا حتير نص اتفاا كوتونو.

وأبل ااغ رث اار ليربي ااا اجملل ااس أن ا ا من ااذ التو ي ااع عل ا ا اتف اااا كوتون ااو،
تتصاار عيااع ا ط ارا ب ريقااة بن ااء جاادا .فااال يتس ا ع لألساالحة دوي
وو ال إطالا الناار تحيارتم بشاير تاام .ومثاة ماا يبعاص علا ا مار .و اال
َّ
إو اعت اد مشرو القرار سيشير َم ْعل اا باارزا علا ال رياق إىل الساالم.
وسيشااير إنشاااء بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،ك ااا ياانص عل ا
ذلاات اتفاااا السااالم ،تاادبعا لامااا مااو تاادابع بناااء الثقااة سااعيا إىل إهناااء
احلرب .والحم املتيلم أو مثة شاغال باالغ ا مهياة يت ثار يف ماا إذا كااو
بوسااع ا ماام املتحااد مساااعد الليربيااح يف تنصاايف حيومااة انتقاليااة يف
غضوو الثالاح يوما التالية ،بتزامو ماع بادء ع لياة ناز الساالح اليامار
لل قاااتلح ،ك ااا ياانص االتفاااا عل ا ذلاات .وأشااار إىل طلااف اة اعااة
اال تصادية لدول غرب أفريقيا أماواال ماو أجار تعزياز فرياق الر اد ،و اال
إو الق اوات اإلضااافية ،إىل جانااف مرا ب ااي ا ماام املتحااد  ،ضاارورية عل ا
َو ْج االستعجال ،مو أجار بادء ع لياة ناز الساالح .وناشاد اجمللاس أو
ينظ اار يف الو اات املناس ااف يف ال ل ااف املق اادم م ااو اة اع ااة اال تص ااادية
ح تت يو الدول الراغباة يف املساامهة بقاوات ماو تاأمح الت ويار الاالزم
لتيسع َوْزعها.05
وأكااد رثاار باانو عل ا أو دور ا ماام املتحااد كاااو حا ااا يف هتيئااة
أجواء الثقة بح ا طرا الا لواللاا ملاا أمياو إبارام اتفااا كوتوناو .فقاد
فت االتفاا اجملال أماام تنفياذ ا حياام اهلاماة املهتلفاة املنصاوص عليهاا
يف اتفاااا ياموسااوكرو الرابااع للسااالم ،ولااي :اح ارتام و ااال إطااالا النااار؛
وإعاد يع القوات وناز ساالحها وتسارحيها؛ وإجاراء انتهاباات عاماة
ورؤاسية .و ال َّ
إو تنفياذ االتفااا سيشاجع علا اإلسارا بريصاال املعوناة
اإلنس ااانية وتوزيعه ااا عل ا ا الليربي ااح ،وع ااود املش اارديو م ااو أج اار تعزي ااز
ا سااس االجت اعيااة للتسااوية السياسااية .ورحااف بأحيااام مشاارو الق ارار
املتعلق ااة برنش اااء بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا ومش اااركة ا م اام
املتحد يف ر د و ال إطالا النار .وأكاد لل جلاس بالنياباة عاو رؤايس
اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا أو اة اعاة ساتتعاوو بشاير تاام
مع ا مم املتحد يف إجناز مه تها يف ليربيا .وأضا أو احلارب ا للياة
يف ليربيا أعا ت برنام التيامر بح دول اة اعة اال تصادية ،وال سي ا
عل ا الصااعيد اال تصااادي ،وأو إعاااد إرساااء الساالم وا مااو واالسااتقرار
يف ليربيا لي إحدى أولوياهتا.06
وأعارب رثاار جيباوي ،متيل ااا باار التصاويت ،عااو تأيياد وفااد بلااده
ملا دعا إلي مشرو القرار مو إيفاد فريق وام  31مرا با عسيريا ،اؤال

________
02
05
06
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إو ذلت يأذو ببدء مشاركة ا مم املتحد ر يا يف تسوية النزا الليربي.
وأض ااا أو وج ااود ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا س اايع ي ة ي ااع ا طا ارا
ض انات اللت ام اجملت ع الدو باالنزا وعزما علا املشااركة يف الساعي
إىل إةاد حر عادل ومنصاال .و اد ايغ اتفااا كوتوناو يف إطاار ع لياة
تعاوني ااة اضا ا لعت هب ااا اة اعا اة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا وفري ااق
الر د التابع هلا وا مم املتحد  ،را يعياس الادور التي يلاي ليار جهاة
ح ا ا ذلا اات احلا ااح بقيا اااد اة اعا ااة اال تصا ااادية .وو ا ااف بأن ا ا ’’مثا ااال
ساطع‘‘ لتقسيم الع ر اإل لي ي والدو يف دمة وو السالم وا ماو
الدوليح.07

واعتاارب رثاار املغاارب إب ارام اتفاااا كوتونااو مثاااال جياادا عل ا التعاااوو
السليم بح ا مم املتحد واملنظ ات اإل لي ياة علا النحاو الاذي يادعو
وعرب أيضا عو تأيياده لقارار ا ماح
ل الفصر الثامو مو ميثاا املنظ ةَّ .
العااام إنشاااء ااندوا اسااتئ اين اااص لليربيااا لتقااد املساااعد لبل ااداو
املن قة دوو اإل لي ية الا بذلت التضحيات ،وللبلداو ا فريقية ا رى
الااا ااد ييااوو بوسااعها تقااد تعزيازات إىل فريااق الر ااد التااابع للج اعااة
اال تصادية لدول غرب أفريقيا.08
واعترب رثر الصح أو اتفاا كوتونو إسهام كباع يف اساتعاد السالم
واالستقرار يف ليربيا واملن قة دوو اإل لي ية لغرب أفريقيا .غع أن أضا
أو حتقيق سالم حقيقي وداؤم يف ليربيا يتو ال عل تعاوو أطرا النازا
م ا ااع ا م ا اام املتح ا ااد واة اع ا ااة ا فريقي ا ااة ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا ،وعل ا ا
اعت ا ا ا اااد تا ا ا اادابع ع ليا ا ا ااة وفعَّالا ا ا ااة للوفا ا ا اااء بالتزاماهتا ا ا ااا ،وعل ا ا ا ا التقيا ا ا ااد
ال ا ا ا ااد يق بأحي ا ا ا ااام االتف ا ا ا اااا و ا ا ا ارارات جمل ا ا ا ااس ا م ا ا ا ااو ذات الص ا ا ا االة.
فاذلت سيضا و جناااح االنتهابااات العاماة ،رااا ساايهيئ الظاارو ملصاااحلة
وطني ا ااة سا ا اريعة .وأع ا اارب أيض ا ااا ع ا ااو ا م ا اار يف أو يوف ا ااد ا م ا ااح الع ا ااام
الفري ااق املتق اادم املت ااألال م ااو  31مرا ب ااا عس اايريا يف أ اارب و اات ،حا ا
يتس ا اال تيس ا ااع جه ا ااود اة اع ا ااة اال تص ا ااادية الرامي ا ااة إىل حتقي ا ااق تس ا ااوية
سياسية.02
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 856ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يشع إىل راره  )0223( 803امل ر  26آذار/مارس ،0223
وإذ يرحااف بتو يااع اتفاااا الساالم بااح احليومااة امل تااة للوحااد الوطنيااة يف
ليربيا واةبهة الوطنية القومية لليربيا وحركة التحرير املوحد مو أجار الدميقراطياة
يف ليربيااا ،يف كوتونااو ،باانو ،يف  25متااوز/يولي ا  ،0223حتاات إشارا اة اعااة
اال تصادية لدول غريب أفريقيا،

________
07
08
02
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وإذ ياارى أو تو يااع اتفااا الساالم إجناااز كبااع وإسااهام لااام يف إعاااد الساالم
وا م ااو إىل ليربي ااا ويف ل ااذه املن ق ااة م ااو غ ااريب أفريقي ااا ،ويت ااي الفر ااة إلهن اااء
الصرا ،
وإذ حي اايط عل ااا ب ااالتقرير الالح ااق لألم ااح الع ااام امل ا ر  2آب/أغسا ا س
،0223
 - 0يرحااف بقارار ا مااح العااام إيفاااد فريااق فااين إىل ليربيااا ة ااع وتقياايم
املعلومات املتعلقة با رتاح إنشاء بعثة ا مم املتحد لل را بة يف ليربيا؛
 - 2يوافااق علا القيااام يف أ اارب فر ااة رينااة بريفاااد فريااق متقاادم واما
االاوو مرا با عسيريا لل شاركة يف أع ال اللجنة املشارتكة لر اد و اال إطاالا
النااار و صو ااا ر ااد انتهاكااات و ااال إطااالا النااار والتحقيااق فيهااا واإلبااال
عنها مع اللجنة املذكور علا أو تنتهاي ماد والياة الفرياق املاذكور االل االااة
أشهر؛
 - 3يت لااع إىل اادور تقرياار لألمااح العااام عااو اإلنشاااء املقاارتح لبعثااة
ا ماام املتحااد لل را بااة يف ليربيااا ااا يف ذلاات علا َو ْجا ااصااوص تقااد تقرياار
تفص اايلي ع ااو تيلف ااة ون اااا تل اات الع لي ااة واإلط ااار ال اازمين لتنفي ااذلا ،وتق اادير
لالنتهاااء مااو لااذه الع ليااة ،وكيفيااة ض ا او التنساايق بااح البعثااة و اوات حفاام
الس االم التابع ااة للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ ااريب أفريقي ااا ودور ومسا ا ولية ك اار
منه ا؛
 - 2ي ل ااف إىل عيا ااع أط ا ارا الص ا ارا اح ا ارتام وتنفيا ااذ و ا ااال إطا ااالا
الن ااار ال ااذي ن ااص عليا ا يف اتف اااا الس االم املوَّا اع يف كوتون ااو يف  25مت ااوز/يوليا ا
 ،0223والتعاااوو التااام مااع البعثااة املتقدمااة وكفالااة سااالمة عيااع املوجااوديو يف
ليربي ااا م ااو م ااودفي ا م اام املتح ااد وس اااؤر الع اااملح يف حف اام الس االم والشا ا وو
اإلنسانية؛
 - 5حيص عل إبرام اتفاا اص بوضع البعثة يف أبير مرحلة رينة؛
 - 6يثااين عل ا اة اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا ملااا تبذل ا مااو
جهود إلعاد السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا؛
 - 7يث ااين أيض ااا علا ا منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة مل ااا تبذلا ا م ااو جه ااود
ملنا ر ع لية السلم يف ليربيا؛
 - 8يقرر أو يبقي املسألة يد نظره النشط.

واعت اارب رث اار امل لي ااة املتح ااد  ،متيل ااا بع ااد التص ااويت ،أو اتف اااا
كوتونااو مثااال رتاااز عل ا التعاااوو بااح ا ماام املتحااد ومنظ ااة الوحااد
ا فريقيااة واة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا .ولينا أضااا اااؤال
إنَّ مو احليوي أو يص د و ال إطاالا الناار ،وإو وفاد بلاده ي ياد إيفااد
فريااق متقاادم يتااألال مااو  31مرا بااا عساايريا لالنض ا ام إىل ةنااة و ااال
إط ا ااالا الن ا ااار .وح ا ا ا متض ا ااي الع لي ا ااة تا ا ادما وتتس ا اال مباش ا اار إج ا ا اراء
االنتهابااات وإ امااة حيومااة جديااد  ،ساايتعح عل ا فريااق الر ااد التااابع
للج اعة اال تصادية أو يض لع بدور حاسم يف حفم ا مو الدا لي.
وأشاار إىل أو امل ليااة املتحاد ت يااد بقااو اةهاود الااا باذهلا فريااق الر ااد
ااعبة .و ااال َّ
إو اال رتاح ااات ال ااا طترح اات يف كوتون ااو
يف د اار د اارو

وتدعو إىل توسيع داؤر املسامهح في وتي لة وات را بح تابعح لألمم
املتحد لي فر ة ياَّ ة لبناء الثقة.21
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
منظ ااة إ لي يااة .و ااال َّ
إو حيومااة بلااده ساارت ف عااو كثااف ال ريقااة الااا
ستجرى هبا تلت الع لية ،وعل َو ْج ااصوص التنسيق بح وات بعثاة
ا مم املتحد لل را باة يف ليربياا و اوات اة اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيا املسامهة يف الع لية .وةدر التأكد يف لاذه التجرباة ا وىل ماو أو
ا تصا ااات وحق ااوا املنظ ت ااح تحت اارتم احرتام ااا د يق ااا وم ااو املفه ااوم أو
ا مم املتحد ال بد أو حتافم علا ”أسابقيتها“ .وأضاا أو التشااطر
احملدَّد بوضوح لل سا وليات ينبغاي كاذلت أو ين باق علا جماال الت ويار
ال ااذي ينبغ ااي تف ااادي الو ااو يف أي ل اابس في ا  .فأنش ا ة ا م اام املتح ااد
متول مو ا نصبة املقرر  ،يف حح أو أنش ة فريق الر د التابع
ينبغي أو َّ
للج اعااة اال تص ااادية ينبغااي متويله ااا م ااو الصااندوا االس ااتئ اين اا اااص
الذي تيوو املسامهات في طوعية.20
و ااال رثاار االحتاااد الروسااي َّ
إو وفااد بلااده نااادى عل ا الاادوام حباار
املشاايلة الليربيااة عل ا أساااس إ لي ااي .وكاااو بالتااا إب ارام اتفاااا كوتونااو
حتات رعايااة منظ اة إ لي يااة لاي اة اعااة اال تصاادية لاادول غارب أفريقيااا
أمرا ل مغزاه .فبذلت تيوو سابقة إةابية د أترسيت يف معرض البحاص
عااو تسابر حلساام الصاراعات العساايرية وا زمااات يف القااار ا فريقيااة ،يف
إطار اةهاود ا فريقياة .وأضاا َّ
أو االحتااد الروساي َّاوت تأييادا للقارار
الذي تاختذ عل التو نَّ يستهد التو ر إىل تسوية للصرا والض او
الفعَّال المتثال ا طرا لشروط و ال إطالا النار .و اال َّ
إو وفاد بلاده
مسااتعد و ياادعم أنشا ة الاادول ا فريقيااة مااو أجاار إةاااد ساابتر لتسااوية
الص ا ا اراعات العسا ا اايرية وا زما ا ااات يف تلا ا اات القا ا ااار يف سا ا ااياا اةها ا ااود
اإل لي ية.22
و ال ا اات الرؤيس ا ااة ،متحدا ا ااة بص ا اافتها رثل ا ااة للوالي ا ااات املتح ا ااد َّ ،
إو
حيومااة بلاادلا ترحااف بق ارار اجمللااس إيفاااد فريااق متقاادم مااو امل ارا بح إىل
ليربي ااا لل ش اااركة يف ر ااد و ااال إط ااالا الن ااار .وأش ااارت إىل َّ
أو و ااال
إطااالا النااار باادأ نفاااذه يف  0آب/أغسا س ،ولااذلت حثاات علا إيفاااد
الفريااق املتقاادم يف أ اارب و اات ريااو لتوطيااد و ااال إطااالا النااار ولزياااد
اق ااة ا ط ارا الليربي ااة يف جه ااود الر ااد ال اادو  .وأش ااارت املتيل ااة إىل
احلال ااة اإلنس ااانية املرتدي ااة يف املن اااطق الدا لي ااة م ااو البل ااد وحث اات ا م اام
املتحااد عل ا التو اار عل ا حنااو عاجاار إىل آليااة مااا تس ا باسااتئنا
عبااور شااحنات اإلغااااة للحاادود مااو كااوت ديف اوار وغينيااا إىل أو تصاار
وحد املرا بح املشار إليها يف االتفاا باليامر .واعتبارا َّو بعثاة ا مام
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املتح ااد املرتقب ااة س ااتع ر بش ااير واي ااق م ااع اوات حف اام الس االم التابع ااة
لفريا ا ااق الر ا ا ااد ،حتا ا اايط الواليا ا ااات املتحا ا ااد عل ا ا ااا با ا ااأو دول اة اعا ا ااة
اال تصادية ستيوو يف حاجاة إىل مسااعد ارجياة لنشار اوات إضاافية
حلفاام الساالم .و الاات َّ
إو الواليااات املتحااد تشااجع ا مااح العااام عل ا
النظ اار يف إنش اااء ااندوا اس ااتئ اين لتيس ااع ع ااع اإلس ااهامات الدولي ااة
املقدمة مو أجار جهاود حفام السالم الاا تقاوم هباا اة اعاة اال تصاادية
وفريق الر د التابع هلا .و الت أيضا إنَّ يف حح أو دعم ا مم املتحاد
واجملت ع الدو ال غل عن لتنفيذ االتفاا ،فرو ا طرا الليربية وحدلا
لي الا مييو أو تض و جناح  ،وتض و االنتقال حنو الدميقراطية.23
موجه ااة م ااو رؤيس ااة
المق رررر املا ا ر  27آب/أغسا ا س  :0223رس ااالة َّ
اجمللس إىل ا مح العام

برسالة م ر ة  27آب/أغسا س  ،220223أبلغات رؤيساة اجمللاس
ا م ااح الع ااام ب ااأو اجملل ااس س ااي يد ي ااام ا م اام املتح ااد برنش اااء ااندوا
استئ اين للتربعات لصا ليربيا لت وير تنفيذ اتفاا كوتونو ،ا يف ذلت
َوْز ا اوات حف اام الس االم التابع ااة لفري ااق امل ا ارا بح العس اايريح للج اع ااة
اال تصاادية لادول غاارب أفريقياا ،وتساري املقاااتلح ،وإجاراء االنتهابااات،
وتقد املساعد اإلنسانية ،عل النحو الذي طلبت اة اعة يف اجت اا
تها املعقود يف كوتونو يف الفرت مو  22إىل  22متوز/يولي .0223
المقر رررر امل ا ا ر  22أيلا ااول/سا اابت رب ( 0223اةلسا ااة  :)3280الق ا ارار
)0223( 866
يف  2و  07أيل ا ا ا ا ااول/س ا ا ا ا اابت رب  ،0223وع ا ا ا ا ااال ب ا ا ا ا ااالقرار 856
( ،)0223اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا عااو ليربيااا با لاح فيا ااة
إنشاء ونشر البعثة املقرتحة ملرا ا مم املتحد يف ليربيا.25
و د أبلغ ا مح العام يف التقريار اجمللاس ب َّ
اأو بعثاة الته ايط املوفاد
إىل ليربيااا ة ااع البيانااات ذات الص االة برنش اااء البعثااة املقرتح ااة ااد زارت
البلد الل الفرت مو  6إىل  03آب/أغس س  .0223والتقت البعثاة
بااا طرا الثالاااة يف اتفاااا كوتونااو وأفااادت بوجااود التازام ااوي مااو باار
ا طرا باتفااا السالم .ونظارا َّو بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا
ست ثر املر ا وىل الاا تضا لع فيهاا ا مام املتحاد بع لياة كاربى حلفام
السلم مع منظ ة أ رى ،فقاد أولات بعثاة الته ايط الت اماا ا اا ،يف
منا شاااهتا ،إىل دور كاار مااو بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد وفريااق امل ارا بح
العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا يف تنفي ااذ
االتفاااا ،وإىل العال ااة بينه ااا .وحيااص َّ
إو الاادور املتااو لبعثااة مرا ب ااي
ا ماام املتحااد يت ثاار يف ر ااد تنفيااذ االتفاااا والتحقااق مااو ذلاات ،فاارو
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مفهااوم ع لياهتااا ال بااد وأو يت اوازى بالضاارور مااع مفهااوم ع ليااات فريااق
املا ارا بح العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا.
وييااوو لياار مااو بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد وفريااق املارا بح العساايريح
التابع للج اعة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا تسلسار ياادي مساتقر.
وستهضااع البعثااة لقياااد ا ماام املتحااد  ،رثلااة يف ا مااح العااام اااضااع
لساال ة جملااس ا مااو ،يف حااح ساايع ر فري اق امل ارا بح العساايريح حتاات
إش ا ارا اة اعا ااة اال تصا ااادية لا اادول غا اارب أفريقيا ااا .وتتشا اااور البعثتا اااو
يف ما بينه ا بشأو القرارات الا ت ار عليه ا معا.

مفصلة بشأو ليير ومفهوم ع ليات
و لدم ا مح العام مقرتحات َّ
البعثة املقرتحة .26وستتألال البعثة مو عنا ر عسايرية ومدنياة ،اا فيهاا
عنصا اار لل سا اااعد االنتهابيا ااة .وينبغا ااي أو تش ا ا ر حنا ااو  313م ا ارا بح
عساايريح .أمااا فريااق املارا بح العساايريح ،فسااييوو مااو الضااروري زياااد
وام قدار  2 111فرد للوفاء باشرتاطات اتفاا السلم .وأبلاغ ا ماح
العااام اجمللااس ،يف لااذا الصاادد ،بأنَّا اسااتجابة لرسااالة مااو رؤيسااة جملااس
ا ما ا ااو ،م ر ا ا ااة  27آب/أغس ا ا ا س  ،270223ت يا ا ااد بشا ا ااد إنشا ا اااء
ا ااندوا اسا ااتئ اين للتربعا ااات ،فقا ااد شا اار يف اختا اااذ اا ا اوات الالزما ااة
إلنشا اااء لا ااذا الصا ااندوا االسا ااتئ اين ما ااو أجا اار متويا اار ع ليا ااات فريا ااق
املا ا ارا بح العس ا اايريح .وس ا اايغ ي الص ا ااندوا أيض ا ااا ع لي ا ااات التس ا ا اري
واالنتهابات.
ووفقا التفاا كوتونو ،رى انتهابات عامة يف غضوو سبعة أشهر
بعد التو يع عل االتفاا يف شباط/فرباير  -آذار/مارس  .0222إالَّ أو
لناااح ع ا لد عواماار ااد حتااول دوو حتقيااق لااذا اهلااد  ،ومااو ذلاات عاادم
تسا ا ية عي ااع امل ثل ااح يف ةن ااة االنتهاب ااات حا ا ا و ،و ااعوبة إدرال
الالجئااح واملشاارديو دا ليااا يف الق اواؤم االنتهابيااة ،وضاارور إمتااام ع ليااة
التس اري ب اار إج اراء االنتهاب ااات .وم ااع أو ع لي ااة الس االم متهلف ااة ع ااو
اة اادول ال اازمين ،ف اارو إنش اااء احليوم ااة االنتقالي ااة عنص اار حي ااوي لتعزي ااز
املصاااحلة الوطنيااة .ولااذلت حااص ا مااح العااام فريااق امل ارا بح العساايريح
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا عل ا أو يتحاارح س اريعا
كااي يباادأ ع ليااة نااز السااالح ،وأو يقااوم بع ليااة الر ااد الفريااق املتقاادم
الوْز اليامر لفريق املارا بح
التابع لبعثة مرا باي ا مم املتحد  ،ح بر َ
املوسع التابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وبعثاة
العسيريح َّ
مرا ب ااي ا م اام املتح ااد  .وتول اع م ااو ا ط ارا الليربي ااة أو تتع اااوو تعاون ااا
كااامال مااع فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية وبعثااة
مرا ب ا ا ااي ا ما ا اام املتحا ا ااد وأو تع ا ا اار سا ا ااويا با ا ااروح املصا ا اااحلة الوطنيا ا ااة.
فباادوو ت اوافر لااذه الظاارو  ،لااو يتساال إج اراء االنتهابااات يف موعاادلا
احملدد.

________

 26لالطااال عل ا مزيااد مااو التفا ااير بشااأو ليياار بعثااة م ارا ا ماام املتحااد يف
ليربيا ،انظر الفصر ااامس.
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وأشااار ا مااح العااام إىل أو الاادور املتااو لألماام املتحااد يف تنفيااذ
اتف اااا كوتون ااو يس ااتند إىل افا ارتاض أو فري ااق املا ارا بح العس اايريح الت ااابع
للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا سييوو يف وضع مي لين مو أداء
ال اؤفة العريضة مو املهام الا أوكلتها إلي ا طرا الليربية .وإذا ياتم
َوْز الق ا اوات اإلض ااافية أو إذا م ااا د سا ااحف بع ااس ا اوات الفري ااق با اار
ا واو ،فاارو لااذا ساايعرض لله اار التنفيااذ الناااج التفاااا الساالم .وإذا
م ااا ح اادع ذل اات ،ف اارو ا م ااح الع ااام س اايوج انتب اااه جمل ااس ا م ااو إىل
الوضع ،و د يو ي بسحف بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا.
و ال ا مح العام َّ
إو ألم شرط أساسي ينبغي تاوافره لتحقياق سالم
واس ااتقرار داؤ ااح واحلف اااع عليه ااا يف ليربي ااا ل ااو أو يلت اازم اااد ليربي ااا
وشعبها باتفاا كوتونو وأو ينفذوه بر الص .ويتعح عل ا مم املتحد
أو تي اار جهااود شااعف ليربيااا يف إ امااة الساالم يف ربااو بلااده .ولااذلت
ووْز بعث ااة مرا ب ااي ا م اام
اس ا م ااو ب ااأو يواف ااق عل ا إنش اااء َ
أو ا جمل ا َ
املتحد يف ليربيا.
ويف اةلسة  ،3280املعقود يف  22أيلاول/سابت رب  ،0223أدرل
جمل ااس ا ما ااو يف ج اادول أع ال ا ا تقري اار ا ما ااح الع ااام امل ا ا ر  2و 07
أيلااول/ساابت رب  .0223وبعااد إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجملااس رثاار
ليربيا ،بناء عل طلب  ،إىل املشاركة يف املنا شة ،بدوو أو ييوو ل احلاق
ووج بعد ذلت الرؤيس (فنزويال) انتباه أعضاء اجمللس إىل
يف التصويتَّ .
28
نااص مشاارو ارار كاااو ااد أتعا لد يف سااياا مشاااورات اجمللااس السااابقة ،
وتال التنقيحات الا أتد لت عل مشرو القرار.22
وذكر رثر ليربيا أنَّ منذ تو يع اتفاا كوتونو ،حيدع أي انتهااح
يتذكر لشروط االتفاا .ومعظم العنا ار السياساية لالتفااا ،اا يف ذلات
انتقاااء جملااس الدولااة االنتقااا امل لااال مااو وسااة أعضاااء ،د تنفيااذلا،
والليربيااوو متفاااولوو بااأو الساالم أ ااب أ اعا يف املتناااول ،ليااو احلالااة يف
ليربيا ماا زالات غاع مساتقر  .والعنا ار العسايرية احلا اة التفااا كوتوناو
تنف ااذ بع ااد .وم ااا دام املتح اااربوو مس االحح ،فس ااتظر احلال ااة يف البل ااد
ال ميياو التنبا هبااا .وهلاذا فاارو وفاد بلااده يرحاف بااا رتاح ا ماح العااام أو
ة ااري االضا ا ال بع لي ااة ن ااز الس ااالح يف أ اارب و اات ري ااو .ول ااذا
صاف ،حسااف اتفاااا كوتونااو،
سيسا بر امااة احليومااة امل تااة الااا ستن َّ
بالتزامو مع بدء ع لية نز السالح .و ال كذلت َّ
إو َوْز بعاس أعضااء
الفريااق املتقاادم التااابع لبعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ع ااال بااالقرار
 )0223( 856كاااو تاادبعا لامااا مااو تاادابع بناااء الثقااة .ولااذا فرنَّا مااو
ا مهيااة ياااو َوْز بقيااة أعضاااء البعثااة يف أ اارب و اات ريااو .ومااو شااأو
نااز سااالح املتحاااربح أو يعاازز إىل حااد كبااع با َاوْز اوات إضااافية لزياااد
فريق املرا بح العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا.
وساايعت د متوياار لااذه الق اوات اإلضااافية ،يف علااة أمااور ،عل ا التربعااات
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املقدمااة إىل الصااندوا االسااتئ اين مااو الاادول ا عضاااء .و ااال َّ
إو وفااد
بلده يردد ال لف الذي تقدم ب ا مح العام بالفعر إىل الدول ا عضاء
بتقد تربعات سهية إىل الصندوا االستئ اين .ك ا َّ
أو موا الة تقاد
املس اااعد اإلنس ااانية م ااو ش ااأهنا أو تي اار اةه ااود ال ااا يب ااذهلا الش ااعف
الليااربي لتحقيااق حاار ساال ي للص ارا الليااربي .وا تااتم املااتيلم اااؤال َّ
إو
اجملل ااس ،باعت اااده مش اارو القا ارار امل ااذكور ،س ااييوو ااد تص اار وفق ااا
لواليتا وجااف الفصاار الثااامو مااو ميثاااا ا ماام املتحااد  .وباإلضااافة إىل
ذل اات ،ف ا َّ
ارو اجملل ااس ،بتأيي ااده ملش اارو القا ارار ،س ااييوو ااد اخت ااذ ااو
جس ااور يف االضا ا ال بع ليا اات اايانة الس االم و اانع الس ااالم ور ااد
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 بااي ا ماام
املتحد يف ليربيا ،فرنَّ ميينا أو يقادم مثااال علا التعااوو املساتقبلي باح
ا مم املتحد واملنظ ات دوو اإل لي ية ا رى.31
وذك اار رث اار جيب ااوي أو إنش اااء البعث ااة يش ااير س ااابقة لام ااة لألم اام
املتحااد  ،ولااي تشاايير بعثااة لصاانع الساالم عل ا ااط بعثااة أ اارى اؤ ااة
فع ااال بواسا ا ة منظ ااة أ اارى .وبالت ااا تي ااوو ض ااايا التنس اايق والقي اااد
واملس وليات ضايا لامة تت لف الر د والتقييم الد يقح .وحيتال الدور
املس ااتقر ال ااذي تت ااواله ا م اام املتح ااد يف جم ااال ال اادعم إىل ض ا ا انات،
وخبا ة يف ا ماكو الا د تستأنال فيها ا ع ال العداؤياة ويصاب ماو
املت لااف اختاااذ إج اراءات ضااد أحااد ا ط ارا يف إطااار إج اراءات ت انع
السلم .ولذلت ي يد وفد بلده مشرو القرار.30
وبعااد ذلاات طاتارح للتصااويت مشاارو القارار ،بصاايغت امل تااة َّ
املنقحااة
شاافويا ،واعتت ااد باإلعااا بو ااف الق ارار  ،)0223( 866ويف مااا يلااي
نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يشا ا ااع إىل راري ا ا ا ا  )0223( 803امل ا ا ا ا ر  26آذار/م ا ا ااارس 0223
و  )0223( 856امل ر  01آب /أغس س ،0223
و ااد نظاار يف تقرياار ا مااح العااام امل ا ر  2و  07أيلااول /ساابت رب 0223
بشأو ا رتاح إنشاء بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ يالح اام أو اتف اااا الس االم ال ااذي وَّعتا ا ا طا ارا الليربي ااة الثالا ااة يف
كوتونااو ،باانو ،يف  25متااوز/يولي ا  0223ياادعو ا ماام املتحااد وفريااق امل ارا بح
العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ ااريب أفريقي ااا إىل املس اااعد يف
تنفيذ االتفاا،
وإذا ي كا ا ااد عل ا ا ا ا حنا ا ا ااو ما ا ا ااا لا ا ا ااوحم يف تقري ا ا ا اار ا ما ا ا ااح العا ا ا ااام امل ا ا ا ا ر
 2آب/أغس س  ،0223أو اتفاا السالم يعهاد إىل فرياق املارا بح العسايريح
التا ااابع للج اعا ااة اال تصا ااادية ل ا اادول غ ا ااريب أفريقي ا ااا باملس ا ا ولية ا ساس ا ااية عا ااو

________
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اإلشارا علا تنفيااذ ا حيااام العساايرية لالتفاااا ،ويتااو
ليربيا دورا يقضي بر د لذه الع لية والتحقق منها،

لألماام املتحااد يف

وإذ يالحاام أو لااذه سااتيوو أول بعثااة حلفاام الساالم تض ا لع هبااا ا ماام
املتحاد بالتعااوو ماع بعثاة حلفام السالم اؤ اة فعاال بواسا ة منظ اة أ ارى لااي
يف لذه احلالة اة اعة اال تصادية لدول غريب أفريقيا،
وإذ ياادرح أو مشاااركة ا ماام املتحااد سااو تسااهم علا حنااو مل ااوس يف
الفعال التفاا السلم وتظر شالدا ي كد التزام اجملت ع الدو حبار النازا
التنفيذ َّ
يف ليربيا،
وإذ يثاال علا اة اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا ةهودلااا املتوا االة
مو أجر إعاد السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا،
وإذ يتثاال أيضااا عل ا اةهااود الااا تبااذهلا منظ ااة الوحااد ا فريقيااة ل اادعم
ع لية السلم يف ليربيا،
وإذ ي كااد أمهيااة التعاااوو الياماار والتنساايق الوايااق بااح بعثااة مرا ب ااي ا ماام
املتحااد يف ليربيااا وفريااق املاارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول
غريب أفريقيا يف تنفيذ الوالية املعهود لير منه ا،
وإذ حييط عل اا بريفااد فرياق متقادم ماو مرا بااي ا مام املتحاد العسايريح
إىل ليربيا عل النحو املأذوو ب وجف القرار ،)0223( 856
وإذ يرحااف برنشاااء اللجنااة املشاارتكة ملرا بااة و ااال إطااالا النااار امل لفااة مااو
ا طارا الليربيااة الثالاااة وفريااق املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية
لدول غريب أفريقيا ،وا مم املتحد ،
وإذ يرحااف أيضااا ااا د يف كوتونااو يااوم  27آب /أغس ا س  0223مااو
تشاايير جملااس الدولااة مااو وسااة رثلااح ة يااع ا طارا الليربيااة الثالاااة ،ولااو
ال ااذي س اايتم تنص اايب طبق ااا التف اااا الس االم ب اااال رتاو م ااع ع لي ااة ن ااز ا س االحة
وسو يتوىل حت ر املس ولية عو ا ع ال اليومية للحيومة االنتقالية،
وإذ يالحم أو اتفاا السلم يادعو إىل إجاراء انتهاباات تشاريعية ورؤاساية
حبيص تتم بعد سبعة أشهر تقريبا مو تو يع اتفاا السلم،
 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  2و  07أيل ا ااول/س ا اابت رب
 0223بشأو ا رتاح إنشاء بعثة ملرا ا مم املتحد يف ليربيا؛
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( أ ) تلقي وحتقيق عيع التقارير املتعلقة ا يادع ماو و وعا ماو
حاوادع وانتهاكااات اتفاااا و اال إطااالا النااار ماع الع اار ،يف حالااة عاادم
تصا ا ااحي االنتها ا اااح ،عل ا ا ا تقا ا ااد تقريا ا اار ع ا ا ااا تتو ا ا اار إلي ا ا ا إىل ةنا ا ااة
االنتهاكات املنشأ ع ال باتفاا السلم وإىل ا مح العام؛
(ب) ر ااد االمتث ااال للعنا اار ا اارى م ااو اتف اااا الس االم ااا يف
ذلت ر ده عند نقاط حدود ليربيا مع سعاليوو والبلداو اجملاور ا ارى
والتحقق مو ت بيق غع املتحيز ،مع الع ر بصفة ا اة علا املسااعد
يف ر ا ااد االمتث ا ااال للحظ ا اار املف ا ااروض عل ا ا تق ا ااد ا س ا االحة واملع ا اادات
العسيرية إىل ليربيا وكذلت إيواء املقاتلح ونز أسلحتهم وتسرحيهم؛
(ل) مرا ب ا ااة الع لي ا ااة االنتهابي ا ااة والتحق ا ااق منه ا ااا ،ا ااا يف ذل ا اات
االنتهابات التشريعية والرؤاسية الا ستجري وفقا حيام اتفاا السلم؛
(د) املساااعد  ،حسااف اال تضاااء ،يف تنساايق أنش ا ة املساااعد
اإلنساانية يف املياداو بالتعااوو ماع ع لياة اإلغاااة اإلنساانية القاؤ اة التابعااة
لألمم املتحد ؛
(لا) وض ااع
املتعلقة هبا؛

