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  )٢٠١٢ (٢٠٦٢القرار     
      ٢٠١٢يوليه / متوز٢٦ املعقودة يف ٦٨١٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

   ،إن جملس األمن  
ــشري    ــرارات     إىلإذ يـ ــيما القـ ــسابقة، وال سـ ــه الـ  ١٩٤٢ ، و)٢٠١٠ (١٩٣٣قراراتـ

 ١٩٦٨ ، و    )٢٠١١ (١٩٦٧ ، و    )٢٠١٠ (١٩٦٢ ، و    )٢٠١٠ (١٩٥١ ، و    )٢٠١٠(
 ١٩٩٢ ، و    )٢٠١١ (١٩٨١ ، و    )٢٠١١ (١٩٨٠ ، و    )٢٠١١ (١٩٧٥ ، و    )٢٠١١(
، والقـرارين  ديفـوار  كوت، وبيانات رئيسه املتعلقة بالوضع يف       )٢٠١١ (٢٠٠٠ ، و )٢٠١١(

  بشأن الوضع يف ليربيا، ) ٢٠١١ (٢٠٢٥ و) ٢٠١١ (٢٠٠٨
 ة أراضــيهاوســالم  واســتقالهلاديفــوار كــوتالتزامــه القــوي بــسيادة وإذ يعيــد تأكيــد   

  اإلقليمي،  يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاونووحدهتا، وإذ
ــب    ــؤرخ    وإذ يرحـ ــام املـ ــني العـ ــامي لألمـ ــالتقرير اخلتـ ــران ٢٩بـ ــه /حزيـ  ٢٠١٢يونيـ

)S/2012/506(        ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢٩، والتقرير اخلاص لألمني العام املـؤرخ) S/2012/186( ،
ــدة إىل    ــيم املوفــ ــة التقيــ ــيات بعثــ ــا يف ذلــــك توصــ ــوار كــــوتمبــ ــرة مــــن ديفــ  إىل ٦ يف الفتــ

  ،٢٠١٢فرباير /شباط ١٧
بالتقدم احملرز عموما صوب استعادة األمـن والـسالم واالسـتقرار يف             وإذ يرحب أيضا    
ارا من أجـل   تمبادرات الرئيس احلسن وا    علىوإذ يثين   ، وخصوصا يف أبيدجان،     ديفوار كوت

جبميـــع وإذ يهيـــب ، ديفـــوار وتكـــتعزيـــز االســـتقرار واملـــصاحلة واالنتعـــاش االقتـــصادي يف  
األطراف الوطنية املعنية أن تتكاتف فيما تبذله من جهود يف سبيل تثبيت استقرار البلد وإعـادة                

  إعماره، 
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بإجراء االنتخابات التشريعية وافتتاح اجلمعيـة الوطنيـة املنتخبـة يف           وإذ يرحب كذلك      
دة الكاملـة للنظـام الدسـتوري      أمهية هذه اخلطوة لالسـتعا    إذ يؤكد   ، و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥

  ، ديفوار كوتوإحالل الدميقراطية يف 
ع الـسالح  نــز  مـن التحـديات الرئيـسية غـري احملـسومة يف جمـال             وإذ يكرر تأكيد قلقـه      

والتسريح وإعادة اإلدماج، وإصالح القطاع األمين، وكذلك استمرار تداول األسـلحة، وهـي              
ــت       ــام اس ــارا كــبرية أم ــشكل أخط ــت ت ــا فتئ ــور م ــد، وال أم ــن يف البل ــريب   تباب األم ســيما يف غ

باهتمـام بإنـشاء الفريـق العامـل املـشترك بـني الـوزارات املعـين                وإذ حيـيط علمـا      ،  ديفوار كوت
  ع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وبإصالح القطاع األمين،نـزب

 االنتخابات إىل اليت أعقبت   بعودة معظم األشخاص الذين شردهتم األزمة       وإذ يرحب     
 وكذلك بالدعوات اليت وجهها الـرئيس احلـسن واتـارا إىل            ،ديفوار كوتمواطنهم األصلية يف    

مجيـع أعمـال التخويـف والتهديـد الـيت ترتكـب يف               بشدة وإذ يدين  الالجئني للعودة إىل البلد،   
داخليـا يف كـوت ديفـوار مبـا يف ذلـك اهلجـوم الـذي ُشـن علـى خمـيم           حق الالجـئني والنـازحني      

  .٢٠١٢يوليه / متوز٢٠دويكوي يف النازحني يف 
مـن التقـارير املتواصـلة عـن اإلسـاءات املرتكبـة يف جمـال حقـوق          وإذ يعرب عـن قلقـه         

اإلنــسان وانتــهاكات القــانون اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك مــا يرتكــب منــها يف حــق النــساء  
 اليت يرتكبـها    ال سيما واألطفال، فضال عن التقارير الواردة عن ازدياد حوادث العنف اجلنسي           

االنتــهاكات واإلســاءات املزعــوم هــذه أمهيــة التحقيــق يف  علــىوإذ يــشدد رجــال مــسلحون، 
ارتكاهبا من قبل مجيع األطراف، بغض النظر عن مركزها أو انتمائها السياسي، ويـشمل ذلـك               
االنتــهاكات الــيت وقعــت أثنــاء األزمــة الــيت أعقبــت االنتخابــات، مبــا يف ذلــك عمليــات القتــل    

واالعتقــال التعــسفي واختطــاف املــدنيني وحــاالت االختفــاء    نطــاق القــضاء والتــشويه  خــارج
مـزاعم  ضـد األطفـال، و  مبا يف ذلـك العنـف    ،  نساينالقسري وأعمال الثأر والعنف اجلنسي واجل     

