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  )٢٠١٠ (١٩١١القرار     
  ٢٠١٠يناير / الثاينكانون ٢٨ املعقودة يف ٦٢٦٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
، )٢٠٠٩ (١٨٩٣  و١٨٨٠ســــيما القــــرارين   إىل قراراتــــه الــــسابقة، والإذ يــــشري  

) ٢٠٠٩ (١٨٨٥والبيانــات الــصادرة عــن رئيــسه املتــصلة باحلالــة يف كــوت ديفــوار، والقــرار   
  املتعلق باحلالة يف ليربيا،

 بسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة            الشديدالتزامه  يعيد تأكيد   وإذ    
  ووحدهتا، وإذ يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،

و والـــسيد بـوران غباغــــس لــــرئيــــه الـــــعـفاق الـــذي وقـد االتــــه أيــــ إىل أنـــريـوإذ يـــش  
، “اتفـــاق واغـــادوغو الـــسياسي” (٢٠٠٧مـــارس /آذار ٤ و يفـادوغــــورو يف واغـــــس ومـيــــغ

S/2007/144(الالحقة ة األربعة التكميلياتاالتفاقأنه رحب ب، و،  
 ١٧٢١ بوجـه خـاص يف قـراره          أيـد  على وجه اخلصوص إىل أنه     مرة أخرى وإذ يشري     

ــابع لالحتــ   ) ٢٠٠٦( ــسالم واألمــن الت ــرار جملــس ال ــة،   ق ــيس الدول ــة رئ ــشأن والي اد األفريقــي ب
ــذلك  وإذ ــشري كـــ ــؤرخ    يـــ ــسه املـــ ــان رئيـــ ــد يف بيـــ ــه أيـــ ــارس / آذار٢٨ إىل أنـــ  ٢٠٠٧مـــ

)S/PRST/2007/8 (  ــادوغو ــاق واغــ ــق     اتفــ ــامس املتعلــ ــصله اخلــ ــك فــ ــا يف ذلــ ــسياسي، مبــ الــ
، وأن هذا االتفاق نـص علـى إجـراء االنتخابـات الرئاسـية يف غـضون                 املؤسسي للتنفيذ  اإلطارب

  أشهر، رةعش
فاسـو    للـرئيس بليـز كومبـاوري، رئـيس بوركينـا          عـن تقـديره    وإذ يعرب مرة أخرى     

 جلهــوده املتواصــلة لــدعم عمليــة الــسالم يف كــوت ديفــوار، وخاصــة عــن طريــق  ،)“امليــسر”(
االحتـاد  اجلهـود املتواصـلة الـيت يبـذهلا          علـى    وإذ يـثين  آليات متابعة اتفاق واغـادوغو الـسياسي،        

ــز الــسال    األفريقــي واجلما ــا يف ســبيل تعزي ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل م واالســتقرار يف عــة االقت
   عن دعمه الكامل هلما،وإذ يكرر اإلعراب، ويشجعهاديفوار  كوت
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ــوخى اجمللــس هنجــا اســتراتيجيا   وإذ يؤكــد    ــشر  إزاء صــارما ضــرورة أن يت ــات ن عملي
  قوات حفظ السالم،

زعـة عمليـة الـسالم باسـتخدام القـوة،      إدانته الشديدة ألي حماولة لزع    تأكيد  وإذ يكرر     
 القيام دون إبطاء ببحث احلالة بعد وقوع أي حماولـة مـن هـذا القبيـل،     وإذ يعرب عن اعتزامه   

  استنادا إىل تقرير من األمني العام،
 ٢٠٠٩ ديـسمرب / األول كـانون  ٢٩ تنياملـؤرخ  األمـني العـام      برساليتوقد أحاط علما      

(S/2009/694) ٢٠١٠ناير  ي/ كانون الثاين  ١٥  و (S/2010/42)،  القتراح املقـدم مـن رئيـسي       وبـا
فاسـو، والـداعي إىل إيفـاد بعـض القـوات مـن بوركينـا فاسـو لنـشرها                    كوت ديفوار وبوركينـا   

  ، ملدة ثالثة أشهرعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوارضمن 
 ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٧املـؤرخ  بتقريـر األمـني العـام        كـذلك  وقد أحـاط علمـا      

)S/2010/15(،  
أنه على الرغم من التحسن املطّرد يف حالـة حقـوق    وإذ يالحظ مع القلق مرة أخرى      

اإلنسان بوجه عام، مـا زالـت تـرد تقـارير عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين                       
ضد املدنيني يف منـاطق خمتلفـة مـن البلـد، مبـا يف ذلـك ارتكـاب أعمـال عنـف جنـسي عديـدة،                          

