
S/RES/2008 (2011)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
16 September 2011 
 
 

 

 

11-50230 (A) 
*1150230* 

  )٢٠١١ (٢٠٠٨ قرارال    
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ املعقودة يف ٦٦١٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
 ،إن جملس األمن  

 إىل قراراتــه وبيانــات رئيــسه بــشأن احلالــة يف ليربيــا واملنطقــة دون اإلقليميــة،  إذ يــشري  
ــه  وال ــيما قراراتـــــ  ١٨٣٦و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٥و ) ٢٠١٠ (١٩٣٨و ) ٢٠١١ (١٩٧١ســـــ

 ،)٢٠٠٣ (١٥٠٩و ) ٢٠٠٨(

) S/2011/497 (٢٠١١أغـــسطس / آب٥بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  وإذ يرحـــب   
  بالتوصيات الواردة فيه،وحييط علماً

جبهـــود حكومـــة ليربيـــا مـــن أجـــل تعزيـــز املـــصاحلة الوطنيـــة واالنتعـــاش  وإذ يرحـــب   
 اخلطـوات املتخـذة     االقتصادي، ومكافحة الفساد وتعزيـز الكفـاءة واحلكـم الرشـيد، وال سـيما             

بـطء التقـدم   القلـق   مـع   يالحـظ   إذ  يف ما يتعلق بتعزيز سيطرة احلكومة علـى املـوارد الطبيعيـة، و            
احملرز يف معاجلة املسألة اهلامة املتمثلة يف إصالح األراضي، وإذ حيث على مضاعفة اجلهـود مـن         

 ليربيـا إىل سـلطات      أجل التقدم يف عمليـة نقـل املـسؤوليات األمنيـة مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف                   
وتوطيــد وإمكاناهتــا يتعلــق بتحــسني قــدرات الــشرطة الوطنيــة لليربيــا  مــا ســيما يف  ، والبالدالــ

 ،أراضيهاسلطة الدولة يف مجيع أحناء 

ــيتطلب ســري       وإذ يــسلّم    ــة دون اإلقليميــة س ــا واملنطق ــتقرار الــدائم يف ليربي ــأن االس ب
 ا يف ذلك قطاعا األمن وسيادة القانون،املؤسسات احلكومية سرياً حسناً ومستداماً، مب

 لالجــئني  علــى الــسواءها احلكومــة والــشعب الليــربيتــ باملــساعدة الــيت قدموإذ يــشيد  
  انتقلوا بصفة مؤقتة إىل شرق ليربيا،ذينال
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إىل أن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا تــشمل مــساعدة حكومــة ليربيــا وإذ يــشري   
 مـع املؤسـسات الوطنيـة الـيت تكـون قـادرة علـى احلفـاظ علـى                    الـسالم واالسـتقرار    وطيدعلى ت 

ــستقلة    ــصورة م ــاألمــن واالســتقرار ب ــسالم  ن ع ــة حلفــظ ال ــا يف  أي بعث وضــمان اســتقرار ليربي
مبا يف ذلـك    ،  النقاط املرجعية االنتقالية ملرحلة التخفيض التدرجيي للبعثة      يشري إىل   وإذ  املستقبل،  

 بالـــشرطة الوطنيـــة لليربيـــا واســـتراتيجية األمـــن القـــومي،النقـــاط املرجعيـــة األساســـية املتعلقـــة 
 تقــدم يف بــإحراز جيــلتعالشري إىل ضــرورة إذ يــ، و يف هــذا الــصدديرحــب بالتقــدم احملــرز  إذو

ــة  ــل عملي ــيط لنق ــسؤولياتالتخط ــة األمن امل ــن  ، ي ــة م ــي عملي ــصف   وه ــدأ يف منت ــع أن تب  املتوق
 ،٢٠١٢ عام

ــ   ــى أن النجــاح يف إجــراء انتخابــ    شددوإذ ي ــسم    عل ــدها وتت ــام يف موع ــلمية تق ات س
باملــصداقية والــشمولية وفقــاً ألحكــام الدســتور واملعــايري الدوليــة املعمــول هبــا، شــرطٌ أساســي    
لتوطيد الدميقراطية واملصاحلة الوطنيـة وإجيـاد منـاخ سـلمي مـستقر وآمـن ميكـن يف ظلـه إحـراز                 