ااة لتسا اري املق اااتلح وتقي اايم االحتياج ااات املالي ااة

(و) تقا ااد تقا ااارير إىل ا ما ااح العا ااام عا ااو أي انتهاكا ااات لاما ااة
للقانوو اإلنساين الدو ؛
(ز) تاادريف مهندسااي فريااق املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة
اال تصادية لدول غريب أفريقيا علا إزالاة ا لغاام ماع الع ار ،بالتعااوو ماع
الفريااق املااذكور ،عل ا تنساايق حتديااد ا لغااام واملساااعد يف إزالتهااا وإزالااة
القنابر الا تنفجر؛
(ح) القي ااام ،دوو االشا ارتاح يف ع لي ااات اإلنف اااا بالتنس اايق م ااع
فريااق املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا
يف جمااال تنفيااذ املس ا وليات املسااتقلة املنوطااة بااالفريق س اواء بصااور ر يااة،
عو طريق ةنة االنتهاكات ،أو بصور غع ر ية؛
 - 2يرح ا ااف ب ا ا اااعتزام ا م ا ا ااح الع ا ا ااام أو يعق ا ا ااد م ا ا ااع رؤ ا ا اايس اة اع ا ا ااة
اال تص ااادية ل اادول غا ااريب أفريقي ااا اتفا ا ااا ييف اار ،ب اار َوْز بعثا ااة مرا ب ا ااي ا ما اام
املتح ااد يف ليربي ااا ،رس اام ا دوار واملسا ا وليات املوكل ااة إىل البعث ااة وإىل اة اع ااة
اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا يف تنفيااذ اتفاااا الساالم طبقااا ملفهااوم الع ليااات
املبااح يف الفصاار الرابااع مااو تقرياار ا مااح العااام وي لااف إىل ا مااح العااام إبقاااء
احملرز واحملصلة الا ت ول إليها املفاوضات؛
اجمللس عل علم بالتقدم َ

 - 2يقرر أو ينشئ بعثة مارا بح لألمام املتحاد يف ليربياا حتات سال ت ،
وحتت توجي ا مح العام عو طريق رثلا ااااص ،لفارت سابعة أشاهر بشارط أَّال
تست ر بعد هناية  06كاانوو ا ول/ديسا رب َّ 0223إال عقاف اساتعراض ةريا
اجمللااس اس ااتنادا إىل تقرياار م ااو ا مااح الع ااام عااو إح اراز ،أو عاادم إح اراز تق اادم
مل ااوس حنااو تنفيااذ اتفاااا الساالم املو ااع يف كوتونااو يف  25متااوز/يولي ا ا 0223
وغعه مو التداب اع الراميا اة إىل إ رار سا الم داؤم؛

 - 5يشااجع الاادول ا فريقيااة عل ا تااوفع الق اوات اإلضااافية الااا طلبتهااا
منها اة اعة اال تصادية لدول غريب أفريقياا ماو أجار فرياق املارا بح العسايريح
التابع للج اعة؛

 - 3يق ا اارر أيض ا ااا أو تض ا ا اام بعث ا ا ااة مرا ب ا ا ااي ا م ا ا اام املتح ا ا ااد يف ليربي ا ا ااا
ما ا ا ارا بح عس ا ا اايريح وك ا ا ااذلت عنا ا ا اار طبي ا ا ااة ولندس ا ا ااية وعنا ا ا اار يف جم ا ا ااال
االتصاااالت والنقاار وعنا اار انتهابي ااة با عااداد املبينااة يف تقري اار ا مااح الع ااام،
باإلضافة إىل احلد ا د مو املاودفح الالزماح لادع ها ،وأو تياوو هلاا الوالياة
التالية:

 - 6يرحا ااف با اااا وات الا ااا اخت ا ااذلا ا ما ااح العا ااام إلنشا اااء ا ااندوا
اساتئ اين لليربياا لتيساع ياام الاادول ا فريقياة بررساال تعزيازات إىل فرياق املارا بح
العسيريح التابع للج اعة اال تصاادية لادول غاريب أفريقياا ولل سااعد يف دعام
ا اوات البل ااداو املش اااركة يف الفري ااق ،وك ااذلت لل س اااعد يف ا نش ا ا ة املتعلق ااة
برزال ا ا ااة ا لغ ا ا ااام ويف ا نش ا ا ا ة اإلنس ا ا ااانية واإل اؤي ا ا ااة ويف الع لي ا ا ااة االنتهابي ا ا ااة،
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وي اادعو ال اادول ا عض اااء إىل ما ا ازر ع لي ااة الس االم يف ليربي ااا ب ااالترب للص ااندوا
االستئ اين،
 - 7حي ااص ا ط ا ارا الليربيا ااة عل ا ا با اادء ع ليا ااة
أسلحتها وتسرحيها دوو إب اء،

يا ااع الق ا اوات ونا ااز

 - 8يرحا ااف ب ا ااالقرار املتعل ا ااق بر ام ا ااة احليوم ا ااة امل ت ا ااة ،وحي ا ااص أيض ا ااا
ا طارا الليربيااة علا الباادء يف رارسااة مسا وليات تلاات احليومااة باااال رتاو مااع
الع لية الوارد و فها يف الفقر  7أعاله و ا ينسجم مع اتفاا السلم؛
 - 2يادعو احليوماة االنتقالياة إىل أو تقاوم علا وجا االسااتعجال ،ويف
موعاد ال يتجااوز ساتح يوماا ماو يامهاا ،باربرام اتفااا ماع ا مام املتحاد بشاأو
للوْز اليامر للبعثة؛
مركز بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا ،تسهيال َ

 - 01حي ا ااص ا ط ا ا ارا الليربيا ا ااة عل ا ا ا االنتها ا اااء ما ا ااو تشا ا اايير ةنا ا ااة
االنتهابا ااات حبيا ااص يتسا اال هلا ااا أو تتها ااذ فا ااورا االسا ااتعدادات الالزما ااة إلج ا اراء
االنتهاب ااات التش ا اريعية والرؤاس ااية يف موعا ااد أ ص اااه آذار/ما ااارس  0222طبقا ااا
للجدول الزمين املتو يف اتفاا السلم؛

 - 00ي اادعو ا طا ارا الليربي ااة إىل التع اااوو تعاون ااا ك ااامال يف التس االيم
املااأموو لل ساااعدات اإلنسااانية إىل عيااع أحناااء الاابالد عاارب أ صاار ال اارا طبقااا
التفاا السلم؛
 - 02يرحا ااف ا ااا أعلن ا ا فريا ااق امل ا ارا بح العسا اايريح التا ااابع للج اعا ااة
اال تصااادية لاادول غااريب أفريقيااا مااو االلتازام بضا او سااالمة مرا بااي بعثااة مرا بااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا ومودفيهااا املاادنيح ،وحيااص ا طارا الليربيااة علا اختاااذ
عيا ااع التا اادابع الالزما ااة لض ا ا او أما ااو وسا ااالمة أف ا اراد البعثا ااة وكا ااذلت املا ااودفح
املشاااركح يف ع ليااات اإلغااااة مااع التقيااد بد ااة بالقواعااد املن بقااة مااو القااانوو
اإلنساين الدو ؛
 - 03ي لااف إىل ا مااح العااام أو يق اادم تقري اريو م اارحليح إىل اجملل ااس
عا ا ااو تنفي ا ا ااذ ل ا ا ااذا الق ا ا ارار حبل ا ا ااول  06كا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا رب  0223و 06
شباط/فرباير 0222؛
 - 02يقرر أو يبقي املسألة يد نظره النشط.

و ال رثر الواليات املتحد  ،متحاداا بعاد التصاويتَّ ،
إو دور فرياق
امل ا ارا بح العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقيا ااا
سييوو دورا حيويا ويثق وفد بلاده يف أو التنسايق الياايف واملناساف باح
عي ااع مس ااتويات ي اااد فري ااق املا ارا بح العس اايريح وبعث ااة مرا با ااي ا م اام
املتحد يف ليربيا سي يو الفريقح مو الع ر با سلوب التي يلي الذي
تنبأ ب اجمللاس وأطارا االتفااا .والساابقة املت ثلاة يف ساع ع لياة لألمام
املتحد جنبا إىل جنف مع ع لية جمل وعة إ لي ياة اد يياوو هلاا ادالا
يف مناااطق الص ارا ا اارى الااا ااد تتساال معاةتهااا بأساالوب راااار إذا
جن لذا ا سلوب يف ليربيا.32

________
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و ااال رث اار فرنس ااا َّ
إو القا ارار املته ااذ يش ااهد علا ا تصا ا يم اجملت ااع
الاادو عل ا تنفيااذ اتفاااا للساالم يف دولااة ح هااا القتااال ،وينشاائ ااو
لألمم املتحد تيلَّال ،وفقا للفصر الثامو مو امليثاا ،بالع ر يف تعاوو
وايااق مااع املنظ ااة اإل لي يااة .ولااذه ربااة مااو التجااارب ا وىل لع ليااات
حفام السااالم املشارتكة مييااو أو تسااتهدم كساابقة إذا جنحاات .وسااتقوم
بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا ب اادورلا اليام اار بالنس اابة التف اااا
كوتوناو ور اد تنفياذه والتحقااق منا  ،بين اا تقااع املسا ولية ا ساساية عااو
التنفيااذ الفعلااي حيااام االتفاااا عل ا عاااتق فريااق امل ارا بح العساايريح
التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا.33
و ال رثر امل لية املتحد َّ
إو الصرا د تسابف يف زعزعاة اساتقرار
بلااداو املن قااة دوو اإل لي يااة كياار ،و صو ااا س اعاليوو .وأعاارب عااو
ترحيف وفد بلده بر رار اجمللس يف لذا القرار أو تقوم بعثة مرا باي ا مم
املتح ااد ه ااة الر ااد علا ا ح اادود ليربي ااا م ااع جعاهن ااا ،وال س ااي ا م ااع
ساعاليوو .و ااال أيضااا إو بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد سااتيوو أول مثااال
عل ا مه ااة حفاام الساالم الااا تض ا لع هبااا ا ماام املتحااد بالتعاااوو مااع
بعثااة أتنشاائت فعااال مااو جانااف منظ ااة إ لي يااة .وسااييوو لياار منه ااا
دوره املس ا ا ااتقر وإو ك ا ا اااو يي ا ا اار أح ا ا اادمها ا ا ا اار .وش ا ا اادَّد علا ا ا ا أو
التنساايق الوايااق والتعاااوو الياماار بااح اهليئتااح سااييوو فعَّ ااال يف إجناااح
املشرو .32
موجه ااة م ااو
المق رررر امل ا ر  06ك ااانوو ا ول/ديس ا رب  :0223رس ااالة َّ
رؤيس اجمللس إىل ا مح العام
يف  03كا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا رب  ،0223وع ا ا ا ااال با ا ا ااالقرار 866
( ،)0223اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقري ارا عااو بعثااة مرا ب ااي ا ماام
احملرز يف تنفياذ اتفااا السالم .35و اد
املتحد يف ليربيا و ال في التقدم َ
ذكر في َّ
أو ا طارا املولعاة علا اتفااا كوتوناو اجت عات االل الفارت
م ااو  3إىل  5تشا اريو الث اااين/ن ااوف رب  0223يف كوتون ااو ،وتو االت إىل
اتفاا بشأو توزيع معظم احلقاؤاف الوزارياة للحيوماة االنتقالياة وتشايير
ةنة االنتهابات وا تياار رؤايس اهليئاة التشاريعية وأعضااء احملي اة العلياا.
وأشاار ا مااح العااام إىل أو رثلا ااااص يقااوم باارجراء مشاااورات منتظ ااة
مااع أطارا االتفاااا ،وال سااي ا يف مااا يتعلااق بباادء نااز أساالحة ا طارا
املوس ا اع .وكانا اات عيا ااع
ووْز ا اوات فريا ااق امل ا ارا بح العسا اايريح َّ
الليربيا ااة َ
امل شرات تدل عل البداية الوشيية لع لياة ناز الساالح .وأشاار إىل أو
ألم عامر حيول دوو تنفيذ اتفاا السلم لو التأ ع يف َوْز وات فرياق
اجر أي
املوس ا اع .ورغ اام ل ااذا الت ااأ ر ،فرنَّا ا تس ا َّ
امل ا ارا بح العس اايريح َّ
انتهاكات جسي ة لو ال إطاالا الناار .وأفااد ا ماح العاام أناَّ يتو اع أو
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يي ااوو باس اات اعت تق ااد معلوم ااات أكث اار حتدي اادا ع ااو اة اادول ال اازمين
لالنتهابا ااات ،الا ااا ما ااو املنتظا اار أو ييا ااوو قا اادور احليوما ااة االنتقاليا ااة
إجراءلا الل النصال ا ول ماو عاام  .0222و تاماا ،أو ا اجمللاس
بااأو توا اار بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا تنفيااذ الواليااة املسااند
إليها وجف القرار .)0223( 866
36
وبرسااالة م ر ااة  06كااانوو ا ول/ديس ا رب  ، 0223أبلااغ رؤاايس
اجمللس ا مح العام ا يلي:
َّ
إو أعض اااء اجملل ااس ااد أح اااطوا عل ااا بتقري ااركم ع ااو بعث ااة مرا با ااي ا م اام
املتحد يف ليربيا امل ر  03كانوو ا ول/ديس رب  ،0223وأجنزوا علا أساسا
االستعراض املنصاوص عليا يف الفقار  2ماو القارار  )0223( 866املا ر 22
أيلول/سبت رب .0223
وأعضاااء جملااس ا م ااو يغتن ااوو ل ااذه الفر ااة كااي يبلغ ااوكم بااأهنم ،عل ا
الارغم مااو التااأ عات الااا ال ميياو نبهااا ،يشاااطرونيم ا ماار يف أو يباادأ ا و
ريااد املقاااتلح مااو السااالح ،وأو تشا َّاير احليومااة االنتقاليااة ريبااا ،وأو اارى
االنتهابا ااات يف ليربيا ااا يف النصا ااال ا ول ما ااو عا ااام  .0222وأعضا اااء اجملل ا ااس
يت لع ااوو إىل أو تق اادموا تو اايات بش ااأو ل ااذه اةوان ااف م ااو ع لي ااة الس االم يف
التقرياار الااذي طلااف اجمللااس تقدمي ا حبلااول  06شااباط/فرباياار  ،0222أو باار
ذلت إذا ارتأيتم أو احلالة تسو ذلت.
وأعضاااء اجمللااس ي كاادوو جمااددا ا مهيااة الااا يعلقوهنااا علا ااندوا ا ماام
املتحااد االسااتئ اين لليربيااا .ولاام يرحب ااوو باملسااامهات الااا تادمت ح ا ا و
وحيثاوو الاادول ا عضااء علا دعام ع ليااة السالم يف ليربيااا باملساامهة بسااهاء يف
الصندوا االستئ اين.

موجهاة ماو رؤايس
المقر ررر امل ر  08كانوو الثاين/يناير  :0222رسالة َّ
اجمللس إىل ا مح العام
برسالة م ر ة  08كانوو الثاين/يناير  ،370222أبلغ رؤيس اجمللس
ا مح العام ا يلي:
ي ا ا ااود أعض ا ا اااء جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو أو يش ا ا اايروكم علا ا ا ا إت ا ا اااحتيم الفر ا ا ااة
لقيااام رااثليم اااااص ،الساايد تريفااور غااوردوو  -سااومرز ،باارطال اجمللااس يااوم
 02كانوو الثاين/يناير  0222عل آ ر الت ورات اةارية يف ليربيا.
ويرحبوو يف لذا الشأو بق ع شوط كبع ح ا و يف َوْز وات إضاافية
م ا ااو فري ا ااق امل ا ا ارا بح العس ا اايريح التا ا ااابع للج اع ا ااة اال تصا ا ااادية ل ا اادول غا ا اارب
أفريقيا .ك ا يسرلم ماا بلغهام ماو أو َوْز بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا
أوشاات عل ا االكت ااال .وينبغااي أَّال حياادع مزيااد مااو التااأ ع يف تنفيااذ اتفاااا
كوتونو.
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ويالح ا ا اام أعض ا ا اااء اجملل ا ا ااس َّ
أو م ا ا ااو املتو ا ا ااع تق ا ا ااد تقري ا ا اار حبل ا ا ااول 06
ش ا ا ااباط/فرباي ا ا اار  ،0222وذل ا ا اات ع ا ا ااال ب ا ا ااالقرار  )0223( 866املا ا ا ا ر 22
أيل ا ااول/س ا اابت رب  .0223ويعرب ا ااوو ع ا ااو لقه ا اام إزاء ع ا اادم تنص ا اايف احليوم ا ااة
االنتقاليااة وعاادم الباادء يف نااز السااالح حا ا و ،وتااأ ع تنفيااذ اتفاااا كوتونااو
نتيجااة لااذلت ،وإزاء الصااعوبات الااا تواجا اةهااود الراميااة إىل إيصااال املساااعد
اإلنسا ااانية إىل عيا ااع أرجا اااء البلا ااد .وسا اايتو ال اسا اات رار دعا اام اجملت ا ااع الا اادو
للجه ااود ال ااا تب ااذهلا بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا عل ا ا تنفي ااذ عي ااع
ا طارا التفاااا كوتونااو بشااير كاماار وفااوري ،ااا يف ذلاات تنصاايف احليومااة
االنتقالية ونز السالح وإيصال املساعد اإلنسانية دو ا عاؤق.
وك ا لو مشار إلي يف الرسالة امل ر ة  06كانوو ا ول/ديس رب 0223
املوجه ااة إل ااييم م ااو رؤ اايس جمل ااس ا م ااو ،يش اااطركم أعض اااء اجملل ااس ت ااو عيم
َّ
أو ا ا ا اارى ا ا ا ااالل النص ا ا ا ااال ا ول م ا ا ا ااو ل ا ا ا ااذه الس ا ا ا اانة االنتهاب ا ا ا ااات املق ا ا ا اارر
إجراولااا قتض ا اتفاااا كوتونااو .ويعربااوو عااو ا ماار يف لااذا ااصااوص يف أو
يت ا ااي لي ا اام التق ا اادم ال ا ااذي حت ا اارزه ا طا ا ارا الليربي ا ااة يف تنفي ا ااذ ع لي ا ااة الس ا االم
إميانيااة التو ااية ،و اات تقااد تقريااركم ،جباادول زمااين د يااق إلجاراء االنتهابااات
يف ليربيا.

المق ر ررر امل ا ر  25شااباط/فرباياار ( 0222اةلسااة  :)3332بياااو مااو
الرؤيس
يف  02و  23شااباط/فرباياار  ،0222وع ااال بأحيااام القارار 866
( ،)0223اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثاااين عااو بعثااة
38
احملرز يف تنفيذ
مرا بة ا مم املتحد يف ليربيا  .الذي و ال في التقدم َ
اتفاا كوتونو.
و ااد أبل ااغ ا م ااح الع ااام يف التقري اار اجملل ااس ب ااأو ا ط ا ارا الليربي ااة
تو لت ،يف االجت ا الذي انعقد يف  05شباط /فرباير  0222وتاوىل
تيسااعه املبعااوع اااااص لألمااح العااام ،إىل اتفاااا بشااأو معظاام القضااايا
املعلَّقة الا كانت د أعا ت الشرو يف نز الساالح وتنصايف احليوماة
االنتقالية .ويف البال ااتامي لالجت ا  ،32أكدت ا طرا مو جديد
التزامهااا باتفاااا كوتونااو .ووافقاات ا ط ارا عل ا أو تقاادم ،يف غضااوو
 28ساعة ،لفريق املرا بح العسايريح التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول
غاارب أفريقيااا وبعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا املعلومااات امل لوبااة
إلعاداد اةاداول الاا تتضا و مواعياد ناز السااالح .ووافقات أيضاا علا
عقد انتهابات حر ونزيهة يف  7أيلول/سابت رب  ،0222وعلا أو يبادأ
ن ااز الس ااالح يف  7آذار /م ااارس  0222وأو ة ااري تش اايير احليوم ااة
االنتقاليا ااة يف اليا ااوم ذات ا ا َّ .إال أنَّا ا يتيسا اار يف االجت ا ااا حا اار مسا ااألة
التصاار بشااأو املنا ااف الوزاريااة املتبقيااة يف احليومااة االنتقاليااة .وحا َّاذر
ا مااح العااام مااو أو عاادم حساام ذلاات املوضااو عل ا َو ْج ا الساارعة ااد
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يا دي إىل تأجياار الشاارو يف نااز السااالح وتشاايير احليومااة االنتقاليااة.
وحااص ا مااح العااام ماار أ اارى ا ط ارا عل ا إدهااار أ ص ا اادر مااو
املرون ااة وع اادم اد ااار أي جه ااد م ااو أج اار التو اار إىل تس ااوية مقبول ااة.
وتعهااد ا مااح العااام وا االة إحاطااة اجمللااس عل ااا بأيااة ت ااورات جديااد
بشأو تلت املسألة.
ويت ثاار ت ااور إةااايب آ اار يف إع اراب إحاادى اة اعااات املساالحة
اةديد يف ليربيا عو اساتعدادلا لتساليم ا راضاي الوا عاة حتات ساي رهتا
إىل كاار مااو فريااق املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول
غارب أفريقياا وبعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا .بياد أو ا ماح العاام
أشا ااار إىل أو الن ا ازا با ااح اة اعا ااات املسا االحة ما ااا زال مسا اات را ويتزايا ااد
تاادفق املشاارديو .وشااهدت املساااعد اإلنسااانية انق اعااا شااديدا أيضااا يف
بعس املناطق.
وأبلغ ا مح العام أيضا عو تعرض فرياق املارا بح العسايريح التاابع
للج اعااة اال تصااادية واالجت اعيااة لاادول غاارب أفريقيااا ملصاااعف ماليااة
كبع وحص الدول ا عضاء عل تقد املساعد لع لية السلم يف ليربيا
بتقااد املساااعد املاليااة عااو طريااق الصااندوا االسااتئ اين لليربيااا ،بغاارض
مساااعد الفريااق علا تغ يااة تياااليال مرتبااات القاوات اإلضااافية والاادعم
السو ي للقوات املوجود حاليا .وأكاد ا ماح العاام جماددا أو ادر بعثاة
مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا عل ا تنفي ااذ الوالي ااة املنوط ااة هب ااا تعت ااد
عل ا ا ا اادر فري ا ااق امل ا ارا بح العس ا اايريح علا ا ا الوف ا اااء س ا ا وليات طبق ا ااا
التفاا كوتونو.
ويف اةلسااة  ،3332املعقااود يف  25شااباط/فرباياار  ،0222أدرل
اجمللااس يف جاادول أع ال ا التقرياار املرحلااي الثاااين لألمااح العااام عااو بعثااة
مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا .وعق ااف إ ا ارار ج اادول ا ع ااال ،دع ااا
اجملل ااس رثل ااي ب اانو وليربي ااا إىل املش اااركة يف املنا ش ااة بن اااء عل ا طلبه ااا،
باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت .وو َّجا الارؤيس (جيبااوي) انتباااه
موجهاة ماو
أعضاء اجمللس إىل رساالة م ر اة  06شاباط/فربايار َّ ،0222
رثر ليربيا ،21حيير هبا نص البال الصادر يف تام اجت ا بح أطرا
اتفاا كوتونو عقد يف  05شباط/فرباير  .0222مث ال إنَّ د أتذو ل ،
بعد مشاورات أتجريت يف ما بح أعضاء جملس ا مو ،بأو يد بالبيااو
التا باسم اجمللس:20
حي اايط جمل ااس ا م ااو عل ااا بتقري اار ا م ااح الع ااام امل ا ر  02ش ااباط/فرباي اار
 0222بشأو احلالة يف ليربيا.
ويرحف جملس ا مو باالتفاا الذي د التو ر إليا يف منروفياا والاوارد يف
ال اابال امل ا ر  05ش ااباط/فرباي اار  ،0222ال ااذي أك اادت في ا ا ط ارا جم ااددا
التزامهااا باتفاااا كوتونااو بو ااف ا ساااس لتسااوية سياسااية داؤ ااة للنازا الليااربي.
وي اادعو اجملل ااس ا طا ارا إىل االلتا ازام الص ااارم باة اادول ال اازمين احمل اادَّد يف ذل اات
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ال اابال والقاض ااي بالب اادء يف ع لي ااة ن ااز الس ااالح وإنش اااء حيوم ااة انتقالي ااة يف
 7آذار/م ا ا ا ا ا ااارس  ،0222وإجا ا ا ا ا ا اراء انتهاب ا ا ا ا ا ااات عام ا ا ا ا ا ااة ح ا ا ا ا ا اار ونزيه ا ا ا ا ا ااة يف
 7أيلول/سبت رب  .0222وحياص اجمللاس ا طارا علا حسام الفاهتاا ساريعا
يف ما يتعلق بتوزيع املنا ف الوزارية ا ربعة املتبقية.
ويود اجمللس مع ذلت أو يتعارب عاو لقا إزاء موجاة العناال الاا انادلعت
م ا را يف لبعيااا وم ااا ارتاابط هب ااا م ااو تع ي اار ش ااحنات اإلغاا ااة اإلنسااانية ،ول ااو
م ااا أس ااهم يف حدواا ا ده ااور عاع ااات عس اايرية جدي ااد ومش اااكر االنض ااباط
العساايري بااح الفصاااؤر القاؤ ااة بالفعاار .ويأسااال اجمللااس للهساااؤر يف ا رواح
وت اادمع امل تلي ااات وتزاي ااد أع ااداد الن ااازحح من ااذ ذل اات احل ااح .وي اادعو اجملل ااس
ا طارا الليربيااة إىل االلتازام الصااارم بو ااال إطااالا النااار وإىل التعاااوو التااام مااع
جهود اإلغااة الدولية بغية إهناء العقبات الاا حتاول ماو حاح ار دوو تقاد
املعونة اإلنسانية.
ويشعر اجمللس بقلق بالغ إزاء التأ عات يف تنفيذ االلتزامات الا تعهدت
هبااا ا ط ارا وجااف اتفاااا كوتونااو ،وال سااي ا الباادء يف نااز السااالح وإ امااة
احليومة الوطنية الليربية امل تة.
وي ا ااذكر اجملل ا ااس ا طا ا ارا بأهن ا ااا ل ا ااي ال ا ااا تتح ا اار املسا ا ا ولية النهاؤي ا ااة
عا ا ااو التنفيا ا ااذ النا ا اااج التفا ا اااا كوتونا ا ااو .وعل ا ا ا ا ط ا ا ارا الليربيا ا ااة أو تضا ا ااع
يف اعتبارلا ا ااا أو دعا ا اام اجملت ا ا ااع الا ا اادو وجملا ا ااس ا ما ا ااو لا ا ااو يسا ا اات ر يف دا ا اار
عا ا ا اادم ح ا ا ا اادوع تق ا ا ا اادم مل ا ا ا ااوس حنا ا ا ااو التنفي ا ا ا ااذ التا ا ا ااام والعاجا ا ا اار لالتفا ا ا اااا،
وال س ا ااي ا اة ا اادول ال ا اازمين امل ا ا َّ
انق  .فه ا ااذه الت ا ااأ عات تض ا اار باس ا اات رار اتف ا اااا
كوتون ااو نفسا ا و اادر بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا علا ا االضا ا ال
بواليتها.
ويت لااع اجمللااس إىل االجت ااا املقاارتح لااوزراء ارجيااة اة اعااة اال تصااادية
لاادول غاارب أفريقيااا يف آذار/مااارس وإىل اساات رار التقاادم علا الصااعيد امليااداين.
ويشدد اجمللس عل أمهية االلتزام باةدول الزمين وسيساتعرض احلالاة مار أ ارى
يف آذار/مارس لتقييم مدى التقدم احملرز.
ويشدد اجمللس عل أمهية نز السالح مو أجر جناح تنفيذ اتفاا كوتونو
ويالحاام ،يف ل ااذا الس ااياا ،ال اادور الرؤيسااي املناااط بفريااق امل ارا بح العس اايريح
التاابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقياا يف ع ليااة نااز السااالح وجااف
االتفاا.
ول ااذلت ،حي اايط اجملل ااس عل ااا باملالحظ ااة ال ااا أب اادالا ا م ااح الع ااام وال ااا
مفادلااا أو اوات فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تص اادية لاادول
غاارب أفريقيااا تواج ا 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 يينا ماو الوفااء بالتزاماتا
وجف اتفاا كوتونو .وي يد اجمللس مناشد ا مح العام عيع الدول ا عضاء
الااا تتاارب بع ااد بسااهاء لص ااندوا ا ماام املتح ااد االس ا اتئ اين لليربي ا اا القيااام
بااذلت .ويتفااق اجمللااس مااع ا مااح العااام ف ا ا اي رأي ا ا ا ولااو أو اادر بعثا ا اة مرا ب ااي
ا م اام املتح ا ا اد يف ليربي ا ا اا علا ا تنفيا ا اذ واليته ااا مرلون ا ا اة بق اادر فري ا ا اق املرا با ا ا اح

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

117

العس ا اايريح الت ا ااابع للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا علا ا ا تنفي ا ااذ
مس وليات .

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

ويثين جملس ا ماو علا اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا ومنظ اة
الوحاد ا فريقيااة ملااا تبذالنا ماو جهااود مساات ر مااو أجار إعاااد الساالم وا مااو
واالسااتقرار يف ليربيااا .ويالحاام اجمللااس مااع التقاادير أنا د ا و توساايع ااو فريااق
امل ارا بح العس اايريح ع ااال ب ااالقرار  )0223( 866امل ا ر  22أيل ااول/س اابت رب
 ،0223ويث ااين عل ا ا عي ااع البل ااداو ال ااا أس ااه ت يف تزوي ااد الفري ااق ب ااالقوات
وباملوارد منذ إنشاؤ يف عام .0221

ويف م ا ا ااا يتص ا ا اار ب ا ا اارجراء االنتهاب ا ا ااات ،كثَّف ا ا اات اللجن ا ا ااة أع اهل ا ا ااا
التحض اعية .وباارزت مشاايلة رؤيسااية لااي أنَّا يتعااح أو ييااوو الالجئااوو
واملشاردوو اد عاادوا إىل الادواؤر االنتهابياة يف أمااكو إ اامتهم بار هنايااة
فارت التسااجير ،إذا أترياد لالنتهابااات أو تساتند إىل نظااام دواؤار انتهابيااة
رثلة بعضو واحد .ويتعح أو تيت ر ع لية التسجير نفساها بار و ات
كا مو تارين بدء االنتهاباات ماو أجار كفالاة اتساا ن ااا املشااركة
فيهااا .وحااص ا مااح العااام الساال ات الليربيااة عل ا النظاار يف أماار تنظاايم
االنتهابات عل أساس الت ثير النس يف داؤر انتهابية وطنياة واحاد .
وعرض إرساال فرياق ماو ااارباء الادوليح إىل ليربياا للتشااور ماع احليوماة
الليربيا ا ااة الوطنيا ا ااة االنتقاليا ا ااة واللجنا ا ااة االنتهابيا ا ااة بشا ا ااأو كيفيا ا ااة تنفيا ا ااذ
لذه املسألة.
وأو ا مح العام بأو ميدد جملس ا مو والية بعثة مرا باي ا مام
املتحد يف ليربيا لفرت أ رى مدهتا ستة أشهر ،تش ر االنتهابات املقرر
إجراول ااا يف أيل ااول/س اابت رب  ،0222م ااع وج ااوب ر ااد اعت اااد ملرحل ااة
تص ا ا اافية البعث ا ا ااة ال ا ا ااا م ا ا ااو املق ا ا اارر أو تنته ا ا ااي واليته ا ا ااا يف  30ك ا ا ااانوو
ا ول/ديس رب  .0222بيد أنَّ أعرب عو اعتزام أو ي لف إىل اجمللس
أو يعياد النظاار يف واليااة البعثاة إذا تحتار مسااألة شاغر املنا ااف الوزاريااة
ا ربعااة املتبقيااة يف احليومااة االنتقاليااة يف غضااوو أساابوعح ،وإذا تحيارز
مزيد مو التقدم يف ع لية السلم.

ويثااين اجمللااس أيضااا علا جهااود الادول ا عضاااء واملنظ ااات اإلنسااانية يف
تقااد املساااعد اإلنسااانية إىل ضااحايا احلاارب ا لليااة الليربيااة .وساات دي ع ليااة
إع اااد التوحي ااد املتو ع ااة للبل ااد حبل ااول  7آذار/م ااارس  0222وإع اااد الالجئ ااح
الليربيااح املرتتبااة علا ذلاات إىل تعجياار احلاجااة إىل اإلغااااة اإلنسااانية اإلضااافية.
ويناش اد اجملل ااس يف ل ااذا الصاادد ال اادول ا عض اااء واملنظ ااات اإلنس ااانية بص اافة
عاجلة زياد مساعداهتا املقدمة إىل ليربيا.
وييرر اجمللس جمددا إعراب عو التقدير للجهود الدووبة الا يبذهلا ا ماح
العام ورثل اااص مو أجر إ رار سلم داؤم يف ليربيا.

