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يــدعو إىل كمــا يــة قتالل الاعمــاأل عــن ف الكــىلإعمليــة التــزال خــارج 
 مشاركتها الكاملة يف عملية السالم الشامل يف بوروندي.

ونــدي يف ويـدين اجمللـس مقتــل مـوظفي األمــم املتحـدة يف بور      
دة اعسـ دعو احلكومـة إىل إجـراء حتقيقـات وامل   ي. وتشرين األول/أكتوبر

علـى  ة. وحيث اجمللس مجيع األطراف رمياجل ذهه مرتكيب حماكمة، وفيها
ودون إعاقــة إىل  ةآمنــبصــورة  اإلنســانية ةوصــول املســاعد أن تكفــل 

تنقـل مـوظفي   ل ات كاملـة ضـمان أن تقدم احملتاجني إليها يف بوروندي، و
ــة. وي  ة لاإلنســاني عدةاســامل ــألمــم املتحــدة يف أمــن وحري اجمللــس  فرعت
ي ؤومجهورية ترتانيـا املتحـدة الـيت تـ     سيما الأمهية دور دول املنطقة، وب

مؤسسـة   يت يوجد فيهـا مقـر  مئات اآلالف من الالجئني البورونديني وال
 ا للمحادثات.ئقافجوليوس نرييري اليت وفرت دعما 

ــدعو جملــس    ــاد خميمــات   أن تكفــلملنطقــة دول ا األمــن وي حي
راضـيها.  أل نع استخدام املتمردين املسـلحني متاملدين و هاالالجئني وطابع

وقــف سياســة التجميــع القســري   ىلإحكومــة بورونــدي  أيضــا دعوويــ
وصــول فضــال عــن والســماح للســكان املتضــررين بــالعودة إىل ديــارهم 

ويـــدين  مراحـــل العمليـــة. كامـــلاإلنســـانية دون عوائـــق يف  ةاملســـاعد
ــدعو إىل  ،عــات املســلحة ضــد املــدنيني  وماهلجمــات الــيت تشــنها اجمل  وي

 وضع حد هلذه احلوادث غري املقبولة.

البشـعة   االقتصـادية واالجتماعيـة   عاضاألو األمن ويدرك جملس  
توســيع ب نياملــاحن جمموعــةبورونــدي ويؤكــد ضــرورة قيــام  الــيت تشــهدها 
  بوروندي. املقدمة إىل نطاق املساعدة

 ١٩٩١ األول/ديسمرب كانون ٢٣ و ٢٠ مؤرخة رسائل  -  ٧    
 الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة واململكة فرنسا  من

  األمريكية املتحدة  والواليات
  

(اجللســة  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٨املــؤرخ  املقــرر  
  ): بيان من الرئيس٣٦٥٥

نيســــان/أبريل  ١٨، املعقــــودة يف ٣٦٥٥يف اجللســــة   
ــ ١٩٩٦ ــاهم الـــذي وفقـ ــد مت الا للتفـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــه اجملالســابقة، أدرج اجمللــس مشــاورات   لــس يف جــدول أعمال
ــون  ــد املعنــــ ــة  ” البنــــ ــائل مؤرخــــ ــانون  ٢٣ و ٢٠رســــ كــــ

مـن فرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا       ١٩٩١األول/ديسمرب 
 ،)١(“يرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة   أالعظمى و

تحقيـق القضـائي الـذي أجـري بشـأن االعتـداء       الخبصوص (أ) 
يف  ٧٧٢الرحلـــــة  DC-10مـــــن طـــــراز  UTAعلـــــى طـــــائرة 

ــبتمرب  ١٩ ــق يف و )؛ S/23306( ١٩٨٩أيلول/سـ (ب) التحقيـ
الرحلـة   للخطـوط اجلويـة   “بان آم”تدمري طائرة تابعة لشركة 

كـانون األول/ديسـمرب    ٢١فوق لـوكريب، اسـكتلندا يف    ١٠٣
عـــن الواليـــات املتحـــدة    ، وإعـــالن مشـــترك صـــادر  ١٩٨٨

 (ج) نـــــص إعـــــالن ثالثـــــي بشـــــأنو واململكـــــة املتحـــــدة؛ 
__________ 

  )١(  S/23306  وS/23307  وS/23308  وS/23309  وS/23317.  

صـــادر عـــن حكومـــات فرنســـا واململكـــة املتحـــدة   اإلرهـــاب
يف  ١٩٩١الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ٢٧والواليـــات املتحـــدة يف 

ــق يف تفجــري طــائريت   ــرحلتني أعقــاب التحقي ــان ال ، ١٠٣ آم ب
 .٧٧٢ UTA  و

بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس   
 :)٢(عن اجمللس

، ســافرت طــائرة ليبيــة التســجيل ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١٦يف   
ــة إ مــن طــرابلس   ــة الليبي ــة العربي ــة  يف اجلماهريي ىل جــدة باململكــة العربي

ــهاكاليعتــرب هــذا ا مــنألالســعودية. وجملــس ا الواضــح لقــرار اجمللــس   نت
ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨ ــري مقبــول  ١٩٩٢آذار/مــارس  ٣١) امل بــاملرة،  غ

ــن ارتكـــاب أي       ــة أن متتنـــع عـ ــة العربيـــة الليبيـ ــب إىل اجلماهرييـ ويطلـ
 زمـة المن هذا القبيـل. وهـو يشـري اىل أن الترتيبـات ال     خرىانتهاكات أ

) من أجـل نقـل احلجـاج الليبـيني     ١٩٩٢( ٧٤٨قد اختذت وفقا للقرار 
جوا لتأدية فريضة احلج. وسوف يستعرض اجمللس هذه املسألة يف حالة 

  انتهاكات أخرى. حدوث
ـــ     ٧٤٨بــــالقرار  الوطلــــب اجمللــــس اىل اللجنــــة املنشــــأة عمـ

اىل مراعـاة التزاماهتـا مبوجـب     ءعضـا أل) أن تلفت انتباه الدول ا١٩٩٢(
__________ 

  )٢(  S/PRST/1996/18.  
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ــرار  ــة التســـجيل يف  ١٩٩٢( ٧٤٨القـ ــائرات ليبيـ ــة هبـــوط طـ ) يف حالـ
  إقليمها.

  
 ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٩املــــؤرخ  املقــــرر  

  ن الرئيس): بيان م٣٧٣٤(اجللسة 
كــــــــانون  ٢٠، املعقــــــــودة يف ٣٧٣٤يف اجللســــــــة   

توصــل كــان قــد مت الللتفــاهم الــذي  وفقــا ١٩٩٧الثاين/ينــاير 
السابقة، وجَّه الرئيس (اليابان) انتباه اجمللس إليه يف مشاورات 

مـن   ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩اجمللس إىل رسالة مؤرخـة  
كـانون   ١٧مؤرخـة   اجلماهريية العربية الليبيـة حتيـل هبـا رسـالة    

موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن أمـني        ١٩٩٧الثاين/يناير 
يف اللجنة الشعبية العامـة لالتصـال اخلـارجي والتعـاون الـدويل      

جلماهريية العربية الليبية، بشـأن سـتيف فوسـيت، الـذي حلـق      ا
ــييب   ــأن  )٣(مبنطــاده فــوق اجملــال اجلــوي الل ــادت الرســالة ب . وأف

لذي يطـري مبنطـاد حـول العـامل، طلـب      ا ،Steve Fossettالسيد 
السماح له بعبور األجواء الليبية. وأفادت كذلك بأنـه بـالرغم   
من احلظر اجلـوي الـذي فرضـه جملـس األمـن علـى اجلماهرييـة        
العربيــة الليبيــة بضــغوط مــن الواليــات املتحــدة، فقــد وجهــت  
الواليات املتحدة اللوم هلا على منع املنطاد مـن عبـور األجـواء    

ية. وأكدت الرسالة أنه من غري املفهوم أن تقوم الواليـات  الليب
كانـت  ”املتحدة بتوجيه اللوم للجماهريية العربية الليبيـة بينمـا   

ــذلك فقــد أعلــم  “الواليــات املتحــدة وراء احلظــر اجلــوي   . ول
دامـت الواليـات املتحـدة تلـوم اجلماهرييـة       جملس األمن أنه مـا 

عبور أجوائها نتيجة للحظـر  العربية الليبية على منع املنطاد من 
اجلوي املفروض عليها، فإهنم يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة لـن     
يسمحوا بعبور املنطاد لألجواء الليبيـة فحسـب، بـل سـيقبلون     

ــاً بعبــــور وهبــــوط أي طــــائرات    ألجــــواء اجلماهرييــــة   أيضــ
الطــريان العــريب اللــييب أيضــاً سيواصــل  سيواصــل ومطاراهتــا. و

  بقية بلدان العامل.فوراً طريانه إىل 
__________ 

  )٣(  S/1997/52.  

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٤(عن اجمللس

ــظ    ــنألجملـــس ايالحـ ــة    مـ ــالة املؤرخـ ــق الرسـ ــع القلـ ــا مـ علمـ
مــن  مــنألاملوجهــة اىل رئــيس جملــس او ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير  ١٧

ــة ل   ــعبية العامـ ــة الشـ ــالالأمـــني اللجنـ ــدويل   تصـ ــاون الـ ــارجي والتعـ اخلـ
العربيــة يــة العربيــة الليبيــة الــيت يعلــن فيهــا أن اخلطــوط اجلويــة   للجماهري

جلماهرييـة العربيـة الليبيـة    امن  وليةاجلوية الد تالالليبية ستستأنف الرح
أن املوقـف املـبني يف الرسـالة املؤرخـة      مـن ألعلى الفـور. ويعتـرب جملـس ا   

 ٧٤٨ مــــن أليتفـق مـع قـرار جملـس ا     ال ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ١٧
األراضـي  فـوق  التحليـق  حيظـر   ) ال١٩٩٢( ٧٤٨). والقــــرار ١٩٩٢(

اجلويـة   ت(أ) من القرار حتظر مجيع الرحال ٤ مع ذلك فالفقرةو. الليبية
هـذه   مـن ألليها. وسيعترب جملـس ا إجلماهريية العربية الليبية واالدولية من 

  ).١٩٩٢( ٧٤٨القرار  حكامألانتهاكا  تالالرح
الـيت تفيـد أن طـائرة مسـجلة يف      ءنبـا أللـس علمـا بـا   اجملوحييط   

)، قـد  ١٩٩٢( ٧٤٨للقرار واضح جلماهريية العربية الليبية، يف انتهاك ا
حيـث   ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢١طارت من طرابلس إىل أكرا يف 

 الوقد طلب اجمللس من اللجنة املنشـأة عمـ   .أقلعت بعد ذلكهبطت مث 
جــه اجمللــس أنظــار   هــذه املســألة. ويو  ة) متابعــ١٩٩٢( ٧٤٨بــالقرار 
) يف حالــة ١٩٩٢( ٧٤٨اىل التزاماهتــا مبوجـب القـرار    ءعضـا ألالـدول ا 

ــجلة يف ا  ــائرات املسـ ــة الطـ ــة حماولـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــوط يف  جلماهرييـ اهلبـ
 إقليمها.

  
(اجللســـة  ١٩٩٧نيســـان/أبريل  ٤املـــؤرخ  املقـــرر  

  ): بيان من الرئيس٣٧٦١
ــة    ــودة يف ٣٧٦١يف اجللســـ ــان/أبريل ٤، املعقـــ  نيســـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــان   اجمللــس مشــاورات  ــال) بالبي ــرئيس (الربتغ الســابقة، أدىل ال
 :)٥(اجمللس  التايل نيابة عن

ــة  ١٩٩٧آذار/مــــارس  ٢٩يف    ــائرة ليبيــ ، أقلعــــت طــ
ــن طــرابلس ب   ــة  االتســجيل م ــة الليبي ــة العربي إىل جــدة  جلماهريي

لـس األمـن يعتـرب هـذا االنتـهاك      وجمباململكة العربية السعودية. 
آذار/مارس  ٣١) املؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨الواضح لقرار اجمللس 

__________ 

  )٤(  S/PRST/1997/2.  
  )٥(  S/PRST/1997/18.  
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ــول علــى اإلطــالق، ويطلــب إىل ا   ١٩٩٢ ــة غــري مقب جلماهريي
أن متتنع عن ارتكـاب أي انتـهاكات أخـرى مـن      العربية الليبية

هــذا القبيــل. وهــو يشــري إىل أن الترتيبــات الالزمــة قــد اختــذت 
) مــن أجــل نقــل احلجــاج الليبــيني ١٩٩٢( ٧٤٨وفقــا للقــرار 

ــذه        ــس ه ــة فريضــة احلــج. وســوف يســتعرض اجملل جــوا لتأدي
 املسألة يف حالة حدوث انتهاكات أخرى.

ــالقرار      وقــد طلــب اجمللــس إىل اللجنــة املنشــأة عمــال ب
) أن توجه انتبـاه الـدول األعضـاء إىل التزاماهتـا     ١٩٩٢( ٧٤٨

ائرات ليبيـة  ) يف حالـة هبـوط طـ   ١٩٩٢( ٧٤٨مبوجب القرار 
 .التسجيل يف إقليمها

  
(اجللســــة  ١٩٩٧أيار/مــــايو  ٢٠املــــؤرخ  املقــــرر  

  ): بيان من الرئيس٣٧٧٧
ــة    ــودة يف ٣٧٧٧يف اجللســــ ــايو  ٢٠، املعقــــ أيار/مــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــا)  اجمللــس مشــاورات  ــة كوري ــرئيس (مجهوري الســابقة، أدىل ال
  :)٦(اجمللس  ابة عنبالبيان التايل ني

حيــيط جملــس األمــن علمــا، مــع القلــق، بالتقــارير الــيت    
 جلماهريية العربية الليبيـة اتفيد بإقالع طائرة ليبية التسجيل من 

ــايو أ ٨إىل النيجــر يف  ــا إىل ١٩٩٧يار/م ــة ا، وبعودهت جلماهريي
يار/مـايو، يف انتـهاك لقـرار    أ ١٠مـن نيجرييـا يف    العربية الليبيـة 

). وقد طلب اجمللس مـن اللجنـة املنشـأة    ١٩٩٢( ٧٤٨اجمللس 
) أن تتــابع هــذه املســألة مباشــرة  ١٩٩٢( ٧٤٨عمــال بــالقرار 

والنيجـر ونيجرييـا. ويهيـب     جلماهريية العربية الليبيـة مع ممثلي ا
 ٧٤٨اجمللس جبميع الـدول أن تفـي بالتزاماهتـا مبوجـب القـرار      

ــا   ١٩٩٢( ) يف حالــة طلــب أي رحــالت جويــة تقلــع مــن ليبي
  بوط يف أراضيها.اهل

__________ 

  )٦(  S/PRST/1997/27.  

