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  )٢٠١٢ (٢٠٦٦القرار     
      ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧، املعقودة يف ٦٨٣٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

   ،إن جملس األمن  
ليربيـا واملنطقـة دون اإلقليميـة،         يف وضـع  إىل قراراتـه وبيانـات رئيـسه بـشأن ال          إذ يشري   

ــه وال ــيما قراراتـــــ  ١٩٣٨ و )٢٠٠٩ (١٨٨٥و  )٢٠٠٨ (١٨٣٦و  )٢٠٠٣ (١٥٠٩ ســـــ
  ،)٢٠١١ (٢٠٠٨ و )٢٠١١ (١٩٧١ و )٢٠١٠(

ــؤرخ    وإذ يرحــب    ــام امل ــني الع ــر األم ــسان ١٦بتقري ــل /ني ) S/2012/230 (٢٠١٢أبري
/  آب١٥األمــــني العــــام املــــؤرخ  بتقريــــر وإذ يرحــــب أيــــضاحيــــيط علمــــا بتوصــــياته،  وإذ

  ، )S/2012/641 (٢٠١٢ أغسطس
طين وتنظيم انتخابات رئاسـية   شعب ليربيا وحكومتها إلجراء استفتاء و      علىوإذ يثين     

، وإذ يقـدر الـدعم الـذي قدمتـه بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إلجنـاز            ٢٠١١وتشريعية يف عـام     
  العمليتني،
حكومة ليربيا لتوقيع إعالن تيبـل مـاوننت، ويـشجعها علـى تعزيـز حريـة        علىوإذ يثين    

  الصحافة وحرية التعبري،
دمها كـل مـن احلكومـة والـشعب الليـربي إىل            تقديره للمساعدة اليت ق    عنوإذ يعرب     

  ن انتقلوا مؤقتا إىل شرق ليربيا،الالجئني اإليفواريني الذي
مبسامهة جلنة بناء السالم يف إصالح قطاع األمن وسـيادة القـانون وحتقيـق              وإذ يرحب     

  وإذ يالحظ أنه ال تزال هناك حتديات قائمة يف هذه اجملاالت الرئيسية،املصاحلة الوطنية، 
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بـــأن االســـتقرار الـــدائم يف ليربيـــا واملنطقـــة دون اإلقليميـــة يتطلـــب قيـــام   وإذ يـــسلم   
مؤسسات حكومية تزاول مهامهـا بفعاليـة واسـتمرارية وختـضع للمـساءلة، مبـا يف ذلـك قطاعـا                    

  األمن وسيادة القانون، 
تعزيـز املــصاحلة الوطنيــة  مواصــلة جهودهـا مــن أجــل  علــى حكومــة ليربيـا  يـشجع  وإذ   
 وال سـيما باملـضي   ش االقتـصادي ومكافحـة الفـساد وتعزيـز الكفـاءة واحلكـم الرشـيد،        واالنتعا

ــة،      ــة إدارة فعالـ ــا الطبيعيـ ــوارد ليربيـ ــساءلة يف إدارة مـ ــة واملـ ــفافية احلكومـ ــد شـ ــدما يف توطيـ قـ
  األراضي، مبلكية يالحظ بقلق استمرار تباطؤ التقدم يف معاجلة املسألة املهمة املتعلقة  وإذ

هود املبذولة من أجل أن تضم البعثة هيكال مالئما حلقوق اإلنسان مـع  اجلوإذ يشجع     
مــا يــستلزمه مــن قــدرات وخــربات فنيــة لالضــطالع بأنــشطة تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها  

 ورصدها،

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

 هتجديـد مـا تبذلـ      ب وإذ يرحب اجلنساين،   ارتفاع عدد حاالت العنف اجلنسي والعنف        استمرار
حكومة ليربيا من جهود بتنسيق مع البعثة من أجل تعزيز حقوق املـدنيني ومحايتـها، وال سـيما                  

 اجلنــسانية والتــدريب أمهيــة اخلــربة الالزمــة باملــسائل يؤكــد مــن جديــد إذ  والنــساء واألطفــال،
  عليها يف البعثات اليت ينشئها جملس األمن، 

