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رسـالة مؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مــن 
  املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة 

ـــة لــدول غــرب أفريقيــا يف  يشـرفين، بصفـيت منسـق أعمـال سـفراء اجلماعـة االقتصادي
نيويورك، أن أحيل إليكـم االتفاقيـة املرفقـة املتعلقـة بوقـف إطـالق النـار ووقـف أعمـال القتـال 
فيما بني حكومة مجهورية ليربيا، وجبهـة الليـربيني املتحديـن مـن أجـل املصاحلـة والدميقراطيـة، 
ـــها يف أكــرا، يف يــوم الثالثــاء، املوافــق ١٧  وحركـة الدميقراطيـة يف ليربيـا، الـيت مت التوقيـع علي

حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
ولكم خالص التقديـر لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الوثيقـة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

جملس األمن. 
(توقيع) نانا إيفاه – أبنتينغ 
السفري واملمثل الدائم 
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مرفـق للرسـالة املؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ املوجهـــة إىل رئيــس جملــس 
  األمن من املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة 

اتفاق بشأن وقف إطالق النار ووقف أعمال القتـال فيمـا بـني حكومـة مجهوريـة 
ليربيــا وجبهــة الليــربيني املتحديــن مــن أجــل املصاحلــــة والدميقراطيـــة وحركـــة 

  الدميقراطية يف ليربيا 
الديباجة 

 
حنن األطراف يف هذا االتفاق، 

إذ نضع يف اعتبارنا املادة ٥٢ من ميثاق األمم املتحدة، املتعلقة بالتنظيمـات اإلقليميـة 
اليت تعاجل من األمور املتعلقة حبفظ السـلم واألمـن الدوليـني مـا يكـون العمـل اإلقليمـي مناسـبا 

فيها، 
وإذ نؤكد من جديد أحكام املادة ٣ من وثيقــة تأسـيس االحتـاد األفريقـي، الـيت تنـص 

يف مجلة أمور على كفالة احلق يف السيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول األعضاء، 
وإذ نؤكد من جديد عزمنا على إرسـاء السـالم واالسـتقرار واألمـن يف ليربيـا بشـكل 

مستدام، 
وإذ نضع يف اعتبارنا القرارات الصادرة عن القمـة االسـتثنائية للجماعـة، الـيت عقدهـا 
رؤساء الدول واحلكومات بشأن احلالة يف ليربيا، يف ياموسوكرو، يف ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢، 
وإذ ندرك التزام اجلماعة القوي بسيادة ليربيا واستقالهلا وسالمة ووحدة أراضيها، 

وإذ نشري أيضا إىل إنشاء فريق اتصال دويل معـين بليربيـا، ـدف دعـم خطـة السـالم 
اليت وضعتها اجلماعة من أجل ليربيا، 

وإذ نشعر ببالغ القلق ألن القتال الدائر يف ليربيـا قـد حصـد أرواحـا ال حتصـى ودفـع 
بالسكان إىل صفوف املشردين، وألن غياب االستقرار بصورة مستمرة يعرض حياة مجيع مـن 

يعيشون يف ليربيا للخطر، 
وإذ نشعر بالقلق كذلك بشـأن احلالـة اإلنسـانية الراهنـة املتدهـورة، الـيت حتـرم النـاس 

من إمكانية احلصول على الغذاء والرعاية الصحية واملأوى املناسب، 
وإذ نرغب يف التوصل إىل حل فـوري لألزمـة الليربيـة الـيت لـو تركـت وشـأا لظلـت 

تشكل ديدا خطريا على األمن دون اإلقليمي، 
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وقد عقدنا العزم على اختاذ إجراءات ملموسة من شأا أن تعيد األمـور يف ليربيـا إىل 
حالتها الطبيعية، وأن تكفل سالمة وأمن شعبها عن طريق تسوية األزمة بصورة سلمية، 

وقـد عقدنـا العـزم أيضـا علـى اعتمـاد تدابـري لبنـاء الثقـة مـن أجــل يئــة بيئــة مواتيــة 
للتفاوض بشأن وضع إطار عام حلل األزمة يف ليربيا، 

ـــا بضــرورة وقــف أعمــال القتــال يف ليربيــا، وهــو األمــر الــذي ســتعقبه  واقتناعـا من
مفاوضات بشأن إرساء ترتيب سياسي مناسب فيما خيص ليربيا، 

نتفق مبوجب هذا على ما يلي: 
إعــالن وقــف إلطــــالق النــــار اعتبــــارا مـن الدقيقـة األوىل مـن صبـاح يـوم  - ١

