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  )٢٠١٠ (١٩٦١القرار     
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٧ املعقودة يف ٦٤٥٤ جملس األمن يف جلسته اختذهالذي     

    
  ،إن جملس األمن  
   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،إذ يشري  
ــانون     وإذ يرحـــب   ــذ كـ ــا منـ ــة ليربيـ ــه حكومـ ــذي أحرزتـ ــرد الـ ــدم املطـ ــاين بالتقـ  /الثـ

يف إعــادة بنــاء ليربيـــا مبــا يعــود بــالنفع علــى مجيــع الليــربيني، وذلــك بــدعم مــن    ، ٢٠٠٦ ينــاير
  الدويل، اجملتمع

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

ليربيــا، وإذ يؤكــد ضــرورة اســتمرار التقــدم الــذي أحرزتــه ليربيــا يف قطــاع األخــشاب بالتنفيــذ 
ــوطين إلصــالح     ــانون ال ــالني للق ــاذ الفع ــا   قطــاع احلراجــة واإلنف ــصبح قانون ــه لي ــذي مت توقيع  ال

، وغريه من التشريعات اجلديدة املتعلقة بـشفافية اإليـرادات          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٥ يف
وتـسوية حقـوق األراضـي      )  يف ليربيـا    الـصناعات االسـتخراجية     يف جمال  شفافيةالقانون مبادرة   (

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  
هتـا علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل          ايرحب مبـشاركة حكومـة ليربيـا وقياد       إذ  اس، و بشأن امل 

 حكومة ليربيا على مـضاعفة التزامهـا وجهودهـا لـضمان فعاليـة      إذ يشجع عملية كيمربيل، و   يف
  ،عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ
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 حتـسني األمـن يف     على ما لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا من أمهية مستمرة يف           شدديوإذ    
أرجــاء ليربيــا ومــساعدة احلكومــة علــى بــسط ســيطرهتا يف مجيــع أحنــاء البلــد، خاصــة يف كامــل 

  املناطق املنتجة للماس واألخشاب واملوارد الطبيعية األخرى ويف املناطق احلدودية،
الً املقـدم عمـ   فريق خرباء األمم املتحدة املعـين بليربيـا         النهائي ل تقرير  ال ب علما وإذ حييط   
، الذي يتناول مجلـة مـسائل منـها مـا يتعلـق باملـاس               )٢٠٠٩ (١٩٠٣من القرار   ) و (٩بالفقرة  

  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 والتقــدم احملــرز صــوب اســت  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار  ١والفقــرة ) ٢٠٠٣( يفاء 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،

لراميـة إىل اسـتيفاء شـروط     على دعم حكومـة ليربيـا يف جهودهـا ا      وإذ يؤكد تصميمه    
األطـراف   كافـة  يـشجع إذ ووإذ يرحب مبشاركة جلنـة بنـاء الـسالم،      ،  )٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  

  ، فيما تبذله من جهودذات املصلحة، مبا فيها اجلهات املاحنة، على دعم حكومة ليربيا
ــسلم وإذ    ــذي ــادئ امل بتنفي ــة الب ــاون    إلتوجيهي ــشأن التع ــسالم ب ــات حفــظ ال دارة عملي

ادل املعلومات بني بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة خـرباء جلـان اجلـزاءات التابعـة                 وتب
  جمللس األمن؛

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،

  ألمم املتحدة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق اوإذ يتصرف  
 مــن القــرار ٤ 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     لق البالغ يالحظ مع الق  ال تزال سارية، و   

، )٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار ١فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التــدابري املاليــة املفروضــة مبوجــب الفقــرة   
   حكومة ليربيا ببذل كافة اجلهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماهتا؛ويطالب
را مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار   شــهرا اعتبــا١٢لفتــرة مــدهتا أن جيــدد  يقــرر  - ٣  

) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مــن القــرار ٢ مبوجــب الفقــرة  ســابقااملفروضــةوالتــدابري املتعلقــة باألســلحة 
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ــرتني     ــدلت مبوجــب الفق ــيت ُع ــرار  ٢ و ١وال ــن الق ــرة ) ٢٠٠٦ (١٦٨٣ م ــن ) ب (١والفق م
  ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٣ من القرار ٦ و ٥ و ٤ و ٣والفقرات ، )٢٠٠٦ (١٧٣١القرار 

 مـن   ١ اعتزامه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة              من جديد  يؤكد  - ٤  
مرة كل سنة على األقل، ويوعز إىل اللجنـة بـأن تقـوم، بالتنـسيق مـع                 ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢القرار  

حكومة ليربيا والدول املعنية مقدمة اقتراحات اإلدراج ومبساعدة من فريق اخلـرباء، باسـتكمال            
ألمساء يف قوائم حظر السفر وجتميـد األصـول، وكـذلك املبـادئ             األسباب املتاحة علنا إلدراج ا    

  التوجيهية للجنة؛ 
 أن يــستعرض أي تــدبري مــن التــدابري املــذكورة أعــاله بنــاء علــى طلــب    يقــرر  - ٥  

ــا، فــور إبالغهــا اجمللــس باســتيفاء الــشروط احملــددة يف القــرار      ) ٢٠٠٣ (١٥٢١حكومــة ليربي
  اه مبعلومات تربر تقييمها؛إلهناء العمل بالتدابري، وتزويدها إي

   مـــن القـــرار  ٩ متديـــد واليـــة فريـــق اخلـــرباء املعـــني عمـــال بـــالفقرة       يقـــرر  - ٦  
، وذلــــك ٢٠١١ديــــسمرب / كــــانون األول١٦لفتــــرة إضــــافية متتــــد حــــىت ) ٢٠٠٩ (١٩٠٣

  :لالضطالع باملهام التالية
ــا و     )أ(   ــة إىل ليربي ــيم واملتابع ــتني للتقي ــاد بعث ــدول إيف ــن أجــل إجــراء    ال اجملــاورة م
، وأي انتــهاكات هلــا،  تقريــر ملنتــصف املــدة وتقريــر هنــائي عــن تنفيــذ التــدابري وإعــدادحتريــات 

ــلحة  ــة باألسـ ــدل   املتعلقـ ــو املعـ ــى النحـ ــرار   علـ ــب القـ ــك  ، )٢٠٠٩ (١٩٠٣مبوجـ ــا يف ذلـ مبـ
قــرار مــن ال) أ (٤معلومــات تتــصل بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد الــوارد بيــاهنم يف الفقــرة   أي

، ومبـا يـشمل خمتلـف مـصادر متويـل           )٢٠٠٤ (١٥٣٢  من القرار  ١والفقرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١
  االجتار غري املشروع باألسلحة، من املوارد الطبيعية على سبيل املثال؛

ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة       )ب(   ــة الت ــر وفعالي ــيم أث ــرار   مــن١تقي  ١٥٣٢الق
  تلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛، مبا يف ذلك بوجه خاص ما يتعلق مبم)٢٠٠٤(

حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها تعزيز قدرة ليربيا ودول املنطقة من أجل تيـسري                )ج(  
 مـن القـرار   ١والفقـرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٤تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة        

  ؛، ووضع توصيات)٢٠٠٤ (١٥٣٢
اآلخذ يف التطور يف ليربيـا، علـى تقيـيم مـدى            العمل يف سياق اإلطار القانوين        )د(  

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

فيمـا يتعلـق باألراضـي احلرجيـة،     احمللـي  احلراجة، وقانون جلنة األراضي، وقانون حقوق اجملتمع       
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حـسب  ، وتقدمي توصـيات،     )وقانون مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف ليربيا        
، بشأن كيف ميكن املسامهة على حنو أفـضل يف التقـدم الـذي حيـرزه البلـد حنـو حتقيـق                      االقتضاء

  السلم واالستقرار املستدامني؛
ومــة ليربيــا لنظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات  تقيــيم مــدى امتثــال حك  )هـ(  

