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  ) ٢٠١٣ (٢١٠١القرار     
ــسته        ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٦٩٥٣الــ ــسان ٢٥ املعقــ  /نيــ

  ٢٠١٣ أبريل
    

  ،إن جملس األمن  
سـيما    إىل قراراته وبيانات رئيسه السابقة املتعلقة باحلالة يف كوت ديفـوار، وال            إذ يشري   

ــرارات  ) ٢٠١٠ (١٩٣٣و ) ٢٠١٠ (١٩١١و ) ٢٠٠٩ (١٨٩٣و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٠القــــــــــ
 ٢٠٠٠و   ) ٢٠١١ (١٩٨٠و   ) ٢٠١١ (١٩٧٥و   ) ٢٠١٠ (١٩٦٢و   ) ٢٠١٠ (١٩٤٦ و
  ،)٢٠١٢ (٢٠٦٢ و) ٢٠١٢ (٢٠٤٥ و) ٢٠١١(

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

ــؤرخ   يرحــــب وإذ   ــام، املــ ــني العــ ــاص لألمــ ــالتقرير اخلــ ــارس / آذار٢٩ بــ  ٢٠١٢مــ
)S/2012/186(   ــام ــدة لعــ ــر منتــــصف املــ ــهائي  )S/2012/766 (٢٠١٢، وبتقريــ ــر النــ ، والتقريــ
)S/2011/228 ( ٢٠١٣لفريق خرباء األمم املتحدة لعام،  

 ١٦٤٣و ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ بـــأن التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرارات     يقـــر وإذ  
ــتقرار يف   ) ٢٠١١ (١٩٨٠و ) ٢٠١١ (١٩٧٥ و) ٢٠٠٥( ــق االسـ ــسهم يف حتقيـ ــزال تـ ال تـ

 أن هـذه التـدابري هتـدف إىل دعـم عمليـة الـسالم يف كـوت ديفـوار،               وإذ يؤكـد  كوت ديفوار،   
توطئة إلمكانية إجراء تعديالت أخرى على مجيع التدابري املتبقيـة أو جـزء منـها أو رفعهـا كليـا                 

ــا حيــ   ــا مل ــا، وفق ــسالح وإعــادة اإلدمــاج      أو جزئي ــزع ال ــسريح ون ــق بالت رز مــن تقــدم فيمــا يتعل
  وإصالح قطاع األمن واملصاحلة الوطنية ومكافحة اإلفالت من العقاب،
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 بالتقــدم املطــرد الــذي أحرزتــه كــوت ديفــوار وباإلجنــازات الــيت حققتــها  يرحــب وإذ  
ــالعودة إىل حتقيــق االســتقرار وبالتــص    يف ــة الــشهور املاضــية فيمــا يتعلــق ب دي للتحــديات األمني

العاجلــة والنــهوض باإلنعــاش االقتــصادي وتعزيــز التعــاون علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي،  
  سيما توثيق التعاون مع حكوميت غانا وليربيا، وال

يــشمل   باكتمــال الــدورة االنتخابيــة املنبثقــة عــن اتفاقــات واغــادوغو، مبــا يرحــب وإذ  
را يف ســت مقاطعــات واالنتخابــات البلديــة الــيت متــت االنتخابــات التــشريعية الــيت جــرت مــؤخ

 احلكومة واملعارضـة علـى التحـرك بـصورة إجيابيـة وتعاونيـة حنـو                يشجع وإذصعيد البلد،    على
حتقيـــق املـــصاحلة الـــسياسية واإلصـــالح االنتخـــايب لكفالـــة أن يظـــل اجملـــال الـــسياسي متـــسما  

  والشفافية،  باالنفتاح
طى التقدم يف عملية املـصاحلة، مـع التنويـه بـاجلهود             إزاء بطء خ   يعرب عن القلق   وإذ  

اليت يبذهلا مجيع اإليفواريني من أجل تعزيز املصاحلة الوطنية وتوطيد الـسالم عـن طريـق احلـوار                  
ــشاور،  ــشجع وإذوالت ــائج      ي ــق نت ــا وحتقي ــى إجنــاز أعماهل ــة واملــصاحلة عل ــة احلــوار واحلقيق  جلن

  املوعد الذي تنتهي فيه واليتها، ، وهو ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠ملموسة حبلول 
القلــق يــساوره إزاء اســتمرار التحــديات املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن   ال يــزال  وإذ  

تـزال   األسـلحة، وهـي حتـديات ال      واملتعلقـة بتـداول     ونزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         
اختـذت يف هـذا      بـاخلطوات اإلجيابيـة الـيت        يرحـب  وإذتشكل خطرا كبريا على استقرار البلـد،        