وحييط اجمللس علما بالرسالة الواردة من املمثل الـدائم    
 ١٩٩٧أيار/مــايو  ١٦لليبيــا لــدى األمــم املتحــدة واملؤرخــة     

وبالرسالة الواردة من املمثل الدائم للنيجر لدى األمـم املتحـدة   
ــواردة   ١٩٩٧أيار/مــايو  ١٣واملؤرخــة  وباملــذكرة الشــفوية ال

ريـــا لـــدى األمـــم املتحـــدة واملؤرخـــة مـــن املمثـــل الـــدائم لنيج
 ٤. ويشري اجمللس إىل أنه قرر يف الفقـرة  ١٩٩٧أيار/مايو  ١٥

) أال تسمح مجيع الدول أليـة طـائرة   ١٩٩٢( ٧٤٨من القرار 
باإلقالع من إقليمها أو اهلبوط فيه أو التحليق فوقه إذا كانـت  

مل  اأو قادمـة منـه، مـ    جلماهريية العربية الليبيةمتجهة إىل إقليم ا
ــى أســاس وجــود حاجــة        ــت، عل ــد نال ــة ق ــة املعني تكــن الرحل

ــة املنشــأة بوجــب الفقــرة     مــن  ٩إنســانية هامــة، موافقــة اللجن
 .القرار املذكور

  
آذار/مـــــارس  ٣٠املـــــداوالت الـــــيت أجريـــــت يف   

  ) ٣٨٦٤(اجللسة  ١٩٩٨
موجهـــة إىل  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٢برســـالة مؤرخـــة   

هرييـة العربيـة الليبيـة    أخطـر ممثـل اجلما   ،)٧(رئيس جملـس األمـن  
ــادرين يف    ــاحلكمني الصــ ــن بــ ــباط/فرباير  ٢٧جملــــس األمــ شــ

عن حمكمة العدل الدولية حول مسألة تفسـري وتطبيـق    ١٩٩٨
لقمــع األعمــال غــري املشــروعة   ١٩٧١اتفاقيــة مونتريــال لعــام 

املخلة بأمن وسالمة الطريان املدين الدويل، على ضوء احلادث 
وقـال إن هـذين   . ١٩٨٨عـام  فوق لـوكريب  الذي وقع اجلوي 

يشكالن تأكيداً بأن هذه القضية هي قضـية قانونيـة،   احلكمني 
كمـة ولـيس جملـس األمـن     احملببحثهـا هـي   املختصة هة وبأن اجل

. ١٩٧١ألحكـام ذات الصـلة يف اتفاقيـة مونتريـال لعـام      ل وفقاً
هنما انتصار للقـرارات العديـدة املتعلقـة هبـذا الشـأن الـيت       أكما 

نظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة املختلفـــة، ومـــن بينـــها اختـــذهتا امل
جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، ومنظمــة   
ــذا دول      ــاز، وك ــدم االحني ــؤمتر اإلســالمي، وحركــة دول ع امل

__________ 

  )٧(  S/1998/179.  
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أخــرى، املعــربة عــن إرادة اجملتمــع الــدويل. وكــرر بعــد ذلــك    
مــن ميثــاق األمــم   ٣٢ و ٣١طلــب بلــده، بنــاًء علــى املــادتني  

عقد جلسة رمسية جمللس األمـن للنظـر يف القضـية مـن      ،تحدةامل
الدوليـة،   مجيع جوانبها يف ضوء صدور حكمي حمكمة العـدل 

ويف سياق إعادة النظـر يف العقوبـات الـيت كـان مقـرراً فرضـها       
  .  ١٩٩٨يف األسبوع األول من آذار/مارس 

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٤وبرســالة مؤرخــة   
ــن   ــس األمــ ــيس جملــ ــب  ،)٨(رئــ ــر   طلــ ــونس واجلزائــ ــو تــ ممثلــ

 واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية العربية السـورية ومصـر  
، بوصفهم أعضاء اللجنـة السـباعية العربيـة    واملغرب وموريتانيا

 ،يف نيويورك، يطلبون عقد جلسة رمسيـة عاجلـة جمللـس األمـن    
للنظـر يف   ،من ميثـاق األمـم املتحـدة    ٣٢ و ٣١طبقاً للمادتني 

ف بــني اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة والواليــات املتحــدة      اخلــال
األمريكية واململكة املتحدة من مجيع جوانبه، خاصـة يف ضـوء   

  .  ١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٧كمة الصادرين يف احملحكمي 
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٤وبرســالة مؤرخــة   

لقـرار   ، أبلغ ممثل مايل اجمللـس أنـه، وفقـاً   )٩(رئيس جملس األمن
أعلنـت فيـه اختصاصـها بـالنظر يف      الذيكمة العدل الدولية حم

ــة يف      ــدول األفريقيـ ــة الـ ــدت جمموعـ ــه، عقـ ــار إليـ ــرتاع املشـ الـ
ــاً يف   ــورك اجتماعــ ــارس  ٤نيويــ ــتعراض  ١٩٩٨آذار/مــ الســ

موقف احملكمة، وخصوصاً يف إطار املقـرر الـذي اختـذه جملـس     
إىل  ٢٣وزراء منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة يف الفتــــرة مــــن      

. ويف هنايـــــة االجتمــــاع، طلبـــــت  ١٩٩٨اط/فرباير شــــب  ٢٧
جمموعة الدول األفريقية إليه أن يقوم باالتصـال بـرئيس جملـس    
ــدة حلــث جملــس     ــه اســتخدام مســاعيه احلمي األمــن ليلــتمس من
األمـــن علـــى عقـــد مناقشـــة علنيـــة بشـــأن الـــرتاع القـــائم بـــني 

ة، اجلماهريية العربية الليبية والواليات املتحدة واململكة املتحـد 
__________ 

  )٨(  S/1998/195.  
  )٩(  S/1998/199.  

فقـد  قبل عقد اجمللـس جللسـته مـن أجـل اسـتعراض اجلـزاءات.       
جمموعـــة الـــدول األفريقيـــة ترغـــب حقـــاً يف أن تـــرى   كانـــت

اجلزاءات املفروضـة علـى اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة إمـا معلقـة        
 إىل حني أو مرفوعة متاماً.  

آذار/مــــارس  ٢٠، املعقــــودة يف ٣٨٦٤ويف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــاً للتفـ ــوفقـ ــد مت الكـ ــه يف ان قـ توصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول    اجمللــس مشــاورات 
لطـــائرة بـــان آم  ١٠٣ تـــأبني ضـــحايا الرحلـــة”أعمالـــه البنـــد 

، والتــزم أعضــاء اجمللــس   “لطــائرة يــو يت إيــه   ٧٧٢والرحلــة 
الصمت ملدة دقيقة واقفني. وبعد دقيقة الصمت، دعا الـرئيس  

ــس، مم   ــة اجملل ــا)، مبوافق ــة   (غامبي ــارات العربي ــي األردن واإلم ثل
ــيا و  ــدة وإندونيسـ ــدا واملتحـ ــالمية  أوغنـ ــران اإلسـ ــة إيـ مجهوريـ

وباكســــتان وتــــونس واجلزائــــر واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة 
ومجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة واجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية  

ــة  ــعبية الدميقراطيـــ ــا الشـــ ــة كوريـــ ــة الو  ومجهوريـــ ومجهوريـــ
بــابوي والســودان والعــراق وعمــان    وزم الدميقراطيــة الشــعبية 

قطــر وكوبــا وكولومبيــا فييــت نــام وبيســاو و - وغانــا وغينيــا
والكويت ومالطة ومـايل وماليزيـا ومصـر واملغـرب وموريتانيـا      
ــهم، إىل     ــى طلبـ ــاًء علـ ــيمن، بنـ ــد والـ ــا واهلنـ ــا ونيجرييـ وناميبيـ

دون أن يكـون هلـم احلـق يف التصـويت.     بيف املناقشة املشاركة 
أيضاً، بناًء على طلب ممثلي إندونيسـيا والبحـرين   وقرر اجمللس 

مـن   ٣٩، مبوجب املـادة  ات، توجيه دعو، على التوايلوغابون
النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس، إىل نائــب املراقــب الــدائم  
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لدى األمـم املتحـدة، واملراقـب الـدائم     

راقــب الــدائم جلامعــة الــدول العربيــة لــدى األمــم املتحــدة، وامل 
 .)١٠(ملنظمة الوحدة األفريقية لدى األمم املتحدة

__________ 

  )١٠(  S/PV.3864 و Corr.1 ــفحتان  S/1998/251 و؛ ٣و ٢، الصــــــــــــ
  ، على التوايل.S/1998/253و  S/1998/252  و
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ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ــه ال ويف اجللســة نفســها، وجَّ
آذار/مـارس   ١٧ و ٤ و ٣ و ٢الوثائق التالية: رسائل مؤرخة 

على التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل     ١٩٩٨
آذار/مـارس   ٤ة ورسـالة مؤرخـ   ؛)١١(اجلماهريية العربيـة الليبيـة  

، حييـل  )١٢(موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل زمبـابوي    ١٩٩٨
نفس التاريخ من األمني العـام ملنظمـة الوحـدة    حتمل هبا رسالة 

موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٥األفريقية؛ ورسالة مؤرخـة  
، )١٣(رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل اململكــة العربيــة الســعودية 

ه اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة    يؤيد فيها الطلـب الـذي تقـدمت بـ    
موجهـة   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٥عقد جلسة؛ ورسـالة مؤرخـة   ل

ــا     ــل كولومبي ــن ممث ــن م ــس األم ــيس جمل ــن  )١٤(إىل رئ ــة ع ، نياب
طلـب عقـد جلسـة؛ ورسـالة     تؤيـد  حركة بلدان عـدم االحنيـاز   

موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٨كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٥مؤرخـــة 
يل هبـا نسـخة مـن التقريـر     حي ،)١٥(جملس األمن من األمني العام

الذي عرضته عليه بعثة تقصـي احلقـائق املوفـدة إىل اجلماهرييـة     
موجهـة   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٥العربية الليبية؛ ورسالة مؤرخة 

حييل هبـا رسـالة    ،)١٦(إىل رئيس جملس األمن من ممثل زمبابوي
نفس التاريخ من وزيـر خارجيـة زمبـابوي ورئـيس جلنـة      حتمل 

فريقية املعنية بـالرتاع بـني اجلماهرييـة العربيـة     منظمة الوحدة األ
الليبية من جهة والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحـدة  
لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الشـــمالية مـــن اجلهـــة األخـــرى؛  

موجهــة إىل رئــيس  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٦ورســالة مؤرخــة 
 ،)١٧(دةاململكة املتحدة والواليات املتحـ ممثلَي جملس األمن من 
__________ 

  )١١(  A/1998/190  وS/1998/191  وS/1998/192 و S/1998/242.  
  )١٢(  S/1998/196.  
  )١٣(  S/1998/198.  
  )١٤(  S/1998/200.  
  )١٥(  S/1998/201.  
  )١٦(  S/1998/202.  
  )١٧(  S/1998/239.  

بــديان فيهــا تعليقاهتمــا علــى احلكمــني الصــادرين عــن حمكمــة ي
ين إىل أن الرســالة الليبيــة رســالة مضــللة العــدل الدوليــة، مشــَري
احلكمــني يــؤثر أي شــيء يف بــأن تــوحي إىل حــد بعيــد عنــدما 

  على قراري جملس األمن.
ممثــل اجلماهرييــة العربيــة   ذكــر ويف اجللســة نفســها،    

مـن امليثـاق،    ٣٢ و ٣١لمـادتني  عقد وفقـا ل اجللسة ُتالليبية أن 
ب الرمسـي الـذي تقـدم بـه بلـده. وأشـار إىل أن       لـ بناًء على الط

ىل ســبع ســنوات مضــت، وأن   إبنــد جــدول األعمــال يعــود    
الرســـائل األصـــلية تضـــمنت طلبـــات مـــن الواليـــات املتحـــدة  

ليبيــا. وهــذه الطلبــات هــي تســليم  بالنســبة لواململكــة املتحــدة 
مشــتبه فيهمــا يف حادثــة ســقوط طــائرة البانــام  مــواطنني ليبــيني

، وطلــب ١٩٨٨عــام  ااســكتلندلــوكريب، فــوق  ١٠٣رحلــة ال
تقــدمي األدلــة الــيت تــدين املشــتبه فيهمــا. وأكــد أنــه  والتعــويض 

بــــالرغم مــــن غرابــــة هــــذه املطالــــب، فــــإن مجيعهــــا تتصــــل  
باإلجراءات القانونية واخلالف حوهلا قانوين، ومن مث تعاملـت  

ليبيــة مــع هــذه الطلبــات علــى هــذا األســاس. وقــال احلكومــة ال
املمثل إن وضعاً جديداً قد نشأ بعد صـدور حكمـي احملكمـة،    

ــذين  ــم      الل ــات األم ــة هيئ ــزمني لكاف ــا مل ــي أن يكون كــان ينبغ
املتحــــدة وأعضــــائها، علــــى أســــاس أن احملكمــــة هــــي األداة  

مـــن  ٩٢القضـــائية الرئيســـية لألمـــم املتحـــدة، مبوجـــب املـــادة 
إن موضوع لوكريب بني ليبيـا وكـل مـن    قائالً أردف امليثاق. و

ــانوين. وختــتص       ــزاع ق ــات املتحــدة ن ــة املتحــدة والوالي اململك
ــاق وللنظــام األساســي       ــاً للميث ــرتاع وفق ــذا ال احملكمــة بنظــر ه
للمحكمة. ومن هـذا املنطلـق، فإنـه علـى أطـراف هـذا الـرتاع        
الــرتول علــى حكمــي احملكمــة الصــادرين يف هــذا اخلصــوص.   