إىل أن واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا تــشمل مــساعدة حكومــة ليربيــا وإذ يــشري   
يف مؤسـسات وطنيـة قـادرة علـى احلفـاظ علـى األمـن               بفـضل    الـسالم واالسـتقرار      وطيـد على ت 

املعـايري   إىل يـشري وإذ رار ليربيـا يف املـستقبل،      وضمان استق أي بعثة حلفظ السالم     ن  ع استقالل
مبا يف ذلك تنفيذ املعايري األساسية املتعلقة بالـشرطة         ،  االنتقالية ملرحلة التخفيض التدرجيي للبعثة    

  الوطنية الليربية وتنفيذ استراتيجية األمن القومي،
نقـل  حكومة ليربيا على تكثيـف جهودهـا مـن أجـل حتقيـق تقـدم يف مـسألة                   وإذ حيث     

املسؤوليات األمنيـة مـن البعثـة إىل الـسلطات الوطنيـة، وخـصوصا مـا يتعلـق مـن ذلـك بإعطـاء                        
ــسد الثغــرا  ــة ل ــشرطة     تاألولوي ــدرات ال ــذلك، وحتــسني ق ــوارد الالزمــة ل ــوفري امل  األساســية وت

  الوطنية الليربية ومكتب اهلجرة واجلنسية، 
ية عـن إصـالح قطـاع األمـن،         أن حكومة ليربيا تتحمل املسؤولية الرئيس      إىلوإذ يشري     

ربهنـة علـى إحـراز تقـدم ملمـوس      ع البعثة والعمل معهـا بال التعاون الكامل م  على   وإذ يشجعها 
  يف إصالح قطاع العدالة وإعادة هيكلته، 
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التحــديات الكــبرية الــيت ال تــزال قائمــة يف مجيــع القطاعــات، مبــا يف ذلــك   وإذ يــدرك   
ــالعنف اإلج    ــة بـ ــستمرة املتعلقـ ــشاكل املـ ــي،املـ ــد ورامـ ــة أنكرإذ يـ ــتقرار يف  حالـ ــدم االسـ   عـ

  ليربيا وكوت ديفوار،ل بالنسبةديفوار ال تزال تشكل حتديات أمنية عرب احلدود  كوت
بعمــل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، بقيــادة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام،  وإذ يــشيد   

 بارتيـاح التعـاون     وإذ يالحظ يا،  ملسامهتها املتواصلة واهلامة يف حفظ السالم واالستقرار يف ليرب        
املتزايد بني البعثة وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ومع حكومـات البلـدان اجملـاورة، يف                 

  اإلقليمية، جمال تنسيق األنشطة األمنية والقضائية يف املناطق احلدودية باملنطقة دون
ة، مبـا فيهـا ليربيـا، مـن        مـا يتهـدد اسـتقرار املنطقـة دون اإلقليميـ           مع القلـق  وإذ يالحظ     

يف ذلـك    اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، مبـا         أخطار عرب احلدود، وال سيما األخطار النامجـة عـن           
  األنشطة غري املشروعة كاالجتار باملخدرات واألسلحة، 

جلماعة االقتصادية لدول غـرب     عن تقديره للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك ا       وإذ يعـرب     
ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا الستمرار الـدعم        واحتاد هنر مانو    فريقي  أفريقيا واالحتاد األ  

  الذي تقدمه يف سبيل توطيد السالم واألمن واالستقرار يف ليربيا واملنطقة،
باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمليات حفظ الـسالم،            وإذ يرحب     

، قيد االستعراض الـدقيق، وإذ يكـرر التأكيـد علـى ضـرورة              مبا فيها بعثة األمم املتحدة يف ليربيا      
  أن يتبع اجمللس هنجا استراتيجيا صارما فيما يتصل بنشر قوات حفظ السالم،

م واألمــن الــدوليني يف  أن احلالــة يف ليربيــا ال تــزال تــشكل هتديــدا للــسال     وإذ يقــرر   
  املنطقة،

 ة،املتحد مبوجب الفصل السابع من ميثاق األممتصرف وإذ ي  

  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا حىت يقرر   - ١  
حكومة ليربيا تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية واملطلقـة يف جمـال األمـن،           أنيؤكد    - ٢  