١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وااللتـزام ذا األمر؛ 
االمتنـاع عـن ارتكـاب أي عمـل قـد يشـكل انتـهاكا لوقـف إطـالق النـــار أو  - ٢

يسهل من أمره، على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ٩ من هذا االتفاق؛ 
فريق التحقق املشترك – إنشاء فريق حتقق مشترك تقوده اجلماعة االقتصادية  - ٣
لدول غرب أفريقيا يشكل من ممثلَني لكل طرف من األطراف فضال عن ممثلني لألمم املتحـدة 

واالحتاد األفريقي وفريق االتصال الدويل لليربيا؛ 
املواقع – حيدد كل طرف مواقع وحداته مبا يف ذلك املعـدات القتاليـة، ويبلـغ  - ٤
فريق التحقق املشترك ـذه املعلومـة كتابـة خـالل ٧٢ سـاعة مـن توقيـع هـذا االتفـاق. ويقـوم 
الفريق بزيارة املواقـع للتحقـق مـن املعلومـات املقدمـة وحتديـد مواقـع الوحـدات علـى خريطـة. 

وتوقع مجيع األطراف على هذه الوثيقة اليت تصبح الوثيقة املرجعية حلدود مواقعها؛ 
العمـل اإلنـساين – توفـر األطـراف ضمانـات أمنيـة لوصـول وكـاالت العمــل  - ٥
اإلنسـاين بشـكل مـأمون ودون إعاقـة إىل الفئـات الضعيفـة، وحريـة تنقـل األشـخاص والسـلع، 

فضال عن عودة الالجئني واملشردين داخليا وإعادة توطينهم؛ 
اللجنـة املشـتركة للمراقبـة – إنشـاء جلنـة مشـتركة للمراقبـة لإلشـراف علـــى  - ٦
وقـف إطـالق النـار ورصـده. ويـترأس اللجنـة ممثـل للجماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـــا 
وتشمل متثيال متسـاويا لألطـراف، فضـال عـن ممثلـني لألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي وفريـق 
االتصـال الـدويل لليربيـا. وتقـدم اللجنـة تقـارير يوميـة ملقـر اجلماعـة االقتصاديـــة لــدول غــرب 

أفريقيا وحتقق يف ما يرد إليها من تقارير عن حاالت انتهاك األطراف لوقف إطالق النار؛ 
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القوة الدولية لتثبيـت االسـتقرار – توافـق األطـراف علـى احلاجـة إىل إنشـاء  - ٧
ـــة التنقــل  قـوة دوليـة لتثبيـت االسـتقرار ونشـرها وتلـتزم بالتعـاون معـها. وتتيـح األطـراف حري

الكاملة للقوة يف مجيع األوقات لتنفيذ واجباا؛ 
املصاحلة السياسية – يلي التوقيع على هذا االتفاق مباشرة أن تقـوم حكومـة  - ٨
ليربيا وجبهة الليربيني املتحدين مـن أجـل املصاحلـة والدميقراطيـة وحركـة التحريـر املتحـدة مـن 
أجل الدميقراطية يف ليربيا باإلضافة إىل مجيع األحـزاب السياسـية الليربيـة األخـرى وغريهـا مـن 
أصحاب املصلحة املعنيني بالدخول فورا يف حوار ــدف التوصـل، خـالل فـترة ٣٠ يومـا، إىل 

اتفاق سالم شامل. ويشمل اتفاق السالم، يف مجلة مسائل، ما يلي: 
نشر قوة دولية لتثبيت االستقرار؛  (أ)

الشروع يف برنامج لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛  (ب)
إعادة تنظيم قوات األمن (إصالح قطاع األمن)؛  (ج)

املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان/املصاحلة؛  (د)
املسائل اإلنسانية؛  (هـ)

– االقتصادية؛  اإلصالحات االجتماعية  (و)
التعمري/اإلصالح؛  (ز)

إنشاء احليز الدميقراطي؛  (ح)
تشــكيل حكومــة انتقاليــة ال تضــم الرئيــس احلــايل وفقــــا إلعالنـــه املـــؤرخ  (ط)
٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ يف أكــرا الــذي أصــدره عنــد افتتــاح �حمادثــات ســــالم اجلماعـــة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا�؛ 
االنتخابات.  (ي)

انتهاكات وقــف إطـــــالق النــــار - تشمــــل انتـهاكات وقـف إطـالق النـار  - ٩
ما يلي: 

أي هجمــات يقــوم ــا أي طــرف مــن األطــراف علــــى مواقـــع األطـــراف  أ -
األخرى، فضال عن أعمال التخريب، وزرع األلغـام، وأخـذ الرهـائن، واالسـتيالء علـى املـواد 

