
S/RES/2128 (2013)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
10 December 2013 
 
 

 

 

13-61112 (A) 
*1361112* 

   )    ٢٠١٣   (    ٢١٢٨       القرار     
      ٢٠١٣       ديسمرب /            كانون األول  ١٠            املعقودة يف  ٧   ٧٠٧                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
   ،          جملس األمن  إن  
                                                                     إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،     يشري  إذ  
ــذ كــانون             يرحــب   وإذ   ــا من ــة ليربي ــه حكوم ــذي أحرزت ــاين                                                                      بالتقــدم املطــرد ال ــاير  /       الث         ين
   ،                                                                       يف إعادة بناء ليربيا بدعم من اجملتمع الدويل مبا يعود بالنفع على مجيع الليربيني    ٢٠٠٦

           املؤيـد       ٢٠١٣         سـبتمرب    /        أيلول   ٢٦                                         بقرار احملكمة اخلاصة لسرياليون املؤرخ               يعترف    وإذ  
  د                                                                                                إلدانة تشارلز تايلور بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وإذ يـسلم باسـتعدا              

                                                الشمالية إليواء السيد تايلور طوال مدة عقوبته،        وأيرلندا                              اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
                                                                                 على ضرورة استمرار التقدم يف إصالح قطـاع األمـن يف ليربيـا لـضمان أن                        يشدد    وإذ  

                                                                                                       تكون القوات العسكرية والشرطة وقوات أمن احلدود يف ليربيـا مكتفيـة ذاتيـا وتتمتـع بالقـدرة                  
         ٍ                                                                                      وعلى قدرٍ كاف من االسـتعداد حلمايـة الـشعب الليـربي لـدى انـسحاب بعثـة األمـم                             والكفاءة

                 املتحدة يف ليربيا،
ٌ                                        أن اإلدارة الــشفافة والفعالــة للمــوارد الطبيعيــة أمــٌر بــالغ األمهيــة مــن أجــل          يؤكــد   وإذ                                                  

                                    حتقيق السالم واألمن املستدامني يف ليربيا،
                                حنــو إدارة ومحايــة الغابــات                                                 بــأن حكومــة ليربيــا اختــذت خطــوات مهمــة             وإذ يعتــرف  

                                      يؤكـد أن خطـوات أخـرى جيـب أن                                                                       وغريها من املوارد الطبيعية يف ليربيا على حنو أفـضل، وإذ          
                                   علــى حنــو يتــسم بالــشفافية      حة                                                                    تؤخــذ حلمايــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة يف ليربيــا إدارة صــحي     

                 لمجتمـع، وحتمـي                                                                                     والفعاليـة، وبطريقـة حتقـق أقـصى قـدر مـن املنـافع االجتماعيـة واالقتـصادية ل         
                    حقوق الشعب الليربي،
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ــذ              يــشجع   وإذ   ــه مــن خــالل التنفي ــا علــى مواصــلة التقــدم الــذي أحرزت                                                                                     حكومــة ليربي
ــدة                                                                                                        واإلنفــاذ الفعــالني للقــانون الــوطين إلصــالح قطــاع احلراجــة وغــريه مــن التــشريعات اجلدي

  )                راجية يف ليربيـا                                                    قانون مبادرة الشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخ       (                            املتعلقة بشفافية اإليرادات    
                                                      قــانون حقــوق اجملتمعـــات احملليــة يف مــا يتعلـــق      (                                                  والقــرار املتعلــق حبقــوق األراضـــي واحليــازة     

   ، )                          احلرجية وقانون جلنة األراضي       باألراضي
                                                                                            بإسـهامات بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وأمهيتـها املـستمرة يف حتـسني األمـن                       قر    ي    وإذ  

        سـيما                                            ى بـسط سـيطرهتا يف مجيـع أحنـاء البلـد، ال                                                أرجـاء ليربيـا ومـساعدة احلكومـة علـ          مجيع  يف
                                                                                       السكانية واملناطق احلدودية ويف املناطق الليربية املنتجة للماس والـذهب واألخـشاب                   املراكز  يف

                             وغري ذلك من املوارد الطبيعية،
                                                                             حكومة ليربيا على التعاون مع البعثة لتحسني القدرات املؤسسية للـشرطة                   يشجع    وإذ  
                                                                             ســلطات اجلمــارك ملراقبــة احلــدود ومــوانئ الــدخول بــشكل فعــال، وإلجــراء     و        لليربيــة           الوطنيــة ا

                                                                   حتقيقات، وإذ يشدد يف هذا الصدد على أمهية اعتماد وتنفيذ قانون الشرطة،
   ، )S/2013/683  (                                           بتقرير فريق خرباء األمم املتحدة املعين بليربيا           حييط علما   وإذ  
                                                                                             بـاجلهود الـيت بذلتـها األمانـة العامـة لتوسـيع وحتـسني قائمـة اخلـرباء لفـرع                            يرحب    وإذ  

