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  ) ٢٠١١ (١٩٧٥القرار     
    ٢٠١١مارس / آذار٣٠املعقودة يف  ٦٥٠٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  إن جملس األمن،  
 ١٨٩٣و ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢قـــــرارات الال ســـــيما و إىل قراراتـــــه الـــــسابقة، إذ يـــــشري  

) ٢٠١٠ (١٩٤٢و   ) ٢٠١٠ (١٩٣٣و   ) ٢٠١٠ (١٩٢٤و   ) ٢٠١٠ (١٩١١ و) ٢٠٠٩(
 ١٩٦٨و   ) ٢٠١١ (١٩٦٧و   ) ٢٠١٠ (١٩٦٢و   ) ٢٠١٠ (١٩٥١و   ) ٢٠١٠ (١٩٤٦ و
ــوار، و    إىل و) ٢٠١١( ــة يف كــوت ديف ــشأن احلال ــسه ب ــات رئي ــرار إىل بيان ) ٢٠١٠ (١٩٣٨الق

  بشأن احلالة يف ليربيا،
بسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا وسـالمة أراضـيها        القوي   التزامه   وإذ يؤكد من جديد     

  ن اجلوار، وعدم التدخل، والتعاون اإلقليمي، إىل أمهية مبادئ حسيشري وإذووحدهتا، 
ــ   ــدوإذ يكـ ــه رر تأكيـ ــشديدة  رغبتـ ــلّ األزالـ ــات يف  يف حـ ــت االنتخابـ ــيت أعقبـ ــة الـ  مـ
التوصل إىل حل سياسي شامل حيفـظ الدميقراطيـة والـسالم،           تتطلب  اليت  ديفوار سلمياً و   كوت
   كوت ديفوار،أهايل املصاحلة الدائمة بني ويعزز

اءة اليت يبـذهلا الفريـق الرفيـع املـستوى التـابع لالحتـاد األفريقـي                د البنَّ  على اجلهو  وإذ يثين   
 دعمــه لالحتــاد األفريقــي واجلماعــة تأكيــد وإذ يكــررمــن أجــل حــلّ األزمــة يف كــوت ديفــوار،  

  ديفوار، االقتصادية لدول غرب أفريقيا اللتزامهما حبل األزمة يف كوت
 جلـسته  يفاختـذه   لالحتاد األفريقي الذي     بقرار جملس السالم واألمن التابع       وإذ يرحب   
  يف٢٠١١مـــارس / آذار١٠علـــى مـــستوى رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات، يف املعقـــودة  ٢٦٥
الــيت أبابــا، والــذي يؤكــد جمــدداً مجيــع قراراتــه الــسابقة بــشأن التــدهور الــسريع لألزمــة    أديــس
 الـيت  خابـات الرئاسـية  النتلاليت تواجهها كوت ديفـوار منـذ اجلولـة الثانيـة            واالنتخابات  ت  بأعق

أالســان تعتـرف بانتخــاب الـسيد   وهــي قـرارات  ، ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ٢٨ يفجـرت  
  رئيساً جلمهورية كوت ديفوار،درامان واتارا 
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البيـان والقـرار بـشأن كـوت ديفـوار      يط علمـا ب حيـ ، و الـسياسية   باملبـادرات  وإذ يرحب   
 للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب     ةتابعـ ال هيئـة رؤسـاء الـدول واحلكومـات    اعتمـدهتما   نلـذي لا

  ،٢٠١١مارس /آذار ٢٤ يف أفريقيا
ــالغ    ــوإذ يعــرب عــن قلقــه الب  وخطــر صاعد العنــف مــؤخراً يف كــوت ديفــوار  إزاء ت

 مجيع األطراف على إبداء أقصى درجـات ضـبط       حيثإذ  واالنتكاس والعودة إىل حرب أهلية،      
   سلمياً،حلّ خالفاهتاعلى النفس ملنع بلوغ هذه النتيجة، و

 االستفزازية اليت تـشكل حتريـضا علـى    مجيع األعمال والبيانات بشكل قاطع  وإذ يدين   
  التمييز والعداء والكراهية والعنف من جانب أي طرف،

  التجـــاوزات واالنتـــهاكات اخلطـــرية للقـــانون الـــدويل يف كـــوت ديفـــوار، وإذ يـــدين  
وإذ يؤكــد ان وقــانون الالجــئني، ذلــك القــانون اإلنــساين الــدويل وقــانون حقــوق اإلنــس يف مبــا
  أن األطـراف يف   تأكيـد  يكـرر إذ  ومحاية املـدنيني    لكل دولة عن    األساسية   املسؤولية   جديد من
محايـة  كفالـة   املسؤولية األساسية عن اختاذ مجيـع اخلطـوات املمكنـة ل          ل  تتحّمزاعات املسلحة   ـالن

