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 موجَّهة من فرنسا  7117ديسمبر /كانون األول  11و  11رسائل مؤرخة  - 1
 والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية

 الرؤيسة بياو مو: 0223أبرير /نيساو 8امل ر   ررررررالمق

في اااا أتجريااات  ، ويف أعقااااب مشااااورات0223أبريااار /نيسااااو 8يف 
بااااح أعضاااااء اجمللااااس، أ اااادرت الرؤيسااااة البياااااو التااااا  نيابااااة عااااو جملااااس 

 :0ا مو
أبريااااار /نيسااااااو 8أجااااارى أعضااااااء اجمللاااااس مشااااااورات غاااااع ر ياااااة بتاااااارين 

مااارس /آذار 30املاا ر  ( 0222) 728القاارار مااو  03، ع اال  بااالفقر  0223
أو يف و ااات ، يوماااا   021، الاااا  ااارر اجمللاااس  وجبهاااا أو يساااتعرض كااار 0222

علاااا   7إىل  3أ ااارب إذا ت لبااات احلالااااة ذلااات، التااادابع املفروضااااة يف الفقااارات 
 .اة العية العربية الليبية

 وبعااااااد  ااااااا  عيااااااع ا راء املعاااااارب عنهااااااا أاناااااااء املشاااااااورات، اسااااااتنتجت
فرت االشااااااروط الضاااااارورية تااااااو  اجمللااااااس أناااااا  لاااااايس مثااااااة اتفاااااااا علاااااا  أوَّ  رؤيسااااااة
 728مااااااااو القاااااااارار  7إىل  3تاااااااادابع اةاااااااازاءات املقاااااااارر  يف الفقاااااااارات  لتعاااااااادير

(0222.) 

 بياو مو الرؤيسة: 0223أغس س /آب 03امل ر   ررررررالمق
أتجرياااااات  ، ويف أعقاااااااب مشاااااااورات0223أغساااااا س /آب 03يف 
أ ادرت الرؤيساة البيااو التاا  نياباة عاو جملاس  بح أعضاء اجمللاس،في ا 
 :2ا مو

أغساااااا س /آب 03أجاااااارى أعضاااااااء اجمللااااااس مشاااااااورات غااااااع ر يااااااة يف 
ماارس /آذار 30، امل ر  (0222) 728مو القرار  03، ع ال  بالفقر  0223
أو يف و اات  يومااا ، 021، الااذي  اارر اجمللااس  وجبهااا أو يسااتعرض كاار 0222

ضاد  7إىل  3، التدابع املفروضة  وجاف الفقارات أ رب إذا ت لبت احلالة ذلت
 .اة العية العربية الليبية

باااااااااديت أانااااااااااء املشااااااااااورات، وبعاااااااااد االسااااااااات ا  إىل عياااااااااع ا راء الاااااااااا أت 
الظارو  الالزماة متاوفر   ليس لنااح اتفااا علا  أوَّ   رؤيسة اجمللس أنَّ  استنتجت

 728و القااااااارار مااااااا 7إىل  3لتعااااااادير تااااااادابع اةااااااازاءات احملااااااادد  يف الفقااااااارات 
(0222.) 

(: 3302اةلسااااة ) 0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 00املاااا ر   المقرررررر
 (0223) 883القرار 

، 0223ناوف رب /تشاريو الثااين 00، املعقود  يف 3302يف اةلسة 
 21رساااؤر م ر ااة ”أدرل جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  البنااد املعنااوو 

________ 
0 S/25554. 
2 S/26303. 

فرنسا وامل لية املتحد  موجَّهة مو  0220ديس رب /كانوو ا ول  23 و
ونظار “ لربي انيا العظ   وآيرلندا الش الية والوالياات املتحاد  ا مرييياة

ودعااااا اجمللااااس رثلااااي اة العيااااة العربيااااة الليبيااااة . 3فياااا  يف اةلسااااة ذاهتااااا
طلاابهم، إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو بناااء  علاا   والسااوداو ومصاار،

اا مث. ييااوو هلاام احلااق يف التصااويت انتباااه ( الاارأس ا  ضاار)الاارؤيس   وجَّ
أعضاااااء اجمللااااس إىل مشاااارو   اااارار مقاااادَّم مااااو فرنسااااا وامل ليااااة املتحااااد  

 .5وااؤق أ رىعدل   إىلأيضا   انتبالهمووجَّ   .2والواليات املتحد 
 وشيت رثر اة العية العربية الليبياة يف كاوو جملاس ا ماو جمت عاا  

لم  للنظر يف موضو  يهدد فاجمللس مو وجهة نظره . الدوليحوا مو الس 
جمت ع للنظر يف مشرو   رار يساع  إىل تشاديد اةازاءات املفروضاة علا  

 وحقيقاااااة ا مااااار أوَّ (. 0222) 730    ميتثااااار للقااااارار بلاااااده حبجاااااة أنَّااااا
يتصر ب لاف  ما يف إالَّ  حيومة بلده  د استجابت للقرار بصور  كاملة،

اا. ليم املته ااح املزعااومحالواليااات املتحااد  وامل ليااة املتحااد  تساا ر و  حتت
تلاااات املشاااايلة بعااااد بساااابف وجااااود ناااازا   ااااانوين خبصااااوص حتديااااد البلااااد 

و اااد  ااادمت اة العياااة العربيااااة . املهاااتص  حاك اااة لاااذيو الشهصاااح
مااذكر  تضااا نت  0223ساابت رب /أيلااول 00الليبيااة إىل ا مااح العااام يف 

 728و ( 0222) 730تتصاااار  و فهااااا القااااانوين مااااو القااااراريو  نقاطااااا  
ويف تلاات املااذكر ، طرحاات اة العيااة العربيااة الليبيااة بعااس . 6(0222)

ضاااادمها املوجَّهااااة  هما ساااائلة علاااا  افاااارتاض أو املته ااااح ساااايتحدياو الااااتت 
وتضاا نت . علاا  أو حياك ااا أمااام حمي ااة أجنبيااة وأهن ااا ساايوافقاو طوعااا  

ماااا يتصااار بالبلاااد  ف تقاااد  توضااايحات وضااا انات يفلاااطأيضاااا   املاااذكر 
، تلقااات حيوماااة بلاااده 0223سااابت رب /أيلاااول 22ويف . جنااا  املعاااينا 

 22وأ  رتااااا  يف  7ردود ا ماااااح العاااااام علااااا  بعاااااس ا سااااائلة امل روحاااااة
 د د تزويد الشهصح املشتب  فيه ا باالردود بأنَّ   0223سبت رب /أيلول

________ 
كاااو اجمللااس  ااد اتفااق، يف مشاااورات سااابقة، علاا  االستعاضااة بالصااياغة احلاليااة  3

لبناااد جااادول ا ع اااال عاااو الصاااياغتح الساااابقتح اللتاااح ناااو   البناااد يف إطارمهاااا؛ وبالتاااا  
 (.الفصر الثاين ؛ وانظر أيضا  S/PV.3312انظر )حتذفت لاتاو الصياغتاو مو القاؤ ة 

2 S/26701. 
، ورسااؤر (S/26304)ماو رثار فرنساا  0223أغسا س /آب 03رسالة م ر ة  5
ماااااو رثاااااار  0223أكتاااااوبر /تشااااااريو ا ول 22 و 08و  0 سااااابت رب و/أيلاااااول 22م ر اااااة 

