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  )٢٠١٠ (١٩٣٨القرار     
/  أيلــــول١٥، املعقــــودة يف ٦٣٨٣الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      

  ٢٠١٠ سبتمرب
  

  ،إن جملس األمن  
 إىل قراراته وبيانـات رئيـسه بـشـأن احلالـة يف ليبــريا واملنطقـة دون اإلقليميـة،             إذ يشيـر   

ــه و ــيما قراراتـــــ  ١٥٠٩ و) ٢٠٠٥ (١٦٢٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٣٦و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٥ال ســـــ
)٢٠٠٣( ،  

ــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ يرحـــب   ) S/2010/429 (٢٠١٠أغــسطس / آب١١ بتقري
  ،  الواردة فيهتوصياتالوإذ حييط علما ب

تعزيـز املـصاحلة الوطنيـة وحتقيـق االنتعـاش        أجـل   حكومة ليربيـا مـن      جبهود   وإذ يرحب   
املتخـذة   سـيما اخلطـوات   كافحة الفـساد وتعزيـز الكفـاءة واحلكـم الرشـيد، وال         مل و ،االقتصادي

يف لــة مثمــا يتعلــق بتعزيــز ســيطرة احلكومــة علــى املــوارد الطبيعيــة ومعاجلــة املــسألة اهلامــة املت  يف
  إصالح األراضي، 

ــا    ــيط علم ــالتقرير وإذ حي ــهائي  ب ــائق     الن ــصي احلق ــة تق ــن جلن ــصادرة ع والتوصــيات ال
املصاحلة الوطنيـة واالخنـراط    طة  خب قدما   للدفعمة لشعب ليربيا    اواملصاحلة، وهو ما ميثل فرصة ه     

  يف حوار وطين بناء بشأن األسباب اجلذرية للرتاع الليربي، 
ــيتطلب ســري       وإذ يــسلّم   ــة دون اإلقليميــة س ــدائم يف ليربيــا واملنطق ــأن االســتقرار ال  ب

  لك قطاعا األمن وسيادة القانون،مبا يف ذسريا حسنا ومستداما، ملؤسسات احلكومية ا
ــشري   ــم املتحــدة يف      إىل النوإذ ي ــة األم ــدرجيي لبعث ــة التخفــيض الت ــة ملرحل قــاط املرجعي

ليربيا، مبا يف ذلك النقاط املرجعية األساسية املتعلقة بالشرطة الوطنية لليربيا واستراتيجية األمـن               
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يرحــب بالتقــدم احملــرز، ويالحــظ مــع القلــق اجملــاالت الــيت ال يــزال التقــدم احملــرز  إذ القــومي، و
  بطيئا،  فيها

 إىل ليربيـا     يـتم إرسـاهلا     بتوصية األمني العـام بإيفـاد بعثـة للتقيـيم الـتقين            ذ حييط علما  وإ  
اجلاريـة لنقـل املـسؤوليات األمنيـة مـن بعثـة األمـم              االسـتعدادات   تركز علـى    وبعد االنتخابات،   

 جــداول زمنيــة ملواصــلة ختفــيض عتمــاديوصــي باإذ املتحــدة يف ليربيــا إىل الــسلطات الوطنيــة، و
  نصر العسكري للبعثة، قوام الع

 بالطلــب الـذي وجهتــه حكومــة ليربيـا إىل جلنــة بنـاء الــسالم لالخنــراط يف    وإذ يرحـب   
  الوطنية،  املصاحلةحتقيق سيادة القانون وإرساء إصالح القطاع األمين و

 التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال قائمــة يف مجيــع القطاعــات، مبــا يف ذلــك   وإذ يــدرك  
  تعلقة باجلرائم العنيفة، املشاكل املستمرة امل

 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمليات حفظ الـسالم،             وإذ يرحب   
يكـرر التأكيـد علـى ضـرورة        إذ  مبا فيها بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، قيد االستعراض الـدقيق، و           

  لسالم،ما يتصل بنشر قوات حفظ ا أن يتبع اجمللس هنجا استراتيجيا صارما يف
اجملتمـــع الـــدويل واجلماعـــة الســـتمرار الـــدعم املقـــدم مـــن   عـــن تقـــديره وإذ يعــــرب  

  االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي، 
الذي يشكله بصورة خاصة االجتار باملخـدرات واجلرميـة      اخلطر   وإذ يالحظ مع القلق     

قليميــة، مبــا يف ذلــك اســتقرار اســتقرار املنطقــة دون اإلعلــى املنظمــة واألســلحة غــري املــشروعة 
  ليربيا، 

 بعمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بقيــادة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام،  وإذ يــشيد  
التعـاون  ارتيـاح    ب ظحـ الملسامهتها املتواصلة واهلامة يف حفظ السالم واالستقرار يف ليربيا، وإذ ي          

مــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، ومــع     الوثيــق بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة األ      
ــة يف     ــشطة األمني ــسيق األن ــدان اجملــاورة، يف جمــال تن ــة باملنطقــة  حكومــات البل ــاطق احلدودي  املن

  اإلقليمية،  دون
علـى النحـو    قوامهـا تـدرجييا   لتخفـيض  أن البعثة انتهت من املرحلـة الثالثـة    وإذ يالحظ   

 ٢٠٠٩يونيـــه  /حزيـــران  ١٠ الـــذي أوصـــى بـــه األمـــني العـــام يف تقريـــره اخلـــاص املـــؤرخ       
)S/2009/299(                  وإذ يرحب مبباشرة عملية التخطيط لنقـل املـسؤوليات األمنيـة مـن بعثـة األمـم ،

  املتحدة يف ليربيا إىل السلطات الوطنية، 



S/RES/1938 (2010)  
 

10-53505 3 
 

 التـأخري احلاصـل يف التحـضري لالنتخابـات الرئاسـية والتـشريعية           وإذ يالحظ مع القلق     
يشدد علـى أن مـسؤولية التحـضري     ، وإذ٢٠١١أكتوبر /ولالعامة املقرر إجراؤها يف تشرين األ  

  لالنتخابات وإجرائها تقع على عاتق السلطات الليربية، وذلك بدعم من اجملتمع الدويل، 
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥  إىل قراراتـــــهوإذ يـــــشري  

ــتمرار العنـــف    ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ــدين اسـ ــن، وإذ يـ ــرأة والـــسالم واألمـ اجلنـــسي، بـــشأن املـ
مـن أجـل    ويرحب باجلهود املتواصلة الـيت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وحكومـة ليربيـا                     

النساء واألطفال، وإذ يـدرك التحـديات الـيت         حقوق  ، وال سيما     ومحايتها حقوق املدنيني  تعزيز
السـتغالل   اخلطـرية املتمثلـة يف العنـف اجلنـساين وا    للمـسائل تزال قائمة فيما يتعلق بالتـصدي     ال

  ، إىل زيادة دعمها ملا تبذله احلكومة من جهودالدول األعضاء ويدعو  اجلنسيني، ءادتعواال
اللجنة الوطنيـة املـستقلة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،            باجلهود الرامية إىل إنشاء   وإذ يرحب     

قــوق اإلنــسان تعمــل بكامــل قــدراهتا  حل تــضطلع بــه جلنــة ميكــن أنوإذ يــشري إىل الــدور الــذي 
اعتبارها مؤسسة رئيسية من مؤسسات حقوق اإلنـسان املتاحـة للعمـوم وآليـة لرصـد ومتابعـة        ب

  تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة،   
 اســتمرار احلاجــة إىل الــدعم األمــين الــذي تقدمــه البعثــة إىل احملكمــة وإذ يكــرر تأكيــد  

  احملكمة،  االستعراض الدوري حسب تقدم أعمالاخلاصة لسرياليون، رهنا ب
 أن احلالـــة يف ليربيـــا مـــا زالـــت تـــشكل هتديـــدا للـــسالم واألمـــن الـــدوليني  وإذ يقـــرر  

  املنطقة،  يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
 / أيلـــول ٣٠ متــــديد واليــــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليبــــريا حـــىت       يقـــــرر  - ١  

  ؛ ٢٠١١ مربسبت
، بناء على طلبـها    لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا مبساعدة احلكومة الليربية،          يأذن  - ٢  

تقــدمي الــدعم اللوجــسيت، ب، ٢٠١١علــى تنظــيم االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية العامــة لعــام  
بيــة  الوصــول إىل املنــاطق النائيــة، وتنــسيق املــساعدة االنتخاإمكانيــةســيما مــن أجــل تيــسري  وال

الدولية، ودعم املؤسسات واألحزاب السياسية الليربية مـن أجـل هتيئـة منـاخ يفـضي إىل إجـراء               
  انتخابات سلمية؛   

مــا يتــصل   مــسائل معلقــة يف أي بالــسلطات الليربيــة أن تكفــل حــسم يهيــب  - ٣  
  لتيسري اإلعداد لالنتخابات بصورة كافية؛  بإطار االنتخابات 
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 العـام بـأن يكـون إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة         توصـية األمـني   يؤيد كـذلك    - ٤  
  يف املستقبل؛ قوام البعثة تدرجييا  نقطة من النقاط املرجعية األساسية لتخفيض سلميةو

