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 املعقـودة   ٦٢٤٦الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٩ (١٩٠٣القرار      
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٧يف 
  

  ،إن جملس األمن 
   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،إذ يشري  
ــذ كــانون ال    وإذ يرحــب   ــا من ــة ليربي ــه حكوم ــذي أحرزت ــاين بالتقــدم املطــرد ال ــاير /ث ين
يف إعـــادة بنـــاء ليربيــــا مبـــا يعـــود بـــالنفع علـــى مجيـــع الليـــربيني، وذلـــك بـــدعم مـــن    ، ٢٠٠٦
  الدويل، اجملتمع

 ١٥٢١ مــن القــرار ١٠ إىل قــراره بعــدم جتديــد التــدابري الــواردة يف الفقــرة  وإذ يــشري  
نـشؤها  فيما يتعلــق باألخشاب اجلذعيـة املـستديرة واملنتجـات اخلـشبية الـيت يكـون م               ) ٢٠٠٣(

ليربيــا، وإذ يؤكــد ضــرورة اســتمرار التقــدم الــذي أحرزتــه ليربيــا يف قطــاع األخــشاب بالتنفيــذ 
 الــذي مت توقيعــه ليــصبح قانونــا يف قطــاع احلراجــةواإلنفــاذ الفعــالني للقــانون الــوطين إلصــالح 

، وغـريه مــن التـشريعات اجلديــدة املتعلقـة بــشفافية اإليــرادات    ٢٠٠٦أكتــوبر /تـشرين األول  ٥
وتـسوية حقـوق األراضـي      )  يف ليربيـا    الـصناعات االسـتخراجية     يف جمال  شفافيةالنون مبادرة   قا(

ــازة  ــانون    (واحليــ ــة وقــ ــا يتعلــــق باألراضــــي احلرجيــ ــة فيمــ ــانون حقــــوق اجملتمعــــات احملليــ قــ
  ،)األراضي جلنة

) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مــن القــرار ٦ إىل قــراره إهنــاء التــدابري الــواردة يف الفقــرة وإذ يــشري  
هتا على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل يف        ايرحب مبشاركة حكومة ليربيا وقياد    إذ  ، و بشأن املاس 

 ١٨٥٤ عمـال بـالقرار      املعاد إنشاؤها حييط علما باستنتاجات فريق اخلرباء      إذ  عملية كيمربيل، و  
ــاس، وال ) ٢٠٠٨( ــشأن امل ــة       ب ــي لنظــام عملي ــذ احملل ــة بالتنفي ســيما تلــك االســتنتاجات املتعلق

يالحظ تنفيذ ليربيا للحـد األدىن مـن الـضوابط الداخليـة     إذ  شهادات املنشأ، و كيمربيل إلصدار 
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يـشدد علـى    إذ  الضرورية وغريها من شروط نظام عملية كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنـشأ، و              
  ضرورة مضاعفة حكومة ليربيا التزامها وجهودها لضمان فعالية تلك الضوابط،

، )S/PRST/2007/22 (٢٠٠٧يونيــه /ران حزيــ٢٥ إىل بيــان رئيــسه بتــاريخ  وإذ يــشري  
يسلم بدور املبادرات الطوعية الرامية إىل حتسني شفافية اإليرادات من قبيل مبادرة شـفافية              إذ  و

 بـشأن تعزيـز الـشفافية يف        ٦٢/٢٧٤يالحظ قـرار اجلمعيـة العامـة        إذ  الصناعات االستخراجية و  
ــصناعات، و ــل للمبــادرة الــيت   يــسلم بوضــع املُ إذ ال ــا، وأحرزتــهمتث يؤيــد قــرار ليربيــا   إذ  ليربي

يـشجع ليربيـا علـى      إذ  شـفافية الـصناعات االسـتخراجية و      بـشأن   يف مبـادرات أخـرى       املشاركة
  حراز تقدم يف حتسني شفافية اإليرادات،إمواصلة 
 على ما لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا من أمهية مستمرة يف حتـسني األمـن يف               شدديوإذ    
عدة احلكومــة علــى بــسط ســيطرهتا يف مجيــع أحنــاء البلــد، خاصــة يف أرجــاء ليربيــا ومــساكامــل 

  املناطق املنتجة للماس واألخشاب واملوارد الطبيعية األخرى ويف املناطق احلدودية،
 كــانون ١١ علمــا بتقريــر فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بليربيــا املــؤرخ وإذ حيــيط  
 مجلــة مــسائل منــها مــا يتعلــق باملــاس      ، الــذي يتنــاول )S/2009/640 (٢٠٠٩ديــسمرب /األول

  واألخشاب واجلزاءات املوجهة واألسلحة واألمن،
ــتعرض    ــد اسـ ــرتني   وقـ ــة مبوجـــب الفقـ ــدابري املفروضـ ــرار  ٤ و ٢ التـ ــن القـ  ١٥٢١ مـ

