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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1 و A/61/429/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ليربيا وتعمريها - ٦١/٢١٨
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٤٥/٢٣٢ إىل قراراهتـــ ــانون ٢١ املـــ ــسمرب / األولكـــ  ،١٩٩٠ديـــ

 كـــانون ١٨ املـــؤرخ ٤٧/١٥٤  و،١٩٩١ديـــسمرب /ول األكـــانون ١٧ املـــؤرخ ٤٦/١٤٧ و
 ٤٩/٢١  و ،١٩٩٣ديـسمرب   / األول كـانون  ٢١ املـؤرخ    ٤٨/١٩٧  و ،١٩٩٢ديسمرب  /األول

 كــــانون ١٢ ألــــف املــــؤرخ ٥٠/٥٨  و،١٩٩٤ديــــسمرب / األولكــــانون ٢٠هــــاء املــــؤرخ 
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥١/٣٠  و،١٩٩٥ديــــ ــاء املــــ ــانون ٥ بــــ ــسمرب / األولكــــ  ،١٩٩٦ديــــ

ــا٥٢/١٦٩ و ــؤرخ  هـ ــانون ١٦ء املـ ــؤرخ ٥٣/١  و،١٩٩٧ديـــسمرب / األولكـ ــاء املـ  ١٦ طـ
ــشرين ــاينتـ ــوفمرب/ الثـ ــؤرخ ٥٥/١٧٦  و،١٩٩٨ نـ ــانون ١٩ املـ ــسمرب / األولكـ  ،٢٠٠٠ديـ

 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢١٩  و،٢٠٠٢ديـــسمرب / األولكـــانون ١٦ املـــؤرخ ٥٧/١٥١ و
 ،٢٠٠٤ديسمرب /األول

 املساعدة اإلنسانية إىل جمموعة خمتارة مـن         عن تقدمي  م األمني العا  تقرير يف   وقد نظرت  
 ،)١(البلدان واملناطق وإنعاشها

 علــى اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األفريقــي، وفريــق  وإذ تــثين 
ــدويل   ــصال ال ــين حبــ االت ــا املتخصــصة،      املع ــم املتحــدة ووكاالهت ــة األم ــانو، ومنظوم ــر م وض هن

ملنظمات احلكومية وغري احلكومية ملا تقدمه مـن دعـم متواصـل            والبلدان واملؤسسات املاحنة، وا   
 لعملية بناء السالم يف ليربيا وتنميتها،

_______________ 
)١( A/61/209. 
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هــم الــذي تــضطلع بــه يف  علــى بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا للــدور املوإذ تــثين أيــضا 
 صون السالم واالستقرار يف البلد،

أكتـوبر وتـشرين    /ين األول  إجراء انتخابات دميقراطية يف تـشر       مع التقدير  الحظوإذ ت  
ــا يف كــانون   ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين ــا يف أفريقي ، توجــت بتنــصيب أول رئيــسة منتخبــة دميقراطي
 ،٢٠٠٦يناير /الثاين

 يف كوميـة سلطة احلالـ  التقدم احملرز يف عدد من اجملـاالت، مـن بينـها تعزيـز       ظحالوإذ ت  
: نيـة الـيت تـشمل أربعـة معـايري هـي           اخلطة اإلمنائية الوط  بوضوح  ما تظهره   هو  أحناء البلد و  مجيع  

 االقتــصاد واهلياكـل األساســية، واخلــدمات  تنـشيط  وســيادة القــانون، ورشـيد األمـن، واحلكــم ال 
 همة لتحقيق منو اقتصادي وتنمية مستدامني، ماألساسية، اليت تشكل أيضا عناصر 

ب، فـإن   أنه على الرغم من املكاسب اإلجيابية اليت حتققت يف املاضـي القريـ            وإذ تدرك    
تزال تشكل هتديدا للـسالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة دون       وال تزال هشة،   ال احلالة يف ليربيا  

 اإلقليمية، 
 للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد      عــن امتناهنــا  تعــرب - ١ 

 ووكاالهتـــا املتخصـــصة،  األمـــم املتحـــدةمنظومـــةاألفريقـــي، والبلـــدان واملؤســـسات املاحنـــة، و
واملنظمات غـري احلكوميـة للـدعم القـيم الـذي تقدمـه باتباعهـا هنجـا شـامال يف بنـاء الـسالم يف                         

 ليربيا واملنطقة دون اإلقليمية؛
لـه مـن جهـود مـستمرة يف سـبيل حـشد اجملتمـع        ذ على األمـني العـام ملـا يب     تثين - ٢ 

 الدويل ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات األخرى من أجل تقدمي املساعدة إىل ليربيا؛
 مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة إىل      تدعو - ٣ 

 لتعزيـــز الـــسالم والتنميـــة اتيـــةؤهتيئـــة بيئـــة ميف ســـتمرار االتقـــدمي املـــساعدة إىل ليربيـــا لتيـــسري 
عملها علـى بنـاء القـدرات       يف   التشديد   بوسائل، منها االقتصادية واألمن اإلقليمي    واالجتماعية  

 هـذا العمـل تنميـة اقتـصاد يتـسم           ستكمل فـرص العمـل، وكفالـة أن يـ         إجيـاد وبناء املؤسـسات و   
 وسـيادة   رشيدكم ال يفضي إىل مباشرة األعمال احلرة واحل     به  التنبؤ  من املمكن   مبناخ استثماري   

 ؛ذلكالقيام ب ويسهم يف القانون
الوطنيـة  اجملتمع الدويل إىل تقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة لـدعم اخلطـة                 تدعو - ٤ 

 والتنميــة، مبــا فيهــا عمليــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واألهــداف اإلمنائيــة    تعمريلحكومــة للــل
 لأللفية؛ 
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دة املـستديرة للمـاحنني مـن أجـل إنعـاش ليربيـا              مـؤمتر املائـ     مع التقـدير   ظحالت - ٥ 
، وتــدعو إىل مــشاركة منظومــة األمــم املتحــدة  ٢٠٠٧وتعمريهــا، املقــرر عقــده يف مطلــع عــام  

 ؛)٢(يف التنميةووكاالهتا املتخصصة بالتعاون الوثيق مع حكومة ليربيا وشركائها 
ــى مواصــلة العمــل   حتــث - ٦  ــة عل ــة تإلجيــاد احلكوم ــز ي فــض بيئ ــة إىل تعزي التنمي

 هـا االقتصادية والسالم واألمن يف البلـد، وإعـادة إدمـاج املـشردين داخليـا، والتزام              واالجتماعية  
 بكفالة دعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون واملصاحلة الوطنية؛

 اجملتمع الدويل واملنظمات احلكومية الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة             تناشد - ٧ 
 ؛)١(امج واملشاريع احملددة يف التقرير احلايل لألمني العامتقدمي مساعدة كافية إىل الرب

 : إىل األمني العامتطلب - ٨ 
ل منظومـــة األمـــم املتحـــدة وحـــشد اعمـــأ تنـــسيق يفمواصـــلة بـــذل جهـــوده  )أ( 

 املساعدة املالية والتقنية وغريها من املساعدات من أجل إنعاش ليربيا وتعمريها؛
لقـــرار إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الثالثـــة تقـــدمي تقريـــر عـــن تنفيـــذ هـــذا ا )ب( 
 والستني؛
 دورهتا الثالثـة والـستني يف حالـة املـساعدة الدوليـة مـن أجـل                 يف أن تنظر    تقرر - ٩ 

 .إنعاش ليربيا وتعمريها
 ٨٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠

_______________ 
 .٥٢، الفقرة S/2006/743انظر  )٢(