وإذ يسلم بأن من واجب احلكومة أن حتـدد األولويـات مـن أجـل اسـتغالل املـوارد املتاحـة هلـا                       
 أن تواصل البعثة أداء مهامها الرئيـسية املتمثلـة يف دعـم احلكومـة مـن        قررياالستغالل األفضل،   

ــة أيــضا، حــسب       ــة املــدنيني، وأن تقــوم البعث ــا ومحاي ــدعيم الــسالم واالســتقرار يف ليربي أجــل ت
االقتضاء، بتقدمي الدعم للحكومـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود بغيـة إجنـاح انتقـال املـسؤولية األمنيـة                   

وطنيــة الليربيــة عــن طريــق تعزيــز قــدرة تلــك الــشرطة علــى إدارة شــؤون الكاملـة إىل الــشرطة ال 
ــسؤوليات         ــل اســتعدادهم لتحمــل امل ــهم هبــدف تعجي ــرامج تدريب ــراد احلــاليني، وحتــسني ب األف
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األمنية، وأن تنسق تلك اجلهود مـع الـشركاء كافـة، وال سـيما حكومـة ليربيـا وقيـادة الـشرطة                      
  الوطنية واجلهات الشريكة املاحنة؛

حكومة ليربيا والبعثـة علـى املـضي فيمـا أحرزتـاه مـن تقـدم يف عمليـة                   يشجع    - ٣  
ختطيط االنتقال وسد الثغرات الرئيسية بغيـة تيـسري جنـاح تلـك العمليـة، ويـشمل ذلـك ترتيـب                     
املهام حسب األولوية، مبا يشمل تعزيـز حقـوق اإلنـسان وحتقيـق املـصاحلة، وتقيـيم التحـديات                   

د، وتوطيــد املؤســسات الدميقراطيــة وبــسط ســلطة الدولــة وتعمــيم  األمنيــة مبــا فيهــا أمــن احلــدو
  خدماهتا على كامل أراضي البلد؛

 والـــيت تكـــرر S/2012/230توصـــية األمـــني العـــام، الـــواردة يف التقريـــر  يؤيـــد   - ٤  
بتخفــيض القــوام العــسكري احلــايل للبعثــة الــذي يــضم ســبع ، S/2012/641تأكيــدها يف التقريــر 

 فـرد تقريبـا، وكـذا       ٤ ٢٠٠ عة كتائب، يناهز جمموع عـدد أفرادهـا       كتائب مشاة، بسحب أرب   
ــا مـــن عناصـــر الـــتمكني،    ــا يتـــصل هبـ ــرة  مـ ــا بـــني علـــى ثـــالث مراحـــل، خـــالل الفتـ / آبمـ

حبيـث   رهنا بظروف منطقة العمليـات وباتـساق معهـا،           ،٢٠١٥يوليه  /متوزو ٢٠١٢ أغسطس
 فــردا ٣ ٧٥٠ ممــا جمموعــه ثــالث كتائــب مــشاة تتــألف تتبقــى يف البعثــة قــوة عــسكرية قوامهــا

 لألمـني العـام،     ويـأذن ،  ٢٠١٥يوليـه   /يتصل هبا من عناصر التمكني، حبلول متـوز         مع ما  تقريبا،
 فــردا ١ ٩٩٠يف هــذا الــصدد، أن ينفــذ املرحلــة األوىل بتخفــيض العنــصر العــسكري مبــا قــدره 

  ؛٢٠١٣سبتمرب / وأيلول٢٠١٢أكتوبر /إبان الفترة ما بني تشرين األول
أن يضيف إىل القوام احلـايل لوحـدات الـشرطة املـشكلة املأذونـة       ر كذلك   يقر  - ٥  

فــردا، ثــالث وحــدات، جممــوع   ١ ٣٧٥للبعثــة املؤلــف مــن ســبع وحــدات، جممــوع أفرادهــا   
 فردا، حبيث يبلغ عدد أفراد وحدات الشرطة املشكلة حدا جديدا أقـصى تعـداده       ٤٢٠أفرادها  
 أن جيري نشر تلـك الوحـدات اإلضـافية يف ليربيـا فـور إتاحتـها،                 ويقرر كذلك فردا،   ١ ٧٩٥