ائـق وتـأمني سـالمة العـاملني        املدنيني وتسهيل مرور املساعدات اإلنسانية بسرعة ومـن دون عو         
 ١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قراراتــه   وإذ يــشرييف اجملــال اإلنــساين،  

) ٢٠٠٥ (١٦١٢ه يـــ بـــشأن املـــرأة والـــسالم واألمـــن، وقرار   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩(
ــال والنــ  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ــشأن األطف ــسلح، وقرارـب ــزاع امل  ١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ه ي
  زاعات املسلحة،ـة املدنيني يف النبشأن محاي) ٢٠٠٩(

 / آذار٢٥ املــــؤرخ A/HRC/16/25 بقــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان    وإذ يرحــــب  
ــارس ــة حتقيــق دوليــة مــستقلة للتحقيــق يف الوقــائع       ب، مبــا يف ذلــك قــراره   ٢٠١١ م إيفــاد جلن

كبـت يف  حلقـوق اإلنـسان ارتُ  بادعاءات وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة    والظروف احمليطة   
  ،٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يف اليت جرت  ديفوار عقب االنتخابات الرئاسية كوت

، جلــسيمةواالنتــهاكات ااالعتــداءات هــذه  ضــرورة حماســبة املــسؤولني عــن وإذ يؤكــد  
  اليت ارتكبتها القوات اخلاضعة لسيطرهتم، يف ذلك مبا

ملــدنيني قــد  أن اهلجمــات الـيت ُتــشن حاليـا يف كــوت ديفـوار ضــد الـسكان ا    وإذ يـرى   
وأنه جيب حماسبة مـرتكيب هـذه اجلـرائم مبوجـب القـانون             ترقى إىل مرتبة جرائم ضد اإلنسانية،       

واليتـــها القـــضائية مـــسألة إىل أن احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، قـــد تبـــت يف  وإذ يـــشري الـــدويل 
 مــن نظــام رومــا ١٢ مــن املــادة ٣كــوت ديفــوار علــى أســاس الفقــرة   احلالــة يفيتعلــق ب مــا يف
  ،ألساسيا

   أن احلالة يف كوت ديفوار ال تزال تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني،وإذ يقرر  
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   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
علـى احتـرام إرادة     اجلهـات املعنيـة األخـرى        مجيع األطـراف اإليفواريـة و      حيث  - ١  

ــارا  الــشعب وانتخــاب الــسيد   سا لكــوت ديفــوار، علــى النحــو الــذي   رئيــأالســان درامــان وات
  واالحتـاد األفريقـي، وبـاقي اجملتمـع الـدويل      االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،    اعترفت به اجلماعة    

 بـالوقف الفـوري ألعمـال العنـف ضـد           يطالـب و  مـؤخرا  عد العنـف  ا عن قلقه إزاء تـص     يعربو
  ؛لنساء واألطفال واملشردين داخليااملدنيني، مبن فيهم ا

ــراف إىل  مجيـــدعو  - ٢   ــاد  الـــسعي وراء يـــع األطـ احلـــل الـــسياسي الـــشامل لالحتـ
جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد          الـذي اختـذه     قرار  ال بـ  يرحـب األفريقي، ويف هذا الصدد،     

مــارس بتعــيني ممثــل ســام لتنفيــذ احلــل الــسياسي الــشامل ويهيــب جبميــع  /آذار ١٠ األفريقــي يف
  األطراف أن تتعاون معه تعاوناً تاماً؛

بعــدم قبــول احلــل الــسياسي الــشامل الــذي اغبــاغبو  قــرار الــسيد لــوران يــدين  - ٣  
  ؛ على التنحي على الفوروحيثهاقترحه الفريق الرفيع املستوى الذي أنشأه االحتاد األفريقي، 

 مجيــع مؤسـسات الدولــة يف كــوت ديفـوار، مبــا يف ذلـك قــوات الــدفاع    حيـث   - ٤  
أالسـان  هلا الشعب اإليفواري للرئيس     سلطة اليت خوَّ  واألمن يف كوت ديفوار، على اخلضوع لل      

