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  ) ٢٠١٠ (١٩٦٢القرار 
ــذه جملـــــس األمـــــن يف جلـــــسته    ــودة يف  امل٦٤٥٨الـــــذي اختـــ ــانون األول٢٠عقـــ /  كـــ

   ٢٠١٠ ديسمرب
  ،إن جملس األمن  
 ١٩١١و ) ٢٠٠٩ (١٨٩٣  إىل قراراتــــه الــــسابقة، وال ســــيما القــــرارات إذ يــــشري  

 )٢٠١٠ (١٩٤٦ و) ٢٠١٠ (١٩٤٢ و) ٢٠١٠ (١٩٣٣ و) ٢٠١٠ (١٩٢٤ و) ٢٠١٠(
 ١٩٣٨، وبيانـــات رئيـــسه املتعلقـــة باحلالـــة يف كـــوت ديفـــوار، والقـــرار   )٢٠١٠ (١٩٥١ و
  بشأن احلالة يف ليربيا،) ٢٠١٠(

 بـسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة             قـوي  التزامه ال  وإذ يعيد تأكيد    
  وإذ يذكّر بأمهية مبادئ حسن اجلوار، وعدم التدخل، والتعاون اإلقليمي، ووحدهتا، 

 تـشرين  ٣١ على إجراء جوليت االنتخابـات الرئاسـية يف           الشعب اإليفواري  وإذ يهنئ   
    يف ظل مشاركة مكثّفة ومساملة،٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  و٢٠١٠ أكتوبر/األول

 إرادة الـشعب وتقـويض نزاهـة العمليــة    سـلب حمــاوالت هلجـة ممكنـة   بأشـد   وإذ يـدين   
  يف كوت ديفوار، يف عملية السالم  حمَرزاالنتخابية وأي تقدم

ــرب   ــه  وإذ يعـ ــالغ قلقـ ــن بـ ــف،  عـ ــصعيد العنـ ــر تـ ــشري إزاء خطـ ــادة وإذ يـ  إىل أن قـ
يف ومحايــة الــسكان املــدنيني ديفــوار يتحملــون املــسؤولية الرئيــسية عــن ضــمان الــسالم   كــوت

أقـصى قـدر مـن    وأطراف الرتاع التصرف ب مجيع أصحاب املصلحة   وإذ يطالب  ،كوت ديفوار 
  أعمال العنف وضمان محاية املدنيني،لتفادي جتدد  االنضباط
بقرارات الدورة االستثنائية لـسلطة رؤسـاء الـدول واحلكومـات للجماعـة              وإذ يرحب   

ــوم          ــا ي ــودة يف أبوج ــوار، املعق ــشأن كــوت ديف ــا ب ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل ــانون ٧االقت  ك
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رة يف  وقــرارات جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي الــصاد  ٢٠١٠ديــسمرب /األول
  اجتماعه الثاين واخلمسني بعد املائتني،

بــالقرار الــذي اختذتــه اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، يف    وإذ حيــيط علمــا  
 من بروتوكول اجلماعة االقتـصادية      ٤٥، بتطبيق أحكام املادة     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٧

ت علـى كـوت ديفـوار، تـشمل     املتعلق بالدميقراطية واحلوكمة الرشيدة فيما خيص فرض جـزاءا   
   يف مجيع هيئات صنع القرار التابعة للجماعة االقتصادية حىت إشعار آخر، ملهاتعليق ع
 /كــــانون األول ٦ الــــصادر يف الحتــــاد األفريقــــيببيــــان رئــــيس ا وإذ حيــــيط علمــــا  
 كــانون ٩وبقــرار جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي الــصادر يف   ٢٠١٠ ديــسمرب
 فريقـي إىل أن ألبتعليق مشاركة كوت ديفوار يف مجيع أنشطة االحتـاد ا    ،  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  ا فعال بالسلطة يف الدولة، يضطلع الرئيس املنتخب دميقراطي
اتفـاق  ” (٢٠٠٧مـارس  / آذار٤ إىل أنه أيد االتفاق املوقَّع يف واغـادوغو يف   وإذ يشري   

  ب باالتفاقات التكميلية األربعة الالحقة،، وإىل أنه رّح)S/2007/144، “واغادوغو السياسي
ــثين   ــاوري    وإذ ي ــز كومب ــا فاســو بلي ــيس بوركين ــى رئ ــُمـال”( عل ــدور  )“رسَِّي ــى ال ، عل

