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   )    ٢٠١٣   (    ٢١١٦       القرار     
   /           أيلــــول  ١٨                ، املعقــــودة يف     ٧٠٣٣                                                الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      

      ٢٠١٣      سبتمرب
  

   ،           إن جملس األمن  
 إىل قراراته وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا واملنطقة دون اإلقليمية، إذ يشري  

 ١٩٣٨ و )٢٠٠٩ (١٨٨٥ و )٢٠٠٨ (١٨٣٦ و )٢٠٠٣ (١٥٠٩سيما قراراته   وال
 ٢١٠٠، والقرار )٢٠١٢ (٢٠٦٦  و)٢٠١١ (٢٠٠٨ و )٢٠١١ (١٩٧١ و )٢٠١٠(
  ديفوار،  كوت  املتعلق باحلالة يف)٢٠١٣ (٢١١٢املتعلق باحلالة يف مايل، والقرار  )٢٠١٣(

  ،  )S/2013/124    (    ٢٠١٣        فربايــر /      شــباط   ٢٨                          األمــني العــام املــؤرخ                     وإذ يرحــب بتقريــر  
ــ ــؤرخ          وتقريـ ــام املـ ــني العـ ــسطس  /  آب   ١٢                             ر األمـ ــا     وإذ  ) S/2013/479     (    ٢٠١٣         أغـ ــيط علمـ                  حيـ

                           بالتوصيات الواردة فيهما، 
                                                                                      بالتقدم العـام احملـرز صـوب إعـادة إحـالل الـسالم واألمـن واالسـتقرار يف                            وإذ يرحب   
                                                   شــرة التفــاق الــسالم الــشامل، باســتمرار شــعب                              ، يف الــذكرى الــسنوية العا          وإذ يــشيد         ليربيــا، 

ــشروع يف      ــة وال ــزام بالــسالم وبإرســاء عمليــات ومؤســسات دميقراطي ــا يف االلت                                                                                               وحكومــة ليربي
                                                              كــذلك بــاجلهود املــستمرة الــيت تبــذهلا احلكومــة مــن أجــل           وإذ يــشيد                       مــساع هامــة لإلصــالح، 

                           مــات غينيــا، وســرياليون،                ســيما مــع حكو                                                       تعزيــز التعــاون األمــين يف املنطقــة دون اإلقليميــة، وال
              وكوت ديفوار،

                                                                                      بــأن االســتقرار الــدائم يف ليربيــا واملنطقــة دون اإلقليميــة ســيتطلب قيــام                  وإذ يــسلم  
               ذلـك قطاعـا      يف                                                                                    مؤسسات حكومية تزاول مهامهـا بفعاليـة واسـتمرارية وختـضع للمـساءلة، مبـا              

                      األمن وسيادة القانون،
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                                      هود اليت تبذهلا من أجل دفع عجلـة                                               حكومة ليربيا على اإلسراع بوترية اجل               وإذ يشجع   
                                                                                            املصاحلة الوطنية واالنتعاش االقتصادي، ومكافحة الفساد، وتشجيع الكفاءة واحلكـم الرشـيد،            

                                                                                                 سـيما باملـضي قـدما يف تعزيـز شــفافية احلكومـة ومـساءلتها توخيـا للفعاليـة يف إدارة مــوارد            وال
                                لــك املــوارد ونزاعــات تتعلــق                                 احتمــال نــشوب نــزاع علــى ت                 وإذ يالحــظ بقلــق                    ليربيــا الطبيعيــة، 

                                                                      أن املــسائل املتــصلة بالفــساد هتــدد بتقــويض االســتقرار وفعاليــة            وإذ يالحــظ                  مبلكيــة األراضــي، 
                  املؤسسات احلكومية،

              إىل قيـام              وإذ يتطلع              الدستور،         مراجعة                                               بالتمديد الذي منحته حكومة ليربيا للجنة                 وإذ ينوه   
                                     وضــع خطــة العمــل الوطنيــة حلقــوق        ف، وإىل                               الدســتور تتــسع جلميــع األطــرا         ملراجعــة                 عمليــة شــاملة 

