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 )٢٠٠٨ (١٨٣٦القرار   
ــسته       ــن يف جلــ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٩٨٥الــ ــول٢٩ املعقــ /  أيلــ

 ٢٠٠٨ سبتمرب
 ،إن جملس األمن 
ــشيـر  ــة دون     إذ يــ ـــريا واملنطقــ ــة يف ليبــ ــشـأن احلالــ ــسه بــ ــه وبيانــــات رئيــ إىل قراراتــ

ــة، ــه ال اإلقليميــــ ــيما قراراتــــ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٦و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٧٧ ســــ
 ،)٢٠٠٣ (١٥٠٩ و

ــؤرخ   وإذ يرحـــب  ــام امل ــر األمــني الع  (S/2008/553) ٢٠٠٨ أغــسطس/ب آ١٥ بتقري
 حييط علما بتوصياته، وإذ

ــاجل كــذلكوإذ يرحــب   ــيت  هودب ــستمرة ال ــذهلا امل ــا لتحــسني  تب ــة ليربي  احلكــم حكوم
ارد واملــعلــى هتا ســيطرتــدابري اهلامــة الــيت اختــذهتا احلكومــة لتعزيــز ة الفــساد، وبالاربــحماألمــن وو

 ، وبناء اقتصاد أقوىليربيا لالطبيعية
حبكومة ليربيا العتمادها االستراتيجية الوطنية األوىل للحد من الفقر للفتـرة        وإذ يشيد    
ــدعو ٢٠١١-٢٠٠٨ ــذ   وإذ يــــ ــة يف تنفيــــ ــع احلكومــــ ــاون مــــ ــع الــــــدويل إىل التعــــ  اجملتمــــ
 االستراتيجية، هذه

وإدارة ري املــصاحلة الوطنيــة  اخلطــوات اجلــاري اختاذهــا لتيــسوإذ يالحــظ مــع التقــدير 
 الرتاع، بدعم من صندوق بناء السالم،

التقــدم احملــرز يف جمــاالت إعــادة بنــاء الــشرطة الوطنيــة الليربيــة وجتهيزهــا   وإذ يالحــظ  
ــة، و    ــسلحة الليربيـ ــوات املـ ــة القـ ــادة هيكلـ ــشرها وإعـ ــين،   يف ونـ ــين وطـ ــل أمـ ــتحداث هيكـ اسـ

ــشجع حكو   وإذ ــة، وإذ ي ــرف بالتحــديات املتبقي ــسريع جهودهــا يف هــذه    يعت ــى ت ــا عل ــة ليربي م
 امليادين، بالتعاون مع اجملتمع الدويل،
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مستــــشاري الــــشرطة التــــابعني  اســــتمرار احلاجــــة إىل دعــــم وإذ يالحــــظ كــــذلك 
 املتحدة للشرطة الوطنية الليربية على النحو املبني يف تقرير األمني العام، لألمم

اجلماعـــة و ه اجملتمـــع الـــدويلالـــذي يواصـــل تقدميـــ للـــدعم وإذ يعــــرب عـــن تقـــديره 
 ،االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي

قيــادة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، بعمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بوإذ يــشيد  
 بالتعـاون الوثيـق     يرحـب إذ  و السالم واالستقرار يف ليربيا،      ة يف صون  اهلامسامهتها املتواصلة و  مل

جمـال   اجملـاورة، يف  البلـدان   مـع حكومـات     وية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار،         بعثة وعمل البني  
 املنطقة دون اإلقليمية،بتنسيق األنشطة األمنية يف املناطق احلدودية 

 احملــاربنييف جمــال إعــادة إدمــاج حــىت تارخيــه احملــرز   التقــدموإذ يالحــظ مــع التقــدير 
، والـشركاء   بعثةامج األمم املتحدة اإلمنائي، وال     باملسامهة اليت يقدمها برن    إذ يرحب والسابقني،  

املعنيـــة بـــرتع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج والتأهيـــل،   الـــدوليون، واللجنـــة الوطنيـــة 
 الرمسي، يف القطاعفرص العمل  ريتوفاحلاجة مستمرة لأن  يدرك وإذ