العنـف الـيت ترتكبـها قـوات        العراقيـل وأعمـال      اهلجمـات والتهديـدات و     ويـدين ،  درامان واتارا 
الدفاع واألمن يف كـوت ديفـوار، وامليليـشيات واملرتزقـة ضـد مـوظفي األمـم املتحـدة، وإعاقـة                   

ــدنيني، و   ــة امل ــهم يف محاي ــهاك رصــد عمل ــسان جتــاوزات وانت ــوق اإلن ــى  ات حق ــساعدة عل  وامل
 علــى وجــوب حماســبة املــسؤولني عــن هــذه اجلــرائم مبوجــب القــانون   ويــشدد، التحقيــق فيهــا

، إىل التعـاون التـام   وقواتهاغباغبو  مجيع األطراف، ال سيما أنصار السيد لوران       ويدعوالدويل،  
املتعلقــة العمليــة عــن التــدخل يف أنــشطة الكــف مــع عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، و

  ؛بتنفيذ واليتها
 فـيهم  مبـن ،  املـدنيني  ضـد  املرتكبـة  العنـف  أعمـال  جلميـع احلازمـة    إدانتـه  يكرر  - ٥  
 وجتـاوزات  انتـهاكات  مـن  ذلـك  وغـري  األجانـب،  والرعايـا واملشردين داخليـاً     واألطفال النساء
 ،القـضاء  نطـاق  خـارج  القتـل  وعمليـات  القـسري  االختفـاء  حـاالت  سـيما  ال اإلنسان، حقوق
 ؛ اجلنسيالعنف أشكال من ذلك وغري واالغتصاب وتشويههم األطفال وقتل

 ويـشدد ،  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمم لعمليةاإلذن الذي منحه     إىل يشري  - ٦  
 واليتـها  لتنفيـذ الالزمـة    الوسـائل  مجيع باستخدام ،وهي تنفذ واليتها حبياد    ،على دعمه التام هلا   

يف حدود إمكانياهتا ويف منـاطق انتـشارها         وشيكة، جسدية لتهديدات نياملعرض املدنيني مايةحل
 أن العـام  األمـني  إىل ويطلـب  املـدنيني،  الـسكان  ضـد  الثقيلـة  األسلحة استعمال منع ذلك يف مبا

 الصدد؛ هذا يف  املبذولةهودواجل  املتخذةتدابريال إطالع فوري على على يبقيه
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ــ  - ٧   ــع دعويـ ــراف مجيـ ــاون إىل  األطـ ــدة     التعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــع عمليـ ــل مـ الكامـ
 اووصـوهل  ا وحريـة حركتـه    ا وأمنـه  اكفالـة سـالمته   بالفرنسية اليت تدعمها وخصوصاً      والقوات
 مــن  ا لتمكينــه ديفــوار كــوت أراضــي  أحنــاء مجيــع  إىل إعاقــة أي دونمــن   مباشــرة بــصورة

  ؛ااالضطالع بكامل واليته
 للتحقيـق  املـستقلة  الدولية نةاللج معالكامل   تعاونإىل ال  األطراف مجيع دعوي  - ٨  

 والظـروف  الوقـائع  يف حقيـق تلل ٢٠١١ مـارس /آذار ٢٥ يف اإلنسان حقوق جملس أنشأها اليت
 كــوت يفارُتكبــت  اإلنــسان حلقــوقجــسيمة  وانتــهاكاتبادعــاءات وقــوع اعتــداءات  احمليطــة
 طلـب وي ،٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢٨ يفالـيت جـرت      الرئاسية االنتخابات عقب ديفوار

  ؛خرىاملعنية األ دوليةال يئاتاهلوإىل  األمن جملس إىل التقرير هذاإحالة  العام األمني إىل
ــدين  - ٩   ــة حمطــة اســتخدام ي ــون اإلذاع ــة والتلفزي ــا اإليفواري ــن وغريه  وســائط م
 األمــم عمليــة ضــد ذلــك يف مبــا والعنــف، والكراهيــة والعــداء التمييــز علــى لتحــريضل اإلعــالم
ــو الــصحفيني ضــد والعنــفخويــف الت مــالأع وكــذلك املتحــدة ــع رفــع إىل دعوي ــود مجي  القي
  ديفوار؛ كوت يف التعبري حريةيف  احلق ممارسة على املفروضة
ــرب   -  ١٠   ــق إزاء زيـــادة عـــدد املـــشردين داخليـــا والالجـــئني       يعـ ــن قلقـــه العميـ عـ