ــصادية    ــة االقت ــة االجتماعي ــق االســتقرار والتنمي ــا، و يفتقــدم يف جمــال حتقي كــد علــى  إذ يؤ ليربي
 علــــى التــــصويت ومــــشاركة املــــرأة يف   النــــاخبني بأعــــداد كــــبريةقبــــالشجيع إة تــــضــــرور
 االنتخابية، العملية

تقين إىل ليربيـا بعـد   التقييم لل بعثة    إيفاد ىلإ  الداعية  بتوصية األمني العام   وإذ حييط علما    
  مــناملقبلــة لمراحــلليلية  مقترحــات تفــص تعــدُّ ،٢٠١٢نتخبــة يف عــام  املكومــة احلتنــصيب 

 ل املسؤوليات األمنية من البعثة إىل السلطات الوطنية،نق، وكذلك لالتخفيض التدرجيي للبعثة

القــانون ســيادة سامهة جلنــة بنــاء الــسالم يف إصــالح قطــاع األمــن و     مبــرحــب وإذ ي  
 ت الرئيسية،قائمة يف هذه اجملاالهناك حتديات زال ت ال هشري إىل أنإذ يواملصاحلة الوطنية، و

التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال قائمــة يف مجيــع القطاعــات، مبــا يف ذلــك   وإذ يــدرك   
ــتقرار يف حالــــة أنكرإذ يــــد واملــــشاكل املــــستمرة املتعلقــــة بــــاجلرائم العنيفــــة،    عــــدم االســ

 ليربيا وكوت ديفوار،ل بالنسبةديفوار ال تزال تشكل حتديات أمنية عرب احلدود  كوت

االجتــار غــري املــشروع  األخطــار الــيت يــشكلها بــصورة خاصــة القلــقمــع وإذ يالحــظ   
علــى اســتقرار املنطقــة دون اإلقليميــة،  باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة واألســلحة غــري املــشروعة  

 ،يف ذلك استقرار ليربيا مبا

ــشيد    ــام،      وإذ ي ــل اخلــاص لألمــني الع ــادة املمث ــا، بقي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي بعمــل بعث
 املتواصلة واهلامـة يف حفـظ الـسالم واالسـتقرار يف ليربيـا، وإذ يالحـظ بارتيـاح التعـاون                     ملسامهتها

الوثيق بني بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، ومـع حكومـات                    
 ية،اإلقليم البلدان اجملاورة، يف جمال تنسيق األنشطة األمنية يف املناطق احلدودية باملنطقة دون
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باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمليات حفظ الـسالم،            وإذ يرحب     
مبا فيها بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، قيد االستعراض الـدقيق، وإذ يكـرر التأكيـد علـى ضـرورة                    

 أن يتبع اجمللس هنجا استراتيجيا صارما يف ما يتصل بنشر قوات حفظ السالم،

قـــديره الســـتمرار الـــدعم املقـــدم مـــن اجملتمـــع الـــدويل واجلماعـــة   عـــن توإذ يعــــرب   
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي،

) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـــــه إذ يـــــشريو  
شعر بـالقلق إزاء    إذ يـ  بشأن املرأة والسالم واألمـن، و     ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

وإذ يرحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت اجلنــساين، ت العنــف اجلنــسي والعنــف ارتفــاع عــدد حــاال
تبذهلا بعثة األمم املتحدة وحكومة ليربيا مـن أجـل تعزيـز حقـوق املـدنيني ومحايتـها، وال سـيما                   

أمهيـة اخلـربة والتـدريب املالئمـني يف مـا خيـص             يؤكد مـن جديـد      إذ   و حقوق النساء واألطفال،  
 ،ثات اليت صدر بشأهنا تكليف من جملس األمناملسائل اجلنسانية يف البع

كفالـة أن تـضم بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا حـضورا        اجلهـود الراميـة إىل   شجع  وإذ ي   
وقدرة وخربة فنية وافية يف جمـال حقـوق اإلنـسان لالضـطالع بأنـشطة تعزيـز حقـوق اإلنـسان                     

