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  احلالة يف ليربيا  -  ٢    
  

(اجللسة  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٩املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٤١): القرار ٣٦٢٤

ــاير   ٢٣يف    ــانون الثاين/ينـ ــرار  ١٩٩٦كـ ــال بقـ ، وعمـ
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٥( ١٠١٤جملس األمـن  

تقريره املرحلي اخلامس عشـر عـن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة       
 ،يف البلـد لسرد التطـورات  ن التقرير حتديثا . وتضمَّ)١(يف ليربيا
  ة.املراقب  تنفيذ الوالية اجلديدة لبعثةوسردا ل
عــــن قلقــــه إزاء يف تقريــــره أعــــرب األمــــني العــــام و  

ــا   ــأخري يف  وحــدوث األحــداث األخــرية يف ليربي ــد مــن الت املزي
ــذ اتفــاق أبوجــا  ــال إ، )٢(تنفي ــزم احلصــول علــى دعــم   وق ــه يل ن

ــة الســالم إىل    كامــل مــن مجيــع األطــراف املعنيــة إلعــادة عملي
مسارها. ويـتعني أن يضـمن زعمـاء الفصـائل أن تلتـزم قـواهتم       
بالفعــل بوقــف إطــالق النــار وتفصــل بــني القــوات بــدون أي    

التــابع للجماعــة االقتصــادية  الرصــدتــأخري وتتعــاون مــع فريــق 
لدول غرب أفريقيـا ومـع بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا        
للبدء يف عملية نزع السـالح والتسـريح. ويـتعني علـى اجملتمـع      

ــة     ــوارد الالزم ــوفر امل ــه، أن ي ــدويل، مــن جهت ــق  ال ــتمكني فري ل
 ضــــطالع مبســـؤولياته. وبغــــض النظـــر عــــن  مـــن اال  الرصـــد 

النكسات، أوصى األمني العام بتمديد والية البعثة لفترة أربعة 
أعـرب عـن أملـه يف أن    و. ١٩٩٦أيار/مـايو   ٣١شهور، حىت 

تتعــاون احلكومــة االنتقاليــة الوطنيــة الليربيــة وزعمــاء الفصــائل  
التـابع للجماعـة    لرصـد ابشكل تام خالل تلك الفترة مع فريق 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومع بعثة مراقيب األمـم املتحـدة   
__________ 

  )١(  S/1996/47 و Add.1.  
الـرتاع يف ليربيـا اتفـاق أبوجـا      يفاملشـاركة  وقّع زعماء الفصـائل    )٢(  

فيمــا بعــد   ،املكّمــل التفــاقي كوتونــو وأكوســومبو املوضــحني    
 ١٩٩٥آب/أغســطس  ١٩يف أبوجــا بنيجرييــا يف  ،باتفــاق أكــرا
S/1995/742)، .(املرفق  

وإعـادة عمليـة السـالم إىل    يف ليربيا للعمل على استقرار احلالـة  
  مسارها.
ــودة يف  ٣٦٢١ويف اجللســة    ــاين/  ٢٥املعق  كــانون الث

ــاير  ــا ١٩٩٦ين ــذي   وفق ــاهم ال ــد  للتف ــه  كــان ق مت التوصــل إلي
لس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه   مشاورات اجمل يف

وكـذلك تقريـر األمـني العـام.      “احلالة يف ليربيـا ”البند املعنون 
وبعد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (اململكـة املتحـدة)        
ممثلي إثيوبيا وتوغـو وتـونس واجلمهوريـة التشـيكية والسـنغال      

يـــا وســـوازيلند وغامبيـــا وغانـــا وغينيـــا وكـــوت ديفـــوار وليرب 
دون بــملشــاركة يف املناقشــة إىل اهم، ونيجرييــا، بنــاء علــى طلبــ

  التصويت.يف ق احليكون هلم   أن
أكد ممثل ليربيا، مفتتحـا املناقشـة، أن احلـرب األهليـة     و  

جملـــس الدولـــة يعتـــرب   وقـــال إن  تقريبـــاالليربيـــة قـــد انتـــهت   
يف بعــض املنــاطق مــن البلــد  “املناوشــات الــيت وقعــت مــؤخرا”
لــن حتــرم شــعب ليربيــا مــن الســالم الــذي   “حــوادث مؤســفة”

يتوق إليه. وأكد من جديد تصميم جملس الدولـة الليـربي علـى    
االلتزام باتفـاق أبوجـا وبـدعم مبـادرة السـالم الـيت تقـدمت هبـا         

بــأن  هاجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا. ورغــم اعترافــ 
ــلم      ــتعادة السـ ــن اسـ ــاف عـ ــة املطـ ــؤولون يف هنايـ ــربيني مسـ الليـ

أشـار إىل أهنـم حباجـة إىل مسـاعدة     فقد ميقراطية يف بلدهم، والد
 واإلنعـاش اجمللس للتعجيل بعملية نزع السالح وتسريح القوات 

  .)٣(االقتصادي واالجتماعي وإجراء انتخابات وطنية
الصـراع   أنإهنـا تعتقـد   يات املتحـدة  ممثلة الوالوقالت   

 وهــذهيف ليربيــا هــو صــراع بــني النخــب ولــيس بــني الشــعب، 
تتحــارب مــن أجــل اإليــديولوجيا ولكــن مــن أجــل  النخــب ال

اجتماعاهتـا مـع    ت بأهنـا شـددت، يف  أفـاد السلطة الشخصية. و
__________ 

  )٣(   S/PV.3621، ٤ و ٣ الصفحتان.  
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 ة بلــدهاى أنــه رغــم اســتمرار التــزام حكومــجملــس الدولــة، علــ
واجملتمع الدويل مبساعدة ليربيـا، فـإن بوسـع الليـربيني وحـدهم      

ينفـد. وقـد    أن يصنعوا السالم وأن صرب اجملتمع الدويل قد بـدأ 
أبــدى أعضــاء جملــس الدولــة الليــربي أســبابا عديــدة للعراقيــل،  

أنه فيما خيص الواليات املتحدة ال ميكن القبـول بعـد ذلـك     إال
. وجيــب علــى الليــربيني وعلــى زعمــائهم أن  “تــأخري”بلفظــة 

جيــدوا اإلرادة السياســية لبنــاء بلــد جديــد. وفيمــا يتعلــق ببعثــة  
ــم املتحــدة يف ليرب   ــراقيب األم ــا، أكــدت  م ــدها  ي ــة بل أن حكوم

مـــن البعثـــة أن تفـــي علـــى وجـــه الســـرعة مبســـؤولياهتا  تنتظـــر 
األخــرى، مبــا يف ذلــك، التحقيــق وإبــالغ األمــني العــام بشــأن   

ــة    ــة انتـــهاكات هامـ أخـــرى انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان وأيـ
  .)٤(للقانون اإلنساين الدويل وبشأن أنشطة املساعدة اإلنسانية

إزاء عــدم إحــراز  ها عــن قلقــأعــرب ممثــل أملانيــا أيضــو  
ة ليربيـــالتقـــدم وانـــدالع القتـــال بـــني قـــوات حركـــة التحريـــر 

وقــوات  )ج -أوليمــو جنــاح ( ملتحــدة مــن أجــل الدميقراطيــةا
فريق الرصد التابع للجماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا.     
وأشــار إىل أن وقــف األعمــال العدائيــة وإحــالل األمــن أمــران  

إعــادة اإلعمــار والتنميــة الــيت  رمــي إىلضــروريان أليــة تــدابري ت
ينظــر فيهــا اجملتمــع الــدويل. وأشــار كــذلك إىل أن العمليــة  قــد

الــيت قــام هبــا فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول   
غرب أفريقيا مثال هام على جناح بعثـة حلفـظ السـالم حتملـت     
فيها بلدان أفريقية قدرا أكرب من املسـؤولية عـن إعـادة إحـالل     
ــن       ــايل عـ ــا، وبالتـ ــدان قارهتـ ــد بلـ ــتقرار يف أحـ ــالم واالسـ السـ

التعاون بني فريق الرصـد  وقال إن االستقرار يف املنطقة ككل. 
بـرهن، إضـافة إىل ذلـك،    األمم املتحـدة يف ليربيـا    وبعثة مراقيب
بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات  “تقســـيم العمـــل” علـــى أن

ــا أعــرب      ــة يشــكل منوذجــا جمــديا. وبينم ــد العــن اإلقليمي تأيي
أكد أنـه  فقد تمديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا، ل

__________ 

  .٦-٤نفسه، الصفحات  املرجع   )٤(  

إذا مل ُيَر إحراز تقدم فيما يتعلـق باحملافظـة علـى وقـف إطـالق      
ة النار وفض اشتباك القـوات ونـزع السـالح، فسـتجد حكومـ     

  .)٥(صعوبة يف تأييد متديد والية البعثة لفترة أخرى بلده
احلالـة يف ليربيـا تشـكل هتديـدا     واعترب ممثـل الصـني أن     

للسلم واالستقرار يف البلدان اجملاورة واملنطقة بأسرها. وحـث  
ــة       ــدة واجلماعـ ــم املتحـ ــع األمـ ــاون مـ ــى أن تتعـ ــراف علـ األطـ
ــا وأن تنفــذ علــى حنــو صــارم      ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
ــرارات اجمللــس ذات      ــه وق ــذي مت التوصــل إلي ــاق الســالم ال اتف

  .)٦(ملية نزع السالح والتسريحالصلة، وأن تستكمل ع
قلقهـم   ناقشة، أعرب عدد من املـتكلمني عـن  وأثناء امل  

إزاء حــدوث انتــهاكات لوقــف إطــالق النــار واهلجمــات الــيت  
تعرضــت هلــا قــوات فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية  

اســتمرار التــأخري يف تنفيــذ إزاء لــدول غــرب أفريقيــا وكــذلك 
يهـدد عمليـة السـالم وإمكانيـة عقـد      اتفاق أبوجا األمـر الـذي   

يف  إجراؤهــــــااالنتخابـــــات التشـــــريعية والرئاســـــية املقـــــرر     
ــام   ١٩٩٦آب/أغســـطس  ــية األمـــني العـ ــد توصـ ــم تأييـ . ورغـ

بتمديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف ليربيـا والـدعوة إىل    
شـدد  فقـد  زيادة املسـاعدة املاليـة والسـوقية إىل فريـق الرصـد،      

أن استمرار دعـم اجملتمـع الـدويل يتوقـف، مـع      املتكلمون على 
  .)٧(ذلك، على التزام األطراف باالتفاق

__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان    )٥(  
  .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان    )٦(  
 ١٤إىل  ١٢)؛ والصـفحات  (إيطاليـا  ٨املرجع نفسـه، الصـفحة      )٧(  

(مجهوريــــة كوريــــا)؛   ١٥و  ١٤(هنــــدوراس)؛ والصــــفحتان  
 ١٨و  ١٧(إندونيســيا)؛ والصــفحتان  ١٧إىل  ١٥والصــفحات 

ــفحتان   ــدا)؛ والصـــــ ــا ٢٠و  ١٩(بولنـــــ ــاو)؛  - (غينيـــــ بيســـــ
 ٢٤إىل  ٢٢(شـــيلي)؛ والصـــفحات   ٢٢إىل  ٢٠ والصـــفحات

 ٢٧ن (غامبيــا)؛ والصــفحتا ٢٥و  ٢٤(الســنغال)؛ والصــفحتان 
(توغــو)؛ والصــفحتان   ٢٩و  ٢٨(غينيــا)؛ والصــفحتان   ٢٨ و

(اجلمهوريـــــة   ٣٥و  ٣٤(تـــــونس)؛ والصـــــفحتان    ٣٢و  ٣١
  التشيكية).
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وأفــاد ممثــل بوتســوانا بأنــه ينبغــي أال يغيــب عــن نظــر    
الـدويل الـدور احلاسـم الـذي ميكـن أن يقـوم بـه إجـراء          عاجملتم

انتخابات تشريعية ورئاسية يف إقامة حكومـة شـرعية يف ليربيـا    
ة السلم واالستقرار يف البلد. ويف هـذا  ميكن أن تسهم يف صيان

الصدد، رّحب بالنية اليت أعرب عنها األمني العـام بإيفـاد بعثـة    
فنية إىل ليربيا للتشاور مـع احلكومـة االنتقاليـة الوطنيـة الليربيـة      
ومنظمة الوحـدة األفريقيـة واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       

. وأوضـح  )٨(ابيـة أفريقيا بشـأن األمـور املتعلقـة بالعمليـة االنتخ    
يؤيـد متديـد واليـة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف         بلده أن وفد

ــدم كــبري وأن        ــرة تق ــذه الفت ــل أن ُيحــرز خــالل ه ــا ويأم ليربي
  .)٩(ُتجرى االنتخابات على النحو املقرر

وأوضـــح ممثـــل مصـــر أن جتربـــة اجلماعـــة االقتصـــادية   
ــا تعــد   ــدول غــرب أفريقي ــدور الــذي ميكــن    ل ــدا لل منوذجــا جي

ــواء     أن ــة يف احتـ ــة ودون اإلقليميـ ــات اإلقليميـ ــه التنظيمـ تؤديـ
ــها.    ــة وحل ــة  الصــراعات اإلقليمي ــال إن التجرب ــى  وق ــت عل دل

أمهيــة قيــام األمــم املتحــدة بتقــدمي الــدعم هلــذه التنظيمــات الــيت 
ــر ي ــافتق ــة      معظمه ــدات الالزم ــة واملع ــة والفني ــوارد املالي إىل امل

  .)١٠(إلجناح مساعيها اإلقليمية
ممثـــل فرنســـا عـــن أســـفه الشـــديد للمعـــارك أعـــرب و  

سيما تلـك الـيت أودت حبيـاة     اخلطرية اليت حدثت يف ليربيا وال
لـدول   ةاالقتصـادي عدة أفراد من فريق الرصـد التـابع للجماعـة    

يف ليربيـــا وأكـــد أن اشـــتراك األمـــم املتحـــدة   ،غـــرب أفريقيـــا
ــرب     ــاء احلـ ــائل إلهنـ ــنة لـــدى الفصـ ــة احلسـ يتوقـــف علـــى النيـ

بلـده   ةراطيـة. وأكـد جمـددا كـذلك أن حكومـ     لدميقواستعادة ا
ستواصل تقدمي املساعدة إىل ليربيـا، ويف املقابـل حـذّر مـن أنـه      

ــاعدة   ــدمي املسـ ــن تقـ ــة،  ال ميكـ ــا ال هنايـ ــه  إىل مـ ــائال إنـ ــن قـ مـ
__________ 

  )٨(   S/1996/47 ١٠، الفقرة.  
  )٩(   S/PV.3621 ١٠ و ٩، الصفحتان.  
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان    )١٠(  

ــون   الضــروري أن ــهز الليربي ــذه الينت لطــي إحــدى  ”فرصــة ه
  .)١١(“الصفحات األكثر قتامة وحزنا يف تارخيهم الوطين

الليربيــة علــى  حــزابممثــل االحتــاد الروســي األحــث و  
 ةاالقتصـادي التعاون بالكامل مع فريـق الرصـد التـابع للجماعـة     

بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا      مـع  لدول غرب أفريقيـا و 
مبوجــب اتفــاق أبوجــا. وشــدد علــى    وعلــى الوفــاء بالتزاماهتــا 

ويل اجملتمــع الــد األطــراف الليربيــة جيــب أن تفهــم أن صــرب   أن
ليس بغري حـدود وأن جملـس األمـن ال ميكنـه أن يقـوم بتمديـد       

يـــة، وأن الـــدعم النشـــيط اإلضـــايف واليـــة البعثـــة إىل مـــا ال هنا
جانب اجملتمع الدويل لعمليـة السـالم سـيعتمد علـى مـا إذا       من

كانــت األطــراف الليربيــة قــادرة علــى إبــداء اإلرادة السياســية   
  .)١٢(كام اتفاق أبوجالتطبيع احلالة يف البلد والوفاء بأح

شــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن املســؤولية تقــع    و  
علــى جملــس الدولــة لضــمان االنصــياع ألحكــام اتفــاق أبوجــا.   