المقر ر ر ررر امل ا ا ر  30نيس ا اااو/أبريا اار ( 0222اةلسا ااة  :)3336الق ا ارار
)0222( 200
يف  08نيس ا ا اااو/أبري ا ا اار  ،0222وع ا ا ااال بأحي ا ا ااام الق ا ا ا ارار 866
( ،)0223دَّم ا مح العاام إىل اجمللاس تقرياره املرحلاي الثالاص عاو بعثاة
مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا ،22ال ااذي و ااال في ا التق اادم احمل ا َارز يف
تنفيذ اتفاا كوتونو.
وأبلااغ ا مااح العااام يف التقرياار اجمللااس بااأو ا ط ارا الليربيااة أجناازت
بنج ا اااح ع ا ااددا م ا ااو اا ا ا اوات اهلام ا ااة يف تنفي ا ااذ اتف ا اااا كوتون ا ااو .فف ا ااي
 7آذار/مااارس  ،0222جاارى تنصاايف جملااس الدولااة واةهاااز التنفيااذي
للحيومااة االنتقاليااة وباادأت ع ليااة نااز السااالح .ويف  00آذار/مااارس
شرعت اة عية التشريعية االنتقالية يف رارسة مهامهاا وافتتحات احملي اة
العليا الليربية دورهتاا لشاهر آذار/ماارس  0222يف الياوم الراباع عشار ماو
ذلت الشهر .وتال ذلت حتديد السابع مو أيلول/سبت رب  0222موعدا
إلجراء االنتهابات.
وعلا الاارغم مااو تلاات املنج ازات اإلةابيااة الااا حتققاات ،بقااي عاادد
مااو العقبااات الااا تعاارتض ال ريااق .إذ كاااو يتعااح عل ا ا ط ارا حاار
القضية ال ويلة ا ماد املتعلقاة بتوزياع املنا اف الوزارياة ا ربعاة املتبقياة يف
احليومة االنتقالية .واست رت النزاعات العسيرية باح تلاال ا طارا .
ويف ذل اات الص اادد ،ح ااص ا م ااح الع ااام ا طا ارا الليربي ااة علا ا التع اااوو
يف ما بينها للتغلف عل العواؤق املتبقية أمام تنصايف احليوماة االنتقالياة

________
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ويف اةلسااة  ،3366املعقااود يف  20نيساااو/أبرياار  ،0222أدرل
جمل ا ا ا ااس ا م ا ا ا ااو يف ج ا ا ا اادول أع ال ا ا ا ا ا تقري ا ا ا اار ا م ا ا ا ااح الع ا ا ا ااام امل ا ا ا ا ا ر
 08نيس ا ا اااو/أبري ا ا اار  .0222وعق ا ا ااف إ ا ا ارار ج ا ا اادول ا ع ا ا ااال ،دع ا ا ااا
اجمللااس رثاار ليربي ااا ،بناااء عل ا طلب ا إىل املشاااركة يف املنا شااة ب اادوو أو
ووجا ا الا ارؤيس (نيوزيلن اادا) انتب اااه جمل ااس
يي ااوو لا ا احل ااق يف التص ااويتَّ .
ا مااو إىل نااص مشاارو ارار 23كاااو ااد أتعااد ااالل مشاااورات اجمللااس
السا ااابقة ،وتا ااال عل ا ا اجمللا ااس تنقيحا ااات يتعا ااح إد اهلا ااا عل ا ا مشا اارو
القرار.22
وأبل ااغ رث اار ليربي ااا اجملل ااس ب ااأو جمل ااس الدول ااة االنتق ااا رش ا وزراء
العاادل واملاليااة والاادفا وأنَّا يتبااق سااوى شااغر منصااف وزياار ااارجيااة،
و ال َّ
إو شغر املنا ف الوزارية ا ربعاة املتبقياة ماو شاأن أو يساهر ياام
احليوم ااة بأع اهل ااا باليام اار .و ااال َّ
إو وف ااد بل ااده يش اااطر ا م ااح الع ااام
شا اواغل املتعلق ااة بتا ااأ ع ن ااز س ااالح املق اااتلح بس اابف اس اات رار القت ااال
وجا ا ا ن ا ااداء إىل
املس ا اال يف البل ا ااد .وأرد أو جمل ا ااس الدول ا ااة االنتق ا ااا َّ
ا طرا املعنية مو أجر إيقا القتال والس اح باحلر السال ي للصارا
اتسا ا مع أحيام اتفاا كوتونو ،مشاعا إىل أو ماا أجنازه الشاعف اللياربي

________
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يف مااا يتصاار بالعنا اار السياسااية مااو االتفاااا مييااو تنفيااذه تنفيااذا فعَّاااال
عندما ينفذ عنصره ،أي نز سالح املتقاتلح .وبين ا أشار املتحدع إىل
َّ
أو املس ا ولية ع ااو ن ااز س ااالح املتق اااتلح تقااع عل ا ع اااتق فري ااق امل ارا بح
العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،فقااد أعاارب
أيضا عو تشجيع احليومة الليربية الوطنية االنتقالية عو إجراء حوار بح
ا ط ا ارا للتعجي ا اار بع لي ا ااة ن ا ااز الس ا ااالح .وتن ا اااول املتح ا اادع مس ا ااألة
االنتهابات فأشار إىل َّ
أو تو ية ا مح العاام بشاأو احلاجاة إىل إد اال
تغيعات يف الشروط الدستورية ل جراءات االنتهابية حتظ بالدراسة مو
جانف جملس الدولة االنتقا  .وذكر كذلت أو اللجنة االنتهابية حباجة
إىل مساااعد ماليااة إلجاراء عيااع االنتهابااات ،وسااتيوو املساااعد املاليااة
والتقنيااة م لوبااة لتساري املقاااتلح السااابقح وإعاااد إدماااجهم يف اجملت ااع
ولتع ا ا ااع ليربي ا ا ااا وإع ا ا اااد بناؤه ا ا ااا .و ا ا ااال َّ
إو وف ا ا ااد بل ا ا ااده ينض ا ا اام هل ا ا ااذا
املوج ا إىل الاادول ا عضاااء وا االة
الساابف إىل ا مااح العااام يف نداؤ ا َّ
إساهامها يف الصااندوا االساتئ اين وتقااد املزياد مااو املسااعد اإلنسااانية
إىل بلده.25
إو وفااد بلااده ي اارى َّ
وحتاادع رثاار نيجعيااا باار التصااويت فقااال َّ
أو
مشاارو الق ارار ميثاار جهاادا مرضاايا اااه حترياات ع ليااة الساالم الليربيااة إىل
مقرر بت دياد والياة بعثاة
ا مام .إذ ي كد املشرو  ،أوال ،مو الل اختاذ َّ
مرا ب ااي ا ماام املتحااد ملااد سااتة أشااهر ،اساات رار الاادعم الاادو ودعاام
ا ماام املتحااد لع ليااة الساالم الليربيااة .ليااو املشاارو ي كااد مااع ذلاات مااو
ااالل ا حيااام احملاادد القاضااية باارجراء اسااتعراض للحالااة يف ليربيااا يف
اوات مل وساة اوب
 08أيار/مايو عل احلاجة إىل اختاذ ا طارا
دف ااع ع لي ااة الس االم إىل ا م ااام ،وذل اات كأس اااس الس اات رار دع اام ا م اام
املتحد  .اانيا ،حيص املشرو ا طرا الليربية عل و ال عيع ا ع اال
العداؤيااة يف عيااع أحناااء ليربيااا وعل ا التعاااوو الياماار مااع فريااق امل ارا بح
العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا م ااو أج اار
االنتهاااء مااو ع ليااة نااز السااالح ،نظ ارا َّو ذلاات ا ماار يتصااال بأمهيااة
حا ا ا ا ااة يف م ا ا ا ااا يتعل ا ا ا ااق باس ا ا ا ااتعاد الثق ا ا ا ااة ب ا ا ا ااح ا طا ا ا ا ارا  ،وع ا ا ا ااود
الالجئااح املبي اار واس ااتقرارلم ،وع اار احليوم ااة االنتقالي ااة ،واحت اااالت
إج ا ا ا اراء االنتهابا ا ا ااات يف الو ا ا ا اات احملا ا ا اادد .وأ ا ا ا اعا ،يعا ا ا اارت املشا ا ا اارو
بض ا ا ا ا اارور تق ا ا ا ا ااد مس ا ا ا ا ااامهات إض ا ا ا ا ااافية إىل الص ا ا ا ا ااندوا االس ا ا ا ا ااتئ اين
اللي ا ا ااربي ،وزي ا ا اااد املس ا ا اااعد املقدم ا ا ااة إىل فريا ا ا اق املا ا ا ارا بح العس ا ا اايريح
بغ اارض متيينا ا م ااو القي ااام علا ا حن ااو م اارض بامله ااام املنوطا ا با ا وج ااف
اتفا ا اااا كوتونا ا ااو وم ا ا ااو تقا ا ااد الا ا اادعم لألنش ا ا ا ة اإلنسا ا ااانية واإل اؤي ا ا ااة
يف ليربيا.26
وبعد ذلت طتارح للتصاويت مشارو القارار ،بصايغت َّ
املنقحاة شافويا،
واعتت د باإلعا بو ف القرار  ،)0222( 200ويف ما يلي نص :

________
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َّ
إو جملس ا مو،
إذ يش ا ااع إىل راراتا ا ا ا  )0223( 803املا ا ا ا ر  26آذار/م ا ا ااارس 0223
و  )0223( 856امل ا ا ا ا ا ا ر  01آب /أغس ا ا ا ا ا ا س  0223و )0223( 866
امل ر  22أيلول /سبت رب ،0223
و ا ااد نظا اار يف تقا ااارير ا م ا ااح العا ااام امل ر ا ااة  03كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب
 ،0223و  02شباط/فرباير  ،0222و  08نيساو/أبرير  0222عو أنش ة
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا.
وإذ يرحف بالتقدم احمل َارز حناو إ اماة حيوماة انتقالياة وطنياة يف ليربياا ،وإو
كاو يساوره القلق إزاء ما و ع يف ما بعاد ماو تاأ عات يف تنفياذ اتفااا كوتوناو
للسلم،
وإذ يعاارب عااو لق ا لتجاادد القتااال بااح ا ط ارا الليربيااة وملااا كاااو هلااذا
القتااال مااو تااأاع ساال عل ا ع ليااة نااز السااالح وعل ا اةهااود املتعلقااة بتااوفع
اإلغااة اإلنسانية وعل حمنة املشرديو،
وإذ يثااين عل ا الاادور اإلةااايب الااذي اماات ب ا اة اعااة اال تصااادية لاادول
غ ا اارب أفريقي ا ااا يف جهودل ا ااا الرامي ا ااة إىل املس ا اااعد يف اس ا ااتعاد الس ا االم وا م ا ااو
واالستقرار يف ليربيا ،وإذ حيثها عل موا لة جهودلا هبد مساعد ا طارا
الليربية يف إجناز ع لية التسوية السياسية يف البلد،
وإذ يسا ا ا لم با ا ا َّ
اأو اتفا ا اااا السا ا االم يعه ا ا ااد إىل فريا ا ااق امل ا ا ارا بح العس ا ا اايريح
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،عل ا حنااو مااا لااوحم يف تقرياار
ا م ا ااح الع ا ااام امل ا ا ا ر  2آب/أغس ا ا ا س  ،0220ه ا ااة املس ا اااعد يف تنفي ا ااذ
االتفاا،
وإذ يث ااين عل ا ا ال اادول ا فريقي ااة ال ااا س ااامهت بق ا اوات يف فري ااق امل ا ارا بح
العس اايريح الت ااابع للج اعا ااة اال تص ااادية ل اادول غا اارب أفريقي ااا ،وعل ا ا الا اادول
ا عضاااء الااا سااامهت يف الصااندوا االسااتئ اين أو بتااوفع أشاايال أ اارى مااو
املساعد دع ا للقوات،
وإذ يرحف بالتعاوو الوايق بح بعثة مرا باي ا مام املتحاد يف ليربياا وفرياق
املرا بح العسيريح ،وإذ ي كد عل أمهية موا لة التعاوو التام والتنسيق اليامر
بينه ا يف تنفيذ املهام املنوطة بير منه ا.
وإذ يالح اام َّ
أو اة اادول ال اازمين امل ا َّ
انق التف اااا الس االم ،ال ااذي توض ااع يف
 05شا ااباط/فربايا اار  0222يف منروفيا ااا ،ي ا اادعو إىل إج ا اراء انتهابا ااات تش ا اريعية
ورؤاسية حبلول  7أيلول/سبت رب ،0222
 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  08نيس ا اااو/أبري ا اار 0222
وبالتق اادم ال ااذي أحرزت ا ا طا ارا اااه تنفي ااذ اتف اااا الس االم والت اادابع ا اارى
الرامية إىل إ رار سلم داؤم؛
 - 2يقا اارر متدي ا ااد والي ا ااة بعث ا ااة مرا با ا ااي ا م ا اام املتح ا ااد يف ليربي ا ااا حا ا ا
 22تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0222علا أساااس أو يقااوم جملااس ا مااو ،حبلااول
 08أيااار/مااايو  ،0222باسااتعراض احلالااة يف ليربيااا ،ااا يف ذلاات الاادور الااذي
تقااوم با البعثااة يف ذلاات البلااد ،اسااتنادا إىل تقرياار مااو ا مااح العااام حااول مااا إذا
كاو د د االنتهاء مو تنصيف جملس الدولة التابع للحيومة االنتقالية الوطنية
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يف ليربي ااا ،وع ااا إذا ك اااو ااد أتح اارز تق اادم مل ااوس يف ن ااز الس ااالح ويف تنفي ااذ
ع لية السلم؛

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

 - 3يق اارر ك ااذلت أو يعااود اجمللااس الس ااتعراض احلالااة يف ليربيااا ،ااا يف
ذل اات ال اادور ال ااذي تق ااوم با ا بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا ،وذل اات يف
 31حزيراو/يوني  0222أو بر ذلت ،عل أساس تقرير يقدم ا مح العاام،
عل ا أو يش ا ر لااذا االسااتعراض النظاار يف مسااألة مااا إذا كاااو ااد أتحاارز تقاادم
كااا يف تنفيااذ اةاادول الاازمين املا َّ
انق التفاااا الساالم ااا يااربر موا االة اش ارتاح
بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،وال سااي ا مسااألة يااام احليومااة االنتقاليااة
احملرز يف تنفيذ ع لية نز الساالح
الوطنية الليربية بالع ر بصور فعَّالة ،والتقدم َ
والتسري  ،واالستعدادات إلجراء االنتهابات يف  7أيلول/سبت رب 0222؛

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

 - 2يالحاام أنَّا إذا رأى جملااس ا مااو ،ااالل أي مااو االستعراضااح
املشار إليه اا أعااله ،عادم حادوع تقادم كاا  ،جااز لا أو ي لاف إىل ا ماح
العام أو يتعد يارات تتعلق بوالية بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا وموا لة
ع لياهتا؛
 - 5حي ااص عي ااع ا ط ارا الليربي ااة عل ا و ااال ا ع ااال العداؤي ااة ف ااورا
وعلا التعاااوو مااع اوات فريااق املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية
لدول غرب أفريقيا مو أجر االنتهاء مو نز السالح عل َو ْج السرعة؛
 - 6ي اادعو عيا ااع ا ط ا ارا الليربيا ااة إىل القيا ااام ،عل ا ا سا اابير ا ولويا ااة
العاجلة ،باالنتهاء ،الل اإلطار الزمين احملدَّد يف الفقر  2أعاله ،مو تنصايف
احليومة االنتقالية الوطنية الليربية ،و ا ة حتديد عادد املقاعاد الوزارياة ومقاعاد
اة عيا ااة الوطنيا ااة بالياما اار ك ا ااي يتسا اال إ اما ااة إدار مدنيا ااة موحا ااد يف البل ا ااد،
واالنتهاء مو الرتتيبات املالؤ ة ا رى إلجراء االنتهابات الوطنية يف موعادلا
املقرر يف  7أيلول/سبت رب 0222؛

 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

وحت اادع رث اار الوالي ااات املتح ااد عق ااف التص ااويت فق ااال َّ
إو الق ارار
الذي اختذه اجمللس تاوا يانص علا إجاراء استعراضاح يف ا شاهر املقبلاة،
واحد للتأكد مو أو ا طرا حلت الفاهتا بشأو ع لد مقاعد وزارية
احملرز بصور عامة و ال َّ
إو وفاد بلاده
رؤيسية ،وا ر للتأكد مو التقدم َ
يتو ع مو الليربيح أو حيققاوا حبلاول  31حزياراو/يونيا ماا يلاي :أوال ،أَّال
تشير احليومة االنتقالية الوطنية الليربية باليامر فحسف ،بر أيضا أو
تع ر بفعالية يف منروفيا و ارجها؛ واانيا ،إ امة معسيرات إضاافية لناز
الس ا ااالح وتس ا ا اري املق ا اااتلح ونا ا ااز سا ا ااالح ح ا ا اوا  31يف املاؤا ا ااة ما ا ااو
املقا ا اااتلح ،واالثا ا ااا ،أو خت ا ا ااط ةنا ا ااة االنتهابا ا ااات بنشا ا اااط ما ا ااو أجا ا اار
إج ا اراء االنتهابا ااات يف  7أيلا ااول/سا اابت رب ،ا ااا يف ذلا اات وضا ااع جا اادول
زم ا ا ااين لتسا ا ا ااجير النا ا ا ااا بح وتلقا ا ا ااي الرتش ا ا اايحات ،وغا ا ا ااع ذلا ا ا اات ما ا ا ااو
ا نش ا ا ا ا ة التحض ا ا ا اعية احليويا ا ا ااة؛ ورابعا ا ا ااا ،أو يص ا ا ا ا د و ا ا ا ااال إطا ا ا ااالا
النا ا ااار ع وما ا ااا .وأضا ا ااا ا ا اااؤال َّ
إو حتقيا ا ااق لا ا ااذه ا لا ا اادا ضا ا ااروري
السا اات رار وجا ااود بعثا ااة مرا ب ا ااي ا ما اام املتحا ااد يف ليربيا ااا .وأعا اارب عا ااو
استعداد الواليات املتحد للسعي إىل النظر يف ما إذا كاو يتعاح تصاغع
حج ا ا اام البعث ا ا ااة أو إهناول ا ا ااا ،إذا تع ا ا ااذر علا ا ا ا ا طا ا ا ارا حتقي ا ا ااق ل ا ا ااذه
ا لدا .27

 - 7ي اادعو م اار أ اارى ا طا ارا الليربي ااة إىل التع اااوو الت ااام يف إيص ااال
املساعدات اإلنسانية إىل عيع أحناء البلد بصور مأمونة عرب أ صر ال را طبقا
التفاا السلم؛

المقر رررر امل ا ا ر  23أيا ااار/ما ااايو ( 0222اةلسا ااة  :)3378بيا اااو ما ااو
الرؤيس

 - 8يرحف بااةهود اةارياة الاا يباذهلا فرياق املارا بح العسايريح التاابع
للج اعا ااة اال تصا ااادية ل ا اادول غ ا اارب أفريقيا ااا يف دع ا اام ع ليا ااة السا االم يف ليربيا ااا
والتزاما ا ا بضا ا ا او س ا ااالمة بعث ا ااة مرا با ا ااي ا م ا اام املتح ا ااد يف ليربي ا ااا ومودفيه ا ااا
امل اادنيح ،وحي ااص ا طا ارا الليربي ااة علا ا موا االة اخت اااذ عي ااع الت اادابع الالزم ااة
لضا او أمااو وسااالمة أفاراد بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا وكااذلت ا فاراد
املش اااركح يف ع لي ااات اإلغاا ااة ،وعل ا التقي ااد بد ااة بقواع ااد الق ااانوو اإلنس اااين
الدو املن بقة؛

يف  08أيااار/مااايو  ،0222وع ااال بااالقرار  ،)0222( 200اادَّم
ا م ااح الع ااام إىل اجملل ااس تقري ااره املرحل ااي الراب ااع ع ااو بعث ااة مرا ب ااي ا م اام
28
احملرز
املتحد يف ليربيا  ،الذي أورد في معلومات مستي لة عو التقدم َ
يف تنفيذ ع لية السلم .وأبلغ ا ماح العاام يف التقريار اجمللاس ب َّ
اأو مساألة
املنا ف الوزارية ا ربعة املتبقية يف احليومة االنتقالية د تحلت ،را أزال
عقب ااة كب ااع كان اات تق ااال يف طري ااق تنص اايف احليوم ااة االنتقالي ااة بيام اار
ليئاهتا و يامها هامها .وذكر أو جملس وزراء احليومة االنتقالية الوطنية
الليربياة عقاد أوىل جلساات يف  03أياار/ماايو  ،0222وأ ادر بياناا دعاا
فيا  ،يف علاة أماور ،زع ااء عياع الفصااؤر املتحارباة واملقااتلح املسالحح
إىل تس ا ا ا االيم عي ا ا ا ااع أس ا ا ا االحتهم ،وأعل ا ا ا ااو في ا ا ا ا ا ع ا ا ا ااو بس ا ا ا ااط س ا ا ا اال ة
احليومة االنتقالية منذ ذلت التاارين يف عياع أحنااء إ لايم ليربياا راا م لياو

 - 2يشاجع الادول ا عضااء علا تقاد الادعم لع لياة السالم يف ليربياا
عا ااو طريا ااق املسا ااامهة يف الصا ااندوا االسا ااتئ اين أو عا ااو طريا ااق تا ااوفع أشا اايال
املساااعد ا اارى مااو أجاار تيسااع يااام الاادول ا فريقيااة بررسااال تعزي ازات إىل
فري ااق امل ا ارا بح العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا،
واملساعد يف دعم القوات التابعة للبلداو املشارتكة يف فرياق املارا بح العسايريح
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،واملساااعد أيضااا يف ا نش ا ة
اإلنسانية واإل اؤية ،وكذلت يف الع لية االنتهابية؛

________
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ا ط ارا م ااو أو تض ااع هناي ااة فعليلااة ة ي ااع م الب ااات الفص اااؤر املتعلق ااة
باإل ليم.
وأش ااار ا م ااح الع ااام إىل أو ع لي ااة ن ااز الس ااالح تباط ااأت بش ااير
مل ااوس ا ااالل فا اارت التفا اااوض با ااح ا ط ا ارا بشا ااأو توزيا ااع املنا ا ااف
املتبقية .ومع متام تنصيف احليومة االنتقالية التزمت ا طرا مو جديد
بالتنفيذ اليامر التفاا كوتونو ،ا يف ذلت نز السالح .ومو مث يتتو ع
أو يتسااار معا َّادل نااز السااالح .وألاااب ا مااح العااام جمااددا بااا طرا
الليربياة أو تلتازم باةادول الازمين لناز الساالح وأو تيفار رياد مقاتليهااا
مو أسلحتهم .وأبلغ ا مح العام اجمللس أيضاا عاو جهاود فرياق املارا بح
العسيريح التابع للج اعة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وبعثاة مرا بااي
ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا الرامي ااة إىل ح اار املنازع ااات ب ااح ا طا ارا ويف
دا لها ،الا أدت إىل دد اندال القتال.
وأبلغ ا مح العام اجمللس بأو فريق اارباء الدوليح إىل ليربيا ،الذي
أشار إلي يف تقريره السابق ،سيصر إىل ليربيا يف  22أياار/ماايو ليتشااور
مع احليومة االنتقالية وةنة االنتهاباات بشاأو أفضار السابر الاا ميياو
لألمم املتحد أو تساعد هبا يف إجراء االنتهابات.
وأشااار ا مااح العااام إىل أو اةهااود الااا بااذلتها ا ط ارا يف ليربيااا
تث ر يف هناية امل ا بعس النتاؤ اإلةابياة ،موضاحا أو شاوط اإلجنااز
مااا زال ط ااويال عل ا ال اارغم م ااو ذلاات ،ال س ااي ا يف جم ااا ن ااز الس ااالح
والتسري  .وألاب بالدول ا عضاء أو تساند احليومة االنتقالية يف أداء
مس ولياهتا وجف اتفاا كوتونو ،موضحا أن أ در توجيهات إىل رثل
اااااص بااأو يشااع عليا بالتاادابع احملا لدد الااا مييااو للاادول ا عضاااء أو
تتهذلا يف ذلت الصدد.
ويف اةلس ا ااة  ،3378املعق ا ااود يف  23أي ا ااار/م ا ااايو  ،0222أدرل
جملس ا ماو يف جادول أع الا تقريار ا ماح العاام املا ر  08أياار/ماايو
 .0222وعقااف إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار ليربيااا ،بناااء
عل ا طلااف من ا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف
ووجا الارؤيس (نيجعيااا) االنتباااه إىل رسااالة م ر ااة  08أيااار/
التصااويتَّ .
22
موجهااة إىل ا مااح العااام مااو رثاار ليربيااا  .وبعااد ذلاات أعلااو َّ
أو
مااايو َّ
اجمللس د أذو ل  ،يف أعقاب مشاورات جرت بح أعضاء اجمللاس ،باأو
يد بالبياو التا باسم اجمللس:51
يرحااف جملااس ا مااو بتقرياار ا مااح العااام عااو احلالااة يف ليربيااا امل ا ر 08
أيار/مايو .0222
ويف لذا الصدد ،يالحم اجمللس مع االرتياح االنتهااء ماو تنصايف جملاس
الدولة للحيومة االنتقالية الوطنية يف ليربيا ،والدالؤر الا تشع إىل أو احليومة
االنتقالية د بدأت حت و ر مس ولياهتا وأداء مهامها يف عيع أحناء البلد.
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ويثااين اجمللااس عل ا بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،وفريااق امل ارا بح
العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا ملسامهته ا يف جهود
التس ا اري ونا ااز السا ااالح يف ليربيا ااا ،ومها ااا ما ااو االش ا ارتاطات احلا ا ااة يف اتفا اااا
كوتونو.
بيااد أو اجمللااس يالحاام بقلااق اساات رار القتااال بااح الفصاااؤر ويف دا لهااا.
و ااد أدت ااالف ااات السياس ااية و اادد أع ااال العن ااال ب ااح فص اااؤر معين ااة ويف
دا لهااا إىل الو ااول بع ليااة ن ااز السااالح إىل حال ااة تو ااال فعلااي .ومااو ش ااأو
ا ع ااال العداؤيااة اةاريااة أو عاار مااو العسااع جاادا عل ا بعثااة مرا ب ااي ا ماام
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
غرب أفريقيا مو االض ال هامهاا يف ماا يتعلاق بناز الساالح والتساري ولاي
تعرض لله ر بصور مباشار ادر ا طارا علا االلتازام باةادول الازمين
حالة ل
احملدَّد يف اتفاا كوتونو ويف البال امل ر  05شباط /فرباير .0222
ويف ضوء لذه الت ورات ي الف اجمللاس ا طارا حبار الفاهتاا يف إطاار
حمفر احليومة االنتقالية واتفاا كوتونو وو اال ا ع اال العداؤياة واملضاي خب ا
أسار حناو ناز الساالح هباد إيصاال إىل نتيجاة ناجحاة ،فهاذه تعاد كلهاا أمارا
أساساايا لتهيئ ااة الظاارو املناس اابة إلج اراء االنتهاب ااات .ويااود اجملل ااس أو ي ااذ لكر
ا طرا با مهية الا يعلقها عل إجراء لاذه االنتهاباات يف  7أيلاول/سابت رب
.0222
وي كااد اجمللااس جمااددا اعتزام ا اسااتعراض احلالااة يف ليربيااا ماار أ اارى ااا يف
ذل اات ال اادور ال ااذي تق ااوم با ا بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا ،وذل اات يف
 31حزيراو/يوني  0222أو بر ذلت ،عل أو يش ر لذا االستعراض النظر
يف مسا ا ااألة ما ا ااا إذا كا ا اااو ا ا ااد أتحا ا اارز تقا ا اادم كا ا ااا يف تنفيا ا ااذ اةا ا اادول الا ا اازمين
املا َّ
انق التفاااا الساالم ااا يااربر موا االة مشاااركة البعثااة ،وال سااي ا يااام احليومااة
فع ااال ،والتق اادم احمل ا َارز يف ع لي ااة
االنتقالي ااة الوطني ااة الليربي ااة هامه ااا علا ا حن ااو ل
تنفي ااذ ن ااز الس ااالح والتسا اري  ،وا ع ااال التحض ااعية إلجا اراء االنتهاب ااات يف
 7أيل ااول/س اابت رب  .0222وي ل ااف اجملل ااس إىل ا م ااح الع ااام ،وفق ااا حي ااام
الق ا ا ارار  200امل ا ا ا ر  20نيسا ا اااو/أبريا ا اار  ،0222أو يتعا ا ااد يف موعا ا ااد أ صا ا اااه
 31حزيراو/يوني  0222اؤ ة ياارات بشاأو تنفياذ والياة بعثاة مرا بااي ا مام
املتحد يف ليربيا يف املستقبر واست رار ع لياهتا.
ويذ لكر اجمللس ا طرا باأو املسا ولية النهاؤياة عاو جنااح ع لياة السالم يف
ليربي ااا تق ااع علا ا كالله ااا وكال اار الش ااعف اللي ااربي .وحيثه ااا علا ا اح ارتام اتف اااا
كوتونو احرتاما تاما وي كد مو جديد تو ع أو توا ر ا طرا بذلت صارى
جهدلا مو أجر حتقيق سلم داؤم يف ليربيا.

موجهااة إىل ا مااح العااام
المقر ررر امل ا ر  23أيااار/مااايو  :0222رسااالة َّ
مو الرؤيس
برسااالة م لر ااة  23أيااار/مااايو  ،500222أبلااغ رؤاايس جملااس ا مااو
ا مااح العااام بااأو ا عضاااء ااد أحاااطوا عل ااا بتقرياار ا مااح العااام امل ا ر
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 08أيار/مايو  0222عو بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا ،52الذي
أجناازوا عل ا أساس ا االسااتعراض املنصااوص علي ا يف الفقاار  2مااو الق ارار
 .)0222( 200وأ لكد ا عضاء مو جديد اعتزامهم معااود اساتعراض
احلال ا ا ااة يف ليربي ا ا ااا ،ا ا ااا يف ذل ا ا اات ال ا ا اادور ال ا ا ااذي تق ا ا ااوم با ا ا ا البعث ا ا ااة ،يف
 31حزيراو/يونيا  0222أو بار ذلات وفقاا للفقار  3ماو القارار 200
(.)0222

المقر رررر امل ا ا ر  03متا ااوز/يولي ا ا ( 0222اةلسا ااة  :)3212بيا اااو ما ااو
الرؤيس
يف  22حزي ا اراو/يوني ا ا  ،0222وع ا ااال ب ا ااالقرار ،)0222( 200
اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي ااااامس عااو بعثااة مرا ب ااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا .53وأشااار ا مااح العااام يف التقرياار إىل أنَّا فضااال
ع ااو الص ااعوبات ال ااا تواجهه ااا احليوم ااة االنتقالي ااة يف ش ااغر املنا ااف
الشاااغر  ،يشااير اساات رار القتااال دا اار ا ط ارا ويف مااا بينهااا أ اار
عاااؤق أمااام ع ليااة الساالم .و ااد اتسااع ن اااا عاادم اقااة بعااس ا ط ارا
بااالبعس ا اار فأ ااب دور فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة
اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا يف جم ااال حف اام الس ااالم معق اادا بص ااور
متزاي ااد  .و ااد ا تت ااال بع ااس اةن ااود الت ااابعح لوح اادات فري ااق املا ارا بح
العساايريح .ويف داار تلاات الظاارو  ،وبااالرغم مااو جهااود فريااق امل ارا بح
العسا اايريح والبعثا ااة ،رفضا اات ا ط ا ارا الشا اارو فعليا ااا يف نا ااز سا ااالح
مقاتليه ا ااا ،أو التن ا ااازل ع ا ااو الس ا ااي ر عل ا ا ا راض ا ااي .ونتيج ا ااة ل ا ااذلت،
واجهت احليومة االنتقالية عوبة يف أو متارس سل تها يف تلال أحناء
البلد ،ولو ما يعاوا حتقياق تقادم يف ع لياة السالم .ك اا أسافر اسات رار
أع ال القتال عو حدوع ع ليات نزوح جديد للس لياو.
ومثالاة دا آ اار للقلااق الشااديد لااو عاادم تااوفع اجملت ااع الاادو الاادعم
امل ااا للحيوم ااات ال ااا س ااامهت يف فري ااق املا ارا بح العس اايريح .وح ااص
وتعهاد باأو يساع
ا مح العام تلت احليومات عل أَّال تساحف لواهتاا َّ
إىل احلصااول علا دعاام مااا إضااايف .وحااص لااذلت اجملت ااع الاادو علا
املسامهة يف الصندوا االستئ اين لليربيا.
وأشااار ا مااح العااام كااذلت إىل أو الص ارا ا للااي يف ليربيااا اتساام
بانتهاكا ا ااات جسا ا ااي ة حلقا ا ااوا اإلنسا ا اااو ،وتش ا ا ا ر تلا ا اات االنتهاكا ا ااات
استهدام ا طفال يف القتال ،واإليذاء العقلاي والبادين .و اد أجارى رثلا
اااااص منا شااات بشااأو تلاات املساااؤر مااع منظ ااات حقااوا اإلنس اااو
الليربية .ود وضع ة ع ر مشرتكة وةري النظر يف إنشاء ةنة وطنياة
حلقوا اإلنساو.
و ال ا مح العام إنَّ ماا زال علا اعتقااده باأو والياة البعثاة مواؤ اة
للظا اارو القاؤ ا ااة يف ليربيا ااا ،وأو جها ااود البعثا ااة هلا ااا أمهيتها ااا احلا ا ااة يف
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مااا يتعلااق بتنفيااذ اتفاااا كوتونااو وملساااعد احليومااة االنتقاليااة والشااعف
الليربي عل حتقيق املصاحلة الوطنياة .وال باد ة ياع ا طارا الليربياة أو
تزيااد مااو تعاوهنااا مااع فريااق املارا بح العساايريح والبعثااة كااي يتساال املضااي
تدما يف ع لية السالم وحتقيق ا لدا احملدد يف اتفاا كوتونو ،ا يف
ذلت إجراء انتهابات وطنية .وا ارتح ا ماح العاام علا جملاس ا ماو أو
ينظاار يف إميانيااة وضااع ألاادا شااهرية حماادد يتوجااف عل ا ا ط ارا
الليربيااة الوفاااء هبااا ،ا ااة يف مااا يتعلااق بنااز السااالح وتساري املقاااتلح.
وسييوو رثل اااص عل استعداد لتقد املشاور إىل ا طارا الليربياة
عو كيفية بلاو ا لادا الاا حيا لددلا جملاس ا ماو .وح َّاذر ماو أناَّ إذا
توا ار ا ط ارا الليربيااة الوفاااء بالتزامهااا بع ليااة الساالم ،فلااو ييااوو
أماما ماو بادير سااوى أو يو اي جملاس ا مااو برعااد النظار يف مشاااركة
ا مم املتحد بدور يف ليربيا.
ويف اةلس ا ااة  ،3212املعق ا ااود يف  03مت ا ااوز/يوليا ا ا  ،0222أدرل
جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو يف ج ا ا اادول أع الا ا ا ا تقري ا ا اار ا م ا ا ااح الع ا ا ااام املا ا ا ا ر 22
حزياراو/يونيا  .0222وعقااف إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار
ليربيا ،بناء عل طلب  ،إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا احلاق
يف التصااويت .مث أعلااو ال ارؤيس (باكسااتاو) أن ا ااد أتذو ل ا  ،يف أعقاااب
مشاااورات أتجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو يااد بالبياااو التااا
باسم اجمللس:52
يرحف جملس ا مو بتقرير ا مح العام بشأو ليربياا املا ر  22متاوز/يوليا
 .0222واستنادا إىل لذا التقرير وإىل البياو الشفوي املقدم مو امل ثار ااااص
لألمااح العااام يف ليربيااا ،أجاارى اجمللااس استعراضااا للحالااة يف ليربيااا ،ااا يف ذلاات
ال اادور ال ااذي تض ا ا لع ب ا ا بعث ا اة مرا ب ا ااي ا م اام املتح ااد يف ليربيا ااا عل ا ا النحا ااو
امل لوب يف القرار .)0222( 200
ويالحاام اجمللااس يف لااذا السااياا أنَّا حياادع منااذ االسااتعراض امل اات
الذي أجاري يف أياار/ماايو  0222إَّال تقادم حمادود يف ع لياة إ ارار السالم ،وأو
احليومااة الوطنيااة الليربيااة االنتقاليااة تاات يو مااو بسااط ساال تها بفعاليااة ااارل
من قا ااة مونروفيا ااا .ويالح ا اام اجمللا ااس ك ا ااذلت ما ااع القل ا ااق َّ
أو أع ا ااال التحض ا ااع
لالنتهابات الوطنية د أعا هاا اسات رار القتاال وماا ترتاف عليا ماو شاب تو اال
لع ليااة نااز السااالح .وي كااد اجمللااس علا َّ
أو إج اراء انتهابااات حاار ونزيهااة لااو
ييا ااوو رينا ااا ب ا اادوو إجن ا اااز ع ليا ااة ن ا ااز السا ااالح بص ا ااور فعليا ااة .ولا ااو يي ا اارر
اإلع ا ا اراب ،م ا ا ااع ذلا ا اات ،عا ا ااو احلاج ا ا ااة إىل القيا ا ااام بأع ا ا ااال حتضا ا ااعية عاجل ا ا ااة
لتيسا ا ااع إج ا ا اراء انتهابا ا ااات ح ا ا اار ونزيها ا ااة .وحتقيقا ا ااا هل ا ا ااذه الغايا ا ااة ،فا ا ا َّ
ارو م ا ا ااو
الضا ا ااروري التعجيا ا اار ما ا ااا أميا ا ااو بع ليا ا ااة نا ا ااز السا ا ااالح .ويشا ا ااع اجملل ا ا ااس إىل
َّ
أو اسا ا ا ا ات رار التا ا ا اأ ع ا ا ااد ي ا ا ا ار سا ا ا ا البيا عل ا ا ا املشا ا ا ا ااركة الدولي ا ااة يف ع ليا ا ااة
السلم الليربية.
ولذا ،يدعو اجمللس احليومة الوطنية الليربية االنتقالية إىل القيام ،بالتعااوو
مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ومنظ ااة الوحااد ا فريقيااة وباادعم
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مو بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا ،عند اال تضاء ،بعقد اجت ا للفصااؤر
الليربية املعنية للتصدي لل شاكر الا ت ار عل نز السالح .ويارى اجمللاس أناَّ
ااة وا عي ااة
ينبغ ااي أو تت ث اار أل اادا مث اار ل ااذا االجت ااا يف االتف اااا عل ا
السااتئنا ع ليااة نااز السااالح ولوضااع تااارين حماادد إلجنازلااا .وياادعو اجمللااس
احليومااة الوطنيااة الليربيااة االنتقاليااة إىل عقااد االجت ااا يف أ اارب و اات ريااو،
عل أَّال يتجاوز ذلات  30متاوز/يوليا  .0222وي كاد اجمللاس علا ا مهياة الاا
يوليها حلضور الفصاؤر الليربية لذا االجت ا .
وي لااف اجملل ااس أيض ااا إىل عي ااع الفص اااؤر يف ليربي ااا إب ااداء الع اازم وااللت ازام
الضروريح لتحقيق املصاحلة الوطنية.
ويعاارب اجمللااس عااو لق ا إزاء تزايااد ا ع ااال العساايرية الااا ااري حاليااا
انتهاكا لو ال إطالا النار العام وما يرتتف عل ذلت مو تشريد واسع الن اا
لألشهاص ومو فظاؤع ةري ارتياهبا يف أحناء البلد كافاة .وياديو اجمللاس عياع
مو يبدووو القتال وينتهيوو القانوو اإلنساين الدو .
ويشااجف اجمللااس بقااو االعتااداءات عل ا مااودفي ا م اام املتحااد وأف اراد
فرياق مرا بااة و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
وا ت افهم والتحر هبم فضال عو هنف رتليات ا مم املتحد وفريق مرا باي
و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا .وي الااف
بأو تتو ال مثر لذه ا ع ال العداؤية عل الفور.
وحيااص اجمللااس ا طارا الليربيااة علا موا االة اختاااذ عيااع التاادابع الالزمااة
ليفالااة أمااو وس ااالمة بعثااة مرا ب ااي ا م اام املتحااد يف ليربيااا وأف اراد فريااق مرا بااة
و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،باإلضااافة
إىل ا فا ا ا ا اراد ال ا ا ا ااذيو يش ا ا ا اارتكوو يف ع لي ا ا ا ااات اإلغاا ا ا ا ااة ،وأو يتقي ا ا ا اادوا تقي ا ا ا اادا
ااارما بالقواعااد السااارية للقااانوو اإلنساااين الاادو  .وي الااف بااأو تتعاااوو عيااع
الفص اااؤر يف ليربي ااا تعاون ااا ك ااامال م ااع املنظ ااات املش اارتكة يف تس االيم املس اااعد
اإلنسانية.
ويشيد اجمللس بالدور اإلةايب للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف
جهودلااا املتوا االة لتيسااع حتقي ااق الس االم وا مااو يف ليربي ااا ،ااا يف ذل اات ت ااوفع
اوات لفرياق مرا باة و اال إطاالا الناار التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيا .ويرحف اجمللس بالتعاوو الواياق املتوا ار باح فرياق مرا باة و اال إطاالا
النار وبعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا.
ويشاايد اجمللااس أيضااا بالاادول ا فريقيااة ا اارى الااا وفَّارت اوات لفريااق
مرا با ااي و ااال إط ااالا الن ااار الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا
والاادول ا عضاااء ا اارى الااا سااامهت يف الصااندوا االسااتئ اين املنشااأ ع ااال
بااالفقر  6مااو الق ارار  )0223( 866أو الااا وفَّارت مساااعدات أ اارى دع ااا
للق اوات .بيااد أو اجمللااس يعاارب عااو لق ا نَّا ياتاتَ بعااد الاادعم اليااايف مااو
املال وغعه لقوات فريق مرا بة و ال إطالا النار رغم أمهية است رار وجود لذه
القوات لع لية حتقيق السلم يف ليربيا .وي لف اجمللس إىل عيع الدول ا عضاء
يف ا ماام املتحااد أو تع ااد عل ا حنااو عاجاار إىل النظاار يف تااوفع الاادعم املااا
أو املااادي إمااا مااو ااالل الصااندوا االسااتئ اين لألماام املتحااد أو علا أساااس
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اناؤي لت يح فريق مرا بة و ال إطالا النار مو الوفااء سا وليات وفقاا التفااا
كوتونو.
ويشيد اجمللس با مح العام لألولوية الاا يع يهاا ل باال عاو انتهاكاات
القانوو اإلنساين الدو وغعلا مو الفظاؤع الا ترتياف ويشاجع علا موا الة
إيالء االلت ام هلذه النواحي للحالة يف ليربيا.
وي لف اجمللس إىل ا مح العاام أو ييفار تقاد عياع املعلوماات املتعلقاة
بانتهاكات و ال إطالا النار وحظار ا سالحة والاا حتصار عليهاا بعثاة مرا بااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا لالض ا ال بواليتهااا ،إىل جملااس ا مااو فااورا ،ونشاارلا
عل ن اا أوسع عند اال تضاء.
ويع اارب اجملل ااس ع ااو لقا ا إزاء املش اااكر ال ااا تواجهه ااا احليوم ااة الوطني ااة
الليربيااة االنتقاليااة يف بسااط ساال تها ااارل من قااة مونروفيااا ،وي لااف إىل ا مااح
العااام أو يستيشااال ،بالتشاااور مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا،
مااا إذا كاناات لناااح أيااة اوات مييااو اختاذلااا لتيسااع جهااود احليومااة الوطنيااة
الليربية االنتقالية يف لذا الشأو.
وحي ااص اجملل ااس اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا عل ا ا موا االة
جهودلا ملساعد ا طرا الليربياة علا حتقياق تقادم حناو إةااد تساوية سياساية
يف البلد.
وي لف اجمللس إىل ا مح العام أو يقدم تقريرا عاو احلالاة يف ليربياا حبلاول
 2أيل ااول/س اابت رب  0222وأو ينظ اار يف ذل اات التقري اار ،م ااا إذا ك اااو االجت ااا
الذي عتقد بشأو نز السالح د أسافر عاو اة وا عياة لناز الساالح وماا إذا
كاااو تنفيااذ لااذه اا ااة ااد باادأ أم ال .وينبغااي أو يقاادم التقرياار أيضااا يااارات
بالنسا اابة حلجا اام وواليا ااة بعثا ااة مرا ب ا ااي ا ما اام املتحا ااد يف ليربيا ااا تعيا ااس نتا اااؤ
احملرز يف تنفيذ ة نز السالح.
االجت ا والتقدم َ
وسيبقي اجمللس لذه املسألة يد نظره الفعلي.