، وكلهاااااااا (S/26629و  S/26604 و S/26523و  S/26500)اة العياااااااة العربياااااااة الليبياااااااة 
 .إىل ا مح العامموجَّهة 
ىل ا مااااح العااااام مااااو رثاااار موجَّهااااة إ 0223ساااابت رب /أيلااااول 22رسااااالة م ر ااااة  6

ماااو أمااااح  0223ساااابت رب /أيلاااول 00اة العياااة العربياااة الليبيااااة، حييااار هبااااا رساااالة م ر ااااة 
اللجناااة الشاااعبية العاماااة لالتصاااال اااااارجي والتعااااوو الااادو  وضااا ي تها الاااا حتتاااوي علااا  

 (.S/26500)موجَّهة إىل ا مح العام ( غع م ر ة)مذكر  
 .اؤق جملس ا مومو وا صدر كوايقةت   7
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علاا  أو الضاا انات الااا أيضااا   ود التأكيااد لألمااح العااام. 8ذات الصاالة
اة العياااة العربياااة الليبياااة لاااو تعااارتض علااا   كافياااة ومقبولاااة، وأوَّ  ااادلمها  

اااا ا مثااااول الشهصااااح املشااااتب  فيه ااااا أمااااام القضاااااء االساااايتلندي، باااار إهنَّ
وعااالو  علااا  ذلااات، . سااتحثه ا علااا  املثااول أماااام احملاااكم االسااايتلندية

اة العية العربية الليبية ستتعامر مع امل الف   تدلمت تأكيدات عل  أوَّ 
رنسااااية باااانفس التصاااا يم الااااذي تعاملاااات باااا  مااااع امل الااااف ا مريييااااة الف

الشهصاااح املشاااتب  فيه اااا    وأشاااار املاااتيلم كاااذلت إىل أوَّ . والربي انياااة
ارى يف ميااو  يرفضا احملاك ة مو حيص املبدأ، ولينه ا أ ارلا علا  أو  ت
مييااو فياا  ضاا او احلياااد واإلنصااا  ومييااو اختاااذ اإلجااراءات والرتتيبااات 

ويف إطاااار مسااااعي اة العياااة العربياااة . إلجاااراء حماك اااة كهاااذه السااالي ة
لاا ذو  الليبيااة إلةاااد حاار لل شاايلة، د االتصااال حبيومااة سويساارا طلبااا  

بأو بلاده  اد اساتجاب بشاير أيضا   وذكلر. برجراء احملاك ة عل  أرضها
إةاااايب ل لاااف دفاااع التعاااويس املالؤااام باااأو أعلاااو اساااتعداده للااادفع إذا د 

وطااؤر  ( 013الرحلاة )يت  عاو إساقاط طااؤر  شاركة بااو آم إابات مس ول
 (.772 الرحلة) UTAشركة 

 للغايااة بين ااا تباال اةانااف ا  اار املو ااال الليااا  كاااو مرنااا  إوَّ  و ااال
ودفااااع بااااأو اةاااازاءات . يقااااوم علاااا  من ااااق القااااو  ومتعنتااااا   متصاااالبا  مو فااااا  

ا آاااار املفروضااة علاا  بلااده  ااد أضااارت الشااعف الليااا  بشااد  وكاناات هلاا
، ماو احملظاور أو تاورَّد وبشير أكثار حتديادا  . سلبية عل       اإل اؤية

إىل اة العيااة العربيااة الليبيااة   ااع الغيااار واااادمات اهلندسااية و اادمات 
الصاايانة الالزمااة لل اااؤرات الليبيااة وميولناهتااا، رلااا كاااو لاا  أااار ساال  علاا  

ات املتحاد  وامل لياة باأو الوالياأيضاا   ودفاع.   اا  حياوي ماو اال تصااد
املتحااد  حتاااوالو، حتاات رعايااة ةنااة جملااس ا مااو املنشااأ  يف إطااار القاارار 

“ احلجا  الواليااة”، توسايع ن ااا اةازاءات باساتهدام (0222) 728
مو أو تشديد اةزاءات لو حير املشايلة وحذَّر  .“املوا ال املتصلبة”و 

 .بر سيزيدلا تعقيدا  
اا اااأ القاااانوين ”نفاااس ييااار ر   إنَّااا وت ااارلا إىل مشااارو  القااارار فقاااال

الذي و ع في  القراراو السابقاو بربط اة العياة العربياة الليبياة “ اةسيم
باإلرلاااااب الاااادو  دوو أي سااااند سااااوى االشااااتباه يف اانااااح مااااو الرعايااااا 

إىل تقااااارير الوكاااااالت االسااااتهباراتية الااااا لااااي أحيااااام  الليبيااااح اسااااتنادا  
اار يف لاااذا الصاادد بااأو بلاااده . مساابقة   يااتم بعااد إاباهتاااا بااأي دلياار وذكل

 2موجَّهاة إىل ا ماح العاام 0222ماايو /أياار 02أعلو يف رساالة م ر اة 
  ال توجاااااد أي معسااااايرات نباااااذه القااااااطع ل رلااااااب الااااادو ، وأكاااااد أنَّااااا

نظ اات أو عاعاات إرلابياة علا  أراضاي ، ودعاا لتدريف اإلرلابيح أو م
مشرو  القرار ميثر  و ال كذلت إوَّ . ا مم املتحد  إىل التحقق مو ذلت

 حيام امليثاا وأعرا  القانوو الدو ، فهو يتعامار “  ار ا   انتهاكا  ”
. الفصار الساادس مع نازا   انوين يف إطار الفصر السابع مو امليثاا، ال

  لايس مثااة ماا ياربر مشارو  القارار  اا أو ا طاارا  إنَّاال   ااؤ وا تاتم كل تا 
________ 

8 S/26523. 
2 S/23918. 

يف لااذا الصاادد تأكيااد وكاارَّر  .تقاارتب مااو املرحلااة النهاؤيااة لتسااوية النااازا 
التاازام حيومااة بلااده برةاااد حاار يف إطااار القااانوو الاادو  لل شاايلة الااا 

أماااا بالنسااابة . نشاااأت عاااو طلباااات الوالياااات املتحاااد  وامل لياااة املتحاااد 
الل لبات ا . تتضا لو أي شايء يناا س القاانوو ا اللفرنسية، فقد أكاد أهنَّ

  لاااو   حيااااول القاضاااي الفرنساااي القااادوم إىل اة العياااة ولاااو يعتقاااد أنَّااا
العربية الليبية علا  مام مادملر  عسايرية ليانات لارد بلاده علا  ال لباات 

الفرنسية نتاؤ  مشجلعة
01. 