                                                                                                            األجهــــزة الفرعيــــة جمللــــس األمــــن، مــــع مراعــــاة التوجيهــــات الــــواردة يف مــــذكرة الــــرئيس 
)  S/2006/997( ،   

                                        وا املــصاحلة احلقيقيــة واحلــوار الــشامل                                         جبميــع الزعمــاء الليربييـــن أن يــشجع        يهيــب   وإذ  
                                                           هبدف توطيد دعائم السالم ودفع عجلة التطور الدميقراطي يف ليربيا،

                                                                                     تصميمه على دعم حكومـة ليربيـا يف جهودهـا الراميـة إىل اسـتيفاء شـروط                    كد     يؤ    وإذ  
                                                       مبشاركة جلنـة بنـاء الـسالم، وإذ يـشجع مجيـع األطـراف                  ، وإذ يرحب  )    ٢٠٠٣   (    ١٥٢١         القرار  

                                                                      املعنية، مبا فيها اجلهات املاحنة، على دعم حكومة ليربيا يف ما تبذله من جهود،
                                                                                     أمهية التعاون الوثيق بني حكومة ليربيا والدول اجملاورة يف مـا يتعلـق برصـد                       يؤكد    وإذ  

                               حدودها ومراقبتها بصورة فعالة،
                  ً                                                      ليربيا ما زالت هشةً وما برحـت تـشكل هتديـدا للـسلم واألمـن                               أن احلالة يف          يقرر    وإذ  

                          ُ     رغم التقدم الكبري الذي أُحرز،       املنطقة،          الدوليني يف
           املتحدة،                                  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم       يتصرف   وإذ  

http://undocs.org/ar/S/2013/683�
http://undocs.org/ar/S/2006/997�
http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
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                  مـن القـرار      ١                                                           استمرار سريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة                   جمددا     يؤكد  -   ١  
   ؛ )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٢ 

   :                                                                 ما يلي لفترة مدهتا اثين عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار    يقرر  -   ٢  
ــرة          جتديـــد   ) أ (   ــة مبوجـــب الفقـ ــة بالـــسفر املفروضـ ــدابري املتعلقـ ــرار  ٤                                                                 التـ                   مـــن القـ

   ؛ )   ٠٠٣ ٢ (     ١٥٢١ 
ــد   ) ب (   ــة باألســلحة واملفروضــة ســابقا مبوجــب الفقــرة          جتدي ــدابري املتعلق        مــن  ٢                                                                      الت
  ،  ) ٦   ٢٠٠   (    ١٦٨٣                   مـــن القـــرار  ٢    و ١                                واملعدلـــة مبوجـــب الفقـــرتني  )    ٢٠٠٣   (    ١٥٢١           القـــرار 
      ١٩٠٣                  من القـرار      ٦     و  ٥     و  ٤     و  ٣             ، والفقرات    )    ٢٠٠٦   (    ١٧٣١             من القرار     )  ب   ( ١         والفقرة  

          بـذلك            املرتبطـة                                ، وتعـديل شـروط اإلخطـار         )    ٢٠١٠   (    ١٩٦١                من القرار     ٣            ، والفقرة    )    ٢٠٠٩ (
   :               على النحو التايل

ُ                                        يعد مطلوبا اإلخطاُر عن مواد غري فتاكة والتدريب املرتبط هبا؛  مل   ‘ ١ ’                      
                                                                             السلطات الليربية باملسؤولية األساسية عن إخطـار اللجنـة قبـل مخـسة                   تضطلع   ‘ ٢ ’  

                                       مـــن األســـلحة الفتاكـــة واملـــواد                       شـــحن أي إمـــدادات     مـــن                       أيـــام علـــى األقـــل 
                                                                       الصلة هبا، أو عن أي مساعدة أو مشورة أو تدريب تقدمه يف مـا يتعلـق             ذات

                                                                              باألنشطة العسكرية أو غريها من أنشطة قطاع األمـن حلكومـة ليربيـا واملـشار            
       أعاله؛  )  ب   ( ٢               إليها يف الفقرة 

ــديل، أن تقــد         جيــوز   ‘ ٣ ’           م هــذا                                                                         للــدول األعــضاء الــيت تقــدم املــساعدة، كــإجراء ب
    ا؛                      بالتشاور مع حكومة ليربي  )  ب   ( ٢                   اإلخطار وفقا للفقرة 

                                                                                   أن حتتـوي هـذه اإلخطـارات علـى مجيـع املعلومـات ذات الـصلة، مبـا يف                      جيب   ‘ ٤ ’  
                                                         النــهائي، واملواصــفات الفنيــة وكميــة املعــدات الــيت          املــستخدم               ذلــك الغــرض و