عـن إدانتـه    وإذ يكـرر اإلعـراب      وب تقدمي مـرتكيب هـذه األعمـال إىل العدالـة،             وج يؤكد وإذ
القاطعــة جلميــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل يف كــوت ديفــوار،          

 ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إىل قراراتـــه يـــشري  وإذ
) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ريـــه املتعلقـــة بـــاملرأة والـــسالم واألمـــن، وقرا) ٢٠٠٩(

املـتعلقني  ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٤زاع املـسلح، وقراريـه      ـاملتعلقني باألطفـال والنـ    
  ،زاعات املسلحةـحبماية املدنيني يف الن

خطــرا يهــدد الــسالم واألمــن  تــزال تــشكل  أن احلالــة يف كــوت ديفــوار ال يقــرر وإذ   
  الدوليني يف املنطقة،

   الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجبوإذ يتصرف  
  )‘‘موثوق هبادعم عملية واغادوغو السياسية وإجراء عملية انتخابية ’’(  
ــشري  - ١   ــسه يف     يـ ــن رئيـ ــصادر عـ ــان الـ ــا يف البيـ ــاط علمـ ــه أحـ ــانون  ٨ إىل أنـ كـ
بتأجيل اجلولة األوىل من االنتخابـات الرئاسـية إىل          )S/PRST/2009/33 (٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  ؛٢٠١٠مارس /فرباير أو مطلع آذار/ية شباطهنا
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 بالتقــدم احملــرز حنــو إعــداد قائمــة النــاخبني النهائيــة، مبــا يف ذلــك نــشر يرحــب  - ٢  
  قائمة الناخبني املؤقتة املعتمدة من ِقبل املمثل اخلاص لألمني العام؛

ــد   - ٣   ــصميمهيكــرر تأكي ــى ت ــدمي دعمــه الكامــل إلجــراء    عل ــة   تق ــة انتخابي عملي
أن نشر قائمة هنائية بالنـاخبني معتمـدة مـن         تأكيد ويكرر كذلك ،  ا يف كوت ديفوار   موثوق هب 

قبل املمثل اخلاص لألمـني العـام أمـر حاسـم األمهيـة بالنـسبة إلجـراء انتخابـات مفتوحـة وحـرة                       
  ؛ونزيهة وشفافة

ــاخبني      حيــث  - ٤   ــشر قائمــة الن ــة ن ــة علــى كفال ــؤثرة املعني ــة امل  األطــراف اإليفواري
وعلـى  اإلعالن عـن املوعـد الرمسـي إلجـراء اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية،           النهائية، و 

  الوفاء بالتزاماهتا كاملة؛
 أن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام سيـصادق علـى اسـتيفاء           يكرر كذلك تأكيـد     - ٥  

مجيع مراحل العملية االنتخابية جلميع الضمانات الالزمـة إلجـراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية                
 دعمـه الكامـل للممثـل    يؤكد من جديـد   وفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايري الدولية        م

  اخلاص لألمني العام يف اضطالعه مبهمة التصديق؛
 أنــه سيــستند يف تقييمــه للعمليــة االنتخابيــة إىل التــصديق الــذي ســيعده  يؤكــد  - ٦  

 وبعـد إجـراء     S/2008/250 الوثيقـة    املمثل اخلاص مبا يتسق وإطار املعايري اخلمسة املـشار إليـه يف           
  اتصاالت شاملة مع مجيع أصحاب املصلحة يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك اجملتمع املدين؛

 مشاركة اجملتمـع املـدين اإليفـواري الـشاملة يف العمليـة االنتخابيـة               أمهية يؤكد  - ٧  
 يتـصل بالنظـام     وكفالة املساواة يف محاية واحترام حقوق اإلنـسان اخلاصـة بكـل إيفـواري فيمـا               

االنتخايب، وعلـى اخلـصوص أمهيـة احتـرام حريـة الـرأي والتعـبري، وإزالـة العقبـات والتحـديات                     
  املاثلة أمام مشاركة املرأة وإسهامها الكامل يف احلياة العامة؛

 مرة أخرى األحزاب السياسية علـى التقيـد التـام مبدونـة قواعـد الـسلوك                 حيث  - ٨  
 بوجــه خــاص الــسلطات   وحيــثقعتــها برعايــة األمــني العــام،     الــيت و يف االنتخابــاتاحلميــد

  ؛ بإنصاف العامةإىل وسائط اإلعالم اإليفوارية على أن تتيح إمكانية الوصول
 عن قلقه إزاء حاالت التأخري الـيت اعترضـت نـشر الوحـدات املختلطـة                يعرب  - ٩  
اإليفواريـة علـى   األطراف  وحيثركز القيادة املتكاملة املسؤول عن تأمني االنتخابات،        التابعة مل 