 ،ومحايتها ورصدها

لعــسكريني يف تــوفري األمــن للمحكمــة  لبعثــة ااملــسامهة أفــراد  عــن تقــديرهعــرب وإذ ي  
 ،١٩٧١، مبوجب القرار ٢٠١١مارس /آذار ٧يف أعماهلا ت أهناخلاصة لسرياليون، اليت 

 أن احلالة يف ليربيا ال تزال تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،وإذ يقرر   

 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،تصرف وإذ ي  

  ؛٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٣٠متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا حىت  قرري  - ١  
ــا     يكــرر  - ٢   ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــه لبعث ــأن تواصــل  إذن ــة  ب ــساعدة احلكوم م

، ٢٠١١االنتخابات الرئاسية والتشريعية العامة لعـام       على تنظيم   الليربية، على النحو املطلوب،     
ــدعم اللوجــسيت، وال ســيما   ــسيق    بتقــدمي ال ــة، وتن ــاطق النائي  مــن أجــل تيــسري الوصــول إىل املن

املــساعدة االنتخابيــة الدوليــة، ودعــم املؤســسات واألحــزاب الــسياسية الليربيــة يف هتيئــة منــاخ    
  يفضي إىل إجراء انتخابات سلمية؛ 

حكومـة ليربيـا واجلهـات الوطنيـة        األساسية امللقاة على عـاتق       املسؤولية   يدرك  - ٣  
هتيئـة ظـروف مواتيـة لالنتخابـات املقبلـة، وحيـث يف هـذا الـصدد احلكومـة                   يف  الفاعلة األخـرى    

الــشعب الليــربي، علــى املــساعدة يف كفالــة هتيئــة بيئــة   وكــل واألحــزاب الــسياسية وناخبيهــا،  
ــة     ــة انتخابي ــراء عملي ــضي إىل إج ــشمولية    تف ــصداقية وال ــسم بامل ــدها وتت ــام يف موع ــلمية تق ، س
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يدعو اجلهات الفاعلة الليربية إىل كفالة االنتهاء مـن         واء،  نقاش سياسي حر وبنّ   إجراء  وتتضمن  
اإلطــار االنتخــايب وكفالــة ظــروف آمنــة مــن أجــل إجــراء االنتخابــات  ختــص أيــة قــضايا عالقــة 

يتـسق مـع    واملشاركة فيها دون قيود، بطرق منها التعاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا مبـا              
  االنتخابات؛  نيني، ويدعو مجيع األطراف إىل احترام نتائجما يتعلق حبماية املد دور البعثة يف

 إىل تأييده لتوصية األمني العام بأن يشكل إجراء انتخابات حرة ونزيهـة             يشري  - ٤  
  البعثة يف املستقبل؛ التدرجيي لقوام تخفيض ال من أجل جوهرية  مرجعيةوسلمية نقطة

ربيا على مواصـلة إحـراز تقـدم      حكومة ليربيا وبعثة األمم املتحدة يف لي       يشجع  - ٥  
يف عملية التخطيط للفترة االنتقالية، وال سيما يف معاجلة الثغرات اخلطرية اليت جيب سـدها مـن                

بعثـة تقيـيم تقـين إىل ليربيـا     أن يوفد أجل تسهيل عملية انتقال ناجحة، ويطلب إىل األمني العام     
أن يـضع   ، و ملـسؤوليات األمنيـة   نقـل ا  علـى     تركـز  ٢٠١٢بعد تنصيب احلكومة املنتخبة يف عام       

قـوام بعثـة األمـم املتحـدة،        التـدرجيي ل  تخفـيض   الأيضا مقترحات تفـصيلية للمراحـل املقبلـة مـن           
االنتقاليــة، النقــاط املرجعيــة للعمليــة اســتنادا إىل اســتعراض مــستفيض للتقــدم احملــرز حنــو حتقيــق 

ر العـسكري يف بعثـة      جداول زمنية وتوصيات إلجراء مزيد مـن التخفـيض للعنـص          إعداد  هبدف  
  املتحدة يف ليربيا؛  األمم

ــد  - ٦   ــا يف       يؤكـ ــصوص عليهـ ــات املنـ ــني البعثـ ــاون بـ ــات التعـ ــد ترتيبـ ــن جديـ  مـ
وعلــى أســاس مؤقــت، بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف االقتــضاء حــسب ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩ القــرار

دعـم اجلهـود     إىلليربيا وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ويدعو البلدان املسامهة بقوات            
  اليت يبذهلا األمني العام يف هذا الصدد؛ 

ــشدد  - ٧   ــرورة أن   يـ ــى ضـ ــذلك علـ ــسق  كـ ــتراتيجياهتما   تنـ ــة اسـ ــة والعمليـ البعثـ
احلدود بني ليربيا وكوت ديفـوار، مـن أجـل املـسامهة            من  وعملياهتما بانتظام يف املناطق القريبة      

ت املــسلحة مــن اســتغالل الثغــرات يف يف تــوفري األمــن يف املنطقــة دون اإلقليميــة ومنــع اجلماعــا
البلـدان  إىل  إىل جملس األمـن و    عن ذلك   احلدود السياسية، ويطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير         

  بقوات؛  املسامهة
األمـم  واجلهـات املاحنـة حكومـة ليربيـا،         أن تـدعم    على ضرورة   كذلك   يشدد  - ٨  

للتــدفق احلــايل معاجلتــها تــضاء، يف االقحــسب املتحــدة، واجلهــات الفاعلــة اإلنــسانية األخــرى، 
  ني؛ـلالجئني اإليفواري

ــشدد  - ٩   ــسالم      ي ــاء ال ــسالم وبن ــساق والتكامــل بــني حفــظ ال ــى ضــرورة االت  عل
والتنمية من أجل التصدي بفعالية حلاالت ما بعد النـزاع، ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل                  

بعد التـشاور   على أن تواصل،    اء السالم   التنسيق والتعاون مع جلنة بناء السالم، ويشجع جلنة بن        
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الـيت  عـن نتـائج بعثاهتـا وعـن توصـياهتا بـشأن الـسبل        تقـدمي التقـارير   الوثيق مـع حكومـة ليربيـا،       
إحراز تقدم أوال وقبل كل شيء يف جمال إصالح القطاع األمـين، وسـيادة              بلتعجيل  متكنها من ا  

  القانون، وحتقيق املصاحلة الوطنية؛ 
ــد  - ١٠   ــة يؤكـ ــد     أمهيـ ــات وقواعـ ــسكري للعمليـ ــوم العـ ــتظم للمفهـ ــديث املنـ التحـ

االشتباك، واتساقه الكامل مـع أحكـام هـذا القـرار، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقـارير                       
  عنها إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات؛ 

دة ، بالتنسيق مع البعثـة وفريـق األمـم املتحـ     تواصلأن  إىل  حكومة ليربيا   دعو  ي  - ١١  
لألمن وسيادة القانون تكـون قـادرة علـى    وطنية  مؤسسات  إنشاء  القطري والشركاء الدوليني،    

التقـدم  إحـراز    التـشجيع علـى      وهلـذا الغـرض، يواصـل     العمل بكامل طاقتـها وبـصورة مـستقلة،         
  يف تنفيذ مجيع خطط تطوير األمن والعدالة؛ املنسق 

 علــى أن تــضع، بــدعم مــن  اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــايــشجع  - ١٢  
إقليميـة للتـصدي للتهديـد الـذي تـشكله          دون  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، اسـتراتيجية        

الجتـار غـري املـشروع، مبـساعدة مـن          ولاحلدود للجماعات املـسلحة واألسـلحة        التحركات عرب 
  ضاء؛ ، حسب االقت يف كوت ديفواروعملية األمم املتحدةيف ليربيا بعثة األمم املتحدة 

العنـف   بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة ليربيـا ملكافحـة العنـف اجلنـسي و               يرحب  - ١٣  
على أن تستمر، بالتنسيق مـع البعثـة، يف مكافحـة إفـالت مـرتكيب              اجلنساين؛ ويشجعها كذلك    

  هذه اجلرائم من العقاب وتوفري التعويض والدعم واحلماية للضحايا؛ 
دعم مشاركة املـرأة يف  ، حدود املوارد املتاحة يف  ،   إىل البعثة أن تواصل    يطلب  - ١٤  