المقر ررر املا ر  03أيلااول/ساابت رب ( 0222اةلسااة  :)3222بياااو مااو
الرؤيس
يف اةلسا ا ا ااة  ،3222املعقا ا ا ااود يف  03أيلا ا ا ااول/سا ا ا اابت رب ،0222
استأنال اجمللس النظر يف احلالاة يف ليربياا وعقاف إ ارار جادول ا ع اال،
أعلااو ال ارؤيس (إساابانيا) أن ا ااد أتذو ل ا  ،يف أعقاااب مشاااورات أتجرياات
يف مااا بااح أعضاااء جملااس ا مااو ،بااأو يااد بالبياااو التااا بالنيابااة عااو
اجمللس:55
يديو جملس ا مو بشد احتجاز وإساء معاملة  23مرا با عسيريا غاع
مس ا االحح ت ا ااابعح لبعث ا ااة مرا با ا ااي ا م ا اام املتح ا ااد يف ليربي ا ااا و  6م ا ااو م ا ااودفي
املنظ ااات غ ااع احليومي ااة يف انته اااح ااار للق ااانوو اإلنساااين ال اادو وك ااذلت
التفاااا كوتونااو وي الااف اجمللااس املس ا ولح عااو ذلاات باااإلفرال فااورا عااو ا ف اراد
احملتجزيو وإعاد رتلياهتم ورتليات البعثة واملنظ ات اإلنساانية .وحياص عياع
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ا ط ارا عل ا التقيااد بياار د ااة باتفاااا كوتونااو وض ا او سااالمة وأمااو البعثااة
وا فراد ا ريو التابعح لألمم املتحد ولل نظ ات اإلنسانية وحرية حركتهم.
وي ل ااف جمل ااس ا م ااو إىل اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا أو
تيفر يام فريق املرا بح العسيريح التابع هلا وا لة توفع احل اية الالزمة در
اإلمياااو ف اراد البعثااة وفقااا للرساااؤر امل ر ااة  7تش اريو ا ول/أكتااوبر 0223
املتبادلااة بااح ا مااح العااام ورؤاايس اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا والااا
حتاادد أدوار ومس ا وليات كلتااا البعثتااح يف ليربيااا .وياادعو اجمللااس اجملت ااع الاادو
إىل تزويد اة اعة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا بااملوارد الالزماة لت ياح فرياق
فعال ا ااة يف س ا اااؤر
املا ا ارا بح العس ا اايريح الت ا ااابع هل ا ااا م ا ااو الوف ا اااء بواليتا ا ا بص ا ااور َّ
أحناء ليربيا.
ويتااابع جملااس ا مااو عااو كثااف احلالااة يف ليربيااا ويرحااف يف لااذا الصاادد
باةهود اةارية وال سي ا اةهود الا يبذهلا رؤايس غاناا بو اف رؤيساا للج اعاة
اال تصادية لدول غرب أفريقيا لض او اإلفرال عو ا فراد احملتجزيو.

المقر رررر امل ا ا ر  20تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر ( 0222اةلسا ااة :)3222
القرار )0222( 251
يف  02تشا ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ا ااوبر  ،0222وع ا ا ا ااال ب ا ا ا ااالقرار 200
( ،)0222دَّم ا مح العاام إىل اجمللاس تقرياره املرحلاي الساابع عاو بعثاة
مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا الذي أورد في سردا ملا جرى الل البعثة
الااا ااام هبااا مبعوا ا اااااص إىل ليربيااا وو اافا للت ااورات السياسااية الااا
حدات م را يف البلد.56
57
وذكر ا مح العام يف التقرير بأنَّ كاو د أبدى يف تقريره السابق
لق ا املتزايااد إزاء سااع الوض ااع يف ا ونااة ا ااع وإزاء انعاادم التق اادم يف
ع لية السالم يف ليربياا .ك اا أحااط اجمللاس عل اا بأناَّ ارر أو يرسار إىل
ليربيا بعثة لتقصي احلقاؤق برؤاسة مبعوا اااص .و د امت البعثة بزيار
ليربيا الل الفرت مو  06إىل  26آب/أغس س وأو ت اا يلاي( :أ)
أو ااري ا ماام املتحااد مشاااورات مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب
أفريقي ااا بش ااأو االس ا ارتاتيجية املقبل ااة لتل اات اة اعا ااة يف م ااا خي ااص فريا ااق
امل ارا بح العساايريح ودور بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا بالنساابة
لتلت االسرتاتيجية؛ (ب) أو ييوو الدعم السياساي ماو جاناف اجملت اع
الاادو ةهااود حفاام الساالم علا الصااعيد اإل لي ااي الااا تبااذهلا اة اعااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف ليربيااا مصااحوبا ااا حيتااال إلي ا فريااق
املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة مااو دعاام مااا كبااع ليااي يساات يع
االض ال س وليات بفعالياة؛ (ل) باالنظر إىل الوضاع ا ماين يف البلاد،
وإىل عجااز فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول
غاارب أفريقيااا عااو تااأمح احل ايااة الالزمااة لل ارا بح العساايريح العا َّازل مااو
السااالح التااابعح لبعثااة مرا ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،أو خي لف اس اوام
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البعثا ااة إىل زلا اااء الا ااص وهتا ااا املا ااأذوو هبا ااا والبالغا ااة  368فا ااردا؛ (د) يف
مااا يتعلااق بااا مو الاادا لي ،أو تعااا مسااألة تيااويو جااي وطااين ،وأو
تااوفر احليومااات املاحنااة املساااعد التقنيااة وساااؤر امل اوارد الالزمااة لتيااويو
جي جديد.
وأفاااد ا م ااح العااام ب ا َّ
اأو ع ا لد أحااداع لام ااة ااد و عاات بع ااد ف اارت
ص ااع م ااو مغ ااادر املبع ااوع اا اااص ليربي ااا .ف ااأوال ،ااام رؤ اايس اة اع ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا بعقااد اجت ااا يف أكوسااومبو ،غانااا ،مااو
أج اار النظ اار يف الت ااأ عات املس اات ر يف تنفي ااذ اتف اااا كوتون ااو .ومته ااس
االجت ا عو تو يع اتفااا أكوساومبو 58املي ار التفااا كوتوناو يف ياوم
 02أيلااول/س اابت رب  .0222وااني ااا ،اخت ااذ امل ا متر ال ااوطين اللي ااربي ال ااذي
عتقااد ااالل الفاارت مااو  22آب/أغس ا س إىل  3تش اريو ا ول/أكتااوبر
 0222جم وعة مو القرارات بشأو ع لية السلم .واالثا ،امت جم وعة
منشا ا ا ااقة عا ا ا ااو الق ا ا ا اوات املسا ا ا االحة الليربيا ا ا ااة حاولا ا ا ااة انقالبيا ا ا ااة يف 05
أيلااول/ساابت رب ضااد احليومااة االنتقاليااة .وجن ا فريااق امل ارا بح العساايريح
الت ا ااابع للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا يف إحب ا اااط احملاول ا ااة
االنقالبية.
وأش ا ااار ا م ا ااح الع ا ااام إىل أو ت ا ااورات الش ا ااهر املاض ا ااي السياس ا ااية
والعساايرية واإلنسااانية تركاات ليربيااا يف حالااة مي ا وس منهااا .و ااال َّ
إو مااو
الواض ا ا ا أو ع ليا ا ااة السا ا ااالم ا ا ااد تع لا ا اات .ويف م ا ا ا متر ا ا ااة اة اعا ا ااة
اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا املعق ااود يف أبوج ااا ي ااومي  5و  6آب/
أغسا ا س ،أوضا ا الا ارؤيس رولينغ ااز ،رؤ اايس غان ااا ،أنَّا ا سيضا ا ر ،م ااا
يتحقق تقدم حبلول هناية السانة ،إىل أو ينظار يف ساحف الوحاد الغانياة
مااو فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب
أفريقيا .ك اا أعلنات بلاداو أ ارى أهناا اد تساحف واهتاا .و اال ا ماح
الع ااام إنَّا س ااو تي ااوو لس ااحف فري ااق امل ارا بح العس اايريح أو ختف اايس
حج ا ا ختفيض ااا كبا اعا آا ااار ااع علا ا ك اار م ااو ليربي ااا واملن ق ااة دوو
اإل لي ية .و رر أو يرسر بعثة رفيعة املستوى للتشاور مع رؤايس اة اعاة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا حااول أدوار ومس ا وليات كاار مااو فريااق
املرا بح العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا وبعثاة
مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،مااع مراعااا الت ااورات ا ااع  .وسااو
يسااتهد ذلاات االسااتعراض حتديااد أفضاار طريقااة مييااو هبااا لل جت ااع
الدو أو يوا ر مساعدت لليربيا مو أجر و ال القتال .وعلي  ،أو ا
بااأو مياادد جملااس ا مااو واليااة بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا لفاارت
شهريو إلع ااء مهلاة للبعثاة الرفيعاة املساتوى كاي تضا لع بع لهاا وتقادم
لا النتاااؤ الااا ختلتاص إليهااا .وبعااد نظاار ا مااح العااام يف مااا تتو اار إليا
م ااو نت اااؤ  ،س ااييوو ق اادوره أو يق اادم التو اايات املالؤ ااة إىل اجملل ااس
بش ااأو ال اادور ال ااذي ميي ااو أو تضا ا لع با ا بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد
مستقبال.
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ويف اةلسا ا ا ا ااة  ،3222املعقا ا ا ا ااود يف  20تش ا ا ا ا اريو ا ول/أكتا ا ا ا ااوبر
 ،0222أدرل جملس ا ماو يف جادول أع الا تقريار ا ماح العاام املا ر
 02تشاريو ا ول/أكتاوبر  .0222وعقااف إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا
اجمللااس رثاار ليربيااا ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو
ووج ا الا ارؤيس (امل لي ااة املتح ااد ) انتب اااه
يي ااوو ل ا احل ااق يف التص ااويتَّ .
اجمللااس إىل نااص مشاارو ارار كاااو ااد أتعااد يف سااياا مشاااورات اجمللااس
52
ووج ا ا أيض ااا انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل رس ااالة م ر ااة 02
الس ااابقة َّ .
موجهاة إىل رؤايس جملاس ا ماو ماو امل ثار
تشريو ا ول/أكتوبر َّ 0222
الا ا ا ااداؤم لغانا ا ا ااا ،61حييا ا ا اار هبا ا ا ااا نا ا ا ااص اتفا ا ا اااا أكوسا ا ا ااومبو امل ا ا ا ا ر 02
أيلول/سبت رب.60
و ال رثر ليربيا َّ
إو جملس ا مو تقع علي مس ولية منع التهديدات
املوجه ااة للس االم وا م ااو ال اادوليح .والصا ارا اللي ااربي يع ااد ،من ااذ ف اارت
َّ
طويلة ،مسألة دا لية .ولو يربز احت ال إةاد حالة مو عادم االساتقرار
يف من ق ا ااة غ ا اارب أفريقي ا ااا دوو اإل لي ي ا ااة ول ا ا ت ا ااداعيات تتج ا اااوز تل ا اات
املن قااة .وبالت ااا ف ا َّ
ارو وج ااود بعث ااة مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا أم اار
ال غاال عن ا إلةاااد تسااوية ساال ية للص ارا  .وأعاارب عااو رأي مفاااده أو
اةهود ”اةدير بالثناء“ و ”الراؤد “ الا تض لع هبا ا مم املتحد يف
التع اااوو م ااع منظ ااة دوو إ لي ي ااة يف تس ااوية الص ا ارا ال ة ااوز الس ا ا اح
بر فا ها بسبف افتقار اجملت ع الدو إىل التصا يم .و اال َّ
إو وفاد بلاده
املوجا مااو
يضام ااوت إىل اوت ا مااح العاام وجملااس ا ماو يف النااداء َّ
أجر زياد املساعد املالية للصندوا االستئ اين لليربيا .ك ا أناَّ يناادي
بتق ااد املسا اااعد لتلبي ااة االحتياجا ااات اإلنسا ااانية العاجل ااة الناشا اائة عا ااو
التصاعد ا ع للقتال يف ليربيا.62
وتيلاام رثاار نيجعيااا باار التصااويت ،فتساااءل ع َّ اا إذا كاااو اجملت ااع
ال اادو س اايظر ”ف اااتر احل اااس“ اااه فري ااق امل ارا بح العس اايريح الت ااابع
للج اعا ااة اال تصا ااادية لا اادول غا اارب أفريقيا ااا ،أم سا اايدعم لا ااذا املسا ااع
اإل لي اي الاذي يرماي إىل إحبااط أزماة اادر علا هتدياد السالم وا ماو،
ا ماار الااذي جنااد أو ميثاااا ا ماام املتحااد ألزم ا بااأو حياااول منع ا  .ويف
لذه املرحلة ماو ت اور ع لياة السالم ،ينبغاي ار الفصااؤر الليربياة ،الاا
تتح ا اار وحا اادلا املس ا ا ولية الياملا ااة عا ااو اسا اات رار االفتقا ااار إىل إح ا اراز
التقدم ،عل إدراح عدم جدوى اإل رار عل التعنت وضارور أو ختتاار
احلوار والسلم .وأعلو َّ
أو وفد بلده سيصاوت ،ماع ذلات ،م يادا مشارو
القرار ،وذلت لألسباب التالية .أوالَّ ،و مشرو القارار ميادد والياة بعثاة
مرا باي ا مم املتحاد يف ليربياا لفارت االااة أشاهر ،ولاو إجاراء يادل علا
أو اجملت ااع الاادو علا اسااتعداد ملوا االة تقااد املساااعد للَّيربيااح ريث ااا
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يتسل حتقيق السالم .وتأمر نيجعيا أو يتحول ذلت االلتزام مو جاناف
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
أفريقي ااا .وااني اااَّ ،و مش اارو القا ارار يي اارر ال اادعو إىل الت بي ااق اليام اار
حلظر ا سالحة املفاروض علا ا طارا الليربياة املتحارباة .وتارى نيجعياا
أو االنتهاااح املس اات ر للحظ اار ل ااو الس اابف الرؤيس ااي يف اش ااتعال ا زم ااة.
واالثاَّ ،و مشرو القرار ييرر الدعوات الا وجهت إىل عيع الفصاؤر
الليربيااة لو ااال ا ع ااال العداؤيااة فااورا واالتفاااا علا جاادول زمااين جديااد
لفااس اشااتباح الق اوات ،ونااز سااالحها وتساارحيها .ورابعاااَّ ،و مشاارو
الق ارار حيااص الاادول ا عضاااء عل ا اإلسااهام يف ااندوا ا ماام املتحااد
االسااتئ اين لليربيااا .ولناااح عاادد مااو الاادول ،ااا فيهااا نيجعيااا ،تسااالم
بق ا اوات يف الفريا ااق املعا ااين بر ا ااد و ا ااال إطا ااالا النا ااار التا ااابع للج اعا ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا حا َّاذرت مااو أهنااا ،دوو ت اوافر مساااعد
مالية جديد  ،ستفير جديا يف ساحف واهتاا ماو ليربياا .وحيادو نيجعياا
أمر ادا يف أو يتصر اجملت ع الدو لتو ي حدوع ذلت االحت ال
الااذي مااو امل اارج أو تيااوو ل ا عوا ااف و ي ااة عل ا السااالم يف ليربي ااا
با ا اار ويف املن ق ا ا ااة دوو اإل لي ي ا ا ااة بأس ا ا اارلا .غا ا ااع َّ
أو وف ا ا ااد بل ا ا ااده لدي ا ا ا
حتفظ ا ا ااات تتعل ا ا ااق بتهف ا ا اايس ا ا ا اوام بعث ا ا ااة مرا با ا ا ااي ا م ا ا اام املتح ا ا ااد يف
ليربي ا ااا ،وحتدي ا ااد ش ا ااروط جدي ا ااد لزي ا اااد تواج ا اادلا يف ليربي ا ااا مس ا ااتقبال.
وت ا اارى نيجعي ا ااا أنَّا ا م ا ااو ا كث ا اار حي ا ااة ت ا اارح ا م ا ااح الع ا ااام يس ا ااتع ر
تحسا او تقديا اره ملوا ا الة َوْز أفراد البعث ا اة حسا اب ا وحيثا ا ا يراه مناسبا.63
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 251ويف ما يلي نص :
إو جملس ا مو،
إذ يشا ااع إىل رارات ا ا  )0222( 788امل ا ا ر  02تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب
 0222و  )0223( 803املا ر  26آذار/مااارس  0223و )0223( 856
املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر  01آب/أغسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا س  0223و  )0223( 866املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر 22
أيلول/سبت رب  0223و  )0222( 200امل ر  20نيساو/أبرير ،0222
و ا ا ااد نظا ا اار يف تق ا ا ااارير ا م ا ا ااح الع ا ا ااام امل ر ا ا ااة  08أي ا ا ااار/م ا ا ااايو و 22
حزي اراو/يوني ا و  26آب/أغس ا س و  02تش اريو ا ول/أكتااوبر  0222عااو
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ يشيد بالدور اإلةايب الذي تقاوم با اة اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيا يف ما تبذل مو جهود متوا لة إلعاد إحالل السلم وا ماو واالساتقرار
يف ليربيا،
وإذ يشاايد أيضااا باملبااادر الااا ااام هبااا رؤاايس غانااا ،بصاافت ال ارؤيس احلااا
للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا ،مو أجر تنشيط ع لياة السالم وإةااد
حر داؤم للنزا ،
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وإذ يشااع إىل التو اايات الصااادر عااو امل ا متر الااوطين الليااربي ،وإذ يشاادد
عل ا مهية الا يعلقها عل تادعيم سال ة احليوماة الوطنياة االنتقالياة يف ليربياا
يف إدار ش وو البلد،
وإذ يث ااين عل ا ا ال اادول ا فريقي ااة ال ااا س ااامهت بق ا اوات يف فري ااق امل ا ارا بح
العس اايريح الت ااابع للج اعا ااة اال تص ااادية ل اادول غا اارب أفريقي ااا ،وعل ا ا الا اادول
ا عضاااء الااا سااامهت يف ااندوا ا ماام املتحااد االسااتئ اين لليربيااا أو اادمت
أشياال أ رى مو املساعد دع ا للفريق،
وإذ يثين أيضا عل فريق املرا بح العسيريح لدوره يف إوااد حماولاة للقياام
بانقالب ضد احليومة االنتقالية يف مونروفيا،
وإذ يعاارب عااو لقا الشااديد الهنيااار و ااال إطااالا النااار ،والتاادلور احلاااد
يف حالااة ا مااو ،ومااا لااذلت مااو أااار عل ا السااياو املاادنيح يف ليربيااا ،وبصاافة
ا ااة يف املناااطق الريفيااة ،وعلا اادر الوكاااالت اإلنسااانية علا تااوفع اإلغااااة
ال ارؤة،
وإذ يعاارب عااو بااالغ لق ا إزاء املسااتوى الااذي بلغت ا احلاارب بااح الفصاااؤر
واحلرب العر ية املستعر ا و يف جزء كبع مو ليربيا،
وإذ يش اادد علا ا ا مهي ااة ال ااا يعلقه ااا علا ا حتقي ااق و ااال فعَّ ااال إلط ااالا
الناار كشاارط ضاروري مساابق إلحاراز تقادم يف ع ليااة السالم وإلجاراء انتهابااات
وطنية،
 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  02تشا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر
 ،0222وباعتزام ا إيفاااد بعثااة رفيعااة املسااتوى للتشاااور مااع الاادول ا عضاااء يف
السابر السات رار املسااعد
اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا بشأو أفضر ت
الا يقدمها اجملت ع الدو لع لية السلم يف ليربيا؛
 - 2يقاارر متديااد واليااة بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ح ا 03
كانوو الثاين/يناير 0225؛
سوغت رار ا ماح
 - 3يس لم بأو الظرو عل أرض الوا ع لي الا َّ
العام القاضي بتهفيس وام بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا .ويارى أو أي
ارار بااالعود ب ا إىل املسااتوى املااأذوو ب ا ساايتو ال عل ا مااا ي اراه جملااس ا مااو
بشأو تقريار الحاق يقدما ا ماح العاام يفياد حبادوع حت وس ا او حقيا ا اقي يف احلالاة
عل أرض الوا ا اع ،وال سيا ا ا احلالة ا منيا اة؛
 - 2ي ا اادعو عيا ا ااع الفصا ا اااؤر يف ليربيا ا ااا إىل و ا ا ااال ا ع ا ا ااال العداؤيا ا ااة
ف ا ااورا واالتفا ا ا ااا علا ا ا ج ا اادول زم ا ااين لف ا ااس اش ا ااتباح القا ا اوات ون ا ااز س ا ااالحها
وتسرحيها؛
 - 5ياادعو أيضااا احليومااة الوطنيااة االنتقاليااة يف ليربيااا وعيااع أبناااء ليربيااا
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
أجر التو ر إىل تسوية داؤ ة؛
 - 6ي لااف ماار أ اارى مااو عيااع الاادول التقيااد وااللت ازام بد ااة باااحلظر
العااام الياماار ،املفااروض بااالقرار  ،)0222( 788وجااف الفصاار السااابع مااو
ميثاااا ا ماام املتحااد  ،عل ا عيااع تورياادات ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل
ليربيا؛
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 - 7يااديو تاار املاادنيح الواسااع الن اااا واالنتهاكااات ا اارى للقااانوو
اإلنساين الدو مو جاناف الفصااؤر يف ليربياا واحتجااز وإسااء معاملاة مرا بااي
بعثااة ا ماام املتحااد يف ليربيااا وجنااود فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة
اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا والع ا اااملح يف اإلغاا ا ااة اإلنس ا ااانية وامل ا ااودفح
الا اادوليح ا ا ااريو ،وي الا ااف عيا ااع الفصا اااؤر بالتقي ا ااد بد ا ااة بقواعا ااد القا ااانوو
اإلنساين الدو املن بقة؛
 - 8ي الا ااف عي ا ااع الفص ا اااؤر يف ليربي ا ااا ب ا ااأو حت ا اارتم بد ا ااة مرك ا ااز أفا ا اراد
فري ا ا ا ا ااق امل ا ا ا ا ارا بح العس ا ا ا ا اايريح وبعث ا ا ا ا ااة مرا ا ا ا ا ااي ا م ا ا ا ا اام املتح ا ا ا ا ااد يف ليربي ا ا ا ا ااا،
وم ا ااودفي املنظ ا ااات الدولي ا ااة ا ا اارى ووك ا اااالت اإلغاا ا ااة اإلنس ا ااانية العامل ا ااة
يف ليربيا ااا ،وأو متتن ا ااع عا ااو أي ع ا اار ما ااو أع ا ااال العنا ااال وإسا اااء املعاملا ااة أو
التهوي ااال ض ااد لا ا الء امل ااودفح وأو تعي ااد ف ااورا املع اادات ال ااا اس ااتولت عليه ااا
منهم؛
 - 2حيص الدول ا عضاء عل توفع الدعم لع لية السلم يف ليربيا عو
طريق ندوا ا مم املتحاد االساتئ اين لليربياا ،ماو أجار متياح فرياق املارا بح
العسيريح مو االض ال بواليت ؛
 - 01يشيد بااةهود الاا تباذهلا الادول ا عضااء واملنظ اات اإلنساانية
لتااوفع املساااعد اإلنسااانية ال ارؤااة ،ااا يف ذلاات تقااد املساااعد إىل الالجئااح
الليربيااح يف البلااداو اجملاااور  ،وياادعو عيااع الفصاااؤر يف ليربيااا إىل التعاااوو التااام
يف هتيئا ااة الظا اارو الالزما ااة إليصا ااال املسا اااعد اإلنسا ااانية إىل عيا ااع احملتا اااجح
يف ليربيا؛
 - 00ي لااف إىل ا م ااح العااام أو يق اادم تقري ارا إىل جملااس ا م ااو ب اار
هناية فرت الوالية احلالية بو ت كا  ،مشفوعا بتو يات عو الدور املقبار لبعثاة
مرا باي ا مم املتحد يف ليربياا ،وذلات يف ضاوء ماا ي ارأ ماو ت اورات يف ع لياة
الساالم ويف احلالااة علا أرض الوا ااع ،ويف ضااوء تو اايات البعثااة الرفيعااة املسااتوى
الا يوفد بلدلا؛
 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