انتقـال   عمليـة  رسـيخ تل يـتعني التـصدي هلـا    هامـة  بأنه ما زالت مثة حتديات   يعترفوإذ   
االحتياجـات   توطيـد سـلطة الدولـة، وتلبيـة     اع، مبـا يف ذلـك  رتليربيا إىل مرحلة ما بعد انتـهاء الـ        

، وبـسط سـيادة القـانون يف مجيـع          ئيالقـضا اجلهاز  وإصالح  والتعمري،   التنمية   الضخمة يف جمايل  
 سـيما الـشرطة      وال ، الليـبريي  تطوير قوات األمن الليربية واهليكل األمين     واملضي يف   أحناء البلد،   

 أن جــرائم الفــساد والعنــف، وخباصــة مــا يتعلــق منــها باســتغالل  وإذ يالحــظالوطنيــة الليربيــة، 
 املوارد الطبيعية لليربيا، هتدد بتقويض التقدم احملرز حنو حتقيق تلك الغايات،

التقدم احملرز فيما يتعلق بالنقاط املرجعيـة العامـة احملـددة يف تقريـر األمـني                 ب وإذ يرحب  
ــؤرخ  ال ــام امل ــول١٢ع ــري    ٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ــة األساســية املعروضــة يف تقري ــاط املرجعي  والنق

ــام املـــؤرخني    يرحـــب وإذ، ٢٠٠٨مـــارس / آذار١٩ و ٢٠٠٧أغـــسطس / آب٩األمـــني العـ
 املـدنيني، وخباصـة األطفـال والنـساء،         حقـوق ومحايـة   بعثـة لتعزيـز     باجلهود الدؤوبة اليت تبـذهلا ال     

األمـم  فريـق   التعـاون مـع      السلطات الليربيـة إىل مواصـلة        وإذ يدعو ا،  بالتعاون مع حكومة ليربي   
واجملتمـع املـدين لتحقيـق املزيـد مـن التقـدم يف هـذين اجملـالني وخباصـة ملكافحـة           القطري املتحدة  

 ،اناالســتغالل واالعتــداء اجلنــسي واملــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــساين و  العنــف ضــد الطفــل 
 ١٣٢٥، فــــضال عــــن قراريــــه )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤  إىل قراريــــهيــــشري وإذ

 واألمن، بشأن املرأة والسالم) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠(
 استمرار احلاجة إىل الدعم األمين الذي تقدمه البعثة إىل احملكمـة            من جديد  وإذ يؤكد  

 اخلاصة لسرياليون،
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م واألمـــن الـــدوليني  أن احلالـــة يف ليربيـــا مـــا زالـــت تـــشكل هتديـــدا للـــسالوإذ يقـــرر 
 املنطقة، يف

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 /أيلـــول  ٣٠ متــــديد واليــــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليبــــريا حـــىت       يقـــــرر - ١ 
 ؛٢٠٠٩ سبتمرب

 قـوات، حـسب     بإعـادة نـشر    أن يـأذن لألمـني العـام         اعتزامـه  د من جديد  ؤكي - ٢ 
وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار علـى أسـاس مؤقـت وفقـا ألحكـام         بعثة  ال، بني   االقتضاء
 ؛)٢٠٠٥ (١٦٠٩القرار 

ألفـراد املنتـشرين يف إطـار العنـصر     إضـايف ل ض يخفـ ت توصية األمني العام ب   يؤيد - ٣ 
 يـأذن ودمج القطاعات األربعـة احلاليـة يف قطـاعني، و    فردا  ١ ٤٦٠بعدد يبلغ   العسكري للبعثة   
ــدة بــني تــشرين األول    لألمــني العــام بتنف  ــرة املمت ــذ هــذه التوصــية خــالل الفت ــوبر /ي  ٢٠٠٨أكت

