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 20a. ag aithint an róil thábhachtaigh 
atá ag Mailí maidir le cobhsaíocht na 
Saiheile agus á chur in iúl go bhfuil an 
imní mhór chéanna uirthi agus atá ar 
ECOWAS maidir leis an coup d’état i 
Mailí an 18 Lúnasa; á chur i bhfios go 
láidir nach féidir leanúint leis an 
gcomhar leanúnach leis an gcomhphobal 
idirnáisiúnta, go háirithe AE agus NA, 
agus de thacaíocht a fháil ón 
gcomhphobal idirnáisiúnta ach amháin 
má dhéantar roinnt céimeanna 
tábhachtacha, eadhon córas toghchánach 
a bhunú a bheidh dea-ullmhaithe, 
inmharthana, trédhearcach agus 
marthanach lena n-áiritheofar toghcháin 
inchreidte, shaora agus chothroma agus 
fíorchothrom na Féinne do na páirtithe 
polaitiúla; ag teacht leis go bhfuil gá le 
rialtas idirthréimhseach cuimsitheach, 
nach mór na grúpaí polaitiúla agus 
sóisialta go léir a bheith mar chuid de 
agus nach mór dó féachaint le cearta 
agus saoirsí bunreachtúla gach 
saoránaigh a chosaint agus, ag an am 
céanna, gan dearmad a dhéanamh ar na 
dúshláin shóisialta, slándála agus 
eacnamaíocha is práinní atá romhainn, 
ar dúshláin iad lena n-éilítear 
gníomhaíocht phráinneach chun freagairt 
d’éilimh dhlisteanacha na ndaoine ar 
mhaithe le hidirphlé cuimsitheach, 
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cuiditheach maidir le conair a dtíre 
amach anseo; ag tacú le hiarrachtaí 
SEGS chun cabhrú le teacht ar réiteach 
síochánta agus daonlathach lena n-
athbhunófar, ar deireadh, cobhsaíocht 
mharthanach agus muinín shaoránaigh 
Mhailí ina n-institiúidí agus ina 
riarachán poiblí, ar réiteach é ar cheart 
dó a bheith fíorchuimsitheach, saor ó 
éilliú agus a bheith ag freastail ar na 
saoránaigh uile ina mianta don rathúnas, 
don tsíocháin, don fhorbairt, don 
chobhsaíocht agus don tsábháilteacht;
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32. á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
comhordú a dhéanamh le tíortha na 
hAfraice Thuaidh chomh maith le 
rannchuidiú éifeachtach leis an tsíocháin 
agus leis an athmhuintearas sa Libia chun é 
a chosc ó bheith ina teophointe le haghaidh 
scaipeadh an jiohádachais, grúpaí 
sceimhlitheoireachta, coiriúla agus armtha, 
gáinneáil ar airm agus gáinneáil ar 
dhaoine; ag spreagadh, mar sin, na 
gcainteanna síochána 5+5 agus á iarraidh 
ar gach tír cloí le spiorad Chomhdháil 
Bheirlín;

32. á chur i bhfáth go bhfuil gá le 
comhordú a dhéanamh le tíortha na 
hAfraice Thuaidh chomh maith le 
rannchuidiú éifeachtach leis an tsíocháin 
agus leis an athmhuintearas sa Libia chun é 
a chosc ó bheith ina teophointe le haghaidh 
scaipeadh an jiohádachais, grúpaí 
sceimhlitheoireachta, coiriúla agus armtha, 
gáinneáil ar airm agus gáinneáil ar 
dhaoine; ag spreagadh, mar sin, na 
gcainteanna síochána 5+5 agus á iarraidh 
ar gach tír cloí le spiorad Chomhdháil 
Bheirlín; ag cur in iúl go bhfuiltear ag 
súil leis go dtiocfaidh na comharthaí a 
chonacthas le déanaí maidir le sos 
cogaidh agus síocháin sa Libia chun 
críche; á chur in iúl gur geall léi, i ndáil 
leis sin, na tionscnaimh ó SEGS agus ó 
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas Slándála 
(VP/HR), go háirithe an chuairt a thug sé 
ar an Libia an 1 Meán Fómhair, agus á 
chur i bhfios go láidir gur cheart do AE 
ról ceannasach a bheith aige sa phróiseas 
idirghabhála;
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