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  )٢٠٠٩ (١٨٨٥القرار     
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١٥، املعقودة يف ٦١٨٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
 إن جملس األمن،      

 إىل قراراتـه وبيانـات رئيـسه بـشـأن احلالـة يف ليربيـا واملنطقـة دون اإلقليميـة،                    إذ يشيـر   
 ،)٢٠٠٣ (١٥٠٩و ) ٢٠٠٥ (١٦٢٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٣٦سيما قراراته  ال

ــر األمــني العــام املــؤرخ   ذ يرحـــبوإ   ) S/2009/411 (٢٠٠٩أغــسطس / آب١٠ بتقري
، وحيـيط علمـا بالتوصـيات     )S/2009/299 (٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٠وبتقريره اخلاص املـؤرخ     
  الواردة يف كال التقريرين،

ــق       يرحــب وإذ   ــة وحتقي ــصاحلة الوطني ــز امل ــود لتعزي ــن جه ــا م ــة ليربي ــه حكوم ــا بذلت  مب
سـيما اخلطـوات    ادي، ومكافحة الفساد وتعزيز الكفـاءة واحلكـم الرشـيد، وال     االنتعاش االقتص 

الــيت اختــذهتا فيمــا يتعلــق بتعزيــز ســيطرة احلكومــة علــى املــوارد الطبيعيــة ومعاجلــة املــسألة اهلامــة 
 املتعلقة بإصالح األراضي،

ة يهيـئ فرصـة مهمـ     باختتام أعمال جلنة تقصي احلقائق واملـصاحلة، ممـا     علما حييط وإذ  
اء بـشأن األسـباب     لشعب ليربيا للدفع قُدما خبطة املصاحلة الوطنية واالخنراط يف حوار وطين بنّـ            

 اع يف ليربيا،رتاجلذرية لل

 بأن االستقرار الدائم يف ليربيا واملنطقة دون اإلقليمية سيتطلب سـريا حـسنا              ميسلّ وإذ  
دم احملــرز يف جمــال تطــوير لقطــاعي األمــن وســيادة القــانون واســتدامتهما، ويالحــظ اطــراد التقــ 

 قدرات القوات املسلحة الليربية والشرطة الوطنية لليربيا وكفاءاهتما املهنية،

ــشري وإذ   ــم املتحــدة يف     ي ــة األم ــدرجيي لبعث ــة التخفــيض الت ــة ملرحل  إىل النقــاط املرجعي
راتيجية األمـن   ليربيا، مبا يف ذلك النقاط املرجعية األساسية املتعلقة بالشرطة الوطنية لليربيا واست           

  بطء التقدم احملرز يف هذين اجملالني،القومي، ويالحظ مع القلق 
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 التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال قائمــة يف مجيــع القطاعــات، مبــا يف ذلــك   يــدرك وإذ  
 املشاكل املستمرة املتعلقة باجلرائم العنيفة،

يات حفظ الـسالم،     باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمل         يرحب وإذ  
مبا فيها بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، قيـد االسـتعراض الـدقيق، ويـشدد علـى ضـرورة أن يتبـع                         
اجمللس هنجا استراتيجيا صارما فيما يتصل بنشر قوات حفظ السالم، مبا يتفـق مـع بيـان رئيـسه          

ــؤرخ  ــسطس / آب٥املـــ ــسالم      ٢٠٠٩أغـــ ــظ الـــ ــدة حلفـــ ــم املتحـــ ــات األمـــ ــشأن عمليـــ  بـــ
)S/PRST/2009/24(، 

 عـــن تقـــديره للـــدعم الـــذي يواصـــل تقدَميـــه اجملتمـــع الـــدويل واجلماعـــة   يعــــرب وإذ  
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي،

ــق  يالحــظ وإذ   ــع القل ــصورة خاصــة     م ــشكله ب ــذي ي ــد ال ــار باملخــدرات  التهدي االجت
 دون اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك          الستقرار املنطقـة   بالنسبةواجلرمية املنظمة واألسلحة غري املشروعة      

 استقرار ليربيا،

 بعمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بقيــادة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام،   يــشيد وإذ  
ملسامهتها املتواصلة واهلامة يف حفظ السالم واالستقرار يف ليربيـا، وإذ يرحـب بالتعـاون الوثيـق                  

حكومــات   املتحــدة يف كــوت ديفــوار، ومــعبــني بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة األمــم 
 البلدان اجملاورة، يف جمال تنسيق األنشطة األمنية يف املناطق احلدودية باملنطقة دون اإلقليمية،