  تعزيز اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد؛
 حكومـــة كـــوت ديفـــوار علـــى مـــد املتعهـــدين املـــشاركني يف العمليـــة  حيـــث  - ١٠  

 اجملتمع الدويل على مواصلة دعمه للعملية االنتخابية، بـسبل          ويشجعاالنتخابية بالدعم الالزم،    
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تفـــــاق مـــــع ال، بااملناســـــبةمنـــــها إتاحـــــة قـــــدرة ملراقبـــــة االنتخابـــــات واملـــــساعدة التقنيـــــة  
  اإليفوارية؛ السلطات
 مـن  ٢٠لفقرة عمـال بـا   لفرض تدابري حمددة األهداف      التام إىل استعداده    يشري  - ١١  
ــستهدف)٢٠٠٩ (١٨٩٣القــرار  ــة يف ،، ت ــستهدفمــن  مجل ــذين يثبــت أهنــم    ه،ت األشــخاص ال

كــذلك إىل أن ويــشري لــسالم ولعمليــة املــصاحلة الوطنيــة يف كــوت ديفــوار، يــشكلون هتديــدا ل
هتديــد للعمليــة االنتخابيــة يف كــوت ديفــوار، وخاصــة أي هجــوم علــى اللجنــة االنتخابيــة     أي

و لعمــل املتعهــدين املــشار إلــيهم يف املــستقلة املكلفــة بتنظــيم االنتخابــات أو أي إعاقــة لعملــها أ
مـن   ٦ من اتفاق واغادوغو السياسي، سيشكل، عمـال بـالفقرة   ١-١-٢  و٣-٣-١الفقرتني  

 ١١  و٩ الفقـرتني  مـن مفهـوم  ، هتديدا للـسالم ولعمليـة املـصاحلة الوطنيـة       أعاله القرار املذكور 
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢من القرار 
، سـواء قبـل      امللمـوس  املزيـد مـن التقـدم      األطراف اإليفوارية على إحـراز       حيث  - ١٢  

  إجراء االنتخابات أو يف أعقاهبا، من أجل املضي قدما بعملييت إعادة التوحيد ونزع السالح؛
 يهيـب و،  )٢٠٠٩ (١٨٨٠ مـن قـراره      ١٧ إىل   ١٤ الفقرات مـن     يعيد تأكيد   - ١٣  

  كوت ديفـوار،  بدعم متواصل من عملية األمم املتحدة يف      اإليفوارية أن تقوم،    جبميع األطراف   
والتنفيـذ الكامـل للتوصـيات الـصادرة عـن           ،النـساء واألطفـال   املدنيني، مبـن فـيهم       محاية   بكفالة

مبــا يف ، )S/AC.51/2008/5(ديفــوار   يف كــوتباألطفــال والــرتاع املــسلح فريقــه العامــل املعــين  
التحقيـق  وتعزيز سيادة القانون     وكفالةذلك اعتماد خطة عمل وطنية ملواجهة العنف اجلنسي،         

ــة      ــها إىل العدال ــسؤولني عن ــدمي امل ــها وتق ــغ عن ــهاكات املبل ــع االنت ــى وجــه   يهيــب، ويف مجي عل
 التـدابري الالزمـة لالمتنـاع عـن ارتكـاب مجيـع             أن تتخـذ   جبميـع األطـراف اإليفواريـة        اخلصوص

  ؛أشكال العنف اجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني منها
  )“ة يف كوت ديفوارعملية األمم املتحدة ديد واليجت”(  
 عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، علــى النحــو       ة واليــجتديــد يقــرر  - ١٤  
ــار ٣١، حــىت )٢٠٠٧ (١٧٣٩يف القــرار  احملــدد ســيما مــن أجــل دعــم   ، وال٢٠١٠مــايو /أي

  ؛ومفتوحة وشفافة يف كوت ديفوارونزيهة تنظيم انتخابات حرة 
ــم املتحــدة يف كــوت  إىل يطلــب  - ١٥   ــة األم ــوار أن  عملي يف حــدود  ،اصــلتو ديف

املهـام املتبقيـة يف     تنفيـذ   يف   دعمـا كـامال   األطـراف   دعـم    ، ويف نطـاق واليتـها     املوارد املتاحة هلـا   
ســيما املهــام األساســية إلجــراء      وال،تكميليــةال هواتفاقاتــ إطــار اتفــاق واغــادوغو الــسياسي    