التـزام   يضا أنه جيب على اجلميع يف ليربيـا أن يفهمـوا أن  أوأكد 
املستمر يتوقف على إرادة الفصائل ملراعاة وقـف   اجملتمع الدويل

  .)١٣(شتباك ونزع السالح والتسريحإطالق النار وفض اال
ــدي      وذكــر    ــس أن يب ــى اجملل ــتعني عل ــه ي ــا أن ــل غان ممث

الكثري من أجـل   احلالة فيها اهتماما كافيا بليربيا اليت ال تتطلب
حل ناجح إذا ما قارناها بالوضع يف مناطق الصراع األخـرى.  
وفضال عن ذلك، بدأ تردد اجملتمـع الـدويل يف تـوفري املسـاعدة     

ــة  ــة الســالم. ونتيجــة    املادي ــنعكس بصــورة ســلبية علــى عملي ي
ــابع للجماعــة     ــق الرصــد الت ــتمكن فري ــذلك، مل ي  ةاالقتصــاديل

د مـــن نشـــر قواتـــه يف مجيـــع أحنـــاء البلـــلـــدول غـــرب أفريقيـــا 
بالســرعة الالزمــة؛ وال يــزال نــزع الســالح وتســريح القــوات    
ــأخرا عــن موعــده؛ وأدت املناوشــات بــني بعــض الفصــائل      مت

__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان    )١١(  
  .١٩ و ١٨رجع نفسه، الصفحتان امل   )١٢(  
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة    )١٣(  
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ــوات فريــق ا  لرصــد إىل ســقوط ضــحايا مــن اجلــانبني ويف     وق
  .)١٤(صفوف السكان املدنيني

ال ميكـــن أن يكـــون هنـــاك  هممثـــل نيجرييـــا أنـــوذكـــر   
تأثري للبعثـة يف ليربيـا إال عنـدما يكـون فريـق الرصـد قـادرا         أي

ــا   علــــى االضــــطالع بــــدوره  وحتمــــل مســــؤولياته أو متمكِّنــ
اجملتمـع  ذلـك. ويف هـذا الصـدد، لفـت االنتبـاه إىل تقصـري        من

مراقبـــا  ١٦٠الـــدويل يف الوفـــاء بالتزامـــه بتـــوفري قـــوة قوامهـــا 
  .)١٥(مراقبا ٨٢عسكريا مقابل القوام احلايل البالغ عدده 

بوصـــفه ممـــثال ملنظمـــة متكلمـــا أكـــد ممثـــل إثيوبيـــا، و  
الوحــدة األفريقيــة، أنــه بــالرغم مــن االنتكاســات، فــإن عمليــة  

املني مـن مجيـع   السالم ستنجح لو تلقّت الـدعم والتعـاون الكـ   
مـن السـذاجة توقـع    استدرك قائال إنـه  األطراف املعنية. إال أنه 

إجــراء انتخابــات حــرة ومنصــفة دون تســريح املقــاتلني ودون   
حتسن احلالة األمنية يف ليربيـا. وأفـاد   وإجراء مشاورات مكثفة 

بأن منظمة الوحدة األفريقية ترصد عن كثـب احلالـة يف ليربيـا    
دعم املـايل ملسـاعدة فريـق الرصـد التـابع      وقد تعهدت بتوفري الـ 

  .)١٦(لدول غرب أفريقيا ةاالقتصاديللجماعة 
تقدميــه يف ســياق  ،الــرئيس (اململكــة املتحــدة) وأشــار   
، إىل أن معظــم املــتكلمني للكلمــات املــدىل هبــا امــوجزعرضــا 

ــة الســالم متــر مبنعطــف حاســم ودعــ     ــأن عملي ــروا ب ــع وأق ا مجي
شــددوا وعلــى النكســات.  األطــراف إىل العمــل علــى التغلــب

علــى التكامــل بــني اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة  أيضــا 
ــابع للجماعــة      ــق الرصــد الت ــى ضــرورة مواصــلة دعــم فري وعل

ــادي ــا.   ةاالقتصـ ــا أن  لـــدول غـــرب أفريقيـ وأكـــد الـــبعض أيضـ
ــة وأن مســؤولية إعــادة  هــو صــراع الصــراع القــائم  بــني النخب
__________ 

  .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات    )١٤(  
  .٣١-٢٩املرجع نفسه، الصفحات    )١٥(  
  .٣٤-٣٢املرجع نفسه، الصفحات    )١٦(  

ا علـى زعمـاء األحـزاب    عملية السالم إىل مسارها تقـع أساسـ  
  .)١٧(والفصائل
 كــانون الثــاين/ ٢٩املعقــودة يف  ،٣٦٢٤يف اجللســة و  

 يفإليـه  مت التوصـل  كـان قـد   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٦يناير 
نف اجمللس النظر يف هـذا البنـد   السابقة، استأاجمللس مشاورات 

بعــد إقــرار جــدول األعمــال، ووفقــا     وجــدول أعمالــه.   مــن
ــة للمقـــرر املتخـــذ يف ا ــة  ٣٦٢١جللسـ ــا الـــرئيس (اململكـ ، دعـ

ــا، العضــو يف الرئاســة     املتحــدة) الســيد احلــاج ج. ف. كروم
اجلماعية للحكومة االنتقاليـة الوطنيـة الليربيـة، إىل اجللـوس إىل     

رئيس انتباه أعضاء اجمللـس إىل  طاولة اجمللس. وإثر ذلك وّجه ال
ــص ــرار   ن ــد  مشــروع ق ــس   كــان ق ــاء مشــاورات اجملل ــد أثن أُع
  .)١٨(ةالسابق

يف البدايــــة، أشــــار الســــيد كرومــــا إىل أنــــه بعــــد      و  
سنوات من احلـرب، أخـريا أصـبح هنـاك أمـل يف التوصـل        ست

 ليس هناك من خيار أمام شعب وقـادة ، وإىل أنه إىل سالم دائم
ــة:      ــتجابة لنـــداء الواقعيـ ــا ســـوى االسـ عـــش يف ســـالم  ”ليربيـ

ــق     “تعــش ال أو ــد الطري ــل األساســي يف متهي ــأن العام ــاد ب . وأف
للســالم وضــمان االنتخابــات يف ليربيــا هــو نــزع الســالح. ويف  

بـدأ وزع قـوات حفـظ السـالم وأنـه      قـد  أفـاد بأنـه   هذا الصدد، 
بالدعم الـذي   ايكون اكتمال هذه العملية، مقترن املتوقع أن من

وعد به اجملتمع الـدويل، البدايـة احلقيقيـة لـرتع السـالح. وشـدد       
 ،تقــر إىل املعــداتعلــى أن فريــق الرصــد لــيس وحــده الــذي يف  

ــل ــم        ب ــراقيب األم ــة م ــة وبعث ــة الليربي ــا أيضــا احلكوم ــر إليه تفتق
ــان، مبوجــب اتفاقــات الســالم،     ــا، ومهــا مطالبت املتحــدة يف ليربي

إىل أيضــا دعــا وبتنفيــذ خمتلــف أحكــام االتفاقــات ذات الصــلة.  
  .)١٩(تقدمي قدر أكرب من املساعدة الدولية لربنامج االنتخابات

__________ 

  .٣٧إىل  ٣٦ نالصفحتااملرجع نفسه،    )١٧(  
  )١٨(   S/1996/57.  
  )١٩(   S/PV.3624 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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ــاء املناقشــ   كــرر عــدد مــن املــتكلمني اإلعــراب   ة، وأثن
وقــف إطــالق النــار وبــطء التقــدم   قلقهــم إزاء انتــهاكات عــن
تنفيــذ اتفــاق أبوجــا؛ وشــددوا علــى أن أبنــاء شــعب ليربيــا    يف

ــية عـــن حتقيـــق الســـالم    وقادتـــه يتحملـــون املســـؤولية األساسـ
واملصاحلة؛ وحثوهم على التقيد بالتزاماهتم إزاء عمليـة السـالم   

ــادة عمليــ  ــع  وة الســالم إىل املســار الصــحيح.   وإع ــوا اجملتم حث
ــدويل  ــق     أيضــا ال ــة لفري ــة والتمويني ــوفري املســاعدة املالي ــى ت عل

  .)٢٠(لتنفيذ واليته ةاالقتصاديالرصد التابع للجماعة 
ــا،  و   ــا أكـــد ممثـــل إيطاليـ ــاد  متكلمـ ــة عـــن االحتـ بالنيابـ
 باجتــــاهنقطــــة حتــــول كــــان ، أن اتفــــاق أبوجــــا )٢١(األورويب

طنيــــة بعــــد حــــرب طويلــــة تســــببت يف مقتــــل  املصــــاحلة الو
شـــخص  ٨٠٠ ٠٠٠شـــخص وأجـــربت حـــوايل  ١٥٠ ٠٠٠

ــا.   ــرك ليربي ــى ت ــال إن عل ــر األمــني وق ــام تقري ــك،  الع ، مــع ذل
وقعــت انتــهاكات  حيــثالبلــد  عــرض صــورة قامتــة للحالــة يف

لوقف إطالق النار مما أدى إىل مقتل بعض جنود فريق الرصـد  
غـرب أفريقيـا. وعلـى الـرغم     لدول  ةاالقتصاديالتابع للجماعة 

مــن هــذه التطــورات املأســاوية، يــتعني علــى األمــم املتحــدة        
ــة الســالم.       ــا بعملي ــى التزامهم ــا عل ــدويل أن حيافظ ــع ال واجملتم

االحتـــاد األورويب أن تـــتم هتيئـــة الظـــروف وأعـــرب عـــن أملـــه 
املالئمــة إلجــراء انتخابــات شــهر آب/أغســطس يف املواعيــد      

  .)٢٢(املقررة
__________ 

الصـــفحتان و(بوتســـوانا)؛  ٨ و ٧ملرجـــع نفســـه، الصـــفحتان ا  )٢٠(  
 ١٠الصـفحتان  و(هندوراس)؛  ١٠الصفحة و(مصر)؛  ٩ و ٨
(مجهوريـــة  ١٢ و ١١الصـــفحتان وبيســـاو)؛  - (غينيـــا ١١ و

  كوريا).
ــلوفاكيا      )٢١(   ــا وسـ ــيكية ورومانيـ ــة التشـ ــدا واجلمهوريـ أعربـــت بولنـ

  وقربص وليتوانيا وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
  )٢٢(   S/PV.3624 ٧ و ٦، الصفحتان.  

ســــــها، طُــــــرح مشــــــروع القــــــرار فويف اجللســــــة ن  
) ١٩٩٦( ١٠٤١واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار   للتصويت،

  ويف ما يلي نصه:
  

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيــع قراراتــه الســابقة املتعلقــة باحلالــة يف ليربيــا،  إذ يشــري  

ــرار   ــة القـــ ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٠وخاصـــ ــاين/  ١٠) املـــ ــرين الثـــ  تشـــ
  ،١٩٩٥  نوفمرب

كــانون الثــاين/  ٢٣العــام املــؤرخ يف تقريــر األمــني  وقــد نظــر  
  عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا، ١٩٩٦يناير 

علــى الــدور اإلجيــايب الــذي تضــطلع بــه اجلماعــة        وإذ يــثين  
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف جهودهـا املسـتمرة مـن أجـل إعـادة         

  إحالل السلم واألمن واالستقرار يف ليربيا،
ــرب    ــه   وإذ يع ــالغ قلق ــن ب ــهاك   ع إزاء احلــوادث األخــرية النت

وقف إطالق النار واهلجمات على قوات فريـق الرصـد التـابع للجماعـة     
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وكــذلك إزاء اســتمرار التــأخريات       

  عملية فصل القوات ونزع أسلحتها،  يف
ــى ضــرورة وإذ يشــدد    ــاق    عل ــع األطــراف يف اتف ــال مجي امتث

  ل بتنفيذه،أبوجا بدقة ألحكامه والتعجي
مـــن جديـــد أن شـــعب ليربيـــا وقادتـــه يتحملـــون   وإذ يؤكـــد  

  املسؤولية النهائية عن حتقيق السلم واملصاحلة الوطنية،
ــديره     ــن تقـ ــرب عـ ــدولوإذ يعـ ــهمت   للـ ــيت أسـ ــة الـ األفريقيـ

  تزال تسهم بقوات يف فريق الرصد،  وال
علــى الــدول األعضــاء الــيت قــدمت املســاعدة دعمــا   وإذ يــثين  
م وإىل فريق الرصد، مبا يف ذلك تقدمي تربعات إىل صـندوق  لعملية السل

  األمم املتحدة االستئماين لليربيا،
كـــانون  ٢٣بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  يرحـــب  - ١  

  ؛١٩٩٦الثاين/يناير 
متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا  يقرر  - ٢  

  ؛١٩٩٦أيار/مايو  ٣١حىت 
ــدعو  - ٣   ــع األطــراف   ي ــع  مجي ــرم مجي ــة إىل أن حتت الليربي

االتفاقات وااللتزامات اليت تعهدت هبا بالفعل وأن تنفذها تنفيذا كامال 
وسريعا، وخباصة أحكام اتفاق أبوجـا فيمـا يتعلـق باحلفـاظ علـى وقـف       

  إطالق النار ونزع سالح احملاربني وتسرحيهم، واملصاحلة الوطنية؛
اد فريــق اهلجمــات املســلحة األخــرية ضــد أفــر يــدين  - ٤  

الرصد التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا وضـد املـدنيني         
  ويطالب بوقف هذه األعمال العدائية فورا؛



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 294 
 

حلكومــات وشــعوب البلـــدان    يعــرب عــن مواســـاته    - ٥  
  األعضاء يف فريق الرصد وألسر أفراد فريق الرصد الذين فقدوا أرواحهم؛

ــرة أخــرى    - ٦   ــة الفصــائل يف    يطلــب م ــن كاف ــا م ليربي
حتترم بدقة مركز أفراد فريـق الرصـد وأفـراد البعثـة، وكـذلك مركـز        أن

املنظمــات والوكــاالت القائمــة بتوصــيل املســاعدات اإلنســانية يف مجيــع 
أحناء ليربيا، ويطالب أيضا بأن تقوم هذه الفصائل بتسهيل توصيل تلك 

ــانو     ــد القـ ــرامة بقواعـ ــزم بصـ ــاعدات وأن تلتـ ــدويل  املسـ ــاين الـ ن اإلنسـ
  الصلة؛ ذات

مجيع الدول األعضـاء علـى تقـدمي املسـاعدات      حيث  - ٧  
املاليــة والســوقية وســائر املســاعدات الالزمــة ملســاندة فريــق الرصــد،        

ســيما فيمــا يتعلــق بــرتع ســالح   لتمكينــه مــن االضــطالع بواليتــه، وال 
  الفصائل الليربية؛

علـى أن الـدعم املتواصـل مـن اجملتمـع الـدويل        يؤكد  - ٨  
م يف ليربيــا، مبــا يف ذلــك االشــتراك يف البعثــة، إمنــا يتوقــف لعمليــة الســال

تبديه األطراف الليربية مـن التـزام مسـتمر حبـل خالفاهتـا سـلميا        على ما
  وحتقيق املصاحلة الوطنية وفقا لعملية السلم؛

إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم، يف موعــــد     يطلــــب  - ٩  
الة يف ليربيـا،  ، تقريرا مرحليا عن احل١٩٩٦آذار/مارس  ٣١يتجاوز  ال

ــزع ســالح الفصــائل وتســرحيها، ويف       ــدم احملــرز يف ن وخاصــة عــن التق
  التخطيط لالنتخابات؛

من فريق الرصد تكثيف اإلجـراءات الالزمـة    يطلب  - ١٠  
لتــوفري األمــن ملــراقيب البعثــة وموظفيهــا املــدنيني، طبقــا لالتفــاق املتعلــق    

ــق الرصــد يف تن      ــة وفري ــن البعث ــأدوار ومســؤوليات كــل م ــاق  ب ــذ اتف في
  كوتونو وملفهوم عمليات البعثة؛

علــى احلاجــة إىل توثيــق االتصــاالت وزيــادة   يؤكــد  - ١١  
التنسيق بني البعثة وفريق الرصد يف األنشطة التنفيذية اليت يبـذالهنا علـى   

  مجيع األصعدة؛
الـــدول األعضــاء علـــى االســتمرار يف تقـــدمي    حيــث   - ١٢  

يا عـن طريـق املسـامهة يف صـندوق     املزيد من الدعم لعملية السلم يف ليرب
  األمم املتحدة االستئماين لليربيا؛

علــى أمهيــة احتــرام حقــوق اإلنســان يف ليربيــا،  يؤكــد  - ١٣  
  وكذلك على احلاجة إىل القيام فورا بإصالح نظام السجون يف هذا البلد؛

مجيع الدول بالتزاماهتا بالتقيد الصارم بـاحلظر   ريذكِّّ  - ١٤  
ــا   املفــروض علــى توريــ  ــع األســلحة واملعــدات العســكرية إىل ليربي د مجي

تشـــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٨مبوجـــب القـــرار   
، وبعرض كل ما حيصـل مـن انتـهاكات حلظـر توريـد األسـلحة       ١٩٩٢

) املــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٥علــى جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار 
  ؛١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٣

مني العام وممثله اخلاص ومجيع عن تقديره لأل يعرب  - ١٥  
ــذلوهنا مــن أجــل إحــالل الســلم       ــيت يب ــة ال ــة للجهــود الدؤوب ــراد البعث أف

  وحتقيق املصاحلة يف ليربيا؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٦  

  
ممثال الواليات املتحدة وأملانيا بعـد التصـويت،   وتكلم   
ملتحـدة  مـراقيب األمـم ا  عـن تأييـدمها لتمديـد واليـة بعثـة      فأعربا 

املزيـد مـن التـأخري    را من أهنما لـن يتسـاحما مـع    حذّوليربيا،  يف
وأنه سيكون من الصعب عليهما تأييـد أي متديـد آخـر لواليـة     
البعثة إذا مل حيرز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بوقف إطالق النـار  

  .)٢٣(وفض اشتباك القوات ونزع السالح
  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٩املق
  ): بيان من الرئيس٣٦٤٩

ــة    ــودة يف  ،٣٦٤٩يف اجللســـ ــان/أبريل  ٩املعقـــ نيســـ
مت التوصـــل إليـــه يف كـــان قـــد ووفقـــا للتفـــاهم الـــذي  ١٩٩٦

مشاورات اجمللس السابقة، واصـل اجمللـس النظـر يف هـذا البنـد      
من جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، دعـا الـرئيس    

ملشـاركة يف املناقشـة    اإىلبـه،  (شيلي) ممثل ليربيا، بناء علـى طل 
، أدىل ذلــكيكــون لــه احلــق يف التصــويت. وبعــد      دون أنبــ

  :)٢٤(الرئيس بالبيان التايل باسم اجمللس
يعـــرب جملـــس األمـــن عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء انـــدالع القتـــال    

مونروفيا والتدهور السريع للحالة يف مجيع أحناء ليربيا. وهذه اجلولـة   يف
ئل، ومضــايقة وإيــذاء الســكان املــدنيني  اجلديــدة مــن القتــال بــني الفصــا 

والعاملني القائمني باألنشطة اإلنسانية والغوثيـة وإسـاءة معاملتـهم هتـدد     
  عملية السلم وتثري شكوكا كبرية بشأن التزام الفصائل بتنفيذها.