                                               علـى بـذل اجلهـود مـن أجـل تعزيـز                 حيـث     وإذ                                                       اإلنسان، وتنفيذ خريطة الطريق للمـصاحلة الوطنيـة،         
                                      مجيــع أصــحاب املــصلحة الليــربيني إىل       يــدعو    وإذ                                                       اللجنــة الوطنيــة املــستقلة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، 

    ي،                                            تكثيف الزخم حنو حتقيق املزيد من التماسك االجتماع
                                                                           باملسامهات اليت تقدمها جلنـة بنـاء الـسالم إلصـالح قطـاع األمـن وإرسـاء                       وإذ يرحب   

ــة،     ــصاحلة الوطني ــق امل ــانون وحتقي ــيادة الق ــة                       وإذ يرحــب كــذلك                                                  س ــشاء أول مركــز للعدال                                 بإن
          حكومــة           وإذ يــشجع                                                                             واألمــن، يف غبارنغــا، بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم،   

                                                                           املستفادة مع توجيهها األولوية إلقامة مراكـز إضـافية لتوسـيع نطـاق                                        ليربيا على تطبيق الدروس     
                                                                  خدمات األمن واخلدمات الالزمة األخرى اليت تقدمها ليشمل مجيع أحناء البلد،

                                                                            عـن تقـديره للحكومـة والـشعب الليـربي علـى حـد سـواء السـتمرارمها يف                   وإذ يعرب   
                          بالتقـدم احملـرز حنـو                        وإذ حيـيط علمـا        ا،                                                            تقدمي املساعدة إىل الالجـئني اإليفـواريني يف شـرق ليربيـ           

                            إعادهتم طوعا إىل كوت ديفوار،
  ،     ٢٠١٢        ديــسمرب  /                يف كــانون األول    ٢٠٣٠                                    بــإطالق الرؤيــة الوطنيــة لعــام           وإذ يرحــب  

                                                                                           إىل أن تتيح هذه الرؤية لليربيني عمليـة واسـعة النطـاق قائمـة علـى املـشاركة جيـري                       وإذ يتطلع 
                                                    االقتــصادية واالجتماعيــة الطويلــة األجــل الــيت                                                     مــن خالهلــا التــصدي للتحــديات الــسياسية و    

        البلد،      تواجه
ــا                     وإذ حيــيط علمــا   ــة عمليــة اســتعادة األمــل الــيت جتــري علــى احلــدود بــني ليربي                                                                                 بفعالي

                                                                                                 وكــوت ديفــوار باالشــتراك بــني الــشرطة الوطنيــة الليربيــة ومكتــب اهلجــرة والتجــنس والقــوات 
              تـزال تـشكل              ديفـوار ال                  ر يف غـرب كـوت                                أن حالة عـدم االسـتقرا               وإذ يدرك                   املسلحة الليربية،   

                                                  حتديات أمنية عرب احلدود بالنسبة لليربيا وكوت ديفوار،
                                     ، بقيـادة املمثـل اخلـاص لألمـني          )        البعثـة  (                                               بعمل بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا                     وإذ يشيد   

ــا،            مــع       يالحــظ    وإذ                                                                                 العــام، ملــسامهتها املتواصــلة واهلامــة يف حفــظ الــسالم واالســتقرار يف ليربي
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ــة األمــم املتحــدة يف كــوت         االرت ــة وعملي ــد التعــاون بــني البعث ــاح تزاي ــة األمــم   (         ديفــوار                                                                             ي                 عملي
                    اء انعــدام األمــن،                                          ّ                     مــع القلــق األخطــار الــيت تتهــدد االســتقرار مــن جــرّ             وإذ يالحــظ  ،  )        املتحــدة

          املـشروعة                                                                                    سيما األخطار النامجة عن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك األنـشطة غـري                 وال
                                                                            يف هذا الصدد بقيـام البعثـة بوضـع اسـتراتيجية شـاملة حلمايـة                         وإذ يرحب           باألسلحة،          كاالجتار  
                                                                                   اجلهود الرامية إىل كفالـة تـوافر قـدرات وخـربات تتعلـق حبقـوق اإلنـسان                         وإذ يشجع          املدنيني،  