  ؛٢٠١٣يناير /على أن يتم نشر الوحدة األوىل يف أجل ال يتعدى كانون الثاين
 عمليات إعادة تشكيل البعثة يف املستقبل ينبغي أن تستند إىل تطـور             أنيؤكد    - ٦  

 السكان بفعاليـة عـن طريـق إنـشاء          الوضع يف امليدان وإىل حتسن قدرة حكومة ليربيا على محاية         
  قوات أمنية دائمة وفعالة هبدف تسلم الدور األمين للبعثة تدرجييا؛

هـــذه العمليـــة االنتقاليـــة تتطلـــب وجـــود مستـــشارين متخصـــصني  أنيـــدرك   - ٧  
مؤهلني ملساعدة املمثل اخلاص لألمـني العـام ومؤازرتـه يف تعاونـه مـع حكومـة ليربيـا مـن أجـل             

 إىل األمني العام أن يكفـل أن يتـوفر للبعثـة مـا يلزمهـا مـن                  ويطلبلعملية،  بلوغ أهداف تلك ا   
 هلذه املرحلة االنتقاليـة     املهارات واخلربات املهنية الالزمة   مستشارين متخصصني مؤهلني لديهم     

بغيـــة تعزيـــز التوجيـــه يف امليـــادين ذات األولويـــة، علـــى النحـــو املـــبني يف تقريـــر األمـــني العـــام  
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S/2012/230 ،ــ ن للممثــل اخلــاص و أن يتــاح أولئــك املستــشارون املتخصــصون املؤهلــ  بويطل
لألمني العام لسد الثغرات اليت قـد تعتـور بلـوغ هـدف زيـادة قـدرة حكومـة ليربيـا، وال سـيما                        
ــة         ــانون والعدال ــستدامة يف جمــاالت ســيادة الق ــرامج م ــذ ب ــى تنفي ــة، عل ــة الليربي ــشرطة الوطني ال

ل العنـف    ذلـك اآلليـات الالزمـة حملاسـبة مـرتكيب أعمـا            واحلوكمة وإصالح قطاع األمن، مبا يف     
  اجلنسي والعنف اجلنساين؛

عمليــة التخطــيط لالنتقــال لكــي تكــون مــستدامة ينبغــي أن تراعــي   أنيؤكــد   - ٨  
 البعثـة   ويـدعو التحديات العامة، مبا فيها احلوكمة وسيادة القانون وكذلك الـسياق الـسياسي،             

لالزمة، وأن تقوم، بطلـب مـن حكومـة ليربيـا، وباتـساق مـع           إىل أن تضع التعديالت الداخلية ا     
واليتها، بتوفري الدعم لشعب ليربيا وحكومتها يف املضي قدما باألولويات احملددة، مبا يف ذلـك               
حتقيــق املــصاحلة الوطنيــة واإلصــالح الدســتوري والالمركزيــة، مــع تعزيــز دعمهــا إلصــالحات  

  قطاع األمن وسيادة القانون؛ 
ــا أن تواصــل  أكيــد يكــرر ت  - ٩   ــه إىل حكومــة ليربي مكافحــة العنــف اجلنــسي  طلب

أن تستمر، بالتنسيق مـع البعثـة، يف مكافحـة إفـالت مـرتكيب هـذه اجلـرائم               العنف اجلنساين؛ و  و
، وذلك عرب سبل منها تعزيـز        سبل االنتصاف للضحايا ومؤازرهتم ومحايتهم     من العقاب وتوفري  

ــذا اجملــال و    ــة يف ه ــشرطة الوطني ــدرة ال ــف     ق ــشأن العن ــة ب ــة القائم ــشريعات الوطني ــة بالت التوعي
  ؛اجلنسي

البعثـة علـى أن تكفـل، يف حـدود املـوارد املتاحـة، االتـصال بالـسكان                  يشجع    - ١٠  
   املدنيني من أجل إذكاء وعيهم بواليتها وأنشطتها وفهمهم هلا؛

رأة يف دعم مشاركة املـ ، يف حدود املوارد املتاحة البعثة أن تواصل،     إىليطلب    - ١١  
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 
حكوميت كـوت ديفـوار وليربيـا إىل مواصـلة تعزيـز تعاوهنمـا يف املنطقـة                يدعو    - ١٢  