 اع يف مجيــــع أحنــــاء البلــــد، وخباصــــة يف أبيــــدجان وغــــريب نـــــز واســــتخدامهم يف الهمجتنيــــد
وجــوب مــساءلة املــسؤولني عــن تلــك االنتــهاكات،   علــىد وإذ جيــدد التأكيــ، ديفــوار كــوت

  ارا يف هذا الصدد، تالتزامات الرئيس احلسن وايالحظ  إذو
 وخـصوصا يف غـريب       اسـتمرار احلالـة األمنيـة غـري املـستقرة،          مـن  وإذ يعرب عـن قلقـه       
 اإليفواريـة كومـة  احل إىل أن وإذ يـشري  وعلى طول احلـدود، ال سـيما مـع ليربيـا،           ديفوار كوت

ــدنيني يف      ــة الـــسكان املـ ــتقرار ومحايـ ــسلم واالسـ ــمان الـ ــسية عـــن ضـ ــسؤولية الرئيـ تتحمـــل املـ
  ، ديفوار كوت
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إدانته الشديدة هلجوم عناصر مسلحة على دورية تابعـة لعمليـة األمـم             وإذ يكرر تأكيد      
، الـيت قتـل فيهـا سـبعة مـن           ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٨يف  ديفـوار    املتحدة يف جنوب غريب كـوت     

 مثـل تلـك اهلجمـات عمـدا         أن توجيه وإذ يؤكد    وعدد من األشخاص اآلخرين،      حفظة السالم 
 يـشكل جرميـة حـرب مبوجـب القـانون الـدويل،           قـد   ضد حفظة الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة           

احلكومة اإليفوارية التعاون مع مجيع اجلهات املعنيـة مـن أجـل حتديـد هويـة                يناشد كذلك    إذو
بـاخلطوات الفوريـة الـيت اختـذهتا احلكومـة اإليفواريـة           إذ يرحـب    واجلناة وتقـدميهم إىل العدالـة،       

  بتنسيق مع حكومة ليربيا للتحقيق يف تلك اهلجمات، 
واجلهـات املاحنـة    إسهام البلدان املسامهة بقوات عسكرية وأفـراد شـرطة           علىوإذ يثين     

مـؤهلني   علـى أمهيـة تقـدمي ضـباط شـرطة            وإذ يؤكد ديفوار،   كوتيف عملية األمم املتحدة يف      
اجلهــود الــيت تبــذهلا العمليــة بقيــادة   علــىوإذ يــثين  باملهــارات االختــصاصية واللغويــة املالئمــة، 

، ديفـوار  كـوت املمثل اخلاص لألمـني العـام ملواصـلة اإلسـهام يف صـون الـسالم واالسـتقرار يف                   
تحـدة يف    زيادة التعاون بني بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وعمليـة األمـم امل                وإذ يالحظ بارتياح  

 وليربيـا وغريمهـا مـن البلـدان يف املنطقـة           ديفـوار  كـوت ، وكـذلك بـني حكـوميت        ديفـوار  كوت
  ،اإلقليمية دون، يف جمال تنسيق األنشطة األمنية يف املناطق احلدودية يف املنطقة دون اإلقليمية

ه نـ بذالي االحتاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ملـا                 علىوإذ يثين     
مواصـلة   علـى يـشجعهما   وإذ، ديفوار كوتمن أجل توطيد السالم واالستقرار يف    من جهود   

اع، نــز دعم الـسلطات يف التـصدي للتحـديات الرئيـسية، وخـصوصا األسـباب الكامنـة وراء ال                 
ــسلحة وحركــة        ــك حتركــات العناصــر امل ــا يف ذل ــة، مب ــة احلدودي ــة يف املنطق والتحــديات األمني

  الة واملصاحلة الوطنية، األسلحة، وتعزيز العد
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــــه إىلوإذ يـــــشري   

 ١٦١٢املــــرأة والــــسالم واألمــــن وقراراتــــه بــــشأن ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
 وقراريـه   ،اع املـسلح  نــز األطفـال وال  بشأن  ) ٢٠١١ (١٩٩٨و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و  ) ٢٠٠٥(

 وإذ يكـرر  ،  ة املـسلح  اتاعنـزمحاية املدنيني يف ال   أن  بش) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و  ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤
، وأمهيــة مــشاركتها علــى قــدم  اعات وبنــاء الــسالمنـــزتأكيــد الــدور احليــوي للمــرأة يف حــل ال 

يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل صــون الــسلم واألمــن وتعزيزمهــا،  املــساواة مــع الرجــل وإشــراكها 
 ويعيـد تأكيـد  ، اعنــز تمعـات اخلارجـة مـن ال   ودورها الرئيسي يف إعـادة الـتالحم بـني فئـات اجمل        

  ، )٢٠٠٠ (١٣٢٥ أمهية تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة بالقرار كذلك
أنه، بناء على إعالن كـوت ديفـوار قبـول اختـصاص احملكمـة اجلنائيـة                وإذ حييط علما      

ح التحقيـق يف  الدولية، أذنت دائرة اإلجراءات التمهيدية ملدعي عام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة فـت        
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تـــشرين  ٢٨اجلـــرائم الـــيت تقـــع ضـــمن اختـــصاص احملكمـــة املرتكبـــة يف كـــوت ديفـــوار منـــذ  
وقــررت دائــرة . ، مبــا يف ذلــك جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد اإلنــسانية  ٢٠١٠نــوفمرب /الثــاين

اإلجراءات التمهيدية الحقـا توسـيع نطـاق حتقيقـات املـدعي العـام ليـشمل اجلـرائم املرتكبـة يف                     
  ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ر منذ كوت ديفوا

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

  املتحدة،  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمموإذ يتصرف  
ــرر   - ١   ــدة يف   أن يقــ ــة األمــــم املتحــ ــة عمليــ ــدد واليــ ــوار كــــوتميــ  حــــىت ديفــ

