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  )٢٠١١ (١٩٦٨القرار     
  /شــــباط١٦ املعقــــودة يف ٦٤٨٢الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته         

  ٢٠١١فرباير 
    

  ، إن جملس األمن  
 ١٩٦٢و ) ٢٠١١ (١٩٦٧ســــيما القــــرارات   إىل قراراتــــه الــــسابقة، والإذ يــــشري  

 )٢٠١٠ (١٩٣٣و   ) ٢٠١٠ (١٩٤٢و   ) ٢٠١٠ (١٩٤٦و   ) ٢٠١٠ (١٩٥١و   ) ٢٠١٠(
  سه بشأن احلالة يف كوت ديفوار ويف املنطقة دون اإلقليمية،وإىل بيانات رئي

 ٦ إىل   ٤ إىل ترتيبات التعاون بني البعثات املنصوص عليهـا يف الفقـرات مـن               وإذ ُيشري   
، )٢٠١٠ (١٩٣٨ مــــن القــــرار ٦ويف الفقــــرة ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩مــــن قــــرار جملــــس األمــــن 

ــرار ٤ و ٣ إىل الفقـــرتني يـــشري كـــذلك وإذ ــرة )٢٠١١ (١٩٦٧ مـــن القـ  مـــن ٧ وإىل الفقـ
  ،)٢٠١٠ (١٩٦٢ القرار

 إىل اعتزامـه النظـر يف اإلذن لألمـني العـام بنقـل مزيـد مـن القـوات، حــسب         وإذ يـشري   
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار علــى       ــا وعملي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي االقتــضاء، بــني بعث

ملتحـدة يف ليربيـا علـى        احلاجـة إىل دعـم قـدرة بعثـة األمـم ا            وإذ يضع يف اعتبـاره    مؤقت   أساس
  تنفيذ واليتها،

) S/2011/5 (٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٧ إىل رسالة األمني العـام املؤرخـة         وإذ يشري   
ألصول اليت ُنقلت من بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عملية األمم املتحـدة              ما ل اليت ُتؤكد على    

  اهنة يف كوت ديفوار،يف ظل الظروف الصعبة الرمن دور أساسي يف كوت ديفوار 
 تأييده الكامل للممثل اخلاص لألمني العـام يف كـوت ديفـوار يف              وإذ يؤكد من جديد     

  تنفيذ واليته،
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   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 ١٩٦٧ مــن القــرار  ٤ و ٣ أن يــأذن لألمــني العــام، عمــال بــالفقرتني     ُيقــرر  - ١  

 ٤والفقــرتني  ) ٢٠١٠ (١٩٥١والقــرار  ) ٢٠١٠ (١٩٦٢ مــن القــرار   ٦والفقــرة ) ٢٠١١(
، بـأن ُيمـدد لفتـرة تـصل إىل ثالثـة أشـهر مـدة النقـل املؤقـت           )٢٠٠٥ (١٦٠٩ من القرار    ٦ و

موديتني عسكريتني للخـدمات وثـالث      لثالث سرايا مشاة، ووحدة جوية مؤلفة من طائرتني ع        
طائرات عمودية مسلحة بطواقمها من بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عملية األمـم املتحـدة يف           

  كوت ديفوار؛
 إىل البلــــدان املــــسامهة بقــــوات وبــــأفراد شــــرطة تقــــدمي الــــدعم يف  يطلــــب  - ٢  

  الصدد؛ هذا
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقــرر  - ٣  

  