نها زيادة الرصـد وتبـادل املعلومـات واختـاذ إجـراءات منـسقة، ويف               احلدودية خاصة، بوسائل م   
وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة تعاجل القضايا احلدودية وتبتغي، يف مجلة ما هتدف إليه، دعـم               
عملية نزع سـالح األشـخاص املـسلحني األجانـب وإعـادهتم إىل أوطـاهنم علـى جـانيب احلـدود                     

  كليهما والعودة الطوعية لالجئني؛ 
ــد    - ١٣   ــد تأكيـ ــراره     يعيـ ــا يف قـ ــصوص عليهـ ــات املنـ ــني البعثـ ــاون بـ ــات التعـ ترتيبـ
األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وليربيـا، مبـا يف ذلـك مجيـع عناصـر                   يدعو  و) ٢٠٠٥( ١٦٠٩

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، كــل يف إطــار واليتــه    
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ــشاره، العمــ   ــاطق انت ــه ومن ــز  وقدرات ــى تعزي ــها  ل عل ــا بين ــاون فيم ــة  التع لتثبيــت اســتقرار املنطق
احلدوديـــة، بوســـائل منـــها وضـــع رؤيـــة وخطـــة اســـتراتيجيتني مـــشتركتني، لـــدعم الـــسلطات  

  اإليفوارية والليربية؛ 
، على توصية األمني العام بنقـل  )٢٠١٢ (٢٠٦٢، يف قراره  إىل موافقته يشري    - ١٤  

 حاليــا يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، إىل عمليــة  ثــالث طــائرات هيلكــوبتر مــسلحة، تنتــشر 
األمم املتحدة يف كوت ديفوار، الستخدامها على طول حدود كل مـن كـوت ديفـوار وليربيـا       

  وعرب تلك احلدود؛ 
 األمـم املتحـدة  وكاالت الدوائر املاحنة إىل دعم حكومة ليربيا، وكذلك يدعو    - ١٥  
األخــرى، حــسب االقتــضاء، فيمــا تبذلــه لتلبيــة احتياجــات   واجلهــات اإلنــسانية الفاعلــة املعنيــة

  الالجئني اإليفواريني الذين ما زالوا موجودين يف ليربيا؛ 
حفظ السالم وبناء الـسالم     جهود  ضرورة االتساق والتكامل بني     على  يشدد    - ١٦  

ـــزاع،      ــا بعــد الن ــة حلــاالت م ــة مــن أجــل التــصدي بفعالي  إىل األمــني العــام أن  ويطلــبوالتنمي
، باالشتراك مع فريق األمم املتحدة القطري والشركاء الـدوليني، التنـسيق والتعـاون مـع          يواصل

ــاء الــسالم،   ــة بن ــدها    ويــدعوجلن ــة واألمــن يف الوقــت املناســب، وتزوي  إىل إجنــاز مراكــز العدال
باملالك الكامل الالزم من املـوظفني لتـصبح قـادرة علـى مزاولـة مهامهـا بـشكل تـام، مـن أجـل                        

 جلنـة بنـاء الـسالم    ويـشجع  يف حتسني خدمات العدالـة واألمـن يف كافـة ربـوع ليربيـا،              املسامهة
ــائج بعثاهتــا       ــا، إعــداد تقــارير عــن نت علــى أن تواصــل، بعــد التــشاور الوثيــق مــع حكومــة ليربي
ــق        ــانون وحتقي ــشأن ســبل اإلســراع بالتقــدم يف إصــالح قطــاع األمــن وســيادة الق وتوصــياهتا ب

  املصاحلة الوطنية؛
ــد  - ١٧   ــد     يؤكـ ــات وقواعـ ــسكري للعمليـ ــوم العـ ــتظم للمفهـ ــديث املنـ ــة التحـ  أمهيـ

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

فريـق  مـع  ة وحكومة ليربيا، بالتنـسيق مـع البعثـ     أمهية أن تواصل    ؤكد كذلك   ي  - ١٨  
لألمــن وسـيادة القــانون  وطنيـة  مؤســسات إنـشاء  األمـم املتحـدة القطــري والـشركاء الــدوليني،    