وتيلاام رثاار الربازياار بعااد التصااويت فأشااار إىل الفقاار  3مااو القارار
و ال َّ
مقرر ختفيس وام بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا يقع كلياة
إو َّ
يف ن ااا مسا وليات ا ماح العاام .وذلات ”التادبع امل ات“ ك اا جاااء
و ااف يف تقري اار ا م ااح الع ااام ،ااد اعت ااد بس ااف ع اادم ت ااوافر ا م ااو يف
بعااس مناااطق ليربيااا .وا مااح العااام حمااق يف أو يتهااذ ارارات بشااأو اوام
القااو  ،بشاارط أَّال يتجاااوز املسااتوى املااأذوو با ك ااا حياادده جملااس ا مااو.
وما دام القرار الذي تاختذ للتو ال ينص علا تغياع يف مساتوى او البعثاة
أو مفهااوم ع لياهتااا ،فا َّ
ارو اختاااذ ا مااح العااام لق ارار برعاااد حتديااد عاادد
املارا بح العساايريح يف البعثااة لااو يت لااف إذنااا ا ااا مااو اجمللااس .ومااو
رأي الربازياار أن ا ينبغااي لل جلااس أو ييااوو متسااقا يف رارات ا  .ومااا مااو
ش اات يف أو الظ اارو تقتض ااي أحيان ااا إجا اراء تغيا اعات أو تيييف ااات يف
الواليااات عل ا ضااوء الظاارو اةديااد  .ومااع ذلاات ،ففااي تلاات احلالااة
بالذات ،و ا أنَّ حيدع تغيع يف بعثة مرا باي ا مم املتحاد يف ليربياا،
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فااال ة اوز إج اراء تغيااع يف واليااة البعثااة أو مفهومهااا ،بفاارض مشااروطيات
”غع اؤ ة“.62
و ااال رثاار الواليااات املتحااد َّ
إو البعثااة ااد أترساالت لرتا ااف و ااال
إطااالا النااار ،ليااو إطااالا النااار يتو ااال .وباادال مااو ذلاات ،تعا َّارض
مرا بااو البعثااة العتااداءات وإلانااات علا أياادي أماراء احلاارب الااذيو جاااء
أولئاات املرا بااوو حل ايااة بلاادلم .وجاااء ع ااال اإلغااااة اإلنسااانية ملااد يااد
الع ا ا ااوو ،ولي ا ا اانهم وبل ا ا اوا بتحرش ا ا ااات ومعامل ا ا ااة غ ا ا ااع إنس ا ا ااانية .وك ا ا اااو
ا م ا ااح الع ا ااام حمق ا ااا يف س ا ااحف الث ا ااي أف ا اراد البعث ا ااة .وة ا ااف أَّال يع ا ااودوا
ح ا ا يتحق ا ااق و ا ااال حقيق ا ااي إلط ا ااالا الن ا ااار ،وبع ا ااد ت ا ااو الس ا اال ات
احلقيقيا ا ااة ما ا ااو جانا ا ااف حيوما ا ااة انتقاليا ا ااة والت ا ا ازام بنا ا ااز السا ا ااالح ما ا ااو
جانا ا ااف عيا ا ااع الفصا ا اااؤر .وتا ا اارى الواليا ا ااات املتحا ا ااد أن ا ا ا با ا ااالنظر إىل
احلال ا ااة اا ا اار يف ليربي ا ااا ،ينبغ ا ااي أالَّ يع ا ااودوا ح ا ا يق ا اارر جمل ا ااس ا م ا ااو
إعادهتم.65
و ااال رثاار االحتاااد الروسااي َّ
إو وفااد بلااده ااد ااوت م ياادا للق ارار
العتقاده أن يرسر إشار واضحة إىل الفصاؤر الليربية مفادلا َّ
أو اة ود
الذي يعرتي ع لية السلم غاع مقباول .ولاو يباح أيضاا أو جملاس ا ماو
يعت اازم أو يأ ااذ ت ااورات احلال ااة يف االعتب ااار وأو يع اادل أنش ا ا ت عل ا ا
وفعالااة حنااو
أساسااها ،إذا تتهااذ الفصاااؤر املتصااارعة اوات س اريعة َّ
تس ااوية س اال ية .وي اارى االحت اااد الروس ااي أيض ااا أمهي ااة كب ااع يف أو القا ارار
املتهذ للتو ي لف إىل عيع الدول أو تلتزم عل حنو ارم باحلظر العام
والياماار عل ا عيااع إماادادات ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا،
وأو متتثر ل .66
المقر ررر امل ر  03كانوو الثاين/ينااير ( 0225اةلساة  :)3282القارار
)0225( 272
يف  6كانوو الثااين/ينااير  ،0225وع اال باالقرار ،)0222( 251
دَّم ا مح العام إىل اجمللس تقريره املرحلي الثامو عو بعثة مرا باي ا مام
املتحااد يف ليربيااا .67وتض ا و التقرياار نتاااؤ البعثااة الرفيعااة املسااتوى الااا
أتوفاادت إىل الاادول ا عضاااء يف اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
ااالل الفاارت املش ا ولة
وو ااال املشاااورات الااا أتجرياات ب ااح ا ط ارا
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
وليربي ااا وغيني ااا وس اعاليوو ملنا ش ااة الوض ااع املت اادلور يف ليربي ااا م ااع ال اادول
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ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا .و لصت البعثة إىل
أن  ،عل الرغم مو اةهود الدووبة الا بذهلا رؤايس اة اعاة اال تصاادية
ل اادول غ اارب أفريقي ااا ،م ااا زال الزع اااء السياس اايوو وزع اااء الفص اااؤر يف
ليربيااا غااع ملتاازمح بتحقيااق ساالم مسااتدام يف بلاادلم .وبناااء علا ذلاات،
لدمت البعثة التو يات التالياة( :أ) ةاف الع ار علا أو يفهام الزع ااء
السياساايوو وزع اااء الفصاااؤر يف ليربيااا أنَّا  ،يف حالااة عاادم وجااود وفاااا
سياس ا ااي ومص ا اااحلة ،ل ا ااو يتق ا ا َّادم دع ا اام متوا ا اار م ا ااو اجملت ا ااع ال ا اادو ؛
(ب) ينبغي أو تقوم الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غرب
أفريقيا ااا ،ال سا ااي ا ال ا اادول السا اات املعنيا ااة مباش ا اار بليربيا ااا ،عل ا ا س ا اابير
االسا ااتعجال ،بتنظا اايم اجت ا ااا طا ااارئ لروسا اااء الا اادول ما ااو أجا اار حا اار
الفا اااهتم وتنسا اايق سياسا اااهتم بشا ااأو ليربيا ااا؛ (ل) إو مييا ااو حتقيا ااق
مااا ورد أعاااله ،ينبغااي تشااجيع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
عل ا ا النظا اار يف تعزيا ااز فريا ااق امل ا ارا بح العسا اايريح التا ااابع هلا ااذه اة اعا ااة
اال تصااادية وإعاااد تشااييل مااو أجاار حتقيااق ت اوازو أفضاار بااح الق اوات،
ااا يف ذلا اات تق ااد مسا ااامهات م ااو بلا ااداو أفريقي ااة أ ا اارى؛ (د) ينبغا ااي
الت ااس احلصااول علا دعاام دو  ،اا يف ذلاات الادعم املااا والسااو يات
واملع اادات .وذل اات لت ي ااح فري ااق املا ارا بح العس اايريح الت ااابع للج اع ااة
اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا م ااو االضا ا ال بواليتا ا  ،ال س ااي ا يف
االوْز واإلي ا اواء يف املعسا اايرات ونا ااز السا ااالح .و ا ااد يقا ااوم
ما ااا يتعلا ااق با ا َ
فريااق خت اايط وس ااو يات مااو إدار ع لي ااات حفاام الس ااالم بزيااار ليربي ااا
كا ا ااي يعا ا اارض املسا ا اااعد التقنيا ا ااة يف إعا ا ااداد املقرتحا ا ااات الالزما ا ااة عل ا ا ا
فري ا ااق امل ا ارا بح العس ا اايريح الت ا ااابع للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب
أفريقي ااا؛ (ل ا ا) ينبغ ااي أو يتو ااال مس ااتقبر بعث ااة مرا ب ا ااي ا م اام املتح ااد
يف ليربيا ا ا ااا عل ا ا ا ا النج ا ا ا اااح يف تنفيا ا ا ااذ اا ا ا ا اوات ال ا ا ا اوارد أع ا ا ا اااله .ويف
غضااوو ذلاات ،ينبغااي متديااد واليااة بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا
لف اارت حم اادود اادرلا االا ااة أش ااهر اعتب ااارا م ااو  03ك ااانوو الث اااين/ين اااير
.0225
َّ
وذك اار ا م ااح الع ااام بأناَّ ا ك اااو ااد أبل ااغ جمل ااس ا م ااو ب ااأو اتف اااا
أكوسا ااومبو ا ااار موضا ااع جا اادل شا ااديد يف ما ااا با ااح ا ط ا ارا الليربيا ااة
وجم وع ااات املص ااا الليربي ااة ال ااا تش اارتح يف املفاوض ااات .و ااد أوف ااد
رؤيس اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا وفودا إىل ليربيا وعاد دول
أعضاااء يف تلاات اة اعااة اال تصااادية اللت اااس التو اار إىل حاار وسااط.
وأتجرياات مفاوضااات يف أك ارا أدت إىل ا ارتاح غانااا حااال وس ا ا ،وأشااار
ا مااح ا مااح العااام إىل أنَّا  ،رغاام تو اار ا ط ارا إىل اتفاااا يف ع ا لد
جماالت ،فهي تت يو مو التوفيق بح الفاهتا بشاأو تشايير جملاس
الدولة وع لية ا تيار أعضاؤ  .ويف  20كانوو ا ول/ديسا رب ،0222
مت ليناات ا ط ارا  ،بعااد أو حلاات ااالفااات الرؤيسااية بينهااا ،مااو تو يااع
ووساع ن ا ا  .وناص اتفااا أكارا
اتفاا يف أكرا أوض اتفاا أكوساومبو َّ
عل ا ا أو يتنفا ااذ و ا ااال إطا ااالا النا ااار حبلا ااول منتصا ااال ليلا ااة  28كا ااانوو
نصا ا ا ااف يف غضا ا ا ااوو
ا ول/ديس ا ا ا ا رب  .0222وإضا ا ا ااافة إىل ذلا ا ا اات ،سيت َّ
 02يوم ا ااا جمل ا ااس دول ا ااة جدي ا ااد يض ا اام وس ا ااة أعض ا اااء .وواف ا ااق مو ع ا ااو
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اتفاا أكرا كذلت عل تيسع إنشاء مناطق آمنة ومناطق عازلة يف عيع
أحناء ليربيا.
وذكاار ا مااح العااام كااذلت يف تقريااره أو الوضااع العساايري يف ليربيااا
مااا زال متااوترا .فأع ااال القتااال انتشاارت يف أكثاار مااو  81يف املاؤااة مااو
أراض ااي البل ااد ،ر ااا تس اابف يف ن اازوح س ااياين لاؤ اار .وك اااو عج ااز فري ااق
املارا بح العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا عااو
َوْز وات ا عل ا ط ااول احل اادود ،وفق ااا التف اااا كوتون ااو ،ع ااامال يف اا اارا
املس اات ر للحظ اار املف ااروض علا ا توري ااد ا س االحة .وتت ااوز ا اوات فري ااق
املرا بح العسيريح يف مناطق تقر مساحتها عو  05يف املاؤة مو البلد،
ودل اات الفصا اااؤر حتص اار عل ا ا ا س االحة والا ااذ ع ع اارب احلا اادود وما ااو
مصادر دا ر ليربيا .وأعرب ا مح العام عو لق مو العوا ف الو ي ة
هل ااذا الص ارا عل ا االس ااتقرار يف املن ق ااة دوو اإل لي ي ااة .وناش ااد ال اادول
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.
وأو ا مح العام أيضا بأو ميدد جملس ا ماو والياة بعثاة مرا بااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا لفاارت االاااة أشااهر .و ااالل تلاات الفاارت  ،ساايقوم
رثلا ااااص بارجراء تقيايم متع اق للادور الاذي ميياو أو يقاوم با مرا باو
ا مام املتحااد يف ليربيااا دع اا لع ليااة الساالم .وسيصادر تو اايات بشااأو
أيااة تعااديالت ااد يلاازم إجراولااا يف اوام البعثااة ،عل ا أساااس اف ارتاض أو
يق ا اادم الزع ا اااء الليربي ا ااوو ا دل ا ااة الالزم ا ااة ال ا ااا تفي ا ااد التا ا ازامهم بالس ا االم
واستعدادلم لتنفيذ أحيام اتفاا أكرا.
ويف اةلسااة  ،3782املعقااود يف  03كااانوو الثاااين/يناااير ،0225
أدرل جملس ا مو تقرير ا مح العام امل ر  6كانوو الثاين/يناير 0225
يف جادول أع الا  .وبعااد إ ارار جاادول ا ع اال دعاا اجمللااس رثار ليربيااا،
بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف
ووج ا ال ارؤيس (ا رجنت ااح) انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل ن ااص
التصا ا ا اويتَّ .
68
مش ا ا ارو ا ارار كا اااو ا ااد أتعا ااد ا ااالل مشا اااورات اجمللا ااس السا ا ا ا ا ا اابقة .
ووجا ا ا ا ا ا ااَ أيضا ا ا ا ااا انتبا ا ا ا اااه اجمللا ا ا ا ااس إىل رس ا ا ا ا ا ا ا ا االة م ر ا ا ا ا ا ا اة  5ك ا ا ا ا ا ا ا اانوو
ل
موجه ا ااة إىل رؤ ا اايس جمل ا ااس ا م ا ااو م ا ااو امل ث ا اار
الث ا اااين/ين ا ا ا ا ااير َّ 0225
ال ا ااداؤم لغان ا ااا ل ا اادى ا م ا اام املتح ا ااد  62حيي ا اار هب ا ااا ن ا ااص اتف ا اااا ب ا ااول
وانض ا ا ا ا ام ،تموَّا ا ا اع ما ااو زع ا اااء ا ط ا ارا اللي ا ا ا ا اربية الت ا ا اي تيا ااو ا ااد
وَّعا اات عل ا ا اتفا اااا أكوسا ااومبو ،ونا ااص اتفا اااا بشا ااأو توضا ااي اتفا اااا
أكوسومبو.
وذكاار رثاار ليربيااا أنَّا ولاائو كاااو مااو مصااادر اإلحباااط أو احملاداااات
الا دارت يف أكرا بح زع اء الفصاؤر الليربية ،والا كاو ةاف أو تبلاغ
ذروهت ااا برنش اااء جمل ااس دول ااة جدي ااد ،و االت علا ا م ااا يب اادو إىل طري ااق
مسدودَّ ،
فرو وفاد بلاده يأمار أو تياوو لاذه جمارد انتياساة م تاة .ولائو
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كاو وفد بلده يسلم بأو مس ولية إهناء احلرب تقع عل عاتق الليربيح،
وأو اجملت ااع ال اادو  ،ال س ااي ا ال اادول ا عض اااء يف اة اع ااة اال تص ااادية
لغرب أفريقيا ،د أنفق موارد ضه ة عل حفام السالم وبنااء السالم يف
ليربيااا ،فااال ت ازال احلاجااة اؤ ااة الساات رار مشاااركت يف ليربيااا .ولاائو كاااو
وفا ااد بلا ااده يرحا ااف بتو ا اايات ا ما ااح العا ااام الداعيا ااة إىل متديا ااد الواليا ااة
اةديد لبعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربياَّ ،
فرو وفد بلاده كااو يفضار
الت دي ااد لف اارت أط ااول نظا ارا ملسا ا وليات ل ااذه البعث ااة املباش اار ع ااو تنفي ااذ
اة اادول ال اازمين املوض ااو لو ااال إط ااالا الن ااار ،ون ااز أس االحة ا طا ارا
املتحارب ااة وتسا اري واهت ااا العس اايرية ،باإلض ااافة إىل مش اااركتها يف إجا اراء
االنتهابااات الدميقراطيااة يف  02تش اريو الثاااين/نااوف رب .و ااد أكااد تقرياار
املاس ا اة لالمتثا ااال الياما اار حلظا اار ا سا االحة
ا ما ااح العا ااام عل ا ا احلاجا ااة ل
املفااروض عل ا ليربيااا .ومااا دام مااد الفصاااؤر با ساالحة مساات را فساايظر
لذا الوضع يسفر عو استهدام القو  .ويرحف وفد بلاده الباة ا ماح
العام بعقد اجت ا ة لروساء اة اعة اال تصادية لغرب أفريقياا ملعاةاة
لذه الشواغر وغعلا .ليو جملس ا مو يتعح علي أو يتهذ اا اوات
املناساابة لض ا او االمتثااال للحظاار الااذي فرض ا بنفس ا عل ا ا ساالحة.
و ااال رثاار ليربيااا َّ
إو وفااد بلااده يضاام ااوت إىل ااوت ا مااح العااام يف
نداؤ مو أجر زياد املسامهات يف الصندوا االستئ اين لليربياا .ورحاف
بن ااداء اجملل ااس م ااو أج اار زي اااد املس اااعدات اإلنس ااانية وفق ااا مل ااا ج اااء يف
مشرو القرار.71
و ااال رثاار نيجعيااا ،متحااداا باار التصااويتَّ ،
إو وفااد بلااده يفضاار
متديد والية بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا لفرت ستة أشهر ،إلتاحاة
الو ا اات الي ا ااايف للب ا اادء يف املرحل ا ااة ا وىل واحلا ا ااة املتعلق ا ااة باةوانا ا ااف
العساايرية مااو اتفاااا أكارا وااللتازام هبااا باار أو يقاادم ا مااح العااام تقريااره
إىل اجمللس .وبسابف ا شاهر الثالااة الاا لاي ماد الوالياة املقرتحاة ،ف َّ
ارو
التقرير العام سييوو م تا بالضرور  .و د يع ي االن با اااطئ بشاأو
آف اااا تنفي ااذ اةوان ااف ذات الص االة م ااو االتف اااا .وأش ااار أيض ااا إىل أو
اجملت اع الادو تقاع علا عاتقا مسا ولية موا الة مسااعد ع لياة ليربيااا،
نظرا هنا متثار وذجاا تقلياديا علا التعااوو باح ا مام املتحاد ومنظ اة
إ لي ية يف جما نع السلم وحفم السلمَّ .
وإال َّ
فرو العفء الوا ع عل
عا اااتق بلا ااداو اة اعا ااة اال تصا ااادية لا اادول غا اارب أفريقيا ااا ،ولا ااو مسا ااألة
تث ااع فع ااال لق ااا كب ا اعا ل اادى معظ اام حيوم ااات املن ق ااة دوو اإل لي ي ااة،
س اايتعادم حبي ااص يص ااب عبئ ااا ال ميي ااو حت لا ا  .وأض ااا َّ
أو وف ااد بل ااده
يت لا ااع إىل تقريا اار ا ما ااح العا ااام القا ااادم بشا ااأو املسا اااعد الا ااا حتتاجها ااا
ال ا اادول ا عض ا اااء يف اة اعا ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غا ا اارب أفريقي ا ااا ما ا ااو
أجاار اإلبقاااء عل ا واهتااا يف فريااق امل ارا بح العساايريح التااابع للج اعااة
اال تصا ااادية لا اادول غ ا اارب أفريقيا ااا .ومثا ااة عنص ا اار لا ااام آ ا اار يف مش ا اارو
الق ا ا ارار يتعلا ا ااق باسا ا اات رار تا ا اادفق ا سا ا االحة إىل ليربيا ا ااا ،انتهاكا ا ااا حلظا ا اار
ا ساالحة الااذي فرض ا الق ارار  .)0222( 788وانتشااار ا ساالحة لااذا
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ال يعقا اد احت اااالت ن ااز الس ااالح فحس ااف ب اار ويعقا اد أيض ااا مش اااكر
ا ما ا ااو ويعا ا اارض لله ا ا اار سا ا ااالمة أعضا ا اااء فريا ا ااق امل ا ا ارا بح العسا ا اايريح
الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا وبعث ااة مرا با ااي ا م اام
املتح ااد يف ليربي ااا .وم ااو امله اام أو تلت اازم عي ااع ال اادول ا عض اااء ب اااحلظر
املف ا ااروض عل ا ا ا توري ا ا ا ادات ا سا ا ا ا الحة وا عت ا ااد العس ا اايرية إىل ليربيا ا ااا
واالمتثال ل .70
وباإلشار إىل فرت متديد والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا،
ذكاار رثاار إي اليااا أو فاارت الثالاااة أشااهر طويلااة ااا في ا اليفايااة للس ا اح
ب ااالتحقق را ااا إذا كان اات الفصا اااؤر الليربي ااة متتثا اار التف اااا أك ا ارا .لينها ااا
م ااو جه ااة أ اارى ص ااع ج اادا إل اادار حت ااذير واض ا ا لألط ا ارا ب ااأو
الو ا ا اات ا ا ااد ح ا ا ااو لي ا ا ااي تا ا ااربلو عل ا ا ا رغبته ا ا ااا يف كفال ا ا ااة الس ا ا االم يف
بل ا ا اادلا .وي ا ا اادعو مش ا ا اارو الق ا ا ا ارار أيض ا ا ااا إىل إحي ا ا ااام ت بي ا ا ااق حظ ا ا اار
ا س االحة .و ااال إنَّا ا ينبغ ااي توجي ا ا رس ااالة واض ااحة إىل البل ااداو املعني ااة
مفادلا أنَّ لو ييوو لناح سلم ح يتو ال تدفق ا سلحة عرب احلدود
الليربية.72
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 272ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ يشا ااع إىل رارات ا ا  )0222( 788امل ا ا ر  02تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب
 ،0222و  )0223( 803املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر  26آذار/م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارس  ،0223و 856
( )0223امل ا ا ر  01آب/أغس ا ا س  ،0223و  )0223( 866امل ا ا ر 22
أيلااول/ساابت رب  ،0223و  )0222( 200امل ا ر  20نيساااو/أبرياار ،0222
و  )0222( 251امل ر  20تشريو ا ول/أكتوبر ،0222
و ااد نظاار يف تقااارير ا مااح العااام امل ر ااة  08أيااار/مااايو  ،0222و 22
حزي ا ا ا ا ا اراو/يوني ا ا ا ا ا ا  ،0222و  26آب/أغس ا ا ا ا ا ا س  ،0222و  02تش ا ا ا ا ا اريو
ا ول/أكت ااوبر  ،0222و  6ك ااانوو الث اااين/ين اااير  ،0225بش ااأو بعث ااة مرا با ااي
ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ ينظر بعح التقدير إىل اإلجناز الدبلوماسي الذي حقق الارؤيس الغااين
جعي رولنغز ،الرؤيس احلا للج اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا ،إذ عاع
اااد الفص اااؤر الليربي ااة س ااويا للتو ي ااع ،يف  20ك ااانوو ا ول/ديسا ا رب ،0222
عل ا ا اتف اااا أكا ارا ،ال ااذي يس ااتند إىل اتفا ااات ياموس ااوكرو وكوتون ااو ويتض ا ا و
جدوال زمنيا لتنفيذ أحيام ،
وإذ يثااين ماار أ اارى عل ا اةهااود الااا تبااذهلا اة اعااة اال تصااادية لاادول
غرب أفريقيا ،را أدى دورا حا ا يف السعي إىل التو ر إىل حر سال ي للنازا
يف ليربيا.
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وإذ يثا ااين أيضا ااا عل ا ا ا ال ا اادول ا فريقي ا ااة ال ا ااا تس ا ااالم بقا ا اوات يف فري ا ااق
املا ارا بح العس اايريح الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا ،وعلا ا
الاادول ا عضاااء الااا تق اادم املساااعد ل اادعم مفاوضااات الساالم و اوات حفاام
الساالم ،ااا يف ذلاات تقااد مسااامهات إىل ااندوا ا ماام املتحااد االسااتئ اين
لليربيا،
وإذ يعاارب عااو ا ماار يف أو يتعقااد ،يف أ اارب و اات ريااو ،م ا متر للق ااة
للاادول ا عضاااء يف اة اعااة اال تصااادية لاادول غ ارب أفريقيااا مااو أجاار املواءمااة
بااح سياس اااهتا بشااأو ليربيااا وتشااجيع تنفي ااذ اتفاااا أك ارا ،ااا يف ذلاات تشااديد
ت بيق حظر توريد ا سلحة،
وإذ حيايط عل ااا ماع القلااق بالتادفق املساات ر لألسالحة يف ليربيااا اا يشااير
انتهاكا حلظر توريد ا سلحة القاؤم ،ا مر الذي أدى إىل زيااد زعزعاة اساتقرار
احلالة يف ليربيا،
وإذ يساوره بالغ القلاق إزاء زيااد تادلور احلالاة اإلنساانية يف ليربياا بسابف
انعاادام ا مااو يف البلااد ومااا ناات عااو ذلاات مااو عجااز منظ ااات اإلغااااة الوطنيااة
والدولية عو الع ر بصور فعَّالة،
وإذ ي ل ااف إىل الق اااد الليربي ااح والفص اااؤر الليربي ااة الربلن ااة عل ا التا ازامهم
بع ليااة الساالم عااو طريااق احلفاااع عل ا و ااال إطااالا النااار الااذي باادأ نفاااذه يف
 28كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب  .0222وعا ااو طريا ااق االلت ا ازام جما ااددا بع ليا ااة نا ااز
السالح وتنفيذ عيع أحيام اتفاا أكرا دوو تأ ع،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  6كانوو الثاين/يناير 0225؛
 - 2يقاارر متديااد واليااة بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ح ا 03
نيساو /أبرير 0225؛
 - 3يعاارب عااو بااالغ القلااق لعاادم تو اار ا طارا الليربيااة ،ح ا ا و،
يف املباحثا ااات الا ااا جا اارت م ا ا را يف أك ا ارا ،إىل اتفا اااا بشا ااأو تيا ااويو جملا ااس
الدولا ااة عل ا ا النحا ااو املنصا ااوص علي ا ا يف اتفا اااا أك ا ارا ،وي لا ااف إليها ااا الع ا اار
سا ا ااويا ما ا ااو أجا ا اار تنفيا ا ااذ االتفا ا اااا عا ا ااو طريا ا ااق دعا ا اام و ا ا ااال إطا ا ااالا النا ا ااار،
واسااتئنا ن ااز س ااالح املقاااتلح وتساارحيهم ،وتنفيااذ جوانااف االتفاااا ا اارى
ذات الصاالة وفقااا للجاادول الاازمين ،ااا يف ذلاات التنصاايف الفااوري جمللااس الدولااة
اةديد؛
 - 2ي ل ااف إىل ا ما ااح العا ااام أو يسا ااتند ،يف أي ا ارار يتها ااذه بشا ااأو
إعاااد البعثااة ومودفيهااا املاادنيح إىل املسااتوى امل ااأذوو ب ا وجااف الق ارار 866
( ،)0223إىل وجاود و اال فعَّاال إلطاالا الناار وإىل ادر البعثاة املاذكور علا
الوفاء بواليتها؛
 - 5ي ل ا ااف ك ا ااذلت إىل ا م ا ااح الع ا ااام أو يق ا اادم إىل جمل ا ااس ا ما ا ااو،
يف  0آذار/ما ا ا ااارس  0225أو با ا ا اار ذلا ا ا اات .تقري ا ا ا ارا ع ا ا ا ااو احلالا ا ا ااة يف ليربي ا ا ا ااا،
ودور البعثا ا ا ا ااة ،وعا ا ا ا ااو دور فري ا ا ا ا ااق امل ا ا ا ا ارا بح العس ا ا ا ا اايريح التا ا ا ا ااابع للج اع ا ا ا ا ااة
اال تصااادية ل اادول غ اارب أفريقيااا ،ااا يف ذلاات احتياجااات ال اادول ا عض اااء يف
اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا م ااو أج اار إبق اااء واهت ااا ضا ا و فري ااق
الر د؛

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

 - 6ي ا َّ
اذكر عي ااع ال اادول ا عض اااء بواجبه ااا ب ااأو تتقي ااد بد ااة ب اااحلظر
املفااروض وجااف الق ارار  )0222( 788عل ا كاار ع ليااات تسااليم ا ساالحة
واملعدات العسيرية إىل ليربيا وبأو متتثر ل ؛
 - 7ي لااف ماار أ اارى إىل عيااع الفصاااؤر الليربيااة أو حتاارتم بد ااة مركااز
أف اراد فريااق الر ااد ،وأف اراد البعثااة ومااودفي املنظ ااات واملااودفح الااذيو يقومااوو
بريص ااال املس اااعد اإلنس ااانية يف عي ااع أحن اااء ليربي ااا ،وي ل ااف ك ااذلت إىل ل ااذه
الفصاؤر تسهير ع ليات اإليصال لذه والتقياد بد اة بقواعاد القاانوو اإلنسااين
الدو املن بقة؛
 - 8حيص الدول ا عضااء علا أو تاوفَّر الادعم لع لياة السالم يف ليربياا
باملسامهة يف ندوا ا مم املتحد االستئ اين لليربيا ،وبتقاد املسااعد املالياة
والسو ية وساؤر أشيال املساعد دع ا للقوات املشارتكة يف فرياق الر اد ،وماو
أج اار متي ااح الفري ااق م ااو االنتش ااار علا ا الوجا ا اليام اار واالضا ا ال بواليتا ا ،
ال سي ا يف ما يتصر بتج يع الفصاؤر الليربية ونز سالحها؛
 - 2ي لف إىل ا ماح العاام ،يف لاذا الصادد ،أو يوا ار باذل جهاوده
الرامية إىل احلصول عل موارد مالية وسو ية مو الدول ا عضاء؛
 - 01يثا ااين علا ا ا اةه ا ااود ال ا ااا تب ا ااذهلا ال ا اادول ا عض ا اااء واملنظ ا ااات
اإلنسانية مو أجر تقد املساعد اإلنسانية ال ارؤة ،وخبا ة عل اةهاود الاا
تقوم هبا البلداو اجملاور ملساعد الالجئح الليربيح؛
 - 00يث ا ا ااين أيض ا ا ااا عل ا ا ا ا اةه ا ا ا ااود اةاري ا ا ا ااة ال ا ا ا ااا تب ا ا ا ااذهلا اة اع ا ا ا ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف ساابير تعزيااز ع ليااة الساالم يف ليربيااا ،وعل ا
التزام فريق الر د بتأمح سالمة املارا بح العسايريح واملاودفح املادنيح التاابعح
للبعثة؛
 - 02يرحف باةهود الا يباذهلا دوو كلَار ا ماح العاام ورثلا ااااص
مو أجر تعزيز ضية السلم يف ليربيا؛
 - 03يقرر أو يتبقي لذه املسألة يد نظره الفعلي.

و ال رثر فرنسا ،متحداا بعد التصويت َّ
إو وفد بلده وت م يدا
للقرار الذي د اعت اده للتو لت يح ا طرا ماو تقاد برلااو مل اوس
عل تحسو نيتها وإحساسها باملس ولية .وحتص حيوماة فرنساا الفصااؤر
الليربيا ا ا ااة عل ا ا ا ا اح ا ا ا ارتام و ا ا ا ااال إطا ا ا ااالا النا ا ا ااار املا ا ا ااربم يف  28كا ا ا ااانوو
ا ول/ديس رب ،وتادعو إىل التنفياذ الصاارم حلظار ا سالحة .وأضاا أو
حيومة بلده ت يد تو ية ا مح العام بعقد اجت ا عل مستوى الق اة
لروس اااء دول املن ق ااة للتنس اايق ب ااح سياس اااهتا املتعلق ااة بليربي ااا والنه ااوض
بتنفيااذ اتفاااا أك ارا .و ااال َّ
إو اساات رار الص ارا يف ليربيااا يشااير هتدياادا
السااتقرار املن قااة .أمااا احلالااة اإلنسااانية الااا تركاات السااياو يعااانوو مااو
مش ااقة بالغ ااة فرهن ااا تث ااع لق ااا ع يق ااا ل اادى فرنس ااا .وي ال ااف وف ااد بل ااده
ا طا ارا ب ااأو حت اارتم التزاماهت ااا وأو تيف اار س ا ا اح الق اااد العسا ا ا ايريح،
بو ا اول املس ا ااعد إىل وجهتها املستهدفة.73
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و ال رثار امل لياة املتحاد َّ
إو وفاد بلاده يترحاف بتو ياع اتفااا أكارا
باعتبااره او إةابياة حناو حار الصارا اللياربي .ويف ضاوء لاذا الت ااور،
وبصفة ا ة ،يف ضوء تنفيذ و ال إطالا النار ،ينبغي أو تتبقي ا مام
املتحااد علا اشارتاكها يف ع ليااة الساالم يف ليربيااا .ولااذا لااو الساابف يف
أو وفااد بلااده ا َّاوت لصااا القارار .وإحاادى ألاام املساااؤر الااا يش ا لها
القرار الذي تاختذ توا لي تذكع الدول ا عضاء بالتزامهاا الصاارم بالتقياد
حبظاار ا ساالحة واالمتثااال ل ا  .فااا ار املاادمر للص ارا الوحشااي الااداؤر يف
ليربيااا ،ال علا شااعف ذلاات البلااد فحسااف باار علا جاعاو ليربيااا أيضااا،
يشير مصدر لق ع يق لوفد بلده .وإو ما يتبقي عل لذا الصرا لو
نقر ا سلحة عرب حدود ليربيا ودا لها ،ولاذا لايس ماو شاأن َّإال زيااد
اطر زعزعة االستقرار يف املن قة.72
و ال رثر الواليات املتحد َّ
إو وفد بلده يسره أو ي يد متديد والية
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا لفرت االاة أشهر أ رى .وأضا َّ
أو
لبعث ا ااة مرا ب ا ااي ا م ا اام املتح ا ااد يف ليربي ا ااا ،ب ا اااال رتاو م ا ااع فري ا ااق امل ا ارا بح
العس ا اايريح الت ا ااابع للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ،دورا حا ا ااا ينبغ ا ااي عليه ا ااا
أو تض لع ب  .وإذا سار تنفيذ اتفاا السالم علا ماا يارام ،والتتازم بو اال
إطالا النارَّ ،
فرو بعثة مرا باي ا مم املتحد ستعود إىل مستوالا املأذوو
با ا وج ااف القا ارار  .)0223( 866و ااال َّ
إو الوالي ااات املتح ااد ت ي ااد
تأييدا ويا اةهود اإلنسانية الرامية إىل ختفيال معانا مئاات ا ال ماو
ا شااهاص الااذيو شا َّاردلم ذلاات الص ارا  ،وحااص أعضاااء اجملت ااع الاادو
عل ا املس اااعد يف دف ااع ع لي ااة الس االم يف ليربي ااا وتأيي ااد اةه ااود الدولي ااة
واإل لي ية لل سااعد يف تنفياذ اتفااا أكارا ،ولاو يأمار أو تساهم الادول
ا عض اااء ا اارى يف ا م اام املتح ااد بس ااهاء يف الص ااندوا االس ااتئ اين
اااااص بليربياااَّ ،و الص ااندوا تعبااع مل ااوس عااو تأيي ااد رغبااة الش ااعف
الليربي يف السلم.75

و ال رثر االحتاد الروسي َّ
إو القرار الذي تاختذ للتاو ياوفر أمثار فارت
يف د اار الظ اارو احلالي ااة لت دي ااد والي ااة بعث ااة مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف
ليربيا .وأضا َّ
أو القرار يرسر إشار واضاحة إىل ا طارا الليربياة بأهناا
ةااف عليهااا أو تنفااذ عيااع أحيااام اتفاااا السالم .ومضا يقااول َّ
إو وفااد
بلده يرى أنَّ كاو مالؤ ا الربط املنصوص علي يف القارار باح العاود إىل
املسااتوى السااابق فاراد البعثااة وبااح وجااود و ااال مسااتقر إلطااالا النااار.
وأضا َّ
أو روسيا كانت ترى دوما أو املشاركة الفعَّالاة للبلاداو ا فريقياة
يف حتقي ااق التس ااوية يف ليربي ااا لام ااة لع ااود ذل اات البل ااد إىل س اابير التن ي ااة
السل ية والدميقراطية .ولذلت السبف يرى وفد بلده َّ
أو را ل أمهية بالغة
ا حي ااام ال اوارد يف الق ارار لتعزي ااز إمياني ااات فري ااق امل ارا بح العس اايريح
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،ااا يف ذلاات عااو طريااق
مس اااعد اجملت ااع ال اادو  ،وا حي ااام ااا ااة بعق ااد ما ا متر ااة لزع اااء
الدول ا عضاء يف اة اعة ،رغبة يف تنسيق سياساهتم اه ليربيا وتعزياز
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تنفي ااذ اتف اااا أكا ارا ،ع ااو طري ااق إحي ااام ت بي ااق حظ اار توري ااد ا س االحة
إىل ليربيا.76
و ااال رثاار رواناادا َّ
إو وفااد بلااده يشااجف تصارفا واسااع االنتشااار يف
جمل ااس ا ما ااو إزاء حا اار الص ا اراعات ا فريقيا ااة .ففا ااي عا ااام  0222أدى
سااحف الق اوات ،يف بعااس احلاااالت ،إىل مااذاب  .ويف حال اة بلااد أفريقااي
آ ر ،ييو رار ا مم املتحد بسحف واهتا لاو أفضار حار لشاعف
ذلت البلد ،الذي و ع ضحية أماراء احلارب .ويف حالاة ليربياا ،ف َّ
ارو القارار
اااص بت ديد وجود وات السلم التابعة لبعثة مرا باي ا مم املتحاد يف
ليربيا ملد االاة أشهر يتتهذ لصا السياو وإ ا  -بدال مو ذلت -
باعتباره يقوم عل اسرتاتيجية هتدياد أطارا الصارا  .والبحاص عاو حار
للص اراعات مث اار الص ارا املوج ااود يف ليربي ااا ينبغ ااي أَّال حي ا َّادد بف اارت االا ااة
أشهر .فال مييو َّإال بع لية متأنية التو ر إىل توافق آراء عيع ا طرا
املعنيااة .ولااذا توضااح حقيقااة أو اجمللااس تصاار يف مناااطق أ اارى مااو
العا ب ريقة تلفاة .وكادلير علا التضاامو والتعااووَّ ،اوت وفاد بلاده
م ي ا ا اادا متدي ا ا ااد والي ا ا ااة بعث ا ا ااة مرا با ا ا ااي ا م ا ا اام املتح ا ا ااد يف ليربي ا ا ااا حا ا ا ا
 03نيساو/أبرير .770225
المقر ر ر ررر امل ا ا ر  03نيس ا اااو/أبريا اار ( 0225اةلسا ااة  :)3507الق ا ارار
)0225( 285
يف  01نيس ا اااو/أبري ا اار  ،0225وع ا ااال ب ا ااالقرار ،)0225( 272
اادَّم ا مااح العااام تقريااره املرحلااي العاشاار عااو بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد
يف ليربيا .78وذكر ا مح العام يف التقرير بأنَّ كاو ينبغي ،وجف اتفاا
أك ارا ،تنصاايف جملااس دولااة جديااد باار حلااول  00كااانوو الثاااين/يناااير
 .0225وك اا ورد يف تقريااره الصاادر يف  22شااباط/فربايار ،72اجت عاات
ا ط ارا الليربيااة يف أك ارا يف كااانوو الثاااين/ين اااير ،حتاات رعايااة اة اع ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،للباات يف عضااوية اجمللااس ،غااع أهنااا
تات يو مااو التو اار إىل اتفاااا بشااأو تلات املسااألة .وأشااار ا مااح العااام
يف ل ااذا الص اادد إىل َّ
أو تنص اايف جمل ااس الدول ااة ااو رؤيس ااية يف تنفي ااذ
اتف اااا أكا ارا .ومن ااذ تو ي ااع االتف اااا ،تفلا ا ا طا ارا يف التو اار إىل
اتفاا عل عضوية اجمللس ،ك ا أهنا تقم با ع ال التحضعية الالزمة
لتنفي ااذ ا حي ااام ا اارى م ااو االتف اااا .وذك ار ا م ااح الع ااام أيض ااا ب ا َّ
اأو
جمل ااس ا م ااو أع اارب يف اراره  )0225( 272ع ااو ا م اار يف أو يتعق ااد
م ا 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
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حظ ا اار توري ا ااد ا س ا االحة .ويف  00آذار/م ا ااارس  ،0225تب ا ااادل رؤ ا اايس
اة اعة اال تصادية وإياه ا راء حول ذلت املوضو واتفقا عل إميانياة
رحف الرؤيس النيجعي بذلت اال ارتاح.
عقد م متر الق ة يف أبوجا .و د ل
وكاو رؤيس اة اعة اال تصادية يقوم بالتشاور مع ساؤر أعضاء اة اعة
للتحض ااع ملا ا متر الق ااة وحتقي ااق تواف ااق يف ا راء بش ااأو ج اادول أع الا ا .
والحم ا مح العام ضرور عقد م متر الق ة ذلت يف املساتقبر القرياف.
ف ااو املااأمول في ا أو يباادأ الس الم مااو جديااد والتو اار إىل حتقيااق نتاااؤ
مل وسااة ،باملواءمااة بااح سياسااات الاادول ا عضاااء يف اة اعااة وتنصاايف
جملس الدولة .وحص الدول ا عضاء املعنية عل عقد م متر الق اة ذلات
يف املستقبر القريف وعل القيام بير ما يف وسعها لض او جناح .
وجااء يف تقريار ا مااح العاام َّ
أو ا ع اال العساايرية اشاتدت حاادهتا
يف عي ااع أحن اااء البل ااد وازدادت احلال ااة العام ااة ت اادلورا .وال ي ازال امل اادنيوو
يعااانوو .و ااد أعا اات ا ع ااال العساايرية الااداؤر بااح الفصاااؤر تو ااير
املواد الغواية ا ساسية إىل معظم مناطق البلد.
وذك ار ا مااح العااام اايااارات ال ااا ا رتحهااا عل ا اجمللااس يف تقري ااره
السابق ،وسلم بأنَّ مييو اجملادلة َّ
بأو است رار املأزا السياساي يساتدعي
أو ينظ اار جمل ااس ا م ااو يف تل اات ااي ااارات ،و تئ ااذ .ولي ااو م ا ا متر ا ااة
اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا املقاارتح عقااده يتااي اإلميانيااة
إلعاااد باادء ع ليااة الساالم ريبااا .ولااو ياارى ،واحلالااة ليااذاَّ ،
أو سااحف
البعث ااة يف ل ااذه املرحل ااة س ااييوو م ااو الس ااابق وان ا  .وأو ا ب ااأو مي اادد
اجمللس والية البعثاة حا  31حزياراو/يونيا  .0225ولياو اا َّ
أو احلالاة
ا منيااة الرالنااة متنااع البعثااة مااو تنفيااذ واليتهااا ،فرنَّا يعتاازم تقلاايص وامهااا
سيعزز العنصار
العسيري بنحو  21مرا با .و جرد حت وسو احلالة ا منية ،ل
العسيري للبعثة ،حسف اال تضاء.
ويف اةلسااة  ،3507املعقااود يف  03نيساااو/أبرياار  ،0225أدرل
جمل ااس ا م ااو تقري اار ا م ااح الع ااام املا ا ر  01نيس اااو/أبري اار  0225يف
جدول أع ال  .وبعد إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس رثر ليربيا ،بناء
علا ا ا طلبا ا ا  ،إىل املش ا اااركة يف املنا ش ا ااة ب ا اادوو أو يي ا ااوو لا ا ا احل ا ااق يف
وجا الارؤيس (اة هوريااة التشاييية) انتبااه اجمللاس إىل نااص
التصاويت .مث َّ
81
مشرو القرار الذي كاو د أتعد الل مشاورات اجمللس السابقة .
و ال رثار نيجعياا ،متحاداا بار التصاويتَّ ،
إو مشارو القارار تحماق
يف متدي ا ا ااد والي ا ا ااة بعث ا ا ااة مرا با ا ا ااي ا م ا ا اام املتح ا ا ااد يف ليربي ا ا ااا حا ا ا ا 31
حزياراو/يونيا  .0225ومااو الساليم أيضااا أو يادعو مشاارو القارار عيااع
ا طرا يف ليربيا ،مار أ ارى ،إىل تنفياذ اتفااا أكوساومبو واتفااا أكارا
فعال إلطالا النار وتنصيف جملس الدولاة.
عو طريق إعاد إ امة و ال َّ
وانتهاكاات حظاار ا ساالحة الااذي فاتارض وجااف القارار )0222( 788
تساااعد يف املاضااي اةهااود اة اعيااة لتعزيااز الس الم يف ليربيااا .ومااو مث
ي يد وفد بلده الفقر  2مو مشرو القرار ،الا هتد إىل إحيام طوا

