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  ) ٢٠١١ (١٩٨١القرار     
  ٢٠١١مايو /أيار  ١٣ املعقودة يف ٦٥٣٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 )٢٠١١ (١٩٧٥ و) ٢٠١١ (١٩٨٠  إىل قراراته الـسابقة، وال سـيما القـرارات         إذ يشري   

 )٢٠١٠ (١٩٤٢ و) ٢٠١٠ (١٩٥١و  ) ٢٠١٠ (١٩٦٢ و) ٢٠١١ (١٩٦٧ و) ٢٠١١ (١٩٦٨ و
وإىل بيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف كـوت ديفـوار ويف            )٢٠١٠ (١٩٣٣و  ) ٢٠١٠ (١٩٣٣ و

  املنطقة دون اإلقليمية،
 إىل ٤ إىل ترتيبـات التعــاون بـني البعثــات املنـصوص عليهــا يف الفقـرات مــن     إذ ُيـشري و  

، )٢٠١٠ (١٩٣٨ مـــن القـــرار ٦ويف الفقـــرة ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩قـــرار جملـــس األمـــن  مـــن ٦
 مــن القــرار ٤ و ٣والفقــرتني ) ٢٠١١ (١٩٦٨ مــن القــرار ١ إىل الفقــرة ذلككــ يــشري وإذ

  ،)٢٠١٠ (١٩٦٢ من القرار ٧وإىل الفقرة ) ٢٠١١ (١٩٦٧
إىل اعتزامـه النظـر يف إمكانيـة اإلذن لألمـني العـام بنقـل مزيـد مـن القـوات،                    وإذ يشري     

ديفـوار   ملتحـدة يف كـوت  حسب االقتضاء، من بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل عمليـة األمـم ا             
 احلاجـة إىل دعـم قـدرة بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا              وإذ يضع يف اعتباره    ،على أساس مؤقت  

  على االضطالع بواليتها،
الـيت  ) S/2011/297 (٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٠إىل رسالة األمني العـام املؤرخـة        وإذ يشري     

تحــدة يف ليربيــا إىل عمليــة األمــم ؤكــد فيهــا علــى مــا لألصــول الــيت ُنقلــت مــن بعثــة األمــم امل  ي
  ديفوار، ديفوار من دور أساسي يف ظل الظروف الصعبة الراهنة يف كوت املتحدة يف كوت

يونيـــه / حزيـــران٣٠مـــايو إىل / أيـــار٩إىل رســـالة األمـــني العـــام املؤرخـــة  وإذ يـــشري   
 ٢٠١١ليـه  يو/ متـوز ٣١يستتبع ذلك من ضرورة إجراء متديـد تقـين لواليـة البعثـة إىل غايـة         وما

  ديفوار، بسبب التأّخر يف إرسال بعثة التقييم إىل كوت
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  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف   
ديفــــوار إىل غايــــة  متديــــد واليــــة عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف كــــوت قــــرري  - ١  

ــوز ٣١ ــه /مت ــرارات    ٢٠١١يولي ــا جــاء يف الق ــا مل ) ٢٠١٠ (١٩٦٢و ) ٢٠١١ (١٩٧٥، وفق
  ؛)٢٠١٠ (١٩٣٣ و

يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل األمـــني العـــام أن يـــزّوده، يف موعـــد أقـــصاه  يطلـــب  - ٢  
ــه يف الفقــرتني   ٢٠١١ ــهائي املــشار إلي ــالتقرير الن ، )٢٠١٠ (١٩٦٢ مــن القــرار  ١٩ و ١٨، ب

 بعـد  ديفـوار  عملية األمم املتحدة يف كوتيف ذلك االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بوالية       مبا
  ديفوار؛ قييم إىل كوتإيفاد بعثة الت

) ٢٠١١ (١٩٦٨ مــن القــرار ١بــالفقرة  أن يــأذن لألمــني العــام، عمــال قــرري  - ٣  
ــرتني و ــرار  ٤ و ٣الفقـ ــن القـ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٦٧ مـ ــرار  ٦والفقـ ــن القـ ) ٢٠١٠ (١٩٦٢ مـ

إىل غايـة   د  ، بأن ُيمـدّ   )٢٠٠٥ (١٦٠٩ من القرار    ٦  و ٤والفقرتني  ) ٢٠١٠ (١٩٥١والقرار  
مدة النقـل املؤقـت لـثالث سـرايا مـشاة، ووحـدة جويـة مؤلفـة مـن                    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠

طائرتني عموديتني عسكريتني للخدمات وثالث طائرات عمودية مـسلحة بطواقمهـا مـن بعثـة               
ــدة يف كـــوت   ــم املتحـ ــة األمـ ــا إىل عمليـ ــدة يف ليربيـ ــوار األمـــم املتحـ ، ويطلـــب أيـــضا إىل ديفـ

يونيه بتحليل مستكمل وبتوصيات عن اتفاقات التعـاون        / حزيران ١٥يزوده يف   العام أن    األمني
  بني البعثات؛

 إىل البلــــدان املــــسامهة بقــــوات وبــــأفراد شــــرطة تقــــدمي الــــدعم يف  يطلــــب  - ٤  
  الصدد؛ هذا

، أن )٢٠١١ (١٩٨٠ مــن القــرار ٦، عمــال بــالفقرة  إىل األمــني العــاميطلــب  - ٥  
يونيـه  / حزيـران  ٣٠ وموعـده     أعـاله  ٢ يف الفقـرة     املـشار إليـه   ئي  التقرير النـها  يف    على علم  بقيهُي