ويذكِّر اجمللس مجيع األطراف مبسؤوليتها عن احتـرام القـانون     
تعلــق بالســكان املــدنيني وضــمان  اإلنســاين الــدويل احترامــا تامــا فيمــا ي 

سالمة موظفي األمم املتحدة وغريهـم مـن املـوظفني الـدوليني، ويطلـب      
منــها اختــاذ خطــوات فوريــة حتقيقــا لتلــك الغايــة. ويــدعو اجمللــس مجيــع   

__________ 

ــفحتان     )٢٣(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــدة)؛   ١٣ و ١٢املرجـ ــات املتحـ (الواليـ
  (أملانيا). ١٤ و ١٣والصفحتان 

  )٢٤(   S/PRST/1996/16.  
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األطــراف إىل الوفــاء بالتزامهــا بــاحترام حصــانة املــوظفني الدبلوماســيني  
  وحرمة املمتلكات الدبلوماسية.

س عـن بـالغ قلقـه إزاء عـدم قـدرة جملـس الدولـة        ويعرب اجمللـ   
ــار اإلرادة السياســية والتصــميم الالزمــني      ــى إظه ــاء الفصــائل عل وزعم
ــى        ــا عل ــيون لليربي ــاء السياس ــن الزعم ــا. وإذا مل يعل ــاق أبوج ــذ اتف لتنفي
الفــور، باختــاذ إجــراءات إجيابيــة ملموســة، عــن إعــادة تأكيــد التــزامهم    

اللتـزامهم بإعـادة إقـرار وقـف إطـالق      باتفاق أبوجا واحترامهم الكامل 
ــدويل. ويشــدد       ــدان دعــم اجملتمــع ال ــار ومواصــلته فســيخاطرون بفق الن

  اجمللس على املسؤولية الشخصية لقادة ليربيا يف هذا الشأن.
ويؤكد اجمللس من جديد تأييده التفاق أبوجا بوصـفه اإلطـار     

ور احلاســم القــائم الوحيــد حلــل األزمــة السياســية لليربيــا كمــا يؤيــد الــد
  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف وضع حد للرتاع.

ــة واألطــراف        ــة الليربي ــة الوطني ــة املؤقت ــدعو اجمللــس احلكوم وي
الليربيــة إىل العمــل مــع فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول 
غــرب أفريقيــا علــى الفــور لفــض اشــتباك مجيــع القــوات وإعــادة إقــرار    

والنظام يف مونروفيا وتنفيذ وقـف إطـالق النـار بصـورة      السلم والقانون
سـيما   فعالة وشاملة يف مجيع أحناء البلد. ويـدعو اجمللـس األطـراف، وال   

ــة التحريـــر الليربيـــة املتحـــدة مـــن أجـــل    -جنـــاح أوليمـــو  ج يف حركـ
الدميقراطية، إىل اإلفراج عن مجيع الرهائن دون أذى. ويدعو األطـراف  

ألسـلحة واملعـدات الـيت مت االسـتيالء عليهـا إىل      كذلك إىل إعادة مجيع ا
  فريق الرصد.

ــاحلظر          ــة ب ــد بدق ــا بالتقي ــدول بالتزامه ــع ال ــس مجي ــذكِّّر اجملل وي
املفروض على مجيـع شـحنات األسـلحة واملعـدات العسـكرية املرسـلة إىل       

)، وعرض مجيع حاالت انتهاك حظر ١٩٩٢( ٧٨٨ليربيا مبوجب القرار 
  ).١٩٩٥( ٩٨٥األمن املنشأة عمال بالقرار األسلحة على جلنة جملس 

ــى التقــدم احملــرز مــن         ــاء عل ــام، بن ــه القي ــن اجمللــس اعتزام ويعل
جانب األطراف الليربية يف تنفيذ اخلطوات املبينة أعاله، وبعد النظـر يف  
تقرير األمني العام عن التطورات يف ليربيا، بتحديد أية تدابري أخرى قد 

  جود األمم املتحدة يف ليربيا يف املستقبل.تكون مناسبة فيما يتعلق بو
  

): ٣٦٦١(اجللسة  ١٩٩٦أيار/مايو  ٦املقرر املؤرخ   
  بيان من الرئيس

 ١٩٩٦أيار/مـــايو  ٦املعقـــودة يف  ٣٦٦١يف اجللســـة   
ــه يف مشــاورات     وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
 اجمللس السابقة، واصـل اجمللـس النظـر يف هـذا البنـد املـدرج يف      
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
(الصني) ممثل ليربيا، بناء على طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة    

ــد      ــرئيس بع ــه احلــق يف التصــويت. وأدىل ال ــدون أن يكــون ل ب
  :)٢٥(ذلك بالبيان التايل باسم اجمللس

  
يعــرب جملــس األمــن مــرة أخــرى عــن بــالغ قلقــه إزاء تــدهور    
ليربيا. ويشجب اجمللس بقوة أعمال القتـل الوحشـية والفظـائع     احلالة يف

ــاء. وإن        ــدنيني األبري ــة ضــد امل ــوات الفصــائل املتحارب ــها ق ــيت ارتكبت ال
تصاعد أعمال العنف بني الفصائل، الذي ميثـل انتـهاكا التفـاق أبوجـا،     

  يعرِّض عملية السالم للخطر الكبري.
ورا عن القتـال،  ويدعو جملس األمن األطراف إىل أن تتوقف ف  

من جديـد ملجـأ آمنـا     اوأن تلتزم بوقف إطالق النار وأن جتعل مونروفي
حتت محاية فريق املراقبني العسكريني التابع للجماعـة االقتصـادية لـدول    
ــة      ــذهلا اجلماعـ ــود الـــيت تبـ ــه للجهـ ــن دعمـ ــرب عـ ــا. ويعـ ــرب أفريقيـ غـ

سـكريني،  االقتصادية، مبا يف ذلك الدور الـذي يؤديـه فريـق املـراقبني الع    
  من أجل وضع حد هلذا الرتاع.

وجملس األمن يأسف ألن تدهور احلالة يف ليربيا قد استوجب   
ــا.       ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربي ــراد بعث إجــالء أعــداد كــبرية مــن أف
واجمللس يذكِّر كل الدول بأهنا ملتزمة باالمتثـال للحظـر املفـروض علـى     

إىل ليربيـا مبوجـب القـرار    كافة شحنات األسـلحة واملعـدات العسـكرية    
١٩٩٢( ٧٨٨.(  

ويؤكد جملس األمـن علـى مـا يوليـه مـن أمهيـة الجتمـاع قمـة           
، وحيـث  ١٩٩٦أيار/مايو  ٨اجلماعة االقتصادية الذي سُيعقد بأكرا يف 

زعمــاء الفصــائل الليربيــة علــى أن يؤكــدوا مــن جديــد التــزامهم باتفــاق 
  أبوجا، باختاذ إجراءات إجيابية ملموسة.

  
ــ    ١٩٩٦أيار/مـــــــــــايو  ٣١رر املـــــــــــؤرخ املقـــــــــ

  )١٩٩٦( ١٠٥٩): القرار ٣٦٧١ (اجللسة
موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٩برسالة مؤرخة   

، وصـف األمـني العـام عمليـات النـهب      )٢٦(رئيس جملس األمن
اجلارية على نطاق واسع وحالة االهنيار التـام للقـانون والنظـام    

اليــــة يف الــــيت عمــــت مونروفيــــا منــــذ انــــدالع األعمــــال القت 
. وقال إنه نظرا حلالة األمن، فقد ُنقـل  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٦

األفراد املدنيون والعسكريون غـري األساسـيون يف بعثـة مـراقيب     
األمــم املتحــدة يف ليربيــا ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات 

__________ 

  )٢٥(  S/PRST/1996/22.  
  )٢٦(  S/1996/312.  
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غــري احلكوميــة إىل البلــدان اجملــاورة. وقــد تشــرد آالف مــن       
عــث علــى اليــأس. وشــدد  األشــخاص ويعيشــون يف أحــوال تب 

على أن تلك التطورات أظهرت بوضـوح أن الـنقص يف القـوة    
البشــرية والســوقيات الــذي عــاين منــه بشــدة فريــق الرصــد قــد 

  قوَّض بصورة خطرية فعاليته يف جمال العمليات.
ــايو  ٢١ويف    ــام إىل   ١٩٩٦أيار/مـ ــني العـ ــدم األمـ ، قـ

ي )، تقريـــره املرحلـــ١٩٩٦( ١٠٤١اجمللـــس، عمـــال بـــالقرار 
السابع عشـر عـن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا، الـذي         
ــه      ــا، وأورد في ــيت اســتجدت يف ليربي ــه التطــورات ال وصــف في

. وجــاء يف )٢٧(توصـياته بشـأن الـدور املســتقبلي لبعثـة املـراقبني     
ــة املتجــددة مســتمرة،     ــر األمــني العــام أن األعمــال العدائي تقري

ــة الســالم خلطــر    ــذي يعــرِّض عملي ــر ال ــة   األم كــبري، وأن احلال
األمنيــة يف مونروفيــا تظــل خطــرية ويصــعب التنبــؤ مبــا ســتؤول 
إليه. وخالل األسـابيع السـتة األخـرية، أظهـر زعمـاء الفصـائل       
ازدراء متعمـــدا لألمـــم املتحـــدة واجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول 
غرب أفريقيـا واجملتمـع الـدويل، وأبـدوا اسـتخفافهم بتطلعـات       

م. واتفقت اجلماعة االقتصادية علـى  الشعب الليربي إىل السال
عدد من اخلطـوات الضـرورية السـتئناف تنفيـذ اتفـاق أبوجـا،       
لكنها حذرت زعماء الفصائل مـن أهنـم إذا مل ينفـذوا التـدابري     
املتفق عليها، فإهنا ستعيد النظر يف مشاركتها يف ليربيا. وشـدد  
األمني العـام علـى أن انسـحاب اجلماعـة االقتصـادية ميكـن أن       

ــة ال بالنســبة للبلــد فحســب وإمنــا للمنطقــة دون    حيــ دث كارث
اإلقليمية بأسرها. وعالوة على ذلك، إذا اضـطر فريـق الرصـد    
إىل االنسحاب، فلن يكون أمام بعثة املراقبني من خيـار سـوى   
أن حتذو حذوه. وذكر األمني العام أن البعثة تواصـل أداء دور  

ــها    ــد واليت ــذلك أوصــى بتمدي ــا، ول ــام يف ليربي ــة   ه ــرة ثالث لفت
. وقــــال إن إبــــداء ١٩٩٦آب/أغســـطس   ٣١أشـــهر، حــــىت  

زعمــاء الفصــائل للرغبــة يف الــدخول يف مفاوضــات حقيقيــة      
__________ 

  )٢٧(  S/1996/362.  

ســيكون عــامال حامســا يف تقريــر اســتمرار مشــاركة اجملتمــع       
  ليربيا.  الدويل يف
ــة    ــودة يف  ٣٦٦٧ويف اجللســــ ــايو  ٢٨املعقــــ أيار/مــــ
ــد مت التوصـــل إل   ١٩٩٦ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف وفقـ يـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
(الصــني) ممثلــي اجلزائــر وجيبــويت وزامبيــا وزمبــابوي وغانــا       
وليربيا ونيجرييـا، بنـاء علـى طلبـهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة       

ت. ووجـه الـرئيس أيضـا    بدون أن يكون هلم احلـق يف التصـوي  
ــؤرختني    ــالتني مــ ــاء اجمللــــس إىل رســ ــاه أعضــ  ١٧و  ١٥انتبــ

، على التوايل، موجهتني إىل األمني العام مـن  ١٩٩٦أيار/مايو 
  .)٢٨(ممثلي إيطاليا وغانا

ويف البداية، ذّكّر ممثل ليربيا بأنـه منـذ انـدالع احلـرب       
ية األهلية، قطع الشعب الليربي طريقا مضنيا للتوصل إىل تسـو 

ــه،     مــن خــالل التوافــق السياســي واملصــاحلة الوطنيــة. وقــال إن
لألسف، ال تبدو ليربيا اليوم أقرب إىل السالم ممـا كـان احلـال    

. ١٩٨٩عليــه عنــد انــدالع احلــرب يف كــانون األول/ديســمرب 
ــذ، واألعمــال      ــد دون تنفي ــا زال إىل حــد بعي فاتفــاق أبوجــا م

ــة ال ــا    العدائي ــزال مســتمرة، ووقــف إطــالق الن ر وغــريه مــن  ت
ــدول غــرب        ــة االقتصــادية ل ــا اجلماع ــيت دعــت إليه ــدابري ال الت
ــار     ــذلك، حـــدث اهنيـ ــة لـ ــاالحترام. ونتيجـ ــا مل حتـــظ بـ أفريقيـ
للقـــانون والنظـــام، وبـــات جملـــس الـــدول عـــاجزا عـــن القيـــام 
بأعماله، بالنظر إىل أن بعضا من أعضائه غـادروا البلـد بسـبب    

مـن علـى أن   عدم إمكانية ضـمان سـالمتهم. وحـث جملـس األ    
ــااللتزام الصـــارم بـــاحلظر، وأن يعمـــل علـــى تنفيـــذ    يطالـــب بـ
اجلزاءات ضد مجيع املنتهكني املعروفني هلذا احلظر. وإذ ناشـد  

__________ 

يب ، الــيت حتيــل بيانــا أصــدره االحتــاد األورو S/1996/353الوثيقــة   )٢٨(  
بشـــأن الليـــربيني املوجـــودين علـــى مـــنت قـــوارب، والوثيقــــة       

S/1996/337   اليت حتيل بيانا أصدرته حكومة غانا بشـأن احلالـة ،
  يف ليربيا، على التوايل.
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جمددا مواصـلة تقـدمي املسـاعدة لفريـق الرصـد التـابع للجماعـة        
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ذكـر أنـه جيـب تعـديل امليثـاق      

أي عمليــة مــن عمليــات  لضــمان وجــود آليــة تكــون مبوجبــها 
حفظ السالم دون اإلقليمية الـيت يـأذن هبـا جملـس األمـن ممولـة       
من األمم املتحدة. وأعرب عن تأييده لتوصيات األمـني العـام،   
وخاصة ما يتعلق منـها بـوزع قـوة حلفـظ السـالم تابعـة لألمـم        
املتحــــدة يف ليربيــــا، وضــــم فريــــق الرصــــد التــــابع للجماعــــة 

  .)٢٩(ريقيا إىل قوة أكرباالقتصادية لدول غرب أف
وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة جمــددا أن املشــكلة يف      

، “الصراع على السـلطة بـني قلـة مـن النخبـة     ”ليربيا تتمثل يف 
قــائال إن زعمــاء الفصــائل متمســكون مبصــاحلهم الذاتيــة بــدال  
من االلتزام مبصـلحة شـعبهم. وقـد أشـعلوا مـن جديـد أعمـال        