 فأشاااار إىل أوَّ وتيللااام رثااار الساااوداو باسااام جامعاااة الااادول العربياااة، 
ا زمة القاؤ ة بح اة العية العربية الليبية مو جانف والواليات املتحد  
وفرنساااا وامل ليااااة املتحااااد  مااااو اةانااااف ا  اااار لااااي نااااازا   ااااانوين ينبغااااي 

مااو الفصااار السااادس ماااو امليثااااا،  33التعاماار معااا  علاا  أسااااس املااااد  
ااالم  تتهااادلد يف إطاااار الفصااار الساااابع الاااذي يتنااااول ا   اااار الاااا ال الس 

 وينبغاي تساوية لاذا الناازا  يف حمي اة  ضااؤية، وحتدياادا  . وا ماو الادوليح
حمي اااة العااادل الدولياااة، ال يف جملاااس ا ماااو، فهاااو غاااع ميلاااال  وجاااف 

املوضااو  املعااروض علاا   وأشااار إىل أوَّ . امليثاااا   ارسااة املهااام القضاااؤية
اةامعااااة  ااااد  اجمللااااس خيااااص دولااااة عضااااوا  يف جامعااااة الاااادول العربيااااة، وأوَّ 

أعربااات عاااو اساااتعدادلا للقياااام باملسااااعي احل ياااد  والتعااااوو ماااع ا ماااح 
ويف لاااذا الساااياا،  امااات اةامعاااة بتشااايير ةناااة . العاااام وجملاااس ا ماااو

ةاد تسوية عادلة ميونة مو سبعة أعضاء عتهد إليها  تابعة الت ورات وإ
وسل ية للنازا   ا يت اش  مع  واعد القانوو الدو  والعدالة واملعالدات 

و اااد اساااتندت اةامعاااة يف تعاملهاااا ماااع ا زماااة إىل . الصااالة الدولياااة ذات
  ينبغاي تساوية عياع املنازعاات ميثاا ا مم املتحد  الذي يانص علا  أنَّا

االم را الساال ية دوو تعاااريسالدوليااة باااال ت  وا ماااو الاادوليح لله ااار،  الس 
ودفاع باأو مشارو  القارار . ماو امليثااا 52واستندت با  ص إىل املاد  

وعاااالو  علااا  . املعاااروض علااا  اجمللاااس لااايس أفضااار طريقاااة إلهنااااء الناااازا 
ذلااات،  اااد تياااوو لااا  نتااااؤ  سااالبية و اااد يزعاااز  اقاااة البلاااداو الصاااغع  يف 

وينبغااي تفسااع . جمللااسالتسااوية القانونيااة ملثاار لااذه املنازعااات ويف حياااد ا
النصاااااوص القانونياااااة، وباااااا  ص امليثااااااا، بواسااااا ة ا جهاااااز  القضااااااؤية 

غعلااااااااااا، وال ةااااااااااوز  ي ليئااااااااااة أ اااااااااارى أو متاااااااااان  نفسااااااااااها لااااااااااذا  دوو
تأاع اةزاءات  د  اوز الشعف الليا   مو أوَّ أيضا  وحذَّر  .اال تصاص

مو امليثاا  51 ويف لذا السياا، ال مييو لل اد . وطال البلداو اجملاور 
أو تقاااادم سااااوى حاااادا أد  مااااو املساااااعد  ملااااو يعااااانوو مااااو جاااارلاء فاااارض 

 .00اةزاءات
 وتا   00بأغلبية واعتت د  مشرو  القرار للتصويتطترح  وبعد ذلت

باكسااااتاو )، ماااع عااادم اعااارتاض أي عضااااو وامتناااا  أربعاااة أعضااااء م يااادا  
 883عاااااااو التصاااااااويت بو اااااااف  القااااااارار  ،(وجيباااااااوي والصاااااااح واملغااااااارب

 :ما يلي نص  ، ويف(0223)

________ 
01 S/PV.3312 26 إىل 3، الصفحات. 
 .32إىل  31، الصفحات املرجع نفس  00
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 ،جملس ا مو إوَّ 
يناااير /كااانوو الثااين  20املا ر  ( 0222) 730 راريا   إذ ي كاد ماو جديااد

 ،0222مارس /آذار 30امل ر  ( 0222) 728 و 0222
احليوماااااة الليبياااااة   متتثااااار باليامااااار هلاااااذيو  وَّ  وإذ يساااااوره باااااالغ القلاااااق

 عل   دورمها، مضي أكثر مو عشريو شهرا   القراريو بعد
 عل  القضاء عل  اإلرلاب الدو ، من  وتص ي ا  
بوجااااوب تقااااد  املساااا ولح عااااو ارتياااااب أع ااااال اإلرلاااااب  مناااا  وا تناعااااا  
 العدالة، الدو  إىل

  ع أع ال اإلرلاب الدو ،  ا يف ذلات ا ع اال  بأوَّ  أيضا   من وا تناعا  
 الا ييوو فيها للدول ضلع مباشار أو غاع مباشار، أمار جاولري للحفااع علا 

لم   وا مو الدوليح،الس 
، يف لذا الساياا، أو اسات رار امتناا  احليوماة الليبياة عاو إدهاار و د  رر

ملساااااات ر امتناعهااااااا ا رفضااااااها ل رلاااااااب باااااارجراءات مل وسااااااة، وبصااااااور   ا ااااااة
االسااااتجابة بصااااور  تامااااة وفعليااااة لل لبااااات واملقااااررات الااااوارد  يف القااااراريو  عااااو
اااااااااااالم  يالواااااااااااااا، يش(0222) 728و ( 0222) 730 وا مااااااااااااو هتدياااااااااااادا  للس 

 الدوليح،
تشاااااريو  0 سااااابت رب و/أيلاااااول 22بالرساااااالتح املاااا ر تح  عل اااااا   وإذ حياااايط

 أماااح اللجناااة الشاااعبيةهتح إىل ا ماااح العاااام ماااو واملاااوجَّ  0223أكتاااوبر /ا ول
املنا شاة  العامة لالتصال ااارجي والتعاوو الدو  لليبيا وكل ت  الا ألقالا أانااء

فيهااا ليبيااا  الثامنااة وا ربعااح والااا أعلناات العامااة أمااام اة عيااة العامااة يف دورهتااا
علا  املثاول “ Pan Am-013” عزمهاا علا  تشاجيع املته اح بتفجاع ال ااؤر 

ية ال ات الفرنسااااااااالسااااااا وتلندا، واساااااااتعدادلا للتعااااااااوو ماااااااعلل حاك اااااااة يف ساااااااي
 ،“UTA 772”ة تفجع ال اؤر  ااة يف  ضياااملهتص

 2عااو امتناناا  لألمااح العااام ملااا بذلاا  مااو جهااود ع ااال  بااالفقر   وإذ يعاارب
 ،(0222) 730 مو القرار

مااو ميثاااا ا ماام املتحااد ،  51إىل حااق الاادول،  وجااف املاااد   وإذ يشااع
يف أو تتااذاكر مااع اجمللااس حيث ااا  ااد نفسااها تواجاا  مشاااكر ا تصااادية  ا ااة 

 اإلنفاذ، ناشئة عو تنفيذ تدابع لل نع أو
  وجف الفصر السابع مو امليثاا، وإذ يتصر 

مو التأ ع  مر  أ رى بأو متتثر احليومة الليبية دو ا مزيد ي الف - 0
 ؛(0222) 728و ( 0222) 730للقراريو 
المتثااال احليومااة الليبيااة ملقااررات اجمللااس، أو يتهااذ ضاا انا   ،يقاارر - 2

بالتو يات القياساي  11/01ماو السااعة  التادابع التالياة الاا يبادأ نفاذلاا اعتباارا  
 0223ديسا رب /كاانوو ا ول  0ل  ليم الشر ي مو الواليات املتحاد  ماو ياوم 

 06للشاااروط املبيناااة يف الفقااار  وفقاااا   إىل اجمللاااستقريااارا   ا ماااح العاااام ااادَّم  إذا إالَّ 
 .أدناه