عـن   جيوز ألي منهم اختـاذ إجـراءات فرديـة أو مجاعيـة إال     وال
على أي ممنوع . ولكوهنم أطرافاً يف الرتاع، فإنه احملكمة طريق

وفقـاً  وذلـك  توصـية ختصـه،    مقرر أومنهم التصويت على أي 
ة ليبيا منـذ نشـأ   وقد قامتمن امليثاق.  ٢٧من املادة  ٣للفقرة 
ــرتاع ــاً فيــ ال ــه  ، باختــاذ اه، باعتبارهــا طرف خلطــوات الالزمــة حلل
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سلمياً، ونفذت مجيع طلبات اهليئات الدوليـة، مبـا فيهـا جملـس     
ــها بتفســري وتطبيــق     األمــن، يف خصوصــه، ســوى مــا تعلــق من

اليت جلأت يف شأنه للمحكمـة،   ١٩٧١معاهدة مونتريال لعام 
مـن   ١٤مـن املـادة    ١ من امليثاق والفقـرة  ٣٣كما تنص املادة 

ة يف ذلــك. وأكــد أن العقوبــات الــيت املعاهــدة، وأيــدهتا احملكمــ
ــه     ــب قراريــ ــن مبوجــ ــدها جملــــس األمــ ) ١٩٩٢( ٧٤٨اعتمــ

) متثــل عقوبــة مجاعيــة ضــد الشــعب اللــييب      ١٩٩٣( ٨٨٣ و
بكامله جملرد االشتباه يف اثنني من مواطنيـه. فاملواطنـان الليبيـان    
مها جمرد مشـتبه فيهمـا ومل يوجـه هلمـا االهتـام بعـد، ومل حيقـق        

ــام حمكمــة، ومل  معهمــا بعــد، ومل  يصــدر ضــدمها أي   ميــثال أم
 اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة   حكم قضـائي يدينـهما. وقـد حثـت     

ــام القضــاء االســكتلندي       ــول أم ــول املث ــى قب املشــتبه فيهمــا عل
، غـــري أن املشـــتبه فيهمـــا رفضـــا ألن دفاعهمـــا     اوباســـكتلند

 اململكــة املتحــدةنصــحهما بعــدم املوافقــة علــى حماكمتــهما يف  
يات املتحدة باعتبار أهنما قد أدينا إدانة مسـبقة بسـبب   الوال وأ

كثافة وتركيز وسـائل اإلعـالم وتصـرحيات املسـؤولني ضـدمها      
يف البلدين. وهدد دفاع املشتبه فيهمـا الدولـة الليبيـة مبقاضـاهتا     
يف ضوء القوانني احمللية والدوليـة إن هـي أقـدمت علـى تسـليم      

ولتني. وأكـد كـذلك   املشتبه فيهما ضـد إرادهتمـا ألي مـن الـد    
 )١٩٩٢( ٧٤٨أن العقوبات اليت تضمنها قـرار جملـس األمـن    

) أصـــــبحت غـــــري ذات موضـــــوع، لتـــــويل ١٩٩٣( ٨٨٣ و
احملكمة االختصاص يف األسـاس الـذي بنيـا عليـه. ويف اخلتـام،      
أكــد املمثــل أنــه توخيــاً لتحقيــق التعــاون بــني احملكمــة وجملــس  

ــدابري   ــاذ التـ ــى اجمللـــس اختـ ــتعني علـ ــن، يـ ــذ  األمـ ــة لتنفيـ الالزمـ
شـــباط/فرباير  ٢٧كمـــة بتـــاريخ احملن عـــاحلكمـــني الصـــادرين 

اجمللــس أن ميتنــع عــن جتديــد العقوبــات   ؛ ويــتعني علــى١٩٩٨
املفروضــة علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، املقــررة مبوجــب       

ــرارين  ــتعني)؛ ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨القـ ــاء  ويـ إلغـ
قوبـــات علـــى  القـــرارين املـــذكورين فيمـــا خيـــص توقيـــع الع    

املعروضـتني  القضـيتني  اعتبـار   ويتعنياجلماهريية العربية الليبية؛ 

ــدة حلــل      ــة الوســيلة الســلمية الوحي علــى حمكمــة العــدل الدولي
يدعو تلـك  الرتاع القائم بني األطراف، ويتعني على اجمللس أن 

إىل عـدم اختـاذ إجـراءات فرديـة أو مجاعيـة إىل حـني       األطراف 
 وعلـى سـبيل االحتيـاط،    ع؛ وأخـرياً، فصل احملكمـة يف املوضـو  

ــى اجمللــس  ــتعني عل ــذكورين   ، ي ــرارين امل ــذ الق مــن إيقــاف تنفي
احتويــا عليــه مــن عقوبــات ضــد اجلماهرييــة العربيــة  حيــث مــا 
ليبيا أيضـاً أن صـدور هـذين احلكمـني مـن قبـل       تؤمن الليبية. و

ــرتاع      ــة لل ــق لتســوية هنائي ــة يفســح الطري حمكمــة العــدل الدولي
هي تعلن جمداً التزامها مببادرات كافـة احملافـل   حول لوكريب، و

ــة    ــا جامع ــا فيه ــة، مب ــدول الدولي ــدة    ال ــة الوح ــة، ومنظم العربي
ــؤمتر اإلســالمي، وحركــة     ــة امل ــة، ومنظم ــدان األفريقي ــدم بل ع

االحنياز، واليت سبق إبالغ جملس األمن هبا فيمـا يتعلـق بتسـوية    
  .)١٨(الرتاع

كية مسألة القـرار  تناول ممثل الواليات املتحدة األمريو  
 نيقـال إن احلكمـ  فاألخري الصادر عن حمكمـة العـدل الدوليـة.    

ــأي طريقــة يف شــرعية إجــراءات جملــس األمــن     انال يشــكك ب
أو يف جــوهر القضــايا  اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة الــيت تــؤثر يف 

مسـائل تقنيـة    إمنـا تنـاوال  واجلنائية ضد املتهمني املشتبه فيهمـا،  
 تة ال تـدعو إىل اسـتعراض أو تعليـق قـرارا    احملكمـ فوإجرائية. 

ــية      ــوهر القضـ ــاول جـ ــا مل تتنـ ــحت أهنـ ــن، وأوضـ جملـــس األمـ
ن األطــراف جيــب أن إأسســها. ويف الواقــع قالــت احملكمــة   أو

تنـاقش اآلن األســس القانونيـة للقضــية، وفيمـا القضــية متضــي،    
يف هناية املطاف بـإرادة   اجلماهريية العربية الليبيةجيب أن تتقيد 

ــدويل، وأن متتثــل اللتزاماهتــا عمــالً بقــرارات جملــس    اجمل تمــع ال
األمــن وأن تســلم املتــهمني املشــتبه فيهمــا حملاكمتــهما حماكمــة  

__________ 

  )١٨(  S/PV.3864 و Corr.1 ــفحات ــد . و١١إىل  ٤، الصـ ــت قـ تكلمـ
باستفاضة عن مسـائل تقنيـة وقانونيـة     أيضاً آخرونوتكلم ليبيا 

لـى املزيـد مـن التفاصـيل     لالطـالع ع و؛ اجلـزاءات تتعلق بفـرض  
الــواردة يف الفصــل اإلفراديــة يرجــى الرجــوع إىل دراســة احلالــة 
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عادلة. وانتقاالً إىل االدعاءات بوجود معاناة إنسـانية يف ليبيـا،   
قــال إن اجلــزاءات الــيت فرضــتها األمــم املتحــدة علــى ليبيــا هــي 

دي جلوانــب املشــاركة جــزاءات هادفــة، وهــي مفروضــة للتصــ
الليبية يف اإلرهاب الدويل، ولكنها موضوعة علـى حنـو خـاص    

ءات ال حتظــر اســترياد املنــع معانــاة الشــعب اللــييب. فهــذه اجلــز 
األغذيــة أو األدويــة أو املالبــس. وهــي ال تغلــق احلــدود الربيــة  

مـن   البلـد ، وهـي ال متنـع   للجماهريية العربيـة الليبيـة  البحرية  أو
السوق احلرة. واحلقيقة أن إنتـاج الـنفط اللـييب يف     بيع نفطه يف

اجلماهرييــة العربيــة ظــل اجلــزاءات ال يــزال ثابتــاً، وإذا كانــت  
جـزاءات األمـم   إىل تعاين اقتصـادياً، فـإن األمـر ال يعـود      الليبية

تقريـر بتروفسـكي وكيـل األمـني     وتكلم املمثل بشأن املتحدة. 
ــة بتر   ــال إن بعثـ ــدة، فقـ ــم املتحـ ــام لألمـ وفســـكي التزمـــت العـ

بواليتها، اليت كانت تنحصر فقـط يف االسـتماع إىل وجهـات    
اجلماهرييـة   النظر الليبيـة، فهـي مل توافـق علـى مـزاعم حكومـة      

الليبيــة ومل تؤيــدها أو تؤكــدها. ويف الواقــع أن التقريــر  العربيــة
ــا مل تســـتجب أو مل تســـتفد مـــن جهـــود األمـــم    أكـــد أن ليبيـ

فإذا كانت ليبيا تريد حقـاً رفـع   املتحدة لالستجابة لشكاواها. 
ــاال حماكمــة      ــها تســليم املشــتبه فيهمــا لكــي ين اجلــزاءات، ميكن

  .)١٩(نزيهة يف احملكمة اجلنائية املناسبة
وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إن جملــس األمــن واألمــم    

ــى التمــاس       ــدرهتما عل ــرة، ق ــا، مــرة بعــد م املتحــدة ككــل أثبت
بإبداء احلزم فيما يتعلـق   االمتثال لقرارات األمم املتحدة وذلك

ــق     ــاليب حتقيـ ــق بأسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــهما واملرونـ ــمون مطالبـ مبضـ
أهــدافهما. وســيكون التوصــل إىل حــل ســريع لقضــية لــوكريب 
بالغ األمهية بالنسبة للجهود اليت تبذهلا األمم املتحـدة ملكافحـة   
آفــة اإلرهــاب. وذكــر املــتكلم أن اآلثــار اإلنســانية اخلطــرية       

عب اللييب شهد عليهـا التقريـر األخـري عـن     للجزاءات على الش
ــبني ضــرورة وضــع       ــذي ي ــام، ال ــل األمــني الع ــة وكي ــائج بعث نت

__________ 

  .١٣ و ١٢، الصفحتان املرجع نفسه  )١٩(  

استثناءات إنسانية لنظام اجلزاءات. وقـال إن وفـد بلـده يعتقـد     
أن النتائج اليت أسفر عنـها التقريـر ترسـي أساسـا قويـا ملناقشـة       

ت. مسألة اعتماد اجمللس اسـتثناءات إنسـانية مـن نظـام اجلـزاءا     
ــتجابة    ــبة اســ ــراءات مناســ وينبغــــي للمجلــــس أن يتخــــذ إجــ
للخطوات اإلجيابية اليت اختذهتا اجلماهريية العربية الليبية امتثـاال  
لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة. وقـال إن االحتـاد الروسـي    
يناشـد األطـراف مـرة أخــرى التوصـل سـريعا إىل تسـوية علــى       

نفـاذ االسـتثناءات    أساس قرارات جملس األمن، وهو يؤيد بـدء 
اإلنســانية علــى الفــور. وأعــرب عــن أملــه يف أن يكــون مجيــع   
شركائه مستعدين للعمـل بشـكل بّنـاء يف هـذا اجملـال سـواء يف       

  .)٢٠(إطار اجمللس أو يف إطار جلنة اجلزاءات
وقال ممثل الصني إنه ملا كان جملس األمـن هـو اجلهـاز      

السـلم واألمـن   الرئيسي يف األمم املتحدة املسـؤول عـن صـيانة    
الــدوليني وهــو الــذي يتصــرف نيابــة عــن كامــل أعضــاء األمــم 
املتحدة وفقا للميثاق، فـإن عليـه أن يسـتمع إىل وجهـات نظـر      
الدول األعضاء على اتسـاعها بشـأن قضـية اجلماهرييـة العربيـة      
الليبية. وأكد جمـددا علـى أن الصـني تعـارض اإلرهـاب جبميـع       

رهــابيني إىل العدالــة. أشــكاله وتــرى مــن الضــروري تقــدمي اإل 
وقال إن مفتاح حل قضية لوكريب يكمـن يف اتفـاق األطـراف    
املعنيـــة يف وقـــت مبكـــر علـــى مكـــان حماكمـــة املشـــتبه فيهمـــا 
وطريقــة احملاكمــة. وقــال إنــه حيــيط علمــا أيضــا بقــرار حمكمــة  
العدل الدولية األخري قبول قضية لـوكريب، وأعـرب عـن تأييـد     

وســـائل الســـلمية، مبـــا فيهـــا    وفـــد بلـــده تســـوية املســـألة بال   
اإلجراءات القانونية. وأكد على أن اجلـزاءات املفروضـة علـى    
اجلماهرييــة قــد تســببت يف معانــاة ال توصــف للشــعب اللــييب،  
ــة      ــى التنمي ــرت عل ــد وأثّ ــة يف هــذا البل وقوضــت مســرية التنمي
االقتصــادية لبلــدان العــامل الثالــث. وأعــرب عــن قلــق حكومــة   

ار السـلبية للجـزاءات، وقـال إن الوقـائع     بلده الشديد إزاء اآلثـ 
__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  
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تثبت أهنـا تعقّـد األمـور وال حتـل املشـكلة. ولـذلك يـرى وفـد         
بلــده ضــرورة رفعهــا يف أقــرب وقــت ممكــن. ويف تعليقــه علــى 
بعثــة األمــني العــام لتقصــي احلقــائق يف ليبيــا، الحــظ أن تقريــر  
البعثــة كــان وصــفا دقيقــا للحالــة هنــاك وقــال إن مــن واجــب   

ــر دراســة جــادة     جملــس األمــ  ــة اجلــزاءات دراســة التقري ن وجلن
  .)٢١(واختاذ التدابري الالزمة لتخفيف وطأة احلالة

وقــال ممثــل البحــرين إن صــدور حكــم حمكمــة العــدل   
ــد اختصاصــها يف القضــية، يتطلــب مــن        ــة، الــذي يؤك الدولي
ــق       ــألة تعليـ ــن يف مسـ ــس األمـ ــر جملـ ــة أن ينظـ ــة املنطقيـ الناحيـ

ني صــدور حكــم تلــك احملكمــة العقوبــات، علــى األقــل إىل حــ
بشأن مضمون القضية. فالتأثريات السلبية لتلك اجلـزاءات قـد   
بدأت، مع طول املدة، تؤثر يف الشعب اللييب علـى الـرغم مـن    
الثروات النفطية للجماهريية العربية الليبية. وقال إن وفد بلـده  
ــر يف         ــد النظ ــس أن يعي ــى اجملل ــا عل ــد أصــبح لزام ــه ق ــد أن يعتق

ــزاءات ا ــة بســــبب املعطيــــات   اجلــ ــة علــــى اجلماهرييــ ملفروضــ
املستجدة يف القضية واملتمثلة يف حكـم حمكمـة العـدل الدوليـة     
واخليارات املطروحـة بشـأهنا، وهـي خيـارات قانونيـة وليسـت       
سياســــية. ولــــذلك ينبغــــي للمجلــــس أن يســــتجيب ويعلــــق  