ــا مــن مــ   ــوا منروفي الذ آمــن إىل ســاحة حــرب؛  العنــف؛ وحول
وقـاموا بنــهب معـدات وكــاالت اإلغاثـة. ورغــم هـذه احلالــة،     
فإنه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يواصـل مشـاركته يف اجلهـود       
الــيت ترمــي إىل تقــدمي الغــوث لشــعب ليربيــا وإحــالل الســالم.  
وأعــرب عــن اعتقــاد بلــده بأنــه ينبغــي جمللــس األمــن أن يؤيــد    

هتا بلــدان املنطقــة. وأعــرب عــن تأييــد املبــادرة اهلامــة الــيت اختــذ
وفد بلـده لتمديـد واليـة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة؛ غـري أنـه          
حث اجلميع يف ليربيـا، وخباصـة زعمـاء الفصـائل، أن يسـتغلوا      
هذا الوقت للوفاء بالشروط الـيت حـددهتا اجلماعـة االقتصـادية     
لـــدول غـــرب أفريقيـــا وأن يقـــدموا لشـــعبهم فرصـــة لتحقيـــق  

  .)٣٠(السالم
وأثناء املناقشة، أعرب معظم املتكلمني عن القلق إزاء   

استئناف األعمال العدائية وامتداد القتـال إىل منطقـة مونروفيـا    
ــى       ــوا زعمــاء الفصــائل عل ــة يف الســابق؛ وحث ــيت كانــت آمن ال
وقــف إطــالق النــار، وســحب مجيــع املقــاتلني واألســلحة مــن   

__________ 

  )٢٩(  S/PV.3667 ،٦إىل  ٢.  
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

عراقيــل.  مونروفيــا، والســماح بــوزع أفــراد فريــق الرصــد دون
وبينما أعربوا عن تأييدهم لتمديد واليـة البعثـة لفتـرة إضـافية،     
فقد حثوا األطراف على االستفادة من تلـك الفتـرة السـتئناف    
املفاوضات وإعادة عملية السالم إىل مسـارها، وجـددوا أيضـا    

. واسـتنكر بعـض   )٣١(مناشدهتم مواصلة مساعدة فريـق الرصـد  
إىل الفصــائل املتحاربــة،   املــتكلمني اســتمرار تــدفق األســلحة   

ــاحلظر الــذي فرضــه اجمللــس علــى      ــد الصــارم ب داعــني إىل التقي
  .)٣٢(مجيع شحنات األسلحة واملعدات العسكرية إىل ليربيا

وقــال ممثــل مجهوريــة كوريــا إنــه بــالنظر إىل أن ليربيــا    
هي احلالة األوىل اليت تقود فيها منظمة إقليمية عمليات حفـظ  

مــم املتحــدة، فــإن فشــل مهمــة حفــظ الســالم بالتعــاون مــع األ
ــى دور        ــار ضــارة عل ــه آث ــد تكــون ل ــق الرصــد ق الســالم لفري
املنظمات اإلقليميـة يف أفريقيـا يف معاجلـة الصـراعات اإلقليميـة      

  .)٣٣(الداخلية
ــا      ــراع يف ليربيـ ــا أن الصـ ــثال الصـــني وزامبيـ ــر ممـ وذكـ

ــؤثر علــى ســكان هــذا البلــد فحســب، بــل يشــكل أيضــا      ال ي
  .)٣٤(االستقرار يف املنطقة ككلهتديدا للسلم و

وقـــال ممثـــل االحتـــاد الروســـي إن اســـتئناف األعمـــال   
العدائيــة يف ليربيــا يهــدد اســتقرار البلــدان اجملــاورة يف املنطقــة.   
ودعــا زعمــاء الفصــائل املتحاربــة إىل االمتثــال الصــارم لوقــف   

__________ 

(مصـــر)؛ والصـــفحتان   ٩إىل  ٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحات     )٣١(  
(بوتســوانا)؛  ١٢إىل  ١٠راس)؛ والصــفحات (هنــدو ١٠ و ٩

 ١٧(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان    ١٧و  ١٦والصــفحتان 
(بولنـدا)؛ والصـفحات    ٢٠و  ١٩(أملانيا)؛ والصفحتان  ١٨ و

(الصــني)؛  ٢٦و  ٢٥(إندونيســيا)؛ والصــفحتان   ٢٤إىل  ٢٢
  (نيجرييا). ٢٨إىل  ٢٦والصفحات 

(شـيلي)؛   ٢٠والصفحة  (كوريا)؛ ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
بيسـاو)؛   -(غينيـا   ٢٤(إندونيسـيا)؛ والصـفحة    ٢٢والصفحة 
  (نيجرييا). ٢٦والصفحة 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣(  
  على التوايل. ٢٨و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  
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ــم        ــوظفي األم ــن م ــة ألم ــدمي ضــمانات قوي ــار؛ وتق إطــالق الن
ــو  ــائر املــ ــدة وســ ــل  املتحــ ــدوليني؛ والســــحب الكامــ ظفني الــ

للمقــاتلني مــن مونروفيــا؛ وهتيئــة الظــروف املؤاتيــة للــوزع غــري 
املعاق لفريق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       

  .)٣٥(أفريقيا ضمن املدينة؛ واستعادة مركزها كمالذ آمن
وأعــــرب ممثــــل إيطاليــــا، متحــــدثا باســــم االحتــــاد        
ــأن  )٣٦(األورويب ــل ب ــدة” ، عــن األم ـــ “ اإلرادة العني ــراء ”ل أم
الليــربيني يف مواصــلة قتــاهلم لــن جتــرب اجملتمــع الــدويل  “ احلــرب

مــرة أخــرى علــى االنســحاب مــن بلــد أفريقــي هــو يف أمــّس     
احلاجــــة للمســــاعدة. وأكــــد أن االحتــــاد األورويب ال ينــــوي  

  .)٣٧(االعتراف بأي حكومة تقوم من خالل استخدام القوة
ــا إن الف    صـــائل تتحمـــل املســـؤولية  وقـــال ممثـــل فرنسـ

الكاملة عما حدث يف ليربيـا. وذكّـر بـأن اجلماعـة االقتصـادية      
لدول غرب أفريقيا ذكرت مؤخرا أن استمرار وجود القـوات  
األفريقية يتوقـف علـى التقـدم الـذي حتققـه الفصـائل يف إعـادة        
ــة     ــة الســالم إىل مســارها، وأن األمــني العــام ذكــر أن بعث عملي

ة يف ليربيا لن تبقـى إال إذا بقـي فيهـا فريـق     مراقيب األمم املتحد
الرصد التابع للجماعـة االقتصـادية. وشـدد علـى أن انسـحاب      
اجملتمع الدويل الكامل مـن ليربيـا سـيؤدي إىل اسـتئناف القتـال      
ــرِّض اســتقرار       ــذا مــن شــأنه أن يع ــد، وه ــع أرجــاء البل يف مجي

يم املنطقة دون اإلقليمية إىل خطر شديد. وينبغي للمجلس تقيـ 
ما إذا كان أمراء احلرب ينوون حقا استعادة السـلم يف ليربيـا.   
وإذا مل تكن لديهم هذه النية، فإن وفـد بلـده سـيعيد النظـر يف     

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  
ية ورومانيــــا ضــــمت إســــتونيا وبولنــــدا واجلمهوريــــة التشــــيك  )٣٦(  

وســلوفاكيا وقــربص والتفيــا وليتوانيــا ومالطــة وهنغاريــا صــوهتا 
  ).١٢، الصفحة S/PV.3667إىل هذا البيان (

  )٣٧(  S/PV.3667 ١٣و  ١٢، الصفحتان.  

دور البعثة. وأعرب عن أمله بأال يضطر إىل التصـويت لصـاحل   
  .)٣٨(انسحاهبا
وذكر ممثل غانـا أنـه مـن الضـروري أن يعمـل اجمللـس         

ري مشــروط لفريــق الرصــد علــى ضــمان دعــم مــايل وســوقي غــ
التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، مــع تقــدمي    

كلفــة ”املســاعدة اإلنســانية واإلمنائيــة لليربيــا. وعلَّــق قــائال إن  
احلــل املنفــذ اليــوم ســتكون أقــل ســواء مــن حيــث األرواح أو   

رد املالية، مما ستكون عليـه يف الغـد، بعـد أن يضـطر فريـق      املوا
ــابع  ــا إىل    الرصــد الت ــدول غــرب أفريقي للجماعــة االقتصــادية ل

  .)٣٩(“االنسحاب بسبب تقاعس اجملتمع الدويل
وتساءل ممثل زمبابوي عن السـبب يف كـون اسـتمرار      

اشتراك بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا مشـروطا باسـتمرار   
تواجد فريق الرصد يف ليربيا. وأكد من جديد على أنه عنـدما  

املنظمـات اإلقليميـة مببـادرات سـالم لوقـف       تضطلع املناطق أو
التهديدات اخلطرية للسـلم واألمـن، فإهنـا بالضـرورة ينبغـي أن      
حتظى بالدعم النشط والشامل مـن جانـب اجملتمـع الـدويل مـن      
خــالل األمــم املتحــدة. وقــال إن وفــد بلــده يــرى أن هــذا هــو  
مضــمون الفصــل الثــامن بأكملــه. وشــدد علــى أنــه بــدال مــن    

دور البديل عن األمـم املتحـدة الـيت أُنـيط هبـا دور      االضطالع ب
فريد، فإن هذه اجلهود اإلقليميـة ينبغـي النظـر إليهـا ومعاملتـها      
علــى أهنــا عوامــل ميســرة يف جهــود األمــم املتحــدة يف الســعي  
لالضــطالع مبســؤولتها املكرســة يف امليثــاق يف صــون الســلم      

  .)٤٠(واألمن الدوليني
ــة    ــودة ٣٦٧١ويف اجللســـ ــايو  ٣١يف ، املعقـــ أيار/مـــ
، استأنف اجمللس النظر يف هذا البند املدرج يف جـدول  ١٩٩٦

أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال، وجَّـه الـرئيس (الصـني)       
__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨(  
  .٢٦إىل  ٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  
  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠(  
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ــد أُعــد       ــرار كــان ق ــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص مشــروع ق انتب
. وطُـــرح بعـــد ذلـــك )٤١(خـــالل مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة

اع بوصــفه القــرار مشــروع القــرار للتصــويت، واعُتمــد باإلمجــ
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦( ١٠٥٩

  
  إن جملس األمن،  
ــا،      إذ يشــري   ــة يف ليربي ــه الســابقة بشــأن احلال ــع قرارات إىل مجي

ــرار  وال ــيما القـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤١سـ ــاير  ٢٩) املـ ــانون الثاين/ينـ كـ
١٩٩٦،  

 ١٩٩٦أيار/مـايو   ٢١يف تقرير األمني العام املـؤرخ   وقد نظر  
  مم املتحدة يف ليربيا،عن بعثة مراقيب األ

علـــى أن تصـــاعد العنـــف ُيعـــد انتـــهاكا التفـــاق   وإذ يشـــدد  
  أبوجا، ويعرِّض عملية السلم للخطر البالغ،

بأمهيــة أن تكــون مونروفيــا مــالذا   وإذ يقتنــع اقتناعــا راســخا   
آمنا، وإذ يالحظ بوجه خاص ما مت مؤخرا من نشر فريق الرصد التـابع  

  أفريقيا يف املدينة على نطاق واسع، للجماعة االقتصادية لدول غرب
أن مسـؤولية حتقيـق السـلم واملصـاحلة      وإذ يؤكد مـرة أخـرى    

  الوطنية تقع يف هناية املطاف على عاتق شعب ليربيا وقادته،
ــثين   ــة      وإذ يـ ــه اجلماعـ ــوم بـ ــذي تقـ ــايب الـ ــدور اإلجيـ ــى الـ علـ

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف جهودهــا املتواصــلة إلعــادة الســلم   
  ألمن واالستقرار يف ليربيا،وا

اعتمـــاد وزراء خارجيـــة البلـــدان األعضـــاء يف     وإذ يالحـــظ  
آلليـة   ١٩٩٦أيار/مـايو   ٧اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا يف     

  إلعادة ليربيا إىل اتفاق أبوجا،
عن تقديره للدول األفريقية اليت سـامهت وتسـاهم    وإذ يعرب  

  بقوات يف فريق الرصد،
لــى الــدول األعضــاء الــيت أيــدت عمليــة الســلم       ع وإذ يــثين  

وأيــدت فريــق الرصــد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تقــدمي التربعــات إىل        
  صندوق األمم املتحدة االستئماين لليربيا،

ــة ال ميكــــن أن يتحقــــق    وإذ يشــــدد   ــود البعثــ علــــى أن وجــ
بوجــود فريــق الرصــد والتزامــه بتــأمني ســالمة املــراقبني العســكريني     إال

  عثة وموظفيها املدنيني،التابعني للب
أيار/مــايو  ١٢بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ   يرحــب  - ١  
  ؛١٩٩٦

__________ 

  )٤١(  S/1996/394.  

متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا  يقرر  - ٢  
  ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ٣١حىت 

تـدهور احلالـة األمنيـة علـى أرض الواقـع       بـأن  يسلم  - ٣  
  يربر قرار األمني العام خفض قوام البعثة مؤقتا؛

نية األمـني العـام إبقـاء عمليـات نشـر البعثـة        يالحظ  - ٤  
على مستواها احلايل، ويطلب إليه إبالغ جملس األمن بأي زيـادة كـبرية   
معتزمة يف عدد األفراد الـذين سـيتم نشـرهم رهنـا بتطـور احلالـة األمنيـة        

  على أرض الواقع؛
إزاء اهنيار وقف إطالق النـار،   عن بالغ قلقه يعرب  - ٥  
األعمال العدائيـة، وامتـداد رقعـة القتـال إىل منطقـة مونروفيـا        واستئناف

  وضواحيها اليت سادها األمان من قبل؛
مجيع اهلجمات ضد أفراد فريـق الرصـد التـابع     يدين  - ٦  

للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والبعثة واملنظمات والوكـاالت  
عــن أعمــال هنــب  الدوليـة الــيت تقــوم بتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، فضــال 

ــات     ــادة املمتلكـ ــا، ويطلـــب إعـ ــات أفرادهـ ــداداهتا وممتلكـ ــداهتا وإمـ معـ
  املنهوبة فورا؛

ــا   أخــرى مــرة يطالــب  - ٧   بــأن حتتــرم الفصــائل يف ليربي
علــى حنــو تــام مركــز أفــراد فريــق الرصــد والبعثــة فضــال عــن املنظمــات   

ليربيـا،  والوكاالت الدولية اليت تقدم املسـاعدة اإلنسـانية يف مجيـع أحنـاء     
ويطالب أيضا بأن تسهل هذه الفصائل عمليات إيصال تلك املساعدة، 

  وبأن متتثل على حنو تام لقواعد القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة؛
ــى حنــو      يطلــب  - ٨   ــوم عل ــة أن تق ــراف الليربي ــن األط م

كامل وعاجل بتنفيذ مجيع االتفاقات وااللتزامات اليت سبق أن تعهدت 
اتفاق أبوجا، ويطالبها يف هذا الصدد بالقيـام مـن جديـد    هبا، وال سيما 

ــاتلني       ــع املق ــار وســحب مجي ــال إلطــالق الن ــإحالل وقــف شــامل وفّع ب
ــراد فريــق الرصــد وجعــل      ــا والســماح بنشــر أف واألســلحة مــن مونروفي

  مونروفيا من جديد مالذا آمنا؛
على أن استمرار دعم اجملتمـع الـدويل لعمليـة     يشدد  - ٩  

يا، مبا يف ذلك مشاركة البعثـة، مرهـون بإثبـات األطـراف     السلم يف ليرب
الليربيــة التزامهــا بتســوية خالفاهتــا بــالطرق الســلمية واســتيفاء الشــروط  

  أعاله؛ ٨املبينة يف الفقرة 
  على أمهية احترام حقوق اإلنسان يف ليربيا؛ يشدد  - ١٠  
إىل التزام مجيع الدول باالمتثال علـى حنـو تـام     يشري  - ١١  
تشــرين  ١٩) املــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٨املفــروض مبوجــب القــرار للحظــر 

علــى مجيــع عمليــات توريــد األســلحة واملعــدات    ١٩٩٢الثــاين/نوفمرب 
العســكرية لليربيــا، وإبــالغ مجيــع حــاالت انتــهاك هــذا احلظــر إىل جلنــة   

ــالقرار     ــال بـــ ــأة عمـــ ــن املنشـــ ــس األمـــ ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٥جملـــ ) املـــ
  ؛١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٣
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ــدول غــرب   أعضــاء  يشــجع  - ١٢   ــة االقتصــادية ل اجلماع
أفريقيا على القيام، أثناء اإلعداد ملـؤمتر القمـة الـذي سـيعقدونه، بـالنظر      
يف طـرق ووسـائل دعـم فريـق الرصـد وإقنـاع قـادة الفصـائل باسـتئناف          