ــشروط   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار  ١والفقــرة ) ٢٠٠٣( والتقــدم احملــرز صــوب اســتيفاء ال
، وإذ يالحـظ تعـاون حكومـة ليربيـا          )٢٠٠٣ (١٥٢١ من القـرار     ٥املنصوص عليها يف الفقرة     

خيلـص إىل عـدم كفايـة    إذ مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا يف وضـع عالمـات علـى األسـلحة، و              
  التقدم احملرز حنو حتقيق ذلك اهلدف،

تصميمه على دعم حكومـة ليربيـا يف جهودهـا الراميـة إىل اسـتيفاء شـروط                 وإذ يؤكد     
األطراف ذات املـصلحة، مبـا فيهـا اجلهـات املاحنـة،             كافة   يشجعإذ  ، و )٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  

  ، فيما تبذله من جهودعلى دعم حكومة ليربيا
 مبــادئ توجيهيــة مؤقتــة بــشأن ن بــإعالن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم عــوإذ يرحــب  

التعاون وتبادل املعلومات بني بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة خرباء جلـان اجلـزاءات            
  ة جمللس األمن؛التابع

ــرر   ــدا     وإذ يق ــشكل هتدي ــت ت ــا زال ــا م ــة يف ليربي ــسلم أن احلال ــدوليني يف  لل ــن ال  واألم
  املنطقة، رغم التقدم الكبري الذي أحرز فيها،

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  



S/RES/1903 (2009)  
 

09-65653 3 
 

لقــرار  مــن ا٤ جتديــد التــدابري املتعلقــة بالــسفر املفروضــة مبوجــب الفقــرة يقــرر  - ١  
   شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار؛١٢لفترة مدهتا ) ٢٠٠٣ (١٥٢١

) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القـرار     ١ إىل أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة        يشري  - ٢  
 استنتاجات فريق اخلرباء اليت تفيد بعدم إحـراز تقـدم     يالحظ مع القلق البالغ   ال تزال سارية، و   

، )٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار ١ري املاليــة املفروضــة مبوجــب الفقــرة  فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــداب 
   حكومة ليربيا ببذل كافة اجلهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماهتا؛ويطالب
املفروضـة  و أدناه عـن التـدابري املتعلقـة باألسـلحة           ٤ بالفقرة   أن يستعيض  يقرر  - ٣  

 ٢ و ١دلت مبوجـب الفقـرتني   والـيت عُـ   ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٢سابقا مبوجب الفقـرة     
، وأال تـسري علـى      )٢٠٠٦ (١٧٣١من القـرار    ) ب (١والفقرة  ) ٢٠٠٦ (١٦٨٣من القرار   

توريــد أو بيــع أو نقــل األســلحة واألعتــدة ذات الــصلة وعلــى تقــدمي أي مــساعدة أو مــشورة     
  اه؛ أدن٤ للفترة احملددة يف الفقرة ا إىل حكومة ليربي،تدريب متصل باألنشطة العسكرية أو

 شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هـذا        ١٢ أن تتخذ مجيع الدول لفترة مدهتا        يقرر  - ٤  
القرار ما يلزم من تـدابري ملنـع توريـد أو بيـع أو نقـل األسـلحة وأي أعتـدة ذات صـلة، بـصورة                          
ــشطة        ــصل باألنـ ــدريب متـ ــشورة أو تـ ــساعدة أو مـ ــدمي أي مـ ــرة، وتقـ ــري مباشـ ــرة أو غـ مباشـ

لتمويـل واملـساعدة املاليـة، انطالقـا مـن أراضـيها أو بواسـطة مواطنيهـا                 العسكرية، مبا يف ذلـك ا     
ــراد        أو ــة واألف ــات غــري احلكومي ــع الكيان ــا، إىل مجي باســتخدام ســفن أو طــائرات حتمــل علمه

  ؛العاملني يف إقليم ليربيا
ــسري أال يقـــــرر  - ٥   ـــاله علــى  ٤ التدابـــــري املفروضــة مبوجــب الفقـــــــرة    ت  أعــــ

  :يلي ما
فــضال عــن التــدريب واملــساعدة    واألعتــدة ذات الــصلة  إمــدادات األســلحة    )أ(  

  ؛التقنيني املخصصة حصرا لدعم بعثة األمم املتحدة يف ليربيا أو املعدة الستخدامها
اإلمــدادات مــن اللبــاس الــواقي، مبــا يف ذلــك الــسترات الواقيــة مــن الرصــاص     )ب(  

ربيا أفراد األمـم املتحـدة وممثلـو وسـائط اإلعـالم            واخلوذات العسكرية اليت يصدِّرها مؤقتا إىل لي      
  ومقدمو املساعدة اإلنسانية واإلمنائية واألفراد املرتبطون هبم، الستخدامهم الشخصي فقط؛