  احلاسم الذي اضطلع به من أجل دعم عملية السالم وإجراء االنتخابات الرئاسية وإكماهلا، 
التــام  دعمــه تأكيــدوإذ يعيــد  يف كــوت ديفــوار، بّنــاءاألمــني العـام ال دور  بــوإذ يــشيد  

  ، يف تنفيذ واليتهملمثله اخلاص
 باجلهود املستمرة الـيت يبـذهلا االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول                 وإذ ُيشيد   

غرب أفريقيـا يف سـبيل تعزيـز الـسالم واالسـتقرار يف كـوت ديفـوار، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن                 
  دعمه الكامل هلما،

 إزاء عمليـات نـشر قـوات    ا صـارم  ااسـتراتيجي  الس هنج اجملإىل اتباع    احلاجة وإذ يؤكد   
إىل سالم مستدام عندما تتقيـد      ستؤدي على األرجح    حفظ السالم، وأن املشاركة الكبرية فيها       

 بـاعتزام األمـني العـام إبقـاء مجيـع عمليـات          وإذ يرحـب  بالتزاماهتـا وواجباهتـا،     مـا   أطراف نزاع   
   أمهية التخطيط ملواجهة الطوارئ، ظوإذ يالح، عن كثبحفظ السالم قيد االستعراض 

 اجلـاري  للبلدان املـسامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة علـى دعمهـا               وإذ ُيعرب عن تقديره     
   كوت ديفوار،يفلعملية السالم 

ترتيبــات التعــاون بــني عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار    وإذ يــضع يف اعتبــاره  
ــا واحلاجــة إىل     ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــموبعث ــم امل  دع ــة األم ــدرة بعث ــى    ق ــا عل تحــدة يف ليربي

  ، اواليته أداء
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 ألي حماولـة لزعزعـة عمليـة الـسالم يف كـوت      القويـة  إدانتـه   عـن اإلعـراب وإذ يكـرر    
ــوة،    ــام دون إبطــاء    ديفــوار، خاصــة باســتخدام الق ــه القي ــاولوإذ يعــرب عــن اعتزام ــة بتن  احلال

  ،  وقعت أي حماولة من هذا القبيل إذا
ــد أحــاط عل    ــاوق ــا  م ــر األمــني الع ــؤرخ(S/2010/600) م بتقري ــاين ٢٣    امل ــشرين الث  / ت
  ،٢٠١٠ نوفمرب

) ٢٠٠٩(   ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  
 ١٨٨٢    و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢املتعلقـــة بـــاملرأة والـــسالم واألمـــن، وقراريـــه ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
) ٢٠٠٩(   ١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤لح، وقراريـه    املتعلقني باألطفال والنـزاع املـس    ) ٢٠٠٩(

  املتعلقني حبماية املدنيني يف النـزاعات املسلحة، 
 بــأن احلالــة يف كــوت ديفــوار ال تــزال تــشكل خطــرا يهــدد الــسالم واألمــن وإذ يقــرر  

  املنطقة، الدوليني يف 
    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
علـى احتـرام إرادة     وأصحاب املصلحة يف كوت ديفـوار       راف   مجيع األط  حيث  - ١  

اعتراف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتـاد         ضوءيف   االنتخابات،   ةجيالشعب ونت 
لكوت ديفوار وممثال لصوت الـشعب اإليفـواري     منتخبا   فريقي باحلسن درامان واتارا رئيساً    ألا

  اللجنة االنتخابية املستقلة؛  ذلك كما أعلنت عنالذي مت التعبري عنه حبرية 
عــن طريــق ممثلــه اخلــاص وســبل أخــرى،  يــسر، ي  أن األمــني العــاممــن يطلــب  - ٢  

حسب االقتضاء، احلوار السياسي بني أصحاب املصلحة اإليفواريني، من أجل ضـمان الـسالم              
ادية اجلماعــة االقتــص هبــااعترفــت  كمــا االنتخابــات الرئاســية نتيجــةيف كــوت ديفــوار واحتــرام 

  لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي؛
 جتديد والية عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، علـى النحـو احملـدد                  يقرر  - ٣  

  ؛٢٠١١يونيه / حزيران٣٠، حىت )٢٠١٠ (١٩٣٣يف القرار 
القـوام املـأذون بـه لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت        جممـوع   اإلبقاء علـى     يقرر  - ٤  
 ١٩٢ جنـدي وضـابط أركــان و   ٧ ٢٠٠ردا مبـا يــشمل عـددا أقـصاه     فـ ٨ ٦٥٠وهـو  ديفـوار  