                                                                             داخل البعثة تكفي لالضطالع بأنشطتها املتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها، 
                                                                   ليربيــا تتحمــل املــسؤولية الرئيــسية عــن إصــالح قطــاع األمــن،             أن حكومــة          وإذ يؤكــد  
                                                                                    على أن تربهن، بـدعم مـن البعثـة، علـى إحـراز تقـدم ملمـوس يف إصـالح قطـاع                  يشجعها    وإذ

                        العدالة وإعادة هيكلته،
                                                                                 بالتعاون بني حكومة ليربيا والبعثة، وباجلهود الكبرية اليت يبذالهنا من أجـل                      وإذ يشيد   

                                                                                 من اخلفض العسكري التدرجيي للبعثـة وإدارهتـا وتنفيـذها، عمـال بقـراره                                 ختطيط املرحلة األوىل  
                                    تـــزال تواجـــه حتـــديات يف متويـــل                                 مـــع القلـــق أن احلكومـــة ال           وإذ يالحـــظ  ،  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٦٦  

                                    ل وصـيانة املواقـع الـيت يـتم                                                                                 التكاليف املستمرة لنشر أفراد األمن واملوارد األمنية من أجـل تـشغي           
                                                                              احلكومــة علــى تكثيــف جهودهــا مــن أجــل حتقيــق تقــدم يف عمليــة نقــل            وإذ حيــث          إخالؤهــا، 

                                                                                                             املسؤوليات األمنية مـن البعثـة إىل الـسلطات الوطنيـة، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بإعطـاء األولويـة                     
         الـشرطة                                                                                                 لسد الثغـرات األساسـية وتـوفري املـوارد الالزمـة لـذلك، وحتـسني قـدرات وإمكانيـات                    

                   احلكومـة علـى           كـذلك            وإذ حيـث                                                                        الوطنية الليربيـة ومكتـب اهلجـرة والتجـنس وقطـاع العدالـة،              
                                                                                                 مضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لتسجيل وتتبـع األسـلحة واملـواد املتـصلة هبـا الـيت تـستخدمها قواهتـا           

                         األمنية وتقوم باستريادها،
                             طاعات، مبـا يف ذلـك املـشاكل                                                 التحديات الكبرية اليت ال تزال قائمة يف مجيع الق          وإذ يدرك   

                                                                 سـيما ارتفـاع معـدالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين، وخباصـة                                                      املستمرة املتعلقة باجلرائم العنيفة، وال    
ــال،     ــى األطف ــع عل ــذي يق ــشري                                        العنــف ال ــه         وإذ ي    )    ٢٠٠٨   (    ١٨٢٠      و )    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                 إىل قرارات

ــاملرأة   )    ٢٠١٣   (    ٢١٠٦       و )    ٢٠١٠   (    ١٩٦٠      و )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٩      و  )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٨    و                       املتعلقــة ب
                                                                              بتجديد ما تبذله حكومة ليربيا من جهود بتنسيق مع البعثة مـن أجـل                        وإذ يرحب                 والسالم واألمن،   

                                  ، يف هـذا الـصدد، باحلكومـة             ينـوه     وإذ                          سيما النساء واألطفـال،                                       تعزيز حقوق املدنيني ومحايتها، وال    
                                                                                                                         لتوقيعها على مبادرة االلتزام بإهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات الـيت أطلقتـها هيئـة األمـم املتحـدة                        

                                                                              أمهيـة تـوافر القـدر املالئـم مـن اخلـربة والتـدريب املـتعلقني بالـشؤون                        مـن جديـد                وإذ يؤكـد           للمرأة،  
                                                 اجلنسانية يف البعثات الصادر هبا تكليف من جملس األمن،
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                                                               يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمليات حفظ الـسالم،                         باجلهود اليت           وإذ يرحب   
                  علـى ضـرورة              التأكيـد       يكرر    وإذ                                                                 مبا فيها بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، قيد االستعراض الدقيق،           