) د( و) ج( و) ب( و) أ (٧علــى النحــو املنــصوص عليــه يف الفقــرة  ، ٢٠١٣يوليــه /متــوز ٣١
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٠من القرار ) م( و) ك( و) ي( و) ح( و) ز( و) و( و) هـ( و

تبقــــى محايــــة املــــدنيني هــــي أولويــــة عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف   أن يقــــرر   - ٢  
ع نــز  مـسائل  ، ويقرر كذلك أن تزيد العملية من تركيزها على دعم احلكومة يف      ديفوار كوت

مـن  ) و( و) هــ  (٧السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج وإصـالح القطـاع األمـين، وفقـا للفقـرة                
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٠القرار 

توصية األمني العـام خبفـض مـا يعـادل حجـم كتيبـة كجـزء مـن العنـصر                    يؤيد    - ٣  
 ولــذلك يقــررالعــسكري للعمليــة، تنفــذ يف أقــرب وقــت يــسمح بــه تطــور األوضــاع األمنيــة،  

ــغ      ــسكري ليبل ــصر الع ــأذون للعن ــوام امل ــديل الق ــهم   ٨ ٨٣٧تع ــردا، من ــود   ٨ ٦٤٥ف ــن اجلن م
   مراقبا عسكريا؛ ١٩٢ وضباط األركان و

يظــل القــوام املــأذون لعنــصر الــشرطة مــن عمليــة األمــم املتحــدة يف    أن يقــرر   - ٤  
ون سـابقا    أن يتم اإلبقاء على العـدد املـأذ        ويقرر كذلك فردا،   ١ ٥٥٥ حمددا يف    ديفوار كوت

   ضباط؛ ٨من ضباط اجلمارك وهو 
 أن تـستخدم    ديفـوار  كوتإذنه لعملية األمم املتحدة يف      مواصلة  يكرر تأكيد     - ٥  

مجيع الوسائل الضرورية لتنفيذ واليتها، يف حدود قدراهتا ومناطق انتـشارها، عمـال بـالقرارات               
  ؛ )٢٠١١ (٢٠٠٠ و) ٢٠١٠ (١٩٦٢ و) ٢٠١٠ (١٩٣٣

 وفريـق األمـم املتحـدة القطـري         ديفـوار  كوتألمم املتحدة يف    عملية ا يشجع    - ٦  
على إعادة ترتيب أنشطتهما يف حدود قدراهتما احلاليـة وتعزيـز وجودمهـا امليـداين بغيـة حتـسني                   

، يف املنـاطق الـيت      ديفـوار  كـوت تنسيق ما يقدمانه من دعم للسلطات احمللية يف جمموع أراضـي            
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 ولكـن لـيس     ديفـوار  كـوت ، وخـصوصا يف منطقـة غـريب         تشتد فيها األخطـار احملدقـة باملـدنيني       
  فيها فقط؛
ع الـسالح والتـسريح     نــز احلكومة اإليفوارية على إعداد برنـامج وطـين ل        حيث    - ٧  

وإعــادة اإلدمــاج وتنفيــذه علــى وجــه الــسرعة، يقــوم علــى معــايري واضــحة ودقيقــة فيمــا يتعلــق 
إنـشاء سـلطة مركزيـة لإلشـراف علـى          باألهلية، ووضع قاعدة بيانات جديدة مؤمَّنة وشفافة، و       

ع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، وإجيـاد حلـول السـتدامة عمليـة        نـزمجيع جوانب عملية    
فريـق األمـم املتحـدة      ويـشجع كـذلك     اإلدماج االجتمـاعي واالقتـصادي للمقـاتلني الـسابقني،          

القطــري علــى تيــسري ختطــيط وتنفيــذ الــربامج الــيت تــدعم هــذا املــسار، بالتــشاور مــع احلكومــة   
  اإليفوارية والتعاون الوثيق مع مجيع الشركاء الدوليني؛

ارا باإلشراف مباشرة على إصـالح القطـاع        ت مبادرة الرئيس احلسن وا    يالحظ  - ٨  
لــى التعجيــل بوضــع وتنفيـذ اســتراتيجية شــاملة إلصــالح   احلكومــة اإليفواريـة ع وحيــثاألمـين،  

القطاع األمين، بغية تشكيل قوات أمنية شاملة للجميع وخاضـعة للمـساءلة، بـدعم مـن عمليـة                  
) ٢٠١١ (٢٠٠٠من القـرار    ) و (٧األمم املتحدة مبا يتفق وواليتها املنصوص عليها يف الفقرة          

اختاذ مزيد من اخلطوات مـن أجـل تعزيـز الثقـة          ومن الشركاء الدوليني املعنيني اآلخرين، وعلى       
داخل كل وكالة من وكاالت األمن وإنفاذ القانون وفيمـا بينـها، وإعـادة بـسط سـلطة الدولـة                    

  يف شىت أحناء البلد؛
ــه   - ٩   ــا يف ذلــك     يكــرر دعوت ــدوليني، مب ــشركاء ال ــع ال ــة ومجي ــة اإليفواري  احلكوم

فوارية يف عملية إصـالح القطـاع األمـين،    شركات القطاع اخلاص، ممن يساعدون احلكومة اإلي   
وتنــسيق جهــودهم بغيــة تعزيــز الــشفافية وتقــسيم   ) ٢٠١٢ (٢٠٤٥لالمتثــال ألحكــام القــرار  

  واضح للعمل بني مجيع الشركاء الدوليني؛ 
 على الضرورة امللحة الختاذ تدابري عملية لتعزيز العدالة واملـصاحلة علـى      يشدد  - ١٠  