 وفقـا ملـا أذن بـه          مـوظفي مجـارك معـارين،      ٨ من أفـراد الـشرطة و        ١ ٢٥٠مراقبا عسكريا، و    
  ؛ ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠، حىت )٢٠١٠ (١٩٣٣القرار 

، بتمديــد فتــرة )٢٠١٠ (١٩٤٢ أن يــأذن لألمــني العــام، عمــال بــالقرار يقــرر  - ٥  
  ؛٢٠١١مارس / آذار٣١ حىت ة عسكري إضايف بصورة مؤقت٥٠٠دد يصل إىل نشر ع
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، بـأن ميـدد إىل      )٢٠١٠ (١٩٥١أن يـأذن لألمـني العـام، عمـال بـالقرار            يقرر    - ٦  
 املؤقــت مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا إىل عمليــة األمــم   الّنقــلغايــة أربعــة أســابيع إضــافية  

ث سرايا مـشاة ووحـدة طـريان مؤلفـة مـن اثنـتني مـن        املتحدة يف كوت ديفوار عددا أقصاه ثال     
  الطائرات العمودية العسكرية املتعددة األغراض؛ 

القــوات، مزيــد مــن بنقــل ينظــر يف اإلذن لألمــني العــام  عزمــه علــى أن يؤكــد  - ٧  
، بني بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                     ما قد يلزم  حسب  

، ويهيـب بالبلـدان املـسامهة بقـوات         )٢٠٠٥ (١٦٠٩ وفقا ألحكام القرار     ،تعلى أساس مؤق  
  أن تدعم جهود األمني العام يف هذا الصدد؛ 

 على أمهية مواصلة عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار دعـم عمليـة               يشدد  - ٨  
نتخابــات  ومــن بينــها االاملكتِملــة، وخاصــة إمتــام املهــام غــري  اإليفواريــة وفقــا لواليتــهاالــسالم 

التــشريعية، وإعــادة توحيــد الــبالد، وإعــادة بــسط ســلطة الدولــة يف مجيــع أرجــاء البلــد، ونــزع  
وتعزيـز مؤسـسات    سالح املقاتلني الـسابقني وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم، وحـل امليليـشيات،               

 وتعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، مــع إيــالء اهتمــام  وإصــالح قطــاع األمــنســيادة القــانون، 
  ؛ الطفل واملرأةخاص حلالة

 اســـتمرار ورود تقـــارير، عـــن ارتكـــاب انتـــهاكات حلقـــوق اإلنـــسان   يـــدين  - ٩  
والقانون اإلنساين حبق مدنيني يف شىت أحناء البلد، مبـا فيهـا العديـد مـن أعمـال العنـف اجلنـسي                      

 جبميـع األطـراف اإليفواريـة أن تكفـل، بـدعم            ويهيـب اليت أفلت املسؤولون عنها من العقاب،       
ن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، محاية املدنيني، وال سيما النـساء واألطفـال               متواصل م 

واملشردون داخليا، ويشدد على ضـرورة تقـدمي اجلنـاة إىل العدالـة ويهيـب جبميـع األطـراف أن          
تتخذ التدابري الالزمة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنف اجلنسي ومنع وقوعهـا ومحايـة             

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٠ من قراره ١٧ إىل ١٤ا، ويعيد تأكيد الفقرات من املدنيني منه
 عمليــة األمــم مــع أنــشطة مجيــع األطــراف علــى أن تـــتعاون تعاونــا تامـــا حيــث  - ١٠  

كفالــة سالمتهـمـــا بطــرق منــها املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية الــيت تدعمهـــا،   
 أراضــيبــصورة مباشــرة إىل مجيــع أحنــاء ة ودون إعاقــوأمنهـمـــا وحريـــة تنقلهـمـــا ووصوهلـمـــا 

كوت ديفوار، مبا يف ذلـك اهليئـات اإلداريـة واهليئـات التابعـة للدولـة، مـن أجـل متكينـهما مـن                        
  تنفيذ واليتيهما تنفيذا كامال؛ 

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تقــوم، بالتنــسيق مــع   مــن  يطلــب  - ١١  
 صـاحبة   الرئيـسية  واجلهـات الـسياسية   فري األمن للحكومـة     السلطات اإليفوارية املعنية، بدعم تو    