                                                                             أن يتبع جملس األمن هنجا استراتيجيا صارما فيما يتصل بعمليات نشر قوات حفظ السالم،
                                                  لدويل، مبا يف ذلك اجلماعة االقتصادية لدول غـرب                                  عن تقديره للمجتمع ا              وإذ يعـرب   

                                                                                           أفريقيا واالحتاد األفريقي واحتاد هنر مانو ومكتب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، السـتمراره يف       
                  وإذ حيــيط علمــا                                                                                  تقــدمي الــدعم الــالزم لتوطيــد الــسالم واألمــن واالســتقرار يف ليربيــا واملنطقــة،  

ــع املــستوى الــذي عقــد يف   ــران   ٢٩                                               باالجتمــاع الرفي ــه /        حزي                        ، واشــترك يف رئاســته      ٢٠١٣        يوني
                                                                                                    املمثـل اخلــاص لغـرب أفريقيــا ورئـيس اجلماعــة االقتـصادية لــدول غـرب أفريقيــا واألمـني العــام       

                                                                            الحتاد هنر مانو، هبدف بدء عملية وضع استراتيجية دون إقليمية ملنطقة احتاد هنر مانو،
ــرر   ـــ              وإذ يقـ ــدا لل ــشكل هتديـ ــزال تـ ــا ال تـ ــة يف ليربيـ ــدوليني                                                              أن احلالـ ــن الـ                          سالم واألمـ

         املنطقة،  يف
                                           مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،         وإذ يتصرف  
   ؛    ٢٠١٤      سبتمرب /     أيلول   ٣٠                                        متديد والية بعثة األمم املتحدة يف ليربيا حىت     يقرر  -   ١  
                                                                                        أن حكومة ليربيـا تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية واملطلقـة عـن تـوفري األمـن                       يؤكد  -   ٢  

                                                                           احلكومة على إيالء األولوية لتطوير أجهزة األمن بـصورة فعالـة وسـريعة،          ث  وحي               ومحاية سكاهنا،   
          املناسب؛       الوقت                                                                   بطرق من بينها توفري ما يكفي من املوارد املالية وغريها من أشكال الدعم يف

                                                                          أن تتمثل املهـام الرئيـسية للبعثـة يف مواصـلة دعـم احلكومـة                                  يعيد تأكيد قراره    -   ٣  
                                                                                سـتقرار يف ليربيـا ومحايـة املـدنيني، وأن تقـوم البعثـة أيـضا، حـسب                                            من أجل تدعيم السالم واال    

                                                                                                             االقتضاء، بتقدمي الدعم للحكومـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود بغيـة إجنـاح انتقـال املـسؤولية األمنيـة                   
                                                                                                       الكاملـة إىل الــشرطة الوطنيــة الليربيــة عــن طريــق تعزيــز قــدرة تلــك الــشرطة علــى إدارة شــؤون  

                                                               مج تدريبــهم هبــدف التعجيــل باســتعدادهم لتحمــل املــسؤوليات                                  األفــراد احلــاليني، وحتــسني بــرا 
                                                                                                           األمنية، وأن تنسق تلك اجلهود مع الـشركاء كافـة، مبـا يـشمل حكومـة ليربيـا وقيـادة الـشرطة                      

                               الوطنية واجلهات الشريكة املاحنة؛
                                ، توصية األمني العام الداعيـة إىل   )    ٢٠١٢   ( ٦   ٢٠٦                             إىل تأييده، يف القرار         يشري  -   ٤  

                                                       كتائب وما يتصل هبا من عناصـر الـتمكني، علـى                                                     ختفيض القوام العسكري للبعثة بسحب أربع     
                  ، رهنـا بظـروف        ٢٠١٥         يوليـه    /       ومتوز     ٢٠١٢       أغسطس   /                                    ثالث مراحل، خالل الفترة ما بني آب      