________
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احلظاار املفااروض علا ا ساالحة ،والااا تقضااي برنشاااء ةنااة تابعااة جمللااس
ا مو لر د االمتثال لنظام حظر ا سلحة.80

وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 285ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يش ا ااع إىل راراتا ا ا ا  )0223( 803املا ا ا ا ر  26آذار/م ا ا ااارس 0223
و  )0223( 856امل ا ا ا ا ا ا ر  01آب /أغس ا ا ا ا ا ا س  0223و )0223( 866
امل ر  22أيلاول /سابت رب  0223و  )0222( 200املا ر  20نيسااو/أبريار
 0222و  )0222( 251املا ا ر  20تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  0222و 272
( )0225امل ر  03كانوو الثاين/يناير ،0225
وإذ يش ا ا ا ااع أيض ا ا ا ااا إىل ا ا ا ا ا ا اراره  )0222( 788املا ا ا ا ا ا ا ر  02تشا ا ا ا ا ا اريو
الثااين/نااوف رب  ،0222الااذي اَّارر فيا وجاف الفصاار السااابع مااو ميثاااا ا ماام
املتحد  ،أو تقوم عياع الادول علا الفاور ،غاراض إ ارار السالم واالساتقرار يف
ليربيا ااا ،بتنفيا ااذ حظا اار عا ااام وكاما اار عل ا ا عيا ااع شا ااحنات ا سا االحة واملعا اادات
العساايرية إىل ليربيااا إىل أو يقاارر جملااس ا مااو غااع ذلاات ،والااذي اَّارر فيا أيضااا
عا اادم ان با اااا احلظا اار عل ا ا ا سا االحة واملعا اادات العسا اايرية املرسا االة ،حص ا ارا،
السا ااتع ال ا اوات حفا اام السا ااالم التابعا ااة للج اعا ااة اال تصا ااادية لا اادول غا اارب
أفريقيااا يف ليربيااا ،رلنااا بااأي اسااتعراض ااد يت لب ا ا ماار ااا يت ش ا مااع تقرياار
ا مح العام،
و ااد نظ اار يف تقري ااري ا م ااح الع ااام امل ا ا ر ح  22ش ااباط/فرباي اار 0225
و  01نيساو/أبرير  0225عو بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ يسا اااوره با ااالغ القلا ااق إزاء اهنيا ااار و ا ااال إطا ااالا النا ااار يف ليربيا ااا ،را ااا
ح ااال دوو النش اار اليام اار للبعث ااة ودوو اض ا ال البعث ااة بواليته ااا علا ا النح ااو
اليامر،
وإذ يالحم مع القلق الشديد است رار استعاد ا سلحة إىل ليربياا انتهاكاا
للقرار  ،)0222( 788را أدى إىل تفا م الصرا ،
وإذ يرحف بقرار اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا عقاد ما متر اة
لروساء الدول يف أيار/مايو ،0225
 - 0يقاارر متديااد واليااة بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ح ا 31
حزيراو/يوني 0225؛
 - 2حياص عياع ا طارا الليربياة علا تنفيااذ اتفااا أكوساومبو واتفاااا
أكرا عو طريق إعاد إ رار و ال فعَّال إلطالا النار ،والتنصايف الفاوري جمللاس
الدولة ،واختاذ وات مل وسة لتنفيذ أحيام االتفا ح ا رى؛
 - 3يشجع الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا
عل ا تعزيااز تنفيااذ اتفااا ي أكوسااومبو وأك ارا ،وموا االة بااذل كاار مااا يف وسااعها
لتيسع التو ر إىل تسوية سياسية يف ليربيا؛

________
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 - 2حيا ا ااص عي ا ا ااع ال ا ا اادول ،وخبا ا ا ااة عي ا ا ااع ال ا ا اادول اجمل ا ا اااور  ،عل ا ا ا ا
االمتث ااال علا ا الوجا ا الت ااام للحظ اار املف ااروض وج ااف القا ارار )0222( 788
عل ا ا ا عي ا ا ااع شا ا ااحنات ا س ا ا االحة واملع ا ا اادات العسا ا اايرية إىل ليربي ا ا ااا ،وحتقيق ا ا ااا
هلااذه الغايااة ،يق اارر أو ينشاائ ،وفقااا لل اااد  28م ااو نظام ا الاادا لي امل اات،
ةن ا ااة تابع ا ااة جملل ا ااس ا م ا ااو تتي ا ااوو م ا ااو عي ا ااع أعض ا اااء اجملل ا ااس ،لالضا ا ا ال
بامله ااام التاليا ااة ،ولتقا ااد تقريا اار ع ااو أع اهلا ااا إىل اجمللا ااس مشا اافوعا الحظاهتا ااا
وتو ياهتا؛
( أ ) الت اااس معلومااات مااو عيااع الاادول بشااأو اإلج اراءات الااا
الفع ااال للحظ اار املف ااروض وج ااف الفق اار
اخت ااذهتا يف م ااا يتعل ااق بالتنفي ااذ َّ
 8مو القرار )0222( 788؛
(ب) النظ ا ا اار يف أي معلوم ا ا ااات تعرض ا ا ااها عليه ا ا ااا ال ا ا اادول بش ا ا ااأو
انتهاكااات احلظاار ،والتقاادم ،يف ذلاات السااياا ،بتو اايات إىل اجمللااس عااو
سبتر زياد فعالية احلظر؛

(ل) التو ا ا ا ا ا ا ااية بالتا ا ا ا ا ا اادابع املالؤ ا ا ا ا ا ا ااة ردا عل ا ا ا ا ا ا ا انتهاكا ا ا ا ا ا ااات
احلظ اار املف ااروض وج ااف الفق اار  8م ااو القا ارار  ،)0222( 788وتق ااد
معلوم ااات بانتظ ااام إىل ا م ااح الع ااام غا اراض التوزي ااع الع ااام علا ا ال اادول
ا عضاء؛
 - 5يعاارب عااو تقااديره لارؤيس اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
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 ؛

 - 6ي الا ا ااف م ا ا اار أ ا ا اارى ب ا ا ا ااأو حتا ا ا اارتم عي ا ا ا ااع الفصا ا ا اااؤر يف ليربيا ا ا ااا
بد ا ااة مرك ا ااز أفا ا اراد فري ا ااق الر ا ااد الت ا ااابع للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب
أفريقي ا ا ا ا ااا والبعث ا ا ا ا ااة ،وأفا ا ا ا ا اراد املنظ ا ا ا ا ااات وا فا ا ا ا ا اراد ال ا ا ا ا ااذيو يتول ا ا ا ا ااوو إيص ا ا ا ا ااال
املس اااعد اإلنس ااانية يف ك اار أحن اااء ليربي ااا ،وي ال ااف ك ااذلت ب ااأو تس ااهر ل ااذه
الفصاااؤر إيصااال املساااعد وبااأو تلت اازم بد ااة بقواعااد القااانوو اإلنساااين ال اادو
السارية؛
 - 7ي لااف إىل ا مااح الع ااام أو يق اادم تقري ارا إىل جمل ااس ا مااو حبل ااول
 05حزي اراو/يوني ا  0225عااو احلالااة يف ليربيااا ،ااا يف ذلاات مااا إذا كاااو لناااح
و ااال فعَّااال إلطااالا النااار ومااا إذا كاناات البعثااة تساات يع االض ا ال بواليتهااا،
وع ااو حال ااة مس ااامهات اجملت ااع ال اادو ب اااملوارد املالي ااة والس ااو ية دع ااا للقا اوات
املشاااركة يف فريااق الر ااد ،ويشااع إىل َّ
أو اجملل ااس س ااينظر يف مسااتقبر البعث ااة يف
ضوء تقرير ا مح العام؛
 - 8يقرر إبقاء املسألة يد النظر الفعلي.

وأعرب اات رثل ااة الوالي ااات املتح ااد  ،متحدا ااة بع ااد التص ااويت ،ع ااو
اعتقاااد وفااد بلاادلا بااأو بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ينبغااي أو
تضا لع باادور لااام يف مرا بااة تنفيااذ ع ليااة السااالم و ايااة املاادنيح .ورااا
ي س ااال ل ا أهن ااا ت اات يو ح ا ا و م ااو االض ا ال بواليته ااا بس اابف
اساات رار ا ع ااال العساايرية .وت يااد الواليااات املتحااد الت ديااد احملاادود
لواليااة البعثااة ،عل ا أماار أو مياان م ا متر ااة اة اعااة اال تصااادية لاادول
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غاارب أفريقيااا زوااا حقيقيااا للسااالم .وح ا لذرت مااع ذل ات مااو أو الت ديااد
التلقاؤي ليس حال وأو رب اجملت ع الدو ليس بال حدود(.)82
و ال رثر االحتاد الروسي َّ
إو وفد بلده لوت م يدا مشارو القارار
الااذي اعتت ااد للتااو ن ا يع ااي ا ط ارا الليربيااة إشااار واضااحة إىل أو
اجملت ااع الاادو مسااتعد ملوا االة تقااد املساااعد يف تسااوية الن ازا  ،بين ااا
حيتااوي أيض ااا عل ا حت ااذير واض ا م ااو أو أي متديااد يف املس ااتقبر لوالي ااة
البعثااة س اايتو ال عل ا درج ااة جن اااح الليربيااح يف إح اراز تق اادم حن ااو إع اااد
ع لي ااة السا االم .ومتث اار لا ااذه الفر ااة إحا اادى الف اارص احلقيقيا ااة ا ا ااع
للتو اار إىل تس ااوية س اال ية للنا ازا يف ليربي ااا ،وة ااف أَّال تف ااوت .ويأم اار
االحتاااد الروسااي أو يقااوم ما متر الق ااة املقباار للج اعااة اال تصااادية لاادول
غ اارب أفريقي ااا ب اادور ل ااام بنل اااء يف ح اار الصا ارا  .وأض ااا رث اار االحت اااد
الروسي أو رار إنشااء ةناة تابعاة لألمام املتحاد لر اد االمتثاال للحظار
املفااروض قتض ا الق ارار  )0222( 788سيساااعد عل ا ت بيااع احلالااة
ليس يف ليربيا وحدلا ،وإ ا يف املن قة بأسرلا .و ال َّ
إو االحتااد الروساي
ي اادعو بش ااد عي ااع الا اادول ،وخبا ااة اجمل اااور لليربي ااا ،إىل املسا اااعد يف
حتسااح فعاليااة احلظاار املفااروض عل ا شااحنات ا ساالحة إىل ليربيااا ،وإىل
التعاوو التام مع اللجنة(.)83
و ال رثر ليربيا َّ
إو الفصاؤر لو حتارتم االتفا اات الاا ولعات عليهاا
مااا يتقلااص الاادعم بياار أشاايال لتلاات الفصاااؤر .ومااو مث يرحااف وفااد
بلده ا متر اة اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا وي ياده ،ويشاعر
أيضااا باالمتناااو جمللااس ا مااو للق ارار الااذي اختااذه للتااو ،والااذي يتض ا و
عنا ار ستساااعد علا كفالااة احارتام حظاار تورياد ا ساالحة .وأضااا أو
ما متر ااة اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا سايتي آ اار وأفضاار
أماار أمااام ا ط ارا الليربيااة للتو اار إىل التوافااق السياسااي وللتنفيااذ التااام
حيام االتفا ات السابقة ،ا فيها و ال إطالا النار وتنصايف جملاس
الدولااة .وإذا تسااتفد ا ط ارا مااو تلاات الفر ااة ،فا َّ
ارو اإلراد احلساانة
لل جت ااع ال اادو ودع ا ا سيتض اااءالو .وم ااع أو الليربي ااح ي اادركوو أو
املنظ ااة ،وال اادول ا عض اااء فيه ااا ،ال ميينه ااا موا االة اس ااتهدام املا اوارد
الشااحيحة ملساااعد أط ارا غااع مسااتعد َّو حتساام الفاهتااا ساال يا،
ينبغ ااي أو ي ااذ يف االعتب ااار أو أغلبي ااة الليربي ااح ترغ ااف يف الع ااي يف
سالم :ليو الفصاؤر املسلحة لاي الاا ماا زالات تأ اذ الشاعف اللياربي
رلينة هلا .وي مو وفد بلده إميانا ويا أنَّ يف حقباة ماا بعاد احلارب الباارد
تل اات ،ينبغ ااي أو تنظ اار املنظ ااة يف اخت اااذ ت اادابع جريئ ااة ومتسا ا ة بس ااعة
اايااال ملعاةااة لااذه املشاايلة وغعلااا مااو املشاااكر الناعااة عااو املنازعااات
الدا ليااة يف ال اادول ا عض اااء .وال يسااع الش ااعف اللي ااربي َّإال أو يناش ااد
اجملت ع الدو أَّال يرتك بر حر النزا .82
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املرجع نفس  ،الصفحة .5
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المق ر رررر امل ا ا ر  31حزي ا اراو/يوني ا ا ( 0225اةلس ا ااة  :)3522الق ا ارار
)0225( 0110
يف  01حزي ا اراو/يوني ا ا  ،0225وع ا ااال ب ا ااالقرار ،)0225( 285
اادَّم ا مااح العااام تقريااره املرحلااي احلااادي عشاار عااو بعثااة مرا ب ااي ا ماام
املتحد يف ليربيا .85وأشار ا مح العام يف تقريره إىل توا ار القتاال باح
الفص ا ااؤر ،وإىل موا ا االة الفصا اااؤر إغا ااالا طا اارا الو ا ااول إىل املنا اااطق
املألولااة بالسااياو ،رااا أساافر عااو و ااال تسااليم إماادادات اإلغااااة ،وإىل
معانااا املاادنيح بغااع أي مااربر .و ااد انتقلاات السااي ر عل ا العديااد مااو
املدو ،ووردت تقارير عاو و او انتهاكاات حلقاوا اإلنسااو أانااء د اول
احملاربح إىل من قة ما أو روجهم منها.
وجاء يف تقرير ا مح العام أو م متر ة اة اعة اال تصادية لدول
غ ا اارب أفريقي ا ااا عتق ا ااد يف أبوج ا ااا يف الف ا اارت م ا ااو  07إىل  21أي ا ااار/م ا ااايو
 .0225وبااالرغم مااو أو ا ط ارا الليربيااة تتو اار إىل اتفاااا هناااؤي
بشأو تيويو جملاس الدولاة ،دهار ادر مل اوس ماو االتفااا بشاأو حار
عيع املساؤر املعلقة تقريبا .وطلف اد اة اعة اال تصادية لدول غرب
أفريقيااا إىل زع اااء ا طارا الليربيااة إجاراء مااا يلاازم مااو مشاااورات هبااد
التو ر إىل حر هنااؤي .وأشااروا إىل أناَّ إذا وما د التو ار إىل اتفااا،
ساايتعح عل ا ا ماام املتحااد أو تقااوم باادعم تنفيااذ ع ليااة الساالم دع ااا
كامال ،ليس فقط عاو طرياق إعااد بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا
إىل وامها كامال ،بر أيضا عو طرياق تاوفع املاوارد ،ساواء لفرياق املارا بح
العساايريح التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا أو إلعاااد
بناااء البلااد .وأعرب اوا أيضااا ع ااو لقهاام إزاء اساات رار تاادفق ا س االحة إىل
ليربيا ااا انتهاكا ااا حلظا اار ا سا االحة ،وذ لكا ااروا الا اادول ا عضا اااء يف اة اعا ااة
اال تصااادية ،فضااال عااو اجملت ااع الاادو كياار ،بالتزامهااا بااأو تتقيااد بد ااة
حبظر ا سلحة الذي فرض كار ماو اة اعاة اال تصاادية وجملاس ا ماو.
وطااالبوا أيضااا الاادول ا عضاااء بتوجي ا انتباااه ةنااة اة ازاءات الااا أنشااألا
جملا ا ااس ا ما ا ااو بق ا ا اراره  )0225( 285إىل عيا ا ااع انتهاكا ا ااات احلظا ا اار.
وباإلضافة إىل ذلت ،طلبوا مو فريق املرا بح العسيريح التاابع للج اعاة
اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا وبعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا
الع ر عل حتسح آليات الر د القاؤ ة ،وناشدوا اجملت اع الادو تقاد
دع اام س ااو ي إىل اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا ،م ااو أج اار
فعالة علا احلادود الليربياة وو اال تادفق ا سالحة
تسهير تسيع دوريات َّ
إىل البلد.86
ونظارا لتلات الت اورات ،أو ا ا ماح العاام باأو ميادد اجمللاس واليااة
بعثا ااة مرا ب ا ااي ا م ا اام املتح ا ااد يف ليربيا ااا لف ا اارت االا ا ااة أش ا ااهر ،ح ا ا 31
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 86لالطال عل البال الصاادر عاو روسااء دول وحيوماات اة اعاة اال تصاادية
لدول غرب أفريقيا ،انظر  ،S/1995/473املرفق ا ول.

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

أيلول/سبت رب  ،0225معربا عو أملا أو تتو ار ا طارا االل تلات
الف اارت إىل اتف اااا بش ااأو القض ااايا العالق ااة ،وأو تتظه اار ،ع ااو طري ااق اخت اااذ
وات مل وسة ،اإلراد السياسية الالزماة لوضاع حاد لألزماة .وتشا ر
تلاات اا اوات :إنشاااء جملااس للدولااة وتأديت ا ملهام ا ؛ والو ااال الشااامر
إلطالا النار؛ وفس االشتباح بح القوات؛ واالتفاا علا جادول زماين
لتنفيااذ اةوانااف ا اارى مااو ع ليااة الساالم ،وال سااي ا نااز السااالح .و
تنفااذ اا اوات املااذكور  .وإذا اساات ر املااأزا السياسااي حبلااول هنايااة فاارت
ا شااهر الثالاااة ،ساايجري ،رلنااا وافقااة جملااس ا مااو ،إهناااء بعثااة مرا بااي
ا مم املتحاد يف ليربياا يف  31أيلاول/سابت رب  0225وحتويلهاا إىل بعثاة
لل سا اااعي احل يا ااد  .وسا اايجري ا ما ااح العا ااام مشا اااورات ما ااع اة اعا ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا بشااأو طراؤااق يااام ا ماام املتحااد باادور
املساعي احل يد  ،ويقدم تو يات إىل جملس ا مو يف لذا الصدد.
وإذا أتحاارز تقاادم مل ااوس ،مااو جهااة أ اارى ،ااالل فاارت ا ش ااهر
الثالاااة التاليااة ،سيو ااي ا مااح العااام بااأو ينظاار جملااس ا مااو يف إعاااد
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربياا إىل وامهاا اليامار .وسايتعح حينئاذ
تعدير دور بعثة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا وعال تهاا بفرياق املارا بح
العسيريح التابع للج اعة اال تصادية لادول غارب أفريقياا ،لت ياح كار
ماو لااتح الع ليتاح ماو االضا ال هامهاا زياد ماو الفعالياة .و ااالل
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 ليربيا ااا وفريا ااق امل ا ارا بح العسا اايريح التا ااابع للج اعا ااة وحتديا ااد مفها ااوم
مشارتح للع لياات ،وسايقدم التو اايات الالزماة إىل اجمللاس بار يااوم 31
أيلول /سبت رب .0225

ويف اةلسااة  ،3522املعقااود يف  31حزي اراو/يوني ا  ،0225أدرل
جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو يف ج ا ا اادول أع الا ا ا ا تقري ا ا اار ا م ا ا ااح الع ا ا ااام املا ا ا ا ر 01
حزي اراو/يوني ا  .0225وبعااد إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار
ليربيا ،بناء عل طلب  ،إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا احلاق
وج الرؤيس (أملانيا) انتباه اجمللس إىل نص مشرو رار
يف التصويت .مث َّ
87
كاو د أتعد الل مشاورات اجمللس السابقة .
و ال رثر ليربيا َّ
إو ا رتاح ا ماح العاام متدياد الوالياة لا ماا ياربره يف
ضااوء العديااد مااو الت ااورات اإلةابيااة ،مثاار القاادر اليبااع مااو االتفاااا
الذي حتقق باح الفصااؤر الليربياة ،والزياار الاا اام هباا إىل نيجعياا زعايم
اةبهااة الوطنيااة الليربيااة ،وتااو احليومااة االنتقاليااة الوطنيااة الليربيااة م ا را
السااي ر اإلداريااة عل ا من قتااح فاارعيتح سياساايتح إضااافيتح يف البلااد،
واختاااذ اوات إلزالااة ا لغااام ا رضااية تنفيااذا حااد الشااروط اهلامااة يف
ع لية نز الساالح .بياد أو وفاد بلاده يادرح أو التقادم الب ايء جادا يف
ع لية السالم أدى إىل حت ر اجملت ع الدو تياليال بالظاة ،و صو اا
الدول ا عضاء يف اة اعة اال تصادية لادول غارب أفريقياا .وماع ذلات،

________
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يعتقااد وفااد بلااده َّ
أو ال لبااات املساات ر مااو جانااف اجملت ااع الاادو بااأو
يضااع زع اااء الفصاااؤر حاادا للحاارب ااد سا َّاهلت التقاادم احملا َارز يف ع ليااة
السا ااالم .وبا اادوو رارسا ااة الضا ااغط والا اادعم الفعَّا ااال ما ااو جانا ااف ا ما اام
املتحااد  ،لياااو الص ارا الليااربي ااد حتا َّاول منااذ أمااد طوياار إىل حالااة مااو
الفوض ا  .وهل ااذا حي ااص وف ااد بل ااده علا ا إع اااد النظ اار يف أي إج اراء م ااو
جانف ا مم املتحد ميياو أو ياوحي باالتهلي عاو ليربياا .فارجراء كهاذا
ساايزيد م ااو ج ارأ الفصاااؤر املتقاتل ااة فتتهاف اات عل ا اس ااتهدام ا س االحة
واإلرلاب لتحقيق غاياهتا السياسية.88
و ال رثر نيجعيا ،متحداا بر التصويتَّ ،
إو وفد بلده يفهر بأو
متثر اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا مباادر فرياد ماو نوعهاا ماو
جانااف منظ ااة دوو إ لي يااة يف ن اااا الرتتيبااات اإل لي يااة إلدار ا زمااة
وحسم الصرا يف حالة ال هتدد بقاء البلد فحساف ،بار والسالم وا ماو
اإل لي يااح والاادوليح .ولقااد شا َّاير إنشاااء اة اعااة اال تصااادية ساايدا
ع ليا ملا تو ااه الفصار الثاامو ماو ميثااا ا مام املتحاد ماو تعااوو باح
املنظ ااات اإل لي يااة وا ماام املتحااد يف ااوو الس الم وا مااو الاادوليح.
ويف ما يتعلق شرو القرار ،ال َّ
إو وفد بلده كاو يأمر يف ديد والية
بعث ااة مرا ب ا ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا مل ااد االا ااة أش ااهر عل ا ا ا اار،
ك اا أو ا ا مااح العااام يف تقريااره .فالوفااد ياارى َّ
أو ذلاات اإلطااار الاازمين
لا ا ااو احلا ا ااد ا د امل ل ا ا ااوب ليا ا ااي تفا ا ااي ا ط ا ا ارا الليربيا ا ااة باليام ا ا اار
بااللتزامات اةديد الا عتها عل نفسها يف أبوجا ،وكذلت لت يح
املشا ا اااورات اةاريا ا ااة يف املن قا ا ااة دوو اإل لي يا ا ااة ما ا ااو أو ت ا ا ا ي مثارلا ا ااا.
وأي تقصااع بااال مسااو يف املااد مااو شااأن أو يبعااص برسااالة ساالبية إىل
الفص اااؤر يف ليربي ااا وميي ااو أو يس اافر ع ااو اس ااتئنا احل اارب عل ا ن اااا
شا ااامر .وال با ااد أيضا ااا ما ااو مسا اااعد فريا ااق امل ا ارا بح العسا اايريح التا ااابع
للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا باااملوارد السااو ية واملاليااة ح ا
ميين الوفاء بالتزاماتا  .فارذا كااو وجاود اة اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيااا غااع ااوي ،فا َّ
ارو دور وفعاليااة بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا
82
سيتقيداو عل حنو ع لناح .
وذك اار رث اار بوتس اوانا َّ
أو ااعوبة احلال ااة يف ليربي ااا أم اار حم اابط ،لي ااو
سييوو مو اا أ أو يتهل اجمللاس عاو إةااد حار هلاا .وتشاير ا مام
املتحد مصدر أمر لليربيح ،ووجود بعثة مرا باي ا مم املتحد ي ئنهم
إىل َّ
أو اجملت ااع الاادو منهاارط عل ا حنااو نشااط يف البحااص عااو حلااول
ملأساااهتم .وإسااهام بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا يف ع ليااة السالم
يفااوا بيثااع وامهااا العااددي .وأشااار أيضااا إىل َّ
أو اة اعااة اال تصااادية
لدول غرب أفريقيا أسه ت يف ربة جديد لل س وليات الا تتح لهاا
املنظ ات اإل لي ية عو يانة السلم وا مو وجاف الفصار الثاامو ماو
امليث اااا .واةه ااود ال ااا تب ااذهلا اة اع ااة اال تص ااادية ت ااوفر دروس ااا لام ااة
لع ليات حفم السلم يف املستقبر ،وتستحق الادعم اليامار ماو جملاس
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ا مااو ومااو اجملت ااع الاادو بصااور عامااة .و ااال كااذلت َّ
إو عل ا الاادول
الوا عااة يف املن قااة دوو اإل لي يااة أو ت ا دي دورا حموريااا يف ر ااد وو ااال
تدفق ا سلحة إىل ليربيا .وأضا اؤال َّ
إو بوتسوانا ترحاف باالتزام تلات
الدول بربال ةنة اةزاءات التابعاة لألمام املتحاد باالنتهاكاات للحظار
املفروض عل ا سلحة.21
و ال رثر الصح َّ
إو اة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا باذلت
جهودا وتضحيات لاؤلة سعيا إلةاد تسوية للقضية الليربية ،ا يف ذلت
إرسااال حفظااة للساالم إىل ليربيااا ع ااال بالفصاار الثااامو مااو امليثاااا .وماار
أ رى ،أابتت النيسات املتيرر الا تعرضت هلاا ع لياة الساالم الليربياة
أنَّا ال مييااو حتقيااق السااالم بالوساااؤر العساايرية .ولقااد كاااو رأي الصااح
دوما َّ
أو جملس ا مو ينبغي أو يو لتسوية الصراعات يف أفريقيا ا مهية
نفس ااها ال ااا يوليه ااا للص اراعات يف ااارات أ اارى ،وأو يس اااند امل ال ااف
املعقولا ااة للبلا ااداو والشا ااعوب ا فريقيا ااة ،وأو ييا ااال عا ااو ت بيا ااق معا ااايع
مزدوجة عندما يتعلق ا مر بع ليات حفم السالم يف أفريقيا.20
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 0110ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ يشا ااع إىل رارات ا ا  )0222( 788امل ا ا ر  02تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب
 0222و  )0223( 803املا ر  26آذار/مااارس  0223و )0223( 856
املا ا ا ا ر  01آب /أغسا ا ا ا س  0223و  )0223( 866املا ا ا ا ر  22أيل ا ا ااول/
ساابت رب  0223و  )0222( 200امل ا ر  20نيساااو/أبرياار  0222و 251
( )0222امل ا ر  20تش اريو ا ول/أكتااوبر  0222و  )0225( 272امل ا ر
 03كااانوو الث اااين/يناااير  0225و  )0225( 285امل ا ر  03نيساااو /أبري اار
،0225
و ااد نظ اار يف تقري اار ا مااح العااام امل ا ر  01حزي اراو /يوني ا  0225عااو
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ يش اادد عل ا أو ش ااعف ليربي ااا يتح اار املسا ا ولية النهاؤي ااة ع ااو حتقي ااق
السلم واملصاحلة الوطنية.
وإذ يثااين عل ا ال اادور اإلةااايب للج اعااة اال تصااادية ل اادول غ اارب أفريقيااا
ةهودلا املست ر مو أجر إعاد إحالل السلم وا مو واالستقرار يف ليربيا،
وإذ يرحااف باجت ااا الق ااة ا ااع لروساااء دول وحيومااات ةنااة التسااعة
التابعااة للج اعااة اال تصااادية واملعنيااة بليربيااا الااذي عتقااد يف أبوجااا بنيجعيااا ،يف
الفرت مو  07إىل  21أيار/مايو ،0225
وإذ يالح اام أو م ااو ش ااأو ي ااام عي ااع اةه ااات املعني ااة ،ااا فيه ااا ال اادول
ا عض اااء يف اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا ،بب ااذل جمه ااود متض ااافر
ومتناسق آ ر أو يساعد يف دفع ع لية السلم إىل ا مام،

________
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وإذ يساوره القلق إزاء عدم متيو ا طرا الليربية حا ا و ماو تنصايف
جملس الدولة ،وإعاد تثبيت و ال فعَّال إلطالا النار واختاذ وات مل وساة
حنو تنفيذ أحيام اتفاا أكرا ا رى،
وإذ يساااوره بااالغ القلااق أيضااا إزاء اساات رار القتااال بااح الفصاااؤر ودا لهااا
يف أج ازاء م ااو ليربي ااا ،رااا أدى إىل تف ااا م حمنااة الس ااياو امل اادنيح ،وال س ااي ا يف
املناااطق الريفيااة ،فضااال عااو تااأاعه عل ا اادر الوكاااالت اإلنسااانية عل ا تقااد
اإلغااة،
وإذ ي لا ااف إىل الفص ا اااؤر الليربي ا ااة ،و ا ا ااة املق ا اااتلوو ،احا ا ارتام حق ا ااوا
اإلنساو للسياو املدنيح واحرتام القانوو اإلنساين الدو ،
وإذ يعاارب عااو بااالغ القلااق إزاء اساات رار تاادفق ا ساالحة إىل ليربيااا انتهاكااا
لقرار جملس ا مو ،)0222( 788
وإذ يثااين أيضااا علا الاادول ا فريقيااة الااا سااامهت بقاوات يف فريااق الر ااد
الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا وعل ا ال اادول ا عض اااء ال ااا
اادمت املساااعد دع ااا ملفاوضااات السااالم و اوات حفاام السااالم ،ااا يف ذلاات
التربعات املقدمة إىل ندوا ا مم املتحد االستئ اين لليربيا،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  31حزيراو/يوني 0225؛
 - 2ي كد أو است رار الدعم الذي يقدم اجملت اع الادو لع لياة السالم
يف ليربي ااا ،ااا يف ذل اات اس اات رار وج ااود بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا،
يتو ااال عل ا مااا تتهااذه ا طارا الليربيااة مااو إج اراءات فوريااة لتسااوية الفاهتااا
بالوساؤر السل ية وحتقيق املصاحلة الوطنية؛
 - 3يقرر متديد والية البعثة ح  05أيلول /سبت رب 0225؛
 - 2حيااص ا ط ارا الليربيااة عل ا أو تسااتغر لااذه الفاارت إلح اراز تقاادم
جاااد وكبااع حنااو تنفيااذ اتفااا ي أكوسااومبو وأكارا ،وأو تتهااذ علا َو ْجا التحديااد
اا وات التالية:
( أ ) تنصيف جملس الدولة؛
(ب) إعاد تثبيت و ال شامر وفعَّال إلطالا النار؛
(ل) فس اشتباح عيع القوات؛
(د) وضا ااع جا اادول زما ااين و ا ااط متفا ااق عليه ا ااا لتنفيا ااذ عيا ااع
اةوانف ا رى مو االتفا ح ،وال سي ا ع لية نز السالح؛
 - 5يعلااو أن ا ينااوي ،بعااد النظاار يف تقرياار ا مااح العااام ،أَّال يع ااد إىل
ديا ا ااد واليا ا ااة البعثا ا ااة يف  05أيلا ا ااول/سا ا اابت رب  ،0225ما ا ااا يا ا ااتم االمتثا ا ااال
لله وات املذكور يف الفقر  2أعاله حبلول ذلت املوعد؛
 - 6يعلو استعداده ،يف حاال إحاراز تقادم ذي شاأو يف ع لياة الساالم
يف ليربي ا ااا يف م ا ااا يتعل ا ااق ب ا اااا وات امل ا ااذكور يف الفق ا اار  2أع ا اااله حبل ا ااول 05
أيلااول/ساابت رب  ،0225للنظاار يف إعاااد البعثااة إىل وامهااا الياماار م اع إد ااال
تع ااديالت مناس اابة عل ا ا واليته ااا وعال ته ااا م ااع فري ااق الر ااد الت ااابع للج اع ااة
اال تصا ااادية لا اادول غ ا اارب أفريقيا ااا لت يا ااح لا اااتح الع ليتا ااح ما ااو االض ا ا ال