ــة لالنتخابــات     علمــا حيــيط وإذ   ــة الليربي ــة الوطني ــيم احتياجــات اللجن ــة تقي ــائج بعث  بنت
 ٢٠١١أكتـوبر   /ة لـشهر تـشرين األول     املتعلقة بتحـضري االنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية العامـ          

وتنظيمها، ويشدد على أن مسؤولية حتـضري االنتخابـات وتنظيمهـا تقـع علـى عـاتق الـسلطات                   
 الليربية، بدعم من اجملتمع الدويل،

ــدم احملــرز يف  يرحــبوإذ    ــام    إجنــاز بالتق ــارير األمــني الع ــة يف تق ــة املبين  النقــاط املرجعي
ــوايل    ــى التـــــ ــة علـــــ ــول١٢املؤرخـــــ ــبت/ أيلـــــ ــسطس / آب٩ و ٢٠٠٦مرب ســـــ   ٢٠٠٧أغـــــ

  ،٢٠٠٨مارس / آذار١٩و 
 املــــرأة بــــشأن) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراريــــه إىل أيــــضا يــــشري وإذ  
ــسالم ــن، وال ــدين واألم ــوع أي وي ــن ن ــواع م ــف أن ــاجلهود     العن ــسي، ويرحــب كــذلك ب اجلن

يني ومحايتـها،  املستمرة للبعثة، بالتعاون الوثيق مع حكومة ليربيا، مـن أجـل تعزيـز حقـوق املـدن              
ال سيما حقوق النساء واألطفال، ويـشري مـع التقـدير إىل وجـود اسـتراتيجية للحكومـة لتنفيـذ                     

، ويقــر مبــا تبقــى مــن حتــديات يف ســبيل التــصدي للمــسائل اخلطــرية    )٢٠٠٠ (١٣٢٥القــرار 
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املتعلقة بالعنف اجلنساين واالستغالل اجلنـسي واالنتـهاك اجلنـسي، ويـدعو الـدول األعـضاء إىل          
 زيادة دعهما ملا تبذله احلكومة من جهود،

 السلطات الليربية على اإلسراع جبهودهـا مـن أجـل إنـشاء اللجنـة الوطنيـة                 يشجعوإذ    
 املستقلة حلقوق اإلنسان،

 استمرار احلاجة إىل الدعم األمين الذي تقدمه البعثة إىل احملكمـة            جديد من يؤكد وإذ  
 ري حسب تقدم أعمال احملكمة،اخلاصة لسرياليون، رهنا باالستعراض الدو

ــا مــا يقــرر وإذ   ــة يف ليربي ــدوليني يف      أن احلال ــدا للــسالم واألمــن ال زالــت تــشكل هتدي
 املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،يتصرف وإذ  

ـــرر  - ١   ــة األمــم املتحــدة يف  يقـ ـــة بعث ــا متـــديد والي  ســبتمرب/ أيلــول٣٠ حــىت  ليربي
 ؛٢٠١٠

ــة علــى تنظــيم     يــأذن  - ٢   ــا مبــساعدة احلكومــة الليربي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي  لبعث
ــام    ــة لع ــشريعية العام ــدعم اللوجــسيت،   ٢٠١١االنتخابــات الرئاســية والت ــق تقــدمي ال ، عــن طري

ــة      وال ســيما مــن أجــل تيــسري فــرص الوصــول إىل املنــاطق النائيــة، وتنــسيق املــساعدة االنتخابي
ب السياسية الليربية مـن أجـل هتيئـة منـاخ يفـضي إىل إجـراء            الدولية، ودعم املؤسسات واألحزا   

 انتخابات سلمية؛

 بالــسلطات الليربيــة أن تكفــل حــسم املــسائل املعلقــة املتــصلة باإلطــار   يهيــب  - ٣  
القانوين لالنتخابات، مبـا يف ذلـك حتديـد الـدوائر االنتخابيـة والتعـديالت الدسـتورية املقترحـة،            

 صورة كافية؛لتيسري اإلعداد لالنتخابات ب

 توصـية األمـني العـام بـأن يكـون إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة             كـذلك  يؤيد  - ٤  
ــة يف          ــدرجيي للبعث ــيض الت ــية للتخف ــة األساس ــاط املرجعي ــن النق ــة م ــات نقط ــن الرتاع ــة م وخالي

 املستقبل؛

 عزمــه علــى أن يــأذن لألمــني العــام بنقــل القــوات، حــسب جديــد مــن يؤكــد  - ٥  
مم املتحدة يف ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار علـى أسـاس     االقتضاء، بني بعثة األ  