االجتــاه، وال ســيما بتــصديق جملــس األمــن القــومي علــى االســتراتيجية الوطنيــة إلصــالح قطــاع 
  األمن، وإنشاء هيئة وحيدة معنية مبسائل نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، 

 عــن احلاجــة امللحــة ألن تقــوم حكومــة كــوت ديفــوار بتــدريب  وإذ يكــرر اإلعــراب  
صة قوات الشرطة والـدرك، وتزويـدها باألسـلحة والـذخائر العاديـة الالزمـة       قواهتا األمنية، وخبا 

  للقيام بأعمال الشرطة،
 على أمهية أن تكون حكومة كوت ديفوار قادرة على التـصدي    وإذ يشدد من جديد     

 حبكومـة  يهيـب  وإذلمخاطر اليت هتدد أمن مجيع املـواطنني يف كـوت ديفـوار،       لبشكل مناسب   
اســتمرار قواهتــا األمنيــة يف االلتــزام بالتقيــد حبقــوق اإلنــسان والقــانون كــوت ديفــوار أن تكفــل 

  الدويل املنطبق،
 باسـتمرار تعـاون حكومـة كـوت ديفـوار مـع فريـق اخلـرباء، املنـشأ أصـال                     وإذ يرحب   

، أثنـاء اضـطالعه بواليتــه األخـرية الـيت جــددت     )٢٠٠٤ (١٥٨٤ مـن القــرار  ٧عمـال بـالفقرة   
   على توثيق ذلك التعاون،يشجع وإذ ،)٢٠١٢ (٢٠٤٥مبوجب القرار 
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باجلهود اليت تبذهلا األمانـة العامـة مـن أجـل توسـيع قائمـة اخلـرباء اخلاصـة                    برحي وإذ  
بفــرع األجهــزة الفرعيــة جمللــس األمــن وحتــسينها، مــع مراعــاة التوجيهــات الــواردة يف مــذكرة    

  ،S/2006/997الرئيس 
 فريـق اخلـرباء بـشأن اتـساع نطـاق            من النتائج الـيت توصـل إليهـا        عن القلق  وإذ يعرب   

دث االبتـزاز،   انظام جباية الضرائب على حنو غـري قـانوين، وارتفـاع عـدد نقـاط التفتـيش وحـو                  
  ونقص القدرات واملوارد املتاحة ملراقبة احلدود،

 إزاء التـــهريب الواســـع النطـــاق للمـــوارد الطبيعيـــة، عـــن القلـــق كـــذلك وإذ يعـــرب  
القطن واألخشاب والذهب واملـاس، الـيت جيـري تـصديرها           سيما الكاكاو وجوز الكاجو و     وال

  إىل كوت ديفوار أو توريدها إليها بطرق غري مشروعة،
) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراراتـــــه وإذ يـــــشري  

املتعلقــــــة بــــــاملرأة والــــــسالم واألمــــــن، وقراراتــــــه ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
ــة ) ٢٠١٢ (٢٠٦٨و ) ٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ املتعلقــــــــــ

املتعلقــة حبمايــة  ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤باألطفــال والنـــزاع املــسلح، وقرارتــه    
  املدنيني يف النـزاع املسلح،

 إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل              وإذ يكرر   
نــف املرتكــب ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم النــساء  مجيــع أشــكال العيــدين وإذيف كــوت ديفــوار، 

واألطفال واملشردون داخليا والرعايا األجانب، واالنتهاكات والتجاوزات األخرى اليت تطـال           
 وجوب تقدمي مرتكيب تلك األعمال إىل العدالة، سـواء يف احملـاكم             يؤكد وإذحقوق اإلنسان،   
مواصـلة تعاوهنـا الوثيـق مـع احملكمـة           حكومة كوت ديفوار علـى       يشجع وإذاحمللية أو الدولية،    
  اجلنائية الدولية،

   أمهية تزويد فريق اخلرباء باملوارد الكافية لتنفيذ واليته،وإذ يؤكد  
تــزال تــشكل خطــرا يهــدد الــسالم واألمــن     أن احلالــة يف كــوت ديفــوار ال وإذ يقــرر  

  الدوليني يف املنطقة،
  ملتحدة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم اوإذ يتصرف  
، ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٣٠ أن تتخــذ مجيــع الــدول، للفتــرة املنتهيــة يف   يقــرر  - ١  