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

هامه ااا ك اار علا ا ح ااد زي ااد م ااو الفعالي ااة ،فض ااال ع ااو النظ اار يف اةوان ااف
ا رى لبناء السلم يف ليربيا بعد انتهاء الصرا ؛
 - 7حياص وزراء ةناة التساعة املعنيااة بليربياا التابعاة للج اعاة اال تصااادية
لاادول غاارب أفريقيااا عل ا أو ياادعوا ،عل ا النحااو الااذي أذو ب ا روساااء دوهلاام
وحيوماهتم يف اجت ا اة أبوجاا املعقاود يف الفارت ماو  07إىل  21أياار/ماايو
 ،0225إىل عق ا ااد اجت ا ااا جدي ا ااد لألط ا ا ارا الليربي ا ااة والزع ا اااء السياس ا ا ايح
الليربيااح يف أ اارب و اات ريااو بغيااة حاار املساااؤر املعلقااة مااو التسااوية السياسااية
حال هناؤيا؛
 - 8حي ااص ال اادول ا عض اااء علا ا أو تق اادم ،يف غض ااوو ذل اات ،دع ااا
إضا ااافيا ،إىل ع ليا ااة الس ا الم يف ليربيا ااا عا ااو طريا ااق املسا ااامهة يف ا ااندوا ا ما اام
املتحد االستئ اين لليربيا ،وتوفع املساعد املالياة والساو ية وغعلاا ماو أشايال
املس اااعد دع ااا للقا اوات املش اارتكة يف فري ااق الر ااد بغي ااة متيينا ا م ااو االنتش ااار
واالضا ال بواليت ا علا الوج ا التااام ،وخبا ااة يف مااا يتعلااق بتج يااع الفصاااؤر
الليربية ونز سالحها؛
 - 2ي لااف إىل ا مااح العااام أو يوا اار يف لااذا الصاادد بااذل جهااوده
الرامية إىل احلصول عل موارد مالية وسو ية مو الدول ا عضاء ،وحياص الادول
الا تعهدت بتقد املساعد عل الوفاء بالتزاماهتا؛
 - 01يااذ لكر عيااع الاادول بالتزاماهتااا بااأو تتقيااد بد ااة باااحلظر املفااروض
علا توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا وجااف الق ارار 788
( )0222وع اارض عي ااع ح اااالت انته اااح حظ اار توري ااد ا س االحة علا ا اللجن ااة
املشأ ع ال بالقرار )0225( 285؛
 - 00ي ك ا ااد م ا ااو جدي ا ااد ضا ا اارور اس ا اات رار فري ا ااق الر ا ااد والبعثا ا ااة يف
التعاوو يف وفاء كار منه اا بواليتا  ،وحتقيقاا هلاذه الغاياة حياص فرياق الر اد علا
زيا ااد تعاون ا مع البعثة عل عيع املستويات لت يينها مو الوفاء بواليتها؛
 - 02حيااص فريااق الر ااد عل ا اختاااذ اإلج اراءات الالزمااة لتااوفع ا مااو
ملرا البعثة واملودفح املدنيح وفقا لالتفاا املتعلق بأدوار ومس وليات كر مو
البعثة وفريق الر د يف إطار تنفيذ اتفاا كوتونو ()S/26272؛
 - 03ي الف مر أ ارى باأو حتارتم عياع الفصااؤر يف ليربياا بد اة مركاز
أفاراد فريااق الر ااد والبعثااة ،فضااال عااو املنظ ااات والوكاااالت الااا تقااوم بريصااال
املس اااعد اإلنس ااانية إىل عي ااع أرج اااء ليربي ااا ،وي ال ااف ك ااذلت أو تيس اار تل اات
الفصاااؤر ع ليااات إيصااال املساااعد وأو تلتاازم بد ااة بقواعااد القااانوو اإلنساااين
الدو املن بقة؛
 - 02يثا ااين علا ا ا اةه ا ااود ال ا ااا تب ا ااذهلا ال ا اادول ا عض ا اااء واملنظ ا ااات
اإلنسانية يف تقد املساعد اإلنسانية ال ارؤة ،وال سي ا جهود البلداو اجملااور
يف مساعد الالجئح الليربيح؛
 - 05حيص منظ ة الوحاد ا فريقياة علا موا الة تعاوهناا ماع اة اعاة
اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف تشجيع ضية السلم يف ليربيا؛
 - 06يعاارب عااو تقااديره لألمااح العااام ورثل ا اااااص ملااا يبذالن ا مااو
جهود ال تير مو أجر إحالل السلم وحتقيق املصاحلة يف ليربيا؛
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 - 07ي لف إىل ا مح العام أو يوا ر ،عل النحو املباح يف تقرياره،
استعراض مستوى أفراد البعثة وتعدير التنفيذ الع لي للوالية ،وأو يقدم التقارير
يف لذا الشأو حسف اال تضاء؛
 - 08ي لااف أيضااا إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل جملااس ا مااو تقري ارا
عو احلالة يف ليربيا بر  05أيلول/سبت رب 0225؛
 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

و الت رثلة الواليات املتحد  ،متحداة بعد التصويتَّ ،
إو حيوماة
بلدلا ت يد متديد والية بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا ،باالرغم ماو
شااعورلا الع يااق خبيبااة ا ماار إزاء عاادم إحاراز البعثااة التقاادم املنشااود .بيااد
أهنااا شااددت عل ا أنَّا مااا يتحقااق ،حبلااول  05أيلااول/ساابت رب ،و ااال
إطا ااالا نا ااار حقيقا ااي وتنصا اايف جملا ااس الدولا ااة اةديا ااد وتولي ا ا السا اال ة
احلقيقية ،والتزام عيع الفصاؤر التزاما جادا بنز السالح وفس االشتباح
بااح الق اوات ووضااع جاادول زمااين حماادد لبااا ي بنااود ع ليااة السااالم ،فا َّ
ارو
بعثااة مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا سااتنتهي .22و ااد أيااد وجهااة النظاار
لذه رثال فرنسا واالحتاد الروسي.23
وأيااد رااثال إي اليااا وأملانيااا وجهااة نظاار ا مااح العااام املت ثلااة يف أن ا
ما تس الظارو يف ليربياا لبعثاة مرا بااي ا مام املتحاد باالضا ال
بواليتها 22فرهنا ينبغي حتويلها إىل بعثة لل ساعي احل يد .
المقر رررر امل ا ا ر  05أيلا ااول/سا اابت رب ( 0225اةلسا ااة  :)3577الق ا ارار
)0225( 0102
يف  2أيل ااول/س اابت رب  ،0225وع ااال ب ااالقرار ،)0225( 0110
دَّم ا مح العام إىل اجمللس تقرياره املرحلاي الثااين عشار عاو بعثاة مرا بااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا .25وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار حباادوع بعااس
الت ورات اإلةابية عل اةبهة السياسية ،وبتحسو آفاا السالم بشير
ااد ييااوو أفضاار رااا كاااو علي ا احلااال يف أي و اات مض ا منااذ اناادال
احلارب ا للياة .وكااو رؤايس اة اعاة اال تصاادية لادول غارب أفريقياا اد
دع ااا إىل عق ااد اجت ااا للفص اااؤر يف أبوج ااا ،يف الف اارت م ااو  06إىل 02
آب/أغس ا ا س ،تت ااول بتو ي ااع ”اتف اااا أبوج ااا“ .ويع اادل اتف اااا أبوج ااا
ويي اار اتف ااا ي كوتونا ااو وأكوس ااومبو حس ااب ا أوضا ااحته ا يف م ااا بعا ااد
اتفا ات أكارا .وماو باح ا ماور الاا ناص عليهاا االتفااا وماا أسافر عنا
إ ارار و ااال إلط ااالا الن ااار يف  26آب/أغس ا س وإنش اااء جمل ااس دول ااة
جديااد يف  0أيلااول/ساابت رب .وحسااف التقااارير الااا تلقالااا ا مااح العااام،
تت ت ااع احليوم ااة االنتقالي ااة اةدي ااد بالتأيي اد اليام اار م ااو عي ااع الزع اااء
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22
23
22
25

املرجع نفس  ،الصفحتاو  00و .02
املرجع نفس  ،الصفحتاو  02إىل .02
املرجع نفس  ،الصفحة  02والصفحتاو  07و .08
.S/1995/781

111

السياساايح الرؤيساايح يف ليربيااا .وأفااادت التقااارير أيضااا بااأو ا طارا ااد
شرعت يف ع لية فاس االشاتباح باح واهتاا .وعاالو علا ذلات ،امات
الا اادول ا عضا اااء يف اة اعا ااة اال تصا ااادية عل ا ا ما اادار ا شا ااهر القليلا ااة
املاض ااية بتنس اايق سياس اااهتا اااه ليربي ااا تنس اايقا فعَّا ااال .واجت ااع رثلول ااا
بزع اااء الفصاااؤر يف مناساابات عديااد لتسااهير التو اار إىل إب ارام اتفاااا
هناااؤي ،وباادا أنَّا دهاارت روح جديااد مااو التعاااوو بااح ا طارا الليربيااة
واة اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا.
وأش ااار ا م ااح الع ااام إىل أو جن اااح ع لي ااة الس ااالم يف ليربي ااا يعت ااد
أساسا عل تاوفور تحساو النياة لادى ا طارا الليربياةَّ ،إال أو لنااح عا لد
عنا ا اار حا ا ااة يف تلا اات الع ليا ااة تت لا ااف املشا اااركة والا اادعم اليا اااملح
م ااو اجملت ااع ال اادو  .وم ااو ب ااح ل ااذه العنا اار تسا اري املق اااتلح وإع اااد
إدماجهم يف احليا املدنية ،وتقد املساعد التقنية والسو ية إىل الشارطة
الوطنية.
وذك ا اار ا م ا ااح الع ا ااام أنا ا ا يعت ا اازم أو يتش ا اااور م ا ااع رؤ ا اايس اة اع ا ااة
اال تصادية لدول غرب أفريقيا بشأو إميانية عقد م متر إعالو التربعات
لليربيااا ،مااو أجاار تاادبع املاوارد امل لوبااة لفريااق املارا بح العساايريح التااابع
للج اعة اال تصادية واالحتياجات ا رى الالزمة لتقدم ع لية السالم
يف ليربيااا .و ااال إناَّ يزمااع أيضااا إيفاااد بعثااة إىل ليربيااا لتقياايم االحتياجااات
يف ضااوء ت ااور تنفيااذ اتفاااا أبوجااا .وأضااا أنَّا يعتاازم أيضااا إيفاااد 22
مرا بااا عس اايريا إضااافيا إىل بعث ااة مرا ب ااي ا م اام املتحااد يف ليربي ااا ،ح ا
تاات يو البعثااة مااو االض ا ال س ا ولياهتا يف ر ااد و ااال إطااالا النااار
وفااس اشااتباح الق اوات .ويف الو اات نفس ا  ،ستوا اار البعثااة الع اار مااع
فريق املرا بح العسيريح مو أجر التو ر إىل مفهوم مشرتح للع ليات،
يتعرض بعدؤذ عل جملس ا مو للنظر في  .وأو بأو ينظار اجمللاس يف
متديااد واليااة البعثااة ح ا  30كااانوو الثاااين/يناااير  .0226ووفقااا التفاااا
أبوجا ،فرنَّ يتعح عل ا طرا الل تلت الفرت أَّال ت َّاد ر جهادا ماو
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
مو ا و ات ،فلو يرتدد يف دعو جملاس ا ماو إلعااد النظار يف مشااركة
بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا.
ويف اةلسة  ،3577املعقود يف  05أيلاول/سابت رب  ،0225أدرل
جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو يف ج ا ا اادول أع الا ا ا ا تقري ا ا اار ا م ا ا ااح الع ا ا ااام املا ا ا ا ر 03
أيلول/سبت رب  .0225وعقف إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس رثلاي
غانا وليربيا ،بناء عل طلبه ا ،إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو
ووج الرؤيس (إي اليا) انتباه أعضاء اجمللاس إىل
هل ا احلق يف التصويتَّ .
26
نااص مشاارو ارار كاااو ااد أتعا لد يف سااياا مشاااورات اجمللااس السااابقة ،
27
ووج ا أيض ااا انتب ااالهم إىل
وت ااال تنقيح ااا أتد اار عل ا مش اارو الق ارار َّ .

________
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موجهة إىل رؤيس جملس ا مو
رسالة م ر ة  25آب/أغس س َّ 0225
ما ااو رث ا اار نيجعي ا ااا ،28حييا اار هب ا ااا ن ا ااص اتفا اااا أبوج ا ااا ،ورس ا ااالة م ر ا ااة
موجه ااة إىل رؤ اايس جمل ااس ا م ااو م ااو رث اار غان ااا،22
 31آب/أغس ا س َّ
موجه ااة إىل
حيي اار هب ااا ن ااص رس ااالة م ر ااة  28آب/أغس ا ا س َّ 0225
ا مح العام مو وزير ارجية غانا ،ومرفق هبا أيضا نص اتفاا أبوجا.
و اال رثاار غانااا إناَّ بعااد عا لد باادايات اطئااة وجوانااف فشاار ،فا َّ
ارو
احلرب ا للية الليربية تضع أوزارلا أ عا .و د حت لت دول املن قة دوو
اإل لي ية لغرب أفريقيا ،ولي الدول الا متر لي نفسها بضيق ا تصادي
شااديد ،عبئااا لاااؤال يف حماولتهااا احت اواء احلاارب ا لليااة الليربيااة .وكاناات
نيجعي ااا وغان ااا بوجا ا اااص تش ااعراو باضا ا رارمها إىل تق ااد تض ااحيات
كربى إلةاد حر للحالة الليربية ،ومها منهيتاو ا و .وةف عل ا مم
املتحد أو تقوم بواجبها الصحي يف حشد املوارد املالية واملادية الالزماة
لتحوياار ا مار يف إحااالل ساالم داؤاام وحيااا مدنيااة منتظ ااة يف ليربيااا إىل
حقيقة .وةف عل اجملت ع الدو إذو أو يض لع س وليت اه ليربيا.
ومااو احلاساام أو مياادد جملااس ا مااو واليااة بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف
ليربياا ،وليااو يف مااا يتجاااوز ذلاات لناااح واجااف اجمللااس اإلضااايف املت ثاار
يف تأيياد أياَّة تادابع يقرتحهاا ا ماح العاام ماو أجار احلصاول علا املاوارد
الالزمااة لل هااام املاالااة .وتتض ا و تلاات املهااام تعزيااز اوات فريااق الر ااد
التابع للج اعة اال تصادية لدول غارب أفريقياا تعزيازا كباعا لت ياح القاو
مو الوفاء بواليتها املت ثلة يف َوْز وات اة اعة اال تصادية لدول غرب
أفريقيااا يف عيااع أحناااء ليربيااا؛ وإحيااام إغااالا عيااع حاادود ليربيااا ليفالااة
عاادم إد ااال أي أساالحة أو ذ اااؤر إىل ليربيااا؛ ووضااع احملاااربح التااابعح
ة يع الفصاؤر يف ي ات و ريدلم مو السالح؛ وإ امة نقاط تفتاي
علا ا ا ال ا اارا ملرا ب ا ااة حرك ا ااة ا س ا االحة واملس ا اااعد يف توجيا ا ا الالجئ ا ااح
واملشرديو يف الادا ر؛ والقياام بادوريات لبعاص الثقاة ماو أجار هتيئاة جاو
يفضي إىل إجراء انتهابات حر ونزيهة .واملشااركوو يف معاةاة احلالاة يف
ليربيا يشرفوو عل حتقيق نصر كبع لل جت ع الدو وعل حتقيق ا مر
اجملسا ا ا ااد يف امليثا ا ا اااا .وتناشا ا ا ااد غانا ا ا ااا أعضا ا ا اااء جملا ا ا ااس ا ما ا ا ااو الوفا ا ا اااء
س ولياهتم.011
و ااال رثاار ليربيااا َّ
إو اتفاااا أبوجااا ةااري تنفيااذه ولااو ين ااوي عل ا
آفاا أفضر مو أي و ت مض إلةاد حر سليم هناؤي لألزماة الليربياة.
وذ لكاار بااأو اجمللااس حاادد يف اراره  )0225( 0110عااددا مااو الشااروط
لت ديااد واليااة البعثااة .ومنذؤااذ ،د تنصاايف جملااس الدولااة وتعيااح جملااس
ال ااوزراء ،ول ااو حيي اام حالي ااا البل ااد .وال يا ازال و ااال إط ااالا الن ااار س اااريا
بشااير عااام .ويف داار لااذه االفيااة ،فا َّ
ارو الليربيااح حياادولم ا ماار أكثاار
م ااو أي و اات مضا ا يف إمياني ااة إح ااالل س االم داؤ اام .وتض ااع احليوم ااة
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اس ا ارتاتيجيات لبا اادء إنعا ااا اال تصا اااد ،ولا ااي حتا اااول تلبيا ااة احتياجا ااات
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
اليهرباؤيااة ومياااه الشاارب واملرافااق االجت اعيااة ا اارى للعا ا ة .و ااري
أيض اا منا ش ااات ح ااول املس ااألة اةولري ااة املتعلق ااة برع اااد دم ا املق اااتلح
السابقح يف اجملت ع املدين .وليو ال مييو بذل لذه اةهود كلها َّإال يف
جااو مااو الساالم وا مااو املسااتدامح .وليااذا ،تتنساق احليومااة ع لهااا مااع
فرياق ر ااد إطااالا الناار التااابع للج اعااة اال تصاادية لاادول غاارب أفريقيااا
وبعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا كي ااا تنفااذ ،يف التو ياات املناسااف،
العنص اريو احل ااا ح املت ثل ااح يف ن ااز س ااالح احمل اااربح وتس اارحيهم ،عل ا
النحو املنصوص علي يف عيع االتفا ات ذات الصلة .ويضام وفاد بلاده
ا ااوت إىل الن ا ااداء ال ا ااداعي إىل تزوي ا ااد فري ا ااق الر ا ااد الت ا ااابع للج اع ا ااة
اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا باااملوارد اإلضااافية وغااع ذلاات مااو الاادعم
السااو ي ح ا ي اات يو مااو االض ا ال بواليت ا  .ولقااد حت لاات اة اع ااة
اال تصاادية لادول غاارب أفريقياا عبئاا كباعا ملاد وساة أعاوام لياي حتااافم
عل ا وجودلااا يف ليربيااا .ومتاشاايا مااع املاااد  52مااو الفصاار الثااامو مااو
ميث اااا ا م اام املتح ااد  ،ال ااا تش ااجع دور الرتتيب ااات اإل لي ي ااة يف س اابير
احملافظ ااة علا ا الس االم وا م ااو ال اادوليح ،أك اار جمل ااس ا م ااو ،برنش اااء
وإيفاااد بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،جهااود اة اعااة اال تصااادية
لدول غرب أفريقيا .و د أدى اشرتاح بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا
يف ع لية السالم إىل بعص الثقة لدى الليربيح يف أو اجملت ع الدو ي يد
رغباتهم يف اساتعاد السااالم وعاود ا ماور إىل نصاااهبا يف ليربياا .وكااذلت
تأم اار ليربي ااا حيوم ااة وش ااعبا أو ت ااوفر ا م اام املتح ااد دع ااا مالي ااا أك اارب
را لو متااح ا و لفرياق الر اد التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيااا وذلاات َّو التعاااوو بااح اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا
وا ماام املتحااد  ،عناادما تتقلااد الساال ة يف ليربيااا حيومااة منتهبااة ب ريقااة
ايدوو بالفعا ا ا اار يف سا ا ا ااجالت املنظ ا ا ا ااة بو ا ا ا ااف صا ا ا ااة
دميقراطيا ا ا ااة ،سا ا ا ا َّ
جناااح فريااد  ،مييااو ت بيااق الاادروس املسااتقا منهااا عل ا نزاعااات أ اارى
يف العا .010

و ال رثر نيجعيا ،متحداا بر التصويتَّ ،
إو مثة تقدما يف البحص
عو السالم يف ليربياا اد حتقاق عقاف اإلبارام النااج التفااا أبوجاا .غاع
أو وفد بلده يدرح أو اال تبار احلقيقاي لاللتازام اةدياد بالساالم يي او
يف اس ااتعداد ا ط ا ارا الليربي ااة لتنفي ااذ اةوان ااف الرؤيس ااية م ااو االتف اااا،
و ا ة فس اشاتباح القاوات ،والتج ياع يف معسايرات ،وناز الساالح،
ك ااا تاارد يف اةاادول الاازمين املا َّ
انق  .ولقااد أدى اااد اة اعااة اال تصااادية
دورلم ،و امت ا طرا الليربية ا طالبها ب جملس ا مو .ولاي تنتظار
ا و لياو تعاار ماا ساايفعل اجملت اع الاادو  ،و ا اة جملااس ا ماو ،مااو
أجاار مس اااعد ا ط ارا الليربي ااة يف تنفي ااذ عي ااع اتفا اهت ااا ول اادعم فري ااق
الر ااد الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا .ولق ااد الح اام
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ا مااح العااام عااو اواب أنَّا يف حااح َّ
أو جناااح ع ليااة السااالم يف ليربيااا
َّ
يعت د أساسا عل توفور تحسو النية لدى ا طرا الليربية ،إال أو لناح
ع لد عنا ر حا ة يف تلت الع لية تت لف املشاركة الياملة مو اجملت اع
الاادو  .وتش ا ر لااذه العنا اار نااز السااالح وتس اري املقاااتلح ،وإعاااد
إدم ااال مق اااتلح يق اادر ع ااددلم م ااو  51 111إىل  61 111يف احلي ااا
املدنية ،وتقد املساعد لفريق الر د التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول
غاارب أفريقيااا .ولناااح حاجااة للقيااام باملزيااد يف ساابير دعاام فريااق الر ااد.
ويأماار وفااد بلااده أو ياارى النااور وشااييا ا ارتاح ا مااح العااام عقااد م ا متر
إلع ا ا ااالو التربع ا ا ااات لليربي ا ا ااا م ا ا ااو أج ا ا اار ع ا ا ااع املا ا ا اوارد ال ا ا ااا حيتاجه ا ا ااا
الفري ا ااق ،ويناش ا ااد وف ا ااد بل ا ااده اجملت ا ااع ال ا اادو أو يس ا ااتجيف بس ا ااهاء.
ويس اار وف ااد بل ااده أو يواف ااق عل ا ا تو ااية ا م ااح الع ااام بتجدي ااد والي ااة
البعثااة حا  30كااانوو الثاااين/يناااير  ،0226وليااو الوفااد كاااو يأماار أو
يب ا اادي اجملل ا ااس التزام ا ااا بالع ا اار علا ا ا اس ا ااتعاد البعث ا ااة لقوهت ا ااا اليامل ا ااة
كتعب ا ا ااع ح ا ا ااازم ع ا ا ااو ال ا ا اادعم السياس ا ا ااي وع ا ا ااو دع ا ا اام اجملل ا ا ااس لع لي ا ا ااة
السااالم الليربيااة .وأشااار إىل َّ
أو نيجعيااا تت لااع إىل تو اايات ا مااح العااام
املتعلق ااة فه ااوم جدي ااد لع لي ااات البعث ااة ،ااا يف ذل اات عال ته ااا بفري ااق
الر د.012
و ااال رث اار الص ااح َّ
إو وف ااد بل ااده ي اارى أو ع لي ااة الس ااالم يف ليربي ااا
أابتت أو ز م السالم ال يتوافر َّإال عندما تبدي ا طرا املعنياة اإلراد
ال يبة لتحقيق تسوية سياسية .ففي راعات يف بعس املناطق ،و ا ة
الص ا اراعات با ااح أط ا ارا تلفا ااة دا ا اار بلا ااد ،ال مييا ااو حتقيا ااق السا ااالم
بالوساااؤر اإللزاميااة وال مييااو فاارض السااالم مااو ااااارل .وياارى وفااد بلااده
أيضا أو املشاركة النش ة ماو جاناف اجملت اع الادو  ،و ا اة املنظ اات
يساارت أيضااا ع ليااة
اإل لي ياة ،يف أنشا
 013ة الوساااطة وحفاام السااالم ،ااد ل
السالم يف ليربيا .
وبعااد ذلاات طتاارح للتصااويت مشاارو القارار ،بصاايغت َّ
املنقحااة شاافويا
يف شاايل امل اات ،واعتت ااد باإلعااا بو ااف الق ارار ،)0225( 0102
ويف ما يلي نص :

َّ
إو جملس ا مو،

إذ يشع إىل عيع راراتا الساابقة املتعلقاة باحلالاة يف ليربياا ،وخبا اة القارار
 )0225( 0110امل ر  31حزيراو/يوني ،0225
و د نظار يف تقريار ا ماح العاام املا ر  2أيلاول/سابت رب  0225عاو بعثاة
مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا؛
وإذ يرح ااف باتف اااا أبوج ااا ال ااذي و عتا ا ما ا را ا طا ارا الليربي ااة يف 02
آب/أغس س  ،0225والذي يعدل ويي ر اتفااا كوتوناو واتفااا أكوساومبو
وضح بعد ذلت اتفاا أكرا،
عل النحو الذي َّ
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وإذ يرحف أيضاا بتنصايف جملاس دولاة جدياد ،وإعااد إ ارار و اال شاامر
وفعَّال إلطالا النار ،وبدء فس اشاتباح القاوات ،واالتفااا بشاأو جادول زماين
و ط جديديو لتنفيذ عيع أوج االتفاا ا رى،
وإذ يثين عل الدور اإلةاايب الاذي تضا لع با اة اعاة اال تصاادية لادول
غ اارب أفريقي ااا يف جهودل ااا املس اات ر م ااو أج اار إع اااد إح ااالل الس االم وا م ااو
واالستقرار يف ليربيا،

ويع اارب ع ااو عزم ا ا اس ااتعراض تو اايات ا م ااح الع ااام واالس ااتجابة هل ااا بص ااور
عاجلة؛
 - 5حي ااص ال اادول ا عض اااء عل ا ا أو تق اادم دع ااا إض ااافيا إىل ع لي ااة
الس االم يف ليربي ااا عا ااو طري ااق املسا ااامهة يف ااندوا ا ما اام املتح ااد االسا ااتئ اين
لليربيااا ،وي ل ااف يف ل ااذا ااص ااوص إىل ال اادول ال ااا تعه اادت بتق ااد املس اااعد
الوفاء بالتزاماهتا؛

وإذ يث ااين عل ا ا َو ْج ا ا ااصا ااوص عل ا ا جها ااود حيا ااوما نيجعيا ااا وغانا ااا،
بو فه ا احليومة املضيفة واحليومة الا اض لعت برؤاسة اجت ا أبوجا علا
التوا  ،وأسه تا إسهاما كباعا يف التو ار إىل اتفااا أبوجاا يف ماا باح ا طارا
الليربية،

 - 6حي ااص أيض ااا عي ااع ال اادول ا عض اااء عل ا ا ت ااوفع املس اااعد املالي ااة
والسااو ية وغعلااا مااو أشاايال املساااعد دع ااا لفريااق الر ااد بغيااة متيين ا م ااو
االض ا ا ال بواليت ا ا  ،و ا ا ااة يف ما ااا يتعلا ااق بتج يا ااع الفصا اااؤر الليربيا ااة ون ا ااز
سالحها؛

وإذ يشدد عل ضارور ياام عياع ا طارا الليربياة بشاير كامار بااحرتام
وتنفيااذ عيااع االتفا ااات وااللتزامااات الااا د لاات فيهااا ،و ا ااة يف مااا يتعلااق
باإلبقااء علا و اال إطاالا الناار ،وبناز ساالح املقااتلح وتسارحيهم ،واملصاااحلة
الوطنية،

 - 7ي لااف إىل ا مااح العااام أو يوا اار يف لااذا الصاادد بااذل جهااوده
الراميااة إىل احلص ااول عل ا م اوارد ماليااة وس ااو ية مااو ال اادول ا عضاااء ،ويرح ااف
ااا ينتويا ا م ااو القي ااام ،بالتش اااور م ااع رؤ اايس اة اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب
أفريقياا ،بعقاد ما متر إلعاالو التربعاات لليربياا يف أسار و ات رياو ة اع املاوارد
الااا حيتاجهااا فريااق الر ااد وغعلااا مااو االحتياجااات احلا ااة الالزمااة للنهااوض
بع لية السلم يف ليربيا؛

وإذ يالح اام َّ
أو ا طا ارا الليربي ااة ااد أح اارزت هب ااذه الت ااورات اإلةابي ااة
تقدما كبعا حنو حر النزا بالوساؤر السل ية،

وإذ يشاادد ماار أ اارى علا أو شااعف ليربيااا يتح اار املس ا ولية يف النهايااة
عو حتقيق السلم واملصاحلة الوطنية،
وإذ يع اارب ع ااو تق ااديره لل اادول ا فريقي ااة ال ااا أس ااه ت وال تا ازال تس ااهم
بقوات يف فريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا،
وإذ يثين عل الدول ا عضاء الا ادمت املسااعد لادعم ع لياة السالم،
ا يف ذلت تقد التربعات إىل ندوا ا مم املتحد االستئ اين لليربيا،
وإذ يالح اام أناَّ ا بتو ي ااع اتف اااا أبوج ااا س ااتلزم ما اوارد إض ااافية م ااو القا اوات
واملعدات والادعم بالساو يات لفرياق الر اد حا يات يو ماو االنتشاار يف عياع
أحناء البلد ل شرا عل تنفيذ ا وج املهتلفة لالتفاا ،وال سي ا ع لياة ناز
السالح والتسري ،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  2أيلول/سبت رب 0225؛
 - 2يقا اارر متدي ا ااد والي ا ااة بعثا ااة مرا ب ا ااي ا م ا اام املتحا ااد يف ليربيا ااا لغاي ا ااة
 30كانوو الثاين/يناير 0226؛
 - 3يرح ااف بع اازم ا م ااح الع ااام علا ا القي ااام ف ااورا بزي اااد ع اادد املا ارا بح
العسيريح قادار ااناح وأربعاح مرا باا لر اد و اال إطاالا الناار وفاس اشاتباح
القاوات ،وياارى أو تسااتند أي زياااد أ اارى إىل التقاادم احملاَارز يف الوا ااع يف تنفيااذ
اتفاا السلم؛
 - 2يرح ا ااف أيض ا ااا بعا ا اازم ا ما ا ااح العا ا ااام القيا ا ااام ،با ا اار هنايا ا ااة تش ا ا اريو
ا ول/أكت ا ااوبر  ،0225بتق ا ااد تو ا اايات ،لي ا ااي ينظ ا اار فيه ا ااا اجملل ا ااس ،ع ا ااو
مفه ااوم الع لي ااات اةدي ااد للبعث ااة ،وال ااذي ينبغ ااي أو يتضا ا و ،يف عل ااة أم ااور،
اخت ا ا اااذ الت ا ا اادابع اليفيل ا ا ااة بتعزي ا ا ااز العال ا ا ااة ب ا ا ااح البعث ا ا ااة وفري ا ا ااق الر ا ا ااد الت ا ا ااابع
للج اع ااة اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا ،وجوان ااف ن ااز الس ااالح والتس اري ،
وبش ا ااأو امل ا ا اوارد الا ا ااا س ا ااتحتال إليها ا ااا البعث ا ااة لالض ا ا ا ال هامه ا ااا بيفا ا اااء ،

 - 8يرحا ااف بعا اازم ا ما ااح العا ااام عل ا ا إيفا اااد بعثا ااة إىل ليربيا ااا للتشا اااور
مااع الزع اااء الليربيااح وغااعلم مااو ا ط ارا املعنيااة بشااأو الشااروط الااا ين ااوي
عليه ااا ت ااور تنفي ااذ اتف اااا أبوج ااا ،ويت ل ااع إىل تلق ااي تقري ااره ع ااو نت اااؤ البعث ااة
وتو ياهتا؛
 - 2يشجع الدول ا عضاء ،وخبا اة البلاداو ا فريقياة ،علا النظار يف
توفع وات لتوسيع فريق الر د؛
 - 01ي ك ااد َّ
أو اس اات رار ال اادعم ال ااذي يقدما ا اجملت ااع ال اادو لع لي ااة
الس االم يف ليربي ااا ،ااا يف ذل اات اس اات رار اشا ارتاح البعث ااة ،يتو ااال علا ا اس اات رار
الت ازام ا ط ارا الليربي ااة بتسااوية الفاهت ااا بالوساااؤر الس اال ية وحتقيااق املص اااحلة
الوطنية؛
 - 00يااذكر عيااع الاادول بالتزاماهتااا بااأو متتثاار بد ااة للحظاار املفااروض
علا توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا وجااف الق ارار 788
( )0222املا ر  02تشاريو الثاااين/نااوف رب  ،0222وأو تعاارض عيااع حاااالت
انته اااح حظ اار توري ااد ا س االحة عل ا ةن ااة جمل ااس ا م ااو املنش ااأ ع ااال ب ااالقرار
)0225( 285؛
 - 02ي لااف مااو فريااق الر ااد اختاااذ اإلج اراءات الالزمااة لتااوفع ا مااو
ملارا البعثااة واملااودفح املاادنيح ،وفقااا لالتفاااا املتعلااق بااأدوار ومسا وليات كاار
مو البعثة وفريق الر د يف إطار تنفيذ اتفاا كوتونو؛
 - 03ي الف مر أ ارى بااالحرتام التاام ماو جاناف عياع الفصااؤر يف
ليربياا ملركاز أفاراد فرياق الر ااد والبعثاة فضاال عااو املنظ اات والوكاااالت الاا تقااوم
تيساار
بريصااال املساااعد اإلنسااانية إىل عيااع أرجاااء ليربيااا ،وي الااف كااذلت بااأو ل
تلاات الفصاااؤر ع ليااات إيصااال املساااعد لااذه وأو تلتاازم بد ااة بقواعااد القااانوو
اإلنساين الدو السارية؛

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

 - 02يثااين عل ا اةهااود الااا تبااذهلا الاادول ا عضاااء ،ااا فيهااا البلااداو
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
والعاجل ااة َّلالجئ ااح املوج ااوديو يف بل ااداهنم وغ ااع ذل اات م ااو جوان ااف املس اااعد
اإلنسانية؛
 - 05يشااجع منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة عل ا موا االة تعاوهن ااا املتعل ااق
ببناااء الساالم بعااد انتهاااء الصارا مااع اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا يف
تشجيع ضية السلم يف ليربيا؛
 - 06يعرب عو تقاديره لألماح العاام ورثلا ااااص وعياع أفاراد البعثاة
ملااا يبذلون ا مااو جهااود ال تياار م ااو أجاار إح ااالل الساالم وحتقيااق املص اااحلة يف
ليربيا؛
 - 07يقرر إبقاء املسألة يد النظر.

