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  ) ٢٠١١ (١٩٦٧القرار     
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٩، املعقودة يف ٦٤٦٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
ــشيـر   ــسابقة إذ يـ ـــراراته الـ ــرارات  ، إىل قــ ــيما القـ  ١٩٥١و ) ٢٠١٠ (١٩٦٢ وال سـ

بيانــات رئيــسه ، وإىل )٢٠١٠ (١٩٣٣ و )٢٠١٠ (١٩٤٢ و) ٢٠١٠ (١٩٤٦ و) ٢٠١٠(
  إلقليمية،السابقة املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار ويف املنطقة دون ا

) S/2011/5 (٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٧ إىل رسالة األمني العـام املؤرخـة         وإذ يشري   
مليـة  يف ع ألفـراد العـسكريني     مـن ا   ٢ ٠٠٠ى فيها بالنشر املؤقت لعـدد إضـايف قوامـه           اليت أوص 

ــران ٣٠ ىتاألمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، حــ   ــه /حزي القــدرات باإلضــافة إىل ، ٢٠١١يوني
   ،)٢٠١٠ (١٩٤٢أذن هبا القرار املؤقتة من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة اليت 

مـن   ٦ إىل   ٤ إىل ترتيبات التعاون بني البعثات املنصوص عليهـا يف الفقـرات             وإذ يشري   
 وإذ يـشري إىل     ،)٢٠١٠ (١٩٣٨ من القرار    ٦ويف الفقرة   ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩قرار جملس األمن    

واعتزامـه النظـر يف اإلذن لألمـني العـام بنقـل املزيـد مـن               ) ٢٠١٠ (١٩٦٢ من القـرار     ٧الفقرة  
القـــوات، حـــسب االقتـــضاء، بـــني بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ليربيـــا وعمليـــة األمـــم املتحـــدة يف 

  ديفوار على أساس مؤقت،  كوت
مثلــه اخلــاص يف د دعمــه الكامــل مليعيــد تأكيــ علــى مبــادرات األمــني العــام ووإذ يــثين  

  ،من أجل اضطالعه بواليته بغية إجياد حل سلمي للحالةكوت ديفوار 
قلقـــه إزاء اســـتمرار العنـــف وانتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان يف بـــالغ  عـــن وإذ يعـــرب  
،  وضــد املــدنيني ديفــوار، مبــا يف ذلــك ضــد حفظــة الــسالم التــابعني لألمــم املتحــدة         كــوت
رائم ضـد مـوظفي األمـم املتحـدة         اجلـ  املـسؤولني عـن ارتكـاب        سـبة حما على ضرورة    يشدد وإذ

  واملدنيني،
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   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــام يف رســالته املؤرخــة        يق ــه األمــني الع ــا أوصــى ب ــى حنــو م ــأذن، عل  أن ي

ــاين  ٧ ــاير /كــانون الث ــه   ،)S/2011/5 (٢٠١١ين ــدد إضــايف قوام ــشر ع ــن ٢ ٠٠٠ بن ــراد  ام ألف
  ؛ ٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠ حىت ملية األمم املتحدة يف كوت ديفواريف عالعسكريني 

ــرر  - ٢   ــأذن يق ــام يف رســالته املؤرخــة      أن ي ــه األمــني الع ــا أوصــى ب ــى حنــو م ، عل
ــاين  ٧ ــاير /كــانون الث ــد ، )S/2011/5 (٢٠١١ين ــشار بتمدي ــة  انت ــدرات املؤقت ــن اإلضــافية الق م

ــراد  ــسكريني وأفـ ــراد العـ ــشرطة األفـ ــرار   الـ ــا مبوجـــب القـ ــأذون هبـ ــىت )٢٠١٠( ١٩٤٢ املـ  حـ
  ؛٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠

 مـن  ٦الفقرة  بـ و) ٢٠١٠ (١٩٥١ أن يأذن لألمني العام، عمـال بـالقرار          يقرر  - ٣  
النقــل املؤقــت مــدة أن ميــدد لفتــرة تــصل إىل أربعــة أســابيع إضــافية بــ، )٢٠١٠ (١٩٦٢القـرار  

مـــن بعثـــة  للخـــدمات عمـــوديتني مـــن طـــائرتنيلـــثالث ســـرايا مـــشاة ووحـــدة جويـــة مؤلفـــة  
  املتحدة يف ليربيا إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛  األمم