  .)٢٢(اجلزاءات إىل حني صدور حكم
كمــة العــدل وقــال ممثــل الربازيــل إن احلكــم املقبــل حمل   

الدولية سيكون عنصرا هامـا يـتعني أن ينظـر فيـه جملـس األمـن       
فيمــا يتصــل بــأي قــرار يهــم هــذه القضــية. وقــال إن الربازيــل   
تأمل أن يتمكن اجملتمع الدويل، بالتعاون مـع احلكومـة الليبيـة،    

األفعـــال ”مـــن كفالـــة حتديـــد املســـؤولية النهائيـــة عـــن تلـــك   
عـن طريـق حماكمـة عادلـة.     بطريقـة عادلـة وشـفافة و   “ الشنيعة

ــة جــدا يف أي      ــب اإلنســانية هام ــى أن اجلوان وشــدد أيضــا عل
مسألة تنطوي علـى جـزاءات، وأن املسـائل ذات الصـلة، الـيت      

__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  
  .٢٣ىل إ ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  

هي اآلن جزء من املناقشة يف إطـار جلنـة اجلـزاءات، ستسـتفيد     
ــة للتحقــق عــن      مــن وجــود بيانــات إحصــائية ومعلومــات قابل

اإلنســـانية يف اجلماهرييـــة الصـــالت احملتملـــة بـــني الصـــعوبات  
  .)٢٣(العربية الليبية واجلزاءات املفروضة من األمم املتحدة

وقــال ممثــل فرنســا إن جملــس األمــن ظــل، بطلــب مــن    
ثــالث حكومـــات منــها فرنســـا، مشـــغوال علــى مـــدى ســـبع    

لطــائرة  ١٠٣ســنوات بقضــية اهلجمــات علــى الرحلــة رقــم      
وعلـى   .UTAلطائرة شركة  ٧٧٢شركة بان آم والرحلة رقم 

ــت      ــة اقتنعـ ــلطات املختصـ ــا السـ ــيت أجرهتـ ــات الـ ــر التحقيقـ إثـ
احلكومات املعنية بأن مواطنني ليبني اشتركوا يف هـذه األفعـال   
اليت من الواضح أهنـا أعمـال إرهابيـة. ويف القـرار األول بشـأن      
هــذه املســألة، حــث جملــس األمــن حكومــة اجلماهرييــة العربيــة 

ى طلبـات التعـاون مـن    الليبية على تقـدمي رد كامـل وفعـال علـ    
أجل حتديد املسؤولية عن اهلجومني املـذكورين. ومل تـتم تلبيـة    

) ١٩٩٢( ٧٤٨هــذا الطلــب، ومــن مث قــرر اجمللــس يف قراريــه  
) فرض جزاءات على ليبيا. وهـذه اجلـزاءات   ١٩٩٣( ٨٨٣ و

صارمة ولكنها مقتصـرة علـى جمـاالت معينـة. ومت إنشـاء جلنـة       
ثناءات من قرارات احلظر وذلـك  تابعة جمللس األمن لإلذن باست

ــواطنني      ــات اإلجــالء الطــيب وأداء امل ــاألخص للســماح بعملي ب
ــة. وقــال إن حكومــة بلــده أحاطــت     الليبــيني لفرائضــهم الديني
علما باحلكمني الصادرين عن حمكمة العـدل الدوليـة يف قضـية    
ــاز القضــائي       ــي اجله ــاق، ه ــة، مبقتضــى امليث ــوكريب. واحملكم ل

حدة، وبالتـايل مـن الطبيعـي متامـا أن تقضـي      الرئيسي لألمم املت
يف االلتماســات املقدمــة إليهــا. ومــع ذلــك، تالحــظ فرنســا أن 
ــرت      ــة أقـ ــاس، وأن احملكمـ ــان باألسـ ــني إجرائيـ ــذين احلكمـ هـ
باختصاصها يف مساع الدعوى املعروضـة عليهـا وأهنـا ستصـدر     
ــذين       ــى أن ه ــتكلم عل ــا يف جــوهر القضــية. وشــدد امل حكمه

يف قــرارات اجمللــس. وقــال إن بلــده حيــيط  احلكمــني ال يــؤثران
__________ 

  .٢٩إىل  ٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  
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علمــا أيضــا بــأن عــددا مــن الــدول واملنظمــات اإلقليميــة بــادر  
لسنوات عديدة بتقدمي مقترحـات للخـروج مـن املـأزق بشـأن      
قضــية لــوكريب، وأن حكومــة اجلماهرييــة الليبيــة قبلــت بــبعض  
تلك املقترحات. ويف األثناء، تعتزم فرنسـا أن تراعـي التبعـات    

ية للجــزاءات املفروضــة. وهــي تعمــل يف جملــس األمــن  اإلنســان
ويف جلنة اجلزاءات على التيقن من أن نظام االستثناءات يطبـق  
بسخاء وفعالية. ويف اخلتام، أعاد ممثل فرنسـا التأكيـد علـى أن    
موضـــوع املناقشـــة لـــيس مســـألة اإلبقـــاء علـــى اجلـــزاءات؛ إذ 

أنــه فــاجلزاءات قــد ُجــددت قبــل وقــت قريــب، واجلميــع يعلــم 
  .)٢٤(وجود التفاق داخل اجمللس على تعديل النظام احلايل  ال

ــية بيـــد      ــدة إن حـــل القضـ ــة املتحـ ــال ممثـــل اململكـ وقـ
حكومــة اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة الــيت مــا عليهــا إال االمتثــال 
لقـــرارات جملـــس األمـــن وتســـليم املشـــتبه فيهمـــا لكـــي ترفـــع  

طـوال   اجلزاءات. وأوضح أن ليبيا، لسـبب أو آلخـر، رفضـت   
ست سنوات أن متتثل وسعت بدال من ذلك إىل جتنيد أعضـاء  
آخــرين يف األمـــم املتحـــدة لـــدعم سياســـاهتا املتمثلـــة يف عـــدم  
االمتثال، وذلك على أساس مغالطات بشـأن عمليـة احملاكمـة،    
وأثــر اجلــزاءات، ويف اآلونــة األخــرية بشــأن احلكــم االبتــدائي   

ُتسـتغل تلـك    أال حملكمة العـدل الدوليـة. وأعـرب عـن أملـه يف     
ــا يف     ــرارات، ويف أن ُيســتخدم نفوذه ــويض ق املنظمــات يف تق
آخر األمر لكفالة قبول اجلماهريية بالقانون الـدويل وبإنصـاف   
ــاوالت زرع        ــع حم ــن مجي ــرغم م ــى ال ــه عل ــال إن الضــحايا. وق
البلبلة، تظل اجلماهريية العربية الليبيـة مطالبـة بالتزامـات دوليـة     

تـف بعـد    سابع من امليثـاق، وهـي مل  معتمدة مبوجب الفصل ال
ــأن حكــم احملكمــة     ــة ب هبــذه االلتزامــات. وادعــاءات اجلماهريي
يعفيها من التزاماهتا بتسـليم املتـهمني للمحاكمـة يف اسـتكتلندا     
أو الواليــات املتحــدة هــي جمــرد ادعــاءات باطلــة. والواقــع أن   
تقدمي اجلماهريية لطلب بـأال ُتـدعى مسـتقبال لتسـليم املتـهمني      

__________ 

  .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  

ــة يف قــرار    طب قــا لتلــك اإلجــراءات قــد رفضــته احملكمــة الدولي
. وقـــال أيضـــا إن املتـــهمني ســـيلقيان، ١٩٩٢صـــادر يف عـــام 

ــتكتلندا        ــام إىل اس ــني الع ــة األم ــا بعث ــا خلصــت إليه حبســب م
وخالفــا لإلدعــاءات الليبيــة، حماكمــة عادلــة مبوجــب النظــام       
ــة     ــاء مرحلـــ ــا أثنـــ ــتكتلندي، وإن حقوقهمـــ ــائي االســـ القضـــ

ت السـابقة للمحاكمـة سـتكون حمميـة بالكامـل وفقـا       اإلجراءا
للمعايري الدولية. وفيما يتعلق باحملاكمـة نفسـها يف اسـتكتلندا،    
أوضح املتكلم أن حكومة اململكة املتحـدة سـترحب بـاملراقبني    
ــة      ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــدة ومنظمـ ــم املتحـ ــن األمـ ــدوليني، مـ الـ

ليبيــة. وقــد وجامعــة الــدول العربيــة ومــن اجلماهرييــة العربيــة ال
خلص خرباء األمم املتحدة املستقلون إىل أن حضـورهم ميكـن   

  .)٢٥(كفالته بسهولة وبالكامل
وقال ممثل جامعة الـدول العربيـة إنـه يف إطـار اجلهـود        

الدولية املبذولة للتوصـل إىل حـل سـلمي وعـادل لألزمـة علـى       
أسـاس أحكـام الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة فيمـا          

طة املنظمــات اإلقليميــة املتفقــة مــع مقاصــد األمــم  يتعلــق بأنشــ
املتحــدة وأهــدافها، طرحــت اجلامعــة، بالتعــاون مــع منظمــة       
الوحــدة األفريقيــة ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، ثالثــة خيــارات  
على جملس األمن لتكون أساسا حلـل األزمـة. وتضـمنت هـذه     

ر املقترحات إما حماكمة املشـتبه فيهمـا يف بلـد حمايـد أو يف مقـ     
حمكمة العدل الدولية أو بواسطة حمكمة خاصة، على أن ينظر 
جملس األمن يف اعتماد تدابري مؤقتة الستثناء الـرحالت اجلويـة   
ــة والرمسيــة مــن نطــاق اجلــزاءات.     لألغــراض اإلنســانية والديني
ــة      ــذهلا جامع ــيت تب ــة اجلهــود ال ــل اهلــدف األساســي لكاف ويتمث

لدوليــة األخــرى، مثــل  الــدول العربيــة واملنظمــات اإلقليميــة وا 
الـيت متثـل أغلبيـة أعضـاء      ٧٧حركة عدم االحنياز وجمموعة الــ  

اجملتمــع الــدويل، يف التوصــل ضــمن إطــار الشــرعية الدوليــة إىل 
تسوية عادلـة وسـلمية وهنائيـة للمشـكلة تكـون مرضـية لكافـة        

__________ 

  .٣٤-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  
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األطــراف املعنيــة، مبــا فيهــا أســر الضــحايا، وحتــافظ يف الوقــت  
ا يف ظـل أحكـام القـانون والعدالـة. فقـد      نفسه على سيادة ليبيـ 

حــان الوقــت لرفــع املعانــاة عــن الشــعب اللــييب ولــتمكني هــذا   
البلد الشقيق من ممارسة دوره اإلجيايب كامال يف حميطـه العـريب   
واألفريقي واإلسالمي واملتوسـطي. والحـظ املـتكلم أن تقريـر     

يـة  جلنة تقصـي احلقـائق الـيت أوفـدها األمـني العـام إىل اجلماهري      
العربيــــة الليبيــــة يشــــري إىل تــــدهور األوضــــاع االقتصــــادية      
واالجتماعيـــــة يف البلـــــد، وال ســـــيما يف قطاعـــــات الصـــــحة 
والشــؤون االجتماعيــة والزراعــة والنقــل. وقــد امتــدت اآلثــار   
السلبية للجزاءات أيضا لتشـمل بلـدانا عربيـة وأفريقيـة جمـاورة      

ها. ولعــل أخـرى، ممـا يـؤثر يف اسـتقرار ورفاهيـة املنطقـة بأسـر       
هــذا هــو الســبب يف األصــوات الكــثرية الــيت أصــبحت تــدعو    
اجمللس إىل أن الوقت قد حـان لرفـع اجلـزاءات املفروضـة علـى      
ــلمية     ــوية ســ ــل إىل تســ ــة وللتوصــ ــة الليبيــ ــة العربيــ اجلماهرييــ

  .)٢٦(للرتاع
ــة إن الــرتاع بــني       وقــال ممثــل منظمــة الوحــدة األفريقي

ت املتحـدة واململكـة املتحـدة    اجلماهريية العربية الليبية والواليـا 
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة.     ٣٣ينــدرج ضــمن إطــار املــادة    

ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة مقتنعـة بـأن تسـوية سـريعة وعادلـة         
هلذا الرتاع وفقـا للقـانون الـدويل سـتمكِّن مـن إحـالل العدالـة        
الــيت تصــبو إليهــا. وشــدد علــى أن ثبــات موقــف املنظمــة هبــذا  

ــود جــذوره    ــدأ التســوية الســلمية للرتاعــات.    الشــأن تع إىل مب
وترغــب املنظمــة يف أن تــرى حــال عــاجال هلــذا الــرتاع والرفــع  
الفـوري للتــدابري املتمثلــة يف اجلــزاءات القاســية املفروضــة علــى  
ــة الـــيت     ــارات الثالثـ ــة. فاخليـ ــة الليبيـ ــة العربيـ شـــعب اجلماهرييـ
 طرحتها منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربيـة تشـري  
إىل استعداد اجلماهريية العربية الليبيـة ومرونتـها يف السـعي إىل    

__________ 

  .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦(  

التوصــل إىل تســوية ســلمية هلــذا الــرتاع. ومــن مث، فــإن األمــر    
  .)٢٧(يعود إىل جملس األمن يف األخذ بواحد منها

وقال ممثل منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي إن املنظمـة تشـعر        
اورة مــن بــالقلق إزاء مــا يالقيــه الشــعب اللــييب والشــعوب اجملــ  

عنت ومعاناة إنسانية ومادية بسبب اجلزاءات املفروضة تنفيـذا  
). ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٨٤٧لقــــراري جملــــس األمــــن 

وأوضــح أن الظــروف اجلديــدة الــيت أوجــدها قــرار احملكمــة        
ــة تــبني أن     ــها خمتلــف احملافــل الدولي واملواقــف الــيت أعربــت عن

طلبــات حكــم اإلجــراء الوحيــد الــذي ينبغــي اختــاذه للوفــاء مبت  
  .)٢٨(احملكمة هو تعليق احلظر اجلوي

وتكلــم ممثــل اململكــة املتحــدة باســم االحتــاد األورويب    
ــه  ، فقــال إن االحتــاد يكــرر  )٢٩(والبلــدان املنتســبة واملنحــازة إلي

إدانته القاطعة لإلرهـاب جبميـع أشـكاله. وشـدد املـتكلم علـى       
أن اإلرهــاب يشــكل هتديــدا للســلم واألمــن الــدوليني، وعلــى   
ضــــرورة تعزيــــز التعــــاون الــــدويل بــــني الــــدول واملنظمــــات  
والوكاالت الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة واألمـم املتحـدة مـن       
أجل منـع اإلرهـاب ومكافحتـه والقضـاء عليـه جبميـع أشـكاله        
وصــوره وحيثمــا وجــد وأيــا كــان مرتكبــوه. والقــرارات الــيت   