ملناحي، بسبل منها العمـل بنـشاط مـع منظمـات اجملتمـع املـدين مـن        مجيع املستويات ويف مجيع ا   
ــة يف كــوت    ــة لألزم ــصدي لألســباب الكامن ــوار،  أجــل الت ــشجع ديف ــة  وي ــات العدال دعــم آلي

االنتقالية، مبا يف ذلك جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة، من أجل اعتماد برنـامج موسـع وشـامل                  
علـى أمهيـة املـساءلة      ويـشدد كـذلك      أحنـاء البلـد،      وتعزيز أنشطتها على الصعيد احمللي يف شـىت       

 يف حتقيـق مـصاحلة دائمـة        ، مبا يف ذلك من خالل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق         والعدالة النـزيهة 
ــوار، يف كــوت ــة      ويرحــب ديف ــاع العدال ــتراتيجية قط ــاد اس ــة باعتم ــة اإليفواري ــام احلكوم  بقي
ت عملية ملنع أعمال العنـف بـني الطوائـف      احلكومة اإليفوارية على اختاذ خطوا    وحيث   الوطين،
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والتصدي هلـا عـن طريـق الـسعي إىل حتقيـق توافـق عـريض لـآلراء علـى الـصعيد الـوطين بـشأن                
  األراضي؛  سبل معاجلة مسأليت اهلوية وحيازة

باملبـادرة الـيت اختـذهتا احلكومـة لتعزيـز احلـوار الـسياسي مـع املعارضـة                  يرحب    - ١١  
باحلكومــة اإليفواريــة ويهيــب اب الــسياسية غــري املمثلــة يف الربملــان، الــسياسية، مبــا فيهــا األحــز

مواصـــلة تعزيـــز التـــدابري املتخـــذة يف هـــذا الـــصدد وكفالـــة تـــوفري حيـــز سياســـي للمعارضـــة،   
إىل ويطلــب جبميــع أحــزاب املعارضــة أداء دور بنــاء واإلســهام يف املــصاحلة،  كــذلك  ويهيــب

مساعيه احلميـدة مـن أجـل تيـسري احلـوار بـني مجيـع               املمثل اخلاص لألمني العام أن يواصل بذل        
  أصحاب املصلحة السياسيني؛

 احلكومـة اإليفواريـة علـى أن تكفـل يف أقـرب وقـت ممكـن مثـول مجيـع          حيـث   - ١٢  
املــسؤولني عــن ارتكــاب االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلنــسان وانتــهاكات القــانون اإلنــساين 

 الــسياسي، وال ســيما االنتــهاكات املرتكبــة  الــدويل، بــصرف النظــر عــن وضــعهم أو انتمــائهم 
ديفــوار بعــد االنتخابــات، وذلــك وفقــا اللتزاماهتــا الدوليــة،  خــالل األزمــة الــيت شــهدهتا كــوت

ــشفافية،        ــهم ب ــات واضــحة عــن حالت ــع احملتجــزين معلوم ــالغ مجي ــى إب ــشجع كــذلك  وعل وي
  ؛ احلكومة اإليفوارية على مواصلة تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية

بعملية األمم املتحـدة أن تواصـل، مـىت كـان ذلـك متـسقا مـع سـلطاهتا                   يهيب    - ١٣  
ــهاكات       ــة مــن أجــل مثــول مــرتكيب االنت ــة املبذول ــة والدولي ومــسؤولياهتا، دعــم اجلهــود الوطني
ــدويل يف         ــساين الـ ــانون اإلنـ ــسان والقـ ــوق اإلنـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــسيمة للقـ ــاوزات اجلـ والتجـ

  لك بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي؛ ديفوار أمام القضاء، وذ كوت
 اإلذن الذي منحه جملس األمـن إىل        ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١أن ميدد حىت    يقرر    - ١٤  

ديفــوار يف حــدود  القــوات الفرنــسية مــن أجــل تقــدمي الــدعم لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت  
  مناطق انتشارها وقدراهتا؛ 

عاون تعاونا تامــا مـع العمليـات الـيت تـضطلع             مجيع األطراف على أن تـتـ     حيث  - ١٥  
هبا عملية األمم املتحدة والقوات الفرنسية اليت تدعمهـا، وال سيما من خالل ضـمان سالمتهــا     
ــيم         ــاء إقل ــع أحن ــة إىل مجي ــصورة مباشــرة ودون أي إعاق ـــا ب ـــا ووصوهلـ ـــة تنقلهـ ـــا وحري وأمنهـ

  ورة كاملة؛ ديفوار من أجل متكينها من تنفيذ واليتيها بص كوت
باحلكومة اإليفوارية ومجيع أصحاب املصلحة الـسياسيني كفالـة إجـراء        يهيب    - ١٦  

االنتخابــات احملليــة املقبلــة يف ظــروف تتــسم باالنفتــاح واحلريــة والنـــزاهة والــسالم والــشفافية،   
 اختيـار التوقيـت املناسـب هلـا       للنظـر يف    واإلسهام يف تعزيز مبدأ الـشمول الـسياسي واملـصاحلة،           

 احلكومـة   ويؤكـد أن  وهتيئة الظروف األمنيـة الالزمـة وإجـراء اإلصـالح االنتخـايب ذي الـصلة،                
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اإليفواريــة تتحمــل املــسؤولية الرئيــسية عــن تنظــيم هــذه االنتخابــات احملليــة، ويالحــظ يف هــذا   
 لعملية األمم املتحـدة     ويأذنالسياق الطلب الذي قدمته احلكومة اإليفوارية إىل األمم املتحدة،          

يف إجـراء تلـك االنتخابـات،       على النحو املطلوب،     ،إىل احلكومة اإليفوارية  املساعدة  أن تقدم   ب
بناء على طلبها وضمن موارد عملية األمم املتحدة القائمـة وقـدراهتا ومنـاطق انتـشارها، ودون                