       فـردا    ٣    ٧٥٠                                                                                               منطقة العمليات ومبا يتـسق معهـا، حبيـث تتبقـى يف البعثـة قـوة عـسكرية قوامهـا                     
                                    لصدد، بأن ينفذ املرحلة الثانيـة                                لألمني العام، يف هذا ا          ويأذن   ،      ٢٠١٥       يوليه   /                  تقريبا، حبلول متوز  
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ــدره    ــا قـ ــسكري مبـ ــصر العـ ــيض العنـ ــشرين    ١    ١٢٩                                               بتخفـ ــا بـــني تـ ــرة مـ ــردا يف الفتـ    /    األول                                           فـ
   ؛    ٢٠١٤      سبتمرب  /        وأيلول    ٢٠١٣       أكتوبر

                                                                                                اإلبقـاء علـى القـوام احلـايل املـأذون بـه لعنـصر الـشرطة يف البعثـة، البـالغ                          يقرر  -   ٥  
       شكلة؛                                      فردا، مبا يشمل عشر وحدات من الشرطة امل ١     ٧٩٥

                                                                               أن عمليات إعادة تشكيل البعثة يف املستقبل ينبغي أن تستند إىل تطـور                   يؤكد  -   ٦  
                                                                                                           الوضع يف امليدان وإىل حتسن قدرة حكومة ليربيـا علـى محايـة الـسكان بفعاليـة عـن طريـق بنـاء                       
                                                                                                قوات أمنية دائمة وفعالة وإصالح قطاع العدالـة، مبـا يـشمل احملـاكم والـسجون، هبـدف تـسلم              

                  ين للبعثة تدرجييا؛         الدور األم
                                                                           حكومة ليربيا والبعثة على اإلسراع بتحقيق تقدم يف عمليـة التخطـيط                 يشجع  -   ٧  

                                                                    حتديد ومعاجلة الثغرات األساسية مـن أجـل تيـسري النجـاح يف عمليـة           وعلى                     للمرحلة االنتقالية،   
                                                                                                       االنتقال، وذلك بسبل منها ترتيـب املهـام حـسب األولويـة، مبـا يـشمل تعزيـز حقـوق اإلنـسان                    
                                                                                                            واملصاحلة، وتقيـيم التحـديات األمنيـة مبـا فيهـا أمـن احلـدود، وتوطيـد املؤسـسات الدميقراطيـة،                     

                       إىل األمــني العــام أن        ويطلــب                                                                   وبــسط ســلطة الدولــة وتعمــيم خــدماهتا يف كامــل أراضــي البلــد، 
                                                                                                              جيري حتليال يركز على حتديد املزايـا النـسبية للبعثـة ولفريـق األمـم املتحـدة القطـري، وأن يبلـغ                      

               أن يطلــب إىل                    ويعــرب عــن عزمــه                                                          األمــن، يف تقريــره اخلتــامي، بنتــائج ذلــك التحليــل،       جملــس
ــام أن   ــني الع ــول                      األم ــا حبل ــد إىل ليربي ــة                            يوف ــام        هناي ــس        ٢٠١٤      ع ــات جمل ــام انتخاب ــب إمت                                     ، وعق

                                         بعثة تقييم فين تركـز علـى نقـل                                أكتوبر، بفترة وجيزة،   /                                   الشيوخ، اليت ستجري يف تشرين األول     
                                                                         ا يف ذلك اخليارات واجلداول الزمنية التفصيلية ملواصـلة نقـل مهـام البعثـة                         املسؤوليات األمنية، مب 

                         ، وأن يقـدم تقريـرا إىل       ٢٠١٥        يوليـه   /   متوز                                             أن تكتمل العملية احلالية إلعادة تشكيلها حبلول        بعد  
    ؛                                    عن النتائج اليت توصلت إليها البعثة    ٢٠١٥     مارس  /                          جملس األمن يف موعد أقصاه آذار

ــة أن يتــوافر للبعثــة مــا يلزمهــا مــن مستــشارين                 إىل األمــني ا      يطلــب  -   ٨                                                                        لعــام كفال
                                                                                                  متخصصني مؤهلني لديهم املهارات واخلربات املهنية املناسبة هلذه املرحلة االنتقاليـة بغيـة تعزيـز               