  عملية السلم؛
مجيــع الــدول األعضــاء علــى تقــدمي املســاعدة    حيــث  - ١٣  

عدة دعمـا لفريـق الرصـد    املالية والسوقية وغـري ذلـك مـن أشـكال املسـا     
  لتمكينه من أداء واليته؛

فريــق الرصــد إىل تــوفري األمــن ملــراقيب البعثــة    يــدعو  - ١٤  
وموظفيهــا املــدنيني وفقــا لالتفــاق املتعلــق بــدور ومســؤوليات كــل مــن  

  البعثة وفريق الرصد، يف تنفيذ اتفاق كوتونو؛
عن تأييـده لقـرار وزراء البلـدان األعضـاء يف      يعرب  - ١٥  

ماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بعـدم االعتـراف بـأي حكومـة       اجل
  تتوىل السلطة يف ليربيا عن طريق استعمال القوة؛

ــم      حيــث  - ١٦   ــدمي دع ــى مواصــلة تق ــدول األعضــاء عل ال
إضــايف لعمليــة الســلم يف ليربيــا باملســامهة يف صــندوق األمــم املتحــدة       

  االستئماين لليربيا؛
م أن يواصـــل إبقـــاء جملـــس إىل األمـــني العـــا يطلـــب  - ١٧  

األمن على اطالع وثيق بشأن احلالة يف ليربيـا، ويعـرب عـن اسـتعداده،     
ازدادت احلالة تدهورا، للنظر يف التدابري الـيت ميكـن اختاذهـا ضـد      إذا ما

  اجلهات غري املتعاونة من أجل استئناف عملية السلم؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٨  

  
ــؤرخ     ــرر املـــــ ــطس  ٣٠املقـــــ  ١٩٩٦آب/أغســـــ

  )١٩٩٦( ١٠٧١): القرار ٣٦٩٤ (اجللسة
ــام،  ١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢٢يف    ــدم األمـــني العـ ، قـ

)، تقريـــرا مرحليـــا عـــن بعثـــة ١٩٩٦( ١٠٥٩عمـــال بـــالقرار 
ــه التطــورات الــيت     ــا، وصــف في مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربي
اســتجدت يف ليربيــا، وأورد توصــياته بشــأن الــدور املســتقبلي   

  .)٤٢(للبعثة
ذكر األمني العام يف تقريره أن ليربيا وقعـت يف حمنـة   و  

ــد أُزهقــت        ــارك يف نيســان/أبريل. فق ــذ انــدالع املع ــة من مريع
آالف األرواح وُشردت مئـات األسـر وُدمـر معظـم اقتصـادها      

__________ 

  )٤٢(  S/1996/684.  

الناشئ. وشهدت األسابيع األخرية موجة جديدة من أحـداث  
ة العنف، كان بعضها مدفوعا بدوافع سياسـية. ونظـرا حملدوديـ   

ــة،       ــة األمنيـ ــذب احلالـ ــا وتذبـ ــن مونروفيـ ــالء مـ ــائل اإلجـ وسـ
احتفظت البعثة بقوة حمدودة خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير.    
ــدول      ــه أشــار إىل أن جنــاح قمــة اجلماعــة االقتصــادية ل غــري أن

، )٤٣(١٩٩٦آب/أغسـطس   ١٧غرب أفريقيا الـيت ُعقـدت يف   
واليت أسفرت عن توسيع نطـاق اتفـاق أبوجـا ووضـع جـدول      

، يتــيح بعــض األمـل يف إنعــاش عمليــة  )٤٤(زمـين جديــد لتنفيـذه  
ــام       ــا ذُكــر أعــاله، أوصــى األمــني الع ــى ضــوء م الســالم. وعل
بتمديد والية بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا لفتـرة ثالثـة       
ــت        ــت، وإذا دلل ــك الوق ــاء ذل ــوي يف أثن ــه ين ــال إن أشــهر. وق

تقـدمي مزيـد مـن    الفصائل على التزامها الكامل بعملية السالم، 
التوصيات بشـأن أي تعزيـز لـدور األمـم املتحـدة يف ليربيـا قـد        
يقتضــيه األمــر. وختامــا، حــث األمــني العــام، مشــريا إىل قــرار  
اجلماعــة االقتصــادية القاضــي بإعطــاء الفصــائل فرصــة أخــرية    
ــام هــذه      ــادة الفصــائل علــى اغتن رغــم االفتقــار إىل التعــاون، ق

بلدهم. وقـال إهنـم إذا مل يغتنمـوا    الفرصة الستعادة السالم إىل 
هذه الفرصة، فلن يكون أمام اجملتمـع الـدويل أي خيـار سـوى     

  فض ارتباطه بليربيا.
آب/أغســـطس  ٣٠املعقـــودة يف  ٣٦٩٤ويف اجللســـة   
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس         جدول

(أملانيا) ممثلي ليربيا ونيجرييا، بناء على طلبـهما، إىل املشـاركة   
__________ 

، وهي رسـالة موجهـة إىل رئـيس    Corr.1و  S/1996/679الوثيقة   )٤٣(  
جملس األمـن مـن ممثـل نيجرييـا، حييـل هبـا نـص الـبالغ اخلتـامي          
الصادر يف هنايـة االجتمـاع الرابـع لرؤسـاء الـدول واحلكومـات       
األعضـــاء يف جلنـــة التســـعة املعنيـــة بليربيـــا التابعـــة للجماعـــة       

ــا،      االق ــد يف أبوجـ ــذي ُعقـ ــا، الـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ تصـ
  .١٩٩٦آب/أغسطس  ١٧بنيجرييا، يف 

  )٤٤(  S/1996/684.املرفق األول ،  
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يف املناقشــة بــدون أن يكــون هلمــا احلــق يف التصــويت. ووجــه  
أيضا انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كـان قـد أُعـد    

ــس الســابقة    ــال)٤٥(خــالل مشــاورات اجملل ة مؤرخــة ، وإىل رس
موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن   ١٩٩٦آب/أغسطس  ٢١

  .)٤٦(ممثل نيجرييا
وسلّم ممثـل ليربيـا بـأن انـدالع األعمـال القتاليـة كـان          

نكســة خطــرية لعمليــة الســالم، وأعــاد التأكيــد علــى أن قــادة   
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا وغريهـم مـن الفـاعلني     

يني عملــوا بــال كلــل علــى مــدى الــوطنيني واإلقليمــيني والــدول
األشــهر األربعــة املاضــية للحيلولــة دون دخــول البلــد يف حالــة  
ــادة        ــد ق ــن تأكي ــرغم م ــى ال ــه عل ــن الفوضــى. وأشــار إىل أن م
الفصائل املتحاربة جمددا علـى التزامهـا بتنفيـذ االتفـاق املـنقح،      
فإن إخفاقهم املتكرر يف تنفيذ اتفاقـاهتم السـابقة يـثري شـكوكا     

يتهم والتــزامهم. وذكــر أيضــا أنــه علــى الــرغم مــن   يف مصــداق
ــابع     ــة الــيت يواجههــا فريــق الرصــد الت ــة واإلداري املشــاكل املالي
ــه ميثــل جهــدا     ــا، فإن للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
رائدا لتنفيـذ الفصـل الثـامن، وهـو بـذلك يسـتحق دعمـا أكـرب         
مــن األمــم املتحــدة. ويف هــذا الســياق، شــدد املــتكلم علــى        

ورة أن تنشئ املنظمة آلية تتمكن مبوجبـها عمليـات حفـظ    ضر
السالم اإلقليمية ودون اإلقليمية، املضطلع هبـا مبوافقـة اجمللـس،    

  .)٤٧(من احلصول على الدعم الالزم
ــامهة      ــتكلمني مبسـ ــلم معظـــم املـ ــة، سـ وخـــالل املناقشـ

اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف إعـــادة الســـلم  
__________ 

  )٤٥(  S/1996/701.  
، وهي حتيل نـص الـبالغ اخلتـامي    Corr.1و  S/1996/679الوثيقة   )٤٦(  

الصادر يف هنايـة االجتمـاع الرابـع لرؤسـاء الـدول واحلكومـات       
التســـعة املعنيـــة بليربيـــا التابعـــة للجماعـــة     األعضـــاء يف جلنـــة  

ــا،       ــد يف أبوجـ ــذي ُعقـ ــا، الـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ االقتصـ
  .١٩٩٦آب/أغسطس  ١٧بنيجرييا، يف 

  )٤٧(  S/PV.3694 ٣و  ٢، الصفحتان.  

يا، ورحبـوا بقرارهـا توسـيع اتفـاق أبوجـا،      واالستقرار إىل ليرب
ووضع جـدول زمـين مـنقح لتنفيـذه، وتـوفري الوسـائل الالزمـة        
للتحقق من االلتزام بأحكامه، والنص على تـدابري بشـأن عـدم    
االمتثــال. وحثــوا قــادة الفصــائل علــى التغلــب علــى خالفــاهتم  
السياســية وعلــى التقيــد بالتزامــاهتم مبوجــب االتفــاق. وأعربــوا 

ــم املتحــدة يف     عــن  ــراقيب األم ــة  م ــة بعث ــد والي ــدهم لتمدي تأيي
ــرب       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــد اجلماع ــوا إىل تزوي ــا، ودع ليربي
ــن     ــتية وغــــري ذلــــك مــ ــة واللوجســ ــاعدة املاليــ ــا باملســ أفريقيــ

  .)٤٨(املساعدات الدولية
وحتدث ممثل الصني قبل التصويت فقال إن بلـده قـدم     

 جهودهـا الراميـة إىل   باستمرار الـدعم للمنظمـات اإلقليميـة يف   
حســـم املشـــاكل يف مناطقهـــا، عمـــال بأحكـــام ميثـــاق األمـــم  
املتحــدة. وقــال إن وفــد بلــده يؤيــد متديــد واليــة بعثــة مــراقيب   
األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا، وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن تـــتمكن  
األطــراف الليربيــة مــن اســتغالل الفرصــة لــرتع أســلحة قواهتــا    

  .)٤٩(لعامةوللتحضري إلجراء االنتخابات ا
وذكـر ممثـل اململكـة املتحـدة أن اتفـاق أبوجـا ومتديـد          

بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا سيشـكالن اختبـارا إلرادة      
قادة الفصائل يف التقيد بالتزاماهتم، وقـال إن عقوبـات صـارمة    
ــي للفصــائل أن       ــه. وينبغ ــرم التزامات ــن ال حيت ــى م ســتفرض عل

كــل مــن األمــم املتحــدة تتوقــف عــن ختويــف ومهامجهــة أفــراد 
ــري       ــات غ ــا واملنظم ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل واجلماع

__________ 

(نيجرييـا). وقبـل التصـويت:     ٥و  ٤املرجع نفسه، الصـفحتان    )٤٨(  
(مصـــــــر)؛  ٧(إيطاليـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٧و  ٦الصـــــــفحتان 

 ١٠و  ٩(بوتســـوانا)؛ والصـــفحتان  ٩و  ٨و  ٧فحات والصـــ
(مجهوريــــة كوريــــا)؛  ١٢و  ١١(إندونيســــيا)؛ والصــــفحتان 

 ١٤و  ١٣(هنــدوراس)؛ والصــفحتان  ١٣ و ١٢والصــفحتان 
ــا  (بولنــــــدا)؛  ١٥و  ١٤بيســــــاو)؛ والصــــــفحتان   -(غينيــــ

(شــيلي). وبعــد التصــويت: الصــفحتان  ١٦و  ١٥والصــفحتان
  (أملانيا). ١٩و  ١٨

  .٩املرجع نفسه، الصفحة  )٤٩(  
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ــدا للنـــهب وتعيـــد مجيـــع    ــة األخـــرى، وأن تضـــع حـ احلكوميـ
املمتلكات املسروقة. وشدد املتكلم على أن هذه هـي الفرصـة   
ــم       ــاعدة األمــ ــاكلها مبســ ــل مشــ ــي حتــ ــا لكــ ــرية لليربيــ األخــ

  .)٥٠(املتحدة
بارتيــاح إىل التطــورات وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي    

اإلجيابية يف البلـد. لكنـه سـلم مـع ذلـك بالطـابع املعقـد لتنفيـذ         
املهام، ال سيما وأن األطراف قد انتهكت يف السابق وبشـكل  
متكــرر االتفاقــات الــيت وقعــت عليهــا. وأشــار إىل الصــعوبات  
املوضــوعية الكــبرية الــيت تقــف يف ســبيل تنفيــذ اتفــاق أبوجــا،   

عــم جهــود العــاملني اإلقليمــيني يف جمــال  مؤكــدا علــى أمهيــة د
حفـــظ الســـالم بـــاملوارد اإلضـــافية الالزمـــة. وشـــدد علـــى أن  
مسؤولية إقرار السالم تقع يف هناية األمـر علـى عـاتق الليـربيني     
وقـــادهتم، قـــائال إنـــه يأمـــل أن يســـتفيدوا مـــن هـــذه الفرصـــة   
ــدويل ســيكون      ــام اجملتمــع ال ــد أم ــار الوحي األخــرية؛ وإال فاخلي

  .)٥١(ليربيا مغادرة
وبعد ذلـك طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         

  ) ويف ما يلي نصه:١٩٩٦( ١٠٧١باإلمجاع بوصفه القرار 
  ،إن جملس األمن  
ــه  إذ يشــري   ــع قرارات ــا،     إىل مجي ــة يف ليربي الســابقة بشــأن احلال

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٣١) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٩سيما القرار   وال
آب/أغســطس  ٢٢ العــام املــؤرخ يف تقريــر األمــني وقــد نظــر  
  عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا، ١٩٩٦

 ١٩٩٦آب/أغسـطس   ٢١بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علما  
واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل نيجرييا واليت تضمنت الـبالغ  
ــات        ــدول واحلكوم ــاء ال ــع لرؤس ــاع الراب ــن االجتم ــامي الصــادر ع اخلت

ة التسعة املعنية بليربيا التابعة للجماعة االقتصـادية لـدول   األعضاء يف جلن
  ،١٩٩٦آب/أغسطس  ١٧غرب أفريقيا الذي عقد يف أبوجا يف 

باستعادة مونروفيا بشكل متزايد لوضعها السـابق   وإذ يرحب  
  كملجأ آمن،

__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٠(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥١(  

مــرة أخــرى أن مســؤولية حتقيــق الســلم واملصــاحلة  وإذ يؤكــد  
  عاتق شعب ليربيا وقادته، الوطنية تقع يف هناية املطاف على

الذي تقوم بـه اجلماعـة االقتصـادية     بالدور اإلجيايب وإذ يسلم  
لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف جهودهـــا الراميـــة إىل إعـــادة الســـلم واألمـــن  

  واالستقرار يف ليربيا،
عــن تقــديره للــدول األفريقيــة املســامهة بقــوات يف  وإذ يعــرب  

  ول غرب أفريقيا،فريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لد
علــى الــدول األعضــاء الــيت أيــدت عمليــة الســلم        وإذ يــثين  

وأيدت البعثة وفريق الرصد، مبا يف ذلك من خالل تقـدمي التربعـات إىل   
  صندوق األمم املتحدة االستئماين لليربيا،

على أن استمرار وجود البعثة ال ميكـن أن يتحقـق    وإذ يشدد  
أمني ســالمة البعثــة، وإذ يؤكــد    إال بوجــود فريــق الرصــد والتزامــه بتــ     

  ضرورة تعزيز التنسيق بني البعثة وفريق الرصد،
بتقريــــــــر األمــــــــني العــــــــام املــــــــؤرخ   يرحــــــــب  - ١  

  ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٢
متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا  يقرر  - ٢  

  ؛١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠حىت 
ــد   يرحــب  - ٣   ــة االقتصــادية ل ــاق اجلماع ول غــرب باتف

، والذي مد اتفـاق  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٧أفريقيا املربم يف أبوجا يف 
، ووضــع جــدوال ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٥حــىت  ١٩٩٥أبوجــا لعــام 

زمنيا لتنفيذ االتفاق، واعتمد آليـة للتحقـق مـن امتثـال زعمـاء الفصـائل       
لالتفــــاق، واقتــــرح إمكانيــــة اختــــاذ تــــدابري ضــــد الفصــــائل يف حالــــة 

  االمتثال؛  عدم
من الفصائل الليربيـة أن تنفـذ بصـورة كاملـة      يطلب  - ٤  

  وعلى وجه السرعة مجيع االتفاقات وااللتزامات اليت عقدهتا؛
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل جملــس األمــن   يطلــب  - ٥  

ــرا مشــفوعا مبقترحــات   ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥حبلــول  تقري
كـاالت األمـم املتحـدة    بشأن املساعدة اليت ميكن أن تقـدمها البعثـة أو و  