أو علاا  عيااع الاادول الااا توجااد فيهااا أمااوال أو مااوارد  أيضااا   يقاارر - 3
(  اااا يف ذلااات ا ماااوال الناعاااة عاااو امل تلياااات أو املتولاااد  عنهاااا)مالياااة أ ااارى 

 :أو غع مباشر  متليها أو تسي ر عليها بصور  مباشر 

 احليومة الليبية أو السل ات العامة يف ليبيا؛ ( أ )
 أو أي مشرو  ليباي؛ (ب)

تااااح لاااي أو غعلاااا ماااو تت  الَّ أ أو   اااد تلااات ا ماااوال واملاااوارد املالياااة وأو تضااا و
ا ماااوال واملااااوارد املاليااااة ا  اااارى، سااااواء عاااو طريااااق رعايالااااا أو عااااو طريااااق أي 

بصااااااااور  مباشااااااااار ، أو غاااااااااع مباشااااااااار ، إىل أشااااااااهاص ماااااااااو دا ااااااااار أ الي هاااااااااا، 
السااااااال ات العاماااااااة الليبياااااااة أو لصااااااااحلها أو إىل، أو لصاااااااا ، أي  أو احليوماااااااة
ليا  ولو الذي يتقصاد با ،  غاراض لاذه الفقار ، أي مشارو   ااري أو  مشرو 

مشاارو  مرافااق عامااة متلياا  أو تسااي ر علياا  بصااور  مباشاار  أو غاااع   ااناعي أو
 :مباشر 

 السل ات العامة الليبية؛احليومة أو  ‘0’
ومتليااااااا   أو منظ اااااااا   قاماااااااا  أو أي كيااااااااو، حيث اااااااا كااااااااو مت  ‘2’

 السل ات العامة الليبية؛ تسي ر علي  احليومة أو أو
  يتصاار  نيابااة عااو أو أي شااهص تعرفاا  الاادول علاا  أنَّاا ‘3’

 قاماااا  احليوماااة أو السااال ات العاماااة الليبياااة أو أي كيااااو، حيث اااا كااااو مت 
أو تساي ر عليا  احليوماة أو السال ات العاماة الليبياة، ومتليا   منظ ا   أو

  غراض لذا القرار؛
أعااااله ال تن باااق  3أو التااادابع الاااا تفرضاااها الفقااار   يقااارر كاااذلت - 2

علااااا  ا ماااااوال أو املاااااوارد املالياااااة ا  ااااارى ا تياااااة ماااااو بياااااع أو تورياااااد أي نفاااااط 
ال بيعااااي، منتجااااات نف يااااة،  ااااا يف ذلاااات الغاااااز ال بيعااااي ومنتجااااات الغاااااز  أو
ر ماو لنااح بعاد املنتجات أو السلع الزراعياة الاا يياوو منشا لا ليبياا وتصادَّ  أو

أعااااله، بشااارط أو تاااود  لاااذه ا ماااوال يف حساااابات  2يف الفقااار  احملااادَّد  املوعاااد
 هلذه ا موال؛ مصرفية مستقلة تفت   صيصا  

لااا ر رعايابَااعلاا  عيااع الاادول أو حتظاار تزويااد ليبيااا، مااو     أوَّ  يقارر - 5
د  يف مرفااق لااذا القاارار وكااذلت تزوياادلا أو مااو أ الي هااا، بااأي مااو البنااود املعاادَّ 

بااااأي نااااو  مااااو أنااااوا  املعاااادات واإلماااادادات ومنحهااااا ترتيبااااات تاااار يص لصاااانع 
  يانة لذه البنود؛ أو

  إع ااال  ( 0222) 728أنا  بغياة إع اال أحياام القارار  أيضا   يقرر - 6
 :، عل  عيع الدول أوكامال  

ت لااف إغااالا عيااع مياتااف اا ااوط اةويااة العربيااة الليبيااة  ( أ )
 ؛وكامال   فوريا   املوجود  يف أ الي ها إغال ا  

حتظر أية معامالت  ارياة ماع اا اوط اةوياة العربياة الليبياة  (ب)
ر رعايالاااا أو ماااو أ الي هاااا،  اااا يف ذلااات  باااول أو، اعت ااااد، أيااااة بَاااماااو    

 شركة؛تذاكر أو وااؤق أ رى تصدرلا تلت ال
حتظر  يام رعايالا، أو القيام مو دا ار أ الي هاا، بالاد ول  (ل)

 : ديد الرتتيبات مو أجر يف أية ترتيبات أو

إتاحاااة أي طااااؤرات أو أجااازاء ماااو طااااؤرات بغياااة تشاااغليها  ‘0’
 دا ر ليبيا؛

أو تقااااد  اااااادمات اهلندسااااية أو  اااادمات الصاااايانة  ي  ‘2’
 ليبيا؛أجزاء مو طاؤرات دا ر  طاؤرات أو
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حتظااار  ياااام رعايالاااا، أو القياااام ماااو دا ااار أ الي هاااا، بتزوياااد  (د)
ة م ااارات ليبيااة مدنيااة ة مااواد يتقصااد هبااا تشااييد أو حتسااح أو  اايانة أيَّااأيَّاا
ة  اااادمات عساااايرية ومااااا ياااارتبط بااااذلت مااااو مرافااااق ومعاااادات، أو أيَّاااا أو

ة م اااااااااااارات لندسااااااااااية أو  اااااااااادمات أ ااااااااااارى أو عنا اااااااااار لصااااااااااايانة أيَّاااااااااا
عساايرية ليبيااة أو ماااا ياارتبط هبااا ماااو مرافااق ومعاادات، باساااتثناء  أو مدنيااة

معدات ال وارئ واملعدات واادمات املرتب ة مباشر   را باة احلركاة اةوياة 
 املدنية؛

حتظاار  ياااام رعايالااا، أو القياااام ماااو دا اار أ الي هاااا، بتقاااد   (لا)
مساااااعد  أو تااااادريف إىل ال ياااااريو أو مهندساااااي ال اااااعاو  أيااااة مشاااااور  أو

الليبيح أو أفراد فرا  يانة ال اؤرات والصيانة ا رضاية املارتب ح بتشاغير 
 ال اؤرات وامل ارات دا ر ليبيا؛

حتظاااار  يااااام رعايالااااا، أو القيااااام مااااو دا اااار أ الي هااااا، بااااأي  (و)
  ديد  ي تأمح مباشر لل اؤرات الليبية؛

 عاو  ياام عياع الادول( 0222) 728أو ماا تقارر يف القارار  ي كد - 7
  بتقلااايص عااادد ماااودفي البعثاااات الدبلوماساااية واملراكاااز القنصااالية الليبياااة تقليصاااا  

يشا ر عياع البعثاات واملراكاز الااا أتنشائت مناذ اختااذ ذلات القارار أو بعااد كباعا  
 بدء نفاذ لذا القرار؛

أو علا  حيومااات عياع الادول، وعلاا  حيوماة ليبياا، اختاااذ  يقارر - 8
ليم أي حااااق ماااادع  اسااااتجابة ل لااااف مااااو التاااادابع الالزمااااة ليفالااااة عاااادم تساااا

احليوماة أو الساال ات العامااة الليبيااة، أو أي مااواطو ليباااي، أو أي مشاارو  ليااا   
أعاااااله، أو أي شاااهص ي الاااف عاااو طريااااق أي  3ك اااا لاااو معااار  يف الفقااار  