يبيـة إمنـا   اختذها جملس األمن فيما يتعلـق باجلماهرييـة العربيـة الل   
ــمان     ــدويل وضـ ــاب الـ ــدي لإلرهـ ــة يف التصـ ــتهدي بالرغبـ تسـ
إحــالل العدالــة. وقــال إن االحتــاد األورويب يأســف ألنــه رغــم  

 ١٠٣مضي أكثر من تسـع سـنوات علـى تفجـري الرحلـة رقـم       
لطــائرة شــركة بــان آم مل ميثــل املتــهمون يف هــذه اجلرميــة بعــد   

العربيـة الليبيـة   أمام القضاء. ويدعو االحتاد حكومة اجلماهرييـة  
إىل االمتثال الكامل لقرارات اجمللس، وال سـيما ضـمان مثـول    

__________ 

  .٤٠و  ٣٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  .٤١و  ٤٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  
(إستونيا وبلغاريا وبولنـدا   ٤٣و  ٤٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ــا   واجلمهوريـــة التشـــيكية ورومانيـــا والتفيـــا وليتوانيـــا وهنغاريـ
  وكذلك أيسلندا وسلوفاكيا).
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املتهمني أمام احملكمة املختصة يف اململكة املتحدة أو الواليـات  
) ويرحـب  ١٩٩٣( ٨٨٣املتحدة، مثلما يقضي بـذلك القـرار   

االحتاد بالتقرير الذي أعده اخلرباء القانونيون املسـتقلون الـذين   
العام لألمـم املتحـدة، والـذي يتضـح مـن نتائجـه       عينهم األمني 

أن نظــام القضــاء االســكتلندي عــادل ومســتقل؛ وأن املتــهَمْين 
ــة يف اســتكتلندا؛ وأن     يف هــذه القضــية ســيلقيان حماكمــة عادل
حقوقهمــا ســتكون حمفوظــة بالكامــل. ويرحــب االحتــاد أيضــا  
بعـــرض اململكـــة املتحـــدة الســـماح ملـــراقبني دولـــيني حبضـــور   

يف استكتلندا. ورحب املمثـل أيضـا بالبيـان الصـحفي      احملاكمة
الذي أصدره رئيس جلنة اجلزاءات والذي يؤكـد فيـه اسـتعداد    
ــلة االســـــتجابة العاجلـــــة لطلبـــــات    جلنـــــة اجلـــــزاءات ملواصـــ
االستثناءات ألسباب إنسانية وعزمها على االستمرار يف إيـالء  
 اهتمام خـاص جلميـع احلـاالت اإلنسـانية الناشـئة عـن قـرارات       
جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها ما يتصـل بـالفرائض الدينيـة.    
ويف اخلتـــام، قـــال إن االحتـــاد األورويب يالحـــظ أيضـــا إعـــالن 
اجلماهريية العربية الليبية عن أهنا مل تعد تـدعم اإلرهـاب وعـن    
اختاذها خطوات تنهي هبا هـذا الـدعم. ومـع ذلـك، فـإن عـدم       

يشـكل عقبـة كـأداء يف    امتثاهلا الكامـل لقـرارات اجمللـس يظـل     
ــرارات      ــات ق ــدويل. فمتطلب ــاجملتمع ال ــها ب ســبيل حتســني عالقت

 ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨) و ١٩٩٢( ٧٣١جملــــــس األمــــــن 
) واضحة. ويرى االحتـاد أن احلظـر لـن ُيرفـع إال بعـد      ١٩٩٣(

  .)٣٠(أن تليب اجلماهريية هذه املتطلبات بشكل تام
تـيح  وقال ممثل مالطة إن هذا االجتمـاع يعتـرب فرصـة ت     

ــم املتحــدة، مــن غــري أعضــاء جملــس       ــدول األعضــاء يف األم لل
األمن، أن متارس احلق يف ترسيخ الظروف اليت ميكـن يف ظلـها   
إرساء العدالة واحملافظـة  علـى احتـرام االلتزامـات الناشـئة عـن       
املعاهــدات وغريهــا مــن مصــادر القــانون الــدويل، واســتخدام    

ي واالجتمـاعي لكـل   اآلليات الدوليـة لتعزيـز التقـدم االقتصـاد    
__________ 

  .٤٣و  ٤٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

الشــعوب. وقــال إن مالطــة، باعتبارهــا جــارة لبلــد مســتهدف  
بـــاجلزاءات، ينبغـــي أن تكفـــل أال يســـهم أي تـــدبري وقـــائي      

تـدبري إنفـاذ يتخــذه جملـس األمــن وفقـا للفصــل السـابع مــن       أو
امليثــاق، بــأي شــكل مــن األشــكال، يف زيــادة التــوتر وزعزعــة  

هـي إىل جانـب بلـدان    االستقرار يف منطقـة البحـر املتوسـط. و   
ــام     ــاذ نظـ ــق وإنفـ ــق تطبيـ ــر الـــذي يرافـ ــعر أن األثـ ــرى تشـ أخـ
اجلــزاءات علــى اجلماهرييــة يقــّوض النــهج اجلــامع للمبــادرات   
السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت ُتطلق مـن أجـل حتقيـق    
األمن واالستقرار يف املنطقة. وفيمـا يتعلـق هبـذه القضـية، قـال      

ــتكلم إن هلــذه اجلــزاء  ــى   امل ــا زال مســتمرا عل ــرا ســلبيا م ات أث
ــى       ــدين، وعل ــني البل ــة ب ــتثمارات الثنائي ــال واالس ــرص األعم ف
ترتيبــــات الســــفر بينــــهما، وكــــذلك املبــــادالت االقتصــــادية  
واالجتماعية األخـرى. وقـال إن حكومـة بلـده تعتقـد اعتقـادا       
ــه ينبغــي إجــراء مناقشــة جــادة ومنفتحــة مــن أجــل      راســخا أن

لتطبيـق اجلـزاءات واختـاذ تـدابري تـوفر      استكشاف تدابري بديلـة  
حوافز ضمنية تشـجع علـى إجـراء تغـيريات يف سـلوك البلـدان       
ــأن اجمللــس جيــب أال يفــرض       ــؤمن أيضــا ب املســتهدفة. وهــي ت
اجلزاءات إال كآخر إجراء يلجأ إليه. فهي بصـيغتها الراهنـة ال   
حتقق اهلـدف املنشـود. ولـئن كانـت حكومـة مالطـة ستواصـل        

اجلزاءات الـيت فرضـها اجمللـس، فإهنـا تـرى أن مـن       التقيد التام ب
مـربر هلـا والـيت قـد      واجبها أال تبقى صامته إزاء املعاناة الـيت ال 

تترتب علـى تلـك اجلـزاءات بالنسـبة للسـكان املـدنيني. وأكـد        
جمددا مناشدة بلـده مجيـع الـدول األعضـاء، وال سـيما أعضـاء       

واألدوات  اجمللــس، أن تســتنفد مجيــع املبــادرات الدبلوماســية    
ــن أجــل إجيــاد تســوية ســلمية       ــة م املتاحــة للدبلوماســية الوقائي
وعادلــــة للمشــــاكل، ســــواء كانــــت علــــى الصــــعيد العــــاملي 

 اإلقليمــي أو الــوطين، قبــل أن تقــرر تنفيــذ هــذه التــدابري،       أو
  .)٣١(من امليثاق ٤٢و  ٤١وذلك مثلما تنص عليه املادتان 

__________ 

  .٤٨إىل  ٤٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣١(  
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ــذ      ــده يعتقــد أن تنفي ــع  وقــال ممثــل الكويــت إن بل مجي
الدول لكافة قرارات جملس األمن أمر أساسي إذا أريد احتـرام  
امليثــاق، وهــو يؤيــد الشــرعية الدوليــة وســيادة مبــادئ القــانون  
الدويل وحتقيق األمن والسالم يف العامل. وقال أيضـا إنـه ينبغـي    
النظــر بشــكل إجيــايب إىل قــرارات حمكمــة العــدل الدوليــة، الــيت 

جبديـة مـن أجـل إحـراز تقـدم هبـذا        ينبغي أن ينظر فيها اجمللـس 
الشأن. ويف إطار تعزيز التعاون الوثيق بني املنظمات اإلقليميـة  
واألمم املتحدة يف جمال حفظ األمن والسـلم الـدوليني، اقتـرح    
ــارات الـــيت     ــايب يف اخليـ ــكل إجيـ ــر اجمللـــس بشـ ــتكلم أن ينظـ املـ
تقــدمت هبــا املنظمــات اإلقليميــة والــيت هتــدف إىل إجيــاد حــل    

  .)٣٢(هلذه القضية مبا حيقق ختفيف معاناة الشعب اللييبسريع 
ورحــب عــدد مــن املــتكلمني مبعاجلــة املشــكلة ضــمن     

نقاش مفتوح؛ وشددوا على أن تدابري اجمللس تظل سـارية ألن  
ــرارات اجمللــس     ــة مل متتثــل بعــد اللتزاماهتــا مبوجــب ق اجلماهريي
ــن    ــؤخرا عـ ــادر مـ ــم الصـ ــاروا إىل أن احلكـ ــلة؛ وأشـ ذات الصـ

ــ ــألة     حمكمـ ــمون املسـ ــيئا يف مضـ ــري شـ ــة ال يغـ ــدل الدوليـ ة العـ
يشــكك يف صــحة القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عـــن       وال

ــى النظــر بشــكل      ــة اجلــزاءات عل ــن؛ وشــجعوا جلن جملــس األم
إجيايب يف طلبات االستثناءات ألغراض إنسانية مبوجـب القـرار   

ــة إىل التعـــاون مـــع  ١٩٩٢( ٧٤٨ ــوا الســـلطات الليبيـ )؛ ودعـ
  .)٣٣(الوفاء بالتزاماهتا اجمللس وإىل

وأعــرب متكلمــون آخــرون عــن تأييــدهم للخيــارات     
ــات      ــة واهليئـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــها منظمـ ــيت طرحتـ ــة الـ الثالثـ
اإلقليمية األخرى. وشدد عدد منهم أيضا علـى أنـه ال داعـي،    
ــزاءات    ــاء جملـــس األمـــن اجلـ ــة، إلبقـ ــام احملكمـ ــوء أحكـ يف ضـ

املتكلمني إن احلكـم  املفروضة على الشعب اللييب. وقال بعض 
__________ 

  .٥٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
والصـفحات   (الربتغـال)؛  ١٩و  ١٨املرجع نفسـه، الصـفحتان     )٣٣(  

  (السويد). ٢٧و ٢٦(اليابان)؛ والصفحتان  ٢٥إىل  ٢٣

ــه       ــتعني أن ينظــر في ــا ي ــل للمحكمــة ســيكون عنصــرا هام املقب
  .)٣٤(اجمللس

(اجللسـة   ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٧املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٩٢): القرار ٣٩٢٠

ــالة مؤرخــة  ب   موجهــة  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٤رس
ــيس جملــس األمــن  ــات    )٣٥(إىل رئ مــن اململكــة املتحــدة والوالي
من أنـه علـى الـرغم    هما قلقبالغ ان عن املتحدة، أعربت الدولت

 حلـة من مضي عشر سنوات تقريبـا علـى الـتفجري اإلرهـايب للر    
 سنوات عدة منـذ أن  يومض ،لطائرة بانام فوق لوكريب ١٠٣

طلــب جملــس األمــن إىل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، يف قراراتــه  
أن ) ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨و  )١٩٩٢( ٧٣١

__________ 

ــفحات     )٣٤(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــتاريكا)؛  ١٦إىل  ١٤املرجـــ (كوســـ
 ٢٩إىل  ٢٧(كينيـــا)؛ والصـــفحات  ٢١إىل  ١٩والصـــفحات 

 ٣٦إىل  ٣٤(غـابون)؛ والصـفحات    ٢٩(الربازيل)؛ والصفحة 
؛ (غامبيــا، وقــد تكلــم بصــفة وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة) 

ــفحات  ــفحتان   ٤٥إىل  ٤٣والصــ ــايل)؛ والصــ  ٤٩ و ٤٨(مــ
(إندونيســيا)؛ والصــفحات  ٥٠ و ٤٩(اجلزائــر)؛ والصــفحتان 

ــة الســورية)؛ والصــفحتان    ٥٢إىل  ٥٠ ــة العربي  ٥٢(اجلماهريي
 ٥٥ و ٥٤(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحتان  ٥٣ و

 ٥٦(األردن)؛ والصــفحات  ٥٦ و ٥٥(الــيمن)؛ والصــفحتان 
ــر)؛ والصـــــــــفحات  ٥٨إىل  ــا)؛  ٦٠إىل  ٥٨(مصـــــــ (غانـــــــ

(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة)؛   ٦١ و ٦٠والصفحتان 
ــراق)؛ والصـــــــــفحة  ٦٣إىل  ٦١والصـــــــــفحات   ٦٣(العـــــــ

ــا)؛ والصـــــــــفحات  (باكســـــــــتان)؛  ٦٥إىل  ٦٣(موريتانيـــــــ
 ٦٧ و ٦٦(زمبــابوي)؛ والصـــفحتان   ٦٦ و ٦٥والصــفحتان  

 ٦٨ب)؛ والصـفحتان  (املغـر  ٦٨ و ٦٧(ناميبيا)؛ والصـفحتان  
بيســـاو)؛  -(غينيـــا  ٧٠ و ٦٩(تـــونس)؛ والصـــفحتان  ٦٩ و

 ٧٢ و ٧١(الســـودان)؛ والصـــفحتان  ٧١ و ٧٠والصـــفحتان 
 ٧٥(اهلند)؛ والصـفحات   ٧٤إىل  ٧٢(نيجرييا)؛ والصفحات 

ــفحتان  ٧٧إىل  ــا)؛ والصـــــــ ــان)؛  ٧٨ و ٧٧(كوبـــــــ (عمـــــــ
ــفحتان  ــالمية)؛   ٧٩ و ٧٨والصــــ ــران اإلســــ ــة إيــــ (مجهوريــــ

(كولومبيـا)؛   ٨١(ماليزيا)؛ والصـفحة   ٨٠ و ٧٩ان والصفحت
ــفحتان  ــفحتان   ٨٢ و ٨١والصـــ ــان)؛ والصـــ  ٨٣ و ٨٢(لبنـــ