                                                                                       ســيتم شــحنها، وعنــد االقتــضاء، اســم املــورد، واملوعــد املقتــرح للتــسليم،        
                               وواسطة النقل، وخط سري الشحنات؛

َ                                                         للجنــة أن تــستعرَض يف غــضون تــسعني يومــا مجيــع األفــراد والكيانــات     ُ   يــوعُز  -   ٣                  
       مــن  ٤            والفقــرة  )    ٢٠٠٤   (    ١٥٣٢                  مــن القــرار  ١           الفقــرة      وجــب                              اخلاضــعني للتــدابري املفروضــة مب

                                                                         وأن تشطب، على أساس كل حالة على حدة، اسم كـل مـن مل يعـد                  )    ٢٠٠٣   (    ١٥٢١          القرار  
                                                                                                       يستويف معـايري اإلدراج الـيت حـددهتا تلـك التـدابري، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب آلراء حكومـة                  

        ليربيا؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1683(2006)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1731(2006)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1961(2010)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1532(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
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              لقـرار مجيـع                                                                   أن يستعرض بعد ستة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا ا                      كذلك     يقرر  -   ٤  
                                         املفروضة يف نظام اجلزاءات، أو جـزء               التدابري                                                 التدابري املذكورة أعاله هبدف تعديل أو رفع كل         

      ١٥٢١                                                                                                          منها، رهنا مبا حتققه ليربيـا مـن تقـدم حنـو الوفـاء بالـشروط املنـصوص عليهـا يف القـرار                       
          التدابري؛           إلهناء تلك  )    ٢٠٠٣ (

      ١٩٠٣                  مــن القــرار  ٩                                                        متديــد واليــة فريــق اخلــرباء املعــني عمــال بــالفقرة         يقــرر  -   ٥  
                                                                                             لفترة مدهتا اثين عشر شهرا اعتبارا من تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، وذلـك لالضـطالع                 )    ٢٠٠٩ (

    :                                       ومة ليربيا وفريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار                                    باملهام التالية بالتعاون الوثيق مع حك
ــذ         ) أ (   ــق يف تنفي ــدول اجملــاورة، للتحقي ــا وال ــة إىل ليربي ــيم ومتابع ــام ببعــثيت تقي                                                                                           القي

        تقريـر               ، وإعـداد     )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٣                                                                         التدابري املتعلقـة باألسـلحة، بـصيغتها املعدلـة مبوجـب القـرار              
                                                                                                          منتصف املدة وتقرير هنائي عـن تنفيـذها وأي انتـهاكات هلـا، مبـا يف ذلـك عـن خمتلـف مـصادر                        
                                                                                                 متويل جتارة األسلحة غري املشروعة، وعن التقدم احملرز يف قطاعي األمـن والقـضاء يف مـا يتعلـق                 
ــة، وعــن          ــصورة فعال ــضايا احلــدود ب ــة األســلحة وق ــى رصــد ومراقب ــا عل ــة ليربي ــدرة حكوم                                                                                                        بق

                                                  حكومة ليربيا من تقدم يف جمال استيفاء شروط اإلخطار؛      أحرزته   ما
                                                                                    تقــدمي تقريــر منتــصف املــدة إىل اجمللــس، بعــد إجــراء مناقــشة مــع اللجنــة، يف       ) ب (  

        ديـسمرب   /              كـانون األول  ١                           ، وتقرير هنائي يف موعد أقصاه     ٢٠١٤       يونيه   /         حزيران  ١             موعد أقصاه   
                                           تقـارير غـري رمسيـة إىل اللجنـة عـن                                                                        ، عن مجيع املسائل الـواردة يف هـذه الفقـرة، وتقـدمي                  ٢٠١٤

                                               آخر املستجدات قبل هذين التارخيني حسب مقتضى احلال؛
                           فريـق اخلـرباء املعـين             سـيما                                                       التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املعنية األخـرى، ال           ) ج (  

    ؛  )    ٢٠١١   (    ١٩٨٠              من القرار   ١٣                                     بكوت ديفوار املعاد إنشاؤه مبوجب الفقرة 
                                                                 إىل األمني العام أن يعيد تعيني فريق اخلرباء حبيث يتألف مـن عـضوين،        يطلب  -   ٦  

                  ُّ                                                                                               مع وجـوب مراعـاة تقلُّـص واليـة الفريـق، وأن يتخـذ الترتيبـات املاليـة واألمنيـة الالزمـة لـدعم                        
             عمل الفريق؛

                         مـع فريـق اخلـرباء                                                                        جبميع الدول وحبكومـة ليربيـا أن تتعـاون تعاونـا تامـا                 يهيب  -   ٧  
                جوانب واليته؛   مجيع  يف