مااااا يتصاااار بااااأي عقااااد  شااااهص أو مشاااارو  مااااو لااااذا القبياااار أو ملصاااالحت ، يف
تنفيااااذه أو تنفيااااذلا بساااابف التاااادابع معاملااااة أ اااارى أو ع ليااااة  اريااااة يتااااأار  أو

 املفروضة هبذا القرار أو القرارات ذات الصلة أو ع ال  هبا؛
( 0222) 728إىل ةنة جملس ا مو املنشأ   وجف القارار  يوعز - 2

ل أعااااله وأو تعااااد   7إىل  3أو تضاااع بسااارعة مباااادئ توجيهياااة لتنفياااذ الفقااارات 
اا ، (0222) 728ة لتنفيااذ القاارار ر، حسااف اال تضاااء، املبااادئ التوجيهيااوتي  

 من ؛( أ) 5وخبا ة الفقر  
 728إىل ةنااااااة جملااااااس ا مااااااو املنشااااااأ   وجااااااف القاااااارار  يعهااااااد - 01

 حيااام املاااد    ه ااة حبااص طلبااات املساااعد  احملت اار ورودلااا طبقااا  ( 0222)
مو ميثاا ا مم املتحاد  وتقاد  تو ايات بشاأهنا إىل رؤايس اجمللاس الختااذ  51

 اإلجراء املالؤم؛
أو ال شاااايء يف لااااذا القاااارار ميااااس واجااااف ليبيااااا يف التقيااااد  ي كااااد - 00

 نها ا جن  وتسديده؛يْ خبدمة دَ املتعل قة  الد يق جب يع التزاماهتا
إىل عياااع الااادول،  اااا يف ذلااات الااادول غاااع ا عضااااء يف  ي لاااف - 02

 حياااام لاااذا وفقاااا   ا مااام املتحاااد ، وكااار املنظ اااات الدولياااة أو تتصااار  بد اااة
ة حقاااوا أو التزاماااات رنوحاااة أو مفروضاااة القااارار، بصااار  النظااار عاااو وجاااود أيَّااا

 وجااااف أي اتفاااااا دو  أو أي عقااااد د الااااد ول فياااا  أو أي تاااار يص أو إذو 
 عد نفاذ لذا القرار؛من   بر مو 

  05ماااو عياااع الااادول أو تقااادم إىل ا ماااح العاااام حبلاااول  ي لاااف - 03
عااو التاادابع الااا وضااعتها للوفاااء بااللتزامااات تقرياارا   0222يناااير /كااانوو الثاااين

 أعاله؛ 7إىل  3املبينة يف الفقرات 
ا مح العاام إىل موا الة دوره علا  النحاو املباح يف الفقار   يدعو - 02

 ؛(0222) 730و القرار م 2
إىل عياااااااااع الااااااااادول ا عضااااااااااء أو تقاااااااااوم  ي لاااااااااف مااااااااار  أ ااااااااارى - 05

وفعَّالااة  ، بتشااجيع احليومااة الليبيااة علاا  االسااتجابة بصااور  كاملااةوعاعيااا   ،فرديااا  
 728و ( 0222) 730إىل ال لبااااااااااااااات واملقااااااااااااااررات الااااااااااااااوارد  يف القااااااااااااااراريو 

 ؛(0222)
عااو اسااتعداده إلعاااد  النظاار يف التاادابع املبينااة أعاااله ويف  يعاارب - 06
بغية تعليقها عل  الفور إذا أبلغ ا ماح العاام اجمللاس أو ( 0222) 728القرار 

“ Pan Am-013”احليومة الليبياة  اد كفلات مثاول املته اح بتفجاع ال ااؤر  
ااااااأماااااام احملي ااااااة املناساااااابة يف امل ليااااااة املتحااااااد  أو الواليااااااات املتحااااااد   ا  ااااااد وأهنَّ

-UTA”ماا يتعلاق بتفجاع ال ااؤر   استجابت للسل ات القضاؤية الفرنسية يف
لل لباااااات تاماااااا   امتثااااااال   ، وبغياااااة رفعهاااااا علااااا  الفاااااور حاااااح متتثااااار ليبياااااا“772

، وي لاف إىل (0222) 728و ( 0222) 730واملقاررات الاوارد  يف القاراريو 
إىل تقرياااارا   ا التعليااااق،ماااو لااااذيومااااا   ا ماااح العااااام أو يقاااادم، يف غضاااوو تسااااعح
( 0222) 730  مااااو أحيااااام  رارياااا  جملااااس ا مااااو عااااو امتثااااال ليبيااااا ملااااا تبقَّاااا

، ويف حالااااة عاااادم االمتثااااال، يعاااارب عااااو تصاااا ي   علاااا  أو (0222) 728 و
 تعليق لذه التدابع؛فورا   ينهي

 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره يقرر - 07

 المرفق

 من هذا القرار 1البنود المشار إليها في الفقرة 
املضاااهات ذات القااادر  املتوسااا ة أو اليباااع  الاااا تصااار  ااادرهتا إىل  -أوال 

التوربيناااااات الغازياااااة واحملركاااااات )يف السااااااعة أو أكثااااار، واحملركاااااات  ميعباااااا   مااااارتا   351
 .املص  ة لالستهدام يف نقر النفط ااام والغاز ال بيعي( اليهرباؤية
 :يف حم ات تصدير النفط اااماملعدات املص  ة لالستهدام  -اانيا 

 حادية الركيز ؛عوامات التح ير أو املراسي ا ت  -
حاادي   ا ت ااراطيم املرنة للو ر بح أنابيف التوزياع املغ اور  واملرَسا -

 02ماااو )الركيااز  و ااراطيم التح يااار العاؤ ااة ذات ا حجاااام اليبااع  
 ؛(بو ة 06بو ة إىل 

 .سالسر املهاطيال -
غااااع املصاااا  ة  صيصااااا لالسااااتهدام يف حم ااااات تصاااادير  املعاااادات -االثا 

 :لقدرهتا اليبع  مييو استهدامها هلذا الغرضنظرا   النفط ااام ولينها
ماااااااااااااارت  2 111)مضااااااااااااااهات التح ياااااااااااااار ذات القاااااااااااااادر  اليبااااااااااااااع   -

 ؛(بار 01)والضغط املنهفس ( ساعة/ميعف
 مضهات التعزيز يف حدود ن اا معدالت التدفق ذات ؛ -
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ومعااااادات التنظياااااال ااااااط ا نابياااااف ماااااو الااااادا ر  أدوات الفحاااااص -
 ؛(بو ة فأكثر 06( )أدوات تنظيال ا نابيف باليشط)

سااااعة /مااارت ميعاااف 0 111)معااادات القيااااس ذات القااادر  اليباااع   -
 (.وأكثر

 :معدات التيرير - رابعا  
مو موا فات اة عية ا مرييياة  0املراجر امل ابقة ملعايع السلسلة  -

 املييانيييح؛لل هندسح 
مو موا افات اة عياة ا مرييياة  8ا فراو امل ابقة ملعايع السلسلة  -

 لل هندسح املييانيييح؛
ماااو موا ااافات  8أباارال التق اااع التجزيئااي امل ابقاااة ملعاااايع السلساالة  -

 اة عية ا مرييية لل هندسح املييانيييح؛
ات معهااااد مااااو موا ااااف 601املضااااهات امل ابقااااة ملعااااايع السلساااالة  -