ــع نــشوب الرتاعــات و  ــشمل   يف من ــا ي ــسالم، مب ــاء ال ــها ويف بن صــنع يف أدوار االضــطالع بــ حل
  ؤسسات احلكم يف مرحلة ما بعد الرتاع، املعينة واملنتخبة يف ليربيا؛ مبالقرارات 
 يف امليــدان يف  كــذلك إىل األمــني العــام أن يطلعــه بانتظــام علــى احلالــة يطلــب  - ١٥  

 / نيــسان٣٠وقــت تــدخل فيــه ليربيــا هــذه املرحلــة احلامســة املقبلــة، وأن يقــدم إليــه حبلــول           
ــل ــرات    ٢٠١٢ أبري ــا يف الفق ــشار إليه ــسائل امل ــرا عــن امل ــشمل  ،٧ و ٥ و ٢ تقري توصــيات ي

ويعــرب عــن اعتزامــه النظــر يف هــذه التوصــيات يف  ؛ بــإجراءات مناســبة يتخــذها جملــس األمــن 
  ناسب؛الوقت امل
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  

  


	القرار 2008 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6619 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن الحالة في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية، ولا سيما قراراته 1971 (2011) و 1938 (2010) و 1885 (2009) و 1836 (2008) و 1509 (2003)،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 5 آب/أغسطس 2011 (S/2011/497) ويحيط علماً بالتوصيات الواردة فيه،
	وإذ يرحب بجهود حكومة ليبريا من أجل تعزيز المصالحة الوطنية والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة الفساد وتعزيز الكفاءة والحكم الرشيد، ولا سيما الخطوات المتخذة في ما يتعلق بتعزيز سيطرة الحكومة على الموارد الطبيعية، وإذ يلاحظ مع القلق بطء التقدم المحرز في معالجة المسألة الهامة المتمثلة في إصلاح الأراضي، وإذ يحث على مضاعفة الجهود من أجل التقدم في عملية نقل المسؤوليات الأمنية من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى سلطات البلاد، ولا سيما في ما يتعلق بتحسين قدرات الشرطة الوطنية لليبريا وإمكاناتها وتوطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيها،
	وإذ يسلّم بأن الاستقرار الدائم في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية سيتطلب سير المؤسسات الحكومية سيراً حسناً ومستداماً، بما في ذلك قطاعا الأمن وسيادة القانون،
	وإذ يشيد بالمساعدة التي قدمتها الحكومة والشعب الليبري على السواء للاجئين الذين انتقلوا بصفة مؤقتة إلى شرق ليبريا،
	وإذ يشير إلى أن ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا تشمل مساعدة حكومة ليبريا على توطيد السلام والاستقرار مع المؤسسات الوطنية التي تكون قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار بصورة مستقلة عن أي بعثة لحفظ السلام وضمان استقرار ليبريا في المستقبل، وإذ يشير إلى النقاط المرجعية الانتقالية لمرحلة التخفيض التدريجي للبعثة، بما في ذلك النقاط المرجعية الأساسية المتعلقة بالشرطة الوطنية لليبريا واستراتيجية الأمن القومي، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في هذا الصدد، وإذ يشير إلى ضرورة التعجيل بإحراز تقدم في عملية التخطيط لنقل المسؤوليات الأمنية، وهي عملية من المتوقع أن تبدأ في منتصف عام 2012،
	وإذ يشدد على أن النجاح في إجراء انتخابات سلمية تقام في موعدها وتتسم بالمصداقية والشمولية وفقاً لأحكام الدستور والمعايير الدولية المعمول بها، شرطٌ أساسي لتوطيد الديمقراطية والمصالحة الوطنية وإيجاد مناخ سلمي مستقر وآمن يمكن في ظله إحراز تقدم في مجال تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبريا، وإذ يؤكد على ضرورة تشجيع إقبال الناخبين بأعداد كبيرة على التصويت ومشاركة المرأة في العملية الانتخابية،
	وإذ يحيط علما بتوصية الأمين العام الداعية إلى إيفاد بعثة للتقييم التقني إلى ليبريا بعد تنصيب الحكومة المنتخبة في عام 2012، تعدُّ مقترحات تفصيلية للمراحل المقبلة من التخفيض التدريجي للبعثة، وكذلك لنقل المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى السلطات الوطنية،
	وإذ يرحب بمساهمة لجنة بناء السلام في إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون والمصالحة الوطنية، وإذ يشير إلى أنه لا تزال هناك تحديات قائمة في هذه المجالات الرئيسية،