التـشجيع  ويواصـل، هلـذا الغـرض،       تكون قادرة على العمـل بكامـل طاقتـها وبـصورة مـستقلة،              
 وخطـة العمـل الوطنيـة حلقـوق      يف تنفيذ خطط تطوير األمن والعدالـة      املنسق  التقدم  إحراز  على  
  ؛اناإلنس

، يعـدا على أن   واحتاد هنر مانو     اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا       يشجع  - ١٩  
ــا،     ــم املتحــدة لغــرب أفريقي ــب األم ــن مكت ــدعم م ــصدي خل دون اســتراتيجية  ب ــة للت  طــرإقليمي
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احلدود، مبساعدة من عمليـة      الجتار غري املشروع عرب   واجلماعات املسلحة واألسلحة    احتركات  
 إىل  ويطلـب ،  ، حـسب االقتـضاء    يف ليربيـا  بعثة األمـم املتحـدة      و كوت ديفوار  يف   األمم املتحدة 

حملـرز يف إعـداد تلـك     جـد مـن معلومـات عـن التقـدم ا         إفادات منتظمـة مبـا     األمني العام أن يقدم   
  ؛االستراتيجية

ــدان وضــع إىل األمــني العــام أن يطلعــه بانتظــام علــى ال   كــذلكيطلــب  - ٢٠    يف املي
ية إعادة تشكيل البعثة، وعلـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ املعـايري االنتقاليـة               مبوازاة مع استمرار عمل   
شتراك مع حكومة ليربيـا، تـشمل العناصـر ذات األولويـة املـشار إليهـا          الوإعداد خطة انتقالية با   

تقريــرا ملنتــصف املــدة يف موعــد أقــصاه     ، وأن يقــدم إليــه  ٨  و٧  و٦  و٥  و٤الفقــرات  يف
 عــن ٢٠١٣أغــسطس / آب١٥ تقريــرا ختاميــا يف موعــد أقــصاه   مث٢٠١٣فربايــر /شــباط ٢٨