                                                                       إىل أن مسؤولية مراقبة تداول األسلحة الصغرية داخل أراضي ليربيا وبـني          يشري  -   ٨  
                                                                                                              ليربيا والدول اجملاورة تقع على عـاتق الـسلطات احلكوميـة املعنيـة وفقـا ألحكـام اتفاقيـة اجلماعـة                     

   ؛    ٢٠٠٦                      ة واألسلحة اخلفيفة لعام                                                 االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغري
                                                                         إىل حكومــة ليربيــا إجــراء تقيــيم علــى أســاس االحتياجــات، مبــساعدة        يطلــب  -   ٩  

                                                                                                    بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وغريها من األطـراف املعنيـة، ألي مـشتريات أسـلحة يف املـستقبل،                   

http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1521(2003)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1903(2009)�
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        وم هبــا                                                                                               والتأكــد مــن أن األســلحة املــشتراة ذات ضــرورة قــصوى للعمليــات األمنيــة الــيت تقــ        
                  الوكاالت احلكومية؛

                                                                          حكومات ليربيا وسرياليون وكوت ديفوار وغينيا، يف إطـار احتـاد هنـر                 يشجع  -    ١٠  
                                 الـيت هتـدد الـسالم واألمـن                 باألخطـار                                                             مانو، على تكثيف التنسيق وتبادل املعلومات يف ما يتعلق          

             والعمليايت؛                                                              عرب احلدود، فضال عن االجتار غري املشروع باألسلحة على املستويني السياسي 
ــشريعات املناســبة         حيــث  -    ١١   ــذ الت ــى اإلســراع يف اعتمــاد وتنفي ــا عل ــة ليربي                                                                                حكوم

ــالزم ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع        ــانوين ال ــشاء اإلطــار الق                                                                                                  واختــاذ أي خطــوات أخــرى إلن
                  باألسلحة والذخرية؛

  م                                                                               اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك كيانات األمـم املتحـدة املعنيـة، علـى دعـ                    يشجع  -    ١٢  
                                                                                                        حكومة ليربيا يف ما تبذله من جهود إصـالحية ترمـي إىل ضـمان أن تـسهم املـوارد الطبيعيـة يف                      

                            حتقيق السالم واألمن والتنمية؛
                                                                        حكومة ليربيا على التعاون بنـشاط مـع عمليـة كيمـربيل، وتنفيـذ احلـد            يشجع  -    ١٣  

                 اليت مت حتديـدها                                                                              األدىن من متطلبات نظام عملية كيمربيل إلصدار الشهادات وتنفيذ التوصيات           
ــار     ــران يف إط ــتعراض األق ــارة اس ــام                                                  خــالل زي ــة كيمــربيل لع ــشجع   ،    ٢٠١٣                         عملي ــذلك       وي           ك

                                                                                               حكومات ليربيا وكوت ديفوار وغينيا وسرياليون على مواصـلة العمـل ضـمن عمليـة كيمـربيل                 
                                                       إلنشاء هنج إقليمي لتحسني السيطرة على املاس يف حوض هنر مانو؛

ــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة               أن تنــس   ورة      ضــر              مــن جديــد       يؤكــد  -    ١٤   ــة األم                                                 ق بعث
                                                                                                 املتحدة يف كوت ديفوار استراتيجياهتما وعملياهتما بانتظام يف املنـاطق القريبـة مـن احلـدود                     األمم

           اإلقليمية؛                                                               بني ليربيا وكوت ديفوار من أجل اإلسهام يف استتباب األمن يف املنطقة دون
                                    ات حفـظ الـسالم وبعثـة األمـم                  عمليـ        ُ   إدارةُ    َ   قـيمَ            ُ     ضرورة أن تُ              من جديد      يؤكد  -    ١٥  

                                      اجلزاءات التابعة جمللس األمـن وأن        ن                                                                املتحدة يف ليربيا تعاونا وثيقا مع أفرقة اخلرباء املعنية يف جلا          
                  املعلومات معها؛      تتبادل

                                                                                      عن أمهية مواصلة بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا تقـدمي املـساعدة إىل حكومـة                      يعرب  -    ١٦  
ــق اخلــرباء،   ــة وفري ــا واللجن ــشارها، وأن تواصــل، دون                                       ليربي ــاطق انت ــدراهتا ومن ــساس                                                              يف حــدود ق         امل

   ؛ )    ٢٠٠٦ (     ١٦٨٣                                                                  بواليتها، االضطالع مبهامها احملددة يف القرارات السابقة، مبا فيها القرار 
   .                 قيد نظره الفعلي                أن يبقي املسألة    يقرر  -    ١٧  
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