تقين واللوجـسيت للجنـة     ، وأن تقـدم الـدعم الـ       حـرة ونزيهـة وشـفافة     و  مفتوحة انتخابات رئاسية 
وأن تواصـل دعـم برنـامج       آمنـة،     يف بيئـة   االنتخابية املستقلة يف التحضري لالنتخابـات وإجرائهـا       
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، وأن تــستمر يف نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، ونــزع ســالح امليليــشيات وحلــها  
ل، عمـال بـالفقرة   ، مبا يف ذلك محاية النساء واألطفـا   املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٠ من قراره ٢٦
عن عزمه من حيث املبدأ على أن يزيد لفترة حمدودة، عند نـشر قائمـة             برعي  - ١٦  

 فـردا إىل القـدر      ٧ ٤٥٠الناخبني النهائية، املستوى احلايل املأذون به لألفراد العـسكريني البـالغ            
 هلـذه الغايـة مـن    ويطلـب فـردا،   ٧ ٩٥٠الذي ستدعو إليـه احلاجـة، علـى أال يتجـاوز عـددهم           

  ؛األمني العام أن يطلعه أوال بأول على حتليله التقين يف هذا الصدد
 يف هذا الصدد أنه سـيحمِّل األطـراف اإليفواريـة املـسؤولية كاملـة عـن                 يؤكد  - ١٧  

  احترام املوعد احملدد لالنتخابات؛
تقـدمي املـساعدة     إىل عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار أن تواصـل              يطلب  - ١٨  

يف االضطالع مبـساعي التيـسري، جبملـة وسـائل تـشمل             امليسر وإىل ممثله اخلاص يف أبيدجان       إىل
مــساعدة امليــسر، حــسب االقتــضاء وبنــاء علــى طلبــه، يف االضــطالع بــدوره التحكيمــي وفقــا   

ــرة   ــام الفقـ ــرتني    ١-٨ألحكـ ــسياسي والفقـ ــاق واغـــادوغو الـ ــن اتفـ ــن االتفـــاق  ٩  و٨  مـ  مـ
  لثالث؛ا التكميلي
 لكفالـة االمتثـال التـام       الالزمـة  إىل األمني العام أن يواصل اختاذ التدابري         يطلب  - ١٩  
 هاون املتحدة القائمـة علـى عـدم التـ    لسياسة األمم األمم املتحدة يف كوت ديفوار       عمليةداخـل  
ــا  ــعمطلق ــذلك،       م ــم ب ــى عل ــن عل ــاء جملــس األم ــسي، وإبق ــذاء اجلن ــسي واإلي ـــالل اجلن  االستغ
لبلــدان املــسامهة بقــوات علــى اختــاذ إجــراءات وقائيــة مالئمــة تــشمل التــدريب هبــدف  ا وحيــث

التوعية قبل مرحلة نشر القوات، وغريهـا مـن اإلجـراءات، لـضمان املـساءلة التامـة يف حـاالت                     
  قواهتا يف مثل هذا السلوك؛من ضلوع أفراد 

ــرر  - ٢٠   ــدد حــىت  يق ــار٣١ أن مي ــايو / أي ــذي منحــه إىل ا ٢٠١٠م ــوات  اإلذن ال لق
الفرنــسية مــن أجــل دعــم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، يف حــدود نطــاق انتــشارها  

  قدراهتا؛ وضمن
، باسـتعراض كامـل     ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٣١ عن اعتزامـه القيـام، حبلـول         يعرب  - ٢١  

لوالية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار واإلذن املمنـوح للقـوات الفرنـسية الـيت تـدعمها،                   
 قوات العملية، والنقاط املرجعية املشار إليها يف املرفق األول لتقريـر األمـني العـام املـؤرخ        وقوام
ــاين  ٧ ــاير /كــانون الث ــذ اخلطــوات    ٢٠١٠ين ــات وتنفي ــشأن االنتخاب ــا مت ب ، وذلــك يف ضــوء م

الرئيسية لعملية السالم، وهبدف إفساح اجملال أمام إمكانية إجراء قدر كـبري مـن التعـديالت يف                 
  لصدد،ا هذا
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 إىل األمني العام أن يوافيه بـآخر التطـورات املـستجدة حبلـول منتـصف                يطلب  - ٢٢  
 تقريــرا كــامال يــشمل ٢٠١٠أبريــل /، وأن يقــدم إليــه حبلــول هنايــة نيــسان ٢٠١٠مــارس /آذار

توصيات وخيارات تفصيلية تتعلق مبستقبل عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، إضـافة إىل                 
  تستند إىل النتائج اليت ختلص إليها بعثة فنية للتقييم؛نقاط مرجعية منقحة 

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  
  
  