يلزم من تدابري ملنـع توريـد األسـلحة ومـا يتـصل هبـا مـن أعتـدة إىل كـوت ديفـوار أو بيعهـا                            ما
ــا مــن أراضــيها أو بواســطة مواطنيهــا       أو ــها إليهــا، بطــرق مباشــرة أو غــري مباشــرة، انطالق نقل
  ن أو طائرات حتمل علمها، سواء كان منشؤها من أراضيها أم ال؛باستخدام سف أو
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ــشري  - ٢   ــيت      يــ ــا الــ ــصلة هبــ ــدة املتــ ــلحة واألعتــ ــة باألســ ــدابري املتعلقــ  إىل أن التــ
، قــد اســتعيض عنــها )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار ٨ و ٧قبــل مبوجــب الفقــرتني  مــن فرضــت
ري علـى تزويـد القـوات    ، وأهنا مل تعـد تـس   )٢٠١٢ (٢٠٤٥ من القرار    ٤ و   ٣ و   ٢ بالفقرات

ــسكرية،         ــة والع ــشطة األمني ــصل باألن ــا يت ــشورة واخلــربة فيم ــدريب وامل ــة بالت ــة اإليفواري األمني
  وبإمدادات املركبات املدنية؛

  : أعاله على ما يلي١ أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة يقرر  - ٣  
 يف كـوت ديفـوار      اإلمدادات املقـصود هبـا حـصرا دعـم عمليـة األمـم املتحـدة                )أ(  

  والقوات الفرنسية اليت تدعمها أو املخصصة الستخداماهتما؛
ــصرا       )ب(   ــتخدامها حـ ــصود اسـ ــة املقـ ــري الفتاكـ ــسكرية غـ ــدات العـ ــدادات املعـ إمـ

ــة املنـــشأة عمـــال      يف ــا مـــسبقا اللجنـ ــة، الـــيت تبلـــغ هبـ األغـــراض اإلنـــسانية أو ألغـــراض الوقايـ
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ١٤ بالفقرة

دادات املالبس الواقية، مبا يف ذلـك الـسترات الواقيـة مـن الرصـاص واخلـوذ                 إم  )ج(  
العسكرية، اليت يقـوم بتـصديرها مؤقتـا إىل كـوت ديفـوار أفـراد األمـم املتحـدة وممثلـو وسـائط                       
اإلعــالم والعــاملون يف جمــايل تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية والتنميــة ومــن يــرتبط هبــم مــن أفــراد،     

  شخصية فحسب؛الستعماهلا لألغراض ال
اإلمدادات اليت تصدر مؤقتا إىل كوت ديفوار لتستخدمها قـوات دولـة تتخـذ                )د(  

إجراءات، وفقا للقانون الدويل، لوحدها وبـشكل مباشـر لتـسهيل إجـالء مواطنيهـا واملـواطنني                
املشمولني مبسؤوليتها القنـصلية يف كـوت ديفـوار، والـيت تبلـغ هبـا مـسبقا اللجنـة املنـشأة عمـال                 

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ١٤رة بالفق
إمدادات املعـدات غـري الفتاكـة املـستخدمة يف إنفـاذ القـانون واملعـدة لـتمكني                    )هـ(  

قــوات األمــن اإليفواريــة مــن اســتعمال القــوة املناســبة واملتناســبة يف ســياق احلفــاظ علــى النظــام 
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ر  من القرا١٤العام، اليت تبلغ هبا مسبقا اللجنة املنشأة عمال بالفقرة 

إمــدادات األســلحة واملعــدات الفتاكــة األخــرى املتــصلة هبــا املوجهــة لقــوات      )و(  
األمـن اإليفواريــة، املقـصود هبــا حـصرا دعــم العمليـة الــيت تـضطلع هبــا كـوت ديفــوار إلصــالح       

 ١٤قطــاع األمــن واســتعماهلا فيهــا، حــسبما توافــق عليــه مــسبقا اللجنــة املنــشأة عمــال بــالفقرة  
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ر القرا من

 أعـاله،  ١ أن تقوم الـسلطات اإليفواريـة، للفتـرة املـشار إليهـا يف الفقـرة               يقرر  - ٤  
، أو بالتمـاس موافقتـها   )هـ (٣بإبالغ اللجنة مسبقا بأي شحنة من املواد املشار إليها يف الفقرة            
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 أنـه جيـوز،     كذلك ويقررأعاله،  ) و (٣مسبقا على أي شحنة من املواد املشار إليها يف الفقرة           
بدال من ذلك، أن تضطلع الـدول األعـضاء الـيت تقـدم املـساعدة بعمليـة اإلبـالغ هـذه مبوجـب            