        تنفيـذ             اإلسـراع ب                                              سيما الشرطة الوطنيـة الليربيـة، علـى                                     زيادة قدرة احلكومة، وال       هبدف         التوجيه  
                                                              القانون والعدالة واحلوكمة وإصالح قطاع األمن، مبا يـشمل                                        برامج مستدامة يف جماالت سيادة    

                                                      اآلليات الالزمة حملاسبة مرتكيب أعمال العنف اجلنسي واجلنساين؛
                                                                              أن االستقرار على األجـل الطويـل سـيتطلب مـن حكومـة ليربيـا إرسـاء                  يؤكد  -   ٩  

                     بقائـه مـن أجـل                        واحلفاظ علـى      ،                                                             قطاع أمين يقوم على أساس االكتفاء الذايت واملقدرة والكفاءة        
                                                               البعثة، يف هذا الصدد، متشيا مع واليتها، إىل أن تواصـل                 ويدعو                                 بناء الثقة لدى مجيع الليربيني،      

                                                                                                       إجــراء التعــديالت الداخليــة الالزمــة، وأن تقــوم، بنــاء علــى طلــب مــن حكومــة ليربيــا، بتقــدمي   
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         املــصاحلة                                                                                     الــدعم إىل الــشعب واحلكومــة يف النــهوض باألولويــات احملــددة، مبــا يف ذلــك حتقيــق    
                                                                                             الوطنيــة واإلصــالح الدســتوري والالمركزيــة، مــع تعزيــز دعمهــا لإلصــالحات املتعلقــة بقطــاع 

                                                                         حكومة ليربيا علـى تعزيـز احتـرام حقـوق اإلنـسان، والكفـاءة                    ويشجع                        األمن وسيادة القانون،    
                                             ، وعلـى تكثيـف جهودهـا مـن أجـل تعزيـز                                                                     املهنية، وفعاليـة الرقابـة واملـساءلة يف القطـاع األمـين           

   ؛            صاحلة الوطنية  امل
                       زلــن يــواجهن معــدالت                                          ألن النــساء والفتيــات يف ليربيــا مــا                  يعــرب عــن قلقــه  -    ١٠  

                                حكومــة ليربيــا إىل أن تواصــل                        ويكــرر تأكيــد دعوتــه                                         مرتفعــة مــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين، 
                                                                        سـيما ضـد األطفـال، والعنـف اجلنـساين، وأن تـستمر، بالتنـسيق                                           مكافحة العنف اجلنـسي، وال    

                                                                                           مكافحـة إفـالت مـرتكيب هـذه اجلـرائم مـن العقـاب، وأن تـوفر سـبل االنتـصاف                                     مع البعثة، يف    
                                                                                      والدعم واحلماية للضحايا، مبا يف ذلك عن طريق احلمالت اإلعالميـة، ومـن خـالل االسـتمرار          
                                                                                                              يف تعزيز قدرات الشرطة الوطنيـة يف هـذا اجملـال، والتوعيـة بالتـشريعات الوطنيـة القائمـة بـشأن                     

                                                                           مة ليربيا علـى تعزيـز التزامهـا يف هـذا الـصدد، عـن طريـق أمـور                    حكو      ويشجع               العنف اجلنسي،   
                                                                                                       منها متويل إجراءات تنفيذ خطـة عملـها الوطنيـة بـشأن العنـف اجلنـسي واجلنـساين، والنـهوض                    

                                         بإمكانية جلوء النساء والفتيات إىل القضاء؛
                                  املتاحة، يف كفالـة التواصـل              القدرات                                     البعثة على أن تستمر، يف حدود            يشجع  -    ١١  

                                                                        ظام مع السكان املدنيني من أجل توعيتهم بواليتها وأنشطتها وزيادة فهمهم هلا؛     بانت
            املتاحـة،         القدرات                                                        حبكومة ليربيا أن تستمر، بدعم من البعثة، يف حدود              يهيب  -    ١٢  