ــا علــى   يــشجع  - ٥   ــا وحكومــة ليربي يف املــضي قــدما  بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربي
ــيم شــامل      ــة، وخباصــة صــوب إجــراء تقي ــة االنتقالي ــة التخطــيط للمرحل ــد  عملي ــة، وحتدي  للحال

 اليت يتعني سدها من أجل تسهيل عملية انتقـال ناجحـة، ويطلـب إىل األمـني                 اجلوهريةالثغرات  
العــام أن يــضع بالتنــسيق مــع حكومــة ليربيــا خطــة انتقاليــة مــشتركة بــشأن نقــل املــسؤولية عــن 

ن التقـدم   األمن الداخلي من البعثة إىل السلطات الوطنية املختصة وأن يقدم بانتظام إحاطات ع            
   ؛ وعن تنفيذها عند االقتضاء،احملرز يف وضع تلك اخلطة

 عزمــه علــى أن يــأذن لألمــني العــام بنقــل القــوات، حــسب يؤكــد مــن جديــد  - ٦  
االقتضاء، بني بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار علـى أسـاس       

بالبلــدان املــسامهة بقــوات أن تــدعم  ، ويهيــب )٢٠٠٥ (١٦٠٩مؤقــت وفقــا ألحكــام القــرار  
  جهود األمني العام يف هذا الصدد؛ 

ــشدد   - ٧   ــساق ضــرورة علــى ي ــسالم    االت ــاء ال ــسالم وبن والتكامــل بــني حفــظ ال
والتنمية من أجل التصدي بفعاليـة حلـاالت مـا بعـد النــزاع، ويطلـب إىل األمـني العـام التنـسيق              

وثيـق مـع حكومـة      التـشاور   البنـاء الـسالم، بعـد       والتعاون مع جلنـة بنـاء الـسالم، ويـشجع جلنـة             
أفـضل الـسبل لتعجيـل       األخـرية وتوصـياهتا بـشأن        بعثتـها أن تقدم تقريرا عـن نتـائج        على  ليربيا،  

سـيادة القــانون،  إرسـاء  يف جمــال إصـالح القطـاع األمـين، و   إحـراز تقـدم أوال وقبـل كـل شـيء      
  املصاحلة الوطنية؛ حتقيق و

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

  ذلك إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات؛ 
 يف إجنــاز  احملــرز إىل األمــني العــام أن يــستمر يف رصــد التقــدم يطلــب كــذلك  - ٩  

ــاط املر ــات       النقـ ــضريية النتخابـ ــال التحـ ــق باألعمـ ــدم املتعلـ ــيما التقـ ــية، وال سـ ــة األساسـ جعيـ
 الـصدد إىل  اذهـ  بناء قدرات الشرطة الوطنية لليربيا، ويطلب يف        يف، والتقدم احملرز    ٢٠١١ عام

األمني العام أن يكفل توفر اخلربة املتخصصة املطلوبة لدى عنصر الـشرطة التـابع للبعثـة، مبـا يف                   
دنية، وفقا لواليتها، ويطلب كذلك إجـراء تنقـيح للنقـاط املرجعيـة احلاليـة لكـي                 ذلك اخلربة امل  

ــة   ــشمل نقاطــا مرجعي ــق باالت ــال، وتقــدمي تقــ تتعل  التقــدم احملــرز إىل  اذهــرير منتظمــة عــن  انتق
  األمن؛  جملس
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ــا إىل القيــام، بالتنــسيق مــع البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة    يــدعو  - ١٠    حكومــة ليربي
ء الدوليني، مبضاعفة اجلهود من أجل إقامة مؤسـسات وطنيـة لألمـن وسـيادة               القطري والشركا 

، وهلـذا الغـرض، يـشجع علـى      طاقتـها بكاملوالقانون تكون قادرة على العمل بصورة مستقلة      
   خطط تطوير األمن والعدالة؛مجيعتنسيق التقدم احملرز يف جمال تنفيذ 

ظــام علــى احلالــة يف امليــدان يف  إىل األمــني العــام أن يطلعــه بانتيطلــب كــذلك  - ١١  
فربايـر  / شـباط  ١٥الوقت الذي تـدخل فيـه ليربيـا هـذه املرحلـة احلامسـة، وأن يقـدم إليـه حبلـول                      

 تقريـرا عـن املـسائل    ٢٠١١أغـسطس  / آب١٥ تقريرا ملنتصف املـدة وأن يقـدم حبلـول       ٢٠١١
 ؛٩ و ٥ و ٢شار إليها يف الفقرات امل

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٢  
  