املعدات العسكرية غـري الفتاكـة املعـدة لالسـتخدام يف           اإلمدادات األخرى من      )ج(  
ا من مساعدة وتدريب تقنيني والـيت       األغراض اإلنسانية أو ألغراض احلماية فقط، وما يتصل هب        

ويـشار إليهـا    ) (٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٢١ختطر هبا مسبقا اللجنة املنشأة مبوجب الفقـرة         
   أدناه؛٦وفقا للفقرة ) ‘‘اللجنة’’ ـأدناه بـ
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ــرر  - ٦   ــرة      يق ــة يف الفق ــة املبين ــرة الزمني ــدول، يف الفت ــع ال ــوم مجي ــاله، ٤ أن تق  أع
 إىل حكومـة ليربيـا،      واألعتـدة ذات الـصلة    يه أي شحنات لألسلحة     بإخطار اللجنة مسبقا بتوج   

ــدَّ  ــا يق ــصل       أو مب ــا يت ــدريب فيم ــشورة أو ت ــساعدة أو م ــن م ــا م ــة ليربي ــشطة  م إىل حكوم باألن
 أعـاله،  ٥مـن الفقـرة   ) ب(و ) أ(العسكرية، باستثناء تلك املـشار إليهـا يف الفقـرتني الفـرعيتني       

حـسب   و ات مجيع املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك        على أمهية تضمني تلك اإلخطار     يؤكدو
 األسـلحة والـذخائر املقدمـة وكميتـها، واملـستخدم النـهائي، والتـاريخ املقتـرح            يةاالقتضاء، نوع 

 أن علـى حكومـة ليربيـا القيـام بعـد            تأكيـد  يكـرر وواملـسار الـذي تـسلكه،       ،  لتسليم الـشحنات  
رمسيـا  ظ بـسجل هلـا، وإخطـار اللجنـة      األسلحة والذخرية، واالحتفـا  ضع عالمات على  ذلك بو 

  ات؛إلجراءا باختاذ هذه
 مـن   ١ اعتزامه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة             يؤكد من جديد    - ٧  
ــة    ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢القــرار  ، حــسب بــأن تقــوممــرة كــل ســنة علــى األقــل، ويــوعز إىل اللجن

فريـق اخلـرباء،    مـن   مبـساعدة    اإلدراج و  اتاالقتضاء، بالتنسيق مـع الـدول املعنيـة مقدمـة اقتراحـ           
ــد األصــول      ــسفر وجتمي ــوائم حظــر ال ــا إلدراج األمســاء يف ق  ،باســتكمال األســباب املتاحــة علن

  وكذلك املبادئ التوجيهية للجنة؛
مــن التــدابري املــذكورة أعــاله بنــاء علــى طلــب   أي تــدبري  أن يــستعرض يقــرر  - ٨  

ــا، فــور إبالغ  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ددة يف القــرار لــس باســتيفاء الــشروط احملــ  اجمل هــاحكومــة ليربي
  مبعلومات تربر تقييمها؛إياه إلهناء العمل بالتدابري، وتزويدها 

   مـــن القـــرار  ٤ متديـــد واليـــة فريـــق اخلـــرباء املعـــني عمـــال بـــالفقرة       يقـــرر  - ٩  
، وذلــــك ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠لفتــــرة إضــــافية متتــــد حــــىت ) ٢٠٠٨ (١٨٥٤

  :لالضطالع باملهام التالية
ــ  )أ(   ــا و   إيف ــة إىل ليربي ــيم واملتابع ــتني للتقي ــدول اد بعث ــن أجــل إجــراء    ال اجملــاورة م
ــات  ــدادحتري ــدابري املفروضــة مبوجــب        وإع ــذ الت ــائي عــن تنفي ــر هن ــدة وتقري ــصف امل ــر ملنت  تقري
 ٤  و ٣ علـى النحـو املعـدل مبوجـب الفقـرتني            ،)٢٠٠٣ (١٥٢١ أعاله والقرار    ٦  و ٤ الفقرتني

لتــدابري، مبــا يف ذلــك أي معلومــات تتــصل بتحديــد اللجنــة أعــاله، وعــن أي انتــهاكات لتلــك ا
 مــن  ١والفقــرة ) ٢٠٠٣ (١٥٢١مــن القــرار  ) أ (٤أمســاء األفــراد الــوارد بيــاهنم يف الفقــرة     

، ومبا يـشمل خمتلـف مـصادر متويـل االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة،                  )٢٠٠٤ (١٥٣٢ القرار
  من املوارد الطبيعية على سبيل املثال؛