  (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية).
  )٣٥(  S/1998/795.  
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ــهمَ   ــول املتـ ــل مثـ ــة يف    نْيتكفـ ــة املالئمـ ــة يف احملكمـ للمحاكمـ
ــهم  اململكــة املتحــدة أو الواليــات املتحــدة، مل   ن إىل ايقــدم املت

ــه مــن أ. وأشــار إىل اآلنإىل احملاكمــة  هلــذه حــل ل إجيــاد جــأن
 متني مسـتعدتان، احلكـو إقـرار العـدل، فـإن     تتـيح احلالة بطريقة 

اســتثنائي، للترتيــب حملاكمــة املتــهمني أمــام حمكمــة       ءراجكــإ
مــع  كتلندية تنعقــد يف هولنــدا. وبعــد مشــاورات مكثفــة    اســ

علـى  بالفعـل  مـة هولنـدا   حكومة مملكـة هولنـدا، وافقـت    حكو
متني مسـتعدتان  احلكـو إن وقـال   .تسهيل ترتيبات هذه احملكمة

خر جمللس األمن ألغراض هذه املبادرة يعلق أيضـا  آلتأييد قرار 
ــرض احملا     اتءاجلــزا ــدا لغ ــهمني يف هولن ــول املت ــد مث ــةعن ، كم

وأوضـح البلـدان    .الغايـة  هلـذه  الدول التعاون مجيعويطلب إىل 
ا الطريـق االسـتثنائي   ذيف مواصـلة السـري يف هـ   يرغبـان  ال أهنما 

أن وبشـرط  ه الرسـالة  ذاحملـددة يف هـ   طأسـاس الشـرو   إال على
ــا    ــة تعاون ــة الليبي ــة العربي ــاون اجلماهريي ــق  كــامال  تتع عــن طري

محاكمــة أمــام احملكمــة   ضــمان مثــول املتــهمني يف هولنــدا لل   
ــك   ، واالســكتلندية يف الوقــت احملــدد   ــا يف ذل ــة، مب ــدمي األدل تق
ــة   ــام احملكمـ ــهود أمـ ــول الشـ ــل جل ، ومثـ ــال بالكامـ ــعاالمتثـ  ميـ

  .األمن  ية الواردة يف قرارات جملساألساس طالشرو
آب/أغســطس  ٢٧، املعقــودة يف ٣٩٢٠ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ـــ وفقـ ــد مت التوصـــل إلي ــان قـ ه يف كـ

الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة يف جــدول اجمللــس  مشــاورات
أعمالــــه. وعقــــب إقــــرار جــــدول األعمــــال، دعــــا الــــرئيس  
(ســلوفينيا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة   

دون بـ يف املناقشات، بناء على طلبـهما،  املشاركة وهولندا إىل 
  التصويت.يف   قاحلأن يكون هلما 

ــها،  ويف اجل   ــة نفسـ ــه لسـ ــس   وّجـ ــاه اجمللـ ــرئيس انتبـ الـ
ــرار   إىل ــد  مشــروع ق ــان ق ــد خــالل مشــاورات   أُك ــس ع اجملل
 نيتخمـؤر انتباه اجمللس كذلك إىل رسالتني ووّجه . )٣٦(بقةالسا

__________ 

  )٣٦(  S/1998/809.  

 نيهتجمـو  ،)٣٧(علـى التـوايل   ١٩٩٨س طأغس/بآ ٢٦ و ٢٥
، تطلـب  جلماهرييـة العربيـة الليبيـة   اإىل رئيس جملس األمـن مـن   

البــت يف مشــروع القــرار املعــروض علــى جملــس  ءاجــإرفيهمــا 
لليبيــة مــن دراســة   ا األمــن ريثمــا تنتــهي الســلطات القانونيــة    

وقيـام  االقتراح الذي قدمته اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
بيـان اللجنـة الشـعبية    ؛ وحييل األمني العام لألمم املتحدة بدوره

ة للجماهرييـة  جي والتعـاون الـدويل التابعـ   العامة لالتصال اخلار
العربيـــة الليبيـــة الـــذي يتضـــمن رد اجلماهرييـــة علـــى الرســـالة  

املتحـــدة  حكـــوميت اململكـــة هـــة مـــنجاملواملؤرخـــة املشـــتركة 
  .١٩٩٨  أغسطس آب/ ٢٤املؤرخة والواليات املتحدة 

بقبــــول ورحــــب ممثــــل اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة    
معـة  اجكانـت عرضـته    الواليات املتحدة واململكـة املتحـدة مـا   

ة األفريقيـة وأيدتـه منظمـة املـؤمتر     حدالدول العربية ومنظمة الو
خطـوة إجيابيـة    كعتـرب ذلـ  او، كة عـدم االحنيـاز  حراإلسالمي و

مـرض وعـادل    حـل إىل  يـع ل اجلمتوصُّتؤدي إىل من شأهنا أن 
قبل مثـول املشـتبه   . وقال إن بلده يهلذا الرتاع الذي طال أمده

ــام حمكمــة اســكتلن   ــية يف دفيهمــا أم قضــاة يعمــل فيهــا   داهولن
  .يدن طبقا للقانون االسكتلنويداسكتلن

وقال معلقا علـى مشـروع القـرار املعـروض إن صـيغة        
الفقــرة القــرار تؤكــد مشــروعية خمــاوف بلــده. وأشــار إىل أن   

ــيت تؤكــ دهيمالت ــة األوىل ال ــرارات الســابقة جمللــس    دي ــى الق عل
زئيــا بينمــا جكليــا وال  ذفع إىل االعتقــاد بأهنــا مل تنفــداألمــن تــ

 الفقـرة اخلامسـة  وقـال إن  . لتلك القراراتكليا بلده استجاب 
ــاق األمــم  بإىل الفصــل الســا  هتاإشــارب مــن الديباجــة  ع مــن ميث

ــل ة، داملتحــ يف وضــع املســألة يف غــري موضــعها،    ااســتمرارمتث
ه احلالـة ميكـن اعتبـاره    ذخل جملـس األمـن يف هـ   دخاصة وأن تـ 

. وليــة يف االعتبــاردال لعــدحمكمــة الحكــم  ذرائيــا، مــع أخــجإ
ــة    ويطالــب  ــه اجلماهريي ــرة األوىل مــن منطوق املشــروع يف الفق

__________ 

  )٣٧(  S/1998/803  وS/1998/808.  
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 ٧٣١العربيــــة الليبيــــة باالســــتجابة دون تــــأخري للقــــرارات     
 )، وال يشـــــــري ١٩٩٣(  ٨٨٣) و  ١٩٩٢(  ٧٤٨) و  ١٩٩٢( 

إىل مـا قامـت بــه اجلماهرييـة العربيــة الليبيـة مــن نبـذ لإلرهــاب      
ــه.  ــرة اوترحــب وإدانت ــة مــن املنطــوق برســالة   ثلالفق ــّي اني ممثل

ترتيبـات  أيضـا إىل  اململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة وتشـري     
ك اجلماهريية العربيـة  ا مل تشارندوهولاململكة املتحدة ت بني مت

ــة  ــاالليبيـ ــومتني اهلولنديـــة     وتـــدعو . فيهـ ــرة الثالثـــة احلكـ الفقـ
ــة إىل اختــاذ اإل  ــذ  لالات اءراجــوالربيطاني ــة لتنفي ــا”زم  “درةاملب

دون أن تشــري إىل الواليــات املتحــدة الــيت قــد تعتــرب نفســها يف  
 وقت من األوقات غري ملزمة مبا تتفق عليه هولنـدا وبريطانيـا.  

ــة أن    وتقــرر  ــة الليبي ــة العربي ــه علــى اجلماهريي الفقــرة الرابعــة أن
مي األدلــة والشــهود دأمــام احملكمــة وتقــ ن ْياملتــهَمكفــل مثــول ت

أو ن ْيباملتـهمَ ترتيبات معينة تتعلـق   أية ضمانات أو ديددون حت
ة عدالفقــرة اخلامســة األمــني العــام مبســا    وتطالــب  بالشــهود.

مـن اجلماهرييـة   املتـهمني  اجلماهريية العربية الليبية علـى انتقـال   
ها ال تشـري إىل أيـة ضـمانات أو    نـ ا ولكدالعربية الليبية إىل هولن

 توضـح  وال .نفسـها  احملاكمـة فتـرة  ترتيبات تتعلق هبمـا خـالل   
ـــ  ــراقبني ال ــرة وتغفـــل . ولينيدالفقـــرة السادســـة مهمـــة املـ الفقـ

ة اإلشارة إىل اجلماهريية العربية الليبية وإىل أية ترتيبـات  عالساب
ــال     ــدا حــول انتق ــع هولن ــدها م ــهَمتعق  تهما أوســالم ون أْياملت

امنـة إىل  ثالفقرة الوتشري  الضمانات املكفولة هلما. وأإقامتهما 
ة أو دكمة مناسـبة يف اململكـة املتحـ   حما أمام ول املشتبه فيهمثم

تتعلـق  الفقرة التاسـعة  . وقال إن ة يف أي وقتدالواليات املتح
، ويــثري هــذا القلــق بشــكل يــتم اختاذهــا دات إضــافية قــءراجإبــ

مــــع  ار أو مشــــاوراتحــــوأي لعــــدم إجــــراء خــــاص نظــــرا 
ــة  ــة  اجلماهريي ــة الليبي ــام  تارخيــه. إىلالعربي ــى  ويف اخلت أكــد عل

علــى طــي هــذا امللــف، وفــتح صــفحة وحرصــه  بلــده صإخــال
يف عالقاتـه مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة واململكـة        ةديدج

ام املتبــادل وعلــى عــدم التــدخل يف حتــراملتحــدة تقــوم علــى اال

ل احلوار بدل القطيعة، وتبـادل املنـافع   حالالشؤون الداخلية وإ
  .)٣٨(بدل احلظر

ترتيبـــات الـــيت  الوقـــال ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إن      
ــرار هــ ديعتمــ ا مــن شــأهنا أن تكفــل حماكمــة   ذها مشــروع الق

القـرار وطريقـة   مشـروع   طوإن شرو، عادلة للمتهمني الليبيني
قــانونيون، وهــي  ءصــاغها بعنايــة خــربا دات احملاكمــة قــءراجــإ

 قـرارات  تـنعكس يف  ويل كمـا دترتكز على قـرارات اجملتمـع الـ   
 ٨٨٣و  ) ١٩٩٢( ٧٤٨و  )١٩٩٢(  ٧٣١جملــــــس األمــــــن 

مة هولندا علـى املسـاعدة   حكوبالشكر إىل ). وتوجه ١٩٩٣(
. الــيت قدمتــها يف وضــع الترتيبــات املعتمــدة يف مشــروع القــرار

املضـــمون العـــدائي ” ءالعميـــق إزاوأعـــرب أيضـــا عـــن أســـفه 
ورها دول واملنظمات بـ دال. ودعا لبيان املمثل اللييب “والسليب

قوى العبارات على تسـليم  أن حتث اجلماهريية العربية الليبية بأ
لشـــركة  ١٠٣بشـــأن الرحلـــة املتـــهمني ليقـــدما إىل احملاكمـــة 

ة دالواليــات املتحـــ تأييــد  ء. وأعــاد تأكيــد   دون إبطــا م آ بــان 
، “يت إيـه  يـو ”لفرنسا يف حتقيقها املستمر بشأن تفجـري طـائرة   

ــده   ــد ظل يســوأشــار إىل أن بل ــة  يؤي ــة فرنســا للجماهريي مطالب
 “يو يت إيـه ”اون الكامل بشأن قضية طائرة العربية الليبية بالتع

مشـروع القـرار هـذا يـنص علـى      أن علـى  وشدد أيضـا   .٧٧٢
ويشــري جيــب أن تفعلــه اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة بالضــبط   مــا
عــزم جملــس األمــن علــى النظــر يف اختــاذ مزيــد مــن التــدابري  إىل
  .)٣٩(للمحاكمة على الفوراملشتبه فيهما ل ثمل مي  إذا

ــار ممثـــ    ــه  وأشـ ــا إىل ارتياحـ ــات  لل فرنسـ ــرار الواليـ قـ
. اديف هولنــاملشــتبه فيهمــا ة حماكمــة دة واململكــة املتحــداملتحــ

طت جملس األمن واألمـني  حاأ دالسلطات الفرنسية قوقال إن 
ي ذتطورات التحقيق يف اهلجـوم الـ  علما بالعام بصفة مستمرة 

يـو يت  ”حتـاد النقـل اجلـوي    الشـركة    ٧٧٢حلة رضت له الرعت
__________ 

  )٣٨(  S/PV.3920  ٦إىل  ٢الصفحات.  
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  
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نـوفمرب.  /تشرين الثاين  ٦خر مرة يف آ كرى ذليث جحب ،“إيه
املعلومـــات إحالـــة ع يف بســـتمر بـــالطيســـوف قـــال إن بلـــده و
 نإوقـال أيضـا    .هبـا  علمـا اجمللـس  حيـاط   ة اليت ينبغي أنديدجلا

 دات فيما يتعلـق بعقـ  ءتعليق اجلزا طل شرودِّيع مشروع القرار
، مآبـان   لشـركة   ١٠٣ حلـة احملاكمة بالنسبة للـهجوم علـى الر  

)،  ١٩٩٣( ٨٨٣يف القــرار الــواردة م األخــرى حكــااألإال أن 
والرفــع   املتعلقــة بالتعــاون مــع الســلطات القضــائية الفرنســية     

ــهائي للجــزا  ــأثر   ءالن ــة، ال تت ــة الليبي ــة العربي ــى اجلماهريي  ات عل
  .)٤٠(مبشروع القرار

اجلماهرييـــة العربيـــة إن ممثـــل االحتـــاد الروســـي وقـــال   
طريق حتقيـق    ما علىدتق، اتءفرض اجلزا منذأحرزت، الليبية 

ــااأل ــواردة يف قـــراري جملـــس األمـــن  حكـ )  ١٩٩٢(  ٧٣١م الـ
ـــ  ١٩٩٢(  ٧٤٨ و مي د)، الــــيت تتعلــــق بإدانــــة اإلرهــــاب وبتقـ

باإلضــافة إىل ذلــك، ا املوضــوع. وذاملعلومــات فيمــا يتعلــق هبــ 
فــإن التحقيــق يف   ،بفضــل تعــاون اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    ف

يف ســبيله ألن يكتمــل  “UTA”لشــركة   ٧٧٢ حلــةرثــة الحاد
. وقــال إن مشــروع القــرار يكفــل حماكمــة عادلــة، مــع بنجــاح

لحقـــوق القانونيـــة للمتـــهمني أو   مالئمـــة لتـــوفري ضـــمانات  
ا، دمني إىل هولنـ ه، فـور وصـول املتـ   من املهم للغايةوالشهود. 