 ويهيــب بالبلــدان املــسامهة بقــوات أن تــدعم  ،)٢٠٠٥ (١٦٠٩مؤقــت وفقــا ألحكــام القــرار  
 جهود األمني العام يف هذا الصدد؛
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 ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١٠ توصية األمني العام يف تقريره اخلاص املؤرخ   يؤيد  - ٦  
)S/2009/299 (            بتنفيذ املرحلة الثالثة من التخفيض التدرجيي للبعثة يف الفترة مـن تـشرين األول/ 

 ٧٢ثـالث طـائرات عموديـة هجوميـة و           ، وذلـك بإعـادة    ٢٠١٠مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٩أكتوبر  
 فردا عسكريا كل إىل وطنه، حبيث يـصبح قـوام القـوة العـسكرية               ٢ ٠٢٩ وناقلة جند مدرعة    

 فــردا يف احملكمــة اخلاصــة  ٢٥٠ فــردا يف ليربيــا و ٧ ٩٥٢، منــهم  مــن األفــراد٨ ٢٠٢للبعثــة 
 لسرياليون، مع االحتفاظ بعنصر الشرطة للبعثة بقوامه املأذون حاليا؛

 إعـداد وتقـدمي    حكومة ليربيـا، ب    التشاور مع  إىل األمني العام أن يقوم، ب      يطلب  - ٧  
ــشطة املفــضية إىل     ــسيق األن ــة لتن ــشري إىل   الإجنــازخطــة اســتراتيجية متكامل ــة، وي نقــاط املرجعي

ــسه يف    ــن رئيـــ ــصادرين عـــ ــانني الـــ ــوز٢٢البيـــ ــه / متـــ ويف ) S/PRST/2009/23 (٢٠٠٩يوليـــ
ذين شــددا علــى ضــرورة التــرابط والتكامــل  لــال) S/PRST/2009/24 (٢٠٠٩أغــسطس /آب ٥

 حلــاالت التــصدي بفعاليــةبــني صــنع الــسالم وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم والتنميــة مــن أجــل  
يشري إىل التقدم احملـرز صـوب    زاع، ويطلب إىل األمني العام أن يعرض يف تقاريره ما    بعد النـ  ما

سـيما مـا يتعلـق بـالثغرات اجلوهريـة يف حتقيـق               وال ،حتقيق هنـج منـسق لألمـم املتحـدة يف ليربيـا           
 أهداف بناء السالم؛

ــد  - ٨   ــد     يؤكـ ــات وقواعـ ــسكري للعمليـ ــوم العـ ــتظم للمفهـ ــديث املنـ ــة التحـ  أمهيـ
اتساقه الكامل مع أحكام هذا القرار، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقارير عـن             االشتباك، و 

 ذلك إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات؛

 النقــاط إجنــاز إىل األمــني العــام أن يــستمر يف رصــد التقــدم يف كــذلك يطلــب  - ٩  
ــة األساســية، ال  ــق   املرجعي ــات عــام  ال باألعمــال التحــضريية ســيما التقــدم املتعل ، ٢٠١١نتخاب

والتقــدم احملــرز حنــو بنــاء قــدرات الــشرطة الوطنيــة لليربيــا، وأن يقــدم إىل جملــس األمــن تقــارير   
 منتظمة عن ذلك التقدم؛

ــا يــدعو  - ١٠   ، بالتنــسيق مــع البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة   إىل القيــام حكومــة ليربي
مؤسـسات وطنيـة لألمـن وسـيادة        القطري والشركاء الدوليني، مبضاعفة اجلهود من أجل إقامة         

القــانون تكــون قــادرة علــى العمــل بــصورة مــستقلة بالكامــل، ويف هــذا الــصدد، يــشجع علــى   
 يف جمــال تنفيــذ كافــة خطــط تطــوير األمــن والعدالــة، مبــا يف ذلــك اخلطــة   تنــسيق التقــدم احملــرز

مـني العـام املـؤرخ     مـن تقريـر األ    ٢٩االستراتيجية للشرطة الوطنية لليربيا املشار إليها يف الفقـرة          
 ؛)S/2009/411 (٢٠٠٩أغسطس / آب١٠
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ــدان،    كــذلك يطلــب  - ١١   ــة يف املي ــه بانتظــام علــى احلال  إىل األمــني العــام أن يطلع
ــول   وأن ــه، حبلـ ــدم إليـ ــا يف   ،٢٠١٠أغـــسطس / آب١٥يقـ ــشار إليهـ ــسائل املـ ــن املـ ــرا عـ  تقريـ

 ؛٩ و ٢ الفقرتني

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٢  
  