 النفط ا مرييي؛
مااااااو موا اااااافات  8املفاااااااعالت احلفاااااااز  امل ابقااااااة ملعااااااايع السلساااااالة  -

 اة عية ا مرييية لل هندسح املييانيييح؛
 :العوامر احلفاز  احملضر ، وتش ر ما يلي -
العوامر احلفاز  الا حتتوي علا  بالتاح والعوامار احلفااز  الاا حتتاوي  

 .موليبدينوم عل 
‘ رابعااااااا  ’إىل ‘ أوال  ’  ااااااع الغيااااااار املقصااااااود  للبنااااااود املااااااذكور  يف  -  امسا  

 .أعاله

القاارار إوَّ  وتيل اات رثلااة الواليااات املتحااد  بعااد التصااويت فقالاات
ذ للتو برلاو عل   البة اجمللاس يف التصادلي ل رلااب الادو   الذي اختل

وأعربات عاو تصا يم حيوماة بلادلا . ة يع أمم العاا  الذي ميثر حتديا  
ااااادت أو لاااااذا الساااااعي ةاااااف أو  علااااا  الساااااعي إىل حتقياااااق العدالاااااة، وأكل

و اااد جااااء القااارار . يتضااا و عناااد اللااازوم جااازاءات يفرضاااها جملاااس ا ماااو
وألاام عنا ااره   يااد ا  ااول . “وموجلهااا  ااوب اهلااد  بد لااة متوازنااا  ”

لصااااناعة الاااانفط الليبيااااة وتشااااديد واحلظاااار احملاااادود علاااا  توريااااد املعاااادلات 
وأكدت أو القرار يستهد  اة العية العربياة الليبياة . اةزاءات السابقة

و اد انتظار . وحدلا، وأو احليومة الليبية تعر  ما يتعحل عليها القيام ب 
هت إليه ا هت ة تفجع طااؤر  جملس ا مو تسليم الشهصح اللذيو وتج  

تعااااااوو احليوماااااة الليبياااااة ماااااع القضااااااء ؛ و (013 الرحلاااااة)شاااااركة بااااااو آم 
الفرنسااي؛ وتعااويس ضااحايا اإلرلاااب الليباااي؛ وإعااالو اة العيااة العربيااة 

 .02الليبية ختلليها عو اإلرلاب بشير واض  وم كد
وأعاارب رثاار فرنساااا عااو أساااف  الضاا رار جملاااس ا مااو إىل تشاااديد 

حيومااااة إوَّ  و ااااال. اةاااازاءات املفروضااااة علاااا  اة العيااااة العربيااااة الليبيااااة
بلااده، ومعهااا حيومتااا امل ليااة املتحااد  والواليااات املتحااد ،  ااد أع اات 

________ 
 .22إىل  21، الصفحات املرجع نفس  02

ذلااات البلاااد فر اااة أ اااع  إلاباااات حساااو نوايااااه باالمتثاااال اللتزاماتااا   بااار 
وليااو، لألسااال، اساات رت الساال ات . 0223أكتااوبر /تشااريو ا ول 0

ورفااس االدعاااءات بااأو احليومااات . الليبيااة يف تع ياار الع ليااة وعر لتهااا
ضااااد النظااااام اللياااا ، وأكاااااد أو “   ااااط  فاااااي”لااااديها  ر  آنفااااا  املااااذكو 

احليومااة الليبيااة لااو تعاوناات بفعاليااة مااع الساال ات القضاااؤية الفرنسااية يف 
وساااااااالل ت إىل احملاااااااااكم املهتصااااااااة  UTAلشااااااااركة  772 ضااااااااية الرحلااااااااة 

لشاااركة بااااو آم  013الشهصاااح املشاااتب  فيه اااا يف اهلجاااوم علااا  الرحلاااة 
 .03الفور ةزاءات عل لقام اجمللس بتعليق عيع ا

يتسام  القارار اةدياد  اد اناته  هنجاا  إوَّ  و ال رثر امل لياة املتحاد 
أيضااا   اةاازاءات اإلضااافية، لناااح“ عصااا”فاارىل جانااف . بااالتوازو الااد يق

ولو كاو ا مح العام  د أبلغ اجمللس بأو احليوماة الليبياة  اد . “اةزر ”
و تفجااع لااوكعيب أمااام ضاا نت مثااول الشهصااح املته ااح باملساا ولية عاا

ااااا ا اختاااااذت حمي اااااة  تصاااااة تتباااااع الوالياااااات املتحاااااد  أو اسااااايتلندا وبأهنَّ
ماااا يتصااار بتفجاااع  ضاااية للسااال ات القضااااؤية الفرنساااية يفاإلجاااراءات املرْ 

، لقااااام جملااااس ا مااااو باسااااتعراض اةاااازاءات UTAلشااااركة  772الرحلااااة 
اء متهياادي وكاااو ساايتنظر إىل تعليااق اةاازاءات كاارجر . بغاارض تعليقهااا فااورا  

( 0222) 730لرفعهاااا فااااور امتثااااال اة العيااااة العربيااااة الليبيااااة للقااااراريو 
واهلااااد  مااااو ذلاااات العنصاااار اةديااااد لااااو . بالياماااار( 0222) 728 و

توضااي  أو املقصااود باااةزاءات لاايس لاااو العقاااب، باار  اار اة العياااة 
القااارار ين اااوي علااا  فااارت  تأجيااار  ك اااا أوَّ . العربياااة الليبياااة علااا  االمتثاااال

املهاام لاايس حتقيااق إوَّ   اااؤال   وا تااتم كل تاا . ساابق باادء ساارياو اةاازاءاتت
العدالة للضحايا فقط، بر وإرسال رسالة واضحة موجَّهاة إىل اإلرلاابيح 

اجملت اااع  وماااو  اااد يصااابحوو إرلاااابيح وماااو يرعاااوو اإلرلااااب مفادلاااا أوَّ 
يتسام  مع ، وأو اإلرلاب  الدو  ال مييو أو يتغاض  عو اإلرلاب أو

يتدفع ل  مثو
02. 

تأييااد بلااده للقاارار املتهااذ للتااو لااو تعبااع عااو إوَّ  و ااال رثاار الربازياار
وأوضااا  أو الربازيااار تفهااام ماااع . التزامااا  بالقضااااء علااا  اإلرلااااب الااادو 

ينحصااار يف معاةاااة  ذلااات أو اهلاااد  ماااو اإلجاااراء الاااذي اختاااذه اجمللاااس
ةوز  مشيلة سياسية تن وي عل  هتديد للسلم وا مو الدوليح، وأن  ال

وعاالو  علا  ذلات، . 05تفسعه علا  حناو يتنااع ماع مبادأ افارتاض الارباء 
ينبغااااي للجهااااود الراميااااة إىل حماربااااة أع ااااال اإلرلاااااب الاااادو  ومنعهااااا أو 

الدولياااة القاؤ اااة  تيااوو مساااتند  إىل مباااادئ القاااانوو الاادو  واالتفا ياااات
مو امليثااا، يتقيلاد جملاس ا ماو ( 2) 22وك ا تنص املاد  . ذات الصلة

يف اض الع   س وليات   قا د ا مم املتحاد  ومبادؤهاا، وبالتاا  ينبغاي 
أو تفسلار مقرراتاا ،  ااا فيهاا تلاات املتهااذ  يف إطاار الفصاار السااابع، علاا  