يؤكــد و. ات علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــةءنظــام اجلــزا ءإهنــا
تفــاق علــى مشــروع القــرار أن زيــادة التعــاون الشــامل بــني  اال

 هـي الطريـق الوحيـد    الدول على أساس معايري القانون الـدويل 
. وأشـار  ف اإلرهاب الدويل بصورة راسـخة قوبه  الذي ميكن
مشـروع   يـذ ع األطراف يف تنفمجيانب جالتعاون من إىل أمهية 

الليبيـة مـن   عنـه اجلماهرييـة العربيـة     تمبا أعربـ ، ورحب القرار
ل جــة مــن أدللتعــاون مــع األمــني العــام لألمــم املتحــ   اســتعداد

  .)٤١(املتوخاة يف مشروع القرارباإلجراءات  اءالوف
__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠(  
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١(  

ــه       ــل الصــني عــن أمل يســر التطــور  ييف أن وأعــرب ممث
ات ءاإلجيايب الـراهن بشـأن قضـية لـوكريب الرفـع املبكـر للجـزا       

كــان  إنــه  وقــال . املفروضــة علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    
كان حتسني بعض عناصر النص، لتهيئة مناخ أفضـل حلـل   مباإل
ــه مل يــ دن مقأل هأســفأعــرب عــن  ه املســألة. وذهــ خال يف دمي

ــاحــاالــنص بعــض املقتر وفــده. الــيت قــدمها ة األخــرى ءت البن
ث تغــيري يف حتفظــات الصــني دالقــول إنــه مل حيــكــرر وأخــريا، 

شــــار ) امل ١٩٩٣(  ٨٨٣) و  ١٩٩٢(  ٧٤٨القــــرارين علــــى 
  .)٤٢(إليهما يف النص

أشــاروا وأدىل عـدد مـن املــتكلمني اآلخـرين ببيانـات،       
اكمـــة حملالســـبيل  دا ســـيمهذمشـــروع القـــرار هـــإىل أن فيهـــا 

، ورحبـوا  ١٠٣ “مآبـان  ”الشخصني املتهمني بـتفجري طـائرة   
اململكـــة املتحـــدة والواليـــات الـــيت اختـــذهتا اخلطوة اإلجيابيـــة بـــ

ــةاملتحـــدة ــتجابة احلكومـ ــة. وكـــرر العديـــد مـــن   ، وباسـ الليبيـ
تكفــل مثــول أن املــتكلمني اآلخــرين دعــوهتم للحكومــة الليبيــة 

  .)٤٣(املتهمني للمحاكمة فورا
ويف اجللسة نفسها، طـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار  واعُتمــــد  ويف )، ١٩٩٨( ١١٩٢باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  :نصه يلي  ما

  إن جملس األمن،  
كـــانون  ٢١املـــؤرخ  )١٩٩٢( ٧٣١إىل قراراتـــه  إذ يشـــري  

ــاير  ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨، و ١٩٩٢الثاين/ينــــ ــارس  ٣١) املــــ آذار/مــــ
  ،١٩٩٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٣، و ١٩٩٢

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  
ــفحتان     )٤٣(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٨و  ٧املرجـ ــال)، الصـ  ٩(الربتغـ

ــفحتان   ــل)، الصـ ــفحة   ١١و  ١٠(الربازيـ ــان)، الصـ  ١١(اليابـ
 ١٢(غامبيــــا)، الصــــفحة  ١١و  ١٠(الســــويد)، الصــــفحتان 

(كوســـــــــتاريكا)،  ١٣و  ١٢)، الصـــــــــفحتان (البحـــــــــرين
ــفحتان ــفحتان  ١٤و  ١٣ الصــــ ــابون)، الصــــ  ١٥و  ١٤(غــــ
  (سلوفينيا).
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ــا    ــيط علمـ ــرباء امل  وإذ حيـ ــر اخلـ ــهم   بتقريـ ــذين عينـ ــتقلني الـ سـ
  ،العام  األمني

ــار     ــات الرســالة املؤرخــة  وإذ يأخــذ يف االعتب آب/  ٢٤حمتوي
وجهة إىل األمني العام من املمثلني الـدائمني بالنيابـة   امل ١٩٩٨أغسطس 

لية والواليات املتحـدة  للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشما
  ،األمريكية
، على ضوء القـرارات املـذكورة أعـاله،    وإذ حييط علما أيضا  

 برسائل منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربيـة وحركـة بلـدان   
ــؤمتر اإلســالمي  عــدم اال ــاز وامل ــه يف الرســالة    حني ــى النحــو املشــار إلي عل
  ،١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٤املؤرخة 

ــرف    ــم    وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

مرة أخرى بـأن متتثـل احلكومـة الليبيـة فـورا      يطالب   - ١  
  للقرارات املذكورة أعاله؛

ني باملبــــادرة املتعلقــــة مبحاكمــــة الشخصــــيرحــــب   - ٢  
“) املتـهمني ”(أي  ١٠٣“ بـان آم ”املوجهة إليهما هتمـة تفجـري طـائرة    

أمــام حمكمـــة اســـكتلندية تعقـــد يف هولنــدا، وفقـــا ملـــا ورد يف الرســـالة   
ــة  ــدائمني   ١٩٩٨آب/أغســـطس  ٢٤املؤرخـ ــة مـــن املمـــثلني الـ املوجهـ

“) املبــادرة”بالنيابـة للمملكــة املتحـدة والواليــات املتحـدة األمريكيــة، (   
كما يرحب باستعداد حكومة هولندا للتعاون يف تنفيذ هـذه   ومرفقاهتا،
  املبادرة؛

إىل حكومــــة هولنــــدا وحكومــــة اململكــــة يطلــــب   - ٣  
املبـادرة، مبـا يف ذلـك إجنـاز      املتحدة أن تتخذا اخلطـوات الالزمـة لتنفيـذ   

مـن ممارسـة واليتـها     ٢الترتيبات بغية متكني احملكمة املوصوفة يف الفقرة 
أحكام االتفاق املزمع إبرامه بـني احلكـومتني، واملرفـق     القضائية يف إطار

  ؛١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٤بالرسالة املذكورة املؤرخة 
أن تتعـــاون مجيـــع الـــدول علـــى حتقيـــق هـــذه يقـــرر   - ٤  

الغاية، وعلى وجه التحديد أن تكفل احلكومـة الليبيـة حضـور املتـهمني     
، ٢فقـــرة إىل هولنـــدا مـــن أجـــل املثـــول أمـــام احملكمـــة املوصـــوفة يف ال  

تكفل احلكومـة الليبيـة أن تتـيح للمحكمـة يف هولنـدا علـى الفـور،         وأن
ــك        ــا، وذل ــة والشــهود املوجــودين يف ليبي ــها، كــل األدل ــى طلب ــاء عل بن

  ألغراض هذه احملاكمة؛
إىل األمــني العــام أن يقــوم بعــد التشــاور مــع يطلــب   - ٥  

يــة للنقــل حكومـة هولنــدا، مبســاعدة احلكومــة الليبيـة يف الترتيبــات العمل  
  اآلمن للمتهمني من ليبيا إىل هولندا مباشرة؛

ــدعو   - ٦   ــيني   يـ ــراقبني دولـ ــمية مـ ــام إىل تسـ ــني العـ األمـ
  حلضور احملاكمة؛

أن حتتجز حكومـة هولنـدا املتـهمني فـور     يقرر أيضا   - ٧  
وصــوهلما إىل هولنـــدا، ريثمـــا يـــنقالن لغـــرض احملاكمـــة أمـــام احملكمـــة  

  ؛٢املوصوفة يف الفقرة 
ــ  - ٨   ــد  يؤك ــه   د مــن جدي ــدابري احملــددة يف قراري ــاء الت بق

) سارية املفعول وملزمة لكـل الـدول   ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨
مــن  ١٦الصــدد علــى أحكــام الفقــرة  ااألعضـاء، ويعيــد التأكيــد يف هــذ 

أن تعلـق التـدابري املـذكورة فـورا إذا قـدم      ويقرر ) ١٩٩٣( ٨٨٣القرار 
وصول املتـهمني إىل هولنـدا بغـرض    األمني العام تقريرا إىل اجمللس يفيد ب

أو أهنمـــا حضـــرا   ٢حماكمتـــهما أمـــام احملكمـــة املوصـــوفة يف الفقـــرة     
للمحاكمة أمام حمكمة مناسبة يف اململكة املتحدة أو الواليات املتحـدة،  
وأن احلكومة الليبية قدمت إىل السلطات القضائية الفرنسية أدلـة مقنعـة   

  )؛UTA 772( ٧٧٢اجلوي  فيما يتعلق بتفجري طائرة احتاد النقل
عن عزمه على النظـر يف اختـاذ تـدابري إضـافية     يعرب   - ٩  

إذا مل يصـــل املتـــهمان أو إذا مل حيضـــرا علـــى الفـــور للمحاكمـــة وفقـــا  
  ؛٨  للفقرة

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره.يقرر   - ١٠  
تكلم بعد التصـويت ممثـل اململكـة املتحـدة فقـال إن      و  

ل املسألة بصورة عادلـة وبطريقـة   اذ هذا القرار هو فرصة حلختا
ورحـــب  .األطـــراف املعنيـــة مجيـــعمقبولـــة ألســـر الضـــحايا و 

ثـول املتـهمني أمـام    محكومـة بلـده   قبـول  املمثـل اللـييب   بإعالن 
ب جـ يني مبودا وأمام قضاة اسـكتلن دية يف هولندحمكمة اسكتلن

ــانون االســكتلن  ــه أوضــح أ يدالق ــوب اآل، إال أن ــن ن ن املطل م
عــن طريــق   ءدون إبطــا دتؤكــ بيــة الليبيــة أن اجلماهرييــة العر

ي ال لـبس فيـه   ذة قبوهلـا الواضـح الـ   داألمني العام لألمـم املتحـ  
ناح السـرعة ودون  جعلى  كلذادها للقيام بدتعساألمر وا ذاهل

كفلت مثول املتـهمني يف   احلكومة الليبية إذاوقال إن . مراوغة
كـد  هناك. وأخر سينطلق من آ ء، فكل شيءدون إبطاهولندا 

ــا أن  ــأيضـ ــرار الـ ــذالقـ ــى أن  اآل ذي اختـ ــوح علـ ن يـــنص بوضـ
ــن     ءاجلــزا ــام م ــتمكن األمــني الع ــق مبجــرد أن ي ات ســوف تعل

الـة  عدا وأن متطلبـات ال دسـلما إىل هولنـ   دأن املتهمني ق دكيأت
اململكـــة  وميتوقـــال إن حكـــاســـتوفيت أيضـــا.  دالفرنســـية قـــ

همـا  أعلنتـا بوضـوح عـن التزام    دة قـ دة والواليـات املتحـ  داملتح
ن أمـا  وأضاف قائال إنـه  إىل األمني العام.  يهمايف رسالت كلذب
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 توافــق اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة علــى االقتــراح بكاملــه، فــإن  
ل جـــاعال ذن للقيـــام بكـــل مـــا يلـــزم للتنفيـــدتامســـتع الـــدولتني

  .)٤٤(للترتيبات القانونية وغريها
  

(اجللســـة  ١٩٩٩نيســـان/أبريل  ٨املقـــرر املـــؤرخ   
  ن من الرئيس): بيا٣٩٩٢

هة مـن  جمو ١٩٩٩أبريل /نيسان  ٥رسالة مؤرخة  ب  
التقريــر ، وهــي متثــل )٤٥(األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن 

 ١١٩٢من قرار جملس األمـن    ٨ال بالفقرة مميه عدتقالواجب 
 /أيلـــول  ١٨يف ، أبلـــغ األمـــني العـــام اجمللـــس أنـــه     ) ١٩٩٨( 

ــة هولنــ ح، وقعــت ١٩٩٨ ســبتمرب ــة احكوا ودكوم ململكــة م
ا أمـــام حمكمـــة  داحملاكمـــة يف هولنـــ  ءاجـــرة اتفاقـــا إلداملتحـــ
ك. ذلـ لتنفيـذ  ابري التشـريعية الالزمـة   دتا التـ ذاختـ  ية، مثداسكتلن

كــل املســاعدة الالزمــة  فــاد األمــني العــام جملــس األمــن بــأن وأ
على النحو املطلوب يف قـرار جملـس    كومة الليبيةحلمت إىل ادق

يف مني وصــــــــــال وأن املتــــــــــه) ١٩٩٨( ١١٩٢األمــــــــــن 
لم املتــهمان ، وُســاد، ســاملني إىل هولنــ ١٩٩٩ أبريــل/نيســان  ٥

مــن القــرار.  ٧إىل الســلطات اهلولنديــة، وفقــا ألحكــام الفقــرة 
السـلطات الفرنسـية   بـأن  وأفاد األمني العام جملس األمـن أيضـا   

فيمـا يتعلـق بالطلبـات الـواردة يف الرسـالة      بإمكانـه،  بأنه أبلغته 
 اإلشــارة يف ، )٤٦(١٩٩١ديســمرب /األولكــانون  ٢٠املؤرخــة 
مــن  ٨لفقرة ال بــامـ مه إىل جملــس األمــن عدقيي سـ ذالتقريـر الــ 

الــواردة يف القــرار  طأن الشــرو”إىل  ) ١٩٩٨(  ١١٩٢القــرار 
بيت دون املساس بالطلبات األخـرى املتعلقـة بـتفجري    لُ ١١٩٢

تعليـق  . وقال إنـه ينبغـي فـورا    “١٠٣ها حلتم يف رآطائرة بان 
 ٨٨٣) و  ١٩٩٢(  ٧٤٨كورة يف القــــــرارين ذري املــــــابدالتــــــ

مـن قـرار     ٨الفقـرة  على النحـو الـذي أشـارت إليـه     )  ١٩٩٣( 
__________ 

  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤(  
  )٤٥(  S/1999/378.  
  )٤٦(  S/23306.  