   أعاله؛٢اإلخالل باألولويات األساسية لواليتها على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
ــة      رحــب ي  - ١٧   ــوات اجلمهوري ــم املتحــدة والق ــة األم ــاون بــني عملي باســتمرار التع
إىل التــزام القــوات اجلمهوريــة ويــدعو ديفــوار وبــإجراء أنــشطة مــشتركة فيمــا بينــهما،  لكــوت

، ويف هذا الـصدد،     الدقيق بالقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والالجئني        
ــا  ــة تــدريب هيئ ــة    يــشري إىل أمهي ت األمــن وإنفــاذ القــانون يف جمــاالت حقــوق اإلنــسان، ومحاي

  ؛األطفال، والعنف اجلنسي واجلنساين
ديفــوار وليربيــا مواصــلة تعزيــز التعــاون فيمــا بينــهما،  حبكــوميت كــوتيهيــب   - ١٨  

سيما فيمـا يتعلـق باملنطقـة احلدوديـة، بـسبل منـها تعزيـز الرصـد وتبـادل املعلومـات واختـاذ                       وال
قة، وفيمــا يتعلــق بوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية مــشتركة بــشأن احلــدود مــن أجــل  إجــراءات منــس

حتقيــق مجلــة أمــور منــها دعــم نـــزع ســالح العناصــر املــسلحة األجنبيــة وإعادهتــا إىل أوطاهنــا يف 
  جانيب احلدود وإعادة الالجئني إىل أوطاهنم؛ كال

ا يف ذلك مجيـع  ديفوار وليربيا، مب األمم املتحدة يف كوت   جبميع هيئات   يهيب    - ١٩  
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت   ــام،     عناصــر عملي ــا القي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي كــل ديفــوار وبعث

 لتحقيـق االسـتقرار يف املنطقـة احلدوديـة،          ا وقدراته ومناطق انتشاره، تعزيـز دعمهـ       تهلوالي وفقا
ــسلطات       ــة وخطــة اســتراتيجيتني مــشتركتني دعمــا لل ــاون ووضــع رؤي ــادة التع ــها زي ــسبل من  ب

  رية؛ ـاإليفوارية والليب
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واحتاد هنـر مـانو علـى مواصـلة       يشجع  - ٢٠  

القيام، بدعم من مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، بوضع استراتيجية دون إقليميـة للتـصدي               
وع، وذلـك   خلطر انتقال اجلماعات املسلحة واألسلحة عرب احلدود، وكذلك االجتار غري املـشر           

ديفــوار وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا، حــسب       مبــساعدة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت    
االقتضاء، وتقدمي معلومـات مـستوفاة بانتظـام عـن التقـدم احملـرز حنـو وضـع هـذه االسـتراتيجية                      

  دون اإلقليمية يف تقارير األمني العام املقبلة ذات الصلة؛ 
ني العام بنقل طـائرات اهلليكـوبتر املـسلحة الـثالث           بأثر فوري توصية األم   يقر    - ٢١  

ديفـوار لكـي     املنتشرة حاليا يف بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت                 
  ديفوار وليربيا على امتداد احلدود بينهما وعربها؛  تستخدم يف كل من كوت
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ديفـوار لكـي يقـدم      كـوت  إىل األمني العام أن جيري تقييمـا للحالـة يف         يطلب    - ٢٢  
ــصاه    ــا يلــي  ٢٠١٣مــارس / آذار٣١إىل جملــس األمــن يف موعــد أق ــرا خاصــا يتــضمن م :  تقري

يف اســـتقرار طويـــل األجـــل نقـــاط مرجعيـــة لقيـــاس وتتبـــع التقـــدم احملـــرز صـــوب حتقيـــق   ‘١’
ــايل؛    كــوت ــوار، ولإلعــداد للتخطــيط االنتق ــة يف   ‘ ٢’ديف ــديالت املمكن ــشأن التع توصــيات ب

ديفــوار، وال ســيما العنــصر العــسكري وعنــصر   عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوتهيكــل وقــوام
الــشرطة فيهــا، بنــاء علــى احلالــة الــسائدة يف امليــدان والتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الــسالم           

ديفوار وعلى قدرة املؤسسات اإليفواريـة علـى مواجهـة هـذه             واالستقرار املستدامان يف كوت   
 لتعزيـــز ترتيبـــات التعـــاون بـــني عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف  خيـــارات‘ ٣’التحـــديات بفعاليـــة؛ 

ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا، ألغـراض منـها إجـراء عمليـات منـسقة ومـشتركة               كوت
على امتـداد احلـدود وعربهـا حتـدد يف إطـار مـشاورات مغلقـة مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني،              

ألمـم املتحـدة يف ليربيـا، والبلـدان املـسامهة           ديفـوار وليربيـا، وبعثـة ا       يف ذلك حكومتا كـوت     مبا
ديفـوار   إفادة عن تنفيذ استراتيجية عملية األمم املتحدة يف كوت        ‘ ٤’بقوات وبأفراد الشرطة؛    

  حلماية املدنيني؛ 
إىل األمــني العــام أن يقــدم لــه تقريــرا ملنتــصف املــدة يف موعــد أقــصاه   يطلــب   - ٢٣  

 ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران  ٣٠ائيا يف موعـد أقـصاه       ، وتقريرا هن  ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٣١
  عن احلالة يف امليدان وعن تنفيذ هذا القرار؛ 

  .إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر   - ٢٤  
  


	القرار 2062 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6817 المعقودة في 26 تموز/يوليه 2012