                                                                                                   ومن فريق األمم املتحدة القطري والشركاء الدوليني، يف دعـم مـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب                   
ــها ويف ب  ــرارات يف                              الرتاعــات ويف حل ــأدوار يف صــنع الق ــشمل االضــطالع ب ــا ي ــسالم، مب ــاء ال                                                                       ن

   ؛                           ، ويف خمتلف جهود اإلصالح العامة                                مؤسسات احلكم يف مرحلة ما بعد الرتاع
                                                                           حكوميت كوت ديفوار وليربيا إىل مواصلة تعزيز تعاوهنما، مبـا يف ذلـك                  يدعو  -    ١٣  

                        سـيما فيمـا يتعلـق                     القطـريني، وال                                                                    بدعم من عملية األمم املتحدة والبعثة وفريقي األمـم املتحـدة            
                                                                                                    باملنطقة احلدودية، بوسائل منها زيادة الرصد وتبادل املعلومـات واختـاذ إجـراءات منـسقة، ويف                
                                                                                                 وضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة تتعلق باحلدود وهتدف ألمور منـها دعـم عمليـة نـزع سـالح                  

                          ة الطوعيـة لالجـئني علـى                                                                         املسلحني األجانب وإعادهتم إىل أوطاهنم علـى جـانيب احلـدود والعـود            
                             حنو يكفل هلم األمان والكرامة؛ 

ــه                    يعيـــد تأكيـــد  -    ١٤   ــا يف قراريـ ــاون بـــني البعثـــات املنـــصوص عليهـ                                                                            ترتيبـــات التعـ
         ويـدعو                                                         مبا يتماشـى مـع الـشروط املبينـة يف القـرارين،              ،   )    ٢٠١٣ (      ٢١٠٠        و  )    ٢٠٠٥ (     ١٦٠٩  

                                                                                                   األمم املتحدة يف كوت ديفوار وليربيا، مبا يف ذلك مجيع عناصر عملية األمـم املتحـدة والبعثـة،                  
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                                                                                                                     كل يف إطار واليتـه وقدراتـه ومنـاطق انتـشاره، إىل تعزيـز التعـاون فيمـا بينـها لتثبيـت اسـتقرار                         
                                                                ضع رؤيـة وخطـة اسـتراتيجيتني مـشتركتني، لـدعم الـسلطات                                             املنطقة احلدودية، بوسائل منها و    

                      اإليفوارية والليربية؛ 
                                                                       بنقل ثالث طائرات هيلكوبتر مسلحة من البعثـة إىل عمليـة األمـم                     حييط علما   -    ١٥  

                                                                                                        املتحدة، الستخدامها علـى طـول حـدود كـل مـن كـوت ديفـوار وليربيـا وعـرب تلـك احلـدود،                        
                                                                   أمهيـة ترتيبـات التعـاون فيمـا بـني البعثـات، يف ظـل                       ويؤكـد                                   ونقل أربع ناقالت أفراد مصفحة،      

                             تقليص حجم البعثة والعملية؛ 
                                                                        الدوائر املاحنة إىل مواصلة دعم حكومة ليربيا، وكذلك وكاالت األمـم                يدعو  -    ١٦  

ــة          ــه لتلبي ــا تبذل ــضاء، فيم ــة األخــرى، حــسب االقت ــسانية الفاعل ــات اإلن ــة واجله                                                                                                           املتحــدة املعني
                                       اريني الذين ما زالوا موجودين يف ليربيا؛                      احتياجات الالجئني اإليفو

                                                                      على ضرورة االتساق والتكامل بني جهود حفظ السالم وبناء الـسالم                يشدد  -    ١٧  
ـــزاع،      ــا بعــد الن ــة حلــاالت م ــة مــن أجــل التــصدي بفعالي                         إىل األمــني العــام أن         ويطلــب                                                                          والتنمي

                            التنـسيق والتعـاون مـع                                                                       يواصل، باالشتراك مع فريق األمم املتحدة القطري والشركاء الـدوليني،      
                                                                     مواصــلة إجــراءات إنــشاء مراكــز العدالــة واألمــن وإجنازهــا يف       إىل       ويــدعو                       جلنــة بنــاء الــسالم،  