  ؛ املصلحة
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 مجيـع أصـحاب املـصلحة اإليفـواريني املعنـيني علـى اسـتئناف بـث مجيـع                   حيث  - ١٢  
ــة يف كــوت ديفــوار دون تــأخري،      كــذلك علــى إتاحــة  موحيــثهوســائط اإلعــالم غــري احلكومي

علــى وصــوال متكافئــا و ،ة للدولــة وخباصــة منــها التابعــ،إمكانيــة الوصــول إىل وســائط اإلعــالم
ــع  ــاق أوســ ــة     نطــ ــى الكراهيــ ــسكان علــ ــريض الــ ــتخدامها لتحــ ــن اســ ــاع عــ ــى االمتنــ ، وعلــ

  ؛ والعنف والتعصب
ورصـد  مبواصلة مراقبـة   أمهية قيام عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار          يؤكد  - ١٣  

 ٢٠٠٣يو مــا/ أيــار٣ املــؤرخ اســتمرار امتثــال األطــراف التفــاق وقــف إطــالق النــار الــشامل   
  ؛االقتتالاستئناف للحيلولة دون 

ــتخدام مجيــع       ذكّر ُيــ  - ١٤   ــوار باس ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــه أذن لعملي بأن
  الوسائل الالزمة لالضطالع بواليتها، يف حدود قدراهتا ويف مناطق انتشارها؛

ــة املــدني    تأكيــد يكــرر  - ١٥   ــة يف محاي ــها املتمثل ــذ واليت ــة بتنفي ــام العملي ــة قي ني،  أمهي
  سيما يف ضوء املخاطر اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان واملدنيون حاليا يف البلد؛ ال

حمــددة جــزاءات  ، مــن ضــمنهافــرض جــزاءاتاســتعداده ل مــن جديــد يؤكــد  - ١٦  
عملية السالم واملصاحلة الوطنيـة،     هتديد   ضد األشخاص الذين يقومون بأمور من بينها         ،اهلدف

عمليـة  أنـشطة    العمليـة االنتخابيـة وعرقلـة        نتيجـة تقـويض     إىلالـسعي   وسائل ضمنها   من خالل   
ــوار   ــة  األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة الفاعل ــهاكات   واجلهــات الدولي  األخــرى، وارتكــاب انت

ــسيمة ــدويل، ع     جـ ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسان والقـ ــوق اإلنـ ــه يف    حلقـ ــصوص عليـ ــو املنـ ــى النحـ لـ
  ؛ )٢٠١٠ (١٩٤٦ القرار

 اإلذن الذي منحه جملـس األمـن     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ أن ميدد حىت     يقرر  - ١٧  
إىل القوات الفرنسية من أجل تقدمي الدعم، يف حدود نطاق انتـشارها وقـدراهتا، لعمليـة األمـم                  

  املتحدة يف كوت ديفوار؛
ــب  - ١٨   ــن  يطلــ ــصاه     مــ ــد أقــ ــه، يف موعــ ــدم لــ ــام أن يقــ ــني العــ  / آذار٣١األمــ
 يشمل تقييما ملدى احلاجـة إىل متديـد         ، يف امليدان  ، تقرير منتصف مدة عن احلالة     ٢٠١١ مارس

ــرارين    ــا يف القـ ــراد اللـــتني أُذن هبمـ ــؤقتتني لألفـ  ١٩٥١ و) ٢٠١٠ (١٩٤٢عملـــييت النـــشر املـ
وعـن  يف امليـدان    ، عن احلالـة     ٢٠١١مايو  / أيار ٣١، وتقريرا كامال، يف موعد أقصاه       )٢٠١٠(

  تنفيذ هذا القرار؛ 
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ــب  - ١٩   ــي    مــن  يطل ــة تقي ــاد بعث ــام إيف ــني الع ــوار، بعــد    األم ــين إىل كــوت ديف م تق
، ســتركز علــى تطــورات احلالــة  ٢٠١١االنتخابــات التــشريعية املقــرر إجراؤهــا يف مطلــع عــام  

مـن   ويطلـب كـذلك   األمنية وآفاق ترسيخ االستقرار يف البلد بعد اكتمال الـدورة االنتخابيـة،             
ه، توصــيات بــشأن  أعــال١٨ يف الفقــرة املــذكوراألمــني العــام أن يقــدم لــه، يف التقريــر النــهائي 

ــيت   ــديالت ال ــوار       ميكــنالتع ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــوام عملي ــى هيكــل وق ــا عل  إدخاهل
  االقتضاء؛  حسب

   .بقي املسألة قيد نظره أن ُييقرر  - ٢٠  
  