  تنفيذ هذا القرار؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢١  
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	وإذ يقرر أن الحالة في ليبريا لا تزال تشكل تهديدا للسلام 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 2013؛
	2 - يؤكد أن حكومة ليبريا تتحمل المسؤولية الرئيسية والمطلقة في مجال الأمن، وإذ يسلم بأن من واجب الحكومة أن تحدد الأولويات من أجل استغلال الموارد المتاحة لها الاستغلال الأفضل، يقرر أن تواصل البعثة أداء مهامها الرئيسية المتمثلة في دعم الحكومة من أجل تدعيم السلام والاستقرار في ليبريا وحماية المدنيين، وأن تقوم البعثة أيضا، حسب الاقتضاء، بتقديم الدعم للحكومة فيما تبذله من جهود بغية إنجاح انتقال المسؤولية الأمنية الكاملة إلى الشرطة الوطنية الليبرية عن طريق تعزيز قدرة تلك الشرطة على إدارة شؤون الأفراد الحاليين، وتحسين برامج تدريبهم بهدف تعجيل استعدادهم لتحمل المسؤوليات الأمنية، وأن تنسق تلك الجهود مع الشركاء كافة، ولا سيما حكومة ليبريا وقيادة الشرطة الوطنية والجهات الشريكة المانحة؛
	3 - يشجع حكومة ليبريا والبعثة على المضي فيما أحرزتاه من تقدم في عملية تخطيط الانتقال وسد الثغرات الرئيسية بغية تيسير نجاح تلك العملية، ويشمل ذلك ترتيب المهام حسب الأولوية، بما يشمل تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة، وتقييم التحديات الأمنية بما فيها أمن الحدود، وتوطيد المؤسسات الديمقراطية وبسط سلطة الدولة وتعميم خدماتها على كامل أراضي البلد؛
	4 - يؤيد توصية الأمين العام، الواردة في التقرير S/2012/230 والتي تكرر تأكيدها في التقرير S/2012/641، بتخفيض القوام العسكري الحالي للبعثة الذي يضم سبع كتائب مشاة، بسحب أربعة كتائب، يناهز مجموع عدد أفرادها 200 4 فرد تقريبا، وكذا ما يتصل بها من عناصر التمكين، على ثلاث مراحل، خلال الفترة ما بين آب/ أغسطس 2012 وتموز/يوليه 2015، رهنا بظروف منطقة العمليات وباتساق معها، بحيث تتبقى في البعثة قوة عسكرية قوامها ثلاث كتائب مشاة تتألف مما مجموعه 750 3 فردا تقريبا، مع ما يتصل بها من عناصر التمكين، بحلول تموز/يوليه 2015، ويأذن للأمين العام، في هذا الصدد، أن ينفذ المرحلة الأولى بتخفيض العنصر العسكري بما قدره 990 1 فردا إبان الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2012 وأيلول/سبتمبر 2013؛
	5 - يقرر كذلك أن يضيف إلى القوام الحالي لوحدات الشرطة المشكلة المأذونة للبعثة المؤلف من سبع وحدات، مجموع أفرادها 375 1 فردا، ثلاث وحدات، مجموع أفرادها 420 فردا، بحيث يبلغ عدد أفراد وحدات الشرطة المشكلة حدا جديدا أقصى تعداده 795 1 فردا، ويقرر كذلك أن يجري نشر تلك الوحدات الإضافية في ليبريا فور إتاحتها، على أن يتم نشر الوحدة الأولى في أجل لا يتعدى كانون الثاني/يناير 2013؛
	6 - يؤكد أن عمليات إعادة تشكيل البعثة في المستقبل ينبغي أن تستند إلى تطور الوضع في الميدان وإلى تحسن قدرة حكومة ليبريا على حماية السكان بفعالية عن طريق إنشاء قوات أمنية دائمة وفعالة بهدف تسلم الدور الأمني للبعثة تدريجيا؛
	7 - يدرك أن هذه العملية الانتقالية تتطلب وجود مستشارين متخصصين مؤهلين لمساعدة الممثل الخاص للأمين العام ومؤازرته في تعاونه مع حكومة ليبريا من أجل بلوغ أهداف تلك العملية، ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل أن يتوفر للبعثة ما يلزمها من مستشارين متخصصين مؤهلين لديهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة لهذه المرحلة الانتقالية بغية تعزيز التوجيه في الميادين ذات الأولوية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام S/2012/230، ويطلب أن يتاح أولئك المستشارون المتخصصون المؤهلون للممثل الخاص للأمين العام لسد الثغرات التي قد تعتور بلوغ هدف زيادة قدرة حكومة ليبريا، ولا سيما الشرطة الوطنية الليبرية، على تنفيذ برامج مستدامة في مجالات سيادة القانون والعدالة والحوكمة وإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك الآليات اللازمة لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف الجنسي والعنف الجنساني؛
	8 - يؤكد أن عملية التخطيط للانتقال لكي تكون مستدامة ينبغي أن تراعي التحديات العامة، بما فيها الحوكمة وسيادة القانون وكذلك السياق السياسي، ويدعو البعثة إلى أن تضع التعديلات الداخلية اللازمة، وأن تقوم، بطلب من حكومة ليبريا، وباتساق مع ولايتها، بتوفير الدعم لشعب ليبريا وحكومتها في المضي قدما بالأولويات المحددة، بما في ذلك تحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الدستوري واللامركزية، مع تعزيز دعمها لإصلاحات قطاع الأمن وسيادة القانون؛ 