	إن مجلس الأمن، 
	إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1933 (2010)، و 1942 (2010)، و 1951 (2010)، و 1962 (2010)، و 1967 (2011)، و 1968 (2011)، و 1975 (2011)، و 1980 (2011)، و 1981 (2011)، و 1992 (2011)، و 2000 (2011)، وبيانات رئيسه المتعلقة بالوضع في كوت ديفوار، والقرارين 2008 (2011) و 2025 (2011) بشأن الوضع في ليبريا، 
	وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة كوت ديفوار واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،
	وإذ يرحب بالتقرير الختامي للأمين العام المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 (S/2012/506)، والتقرير الخاص للأمين العام المؤرخ 29 آذار/مارس 2012 (S/2012/186)، بما في ذلك توصيات بعثة التقييم الموفدة إلى كوت ديفوار في الفترة من 6 إلى 17 شباط/فبراير 2012،
	وإذ يرحب أيضا بالتقدم المحرز عموما صوب استعادة الأمن والسلام والاستقرار في كوت ديفوار، وخصوصا في أبيدجان، وإذ يثني على مبادرات الرئيس الحسن واتارا من أجل تعزيز الاستقرار والمصالحة والانتعاش الاقتصادي في كوت ديفوار، وإذ يهيب بجميع الأطراف الوطنية المعنية أن تتكاتف فيما تبذله من جهود في سبيل تثبيت استقرار البلد وإعادة إعماره، 
	وإذ يرحب كذلك بإجراء الانتخابات التشريعية وافتتاح الجمعية الوطنية المنتخبة في 25 نيسان/أبريل 2012، وإذ يؤكد أهمية هذه الخطوة للاستعادة الكاملة للنظام الدستوري وإحلال الديمقراطية في كوت ديفوار، 
	وإذ يكرر تأكيد قلقه من التحديات الرئيسية غير المحسومة في مجال نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني، وكذلك استمرار تداول الأسلحة، وهي أمور ما فتئت تشكل أخطارا كبيرة أمام استتباب الأمن في البلد، ولا سيما في غربي كوت ديفوار، وإذ يحيط علما باهتمام بإنشاء الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبإصلاح القطاع الأمني،
	وإذ يرحب بعودة معظم الأشخاص الذين شردتهم الأزمة التي أعقبت الانتخابات إلى مواطنهم الأصلية في كوت ديفوار، وكذلك بالدعوات التي وجهها الرئيس الحسن واتارا إلى اللاجئين للعودة إلى البلد، وإذ يدين بشدة جميع أعمال التخويف والتهديد التي ترتكب في حق اللاجئين والنازحين داخليا في كوت ديفوار بما في ذلك الهجوم الذي شُن على مخيم النازحين في دويكوي في 20 تموز/يوليه 2012.
	وإذ يعرب عن قلقه من التقارير المتواصلة عن الإساءات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يرتكب منها في حق النساء والأطفال، فضلا عن التقارير الواردة عن ازدياد حوادث العنف الجنسي لا سيما التي يرتكبها رجال مسلحون، وإذ يشدد على أهمية التحقيق في هذه الانتهاكات والإساءات المزعوم ارتكابها من قبل جميع الأطراف، بغض النظر عن مركزها أو انتمائها السياسي، ويشمل ذلك الانتهاكات التي وقعت أثناء الأزمة التي أعقبت الانتخابات، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتشويه والاعتقال التعسفي واختطاف المدنيين وحالات الاختفاء القسري وأعمال الثأر والعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف ضد الأطفال، ومزاعم تجنيدهم واستخدامهم في النـزاع في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في أبيدجان وغربي كوت ديفوار، وإذ يجدد التأكيد على وجوب مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وإذ يلاحظ التزامات الرئيس الحسن واتارا في هذا الصدد، 
	وإذ يعرب عن قلقه من استمرار الحالة الأمنية غير المستقرة، وخصوصا في غربي كوت ديفوار وعلى طول الحدود، لا سيما مع ليبريا، وإذ يشير إلى أن الحكومة الإيفوارية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ضمان السلم والاستقرار وحماية السكان المدنيين في كوت ديفوار، 
	وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة لهجوم عناصر مسلحة على دورية تابعة لعملية الأمم المتحدة في جنوب غربي كوت ديفوار في 8 حزيران/يونيه 2012، التي قتل فيها سبعة من حفظة السلام وعدد من الأشخاص الآخرين، وإذ يؤكد أن توجيه مثل تلك الهجمات عمدا ضد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وإذ يناشد كذلك الحكومة الإيفوارية التعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وإذ يرحب بالخطوات الفورية التي اتخذتها الحكومة الإيفوارية بتنسيق مع حكومة ليبريا للتحقيق في تلك الهجمات، 
	وإذ يثني على إسهام البلدان المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة والجهات المانحة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وإذ يؤكد على أهمية تقديم ضباط شرطة مؤهلين بالمهارات الاختصاصية واللغوية الملائمة، وإذ يثني على الجهود التي تبذلها العملية بقيادة الممثل الخاص للأمين العام لمواصلة الإسهام في صون السلام والاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يلاحظ بارتياح زيادة التعاون بين بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وكذلك بين حكومتي كوت ديفوار وليبريا وغيرهما من البلدان في المنطقة دون الإقليمية، في مجال تنسيق الأنشطة الأمنية في المناطق الحدودية في المنطقة دون الإقليمية،
	وإذ يثني على الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لما يبذلانه من جهود من أجل توطيد السلام والاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يشجعهما على مواصلة دعم السلطات في التصدي للتحديات الرئيسية، وخصوصا الأسباب الكامنة وراء النـزاع، والتحديات الأمنية في المنطقة الحدودية، بما في ذلك تحركات العناصر المسلحة وحركة الأسلحة، وتعزيز العدالة والمصالحة الوطنية، 
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنـزاع المسلح، وقراريه 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، وإذ يكرر تأكيد الدور الحيوي للمرأة في حل النـزاعات وبناء السلام، وأهمية مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل وإشراكها في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن وتعزيزهما، ودورها الرئيسي في إعادة التلاحم بين فئات المجتمعات الخارجة من النـزاع، ويعيد تأكيد كذلك أهمية تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالقرار 1325 (2000)، 