األخـــرى لـــدعم عمليـــة الســـلم يف ليربيـــا، مبـــا يف ذلـــك دعـــم العمليـــة  
  االنتخابية ونزع السالح وتسريح اجلنود والتحقق من امتثال الفصائل؛

استمرار انتشار البعثة يف مسـتوى مالئـم علـى     يقرر  - ٦  
اعـاة  النحو املوصى به يف تقرير األمني العام ويطلب إىل األمـني العـام مر  

ضرورة كفالة األمن ألفراد البعثة وإبالغ اجمللـس بـأي عمليـات انتشـار     
  أخرى مزمعة؛

على أن استمرار دعم اجملتمـع الـدويل لعمليـة     يشدد  - ٧  
السـلم يف ليربيــا، مبــا يف ذلــك اشـتراك البعثــة، مرهــون بإثبــات الفصــائل   

ــق املصــ      ــالطرق الســلمية وحتقي ــا ب ــا بتســوية خالفاهت ــة التزامه احلة الليربي
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ــل إليـــــه يف أبوجـــــا يف       ــاق الـــــذي مت التوصـــ ــة وفقـــــا لالتفـــ الوطنيـــ
  ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ١٧

مجيع اهلجمات وأعمال التخويـف ضـد أفـراد     يدين  - ٨  
فريق الرصد والبعثة واملنظمات والوكاالت الدوليـة الـيت تقـوم بتوصـيل     
املساعدة اإلنسانية، فضال عن أعمال هنب معداهتا وإمداداهتا وممتلكات 

ادها، ويطلب إىل زعمـاء الفصـائل كفالـة إعـادة املمتلكـات املنهوبـة       أفر
ــه يف        ــر املشــار إلي ــدرج يف التقري ــام أن ي ــني الع ــب إىل األم ــورا، ويطل ف

  أعاله معلومات عن مقدار ما أعيد من املمتلكات املسروقة؛ ٥  الفقرة
ممارســـة بعـــض الفصـــائل لعمليـــات جتنيـــد      يـــدين  - ٩  

غراض القتـال، ويطلـب إىل األمـني العـام     األطفال وتدريبهم ونشرهم أل
أعاله بيانـات تفصـيلية عـن     ٥أن يدرج يف التقرير املشار إليه يف الفقرة 

  هذه املمارسة الالإنسانية والبغيضة؛
مرة أخـرى بـأن حتتـرم الفصـائل وزعماؤهـا       يطالب  - ١٠  

على حنو تام مركز أفـراد فريـق الرصـد والبعثـة واملنظمـات والوكـاالت       
مبـن يف ذلـك العـاملون يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية، ويطالــب        الدوليـة، 

أيضــا بــأن تســهل هــذه الفصــائل حريــة تنقــل البعثــة وتوصــيل املســاعدة  
اإلنســانية وبــأن تلتــزم بدقــة مببــادئ وقواعــد القــانون اإلنســاين الــدويل    

  الصلة؛ ذات
على أمهيـة احتـرام حقـوق اإلنسـان يف ليربيـا       يشدد  - ١١  

  ب حقوق اإلنسان يف والية البعثة؛وكذلك أمهية جان
أيضا على التزام مجيع الـدول باالمتثـال علـى     يشدد  - ١٢  

) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٨حنـــو تـــام للحظـــر املفـــروض مبوجـــب القـــرار  
علـى مجيـع عمليـات توريـد األسـلحة       ١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩

ن واملعــدات العســكرية لليربيــا، واختــاذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة لضــما
 ٩٨٥تنفيذ احلظر بدقة، وإبالغ جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  

ــؤرخ ١٩٩٥( ــان/أبريل  ١٣) املـ ــهاك   ١٩٩٥نيسـ ــاالت انتـ ــع حـ جبميـ
  احلظر؛  هذا

مجيـــع الـــدول علـــى تقـــدمي املســـاعدة املاليـــة   حيـــث  - ١٣  
والســـوقية وغـــري ذلـــك مـــن أشـــكال املســـاعدة دعمـــا لفريـــق الرصـــد   

  ه؛ملساعدته على أداء واليت
أيضـا مجيـع الـدول علـى املسـامهة يف صـندوق        حيث  - ١٤  

  األمم املتحدة االستئماين لليربيا؛
على أمهية توثيق االتصاالت وتعزيـز التنسـيق    يشدد  - ١٥  

بني البعثة وفريق الرصد يف أنشطتهما التنفيذيـة علـى مجيـع املسـتويات،     
املتعلـق بـدور   ويدعو فريق الرصد إىل توفري األمن للبعثة، وفقـا لالتفـاق   

ــو      ــة وفريــق الرصــد يف تنفيــذ اتفــاق كوتون ومســؤوليات كــل مــن البعث
  وحسب مفهوم العمليات لدى البعثة؛

إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل إبقـــاء جملـــس  يطلـــب  - ١٦  
  األمن على علم باحلالة يف ليربيا بصورة دقيقة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٧  
الواليـات املتحـدة فـذكر    تكلّم ممثـل   وبعد التصويت،  

ــا احلــديث   تحقــق وبفــرص تملــيء بوعــود مل ”أن تــاريخ ليربي
ومن األمهية مبكان أن يـدرك زعمـاء الفصـائل    “. سالم ضائعة

ــأقواهلم، وسترصــد     أن العــامل يهــتم بأعمــاهلم أكثــر ممــا يهــتم ب
عـــن كثـــب. وأوضـــح أن دعـــوة  الواليـــات املتحـــدة أعمـــاهلم
ات بعثة مراقيب األمم املتحدة يف األمني العام إىل زيادة نشر قو

ليربيا، اليت أيـدها وفـد بلـده، لـن يكـون هلـا مـربر إال يف حالـة         
استمرار عملية السـالم. وشـدد علـى أنـه يـتعني علـى اجلماعـة        
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واجملتمـع الـدويل عمومـا بـذل        

  .)٥٢(يف وسعهما لصمان التزام األطراف  ما
تفاق أبوجـا يـثري آمـاال جديـدة     وذكر ممثل فرنسا أن ا  

يف الســالم. وإضــافة إىل ذلــك، فــإن اجلــزاءات املتوخــاة علــى    
عــدم االمتثــال ألحكامــه تشــكل أيضــا ضــمانة هامــة لتنفيــذه.   
ــؤدي إىل       ــن شــأنه أن ي ــرة أخــرى م ــن أن الفشــل م وحــذر م
انسحاب اجملتمع الـدويل وإىل جتـدد القتـال علـى نطـاق واسـع       

  .)٥٣(تقرار يف املنطقةوإىل نشوء هتديد كبري لالس
ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٧املق  ١٩٩٦تشــرين الث

  )١٩٩٦( ١٠٨٣): القرار ٣٧١٧(اجللسة 
، وعمـال بـالقرار   ١٩٩٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩يف   
)، قــــدم األمــــني العــــام إىل اجمللــــس تقريــــره  ١٩٩٦( ١٠٧١

املرحلــي العشــرين عــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربيــا،    
. )٥٤(من معلومات مستوفاة عـن التطـورات يف ليربيـا   الذي تض

وأفاد األمني العام يف تقريره بأنه على الرغم من حماولة اغتيـال  
__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٣(  
  )٥٤(  S/1996/962.  
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ــة        ــة القومي ــة الوطني ــيم اجلبه ــايلر، زع ــس تشــارلز ت عضــو اجملل
ــة، يف  ــاك بعــض     ٣١الليربي ــوبر، كانــت هن تشــرين األول/أكت

صــادية التطــورات املشــجعة. فقــد أعــادت بلــدان اجلماعــة االقت
لدول غرب أفريقيا تأكيـد عزمهـا علـى زيـادة مسـتوى قـوات       
فريق املراقبني العسكريني التابع للجماعة، وذلـك رهنـا بتـوافر    
املــوارد اللوجســتية واملاليــة. واختــذت خطــوات ملعاجلــة املســألة 
املعقدة املتعلقـة بـإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة يف ليربيـا. ويف       

ن احلكومـة االنتقاليـة الوطنيـة    هذا الصدد، وبناء على طلـب مـ  
الليربيــة، يعتــزم األمــني العــام إرســال فريــق استقصــاء تقــين إىل  
ليربيا إلعداد توصـيات بشـأن سـري العمليـة االنتخابيـة والـدور       
الذي ميكن أن تؤديه األمم املتحـدة. بيـد أنـه الحـظ أنـه علـى       
الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ال يزال العداء وعدم الثقـة  
الراسخان يشكالن هتديدا لعمليـة السـالم. ودعـا األمـني العـام      
قـــادة الفصـــائل لوضـــع خالفـــاهتم جانبـــا واســـتخدام العمليـــة   
السياسية، بـدال مـن الوسـائل العسـكرية، مـن أجـل الـدفع إىل        
األمـــام بعمليـــة الســـالم. ودعـــاهم أيضـــا إىل تســـهيل وصـــول 

ــاء، أوصــى ب    ــة. ويف األثن ــد املســاعدات اإلنســانية العاجل تمدي
ــهي يف       ــهر تنتـ ــة أشـ ــدهتا أربعـ ــرى مـ ــرة أخـ ــة لفتـ ــة البعثـ واليـ

. وقـــال إنـــه سيواصـــل خـــالل تلـــك ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٣١
الفترة إبقاء احلالة قيد االستعراض عن كثب، وسـيزود اجمللـس   

بتوصــياته عمـــا ميكـــن أن   ١٩٩٧كــانون الثاين/ينـــاير   ٣١يف 
  البلد.  تقدمه األمم املتحدة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة يف

تشـــــــرين  ٢٧، املعقـــــــودة يف ٣٧١٧ويف اجللســـــــة   
وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   

إىل املشـاركة  الرئيس (إندونيسيا) ممثل ليربيا، بناء علـى طلبـه،   
ــه       ــه احلــق يف التصــويت. ووج ــدون أن يكــون ل يف املناقشــة ب
الرئيس انتباه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار كـان قـد        

. وبعد ذلك طُرح مشـروع  )٥٥(أُعد خالل املشاورات السابقة
 ١٠٨٣القــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار      

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦(
  إن جملس األمن،  
إىل قراراتـه السـابقة بشـأن احلالـة يف ليربيـا، وخباصـة        إذ يشري  

  ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧١ القرار
ــب   ــؤرخ     وإذ يرحــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــرين  ١٩بتقريــ تشــ

  ؛١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
ــق     ــالغ القل ــهاك الفصــائل لوقــف    وإذ يالحــظ بب اســتمرار انت

ــا    ــه يف اتفـــ ــق عليـــ ــبما اتفـــ ــار حســـ ــؤرخ  إطـــــالق النـــ ــا املـــ ق أبوجـــ
ويف اجلدول الزمين للتنفيذ، الذي مت حتديـده   ١٩٩٥آب/أغسطس  ١٩
ــا يعــرض      ١٩٩٦آب/أغســطس  ١٧يف  ــاق أبوجــا، مم ــد اتف ــدى متدي ل

  احتماالت السلم يف ليربيا للخطر؛
تشــــرين  ٢٢ببــــدء عمليــــة نــــزع الســــالح يف   وإذ يرحــــب  

اق أبوجـا،  وفقا للجدول الـزمين املعـدل لتنفيـذ اتفـ     ١٩٩٦الثاين/نوفمرب
  وإذ حيث مجيع الفصائل على املشاركة وفقا ملا اتفقت عليه،

أن مسـؤولية حتقيـق السـلم واملصـاحلة      وإذ يؤكد مـرة أخـرى    
  الوطنية تقع يف هناية املطاف على عاتق شعب ليربيا وزعمائه؛  

اجلهـود النشـطة الـيت تبـذهلا اجلماعـة       مع التقـدير  وإذ يالحظ  
ــرب أفريق  ــدول غـ ــادية لـ ــن    االقتصـ ــلم واألمـ ــادة السـ ــل إعـ ــن أجـ ــا مـ يـ

واالستقرار إىل ليربيا، وإذ يشيد بالدول األفريقيـة الـيت تسـاهم يف فريـق     
  الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،

عن تقديره للـدول الـيت تقـدم الـدعم لبعثـة مـراقيب        وإذ يعرب  
م املتحـدة  األمم املتحـدة يف ليربيـا والـدول الـيت تسـهم يف صـندوق األمـ       

  االستئماين لليربيا،
على أن استمرار وجود البعثة يتوقف علـى وجـود    وإذ يشدد  

  فريق الرصد والتزامه بكفالة سالمة البعثة،
إىل الفصــائل الليربيــة أن توقــف علــى الفــور   يطلــب  - ١  

األعمال القتالية وأن تنفذ االلتزامات الـيت تعهـدت هبـا، وخباصـة اتفـاق      
ــادية  ــة االقتصــ ــا يف    اجلماعــ ــود يف أبوجــ ــا املعقــ ــرب أفريقيــ ــدول غــ لــ

ــاق    ١٩٩٦آب/أغســطس  ١٧ ــذ اتف ــا لتنفي ــذي حــدد جــدوال زمني ، ال
ــاق،       ــال زعمــاء الفصــائل لالتف ــة للتحقــق مــن امتث أبوجــا، واعتمــد آلي

  واقترح التدابري املمكن اختاذها ضد الفصائل يف حالة عدم االمتثال؛
__________ 

  )٥٥(  S/1996/984.  
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يف  الفصــائل علــى إجنــاز عمليــة نــزع الســالح  حيــث  - ٢  
موعدها، بوصفها خطوة من اخلطوات الرئيسية الـيت متهـد لالنتخابـات    

  ؛١٩٩٧املقبلة املقرر إجراؤها يف عام 
ــدعم      يؤكــد  -٣   ــدويل ب ــام اجملتمــع ال احلاجــة املاســة لقي

ــل        ــادة تأهي ــة إع ــى كفال ــة املســاعدة عل ــدريب بغي مشــاريع العمــل والت
  املقاتلني املسرحني اجتماعيا واقتصاديا؛

ــرر  - ٤   ــة حـــىت   يقـ ــة البعثـ ــد واليـ ــارس  ٣١متديـ آذار/مـ
  ؛١٩٩٧

إبقاء عمليـات نشـر البعثـة عنـد مسـتوى       أيضايقرر   - ٥  
مـن تقريـر األمـني العـام،      ٣٧مناسب وفقـا للتوصـية الـواردة يف الفقـرة     

ويطلــب أن يقــوم األمــني العــام، آخــذا يف اعتبــاره ضــرورة كفالــة أمــن   
  ر أخرى يعتزم إجراؤها؛أفراد البعثة، بإخطار اجمللس بأي عمليات نش

إدانــة شــديدة اللهجــة ممارســة جتنيــد األطفــال   يــدين  - ٦  
وتدريبهم ونشرهم ألغراض القتـال، ويطالـب األطـراف املتحاربـة بـأن      
توقــف علــى الفــور هــذا النشــاط الالإنســاين البشــع، وأن تســرح مجيــع   

  اجلنود من األطفال؛
ــدين  - ٧   ــيت     يـ ــف الـ ــال التخويـ ــات وأعمـ ــع اهلجمـ مجيـ

دف أفراد فريق الرصد والبعثة واملنظمات والوكاالت الدولية الـيت  تسته
تقوم بتوصيل املساعدة اإلنسـانية، وكـذلك هنـب املعـدات واإلمـدادات      
واملمتلكات الشخصية، ويطلب إىل زعمـاء الفصـائل إعـادة املمتلكـات     

  املسروقة؛
الفصــائل بــأن تيســر حريــة التنقــل للبعثــة        يطالــب  - ٨  

ــة، وأن تكفــل التوصــيل   وفريــق الرصــد واملن  ظمــات والوكــاالت الدولي
املأمون للمساعدة اإلنسانية، وأن تتقيـد بدقـة مببـادئ القـانون اإلنسـاين      

  الدويل وقواعده؛
على أمهية احترام حقـوق اإلنسـان يف ليربيـا،     يشدد  - ٩  

  ويؤكد اجلانب املتعلق حبقوق اإلنسان من والية البعثة؛
يع الـدول باالمتثـال بدقـة    على التزام مج يشدد أيضا  - ١٠  

للحظــر املفــروض علــى توريــد األســلحة واملعــدات العســكرية إىل ليربيــا 
تشـــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٨٨مبوجـــب القـــرار   

، وباختاذ مجيع اإلجـراءات الالزمـة لكفالـة التنفيـذ الصـارم هلـذا       ١٩٩٢
) ١٩٩٥( ٩٨٥احلظر، وبإبالغ جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

  جبميع حاالت انتهاك احلظر؛ ١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٣املؤرخ 
ــرر  - ١١   ــدم    يكــ ــدول أن تقــ ــع الــ ــدته مجيــ ــوة مناشــ بقــ

املساعدات املالية والسوقية وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة دعمـا لفريـق       
ــم        ــه، وأن تســهم يف صــندوق األم ــاز مهمت ــى إجن الرصــد ملســاعدته عل