	وإذ يدرك التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة في جميع القطاعات، بما في ذلك المشاكل المستمرة المتعلقة بالجرائم العنيفة، وإذ يدرك أن حالة عدم الاستقرار في كوت ديفوار لا تزال تشكل تحديات أمنية عبر الحدود بالنسبة لليبريا وكوت ديفوار،
	وإذ يلاحظ مع القلق الأخطار التي يشكلها بصورة خاصة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة والأسلحة غير المشروعة على استقرار المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك استقرار ليبريا،
	وإذ يشيد بعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام، لمساهمتها المتواصلة والهامة في حفظ السلام والاستقرار في ليبريا، وإذ يلاحظ بارتياح التعاون الوثيق بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ومع حكومات البلدان المجاورة، في مجال تنسيق الأنشطة الأمنية في المناطق الحدودية بالمنطقة دون الإقليمية،
	وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الأمين العام للإبقاء على جميع عمليات حفظ السلام، بما فيها بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، قيد الاستعراض الدقيق، وإذ يكرر التأكيد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجا استراتيجيا صارما في ما يتصل بنشر قوات حفظ السلام،
	وإذ يعـرب عن تقديره لاستمرار الدعم المقدم من المجتمع الدولي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني، وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة وحكومة ليبريا من أجل تعزيز حقوق المدنيين وحمايتها، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، وإذ يؤكد من جديد أهمية الخبرة والتدريب الملائمين في ما يخص المسائل الجنسانية في البعثات التي صدر بشأنها تكليف من مجلس الأمن،
	وإذ يشجع الجهود الرامية إلى كفالة أن تضم بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حضورا وقدرة وخبرة فنية وافية في مجال حقوق الإنسان للاضطلاع بأنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها،
	وإذ يعرب عن تقديره لمساهمة أفراد البعثة العسكريين في توفير الأمن للمحكمة الخاصة لسيراليون، التي أنهت أعمالها في 7 آذار/مارس 2011، بموجب القرار 1971،
	وإذ يقرر أن الحالة في ليبريا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2012؛
	2 - يكرر إذنه لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا بأن تواصل مساعدة الحكومة الليبرية، على النحو المطلوب، على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة لعام 2011، بتقديم الدعم اللوجستي، ولا سيما من أجل تيسير الوصول إلى المناطق النائية، وتنسيق المساعدة الانتخابية الدولية، ودعم المؤسسات والأحزاب السياسية الليبرية في تهيئة مناخ يفضي إلى إجراء انتخابات سلمية؛ 
	3 - يدرك المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق حكومة ليبريا والجهات الوطنية الفاعلة الأخرى في تهيئة ظروف مواتية للانتخابات المقبلة، ويحث في هذا الصدد الحكومة والأحزاب السياسية وناخبيها، وكل الشعب الليبري، على المساعدة في كفالة تهيئة بيئة تفضي إلى إجراء عملية انتخابية سلمية تقام في موعدها وتتسم بالمصداقية والشمولية، وتتضمن إجراء نقاش سياسي حر وبنّاء، ويدعو الجهات الفاعلة الليبرية إلى كفالة الانتهاء من أية قضايا عالقة تخص الإطار الانتخابي وكفالة ظروف آمنة من أجل إجراء الانتخابات والمشاركة فيها دون قيود، بطرق منها التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا بما يتسق مع دور البعثة في ما يتعلق بحماية المدنيين، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات؛ 
	4 - يشير إلى تأييده لتوصية الأمين العام بأن يشكل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية نقطة مرجعية جوهرية من أجل التخفيض التدريجي لقوام البعثة في المستقبل؛ 