	وإذ يحيط علما أنه، بناء على إعلان كوت ديفوار قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أذنت دائرة الإجراءات التمهيدية لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة المرتكبة في كوت ديفوار منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقررت دائرة الإجراءات التمهيدية لاحقا توسيع نطاق تحقيقات المدعي العام ليشمل الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002،
	وإذ يقرر أن الحالة في كوت ديفوار لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يمدد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 31 تموز/يوليه 2013، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ي) و (ك) و (م) من القرار 2000 (2011)؛
	2 - يقرر أن تبقى حماية المدنيين هي أولوية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ويقرر كذلك أن تزيد العملية من تركيزها على دعم الحكومة في مسائل نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني، وفقا للفقرة 7 (هـ) و (و) من القرار 2000 (2011)؛
	3 - يؤيد توصية الأمين العام بخفض ما يعادل حجم كتيبة كجزء من العنصر العسكري للعملية، تنفذ في أقرب وقت يسمح به تطور الأوضاع الأمنية، ولذلك يقرر تعديل القوام المأذون للعنصر العسكري ليبلغ 837 8 فردا، منهم 645 8 من الجنود وضباط الأركان و 192 مراقبا عسكريا؛ 
	4 - يقرر أن يظل القوام المأذون لعنصر الشرطة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار محددا في 555 1 فردا، ويقرر كذلك أن يتم الإبقاء على العدد المأذون سابقا من ضباط الجمارك وهو 8 ضباط؛ 
	5 - يكرر تأكيد مواصلة إذنه لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أن تستخدم جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، عملا بالقرارات 1933 (2010) و 1962 (2010) و 2000 (2011)؛ 
	6 - يشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري على إعادة ترتيب أنشطتهما في حدود قدراتهما الحالية وتعزيز وجودهما الميداني بغية تحسين تنسيق ما يقدمانه من دعم للسلطات المحلية في مجموع أراضي كوت ديفوار، في المناطق التي تشتد فيها الأخطار المحدقة بالمدنيين، وخصوصا في منطقة غربي كوت ديفوار ولكن ليس فيها فقط؛
	7 - يحث الحكومة الإيفوارية على إعداد برنامج وطني لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتنفيذه على وجه السرعة، يقوم على معايير واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالأهلية، ووضع قاعدة بيانات جديدة مؤمَّنة وشفافة، وإنشاء سلطة مركزية للإشراف على جميع جوانب عملية نـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد حلول لاستدامة عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمقاتلين السابقين، ويشجع كذلك فريق الأمم المتحدة القطري على تيسير تخطيط وتنفيذ البرامج التي تدعم هذا المسار، بالتشاور مع الحكومة الإيفوارية والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء الدوليين؛
	8 - يلاحظ مبادرة الرئيس الحسن واتارا بالإشراف مباشرة على إصلاح القطاع الأمني، ويحث الحكومة الإيفوارية على التعجيل بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الأمني، بغية تشكيل قوات أمنية شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة، بدعم من عملية الأمم المتحدة بما يتفق وولايتها المنصوص عليها في الفقرة 7 (و) من القرار 2000 (2011) ومن الشركاء الدوليين المعنيين الآخرين، وعلى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيز الثقة داخل كل وكالة من وكالات الأمن وإنفاذ القانون وفيما بينها، وإعادة بسط سلطة الدولة في شتى أنحاء البلد؛
	9 - يكرر دعوته الحكومة الإيفوارية وجميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، ممن يساعدون الحكومة الإيفوارية في عملية إصلاح القطاع الأمني، للامتثال لأحكام القرار 2045 (2012) وتنسيق جهودهم بغية تعزيز الشفافية وتقسيم واضح للعمل بين جميع الشركاء الدوليين؛ 
	10 - يشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير عملية لتعزيز العدالة والمصالحة على جميع المستويات وفي جميع المناحي، بسبل منها العمل بنشاط مع منظمات المجتمع المدني من أجل التصدي للأسباب الكامنة للأزمة في كوت ديفوار، ويشجع دعم آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، من أجل اعتماد برنامج موسع وشامل وتعزيز أنشطتها على الصعيد المحلي في شتى أنحاء البلد، ويشدد كذلك على أهمية المساءلة والعدالة النـزيهة، بما في ذلك من خلال عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في تحقيق مصالحة دائمة في كوت ديفوار، ويرحب بقيام الحكومة الإيفوارية باعتماد استراتيجية قطاع العدالة الوطني، ويحث الحكومة الإيفوارية على اتخاذ خطوات عملية لمنع أعمال العنف بين الطوائف والتصدي لها عن طريق السعي إلى تحقيق توافق عريض للآراء على الصعيد الوطني بشأن سبل معالجة مسألتي الهوية وحيازة الأراضي؛ 
	11 - يرحب بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحوار السياسي مع المعارضة السياسية، بما فيها الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، ويهيب بالحكومة الإيفوارية مواصلة تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد وكفالة توفير حيز سياسي للمعارضة، ويهيب كذلك بجميع أحزاب المعارضة أداء دور بناء والإسهام في المصالحة، ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة من أجل تيسير الحوار بين جميع أصحاب المصلحة السياسيين؛