وحت اادات رثل ااة الوالي ااات املتح ااد بع ااد التص ااويت فقال اات َّ
إو اخت اااذ
الق ارار الااذي جاارى التصااويت علي ا للتااو ،القاضااي بتجديااد واليااة بعث ااة
مرا ب ااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،ميثاار بااادر عل ا اع ارتا اجمللااس ب ا َّ
اأو
الفصاااؤر املتحاربااة يف ليربيااا ااد اختااذت اا اوات اهلامااة الالزمااة إلعاااد
ع لي ااة الس ااالم إىل مس ااارلا الص ااحي  .وب اادوو ذل اات ،م ااا ك اااو ميي ااو
للواليااات املتحااد أو ت يااد زياااد الاادعم لبعثااة ا ماام املتحااد يف ذلاات
الو اات .وليااو الشااوط الااذي ينبغااي ع ا مااا زال طااويال .وحيااص وفااد
بلدلا احليوماة االنتقالياة الليربياة علا أو تباين علا اا اوات الاا سابق
اختاذلا ح يتيتف الدوام للساالم الاذي حتقاق حا ا و .وةاف تنفياذ
احلظر الذي أعلن جملس ا مو عل توريد ا سلحة تنفيذا د يقا .وعل
الفص اااؤر الليربي ااة والش ااعف اللي ااربي أو يض ااعوا يف اعتب ااارلم ،ك ااا ي ك ااد
القا ارار م ااو جدي ااد ،أو اس اات رار ال اادعم ال اادو  ،ااا يف ذل اات اس اات رار
اش ا ارتاح بعث ااة مرا ب ا ااي ا م اام املتحا ااد يف ليربي ااا يتو ااال عل ا ا إبا ااداؤهم،
با فعال ،التزامهم حبسم الفاهتم سل يا .و بر كار شايء ،يتعاح علا
عيااع ا ط ارا أو تتقيااد تقياادا ااارما بو ااال إطااالا النااار .وسااتيوو
ليربيا حباجة إىل مساعد اجملت ع الدو املسات ر حا تنسا ماو جدياد
النسي االجت اعي وامل سسي جملت عها .وال ي يد القرار تو يات ا مح
الع ااام املباش اار فحس ااف ،ب اار يترس ااي أيض ااا ا تس ااس ملزي ااد م ااو التغيا اعات
والتحسينات لبعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا وعال تها بفريق الر اد
التااابع للج اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا .و الاات َّ
إو وفااد بلاادلا
يت ل ا ا ااع إىل التقري ا ا اار ال ا ا ااذي س ا ا اايقدم ا م ا ا ااح الع ا ا ااام يف هناي ا ا ااة تشا ا ا اريو
ا ول/أكتااوبر ،وياارى أنَّا مااو السااابق وانا إج اراء مزيااد مااو التغي اعات،
وخبا ااة يف ع اادد مرا ب ااي ا م اام املتحااد  ،إىل أو تت اااح لل جلااس فر ااة
استعراض تلت التو يات.012
وأيااد رثاار فرنسااا زياااد عاادد مرا بااي بعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف
ليربياا ليفالاة ر ااد التقياد بااللتزامااات الاا تعهادت هبااا الفصااؤر الليربيااة
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يف أبوجا .و ال َّ
إو وفد بلده ينتظر أيضا بالت اام التقريار الاذي سايقدم
ا م ااح الع ااام إىل اجملل ااس بش ااأو املفه ااوم اةدي ااد لع لي ااات بعث ااة مرا با ااي
ا ماام املتح ااد يف ليربي ااا ،وال س ااي ا يف سااياا تعزي ااز العال ااة ب ااح البعث ااة
وفريق ر اد و اال إطاالا الناار التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقيا .ويتعلاق اخناراط ا مام املتحاد أيضاا باةواناف اإلنساانية ،وينبغاي
أو ميت ا ا ااد إىل اجمل ا ا ااال اال تص ا ا ااادي .وينبغ ا ا ااي لتنفي ا ا ااذ اتفا ا ا ااا الس ا ا االم أو
يرافقا ا اخنا اراط أك اارب م ااو ب اار م سس ااات مالي ااة دولي ااة ميي ااو أو تي ااوو
مساااعدهتا حا ااة يف تنفيااذ تساري القاوات ،الااذي تعت ااد عليا اسااتعاد
السلم.015
ورحااف رث اار امل ليااة املتح ااد بق ارار الزي اااد الفوريااة لع اادد امل ارا بح
العسايريح يف البعثاة .و ااال َّ
إو وفاد بلااده يأمار أو يااتم َوْزعهام يف أ اارب
و ت ريو ،ك ا يت لع إىل عارض ا ماح العاام ملفهاوم جدياد لع لياات
بعثة مرا باي ا مم املتحد العسيريح يف ليربيا .وسي ثر حتساح التعااوو
بااح البعثااة وفريااق ر ااد و ااال إطااالا النااار التااابع للج اعااة اال تصااادية
ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا وإض ا اافاء الفعالي ا ااة علا ا ا التع ا اااوو بينه ا ااا مفت ا اااح
النجا اااح يف امله تا ااح .وبين ا ااا تقا ااع املس ا ا ولية ا وىل عا ااو إعا اااد تع ا ااع
البلااد عل ا عاااتق الشااعف الليااربي ،فا َّ
ارو عل ا اجملت ااع الاادو دورا لامااا
ةف أو يقوم ب .016
وذكر رثر رواندا أو وفد بلده عل ا تنا بأنَّ ييو مو امل ياو
لألماام املتحااد  ،و ا ااة جملااس ا مااو ،وضااع حااد للنازا يف املن قااة مااو
غ ااع مش اااركة املنظ ااات اإل لي ي ااة ودوو اإل لي ي ااة ا فريقي ااة .ول ااذا ل ااو
الس اابف ال ااذي ي اادفع إىل التو ااية بالتع اااوو ب ااح جمل ااس ا م ااو وا مان ااة
العامااة واملنظ ااات اإل لي يااة ا فريقيااة .و ااال إنَّا ال مييااو احلااديص عااو
الس ااالم يف ليربي ااا ب اادوو احل ااديص ع ااو التن ي ااة أيض ااا .فتسا اري عشا ارات
ا ال مااو املتحاااربح ،ااو ف اايهم ا طفااال ،يت لااف جمهااودا ا تص اااديا
جبارا ح يتيسر إشراح تلت القوى النش ة يف اال تصاد وكفالاة التعلايم
لألطفااال .وينبغااي أو يااوفر اجملت ااع الاادو ا م اوال الالزمااة هلااذا التساري
حا ال تةنلااد مااو جديااد ا فاراد الاذيو تساارحوا .ودعاات رواناادا أيضااا إىل
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
االحرتام التفاا أبوجا ،والع ر الصحي جمللس الدولة اةديد.017
المقر رررر امل ا ا ر  01تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب ( 0225اةلسا ااة :)3522
القرار )0225( 0121
يف يااومي  23و  31تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0225وع ااال بااالقرار
 ،)0225( 0102اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثالااص
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عشر عو بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا  .وأفااد ا ماح العاام يف
التقرير أنَّ يف الفرت مو  02إىل  31أيلاول/سابت رب ،ساافر الفرياق التقاين
إىل ليربيااا لاللتقاااء بااا طرا الليربيااة ،مث أجاارى مشاااورات مااع اة اعااة
اال تصا ا ا ااادية لا ا ا اادول غا ا ا اارب أفريقيا ا ا ااا يف أك ا ا ا ارا يا ا ا ااومي  0و  2تش ا ا ا اريو
ا ول/أكتااوبر .و ااد س الَّ ت احليومااة االنتقاليااة بأهنااا تتح اار مس ا ولية
تنفي ااذ اتفا اااا أبوج ااا تنفيا ااذا فعَّ اااال ،ا ااا يف ذل اات نا ااز س ااالح املقا اااتلح
وتسرحيهم .ك ا أعربت عو رغبتها يف الع ار بصاور وايقاة ماع اة اعاة
اال تص ااادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا وبعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا
واجملت ع الدو يف سبير تنفيذ االتفاا .ووفقا التفا ات السالم ،توا ر
اة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا االض ا ال بالاادور الرؤيسااي يف
ع ليا ااة الس ا ااالم يف ليربي ا ااا ،بين ا ااا يت ا ااوىل فري ا ااق الر ا ااد الت ا ااابع للج اع ا ااة
اال تصادية املس ولية ا ساسية عو مساعد احليومة االنتقالياة يف تنفياذ
ا حيااام العساايرية الاوارد يف االتفا ااات .ويف مااا يتعلااق بالبعثااة ،أو ا
ا م ااح الع ا اام با ااأو تسا اات ر يف االض ا ا ال بواليا ااة مرا با ااة ور ا ااد تنفيا ااذ
اتفا ااات السااالم ،مااع إد ااال بعااس التعااديالت عليهااا .012ك ااا تقاادَّم
بتو ا ا اايات تتعل ا ا ااق فه ا ا ااوم الع لي ا ا ااات اةدي ا ا ااد للبعث ا ا ااة .001ويت ل ا ا ااف
املفها ا ااوم اةديا ا ااد  061مرا با ا ااا عس ا ا اايريا .وكا ا اااو فريا ا ااق الر ا ا ااد يق ا ا اادَّر
أن ا ا ا ا س ا ا اايحتال إىل ا ا ا اوات إض ا ا ااافية تص ا ا اار إىل  2 730ف ا ا ااردا لتنفي ا ا ااذ
مفهوم ا ا ا للع لي ا ا ااات .وذك ا ا ار ا م ا ا ااح الع ا ا ااام بأنَّا ا ا أش ا ا ااار إىل أنَّا ا ا ل ا ا ااو
يي ا ا ااوو ق ا ا اادور البعث ا ا ااة االض ا ا ا ا ال بواليته ا ا ااا َّإال إذا ت ا ا ااوافرت لفري ا ا ااق
الر د املوارد اليافية للنهوض س وليات  .ولذلت ،فرنَّ ينوي عقد م متر
ع ا ا ااو املس ا ا اااعد املقدم ا ا ااة إىل ليربي ا ا ااا ي ا ا ااوم  27تش ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر
يف نيويورح.
ويف اس ااتنتاجات  ،أع اارب ا م ااح الع ااام ع ااو القل ااق إزاء ا نب اااء ال ااا
وردت م ا را عااو انتهاكااات لو ااال إطااالا النااار ،وإزاء التااأ عات الااا
سااببتها لااذه احلاوادع لع ليااة فااس االشااتباح .وحااص احليومااة االنتقاليااة
عل اختاذ اإلجاراءات الالزماة ملناع و او حاوادع أ ارى وللحفااع علا
ز م ع لية السالم.
ويف اةلسة  ،3522املعقود يف  01تشريو الثاين/نوف رب ،0225
أدرل جملس ا مو يف جدول أع ال التقرير املرحلاي الثالاص عشار املقادم
ماو ا ماح العاام عاو بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا .وعقاف إ ارار
جدول ا ع اال ،دعاا اجمللاس رثار ليربياا ،بنااء علا رغبتا  ،إىل املشااركة
ووج الرؤيس (عت او)
يف املنا شة بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويتَّ .
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 012ترد لذه التو يات يف الفقر  23مو التقرير .ود بعد ذلت تأييادلا وإيرادلاا يف
الفقر  2مو القرار .)0225( 0121
 001ترد لذه التو يات يف الفقرات  22إىل  32مو التقرير .ود بعد ذلت الرتحيف
هبا ،وإو يتم إيرادلا ،يف الفقر  2مو القرار .)0225( 0121

مرجع ممارسات مجلس األمن – ملحق  – 7111-7111المجلد األول

انتباه اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد الل مشاورات اجمللاس
السابقة.000
وذك اار رث اار ليربي ااا أنَّا ا لل اار ا وىل من ااذ ب اادء الص ا ارا الليا ااربي يف
 ،0282اض لع زع اء الفصاؤر أنفسهم س ولية إدار ش وو احليومة
وذلت بالع ر كأعضاء يف جملس الدولة .وتعهدت القياد اةدياد علناا
ب ااااللتزام الت ااام بع لي ااة الس ااالم ،وأعلن اات َّ
أو ذل اات ال رجع ااة فيا ا  .ول اائو
كانت ا فعال وليس ا وال لي الاا ساتقرر النتيجاة يف هناياة امل اا ،
َّ
فرو وفد بلده ي مو بر الص الزع اء الليربيح .ويعتقد وفد بلده اعتقادا
راسها بأو دعم اجملت ع الادو أمار ال غال عنا  .وي ياد وفاد بلاده تقريار
ا ماح العااام ،الااذي ي كااد مااو جديااد علا احلاجااة املاسااة للاادعم الاادو
ماو أجار مسااعد فريااق الر اد التاابع للج اعااة اال تصاادية لادول غاارب
أفريقي ااا لي ااي يف ا اي متام ااا بواليت ا ا  ،وت ااوفع املس اااعد اإلنس ااانية ،وإع اااد
الالجئ ااح وت ااوطينهم ،وتسا اري املتح اااربح وإع اااد إدم اااجهم يف اجملت ااع
املاادين ،وتقااد املساااعد هليئااة ت بيااق القااانوو واهليئااة القضاااؤية والع ليااة
االنتهابية .وتو يات ا مح العام بشأو مفهوم الع لياات اةدياد لبعثاة
مرا باي ا مم املتحاد يف ليربياا تلقا التأيياد التاام ماو جاناف وفاد بلاده،
الااذي ياارى أو تنفيااذ الواليااة اةديااد سااييفر زياااد التنساايق بااح البعثااة
وفريق الر د التابع للج اعة اال تصادية.002
و اال رثار نيجعيااا ،متيل اا باار التصاويت ،إناَّ يف حااح تقاع علا
عاااتق ا ط ارا الليربيااة املس ا ولية الرؤيسااية عااو تنفيااذ اتفا ااات السااالم،
تت لااف املرحلااة احلرجااة لنااز السااالح وتس اري املقاااتلح مساااعد ودعاام
فريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقياا وبعثاة مرا بااي
ا ماام املتحااد يف ليربيااا وعيااع زع اااء املن قااة .ويف لااذا الصاادد ،ااررت
نيجعيااا زياااد عاادد جنودلااا يف فريااق الر ااد التااابع للج اعااة اال تصااادية
لاادول غاارب أفريقيااا وأنفقاات أم اواال إضااافية لشاراء معاادات حيويااة لفريااق
الر ااد .بيااد أناَّ أشااار إىل َّ
أو اةهااود املبذولااة علا ااعيد املن قااة ينبغااي
أو تت هااا جهااود اجملت ااع الاادو لتزويااد فريااق الر ااد بالاادعم السااو ي
واملساعد يف النقار ومعادات االتصااالت والو اود حا يات يو ماو أداء
مهام ا بفعاليااة .و ااال َّ
إو وفااد بلااده ي يااد التعاادير املقاارتح إد ال ا عل ا
والية بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا حيص إ َّو ماو شاأن تعزياز ادر
فعاال جهاود فرياق الر اد التاابع للج اعاة
البعثة عل أو تات م علا حناو َّ
003
اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف ع لية السالم .
وذك اار رث اار بوتس اوانا َّ
أو فري ااق الر ااد الت ااابع للج اع ااة اال تص ااادية
لدول غرب أفريقيا يض لع بادور لاام جادا يف تنفياذ و اال إطاالا الناار
ونز سالح املقاتلح وتسرحيهم .وأشار إىل الفقر  7مو من وا مشرو
القرار ،فقال َّ
إو الو ت د حاو لياي يتح ار اجملت اع الادو مسا وليات
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يف استعاد السالم يف ليربيا .وأعرب أيضا عو اتفا مع ا مح العام يف
َّ
أو تسا اري املق اااتلح وإع اااد إدم اااجهم يف اجملت ااع أم اار ض ااروري لنج اااح
ع لية السالم .وا مم املتحد مس ولة عو ض او عدم ضيا املياسف
املتحققااة ح ا ا و نتيجااة االفتقااار إىل امل اوارد الالزمااة لع ليااة التس اري .
وت يد بوتسوانا تأييدا كامال توفع املوارد الالزمة لع لية التسري يف إطاار
امليزانيااة املقاارر  ،هنااا ع ليااة لامااة للغايااة حبيااص ال مييااو تركهااا للتربعااات
الاا ااد ال تصاار يف املوعااد املناسااف .والفقارات الفرعيااة (أ) إىل (ز) مااو
الفق ا اار  2م ا ااو من ا ااوا مش ا اارو الق ا ارار تحت ا ادد بوض ا ااوح الوالي ا ااة َّ
املعدل ا ااة
لبعثااة مرا بااي ا ماام املتحااد يف ليربيااا ،والنجاااح يف تنفيااذ الواليااة يتو ااال
إىل ح ااد بعي ااد عل ا ا تع اااوو ا ط ا ارا الليربي ااة م ااع فري ااق الر ااد الت ااابع
للج اع ا ااة اال تص ا ااادية ل ا اادول غ ا اارب أفريقي ا ااا وم ا ااع بعث ا ااة مرا ب ا ااي ا م ا اام
املتحد .002
وأعرب رثر امل لية املتحد عاو تأيياد وفاد بلاده لتو ايات ا ماح
الع ااام بتع اادير والي ااة بعث ااة مرا با ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا .وأش ااار إىل
االلتزامات الا عتها حيومة بلده عل نفسها يف املا متر املعاين بتقاد
املساااعد إىل ليربيااا ،وحااص ا اريو عل ا تااوفع املساااعد لفريااق الر ااد
لت يين مو االض ال بواليت  .فبدوو توافر املاوارد الالزماة ،لاو يات يو
الفريق مو االض ال باملهام املوكلة إلي وجف اتفاا أبوجا.)005
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 0121ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يشا ااع إىل عي ا ااع رارات ا ا السا ااابقة املتعلقا ااة باحلالا ااة يف ليربيا ااا ،وخبا ا ااة
الق ا ا ا ا اراراو  )0223( 866امل ا ا ا ا ا ر  22أيلا ا ا ا ااول /سا ا ا ا اابت رب  0223و 0102
( )0225امل ر  05أيلول /سبت رب ،0225
و ااد نظاار يف تقرياار ا مااح العااام املا ر  23تشاريو ا ول/أكتااوبر 0225
عو بعثة مرا باي ا مم املتحد يف ليربيا،
وإذ يثين عل الدور اإلةاايب الاذي تضا لع با اة اعاة اال تصاادية لادول
غ اارب أفريقي ااا يف جهودل ااا املس اات ر م ااو أج اار إع اااد إح ااالل الس االم وا م ااو
واالستقرار يف ليربيا،
وإذ ي كااد أمهيااة التعاااوو الياماار والتنساايق الوايااق بااح البعثااة وفريااق الر ااد
التابع للج اعة اال تصادية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ كر منه ا لواليت ،
وإذ يالحم التقدم اليباع الاذي أحرزتا ا طارا الليربياة ما را حناو حار
النازا بالوساااؤر الساال ية ،ااا يف ذلاات إعاااد ارار و ااال إطااالا النااار وتنصاايف
جملس الدولة اةديد ،وإبرام اتفاا بشاأو جادول زماين لتنفياذ ع لياة السالم ماو
و ال إطالا النار ح االنتهابات،
وإذ يالحم أيضاا أو ا طارا الليربياة تبادو أكثار تصا ي ا ماو أي و ات
مض عل اختاذ وات مل وسة حنو استعاد السلم واالستقرار يف بلدلا،

________
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وإذ يعرب عو لق إزاء حدوع انتهاكات لو ال إطالا النار وتأ عات
يف ع لية فس االشتباح بح القوات،
وإذ يع اارب ع ااو تق ااديره لل اادول ا فريقي ااة ال ااا أس ااه ت وال تا ازال تس ااهم
بقوات يف فريق الر د،
وإذ يثا ااين عل ا ا ال ا اادول ا عضا اااء الا ااا ا ا َّادمت املسا اااعد دع ا ااا لع ليا ااة
الس االم ااا يف ذل اات تق ااد التربع ااات إىل ااندوا ا م اام املتح ااد االس ااتئ اين
لليربيا،
 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  23تشا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر
0225؛
 - 2يقرر تعدير والية بعثة مرا بااي ا مام املتحاد يف ليربياا حبياص حتادد
عل النحو التا :
( أ ) بااذل مس اااعيها احل يااد ل اادعم جهااود اة اعااة اال تصااادية
لاادول غاارب أفريقيااا واحليومااة االنتقاليااة الوطنيااة يف ليربيااا مااو أجاار تنفيااذ
اتفا ات السلم والتعاوو معه ا هلذا الغرض؛
(ب) التحقيااق يف عيااع ادعاااءات انتهاااح و ااال إطااالا النااار الااا
تبلَّاغ إىل ةنااة انتهاكااات و ااال إطااالا النااار ،والتو ااية بالتاادابع الالزمااة
ملنااع تيارار مثاار لااذه االنتهاكااات وموافااا ا مااح العااام بتقااارير بناااء علا
ذلت؛
(ل) ر ا ااد االمتث ا ااال لألحي ا ااام العس ا اايرية ا ا اارى التفا ا ااات
الساالم ،ااا يف ذلاات ف ااس االش ااتباح بااح الق اوات ون ااز الس ااالح والتقي ااد
حبظر ا سلحة ،والتحقق مو ت بيقها ب ريقة غع متحيز ؛
(د) تقااد املساااعد  ،حسااف اال تضاااء ،يف احلفاااع علا موا ااع
التج يع الا اتفق عليها كر مو فريق الر اد التاابع للج اعاة اال تصاادية
ل اادول غ اارب أفريقي ااا واحليوم ااة االنتقالي ااة والفص اااؤر ،ويف تنفي ااذ برن ااام
لتس ا اري احملا اااربح ،بالتعا اااوو م ا اع احليوما ااة االنتقاليا ااة والوكا اااالت املاحنا ااة
واملنظ ات غع احليومية؛
(لا) تق ا ا ااد ال ا ا اادعم ،حس ا ا ااف اال تض ا ا اااء ،نشا ا ا ا ة املس ا ا اااعد
اإلنسانية؛
(و) التحقياق يف انتهاكااات حقااوا اإلنسااو وتقااد تقااارير عنهااا
إىل ا مااح العااام ،وتقااد املساااعد  ،حسااف اال تضاااء للج اعااات احملليااة
حلقوا اإلنساو يف عع التربعات للتدريف والدعم السو ي؛
(ز) مرا بة ع لية االنتهاب والتحقق منها ،بالتشاور مع منظ ة
الوحااد ا فريقيااة واة اعااة اال تصااادية لاادول غاارب أفريقيااا ،ااا يف ذلاات
االنتهابااات التش اريعية واالنتهابااات الرؤاسااية الااا سااتجرى وفقااا حيااام
اتفا ات السلم؛
 - 3يقرر أو ييوو احلد ا ص لعدد املرا بح العسيريح ماؤة وستح
مرا با؛
 - 2يرحااف يف لااذا السااياا بالتو اايات ال اوارد يف تقرياار ا مااح العااام
بشأو املفهوم اةديد لع ليات البعثة؛
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 - 5ي لا ااف إىل عي ا ااع ا طا ا ارا الليربي ا ااة أو حت ا اارتم عي ا ااع االتفا ا ااات
وااللتزام ااات ال ااا تعه اادت هب ااا وأو تنف ااذلا تنفي ااذا ك ااامال وسا اريعا وخبا ااة يف
مااا يتعل ااق باحلف اااع عل ا و ااال إطااالا الن ااار ون ااز الس ااالح وتس اري احمل اااربح
واملصاحلة الوطنياة ،واضاعة يف اعتبارلاا َّ
أو مسا ولية اساتعاد السالم والدميقراطياة
يف ليربي ااا تق ااع أساس ااا علا ا ع اااتق ا طا ارا ال ااا وَّع اات اتف اااا أبوج ااا املا ا ر
 02آب/أغس س 0225؛
 - 6حي ااص ال اادول ا عض اااء عل ا ا أو تق اادم دع ااا إض ااافيا إىل ع لي ااة
السلم يف ليربيا بالترب لصندوا ا مام املتحاد االساتئ اين لليربياا ،ويشاجع ،يف
لذا ااصوص ،الدول الا تعهدت بتقد املساعد عل الوفاء بالتزاماهتا؛
 - 7حي ااص أيض ااا عي ااع ال اادول ا عض اااء علا ا تق ااد املس اااعد املالي ااة
والسا ااو ية وغعمها ااا ما ااو أشا اايال املسا اااعد دع ا ااا لفريا ااق الر ا ااد لت يين ا ا ما ااو
االض ا ا ال بواليت ا ا  ،وخبا ا ااة يف ما ااا يتعلا ااق بتج يا ااع الفصا اااؤر الليربيا ااة ون ا ااز
أسلحتها؛
 - 8يرحف بااللتزامات الا د التعهد هبا يف ما متر تقاد املسااعد إىل
ليربيا الذي عتقد يف نيويورح يف  27تشريو ا ول/أكتوبر 0225؛
 - 2ي كد جمددا َّ
أو است رار دعم اجملت ع الدو لع لية السالم يف ليربياا
مرلوو باست رار التازام ا طارا الليربياة بتحقياق املصااحلة الوطنياة اا يتساق ماع
ع لية السلم؛
 - 01حيص احليومة االنتقالية عل اختاذ ما يلزم مو إجراءات لتجنف
و ااو ح اوادع أ اارى النتهاكااات و ااال إطااالا النااار ولل حافظااة عل ا ز اام
ع لية السلم؛
 - 00يااذكر عي ااع ال اادول بالتزاماهت ااا بالتقيااد الصااارم باااحلظر املف ااروض
علا توريااد عيااع ا ساالحة واملعاادات العساايرية إىل ليربيااا وجااف الق ارار 788
( )0222وعرض عيع حاالت انتهاح حظار تورياد ا سالحة علا ةناة جملاس
ا مو املنشأ ع ال بالقرار )0225( 285؛
 - 02ي ل ا ااف ما ا ااو فريا ا ااق الر ا ا ااد اختا ا اااذ اإلج ا ا اراءات الالزما ا ااة لتا ا ااوفع
ا م ا ا ااو مل ا ا ارا البعث ا ا ااة ومودفيه ا ا ااا امل ا ا اادنيح ،وفق ا ا ااا لالتف ا ا اااا املتعل ا ا ااق ب ا ا ااأدوار
ومسا ا وليات ك اار م ااو البعث ااة وفري ااق الر ااد يف تنفي ااذ اتف اااا كوتون ااو واملفه ااوم
اةديد للع ليات؛
 - 03ي كااد ضاارور توايااق االتصااال وتعزيااز التنساايق بااح البعثااة وفريااق
الصعد؛
الر د يف ما يض لعاو ب مو أنش ة تنفيذية عل عيع ت
 - 02ي الااف ماار أ اارى عيااع الفصاااؤر يف ليربيااا باااالحرتام التااام ملركااز
أف اراد فريااق الر ااد والبعثااة فضااال عااو املنظ ااات والوكاااالت الااا تقااوم بريصااال
املساااعد اإلنسااانية إىل عي ااع أرجاااء ليربي ااا ،وي الااف ك ااذلت بااأو تيساار تل اات
الفصا اااؤر ع ليا ااات إيصا ااال لا ااذه املسا اااعد وأو تلتا اازم بد ا ااة بقواعا ااد القا ااانوو
اإلنساين الدو السارية؛
 - 05ي كد ضرور حتسح التنسيق يف تنفيذ ع لية إعاد الالجئاح إىل
ديارلم وإعاد توطح املشرديو دا ليا؛
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 - 06ي كد أيضا أمهية احرتام حقوا اإلنساو يف ليربيا ،وضرور القياام
فورا بر الح نظام السجوو يف لذا البلد؛
 - 07ي لا ا ا ااف إىل ا ما ا ا ا ااح العا ا ا ا ااام أو يقا ا ا ا اادم حبلا ا ا ا ااول  05كا ا ا ا ااانوو
ا ول/ديسا ا ا رب  0225تقري ا ا ارا مرحلي ا ا اا ع ا ا او احلال ا ا اة يف ليربي ااا ،ااا ف ا ا اي ذل ا ا ات
تنفيا اذ الوالي ا اة املع ا ا لدلة للبعثة واملفهوم اةديد لع لياهتا؛
 - 08يعا اارب عا ااو تقا ااديره لألما ااح العا ااام ورثل ا ا ااا اااص وعيا ااع أف ا اراد
البعثة للجهود الدووبة الا يبذلوهنا مو أجر إحالل السالم وحتقياق املصااحلة يف
ليربيا؛
 - 02يقرر إبقاء املسألة يد النظر.

وتيلاام رثاار فرنسااا عقااف التصااويت ،فقااال إنَّا ال بااد مااو اسااتيفاء
ع لد شروط لض او جنااح ع لياة الساالم .فباادئ ذي بادء ،ال ميياو أو
يعااود السااالم َّإال إذا تقياادت الفصاااؤر الليربيااة بالياماار بااللتزامااات الااا
تعهدت هبا يف أبوجا .وماو الضاروري ،اانياا ،أو توا ار ا مام املتحاد ،
جنبا إىل جنف مع فريق الر اد التاابع للج اعاة اال تصاادية لادول غارب
أفريقي ااا ،دع ه ااا إلك ااال ع لي ااة الس ااالم .و ااد ا لاوت الوف ااد الفرنس ااي
لصا القرار ن يوض تقسيم املهام بح بعثة مرا باي ا مم املتحد يف
ليربيا وفريق الر د التابع للج اعة اال تصادية لغرب أفريقيا بقصاد تعزياز
فعاليااة ا ف اراد يف امليااداو .وأ اعا ،ةااف عل ا اجملت ااع الاادو أو يوا اار
دع للعاملح مو أجر السالم يف ليربيا .وكاو عقد امل متر املعين بتقد
املساعد إىل ليربيا مبادر لامة ،ويأمر وفد فرنسا مو الدول واملنظ ات
الدولي ا ا ااة ،وال س ا ا ااي ا املنظ ا ا ااات املالي ا ا ااة الدولي ا ا ااة ،أو تظه ا ا اار الس ا ا ااهاء
وتتح ا ا اار املس ا ا ا ولية لي ا ا ااي مت لي ا ا ااو ،ال ل ا ا ااذا البل ا ا ااد وح ا ا ااده ب ا ا اار تل ا ا اات
املن قااة ا فريقيااة كلهااا ،مااو اساارتجا حالااة االسااتقرار والسااع يف طريااق
التقدم.006
و ااال رثاار االحتاااد الروسااي إو الق ارار الااذي تاختااذ لتااوه لااو تأكيااد
واض الساتعداد اجملت اع الادو لتقاد الادعم ،ال باا وال فحساف بار
با فعال أيضا ،إىل اةهود الا تبذهلا ا طرا الليربية والادول ا عضااء
يف االحتاااد اال تصااادي لاادول غاارب أفريقيااا ويف منظ ااة الوحااد ا فريقيااة
لوضاع حااد للحاارب يف ليربيااا .ورااا لا أمهيااة ا ااة عاماار بناااء الثقااة بااح
املشرتكح يف ع لية السالم .ويرى وفد بلده أو لناح أمهية بالغة للحيم
ال اوارد يف الق ارار بالتأكيااد عل ا احلاجااة إىل إ امااة ااالت وايقااة وتعاااوو
ااادا ب ااح بعث ااة مرا ب ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا وفري ااق الر ااد الت ااابع
للج ا ا ااعة اال تصا ا اادية ل اادول غ اارب أفريقي ااا يف أنشا ا ة ع لياهت ااا علا ا
عيا ا ا اع املسا ا اتويات .ول ااذا اإلج ا اراء سا ا ايدعم جن اااح ع لي ا ا اة الس ا ا االم يف
ليربي ا اا ،والتجربااة اإلةابيااة الااا اكتساابت مااو ااالل التعاااوو الع لااي بااح
ا م اام املتح ااد واملنظ ااة اإل لي ي ااة بغي ااة اايانة الس االم وا م ااو ال اادوليح
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ستثا ا ا ا ا ا ابت فاؤا ا ا ا ا ادهتا بالنسا ا ا ا ا ابة لع ليا ا ا ا ا اات حف ا ا ا ا ام السا ا ا ا ا االم ا ا ا اارى
كذلت.007

ا ول/ديس ا رب فساايفقد كثااع مااو املتحاااربح واملاادنيح اقااتهم يف ع ليااة
السالم.008

و الت رثلة الواليات املتحد إن وفقا لل فهاوم اةدياد للع لياات،
س ااييوو لبعث ااة مرا ب ا ااي ا م اام املتح ااد يف ليربي ااا دور رؤيس ااي ك ااا أهن ااا
س ا ااتتح ر مسا ا ا ولية مالي ا ااة بالنس ا اابة لع لي ا ااة تسا ا اري القا ا اوات .وتعتق ا ااد
الواليات املتحاد أناَّ ةاف علا الوكااالت اإلنساانية الدولياة واملنظ اات
غع احليومية أو تشرتح يف ع لية السالم يف أ رب و ت رياو ،ال َّو
ربهتااا ومواردلااا ستيساار العاافء امللق ا عل ا عاااتق بعثااة مرا ب ااي ا ماام
املتحد يف ليربيا فحسف ،بر ليي تيفر أيضا تنفيذ الع لية كلها ،مو
نا ا ااز السا ا ااالح إىل تس ا ا اري الق ا ا اوات إىل إعا ا اااد االنا ا اادمال يف اجملت ا ا ااع،
ب ريق ا ا ا ااة تت ي ا ا ا ااز باليف ا ا ا اااء والس ا ا ا اارعة والتنس ا ا ا اايق .وتع ا ا ا اار الوالي ا ا ا ااات
املتحا ااد با اادأب ،إىل جانا ااف بلا ااداو أ ا اارى كثا ااع  ،عل ا ا تعبئا ااة امل ا اوارد
الالزمااة للاادعم اإلداري لا َاوْز فريااق الر ااد ،ولااو شاارط مساابق لا َاوْز بعثااة
امل ارا بح نفس ااها والب اادء الفعل ااي لع لي ااة ن ااز الس ااالح والتسا اري  .ولي ااو
احليوم ااة االنتقالي ااة الوطني ااة الليربي ااة والفص اااؤر الليربي ااة املتحارب ااة وفري ااق
الر د ةف عليها أو تبذل صارى جهدلا باملوارد املتاحة هلا ا و بغية
اوز فري ااق الر ااد يف ك ااانوو
االس اات رار يف حتري اات الع لي ااة .أم ااا إو ي ا َ

وذكر رثر رواندا َّ
أو بلده يود أو ييرر مر أ رى ناداءه إىل جملاس
ا م ااو وا مان ااة العام ااة ب ا َّاأال تس ا َّاوى املش اااكر ا فريقي ااة َّإال م ااو ااالل
امل سسات ا فريقية وحدلا ،نظرا َّو ا ار سييوو أكرب والتيلفة أ ر.
ففااي ضااوء احلالااة اال تصااادية الااا متاار هبااا القااار ا فريقيااة ،فا َّ
ارو منظ اهتااا
اإل لي يااة ودوو اإل لي يااة ال حتتااال َّإال إىل الاادعم املااادي واملعنااوي ليااي
تنجااز عل ا حنااو أفضاار املهااام الااا كلفتهااا هبااا الاادول .وال نساات يع أو
نيف اار الس ااالم واالس ااتقرار يف الص ااومال وروان اادا وليربي ااا دوو أو نيف اار
التن ية اال تصادية يف لاذه البلاداو ،ولاذلت ف َّ
ارو وفاد بلاده يادعو جملاس
ا مااو و يتهااذ هنجااا تلفااا .وأشااار إىل أو إ امااة ”مشاارو مارشااال“
للصااومال ورواناادا وليربيااا ليساات أم ارا ريااو التحقيااق وجمااديا فحسااف،
ولينا ا ضا اروري أيض ااا ،ب اار وال غ اال عنا ا ملس اااعد ل ااذه البل ااداو علا ا
الو و عل أ دامها مو جدياد .و اد يا ار إمهاال أفريقياا تاأاعا سالبيا ال
عل البلداو ا فريقية وحدلا ،وليو أيضا عل القارات اجملاور هلا.002
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