تقتضاي، احارتام مباادئ  ماا ضوء تلت املقا د واملبادئ الا تقتضاي، يف
وفااد بلاااده يااو  أمهياااة  إوَّ   ااااؤال   وا تاااتم كل تاا . العدالااة والقاااانوو الاادو 

________ 
 .22إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  03
 .26إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  02
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مااو من ااوا القاارار الااا تتناااول طلبااات احلصااول علاا   01كبااع  للفقاار  
أنااا  أيضاااا   ويعتقاااد وفاااد بلاااده. ماااو امليثااااا 51املسااااعد  يف إطاااار املااااد  

فااروَّ  لااا ت بلااق فيهااا اةاازاءات،مااو احلاااالت ا متزاياادا   أو لناااح عااددا    ااا
بر الااا مييااو لألماام مااع لااذا العاادد لدراسااة الستاا متناساابا   لناااح احتياجااا  

 زيد مو الفعالية يف حاالت غاع  51املتحد  أو تيفر هبا ت بيق املاد  
 .06لذه احلالة

  ينبغااااي تسااااوية وأعاااارب رثاااار الصااااح عااااو وجهااااة نظاااار م دلالااااا أنَّاااا
بااااال را  ا كاناااات درجااااة تعقياااادلا، ساااال يا  املنازعااااات بااااح الاااادول، مه اااا

الوفاد الصايين عاارض يف الساابق فارض إوَّ  و ال. الدبلوماسية والسياسية
اةاازاءات علاا  اة العيااة العربيااة الليبيااة، ولااو يف داار الظاارو  املتغااعل  

. ياازال غااع م يلااد ل بقاااء علاا  تلاات اةاازاءات، نالياات عااو تشااديدلا ال
ظ اااات اإل لي ياااة ك نظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة املنفاااروَّ  ويف لاااذا الساااياا،

وجامعااة الاادول العربيااة وحركااة بلااداو عاادم االحنياااز أ اادر علاا  املساااعد  
وحصل ا طرا  املعنية عل  انتهاال هنا  يتسام . عل  تسوية لذه املسألة

 .07باملرونة والتوافق لتهيئة الظرو  الالزمة إلةاد تسوية هناؤية
بلااده يت للااع إىل التعاااوو مااع اجملت ااع إوَّ  و ااال رثاار االحتاااد الروسااي

العاملي مو أجر وضع حاد  ع اال اإلرلااب الادو ، ولاو أمار ضاروري 
لم  لصوو  00وياو  وفاد بلاده أمهياة  ا اة للفقار  . وا مو الدوليحالس 

تضاااار مصاااا  الااادول  الَّ أ ماااو القااارار املتهاااذ للتاااول الاااا  تصاااد هباااا كفالاااة
 ت إضااافية علاا  اة العيااة العربيااة الليبيااةا  ارى مااو جاارلاء فاارض جاازاءا

 .08رينة بأ ر درجة إالَّ 
و ااااالل املنا شااااة، كاااارلر عاااادد مااااو املتيل ااااح اإلعااااراب عااااو إدانااااة 
اإلرلاااب جب يااع أشاايال ، وحثااوا اة العيااة العربيااة الليبيااة علاا  االمتثااال 

ودعااااا بعضاااهم ا مااااح العااااام . التاااام لقاااارارات جملااااس ا ماااو ذات الصاااالة
اإل لي ية واحليومات املهت ة با مر إىل موا لة باذل اةهاود  واملنظ ات

 .02يف سبير إةاد حر سل ي للنازا 

 بياو مو الرؤيس: 0223ديس رب /كانوو ا ول  01امل ر   ررررررالمق

 ، ويف أعقااااااااب مشااااااااورات0223ديسااااااا رب /كاااااااانوو ا ول  01يف 
نياباة عاو  ما بح أعضااء اجمللاس، أ ادر الارؤيس البيااو التاا  يفأتجريت 

 :21جملس ا مو

________ 
06 S/PV.3312 50إىل  27، الصفحات. 
 .52إىل  52املرجع نفس ، الصفحات  07
 .55و  52املرجع نفس ، الصفحتاو  08
 61و  52؛ والصاااااافحتاو (إساااااابانيا) 52إىل  56املرجااااااع نفساااااا ، الصاااااافحات  02

 (.الياباو) 63و  62؛ والصفحتاو (فنازويال) 62و  60؛ والصفحتاو (لنغاريا)
21 S/26861. 

ديساا رب /كاانوو ا ول  01أجارى أعضاااء اجمللاس مشاااورات غاع ر يااة يف 
ماااارس /آذار 30املاا ر  ( 0222) 728ماااو القاارار  03ع ااال  بااالفقر   0223
أو يف و اااات يومااااا   021، الااااذي  اااارر اجمللااااس فيهااااا أو يسااااتعرض كاااار 0222

ضااااد  7إىل  3فقاااارات أ اااارب، إذا ا تضاااا  احلااااال، التاااادابع املفروضااااة  وجااااف ال
 .اة العية العربية الليبية

وبعااااد االساااات ا  إىل عيااااع ا راء الااااا أتبااااديت أاناااااء املشاااااورات،  لااااص 
فر الشاروط الالزماة لتعادير تادابع ارؤيس اجمللس إىل أن  ال يوجاد اتفااا علا  تاو 

 (.0222) 728مو القرار  7إىل  3اةزاءات احملدد  يف الفقرات 

 الرؤيس بياو مو: 0222أبرير /نيساو 8امل ر   رررررالمق
أتجرياااااااات  ، ويف أعقاااااااااب مشاااااااااورات0222أبرياااااااار /نيساااااااااو 8يف 

بااح أعضاااء اجمللااس، أدىل الاارؤيس بالبياااو التااا  نيابااة عااو جملااس  مااا يف
 :20ا مو

 8أعضااااااااااااااء جملاااااااااااااس ا ماااااااااااااو مشااااااااااااااورات غاااااااااااااع ر ياااااااااااااة يف أجااااااااااااارى 
 30املا ر  ( 0222) 728ماو القارار  03ع اال  باالفقر   0222 أبريار/نيساو
، الاااااذي  ااااارر اجمللاااااس  قتضاااااالا أو يساااااتعرض كااااار ماؤاااااة 0222ماااااارس /آذار

أو يف و اات أ اارب إذا ا تضاا  احلااال، التاادابع املفروضااة  وجااف  يومااا ، وعشااريو
 .ضد اة العية العربية الليبية 7إىل  3الفقرات 

 وبعااااد االساااات ا  إىل عيااااع ا راء الااااا أتبااااديت أاناااااء املشاااااورات،  لااااص
فر الشااااروط الالزمااااة لتعاااادير تاااادابع ايوجااااد اتفاااااا علاااا  تااااو    الالاااارؤيس إىل أنَّاااا

 (.0222) 728مو القرار  7إىل  3اةزاءات املقرر   وجف الفقرات 

 الرؤيس بياو مو: 0222أغس س /آب 5امل ر   رررررالمق

أتجرياااااااات  ، ويف أعقاااااااااب مشاااااااااورات0222أغساااااااا س /آب 5يف 
الاارؤيس بالبياااو التااا  نيابااة عااو جملااس بااح أعضاااء اجمللااس، أدىل  مااا يف

 :22ا مو
أغسااا س /آب 5أجااارى أعضااااء جملاااس ا ماااو مشااااورات غاااع ر ياااة يف 

مااارس /آذار 30املاا ر  ( 0222) 728مااو القاارار  03، ع اال  بااالفقر  0222
أو يف  يومااا ، ، الااا  اارر  وجبهااا اجمللااس أو يسااتعرض كاار ماؤااة وعشااريو0222

ضاد  7إىل  3التدابع املفروضاة  وجاف الفقارات و ت أ رب إذا ا تض  احلال، 
 .اة العية العربية الليبية

وبعااااااااد  ااااااااا  عيااااااااع ا راء املعاااااااارب عنهااااااااا أاناااااااااء املشاااااااااورات،  لااااااااص 
فرت االشاااروط الضااارورية  اااد تاااو  اجمللاااس إىل أنااا  لااايس مثاااة اتفااااا علااا  أوَّ  رؤااايس

 728القاااارار مااااو  7إىل  3لتعاااادير تاااادابع اةاااازاءات املقاااارر   وجااااف الفقاااارات 
(0222.) 