	12 - يحث الحكومة الإيفوارية على أن تكفل في أقرب وقت ممكن مثول جميع المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي، ولا سيما الانتهاكات المرتكبة خلال الأزمة التي شهدتها كوت ديفوار بعد الانتخابات، وذلك وفقا لالتزاماتها الدولية، وعلى إبلاغ جميع المحتجزين معلومات واضحة عن حالتهم بشفافية، ويشجع كذلك الحكومة الإيفوارية على مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية؛ 
	13 - يهيب بعملية الأمم المتحدة أن تواصل، متى كان ذلك متسقا مع سلطاتها ومسؤولياتها، دعم الجهود الوطنية والدولية المبذولة من أجل مثول مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار أمام القضاء، وذلك بصرف النظر عن وضعهم أو انتمائهم السياسي؛ 
	14 - يقرر أن يمدد حتى 31 تموز/يوليه 2013 الإذن الذي منحه مجلس الأمن إلى القوات الفرنسية من أجل تقديم الدعم لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في حدود مناطق انتشارها وقدراتها؛ 
	15 - يحث جميع الأطراف على أن تـتـعاون تعاونا تامـا مع العمليات التي تضطلع بها عملية الأمم المتحدة والقوات الفرنسية التي تدعمهـا، ولا سيما من خلال ضمان سلامتهـا وأمنهــا وحريـة تنقلهــا ووصولهــا بصورة مباشرة ودون أي إعاقة إلى جميع أنحاء إقليم كوت ديفوار من أجل تمكينها من تنفيذ ولايتيها بصورة كاملة؛ 
	16 - يهيب بالحكومة الإيفوارية وجميع أصحاب المصلحة السياسيين كفالة إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في ظروف تتسم بالانفتاح والحرية والنـزاهة والسلام والشفافية، والإسهام في تعزيز مبدأ الشمول السياسي والمصالحة، للنظر في اختيار التوقيت المناسب لها وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة وإجراء الإصلاح الانتخابي ذي الصلة، ويؤكد أن الحكومة الإيفوارية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنظيم هذه الانتخابات المحلية، ويلاحظ في هذا السياق الطلب الذي قدمته الحكومة الإيفوارية إلى الأمم المتحدة، ويأذن لعملية الأمم المتحدة بأن تقدم المساعدة إلى الحكومة الإيفوارية، على النحو المطلوب، في إجراء تلك الانتخابات، بناء على طلبها وضمن موارد عملية الأمم المتحدة القائمة وقدراتها ومناطق انتشارها، ودون الإخلال بالأولويات الأساسية لولايتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه؛
	17 - يرحب باستمرار التعاون بين عملية الأمم المتحدة والقوات الجمهورية لكوت ديفوار وبإجراء أنشطة مشتركة فيما بينهما، ويدعو إلى التزام القوات الجمهورية الدقيق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، وفي هذا الصدد، يشير إلى أهمية تدريب هيئات الأمن وإنفاذ القانون في مجالات حقوق الإنسان، وحماية الأطفال، والعنف الجنسي والجنساني؛
	18 - يهيب بحكومتي كوت ديفوار وليبريا مواصلة تعزيز التعاون فيما بينهما، ولا سيما فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية، بسبل منها تعزيز الرصد وتبادل المعلومات واتخاذ إجراءات منسقة، وفيما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة بشأن الحدود من أجل تحقيق جملة أمور منها دعم نـزع سلاح العناصر المسلحة الأجنبية وإعادتها إلى أوطانها في كلا جانبي الحدود وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم؛
	19 - يهيب بجميع هيئات الأمم المتحدة في كوت ديفوار وليبريا، بما في ذلك جميع عناصر عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا القيام، كل وفقا لولايته وقدراته ومناطق انتشاره، تعزيز دعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، بسبل منها زيادة التعاون ووضع رؤية وخطة استراتيجيتين مشتركتين دعما للسلطات الإيفوارية والليبـرية؛ 
	20 - يشجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو على مواصلة القيام، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، بوضع استراتيجية دون إقليمية للتصدي لخطر انتقال الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود، وكذلك الاتجار غير المشروع، وذلك بمساعدة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، حسب الاقتضاء، وتقديم معلومات مستوفاة بانتظام عن التقدم المحرز نحو وضع هذه الاستراتيجية دون الإقليمية في تقارير الأمين العام المقبلة ذات الصلة؛ 
	21 - يقر بأثر فوري توصية الأمين العام بنقل طائرات الهليكوبتر المسلحة الثلاث المنتشرة حاليا في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لكي تستخدم في كل من كوت ديفوار وليبريا على امتداد الحدود بينهما وعبرها؛ 
	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يجري تقييما للحالة في كوت ديفوار لكي يقدم إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2013 تقريرا خاصا يتضمن ما يلي: ’1‘ نقاط مرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز صوب تحقيق استقرار طويل الأجل في كوت ديفوار، وللإعداد للتخطيط الانتقالي؛ ’2‘ توصيات بشأن التعديلات الممكنة في هيكل وقوام عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ولا سيما العنصر العسكري وعنصر الشرطة فيها، بناء على الحالة السائدة في الميدان والتهديدات التي يتعرض لها السلام والاستقرار المستدامان في كوت ديفوار وعلى قدرة المؤسسات الإيفوارية على مواجهة هذه التحديات بفعالية؛ ’3‘ خيارات لتعزيز ترتيبات التعاون بين عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، لأغراض منها إجراء عمليات منسقة ومشتركة على امتداد الحدود وعبرها تحدد في إطار مشاورات مغلقة مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك حكومتا كوت ديفوار وليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة؛ ’4‘ إفادة عن تنفيذ استراتيجية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لحماية المدنيين؛ 
	23 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم له تقريرا لمنتصف المدة في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2013 عن الحالة في الميدان وعن تنفيذ هذا القرار؛ 
	24 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