                  بـاملالك الكامـل                     تلـك املراكـز             وتزويد                                         مع وضع الدروس املستفادة يف االعتبار                       الوقت املناسب،   
ــام، مــن أجــل املــسامهة يف حتــ      ــة عملــها بــشكل ت          سني ســبل                                                                                            مــن املــوظفني لتمكينــها مــن مزاول

                               جلنة بناء السالم علـى أن            ويشجع                                                          احلصول على خدمات العدالة واألمن يف كافة ربوع ليربيا،          
                                                                                                    تواصل، بعد التشاور الوثيق مع حكومة ليربيا، إعداد تقارير عن نتائج بعثاهتا وتوصياهتا بـشأن               

        وحتقيـق                                                                                              السبل اليت ميكنها هبا أن تسرع خبطى التقدم يف إصالح قطـاع األمـن وسـيادة القـانون                   
                 املصاحلة الوطنية؛

ــد  -    ١٨   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،           

                                              عن ذلك إىل جملس األمن وإىل البلدان املسامهة بقوات؛
                                                      حكومة ليربيا، بالتنـسيق مـع البعثـة ومـع فريـق                             أمهية أن تواصل               يؤكد كذلك   -    ١٩  

                                                                                                  األمـم املتحـدة القطــري والـشركاء الــدوليني، إنـشاء مؤســسات وطنيـة لألمــن وسـيادة القــانون       
                                   ، هلـذا الغـرض، علـى إحـراز              ويشجع                                                         تكون قادرة على العمل بكامل طاقتها وبصورة مستقلة،         

                               الـة وخطـة العمـل الوطنيـة                                                                تقدم منسق وسريع يف وضع وتنفيذ خطط تطوير قطاع األمن والعد     
                                                                         علـى تـوخي الفعاليـة والكفـاءة يف إدارة املـساعدات املقدمـة                          ويشجع كذلك                حلقوق اإلنسان،   
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                                                                 العدالة واألمـن، مبـا يف ذلـك املـساعدات املقدمـة مـن                    قطاعي                             لدعم جهود احلكومة يف إصالح      
                                   الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف؛

                                                غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو على أن يعـدا،                                     اجلماعة االقتصادية لدول         يشجع  -    ٢٠  
                                                                                                                بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا ومـساعدة مـن عمليـة األمـم املتحـدة والبعثـة،                         
                                                                                               حــسب االقتـــضاء، اســـتراتيجية دون إقليميـــة للتــصدي خلطـــر حتركـــات اجلماعـــات املـــسلحة   

                      ام أن يقــدم إفــادات                  إىل األمــني العــ       ويطلــب                                                 واألســلحة واالجتــار غــري املــشروع عــرب احلــدود،   
                                                                              منتظمة مبا جد من معلومات عن التقدم احملرز يف إعداد تلك االستراتيجية دون اإلقليمية؛

                                                                                 إىل األمني العام أن يطلعه بانتظام على الوضـع يف امليـدان مـع اسـتمرار                   يطلب  -    ٢١  
                   خطـة لعمليـة                                                                                            عملية إعادة تشكيل البعثة، وعلى التقدم احملرز يف تنفيذ املعايري االنتقاليـة وصـقل             

                                                                                                        االنتقال باالشتراك مع حكومة ليربيا، تـشمل العناصـر ذات األولويـة املـشار إليهـا يف الفقـرات                   
                                                                                                أعاله، وترتيبات التعـاون بـني عمليـة األمـم املتحـدة والبعثـة، وأن يقـدم إليـه                     ٩      و    ٨      و    ٧      و    ٣

         موعــد                        مث تقريــرا ختاميــا يف    ٢٠١٤        فربايــر  /        شــباط  ٢٨                                          تقريــرا ملنتــصف املــدة يف موعــد أقــصاه  
                        عن تنفيذ هذا القرار؛    ٢٠١٤      أغسطس  /    آب  ١٥      أقصاه 

   .                           إبقاء هذه املسألة قيد نظره    يقرر  -    ٢٢  
  
  