ــيم أ  )ب(   ــرة    تقي ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــة الت ــر وفعالي ــرار   مــن١ث  ١٥٣٢الق
  ، مبا يف ذلك بوجه خاص ما يتعلق مبمتلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛)٢٠٠٤(
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حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها تعزيز قدرة ليربيا ودول املنطقة من أجل تيـسري                )ج(  
 مـن القـرار   ١والفقـرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١لقـرار    مـن ا   ٤تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة        

  ؛ بتلك اجملاالتوتقدمي توصيات فيما يتعلق )٢٠٠٤ (١٥٣٢
العمل يف سياق اإلطار القانوين اآلخذ يف التطور يف ليربيـا، علـى تقيـيم مـدى                   )د(  

مسامهة احلراجة وغريها من املوارد الطبيعية يف السلم واألمـن والتنميـة، ال يف عـدم االسـتقرار،              
ــصلة يف هــذا االنتقــال    و ــشريعات ذات ال ــوطين إلصــالح قطــاع   (مــدى مــسامهة الت ــانون ال الق

فيمـا يتعلـق باألراضـي احلرجيـة،     احمللـي  احلراجة، وقانون جلنة األراضي، وقانون حقوق اجملتمع       
  ؛)وقانون مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف ليربيا

ربيــا لنظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات  تقيــيم مــدى امتثــال حكومــة لي  )هـ(  
  املنشأ، والتنسيق مع عملية كيمربيل يف تقييم مدى االمتثال؛

/  حزيـران  ١تقدمي تقريـر ملنتـصف املـدة إىل اجمللـس عـن طريـق اللجنـة حبلـول                     )و(  
ــه  ــول      ٢٠١٠يونيـ ــة حبلـ ــق اللجنـ ــن طريـ ــس عـ ــائي إىل اجمللـ ــر هنـ ــانون األول٢٠، وتقريـ  / كـ
غـري رمسيـة    تقـارير مـستكملة     مجيع املسائل الواردة يف هذه الفقرة، وتقدمي         عن   ٢٠١٠ ديسمرب

 املوعــدين، ال ســيما بــشأن التقــدم احملــرز يف قطــاع  ينإىل اللجنــة، حــسب االقتــضاء، قبــل هــذ 
ــذ إهنــاء العمــل بأحكــام الفقــرة     ــران) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مــن القــرار  ١٠األخــشاب من  /يف حزي

 ١٥٢١ مـــن القـــرار ٦اء العمـــل بأحكـــام الفقـــرة ، ويف قطـــاع املـــاس منـــذ إهنـــ٢٠٠٦ يونيـــه
  ؛٢٠٠٧أبريل /يف نيسان) ٢٠٠٣(

التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى، وال سيما فريق اخلـرباء املعـين                )ز(  
، ومــع نظــام )٢٠٠٩ (١٨٩٣ مــن القــرار ١٠ مبوجــب الفقــرة املعــاد إنــشاؤهابكــوت ديفــوار 

  شأ؛مربيل إلصدار شهادات املنيعملية ك
مساعدة اللجنة يف اسـتكمال األسـباب املتاحـة علنـا إلدراج األمسـاء يف قـوائم            )ح(  

  حظر السفر وجتميد األصول؛
  ؛ استقرار ليربيا وأمنهااألثر علىوخباصة أعاله،  ٤ و ٣تني تقييم أثر الفقر  )ط(  
 إىل األمــني العــام أن يعيــد تعــيني فريــق اخلــرباء، وأن يتخــذ الترتيبــات   يطلــب  - ١٠  

  املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛
 جبميع الـدول وحبكومـة ليربيـا إبـداء التعـاون التـام مـع فريـق اخلـرباء يف                   بييه  - ١١  

  مجيع جوانب واليته؛
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أمهية استمرار املساعدة اليت تقدمها بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا              تأكيد يكرر  - ١٢  
ــا ــة وفريــق اخلــربا  وإىل حكومــة ليربي ــاطق انتــشارها حــدودء، يف اللجن  ومــع عــدم  قــدراهتا ومن
 مبـا فيهـا القـرار       ،، ومواصـلة االضـطالع مبهامهـا املبينـة يف القـرارات الـسابقة             اإلخالل بواليتـها  

  ؛ )٢٠٠٦ (١٦٨٣
مـربيل لعـام   ي حكومة ليربيا على تنفيذ توصيات فريق استعراض عمليـة ك        حيث  - ١٣  
  لى استخراج املاس وتصديره؛ لتعزيز الضوابط الداخلية املفروضة ع٢٠٠٩

مربيل علـى مواصـلة تعاوهنـا مـع فريـق اخلـرباء وتقـدمي تقريـر                 ي عملية ك  يشجع  - ١٤  
  مربيل إلصدار شهادات املنشأ؛ يعن التطورات املتعلقة بتنفيذ ليربيا لنظام عملية ك

  . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٥  
  