اعدة يف تنفيذ عملية السلم، مبا يف ذلـك  املتحدة االستئماين لليربيا للمس
  أعمال التسريح وإعادة اإلدماج؛

على أمهية توثيق االتصاالت وتعزيـز التنسـيق    يشدد  - ١٢  
ــق       ــع املســتويات. ويطلــب إىل فري ــى مجي ــق الرصــد عل ــة وفري ــني البعث ب
ــا لالتفـــاق املتعلـــق بـــدور     ــة وفقـ الرصـــد أن يقـــوم بتـــوفري األمـــن للبعثـ

ــو   ومســؤوليات كــل مــن ال  ــة وفريــق الرصــد يف تنفيــذ اتفــاق كوتون بعث
  وحسب مفهوم العمليات لدى البعثة؛

إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ١٣  
باحلالــة يف ليربيــا، ال ســيما التقــدم احملــرز يف عملــييت التســريح ونــزع        

 ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٣١السالح، وأن يقدم يف موعد ال يتجاوز 
رحليا وتوصيات يشـأن مـا ميكـن أن تقدمـه األمـم املتحـدة مـن        تقريرا م

  دعم إلجراء انتخابات حرة ونزيهة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٤  

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٧املق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م

  )١٩٩٧( ١١٠٠): القرار ٣٧٥٧
ــالقرار  ، وعمــال١٩٩٧آذار/مــارس  ١٩يف     ١٠٨٣ب

ىل اجمللـس تقريـره املرحلـي الثـاين     )، قدم األمني العام إ١٩٩٦(
ــذي       ــا، ال ــم املتحــدة يف ليربي ــراقيب األم ــة م والعشــرين عــن بعث
يتضمن معلومات مستوفاة عن التطـورات يف ليربيـا وتوصـياته    

ــة     ــات القادم ــة يف االنتخاب ــدور البعث ــق ب ــا يتعل ــاد )٥٦(فيم . وأف
األمــني العــام يف تقريــره بــأن الفتــرة قيــد االســتعراض شــهدت   

الوضــع األمــين، وتنشــيطا للمجتمــع املــدين الليــربي،  حتســنا يف 
وتنشيطا لألحزاب السياسية مـن أجـل التحضـري لالنتخابـات،     
ــدء يف األعمــال التحضــريية إلجــراء      ممــا جيعــل مــن املمكــن الب
ــة، ذكــر األمــني     ــة االنتخابي االنتخابــات. وفيمــا يتعلــق بالعملي

ىل بعثـــة تقيـــيم إ ١٩٩٧شـــباط/فرباير ٢٦العـــام أنـــه أوفـــد يف 
ليربيا لتقييم االحتياجات االنتخابية وتقدمي توصـيات عـن دور   
بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف ليربيـا خـالل العمليـة االنتخابيـة.      
وخلصت البعثة إىل أن األوضاع يف ليربيا توفر أساسـا معقـوال   

كمـا هـو    ١٩٩٧أيار/مايو  ٣٠لتنظيم وإجراء االنتخابات يف 
ؤدي األمـم املتحـدة دورا أساسـيا    مقرر هلا. ومـن املتوقـع أن تـ   

ــة      ــع اجلماعـ ــتراك مـ ــدميها، باالشـ ــك بتقـ ــات وذلـ يف االنتخابـ
__________ 

  )٥٦(  S/1997/237.  
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االقتصادية لدول غرب أفريقيا وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة     
املســـاعدة التقنيـــة للســـلطات االنتخابيـــة. وقـــال إن البعثـــة،      
باإلضافة إىل واليتـها احلاليـة، سـتعمل باالشـتراك مـع اجلماعـة       

علـــى ضـــمان التنســـيق املالئـــم، وســـتدعم أيضـــا  االقتصـــادية،
تثقيــف النــاخبني. وقــال األمــني العــام إن يوصــي، مــن مث، بــأن 
ــة       ــىت هنايـ ــهر، حـ ــة أشـ ــدة ثالثـ ــة ملـ ــة البعثـ ــدد اجمللـــس واليـ ميـ

، وهــو يتوقــع حينــها أن يكــون يف وضــع ١٩٩٧حزيران/يونيــه
  ميكنه من تقدمي تقرير عن سري ونتائج االنتخابات.

آذار/مــــارس  ٢٧، املعقــــودة يف ٣٧٥٧ويف اجللســــة   
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(بولندا) ممثلّي ليربيا وهولندا، بناء على طلبهما، إىل املشـاركة  

بــدون أن يكــون هلمــا احلــق يف التصــويت. ووجــه   يف املناقشــة
الرئيس انتباه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار كـان قـد        

  .)٥٧(أُعد خالل مشاورات اجمللس السابقة
وذكر ممثـل ليربيـا أنـه بفضـل الـدور االسـتباقي لألمـم          

ــربي باالهتمــام      ــرتاع اللي املتحــدة يف حــل الرتاعــات، حيظــى ال
ظمــة. وعــالوة علــى ذلــك، أتــاح الــذي يســتحقه مــن هــذه املن

اجلهد الرائـد الـذي تبذلـه إحـدى املنـاطق دون اإلقليميـة إبـراز        
الفصــل الثــامن مــن امليثــاق وأثبــت أن البلــدان، إذا تــوفرت هلــا 
ــل بشــكل حاســم      ــها أن تعم ــة، ميكن ــية املطلوب اإلرادة السياس
لتحقيق بعض أهـداف امليثـاق. وحـث املـتكلم اجملتمـع الـدويل       

وارد الالزمة لنشـر فريـق الرصـد التـابع للجماعـة      على تقدمي امل
االقتصادية لدول غرب أفريقيا على كامل تراب البلـد؛ وعلـى   
مساعدة الناخبني املؤهلني املقيمني كالجئني يف بلـدان جمـاورة   
ــارهم؛ وإعــادة تشــكيل القــوات املســلحة      ــودة إىل دي علــى الع
 والوحــــدات شــــبه العســــكرية الليربيــــة نظــــرا لنيــــة اجلماعــــة

__________ 

  )٥٧(  S/1997/254.  

االقتصادية سحب فريق الرصد من ليربيا بعـد سـتة أشـهر مـن     
إجـــراء االنتخابـــات. ويف هـــذا الســـياق، قـــال ممثـــل ليربيـــا إن 
اإلطار األساسي الذي وضـعه األمـني العـام إلجـراء انتخابـات      

، والذي وافقت عليه األطـراف الليربيـة واجلماعـة    )٥٨(يف ليربيا
ســي لتحقيــق االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، هــو شــرط أسا

ــار    ــا وهـــو ســـيمكن الليـــربيني مـــن اختيـ ســـالم دائـــم يف ليربيـ
زعمــائهم يف إطــار ظــروف ينبغــي أن يعتربهــا اجلميــع حــرة       

  .)٥٩(ونزيهة
ــة عــن االحتــاد األور    و   ــدا نياب ــل هولن ــم ممث  )٦٠(يبوتكل

يؤيد تأييـدا تامـا العمليـة االنتخابيـة      األورويبفقال، إن االحتاد 
اعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب الـــيت حـــددها الليربيـــون واجلم
 ت جلنـــة التســـعة التابعـــة لفريـــقاأفريقيـــا علـــى أســـاس توصـــي

بزيـادة العنصـر العسـكري يف بعثـة     بلـده   . ويرحب وفدالرصد
ــراح األمــني العــام     ــا، ويؤيــد اقت مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربي
ــرام     ــرط احتـ ــة. وبشـ ــة للبعثـ ــة التابعـ ــدة االنتخابيـ ــز الوحـ تعزيـ

علـى اسـتعداده لتقـدمي     األورويباالحتاد  اجلدول الزمين، يؤكد
ــة.     ــة االنتخابي ــة للعملي ــة والتقني ــوي االحتــاد  املســاعدة املالي وين

ــن مــراقيب االنتخابــات إىل     ي األورويب أيضــا أن رســل فريقــا م
  .)٦١(ليربيا

ــا قبــــل      ــدة، متكلمــ وأعــــرب ممثــــل الواليــــات املتحــ
ت التصــويت، عــن قلقــه إزاء التــأخري يف تعــيني جلنــة االنتخابــا 

__________ 

  )٥٨(  S/1997/237 وانظـــــر أيضـــــا الرســـــالة ٢٠و  ١٨، الفقرتـــــان .
ــس    ١٩٩٧شــباط/فرباير  ١٠املؤرخــة  ــيس جمل ــة إىل رئ املوجه

األمــن مــن األمــني العــام (مل تصــدر بوصــفها وثيقــة مــن وثــائق   
  اجمللس).

  )٥٩(  S/PV.3757 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
ــيكية     )٦٠(   ــة التشـ ــدا واجلمهوريـ ــا وبولنـ ــا بلغاريـ ــان أيضـ أيـــدت البيـ

والتفيـــا وليتوانيـــا والنـــرويج  ورومانيـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا
  ).٤، الصفحة S/PV.3757وهنغاريا (

  )٦١(  S/PV.3757 ٥و  ٤، الصفحتان.  
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املســتقلة وَعبَّــر عــن أملــه يف تعــيني جلنــة االنتخابــات واحملكمــة  
العليـــا وبـــدء عملـــهما دون مزيـــد مـــن التـــأخري. وذََكَـــر بـــأن  
الواليات املتحدة تؤيد متديد والية بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة     
يف ليربيا حىت هناية حزيران/يونيه لتمكينها من تقـدمي املسـاعدة   

  .)٦٢(خابات ومراقبتهالألعمال التحضريية لالنت
ــتكلمني      ــم املـ ــر معظـ ــل عبَّـ ــاهتم قبـ ــويت  يف بيانـ التصـ

تأييدهم لتمديد والية بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف ليربيـا      عن
ــها     ــات ومراقبتـ ــريية لالنتخابـ ــال التحضـ ــاعدة يف األعمـ للمسـ

اجلماعـة االقتصـادية   وأثنـوا علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا       ليربيا. يف
إعـادة السـلم   ريـق الرصـد التـابع هلـا يف     وف لدول غرب أفريقيـا 

ــد،  ــوا األطــراف علــى تقــدمي    واألمــن واالســتقرار إىل البل وحث
االنتخابـــات الكامـــل مـــن أجـــل الـــتمكني مـــن عقـــد   تعاوهنـــا

علـى تقـدمي   أيضـا  حثـوا اجملتمـع الـدويل    واملوعد املقـرر هلـا.    يف
املساعدات املالية والسوقية، وغريهـا مـن املسـاعدات، للعمليـة     

 التـابع  الرصـد  فريقتخابية، فضال عن توفري موارد إضافية لاالن
لتمكينــه مــن هتيئــة  أفريقيــا غــرب لــدول االقتصــادية للجماعــة

  .)٦٣(املناخ اآلمن أثناء االنتخابات
ذلك، طُرِح مشروع القـرار للتصـويت واعُتمـد    وبعد   

ــار  ــاع باعتبـ ــرار باإلمجـ ــي  ١٩٩٧( ١١٠٠ه القـ ــا يلـ )، ويف مـ
  نصه:

  إن جملس األمن،  
سـيما   إىل قراراته السابقة املتعلقة باحلالة يف ليربيا، وال إذ يشري  

  ،١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٣القرار 
ــب    ــؤرخ    وإذ يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــارس  ١٩بتقريـ آذار/مـ
، وال سيما النتيجة اليت خلص إليهـا ومفادهـا أن الفتـرة املشـمولة     ١٩٩٧

__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  
 ٧و  ٦(فرنســـا)؛ والصـــفحتان   ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحة     )٦٣(  

 ٨(الربتغـــــال)؛ والصـــــفحة  ٨و  ٧(الصـــــني)؛ والصـــــفحتان 
 ١٠شـــيلي)؛ والصـــفحة ( ١٠إىل  ٨(الســـويد)؛ والصـــفحات 

  (اليابان).

سنا يف احلالة األمنية وانتعاش اجملتمع املـدين وإحيـاء   بالتقرير قد شهدت حت
  األحزاب السياسية للتحضري لالنتخابات،

االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه بـني جملـس الدولـة        وإذ يالحظ  
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا علــى إطــار أساســي إلجــراء 

  ،١٩٩٧أيار/مايو   ٣٠االنتخابات يف ليربيا يف 
أن إجراء انتخابات حـرة ونزيهـة يف املوعـد املقـرر      وإذ يؤكد  

  ُيعد مرحلة أساسية من مراحل عملية السلم يف ليربيا،
على أن مسـؤولية حتقيـق السـلم واملصـاحلة     وإذ يكرر التأكيد   

  الوطنية تقع يف هناية املطاف على عاتق شعب ليربيا وقادته،
اجلماعـة  اجلهـود الدؤوبـة الـيت تبـذهلا      مع التقدير وإذ يالحظ  

عادة الســلم واألمــن واالســتقرار  االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا الســت 
وإذ يــثين علــى الــدول الــيت أســهمت يف فريــق الرصــد التــابع    ،ليربيــا يف

  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
للدول اليت قدمت الدعم لبعثـة مـراقيب    وإذ يعرب عن تقديره  

لدول اليت تربعت لصـندوق األمـم   لو األمم املتحدة العسكريني يف ليربيا
  املتحدة االستئماين لليربيا،

على أن استمرار وجود البعثة يتوقف علـى وجـود    وإذ يشدد  
  فريق الرصد والتزامه بكفالة سالمة البعثة،

ــرر   - ١   ــدة    يقـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــة بعثـ ــد واليـ متديـ
  ؛١٩٩٧حزيران/يونيه   ٣٠العسكريني يف ليربيا حىت 

ــب  - ٢   ــيات ا يرحــــ ــواردة   بتوصــــ ــام الــــ ــني العــــ ألمــــ
 ١٩٩٧آذار/مـــارس  ١٩مـــن تقريـــره املـــؤرخ  ٣٠و  ٢٩ الفقـــرتني يف

  بشأن دور البعثة يف العملية االنتخابية؛
إزاء التــــــأخر يف تنصــــــيب  يعــــــرب عــــــن قلقــــــه  - ٣  
املســـتقلة اجلديـــدة املعنيـــة باالنتخابـــات واحملكمـــة العليـــا املعـــاد  اللجنـــة

ن آثار على العملية االنتخابية، وحيث علـى  هلذا التأخر م تشكيلها، وما
  تنصيبهما فورا؛

ــة      حيــث  - ٤   ــوفري املســاعدة املالي ــى ت ــدويل عل ــع ال اجملتم
لعمليــة االنتخابيــة يف ليربيــا، والســوقية وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة ل 

خالل عدة طـرق منـها صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لليربيـا،         من
رصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول  وتــوفري دعــم إضــايف لفريــق ال 

  غرب أفريقيا لتمكينه من هتيئة بيئة آمنة لالنتخابات؛
ــق    يؤكــد   - ٥   ــة وفري ــق االتصــاالت بــني البعث ــة توثي أمهي

الرصد وحتسني التنسيق بينهما علـى مجيـع املسـتويات، ويؤكـد بصـورة      
خاصــة علــى أمهيــة قيــام فريــق الرصــد مبواصــلة تــوفري األمــن الفعــال         

  وظفني الدوليني خالل العملية االنتخابية؛للم
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مجيع األطراف الليربية على التعاون مع عمليـة  حيث   - ٦  
السلم، مبا يف ذلك احترام حقوق اإلنسان وتسـهيل األنشـطة اإلنسـانية    

  ونزع السالح؛
ــ يؤكـــد  - ٧   ــة احتـ ــا،  أمهيـ ــان يف ليربيـ رام حقـــوق اإلنسـ

ويشدد على اجلانب املتعلـق  سيما يف الفترة اليت تسبق االنتخابات،  وال
  حبقوق اإلنسان من والية البعثة؛

أمهيــة املســاعدة يف اإلعــادة الســريعة     يؤكــد أيضــا   - ٨  
لالجئني الذين يرغبون يف العودة إىل ليربيـا كـي يتمكنـوا مـن االشـتراك      

  يف عملية التسجيل واالقتراع؛
ــة     يؤكــد كــذلك   - ٩   ــال بدق ــدول باالمتث ــع ال ــزام مجي الت

ــد األســلحة واملعــدات العســكرية    للحظــر املفــ  ــات توري ــى عملي روض عل
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩) املـؤرخ  ١٩٩٢( ٧٨٨لليربيا، مبوجب القرار 

، وباختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة التنفيذ الصارم للحظـر،  ١٩٩٢
) املـؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٥وبإبالغ جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار     

  جبميع حاالت انتهاك احلظر؛ ١٩٩٥نيسان/أبريل   ١٣
إىل األمـــني العـــام أن يبقـــي اجمللـــس بصـــفة   يطلـــب  - ١٠  

ــة يف   ــم باحلال ــى عل ــة يف    منتظمــة عل ــالتطورات اهلام ــا، وال ســيما ب ليربي
  ؛١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٠العملية االنتخابية، وأن يقدم تقريرا حبلول 

  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ١١  
  

(اجللسة  ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٧ املقرر املؤرخ  
  )١٩٩٧( ١١١٦): القرار ٣٧٩٣

ــه  ١٩يف    ــالقرار  ١٩٩٧حزيران/يونيــــ ــال بــــ ، وعمــــ
مـن تقريـره   )، قدم األمـني العـام إىل جملـس األ   ١٩٩٧( ١١٠٠

ــث والعشــري   ــي الثال ــم املتحــدة    ن املرحل ــراقيب األم ــة م عــن بعث
يشــــتمل علــــى معلومــــات عمــــا اســــتجد   ليربيــــا، الــــذي يف

 ليربيـــا ويتضـــمن تقييمـــا حلالـــة األعمـــال     تطـــورات يف مـــن
  .)٦٤(التحضريية لالنتخابات املقبلة

ــة ال      ــره أن عمليـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــر األمـ ــالم وذَكَـ سـ
ليربيــا تقتــرب مــن مرحلــة الــذروة بــإجراء انتخابــات حــرة    يف

ونزيهــة النتخــاب حكومــة جديــدة بطريقــة دميقراطيــة. ولكنــه 
يـة مـن العمليـة ضـيق     الحظ أن اجلـدول الـزمين للمراحـل املتبق   

__________ 

  )٦٤(   S/1997/478.  