 ؛٢٠٠٩ مارس/وآذار
، مبفعـــول يـــسري علـــى الفـــور، توصـــية األمـــني العـــام بزيـــادة يؤيـــد كـــذلك - ٤ 
سـداء  فردا إىل العدد املـأذون بـه مـن األفـراد املنتـشرين يف إطـار عنـصر الـشرطة للبعثـة إل             ٢٤٠

 ألنــشطة العمليــايت اخلــربة يف جمــاالت متخصـصة، وتــوفري الــدعم  املـشورة االســتراتيجية وتقــدمي 
الشرطة العاديـة، واالسـتجابة للحـوادث األمنيـة الطارئـة، فـضال عـن اعتزامـه إجـراء تعـديالت                     

تكــوين عنــصر الــشرطة يف نطــاق احلــد األعلــى العــام، مبــا يف ذلــك زيــادة عــدد      داخليــة علــى
 املشكلة؛  وحدات الشرطة

مـــني العـــام أن يواصـــل رصـــد التقـــدم احملـــرز يف إجنـــاز النقـــاط  إىل األيطلـــب - ٥ 
ــرة    ــصلة يف الفقـ ــية املفـ ــة األساسـ ــؤرخ  ٦٦املرجعيـ ــره املـ ــن تقريـ ــسطس / آب٨ مـ  ٢٠٠٧أغـ

)S/2007/479 (  ــؤرخ ــره املـ ــارس / آذار١٩وتقريـ ــسينات ) S/2008/183 (٢٠٠٨مـ ويف أي حتـ
ه النقـاط، وأن يقـدم إىل جملـس         الحقة قد يوصي األمني العام أو ممثله اخلاص بإدخاهلا على هـذ           

، وأن يوصـي جملـَس األمـن، يف         ٢٠٠٩فربايـر   / شـباط  ١٥األمن تقريرا عن التقدم احملرز حبلول       
، بـــإجراء أي ٢٠٠٩فربايـــر /شـــباط ١٥ضـــوء مـــدى التقـــدم احملـــرز، ويف موعـــد ال يتجـــاوز  

ء، وأن إضافية يف العنصر العسكري وعنـصر الـشرطة التـابعني للبعثـة حـسب االقتـضا          تعديالت  
يضمن تقريره، بالتشاور مع حكومـة ليربيـا، سـيناريوهات طويلـة األمـد لتـصفية وسـحب قـوة               

 حسبما تسمح به احلالة وبدون اإلخالل مبتطلبات األمن يف ليربيا؛البعثة تدرجييا، 
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 إىل األمني العام أن يقوم، بالتشاور مع حكومـة ليربيـا، بوضـع              كذلك يطلب - ٦ 
ة لقيـاس ورصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـق األمـن يف ليربيـا، وأن                  لفـص ة امل مزيد من النقاط املرجعي   

 ، وتقــاريره الالحقــة٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٥يــدرج، يف هــذا الــسياق، يف تقريــره الــصادر يف 
سـهام البعثـة يف حتقيـق    إلتقييما شامال للتقـدم احملـرز يف بنـاء قـدرات الـشرطة الوطنيـة الليربيـة و        

يات بــشأن احتمــاالت إجــراء التعــديالت الالزمــة علــى تــدريب  هــذا اهلــدف، وأن يقــدم توصــ
 شرطة البعثة أو مفهوم عملياهتا حسب االقتضاء؛

، باســـتعراض ٢٠٠٩مــارس  / آذار٣١عــن اعتزامـــه القيــام، حبلـــول   يعــرب    – ٧ 
  أعاله؛٥توصيات األمني العام املشار إليها يف الفقرة 

 ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٥ل  إىل األمــني العــام أن يقــدم حبلــويطلــب كــذلك - ٨ 
، خـالل الفتـرة مـن       ٦ و   ٥يف الفقـرتني    تناوهلا  اليت جرى   املسائل  تقريرا يشمل التقدم احملرز يف      

 .٢٠٠٩أغسطس / إىل آب٢٠٠٩فرباير /شباط
 . قيد نظره أن يبقي املسألةقرري - ٩ 

 
 