 ديفــوار عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت  وكــذلك يف تقــاريره ذات الــصلة املقبلــة عــن  ٢٠١١
التــدابري املتخــذة واجلهــود املبذولــة يف برات والتطّوعلــى علــم بــبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، و

علـى مراقبـة    ديفـوار وليربيـا      كـوت ة كـل مـن حكـوميت        العملية والبعثة من أجل مساعد    تنسيق  
حدودمها واملناطق احمليطة هبا، ويشمل ذلـك تزويـده مبعلومـات عـن الكيفيـة الـيت تـسهم هبـا يف            

نقــل أي لمقــاتلني أو تــنقالت لإيــالء اهتمــام خــاص إىل أي هــذا اجلهــد األصــول املنقولــة، مــع 
ــّصويــشّجع،  عــرب احلــدودســلحةلأل ــام معــا  العملدد  يف هــذا ال ــة علــى القي ــة والبعث ، يف إطــار ي

ــواليت ــدراهت ضــمن ا ويهم ــشارمه محــدود ق ــاطق انت ــساعدة حكــوميت  ا، ا ومن ــوار  كــوتمب ديف
  ؛للخطر املصاحلة الوطنية وتوطيد السالم من يعّرض سالح يف نزعليربيا حكومة و

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعليريقــّر  - ٦  


	القرار 1981 (2011) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6535 المعقودة في 13 أيار/مايو 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1980 (2011) و 1975 (2011) و 1968 (2011) و 1967 (2011) و 1962 (2010) و 1951 (2010) و 1942 (2010) و 1933 (2010) و 1933 (2010) وإلى بيانات رئيسه المتعلقة بالحالة في كوت ديفوار وفي المنطقة دون الإقليمية،
	وإذ يُشير إلى ترتيبات التعاون بين البعثات المنصوص عليها في الفقرات من 4 إلى 6 من قرار مجلس الأمن 1609 (2005) وفي الفقرة 6 من القرار 1938 (2010)، وإذ يشير كذلك إلى الفقرة 1 من القرار 1968 (2011) والفقرتين 3 و 4 من القرار 1967 (2011) وإلى الفقرة 7 من القرار 1962 (2010)،
	وإذ يشير إلى اعتزامه النظر في إمكانية الإذن للأمين العام بنقل مزيد من القوات، حسب الاقتضاء، من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على أساس مؤقت، وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى دعم قدرة بعثة الأمم المتحدة في ليبريا على الاضطلاع بولايتها،
	وإذ يشير إلى رسالة الأمين العام المؤرخة 10 أيار/مايو 2011 (S/2011/297) التي يؤكد فيها على ما للأصول التي نُقلت من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار من دور أساسي في ظل الظروف الصعبة الراهنة في كوت ديفوار،
	وإذ يشير إلى رسالة الأمين العام المؤرخة 9 أيار/مايو إلى 30 حزيران/يونيه وما يستتبع ذلك من ضرورة إجراء تمديد تقني لولاية البعثة إلى غاية 31 تموز/يوليه 2011 بسبب التأخّر في إرسال بعثة التقييم إلى كوت ديفوار،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى غاية 31 تموز/يوليه 2011، وفقا لما جاء في القرارات 1975 (2011) و 1962 (2010) و 1933 (2010)؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام أن يزوّده، في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011، بالتقرير النهائي المشار إليه في الفقرتين 18 و 19 من القرار 1962 (2010)، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بعد إيفاد بعثة التقييم إلى كوت ديفوار؛
	3 - يقرر أن يأذن للأمين العام، عملا بالفقرة 1 من القرار 1968 (2011) والفقرتين 3 و 4 من القرار 1967 (2011) والفقرة 6 من القرار 1962 (2010) والقرار 1951 (2010) والفقرتين 4 و 6 من القرار 1609 (2005)، بأن يُمدّد إلى غاية 30 حزيران/يونيه 2011 مدة النقل المؤقت لثلاث سرايا مشاة، ووحدة جوية مؤلفة من طائرتين عموديتين عسكريتين للخدمات وثلاث طائرات عمودية مسلحة بطواقمها من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ويطلب أيضا إلى الأمين العام أن يزوده في 15 حزيران/يونيه بتحليل مستكمل وبتوصيات عن اتفاقات التعاون بين البعثات؛
	4 - يطلب إلى البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة تقديم الدعم في هذا الصدد؛
	5 - يطلب إلى الأمين العام، عملا بالفقرة 6 من القرار 1980 (2011)، أن يُبقيه على علم في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه وموعده 30 حزيران/يونيه 2011 وكذلك في تقاريره ذات الصلة المقبلة عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، على علم بالتطوّرات وبالتدابير المتخذة والجهود المبذولة في تنسيق العملية والبعثة من أجل مساعدة كل من حكومتي كوت ديفوار وليبريا على مراقبة حدودهما والمناطق المحيطة بها، ويشمل ذلك تزويده بمعلومات عن الكيفية التي تسهم بها في هذا الجهد الأصول المنقولة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى أي تنقلات للمقاتلين أو أي نقل للأسلحة عبر الحدود، ويشجّع في هذا الصّدد العملية والبعثة على القيام معا، في إطار ولايتيهما وضمن حدود قدراتهما ومناطق انتشارهما، بمساعدة حكومتي كوت ديفوار وحكومة ليبريا في نزع سلاح من يعرّض المصالحة الوطنية وتوطيد السلام للخطر؛
	6 - يقــرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