، وأن اجلــدول الــزمين االنتخــايب الــذي وضــعته جلنــة “للغايــة”
االنتخابات املسـتقلة الليربيـة هـو جـدول صـارم يتطلـب أوثـق        
أنواع التعاون والتنسيق بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة املشـتركة.      
فضال عن ذلك، فإن املوارد السوقية احلالية يف ليربيا ال تكفـي  

األمـني  وقـال  طة املتصلة بالعملية االنتخابيـة.  لدعم مجيع األنش
ميكن استبعاد إمكانيـة حـدوث اضـطرابات خـالل      نه الإالعام 

تنـازع حـاد حـول    حـدث   االنتخابات أو بعدها، خصوصا إذا
عالوة علـى ذلـك، إذا دعـت احلاجـة إلجـراء جولـة       والنتائج. 

آب/أغســــطس  ٢انتخابيــــة حامســــة للرئاســــة، فســــُتجرى يف 
ــدة يف    يتبعمث  ١٩٩٧ ــة جديــ ــيب حكومــ ــا تنصــ  آب/ ١٦هــ

بأنــه ينبغــي أن عــن اعتقــاده األمــني العــام وأعــرب أغســطس. 
تبقي بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيـا هنـاك بقوامهـا احلـايل     
حىت ذلـك التـاريخ، ولـذا أْوَصـى بتمديـد واليتـها لفتـرة ثالثـة         

. ويف غضـــون ١٩٩٧أيلول/ســـبتمرب  ٣٠أشـــهر هنائيـــة حـــىت 
ِقي جملـس األمـن علـى علـم تـام جبميـع التطـورت،        ذلك، فسُيْب

وخاصة أثناء االنتخابات وبعـدها مباشـرة، مـع التأكيـد بصـفة      
ها ومصــداقيتها، وبأيــة خاصــة علــى حريــة االنتخابــات ونزاهتــ

تطـرأ علـى احلالـة األمنيـة. وأكـد األمـني العـام أن         تغيريات قـد 
اية ارتبـاط  رحيل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا لن يعىن هن

إىل العمل اإلمنائي الذي تقـوم  باإلضافة فاألمم املتحدة بليربيا. 
وكاالهتا، ستحتفظ املنظمة، رهنا مبوافقـة احلكومـة القادمـة     به
ــب سياســي صــغري يف م    و ــن، مبكت ــس األم ــة جمل ــا وموافق نروفي

  لفترة حمدودة من الوقت.
ــودة يف ، ا٣٧٩٣يف اجللســة و   ــه  ٢٧ملعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي  و ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد فقـ ــان قـ ــه يف  متكـ التوصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملـس األمــن تقريـر األمــني   اجمللـس   مشـاورات 
ول األعمــال، العــام ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــد

يـا، بنـاء علـى طلبـها،     الروسـي) ممثلـة ليرب   دعا الرئيس (االحتـاد 
ــاركة يف ــة  إىل املشــ ــاملناقشــ ــا  بــ ــون هلــ ــدون أن يكــ يف ق احلــ
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انتباه أعضاء اجمللس أيضـا إىل نـص مشـروع    ووجه يت. التصو
  .)٦٥(عد خالل مشاورات اجمللس السابقةأُكان قد قرار 

عُتمـد  وبعد ذلك طُرح مشروع القـرار للتصـويت، وا    
  ما يلي نصه: )، ويف١٩٩٧( ١١١٦باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
لــة يف ليربيــا، إىل مجيــع قراراتــه الســابقة املتعلقــة باحلا إذ يشــري  

  ،١٩٩٧آذار/مارس  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٠وخباصة القرار 
 حزيــــران/ ١٩بتقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  وإذ يرحــــب  

  ،١٩٩٧  يونيه
ــا    وإذ يالحــظ   ــدول غــرب أفريقي ــرار اجلماعــة االقتصــادية ل ق

  ،١٩٩٧متوز/يوليه  ١٩موعد االنتخابات إىل  إرجاء
ونزيهــة يعــد مرحلــة   أن إجــراء انتخابــات حــرة    وإذ يؤكــد  

أن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة    جوهريــة يف عمليــة الســلم يف ليربيــا و   
ــات      يف ــا يف ذلــك االنتخاب ــات، مب ــة االنتخاب ــة عملي ــا مكلفــة مبراقب ليربي

التشريعية والرئاسية والتحقق منـها، كمـا هـو منصـوص عليـه يف القـرار       
  ،١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٦

الســلم واملصــاحلة  أن مســؤولية حتقيــق ن جديــدوإذ يؤكــد مــ  
  الوطنية تقع يف هناية املطاف على عاتق شعب ليربيا وقادته،

علــى أن وجــود البعثــة يتوقــف علــى وجــود فريــق  وإذ يشــدد  
الرصد التابع للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا والتزامـه بكفالـة      

  لتابعني للبعثة،سالمة املراقبني العسكريني واملوظفني املدنيني ا
مـع التقــدير اجلهـود النشـطة الــيت تبـذهلا اجلماعــة      وإذ يالحـظ   

ــن      ــلم واألمـ ــادة السـ ــل إعـ ــن أجـ ــا مـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ االقتصـ
ــى   ــثين عل ــا، وإذ ي ــيت أســهمت    واالســتقرار إىل ليربي ــة ال ــدول األفريقي ال

  زالت تسهم يف فريق الرصد، وما
دعم للبعثة والـدول  للدول اليت تقدم ال وإذ يعرب عن تقديره  

  اليت تتربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين لليربيا،
متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا  يقرر  - ١  

  ، مع توقع إمتامها يف ذلك التاريخ؛١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٣٠حىت 
باألطراف الليربية أن تنفذ تنفيذا كامال مجيع  يهيب  - ٢  

قـدهتا وااللتزامـات الـيت تعهـدت هبـا، وحيـث الليـربيني        االتفاقات الـيت ع 
  كافة على املشاركة السلمية يف العملية االنتخابية؛

__________ 

  )٦٥(   S/1997/493.  

عن امتنانه للمجتمع الدويل لتوفريه املساعدة يعرب   - ٣  
ــا مـــن أشـــكال  املســـاعدة للعمليـــة االنتخابيـــة  املاليـــة والســـوقية وغريهـ

تحــدة االســتئماين ليربيــا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق صــندوق األمــم امل   يف
ــابع للجماعــة االقتصــادية     ــا، ولتقدميــه الــدعم إىل فريــق الرصــد الت لليربي
لدول غرب أفريقيا لتمكينه من أداء مسؤولياته فيما يتعلق حبفظ السـلم  

  وهتيئة بيئة آمنة لالنتخابات؛
احلاجـة إىل التعـاون البّنـاء بـني األمـم املتحـدة        يؤكد  - ٤  

غــرب أفريقيــا وجلنــة االنتخابــات الليربيــة  واجلماعــة االقتصــادية لــدول  
  املستقلة واجملتمع الدويل يف تنسيق املساعدة املقدمة لالنتخابات؛

أمهية التنسيق الوثيق بني البعثة وفريـق الرصـد    يؤكد  - ٥  
واآلليــة املشــتركة لتنســيق االنتخابــات علــى مجيــع املســتويات، ويؤكــد   

ــوفري ا    ــة مواصــلة فريــق الرصــد ت ألمــن بشــكل فعــال  بوجــه خــاص أمهي
للمــوظفني الــدوليني خــالل عمليــة االنتخابــات وتقــدمي الــدعم الســوقي  

  الالزم للجنة االنتخابات املستقلة؛
أمهية احترام حقوق اإلنسـان يف ليربيـا،    يؤكد أيضا  - ٦  

  الية البعثة؛وويشدد على اجلانب املتعلق حبقوق اإلنسان من 
ثــال الــدقيق التــزام مجيــع الــدول باالمت يؤكــد كــذلك  - ٧  

للحظر املفروض على عمليات توريد األسـلحة واملعـدات العسـكرية إىل    
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩) املـؤرخ  ١٩٩٢( ٧٨٨ليربيا مبوجـب القـرار   

، وباختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة التنفيذ الدقيق للحظـر،  ١٩٩٢
ملـؤرخ  ) ا١٩٩٥( ٩٨٥وبإبالغ جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار   

  جبميع حاالت انتهاك احلظر؛ ١٩٩٥نيسان/أبريل  ١٣
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم       يطلب   - ٨  

بصفة منتظمة باحلالة يف ليربيا، وال سـيما تطـورات العمليـة االنتخابيـة،     
  ؛١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٩وأن يقدم تقريرا حبلول 

  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٩  
  

(اجللســـة  ١٩٩٧متوز/يوليــه   ٣٠ؤرخ املقــرر املــ    
  ): بيان من الرئيس٣٨٠٥

، أبلــغ األمــني ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٢٤رســالة مؤرخــة ب  
العـــام رئـــيس جملـــس األمـــن بـــأن العمليـــة االنتخابيـــة الليربيـــة  

نــه مت إعــالن النتــائج بصــفة رمسيــة، وعليــه وأ ،أُكملــت بنجــاح
ق أبوجـا. وقـد   أُجنز البند النهائي يف اجلدول املنقح لتنفيـذ اتفـا  

ــة      ــن اجلماعـ ــة عـ ــادرة نيابـ ــتركة الصـ ــهادة املشـ ــادقت الشـ صـ
قيـــا واألمـــم املتحـــدة علـــى حقيقـــة     االقتصـــادية لغـــرب أفري 
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العمليــــة االنتخابيــــة برمتــــها أجريــــت برتاهــــة وشــــفافية،   أن
  .)٦٦(وَشهِدت بأن االنتخابات كانت حرةً وعادلة

متوز/يوليـــــه  ٣٠املعقـــــودة يف  ،٣٨٠٥يف اجللســـــة و  
ــاهم وف ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت قـ ــان قـ ــه يف  الـــذي كـ التوصـــل إليـ

لـس رسـالة األمـني العـام     اجملمشاورات اجمللـس السـابقة، أدرج   
ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   

يف إىل املشـاركة  الرئيس (السويد) ممثل ليربيا، بناء على طلبـه،  
يـان  بالبالتصـويت. مث أدىل  يف ق احلدون أن يكون له باملناقشة 

  :)٦٧(التايل نيابة عن اجمللس
يرحب جملس األمـن بالنجـاح يف إجـراء االنتخابـات الرئاسـية        

ــوم    ــا ي ــه متوز ١٩والتشــريعية يف ليربي ــوه . ١٩٩٧/يولي ــع  وين ــس م اجملل
املوجهــة إىل رئــيس  ١٩٩٧/يوليــه متوز ٢٤الرســالة املؤرخــة باالرتيــاح 

الشــهادة يــان ب وبــاإلعالن الــوارد يف العــام  األمــنيجملــس األمــن مــن   
عن رئـيس اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        ةالصادر ةاملشترك

بـأن العمليـة االنتخابيـة كانـت حـرة ونزيهـة وأمينـة، وأن        العام  األمنيو
  ا تعكس إرادة الناخبني الليربيني.نتائجه

ويهيــب اجمللــس جبميــع األطــراف االلتــزام بنتــائج االنتخابــات    
جديـدة. ويهيـب اجمللـس أيضـا باحلكومـة      والتعاون يف تشكيل حكومـة  

ات اجلديــدة محايــة النظــام الــدميقراطي وتعزيــز حقــوق اإلنســان واحلريــ  
  األساسية يف ظل سيادة القانون.

ويهنــئ اجمللــس الشــعب الليــربي علــى مــا أبــداه مــن شــجاعة      
وتصــميم يف إجــراء االنتخابــات يف ظــروف صــعبة. ويــثين اجمللــس علــى  

املتحـدة   األمـم وال سـيما موظفـو بعثـة مـراقيب      مجيع املوظفني الـدوليني، 
ا فريق الرصد التابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـ     وليربيا  يف

  ملسامهتهم يف إجناح االنتخابات.
ويرحب اجمللس مبا أبدته األطراف من حسن نيـة وتعـاون أثنـاء      

يــق العمليـة االنتخابيـة، وهـو مـا يتــيح للشـعب الليـربي أساسـا متينـا لتحق        
ســلم دائــم وإلعــادة إقامــة حكــم دســتوري والعــودة إىل ســيادة القــانون.  
ويعرب اجمللس عن األمل يف أن يؤدي النجـاح يف إجـراء االنتخابـات إىل    
ــم يف العــودة، ويهيــب باحلكومــة        تشــجيع الالجــئني علــى ممارســة حقه
اجلديدة الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل فيمـا يتعلـق بـالالجئني         

  عائدين.ال
__________ 
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ــراء االنتخابــات يشــكل         ويالحــظ اجمللــس أن النجــاح يف إج
خطوة حامسة حنو التنمية االقتصادية. وحيث اجمللس اجملتمع الدويل علـى  

  مواصلة تقدمي الدعم واملساعدة إىل ليربيا خالل فترة التعمري هذه.
ويالحظ اجمللس كذلك أن النجاح يف إمتام العمليـة االنتخابيـة     

  لعنصر أساسي من والية البعثة. يشكل إجنازا
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  

  
ــبتمرب  ١٢يف    ــالقرار  ١٩٩٧أيلول/ســــ ــال بــــ ، وعمــــ
)، قـدم األمـني العــام إىل جملـس األمـن تقريــرا     ١٩٩٧( ١١١٦

ن . وتضــّم)٦٨(هنائيــا عــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربيــا 
يــا، مبــا يف ذلــك    التقريــر ســرداً للتطــورات الــيت شــهدهتا ليرب     

استكمالٌ بشأن املناقشات اليت دارت يف اجتمـاع قمـة الـدول    
األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، الــذي  

. ١٩٩٧آب/أغســــطس  ٢٩و  ٢٨ُعقــــد يف أبوجــــا يــــومي 
أن انقضـاء فتـرة الواليـة احلاليـة     يف تقريـره  وذكر األمـني العـام   

بنجـاح لفتـرة طويلـة وكـان      للبعثة سُيْنهي عملية تـأخر إمتامهـا  
ــام بدراســة      ــان موضــع شــك. وجيــري القي يف كــثري مــن األحي
متأنيــة للــدروس املســتفادة مــن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف   
ليربيا وإلمكانية تطبيقهـا علـى البعثـات الراهنـة والبعثـات الـيت       
قــد تنشــأ يف املســتقبل الــيت تكــون مــن نفــس النــوع. وعمليــة    

ــة  ــة يف الوقــت احلــايل،    إعــادة مــوظفي البعث إىل أوطــاهنم جاري
قـع أن يغـادر ممثلـه اخلـاص     وهي حتقق تقدما مرضيا. ومن املتو

ــابعو  ــا يف  واملوظفــون الت ــه مباشــرة ليربي ســبتمرب أيلول/ ٣٠ن ل
قبل ذلك التاريخ. وبعد ذلك سـيبقى يف البلـد فريـق صـغري      أو

ــادة.    األمــني وقــال الســتكمال عمليــة التصــفية واإلغــالق املعت
إنشـــاء مكتـــب لألمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا سيســـاعد  إن عـــام ال

حكومة وشعب ليربيا يف عملية التعمري واملصاحلة الوطنية الـيت  
ستستغرق وقتا طويال. وهو يأمل أن يبـدي اجملتمـع الـدويل يف    
معاجلــة مشــكالت ليربيــا بعــد انتــهاء البعثــة بــنفس الــروح الــيت 

  .كان يبديها يف السابق
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