 مــن قــرار جملــس  ٦ و ٤عمــالً بــالفقرتني مؤقتــا وأن يــأذن بــأن ُتنقــل،  يقــرر   - ٤  
 يف  طواقمها من بعثـة األمـم املتحـدة       ب، ثالث طائرات عمودية مسلحة      )٢٠٠٥ (١٦٠٩األمن  
أوصـى بـه      ملـدة أربعـة أسـابيع، علـى حنـو مـا             يف كـوت ديفـوار     عمليـة األمـم املتحـدة     إىل  ليربيا  

 ويطلـب إىل األمـني      )S/2011/5 (٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٧األمني العام يف رسالته املؤرخة      
  العام أن يبقيه على علم باجلهود املبذولة يف هذا الصدد؛

 حمــلّ ليحلــوا مــن أفــراد وحــدات الــشرطة املــشكّلة، ٦٠ أن يــأذن بنــشر يقــرر  - ٥  
احلـشود غـري     تـشكلها  لتهديـدات الـيت   واجهـة ا   مل  وذلـك  شـرطة األمـم املتحـدة،     من عناصر    ٦٠

 ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٧، على حنو ما أوصى به األمني العام يف رسـالته املؤرخـة      املسلحة
)S/2011/5(؛  

 العام أن يدرج يف استعراض منتصف املدة املقـرر أن يقدمـه             إىل األمني يطلب    - ٦  
 استعراضــا لعمليــات النــشر املؤقــت لألفــراد املــشار ٢٠١١مــارس /آذار ٣١يف موعــد أقــصاها 
   أعاله؛٥ و ٢ و ١إليها يف الفقرات 

 أن يأذن بالنشر الفوري لقدرات إضافية علـى النحـو املنـصوص عليـه يف           يقرر  - ٧  
 تقـدمي الـدعم     املسامهة بقوات وبـأفراد شـرطة     إىل البلدان    ويطلبأعاله،   ٥ و   ٤ و   ١الفقرات  

   يف هذا الصدد؛
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ــه ل تأكيــد يكــرر  - ٨   لممثــل اخلــاص لألمــني العــام باســتخدام مجيــع الوســائل    إذن
 محايــة املــدنيني ، مبــا يف ذلــك األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار الــضرورية لتنفيــذ واليــة عمليــة 

دعمـه دعمـاً تامـاً      منـاطق انتـشارها، وي    ضـمن   ، يف حدود قدراهتا و    كة العملية  حرية حر  وكفالة
  يف هذا الصدد؛ 

عمليـة  أفـراد   مجيع األطراف بأن تتقيد بدقـة بالتزامهـا بـاحترام سـالمة          يطالب  - ٩  
 االحتــرام الكامــل حلريــة حركــة عمليــة كفالــةمــوظفي األمــم املتحــدة، وســائر األمــم املتحــدة و

إىل ووصوهلما بـصورة مباشـرة ودون أي إعاقـة          سية اليت تدعمها،    األمم املتحدة والقوات الفرن   
 حيـث ، كمـا  كوت ديفوار، مبا يف ذلك إىل مجيـع اهليئـات اإلداريـة واحلكوميـة     إقليم  مجيع أحناء   

  ؛إبطاءفندق غولف دون على الرفع الفوري للحصار املستمر املفروض حول 
اصـة حمطـة اإلذاعـة      خب و  وسـائط اإلعـالم،    السـتخدام فـوري   الوقف  ال ب يطالب  - ١٠  

نــشر معلومــات كاذبــة والتحــريض علــى الكراهيــة والعنــف، مبــا يف يف والتليفزيــون اإليفواريــة، 
، وذلــك دون عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوارخباصــة ضــد األمــم املتحــدة وضــد ذلــك 

  ؛إخالل حبرية التعبري
اهلـدف، علـى    جـزاءات حمـددة      اسـتعداده لفـرض تـدابري، تـشمل           تأكيد يكرر  - ١١  

يف جملـس األمـن     على حنو ما أكده      عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار،        عملالذين يعرقلون   
  ؛)٢٠١٠ (١٩٦٢و  )٢٠١٠( ١٩٤٦قراريه 

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٢  
  