 األطـراف    مجيـع  دعوويـ  األزمـة يف كـوت ديفـوار،         النامجـة عـن   اإليفواريني، وال سيما يف ليربيا،      
اجلهات اليت تعمل علـى تعزيـز       مع وكاالت األمم املتحدة وغريها من      التعاون التام   إىل ةاإليفواري

  داخليا؛ وصول املعونة اإلنسانية إىل الالجئني واملشردين
اغبـاغبو   لـوران  الـسيد  يرفـع  أنبـ  طويـل  أمـد  منذ القائمة مطالبته تأكيد يكرر  - ١١  
   ؛بطاءإ دون  منغولف فندق عن احلصار

د الذين يستوفون املعايري الـواردة      ا اعتماد جزاءات حمددة اهلدف ضد األفر      يقرر  -  ١٢  
ــون الــسالم    ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢يف القــرار  ــذين يعرقل ــراد ال والقــرارات الالحقــة، مبــا يف ذلــك األف
 يف كوت ديفوار، ويعرقلون عمل عملية األمم املتحـدة وغريهـا مـن األطـراف الدوليـة                  واملصاحلة

ــة العام ــهاكات   ل ــون انت ــوار ويرتكب ــساين   جــسيمة يف كــوت ديف ــانون اإلن ــسان والق ــوق اإلن حلق
 أن خيــضع األفــراد الــواردة أمســاؤهم يف املرفــق األول هلــذا القــرار للتــدابري  يقــررالــدويل، وبالتــايل 

، )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار   ١١  و٩املاليــة واملتعلقــة بالــسفر املفروضــة مبوجــب الفقــرتني      
مبــا يف ذلــك  ، اعتزامــه النظــر يف اختــاذ مزيــد مــن التــدابري حــسب االقتــضاء    مــن جديــدويؤكــد
اإلعالمــيني الــذين يــستوفون معــايري اجلــزاءات ذات الــصلة، علــى جــزاءات حمــددة اهلــدف  فــرض

  التحريض العلين على الكراهية والعنف؛بيف ذلك  مبا
  .الفعلي نظره قيد املسألة هذه إبقاء يقرر  - ١٣  
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 األول املرفق
 اهلدف احملددة زاءاتاجل    

 غباغبوا لوران  - ١

  ١٩٤٥ مايو/أيار ٣١ :امليالد تاريخ  
  ديفوار كوت غانيووا، :امليالد مكان  
 نتــائج رفــضو ،واملــصاحلة الــسالم عمليــة عرقلــة :ديفــوار لكــوت الــسابق الــرئيس  

  .الرئاسية االنتخابات
  
  غباغبوا سيمون  - ٢

  ١٩٤٩ يونيه/حزيران ٢٠ :امليالد تاريخ  
  ديفوار  كوت بسام،-غراند  موسو، :امليالد كانم  
 ،واملــصاحلة الــسالم عمليــة عرقلــة :اإليفواريــة الــشعبية لجبهــةل الربملانيــة اهليئــة رئيــسة  
  .والعنف الكراهية على علنا التحريضو

  
 ورتاغ ديزيري  - ٣

 PD – AE 065FH0 :السفر جواز رقم  

  ١٩٥٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ :امليالد تاريخ  
 ديفوار كوت إيسيا، :امليالد كانم  

 الـسيد  حكومـة  يف املـشاركة  :غبـاغبو ا الـسيد  “رئاسـة  ديوان” يسمى ما يف عام أمني  
 االنتخابــات نتــائج رفــضوعرقلــة عمليــة الــسالم واملــصاحلة و  الــشرعية، غــرياغبــاغبو 
  .الشعبية للحركات العنيف القمعأعمال  املشاركة يف .الرئاسية

  
 ساننغي هأفي باسكال  - ٤

   PD-AE 09DD00013 :السفر جواز رقم  
 ١٩٥٣ يناير/الثاين كانون ١ :امليالد تاريخ  

  بوادريكو، كوت ديفوار: مكان امليالد  
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 علــى التحــريضو ،املــصاحلةو الــسالم عمليــة عرقلــة :اإليفواريــة الــشعبية اجلبهــة رئــيس  
 .والعنف الكراهية

  
 جيجي يألسيد  - ٥

 ١٩٥٦ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ :امليالد تاريخ  

 ديفوار كوت دجان،يأب :امليالد مكان  

 الــشرعية، غــرياغبــاغبو  الــسيد حكومــة يف شاركةاملــ :غبــاغبوا للــسيدقريــب  مستــشار  
  .والعنف الكراهية على علنا التحريضو ،املصاحلةو السالم عملية عرقلةو

  