اململوكة لطرف من األطراف األخرى؛ 
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املضايقة، واهلجمات، وأخذ الرهائن، واعتقال املقـاتلني فضـال عـن االسـتيالء  ب -
على األسلحة واملعدات اململوكة لطرف من األطراف األخرى؛ 

املضايقـة، واهلجمـات، وأخـذ الرهـائن أو االعتقـــال غــري املشــروع للمدنيــني  ج -
وأفراد وكاالت العمل اإلنساين فضال عن االستيالء على ممتلكات األفراد والشركات؛ 

حماوالت احتالل مواقع أرضيـة جديـدة وحتريـك القـوات واملـوارد العسـكرية  د -
من موقع آلخر، بدون موافقة مسبقة من اللجنة املشتركة للمراقبة؛ 

أي عمـل السـترياد األسـلحة والذخـائر وأسـلحة احلـرب األخـــرى أو إلعــادة  هـ -
اإلمداد ا تقوم به حكومة ليربيا، أو جبهة الليربيني املتحدين من أجل املصاحلـة والدميقراطيـة، 

وحركة التحرير املتحدة من أجل الدميقراطية يف ليربيا؛ 
اعتراض أنشطة فريق التحقـق املشـترك أو اللجنـة املشـتركة للمراقبـة أو القـوة  و -
الدولية لتثبيت االستقــرار أو وكاالت العمــل اإلنساين على النحو املوصـوف يف الفقـرات ٣، 

و ٤، و ٥، و ٦، و ٧ أعاله. 
مجيـع األعمـال الدعائيـة املعاديـة فيمـا بـني األطـــراف، مبــا يف ذلــك البيانــات  ز -

التشهريية أو الكاذبة أو املُحطّة للقدر، داخل البلد وخارجه على السواء؛  
التحركات العسكرية خـالل ٢٠ كيلومـترا مـن خطـوط التمـاس مبـا يف ذلـك  ح -

أعمال االستطالع والتعزيزات، باستثناء ما تأذن به اللجنة املشتركة للمراقبة؛ 
جتنيد املقاتلني.  ط -

اإلبالغ - تكفل األطراف اإلبالغ الفوري بأحكام اتفاق وقف إطالق النار  - ١٠
هـذا واألوامـر املكتوبـة الـيت تتطلـب االمتثـال لـه إىل مجيـع قواـا. ويبلـغ الســـكان املدنيــون يف 
الوقت نفسه بأحكام االتفـاق عـن طريـق وسـائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة وغريهـا مـن 

الوسائط؛ 
التعديالت – جيوز تعديل االتفاق مبوافقة مكتوبة من األطراف؛  - ١١

بدء النفاذ – يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ عند التوقيع عليه؛  - ١٢
وإثباتا لذلك، قام ممثلو األطراف املفوضون حسب األصول بالتوقيع على االتفاق. 

ـــن تســعة (٩)  حـرر يف أكـرا (غانـا)، يف اليـوم السـابع عشـر مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ م
أصول باللغة اإلنكليزية. 
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(توقيع) األونرابل دانييل ل. شيا، األب 
وزير الدفاع الوطين يف مجهورية ليربيا 

نيابة عن حكومة حكومة مجهورية ليربيا 
 

(توقيع) السيد تياه ج. د. سالنغر  (توقيع) السيد كابينيه جانيه
نيابة عن حركة التحرير املتحدة من أجل  نيابة عن جبهة الليربيني املتحدين

الدميقراطية يف ليربيا    من أجل املصاحلة والدميقراطية
الشهود: 

 
(توقيع) اجلنرال عبد السالم أبو بكر 

رئيس الدولة السابق جلمهورية نيجرييا الفيدرالية 
 الوسيط 

(توقيع) د. حممد بن شامباس 
األمني التنفيذي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   

(توقيع) السيد أبو موسى 
ممثل األمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة لدعم 

 بناء السالم يف ليربيا نيابة عن األمم املتحدة 
(توقيع) السيدة أدوا كوملان 
  نيابة عن االحتاد األفريقي 

(توقيع) السفري جيانكارلو إيزو 
ممثل السيد هانس دالغرين 

الرئيس املشارك عن االحتاد األورويب 
  لفريق االتصال الدويل لليربيا 

(توقيع) األونرابل نانا أكوفو أدو 
وزير اخلارجية يف مجهورية غانا والرئيس 
املشارك لفريق االتصال الدويل لليربيا 

 
 


