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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/63/L.45( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ليربيا وتعمريها - ٦٣/١٣٦
 ،إن اجلمعية العامة 

 ١٩٩٠ ديــــــسمرب/األول كــــــانون ٢١ املــــــؤرخ ٤٥/٢٣٢ قراراــــــا إىل إذ تــــــشري
ــسمرب/األول كـــانون ١٧ املـــؤرخ ٤٦/١٤٧ و  كـــانون ١٨ املـــؤرخ ٤٧/١٥٤  و١٩٩١ ديـ

ــؤرخ ٤٨/١٩٧  و١٩٩٢ ديـــسمرب/األول ــانون ٢١ املـ ــسمرب/األول كـ  ٤٩/٢١  و١٩٩٣ ديـ
ــاء ــؤرخ هــ ــانون ٢٠ املــ ــسمرب/األول كــ ــف ٥٠/٥٨  و١٩٩٤ ديــ ــؤرخ ألــ ــانون ١٢ املــ  كــ
 ٥٢/١٦٩  و١٩٩٦ ديــسمرب/األول كــانون ٥ املــؤرخ بــاء ٥١/٣٠  و١٩٩٥ ديــسمرب/األول
ــانون ١٩ املــــــؤرخ ٥٥/١٧٦ و ١٩٩٧ ديــــــسمرب/ن األولكــــــانو ١٦ املــــــؤرخ هــــــاء  كــــ
ــسمرب/األول كــانون ١٦ املــؤرخ ٥٧/١٥١  و٢٠٠٠ ديــسمرب/األول  ٥٩/٢١٩  و٢٠٠٢ دي

ــسمرب/األول كــانون ٢٢ املــؤرخ  ديــسمرب/األول كــانون ٢٠ املــؤرخ ٦١/٢١٨  و٢٠٠٤ دي
٢٠٠٦، 

 ،)١( تقرير األمني العاميف وقد نظرت
ــى وإذ تــثين ــ اجلماعــة عل ــدول صاديةاالقت ــا غــرب ل ــق األفريقــي واالحتــاد أفريقي  وفري

 والبلـدان املتخصـصة ووكاالـا املتحـدة األمـم ومنظومة مانو ر حبوض املعين الدويل االتصال
 لعمليـة متواصـل دعـم مـن تقدمـه ملـا احلكوميـة وغـري احلكوميـة واملنظمات املاحنة واملؤسسات

 وتنميتها، ليربيا يف السالم بناء
 يف بــه تــضطلع الـذي املهــم للــدور ليربيـا يف املتحــدة األمــم بعثـة علــى  أيــضاوإذ تـثين

 البلد، يف واالستقرار السالم صون

_______________

)١( A/63/295. 
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 علـى واملـصاحلة، احلقـائق تقـصي جلنـة أحرزتـه الـذي التقـدم وإذ تالحظ مع التقدير
 شـركائها، مـن قـام وملـنليربيا حلكومة تقديرها عن تعربإذو العديدة، الصعوبات من الرغم
 اللجنة، إىل املساعدة بتقدمي اآلن، حىت

 الـسلطة تعزيـز بينـها مـن اـاالت، مـن مبـا أحـرز مـن تقـدم يف عـددحتيط علمـاوإذ
 معـايري أربعـة تـشمل الـيت الوطنية اإلمنائية اخلطة تبينه  ماعلى حنو البلد أحناء مجيع يف احلكومية

ــي ــم األمـــن، هـ ــيد واحلكـ ــيادة الرشـ ــانون، وسـ ــل تـــصاداالق وتنـــشيط القـ ــية، واهلياكـ  األساسـ
ــق مهمــة عناصــر أيــضا تــشكل الــيت األساســية، واخلــدمات ــصادياال نمــوال لتحقي ــةالو قت  تنمي

 تزال هناك حتديات أخرى،  ال وإن كانت تدرك أنهستدامني،امل
 اجلنــسي العنــف ذلــك يف مبــا ،جنــساين عنــف مــا يرتكــب مــن كــل بقــوةوإذ تــدين

 الربنــامج تنفيــذضــرورة علــى تــشددإذو ،واألطفــال ءالنــسا اصــةخبو املــدنيني، ضــد املرتكــب
-٢٠٠٨( مواجهتـهو اجلنـساينو  اجلنسيالعنف ملنع املتحدة واألمم ليربيا حكومة بني املشترك
٢٠١٢(، 

 إىل تـشريإذو ، الـرتاعبعـد  مـاحـاالت يف واألطفـال النـساء محايـةضرورة تؤكدوإذ
لـسا قـرارخباصـةو واألمـن،بـاملرأة والـسالم املتعلقة الرئاسية والبيانات األمن جملس تاقرار

 ،٢٠٠٠أكتوبر/ تشرين األول٣١ املؤرخ)٢٠٠٠( ١٣٢٥
 هشة،إن كانتو عام بشكل مستقرة تزال  الليربيا يف احلالة بأن وإذ حتيط علما