	5 - يشجع حكومة ليبريا وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا على مواصلة إحراز تقدم في عملية التخطيط للفترة الانتقالية، ولا سيما في معالجة الثغرات الخطيرة التي يجب سدها من أجل تسهيل عملية انتقال ناجحة، ويطلب إلى الأمين العام أن يوفد بعثة تقييم تقني إلى ليبريا بعد تنصيب الحكومة المنتخبة في عام 2012 تركز على نقل المسؤوليات الأمنية، وأن يضع أيضا مقترحات تفصيلية للمراحل المقبلة من التخفيض التدريجي لقوام بعثة الأمم المتحدة، استنادا إلى استعراض مستفيض للتقدم المحرز نحو تحقيق النقاط المرجعية للعملية الانتقالية، بهدف إعداد جداول زمنية وتوصيات لإجراء مزيد من التخفيض للعنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا؛ 
	6 - يؤكد من جديد ترتيبات التعاون بين البعثات المنصوص عليها في القرار 1609 (2005) حسب الاقتضاء وعلى أساس مؤقت، بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ويدعو البلدان المساهمة بقوات إلى دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الصدد؛ 
	7 - يشدد كذلك على ضرورة أن تنسق البعثة والعملية استراتيجياتهما وعملياتهما بانتظام في المناطق القريبة من الحدود بين ليبريا وكوت ديفوار، من أجل المساهمة في توفير الأمن في المنطقة دون الإقليمية ومنع الجماعات المسلحة من استغلال الثغرات في الحدود السياسية، ويطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات؛ 
	8 - يشدد كذلك على ضرورة أن تدعم الجهات المانحة حكومة ليبريا، والأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، حسب الاقتضاء، في معالجتها للتدفق الحالي للاجئين الإيفواريـين؛
	9 - يشدد على ضرورة الاتساق والتكامل بين حفظ السلام وبناء السلام والتنمية من أجل التصدي بفعالية لحالات ما بعد النـزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل التنسيق والتعاون مع لجنة بناء السلام، ويشجع لجنة بناء السلام على أن تواصل، بعد التشاور الوثيق مع حكومة ليبريا، تقديم التقارير عن نتائج بعثاتها وعن توصياتها بشأن السبل التي تمكنها من التعجيل بإحراز تقدم أولا وقبل كل شيء في مجال إصلاح القطاع الأمني، وسيادة القانون، وتحقيق المصالحة الوطنية؛ 
	10 - يؤكد أهمية التحديث المنتظم للمفهوم العسكري للعمليات وقواعد الاشتباك، واتساقه الكامل مع أحكام هذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير عنها إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات؛ 
	11 - يدعو حكومة ليبريا إلى أن تواصل، بالتنسيق مع البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الدوليين، إنشاء مؤسسات وطنية للأمن وسيادة القانون تكون قادرة على العمل بكامل طاقتها وبصورة مستقلة، ولهذا الغرض، يواصل التشجيع على إحراز التقدم المنسق في تنفيذ جميع خطط تطوير الأمن والعدالة؛ 
	12 - يشجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على أن تضع، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، استراتيجية دون إقليمية للتصدي للتهديد الذي تشكله التحركات عبر الحدود للجماعات المسلحة والأسلحة وللاتجار غير المشروع، بمساعدة من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، حسب الاقتضاء؛ 
	13 - يرحب بالجهود التي تبذلها حكومة ليبريا لمكافحة العنف الجنسي والعنف الجنساني؛ ويشجعها كذلك على أن تستمر، بالتنسيق مع البعثة، في مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وتوفير التعويض والدعم والحماية للضحايا؛ 
	14 - يطلب إلى البعثة أن تواصل، في حدود الموارد المتاحة، دعم مشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وفي حلها وفي بناء السلام، بما يشمل الاضطلاع بأدوار في صنع القرارات بمؤسسات الحكم في مرحلة ما بعد النزاع، المعينة والمنتخبة في ليبريا؛ 
	15 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يطلعه بانتظام على الحالة في الميدان في وقت تدخل فيه ليبريا هذه المرحلة الحاسمة المقبلة، وأن يقدم إليه بحلول 30 نيسان/ أبريل 2012 تقريرا عن المسائل المشار إليها في الفقرات 2 و 5 و 7، يشمل توصيات بإجراءات مناسبة يتخذها مجلس الأمن؛ ويعرب عن اعتزامه النظر في هذه التوصيات في الوقت المناسب؛
	16 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