  املنشأ، والتنسيق مع عملية كيمربيل يف تقييم مدى االمتثال؛
/  حزيـران  ١تقدمي تقريـر ملنتـصف املـدة إىل اجمللـس عـن طريـق اللجنـة حبلـول                     )و(  
 / كــــانون األول١، وتقريــــر هنــــائي إىل اجمللــــس عــــن طريــــق اللجنــــة حبلــــول  ٢٠١١يونيــــه 
غـري رمسيـة    تقـارير مـستكملة      عن مجيع املسائل الواردة يف هذه الفقرة، وتقدمي          ٢٠١١ ديسمرب

 املوعــدين، ال ســيما بــشأن التقــدم احملــرز يف قطــاع  ينإىل اللجنــة، حــسب االقتــضاء، قبــل هــذ 
 /يف حزيـــران) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـــن القـــرار ١٠ منـــذ إهنـــاء العمـــل بأحكـــام الفقـــرة  احلـــراج
 ١٥٢١ مـــن القـــرار ٦ إهنـــاء العمـــل بأحكـــام الفقـــرة ، ويف قطـــاع املـــاس منـــذ٢٠٠٦ يونيـــه

  ؛٢٠٠٧أبريل /يف نيسان) ٢٠٠٣(
التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى، وال سيما فريق اخلـرباء املعـين                )ز(  

 والفريـق املعـين     ،)٢٠١٠ (١٩٤٦ مـن القـرار      ٩ مبوجـب الفقـرة      املعـاد إنـشاؤه   بكوت ديفوار   
 ،)٢٠١٠ (١٩٥٢ مـن القـرار      ٥ مبوجـب الفقـرة      إنـشاؤه  اطية املعـاد  جبمهورية الكونغو الدميقر  
  بشأن املوارد الطبيعية؛

  ؛عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ التعاون بنشاط مع  )ح(  
مساعدة اللجنة يف اسـتكمال األسـباب املتاحـة علنـا إلدراج األمسـاء يف قـوائم            )ط(  

  حظر السفر وجتميد األصول؛
ني العــام أن يعيــد تعــيني فريــق اخلــرباء، وأن يتخــذ الترتيبــات    إىل األمــيطلــب  - ٧  

  املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛
ــا إبــداء التعــاون التــام مــع فريــق اخلــرباء     بيــيه  - ٨    جبميــع الــدول وحبكومــة ليربي

  مجيع جوانب واليته؛ يف
ي ليربيـا   أن مـسؤولية مراقبـة تـداول األسـلحة الـصغرية داخـل أراضـ               إىليشري    - ٩  

وفيمــا بــني هــذه األخــرية والــدول اجملــاورة، تقــع علــى عــاتق الــسلطات احلكوميــة املعنيــة وفقــا   
ألحكام اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا املتعلقـة باألسـلحة الـصغرية واألسـلحة                 

  ؛٢٠٠٦اخلفيفة لعام 
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مـم املتحـدة يف ليربيـا        أمهية استمرار املساعدة اليت تقدمها بعثة األ       يكرر تأكيد   - ١٠  
ــاطق انتــشارها ومــع عــدم       ــة وفريــق اخلــرباء، يف حــدود قــدراهتا ومن ــا واللجن إىل حكومــة ليربي
اإلخالل بواليتـها، ومواصـلة االضـطالع مبهامهـا املبينـة يف القـرارات الـسابقة، مبـا فيهـا القـرار                      

  ؛)٢٠٠٦ (١٦٨٣
مليـة كيمـربيل لعـام     حكومة ليربيا على تنفيذ توصيات فريق استعراض ع       حيث  - ١١  
   لتعزيز الضوابط الداخلية املفروضة على استخراج املاس وتصديره؛٢٠٠٩

مربيل علـى مواصـلة تعاوهنـا مـع فريـق اخلـرباء وتقـدمي تقريـر                 ي عملية ك  يشجع  - ١٢  
  مربيل إلصدار شهادات املنشأ؛ يعن التطورات املتعلقة بتنفيذ ليربيا لنظام عملية ك

  .لة قيد نظره الفعلي إبقاء املسأيقرر  - ١٣  
  