 األفريقـي واالحتاد أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة تعرب عن امتناا - ١
 غــري واملنظمــات املتخصــصة ووكاالــا املتحــدة األمــم ومنظومــة املاحنــة ساتواملؤســ والبلــدان
 دون واملنطقـة ليربيـا يف السالم بناء يف شامال جا باتباعها تقدمه الذي القيم للدعم احلكومية
 اإلقليمية؛

 اتمـع حـشد سـبيل يف مـستمرة جهـود مـن يبذلـه ملـا العـام األمني على تثين  - ٢ 
 ليربيا؛ إىل املساعدة تقدمي أجل من األخرى واملنظمات املتحدة األمم ومنظومة الدويل

 غـري واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة واملنظمـات الـدول مجيـعإىل دعوا جتدد - ٣ 
 والتنميـة الـسالم لتعزيـز مؤاتيـة بيئـة يئـة مواصـلة لتيـسري ليربيـا إىل املـساعدة تقـدميل احلكومية

 القـدرات بنـاء علـى عملـها يف التـشديد منها بوسائل اإلقليمي واألمن واالقتصادية االجتماعية
 يتـسم اقتـصاد تنميـة العمـل هـذا يـستكمل أن وكفالـة العمـل، فـرص وإجيـاد املؤسـسات وبناء
 وسـيادة الرشيد واحلكم احلرة األعمال مباشرة إىل يفضي به التنبؤ املمكن من استثماري مبناخ

 بذلك؛ القيام يف ويسهم القانون
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 حكومـة بني املشترك الربنامج  على٢٠٠٨يونيه/ باالتفاق يف حزيرانترحب  - ٤ 
 ويــب،)٢٠١٢-٢٠٠٨ (مواجهتــهو اجلنــساينو  اجلنــسيالعنــف ملنــع املتحــدة واألمــم يــاليرب
 تنفيذه؛ األطراف ميعجب
 قـد الفقـر مـن للحـد ليربيـا حكومـة اسـتراتيجية بـأن حتيط علما مـع التقـدير  - ٥ 

 يف الفقر من احلد منتدى يف شركائها من كبري بتأييد حظيت وأا النهائية هاصيغت يف وضعت
 ؛٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٧  و٢٦يف برلني يف عقد الذي ليربيا

 الـيت احلـسنة النوايـا مـن اهلائـل الكـم حتويـل علـى الـدويل اتمع قوةتشجع ب  - ٦ 
 كومـةاحل ربنـامجملموسـني ل ودعـم مـوارد إىلاحلد من الفقـر يف ليربيـا منتدى يف عنها أعرب

 األهـدافاإلجـراءات املتخـذة لتحقيـقو الفقر من احلد استراتيجية ذلك يف مبا الوطين، تعمريلل
 لأللفية؛ اإلمنائية

ــة حتــث - ٧  ــى احلكوم ــة إلجيــاد العمــل مواصــلة عل ــز إىل تفــضي بيئ ــة تعزي  التنمي
 داخليـا، واملـشردين الالجـئني إدمـاج وإعـادة البلـد يف واألمن والسالم واالقتصادية االجتماعية

 الوطنية؛ واملصاحلة القانون وسيادة اإلنسان حقوق دعم بكفالة التزامهاإىلو
 احلكوميـة غـري واملنظمـات الدوليـة احلكومية واملنظمات الدويل اتمع تناشد  - ٨ 

 ؛)١(مالعا ألمنيا تقرير يف احملددة واملشاريع الربامج إىل كافيةال ساعدةامل تقدمي
 :يلي مبا القيام العام األمني إىل طلبت - ٩ 
ــسيق يف جهــوده بــذل يواصــل أن  )أ(   وحــشد املتحــدة األمــم منظومــة أعمــال تن

 وتعمريها؛ ليربيا إنعاش أجل من املساعدات من وغريها والتقنية املالية املساعدة
 النــهائي رالتقريــ والــستني اخلامــسة دورــا يف العامــة اجلمعيــة إىل يقــدم أن  )ب( 

 املعنـون األعمال جدول بند إطار يف وتعمريها ليربيا إىل اإلنسانية املساعدة تقدمي عن والشامل
 حــاالت يف املتحـدة األمــم تقـدمها الـيت الغوثيــة واملـساعدة اإلنـسانية املــساعدة تنـسيق تعزيـز”

 يف الـسالم بنـاء أنشطةآخذا يف االعتبار ،“اخلاصة االقتصادية املساعدة ذلك يف مبا الكوارث،
 السالم؛ بناء صندوق من متول اليت البلد هذا

 أجـل مـن الدولية املساعدة حالة يف والستني اخلامسة دورا يف تنظر أن تقرر -١٠ 
 .وتعمريها ليربيا إنعاش

 ٦٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١