	9 - يكرر تأكيد طلبه إلى حكومة ليبريا أن تواصل مكافحة العنف الجنسي والعنف الجنساني؛ وأن تستمر، بالتنسيق مع البعثة، في مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وتوفير سبل الانتصاف للضحايا ومؤازرتهم وحمايتهم، وذلك عبر سبل منها تعزيز قدرة الشرطة الوطنية في هذا المجال والتوعية بالتشريعات الوطنية القائمة بشأن العنف الجنسي؛
	10 - يشجع البعثة على أن تكفل، في حدود الموارد المتاحة، الاتصال بالسكان المدنيين من أجل إذكاء وعيهم بولايتها وأنشطتها وفهمهم لها؛ 
	11 - 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؛
	12 - يدعو حكومتي كوت ديفوار وليبريا إلى مواصلة تعزيز تعاونهما في المنطقة الحدودية خاصة، بوسائل منها زيادة الرصد وتبادل المعلومات واتخاذ إجراءات منسقة، وفي وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة تعالج القضايا الحدودية وتبتغي، في جملة ما تهدف إليه، دعم عملية نزع سلاح الأشخاص المسلحين الأجانب وإعادتهم إلى أوطانهم على جانبي الحدود كليهما والعودة الطوعية للاجئين؛ 
	13 - يعيد تأكيد ترتيبات التعاون بين البعثات المنصوص عليها في قراره 1609 (2005) ويدعو الأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا، بما في ذلك جميع عناصر عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، كل في إطار ولايته وقدراته ومناطق انتشاره، العمل على تعزيز التعاون فيما بينها لتثبيت استقرار المنطقة الحدودية، بوسائل منها وضع رؤية وخطة استراتيجيتين مشتركتين، لدعم السلطات الإيفوارية والليبرية؛ 
	14 - يشير إلى موافقته، في قراره 2062 (2012)، على توصية الأمين العام بنقل ثلاث طائرات هيلكوبتر مسلحة، تنتشر حاليا في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لاستخدامها على طول حدود كل من كوت ديفوار وليبريا وعبر تلك الحدود؛ 
	15 - يدعو الدوائر المانحة إلى دعم حكومة ليبريا، وكذلك وكالات الأمم المتحدة المعنية والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى، حسب الاقتضاء، فيما تبذله لتلبية احتياجات اللاجئين الإيفواريين الذين ما زالوا موجودين في ليبريا؛ 
	16 - يشدد على ضرورة الاتساق والتكامل بين جهود حفظ السلام وبناء السلام والتنمية من أجل التصدي بفعالية لحالات ما بعد النـزاع، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالاشتراك مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الدوليين، التنسيق والتعاون مع لجنة بناء السلام، ويدعو إلى إنجاز مراكز العدالة والأمن في الوقت المناسب، وتزويدها بالملاك الكامل اللازم من الموظفين لتصبح قادرة على مزاولة مهامها بشكل تام، من أجل المساهمة في تحسين خدمات العدالة والأمن في كافة ربوع ليبريا، ويشجع لجنة بناء السلام على أن تواصل، بعد التشاور الوثيق مع حكومة ليبريا، إعداد تقارير عن نتائج بعثاتها وتوصياتها بشأن سبل الإسراع بالتقدم في إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون وتحقيق المصالحة الوطنية؛
	17 - يؤكد أهمية التحديث المنتظم للمفهوم العسكري للعمليات وقواعد الاشتباك، واتساقه الكامل مع أحكام هذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقارير عن ذلك إلى مجلس الأمن وإلى البلدان المساهمة بقوات؛
	18 - يؤكد كذلك أهمية أن تواصل حكومة ليبريا، بالتنسيق مع البعثة ومع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الدوليين، إنشاء مؤسسات وطنية للأمن وسيادة القانون تكون قادرة على العمل بكامل طاقتها وبصورة مستقلة، ويواصل، لهذا الغرض، التشجيع على إحراز التقدم المنسق في تنفيذ خطط تطوير الأمن والعدالة وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛
	19 - يشجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو على أن يعدا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، استراتيجية دون إقليمية للتصدي لخطر تحركات الجماعات المسلحة والأسلحة والاتجار غير المشروع عبر الحدود، بمساعدة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، حسب الاقتضاء، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إفادات منتظمة بما جد من معلومات عن التقدم المحرز في إعداد تلك الاستراتيجية؛
	20 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يطلعه بانتظام على الوضع في الميدان بموازاة مع استمرار عملية إعادة تشكيل البعثة، وعلى التقدم المحرز في تنفيذ المعايير الانتقالية وإعداد خطة انتقالية بالاشتراك مع حكومة ليبريا، تشمل العناصر ذات الأولوية المشار إليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 7 و 8، وأن يقدم إليه تقريرا لمنتصف المدة في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2013 ثم تقريرا ختاميا في موعد أقصاه 15 آب/أغسطس 2013 عن تنفيذ هذا القرار؛
	21 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