ــن   ــس األمــ ــرطي  ب )، ١٩٩٨(  ١١٩٢جملــ ــة شــ ــول تلبيــ وصــ
احلكومة الليبية تقدمي ا بغرض حماكمتهما، وداملتهمني إىل هولن

 إىل السلطات القضائية الفرنسية أدلة مقنعة فيما يتعلق بـتفجري 
أيضـا مـن    ٨الفقـرة  وأعـادت  . ٧٧٢طائرة احتاد النقل اجلوي 

جملــس  مــن قــرار  ١٦ الفقــرةتأكيــد )،  ١٩٩٨(  ١١٩٢القــرار 
ــن ــام أن     ١٩٩٣(  ٨٨٣ األم ــا إىل األمــني الع ــيت طلــب فيه ) ال

ابري دتعليــق التــ يخيومــا مــن تــار  ٩٠خــالل  ،م إليــه تقريــراديقــ
كـام  حألليـة الليبيـة   ام اجلماهرييـة العرب حترنفا، عن اآكورة ذامل

ــرارين    ــواردة يف القــــ ــرى الــــ  ٧٤٨ ) و ١٩٩٢(  ٧٣١األخــــ
حىت يـتمكن علـى الفـور مـن رفـع التـدابري إذا كـان        )  ١٩٩٢( 

سـيقوم  فإنـه  تقرير األمني العام يفيـد باالمتثـال التـام. ومـن مث،     
  بأسرع ما ميكن بإعداد التقرير.

ــة    ــودة يف ٣٩٩٢ويف اجللســ ــان/أبريل  ٨، املعقــ نيســ
ــاهم ١٩٩٩ ــا للتفـ ــه يف  الـــذي  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة يف جــدول اجمللــس  مشــاورات
الـــرئيس  وّجـــه  جـــدول األعمـــال،   أعمالـــه. وعقـــب إقـــرار  

ــة      ــالة مؤرخـــــــ ــس إىل رســـــــ ــاه اجمللـــــــ ــا)، انتبـــــــ (فرنســـــــ
بيانا باسم الـدول  هبا من تونس، حتيل  ١٩٩٩ نيسان/أبريل ٨

  .)٤٧(العربية  األعضاء يف جامعة الدول
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

    )٤٨(عن اجمللس:
 ٢١٢) املـؤرخ  ١٩٩٢( ٧٣١يشري جملـس األمـن إىل قراراتـه      
/مـارس  آذار ٣١) املؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨، و ١٩٩٢الثاين/يناير  كانون
، ١٩٩٣تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٣، و ١٩٩٢

  .١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٢  و
 ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٥ويرحــب اجمللــس بالرســالة املؤرخــة      

واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العـام والـيت أبلغـه فيهـا بـأن      
، قـد وصـال إىل   ١٠٣آم، الرحلة  الشخصني املتهمني بتفجري طائرة بان

مـن   ٢الفقـرة  هولندا لغرض حماكمتهما أمام احملكمة الـوارد وصـفها يف   
__________ 

  )٤٧(  S/1999/397.  
  )٤٨(  S/PRST/1999/10. 
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)، وبـــأن الســـلطات الفرنســـية أبلغـــت األمـــني ١٩٩٨( ١١٩٢القـــرار 
، الرحلــة (UTA)يتعلــق بــتفجري طــائرة احتــاد النقــل اجلــوي   العــام، فيمــا

، بــأن بإمكانــه اإلشــارة يف التقريــر الــذي ســيقدمه إىل اجمللــس يف   ٧٧٢
)، إىل أنه مت الوفاء بالشـروط  ١٩٩٨( ١١٩٢من القرار  ٨إطار الفقرة 

)، دون املســاس بالطلبــات األخــرى  ١٩٩٨( ١١٩٢حملــددة يف القــرار ا
  .١٠٣املتعلقة بتفجري طائرة بان آم، الرحلة 

ويعـرب اجمللــس عـن عميــق تقــديره لألمـني العــام وحكومــات      
مجهورية جنوب أفريقيا واململكة العربية السعودية والبلدان األخرى ملـا  

فيمــا يتعلــق بطــائرة بــان آم أبدتــه مــن التــزام بالتوصــل إىل هنايــة مرضــية 
  .١٠٣الرحلة 

ويالحظ اجمللس كذلك الدور الذي قامـت بـه جامعـة الـدول       
العربيــة ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة وحركــة   

  بلدان عدم االحنياز يف هذا اخلصوص.
ــام املؤرخــة         ــه باســتالم رســالة األمــني الع ويالحــظ اجمللــس أن

ــرة    ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٥ ــاء بالشــروط احملــددة يف الفق ــن  ٨مت الوف م
) مـن أجـل التعليـق الفـوري للتـدابري الـواردة يف       ١٩٩٨( ١١٩٢القرار 

ــرارين  ــوص، ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨القــ ــذا اخلصــ ). ويف هــ
)، قد علقـت التـدابري   ١٩٩٨( ١١٩٢يشري اجمللس إىل أنه، وفقا للقرار 

) فـــور اســـتالم ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨الـــواردة يف القـــرارين 
، يف متــام الســاعة ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٥رســالة األمــني العــام املؤرخــة  

بتوقيت شرق الواليات املتحدة، وقد أبلغ رئيس جملس األمـن   ٠٠/١٤
ــحافة يف      ــدره إىل الصـــ ــان أصـــ ــه يف بيـــ ــور حدوثـــ ــور فـــ ــذا التطـــ هبـــ

  عقب مشاورات اجمللس بكامل هيئته. ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٥
  ه املسألة قيد نظره.وسيبقي اجمللس هذ  

  
ــؤرخ     ــرر املــ ــه  ٩املقــ ــة  ١٩٩٩متوز/يوليــ (اجللســ

  ): بيان من الرئيس٤٠٢٢
، قــــدم األمــــني العــــام ١٩٩٩حزيران/يونيــــه  ٣٠يف   

ــالفقرة    ــالً بـ ــراً عمـ ــن     ١٦تقريـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ  ٨٨٣مـ
ــرة ١٩٩٣( ــرار  ٨) والفقـ ــن القـ ــأن ١٩٩٨( ١١٩٢مـ )، بشـ

ــال اجلم ــهرياامتث ــة لل ي ــة الليبي ــة. ة العربي ــدابري املتبقي ــال  )٤٩(ت وق
 S/23306الشـروط املبينـة يف الوثيقـة    األمني العام يف تقريره إن 

ــائرة الرحلـــة   ــتوفيت.  ٧٧٢ UTAاملتعلقـــة بـــتفجري طـ قـــد اسـ
اكمـة  أن احملكمة االسكتلندية استجابت لطلب إرجـاء احمل  مباو

__________ 

  )٤٩(  S/1999/726. 

ــدفاع عــن الشخصــني  قدمــه حمــ الــذي  مــدة ســتة أشــهر  امو ال
ستطيع تقدمي أي معلومـات موضـوعية بشـأن    ي املعنيني، فإنه ال

ــة    ــة يف الوثيقـ ــات املبينـ ــال للطلبـ ــك أ، إذ S/23308االمتثـ ن تلـ
الطلبات تتصـل بـإجراءات ال ميكـن اختاذهـا إال أثنـاء احملاكمـة       
وبعــد االنتــهاء منـــها. وقــال إنـــه يبــدو أن كـــل مــا تســـتطيع      
 اجلماهريية العربيـة الليبيـة القيـام بـه واحلـال هـذه هـو أن تقـدم        
تأكيــدات بالتزامهــا باالمتثــال لتلــك الشــروط وال ســيما فيمــا  
يتعلق بالوصول إىل الشـهود والوثـائق ذات الصـلة وغـري ذلـك      
من أدلة اإلثبات املادية. بيد أنه أشـار إىل أن السـلطات الليبيـة    
قــد قــدمت بالفعــل تأكيــدات ذكــرت فيهــا أهنــا ســتتعاون مــع  

ب الـوارد يف الوثيقـة   احملكمة االسكتلندية. وفيمـا يتعلـق بالطلـ   
S/23309      ــاً بوقــف ــة قطعي ــة الليبي ــة العربي ــزم اجلماهريي ــأن تلت ب

ــاعدات إىل     ــع املسـ ــورها ومجيـ ــة صـ ــة بكافـ ــال اإلرهابيـ األعمـ
اجلماعـــات اإلرهابيـــة، فقـــد أشـــار إىل أهنـــا أعلنـــت ذلـــك يف  
مناسبات كثرية. وأخـرياً، ذكـر أنـه استضـاف اجتماعـاً ثالثيـاً       

ــة   ــة العربي ــني اجلماهريي ــات املتحــدة واململكــة    ب ــة والوالي الليبي
ــاهتم     املتحــدة ملســاعدة املشــاركني يف توضــيح مواقــف حكوم

نفة الذكر من أجل رفـع  بشأن شروط قرارات جملس األمن اآل
  التدابري.
متوز/يوليــــــه  ٩، املعقــــــودة يف ٤٠٢٢ويف اجللســــــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

ــه  اجمللســابقة، أدرج ااجمللــس  مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
. وبعــد ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٣٠تقريــر األمــني العــام املــؤرخ 

إقرار جدول األعمال، وجَّه الرئيس (ماليزيا) انتباه اجمللـس إىل  
ــه  ٦رســالة مؤرخــة   ــة   ١٩٩٩متوز/يولي ــة العربي مــن اجلماهريي

فـع  ، مبوجـب قـراره، بر  عليه التزام جملس األمنأن الليبية تكرر 
ــد     ــة بعـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــى اجلماهرييـ ــة علـ ــات املفروضـ العقوبـ

  )٥٠(استالمه تقرير األمني العام.
__________ 

  )٥٠(  S/1999/752. 



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 498 
 

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  )٥١(عن اجمللس:

ــه     ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٣١يشــــري جملــــس األمــــن إىل قراراتــ ) املــ
) املــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨و  ١٩٩٢الثاين/ينــــــــــاير  كــــــــــانون ٢١
تشـــــرين  ١١) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٣، و ١٩٩٢ارس آذار/مـــــ ٣١

آب/أغســطس  ٢٧) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٢و  ١٩٩٣الثــاين/نوفمرب 
  .١٩٩٢نيسان/أبريل  ٨وإىل البيان الذي أدىل به رئيسه يف  ١٩٩٨

حزيران/يونيـه   ٣٠ويرحب اجمللس بتقرير األمني العام املؤرخ   
ــوارد يف الفقــرة   ١٩٩٩ ــة للطلــب ال  ٨٨٣لقــرار مــن ا ١٦ واملقــدم تلبي

)١٩٩٣.(  
ويرحب اجمللس مبا ورد ذكره يف التقرير من تطـورات إجيابيـة     

وبالتقـــدم امللمـــوس الـــذي أحرزتـــه اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة امتثـــاال  
__________ 

  )٥١(  S/PRST/1999/22. 

تعهدت بـه اجلماهرييـة العربيـة     للقرارات ذات الصلة. ويرحب أيضا مبا
يـق مواصـلة   الليبية من التزام مواصلة تنفيذ القرارات ذات الصلة عن طر

التعــاون بغيــة الوفــاء جبميــع املتطلبــات الــواردة فيهــا. ويشــجع مجيــع        
األطراف املعنية على مواصـلة روح التعـاون الـيت أبـدهتا. ويشـري اجمللـس       

) ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨إىل أن التدابري الـواردة يف القـرارين   
قد ُعلقـت ويؤكـد مـن جديـد عزمـه علـى رفـع تلـك التـدابري يف أقـرب           

  ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة. وقت
ويعرب اجمللس عن امتنانه لألمني العام جلهـوده املتواصـلة الـيت      

) ١٩٩٢( ٧٣١مـن القـرار    ٤يقوم هبا يف إطـار دوره احملـدد يف الفقـرة    
)، ويطلب إليه متابعة التطـورات  ١٩٩٨( ١١٩٢من القرار  ٦والفقرة 

  إىل اجمللس وفقا لذلك.املتعلقة هبذه املسألة عن كثب، وتقدمي تقرير 
  ويبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  

  

  احلالة يف سرياليون  -  ٨    
  

(اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ١٥املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٣٢
ــة    ــودة يف٣٦٣٢يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٥ ، املعقــ شــ
ــه  ١٩٩٦ ــدول أعمالــ ــن يف جــ ــس األمــ ــدون ،، أدرج جملــ  بــ

ــراض، ا ــون  اعتـ ــد املعنـ ــرياليون ”لبنـ ــة يف سـ ــا )١(“احلالـ . ودعـ
، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل سـرياليون،     الرئيس (الواليات املتحـدة) 

دون أن يكـون لـه   بـ الشـتراك يف املناقشـة   إىل ابناًء على طلبـه،  
  التصويت.يف ق احل

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٢(عن اجمللس

ن بنتائج اجتماع املؤمتر االستشاري الوطين يرحب جملس األم  
وأيد تأييداً ساحقاً قرار اإلبقـاء   ١٩٩٦شباط/فرباير  ١٢الذي عقد يف 
موعـــدا إلجـــراء االنتخابـــات.  ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٦علـــى تـــاريخ 

__________ 

  )١(  S/PV.3632 ٢، الصفحة. 

  )٢(  S/PRST/1996/7. 

ويرحـب اجمللـس أيضــا بتجديـد حكومـة ســرياليون وعـدها، مـن خــالل       
زام برغبـة الشـعب، املعـرب    رئيس اجمللس احلاكم املؤقت الـوطين، بـااللت  

ــاء املــؤمتر، يف إجــراء االنتخابــات يف املوعــد املقــرر. ويالحــظ     عنــها أثن
اجمللــس أن رئــيس اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املؤقتــة قــد أكــد أن مجيــع    

  الترتيبات التقنية الالزمة قد اختذت إلجراء االنتخابات.
 ويكــرر اجمللــس قولــه إن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف        

املوعد املقرر يتسم بأمهية حامسة النتقال سـرياليون إىل حكـم دسـتوري    
دميقراطي. فأي تأخري يف إجـراء االنتخابـات أو أي وقـف هلـذه العمليـة      
ــا       ــدوليني لســرياليون، كم ــاحنني ال ــم امل ــاقص دع ــؤدي إىل تن ميكــن أن ي
حيتمل أن يزيـد كـثريا مـن احتمـاالت زعزعـة االسـتقرار وإثـارة العنـف         

  رتب على ذلك من عواقب وخيمة على شعب سرياليون.وما يت
ــن         ــراد يف ســرياليون م ــات واألف ــة اجلماع ــس كاف وحيــذر اجملل

السعي، بواسطة العنف أو الترهيب، إىل عرقلة عمليـة االنتخابـات الـيت    
تؤيــدها الغالبيــة العظمــى مــن شــعب ســرياليون. ويطلــب اجمللــس إىل        

  ة وحرة إلجراء االنتخابات.احلكومة الوفاء بتعهدها بتهيئة بيئة آمن
وحيث اجمللس مجيع األطراف على إهنـاء العنـف يف سـرياليون.      

ــة واجلبهــة املتحــدة       ــة بــني احلكوم ويرحــب اجمللــس باالتصــاالت األولي
الثورية، ويطلـب إىل اجلبهـة املتحـدة الثوريـة جتديـد وقـف إطـالق النـار         

  والدخول يف حوار كامل من أجل السلم دون فرض أية شروط.