________ 
20 S/PRST/1994/18. 
22 S/PRST/1994/41. 
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 بياو مو الرؤيس: 0222نوف رب /تشريو الثاين 31امل ر   رررررررالمق
 ، ويف أعقااااااااب مشااااااااورات0222ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 31يف 
مااا بااح أعضاااء اجمللااس، أدىل الاارؤيس بالبياااو التااا  نيابااة عااو  يفأتجرياات 

 :23جملس ا مو
تشاااااااريو  31أجااااااارى أعضااااااااء جملاااااااس ا ماااااااو مشااااااااورات غاااااااع ر ياااااااة يف 

املاااا ر  ( 0222) 728مااااو القاااارار  03ع ااااال  بااااالفقر   0222نااااوف رب /الثاااااين
، الاااااا  ااااارر  وجبهاااااا اجمللااااس أو يساااااتعرض كااااار ماؤاااااة 0222مااااارس /آذار 30

أو يف و اات أ اارب إذا ا تضاا  احلااال، التاادابع املفروضااة  وجااف  يومااا ، وعشااريو
 .ضد اة العية العربية الليبية 7إىل  3الفقرات 

 اااااااا  عياااااااع ا راء املعااااااارب عنهاااااااا أانااااااااء املشااااااااورات،  لصااااااات وبعاااااااد 
فرت ا  لااايس مثاااة اتفااااا علااا  أو الشاااروط الضااارورية  اااد تاااو اجمللاااس إىل أنَّااا رؤيساااة

 728مااااو القاااارار  7إىل  3لتعاااادير تاااادابع اةاااازاءات املقاااارر   وجااااف الفقاااارات 
(0222.) 

 بياو مو الرؤيس: 0225مارس /آذار 31امل ر   رررررررالمق

أتجريااااااااات  ، ويف أعقااااااااااب مشااااااااااورات0225ماااااااااارس /ذارآ 31يف 
بااح أعضاااء اجمللااس، أدىل الاارؤيس بالبياااو التااا  نيابااة عااو جملااس  مااا يف

 :22ا مو
مااااارس /آذار 31أجاااارى أعضاااااء جملااااس ا مااااو مشاااااورات غااااع ر يااااة يف 

، الااااااا  اااااارر  وجبهااااااا (0222) 728مااااااو القاااااارار  03ع ااااااال  بااااااالفقر   0225
أو يف و ااات أ ااارب إذا ا تضااا   يوماااا ، وعشاااريوأو يساااتعرض كااار ماؤاااة  اجمللاااس

ضااااد اة العيااااة العربيااااة  7إىل  3احلااااال، التاااادابع املفروضااااة  وجااااف الفقاااارات 
  .الليبية

وبعاااااااااد االسااااااااات ا  إىل عياااااااااع ا راء املعااااااااارب عنهاااااااااا أانااااااااااء املشااااااااااورات، 
الاااااااارؤيس إىل أناااااااا  لاااااااايس مثااااااااة اتفاااااااااا علاااااااا  تااااااااوافر الشااااااااروط الالزمااااااااة   لااااااااص
 728رار ااااااااااامااااو الق 7  ااااااااإل 3رات اااااااارر  يف الفقاااااااازاءات املقاةاااا راااااااااتدابي لتعاااادير

(0222.) 

________ 
23 S/PRST/1994/76. 
22 S/PRST/1995/14. 

 الرؤيس بياو مو: 0225يولي  /متوز 28امل ر   رررررررالمق
أتجريااااااااات  ، ويف أعقااااااااااب مشااااااااااورات0225يوليااااااااا  /متاااااااااوز 28يف 

بااح أعضاااء اجمللااس، أ اادر الاارؤيس البياااو التااا  نيابااة عااو جملااس  مااا يف
 :25ا مو

يوليااااا  /متااااوز 28أعضاااااء جملااااس ا مااااو مشاااااورات غااااع ر يااااة يف أجاااارى 
، الااااااا  اااااارر اجمللااااااس (0222) 728مااااااو القاااااارار  03ع ااااااال  بااااااالفقر   0225
أو يف و ااات أ ااارب إذا ا تضااا   يوماااا ، أو يساااتعرض كااار ماؤاااة وعشاااريو  وجبهاااا

ضااااد اة العيااااة العربيااااة  7إىل  3احلااااال، التاااادابع املفروضااااة  وجااااف الفقاااارات 
 .الليبية

وبعاااااااااد االسااااااااات ا  إىل عياااااااااع ا راء املعااااااااارب عنهاااااااااا أانااااااااااء املشااااااااااورات، 
الاااااااارؤيس إىل أناااااااا  لاااااااايس مثااااااااة اتفاااااااااا علاااااااا  تااااااااوافر الشااااااااروط الالزمااااااااة   لااااااااص
 728مااااااااو القاااااااارار  7إىل  3اةاااااااازاءات املقاااااااارر  يف الفقاااااااارات  تاااااااادابع لتعاااااااادير

(0222.) 

 بياو مو الرؤيس: 0225نوف رب /تشريو الثاين 22امل ر   رررررالمق

 ، ويف أعقااااااااب مشااااااااورات0225ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 22يف 
ما بح أعضااء اجمللاس، أ ادر الارؤيس البيااو التاا  نياباة عاو  يفأتجريت 

 :26جملس ا مو
تشاااااااريو  22مشااااااااورات غاااااااع ر ياااااااة يف  أجااااااارى أعضااااااااء جملاااااااس ا ماااااااو

، الااا  اارر (0222) 728مااو القاارار  03ع ااال  بااالفقر   0225نااوف رب /الثاااين
أو يف و ااات أ ااارب إذا  يوماااا ، اجمللاااس  وجبهاااا أو يساااتعرض كااار ماؤاااة وعشاااريو

ضااااد اة العيااااة  7إىل  3ا تضاااا  احلااااال، التاااادابع املفروضااااة  وجااااف الفقاااارات 
 .العربية الليبية
االسااااااااات ا  إىل عياااااااااع ا راء املعااااااااارب عنهاااااااااا أانااااااااااء املشااااااااااورات، وبعاااااااااد 

الاااااااارؤيس إىل أناااااااا  لاااااااايس مثااااااااة اتفاااااااااا علاااااااا  تااااااااوافر الشااااااااروط الالزمااااااااة   لااااااااص
 728مااااااااو القاااااااارار  7إىل  3اةاااااااازاءات املقاااااااارر  يف الفقاااااااارات  تاااااااادابع لتعاااااااادير

(0222.) 

________ 
25 S/PRST/1995/36. 
26 S/PRST/1995/56. 