 أمهيــة ويؤكــد، بعــد إخطــار حكومــة كــوت ديفــوار بأهنــا تعتــزم القيــام بــذلك، )ـهــ (٣الفقــرة 
تتضمن هذه اإلخطارات وطلبات اإلذن مجيـع املعلومـات املطلوبـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات                   أن
علقة بالغرض من استعمال املعدات املـراد شـحنها ومـستعمليها النـهائيني ومواصـفاهتا التقنيـة                 املت

  ومسارها؛ د الشحنات والتاريخ املقترح لتسليمها وطريقة نقلهاوعند االقتضاء، موّروكميتها، 
 حكومــــة كــــوت ديفــــوار علــــى الــــسماح لفريــــق اخلــــرباء وعمليــــة  حيــــث  - ٥  
ــاد املــستثىن مــن احلظــر وقــت اســترياده     املتحــدة يف كــوت ديفــوار   األمــم ــاالطالع علــى العت ب
ــل ــه إىل مــستعملي  وقب ــهائيني، هنقل ــة   ويؤكــد الن ــى حكوم ــتعني عل ــه ي ــوار   أن وســم كــوت ديف

األسلحة وما يتصل هبا من أعتدة عند اسـتالمها يف أراضـي كـوت ديفـوار واالحتفـاظ بـسجل                   
غ مجيع املواد املـستثناة مـن احلظـر،          للنظر يف أن يشمل إجراء اإلبال      استعداده عن ويعربهلا،  

وفقا ملا حيرز من تقدم فيما يتعلـق بعملـييت نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج وإصـالح            
  قطاع األمن؛

، العمل بالتـدابري املاليـة وتـدابري        ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠ أن جيدد، حىت     يقرر  - ٦  
 ١٢والفقــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار ١٢ إىل ٩الــسفر املفروضــة مبوجــب الفقــرات مــن 

، العمـل   ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٣٠ أن جيدد، حىت     كذلك ويقرر،  )٢٠١١ (١٩٧٥من القرار   
ــرة     ــام الفقـ ــب أحكـ ــة مبوجـ ــدابري املفروضـ ــرار  ٦بالتـ ــن القـ ــر  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـ ــيت حتظـ الـ

ــداء االســتعداد       أي علــى ــة اســترياد املــاس اخلــام جبميــع أنواعــه مــن كــوت ديفــوار، مــع إب دول
   التدابري يف ضوء التقدم احملرز حنو تنفيذ عملية كيمربيل؛الستعراض

 ٤  و٣ و ١ أن يواصل استعراض التـدابري املنـصوص عليهـا يف الفقـرات           يقرر  - ٧  
أعاله يف ضوء التقدم احملرز يف حتقيق االستقرار يف مجيع أحناء البلد، حبلـول هنايـة الفتـرة املـشار                    

راء تعديالت أخـرى علـى مجيـع التـدابري املتبقيـة أو جـزء               ، توطئة إلمكانية إج   ١إليها يف الفقرة    
منــها أو رفعهــا كليــا أو جزئيــا، وفقــا ملــا حيــرز مــن تقــدم يف مــسائل نــزع الــسالح والتــسريح    

  وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن واملصاحلة الوطنية ومكافحة اإلفالت من العقاب؛
ــدابري     يهيــب  - ٨   ــاذ الت ــة إلنف ــوار أن تتخــذ اخلطــوات الالزم ــة كــوت ديف  حبكوم

 أعاله، وذلك بـسبل منـها إدمـاج األحكـام ذات الـصلة يف إطارهـا                 ١املفروضة مبوجب الفقرة    
  القانوين الوطين؛

 جبميع الدول األعضاء، وال سيما دول املنطقة دون اإلقليميـة، أن تنفـذ         يهيب  - ٩  
   أعاله؛٦ و ١ يف الفقرتني بالكامل التدابري املذكورة
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ــرب  - ١٠   ــوار     يعـ ــوت ديفـ ــريب كـ ــتقرار يف غـ ــدام االسـ ــق إزاء انعـ ــالغ القلـ ــن بـ  عـ
بقيــام الــسلطات مــن البلــدان اجملــاورة بتنــسيق اإلجــراءات الــيت تتخــذها ملعاجلــة هــذه   ويرحــب

 علـى القيـام بـذلك، بوسـائل     التـشجيع  ويواصـل سيما فيما يتعلق مبنطقة احلدود،   املسألة، وال 
ــإجراءات منــسقة، ووضــع وتنفيــذ       ــادة الرصــد وتبــادل املعلومــات واالضــطالع ب ــها زي مــن بين

يجية مشتركة للحدود ألغراض مـن بينـها دعـم عمليـات نـزع سـالح العناصـر األجنبيـة                     تاسترا
  جانيب احلدود وإعادهتا إىل الوطن، وإعادة الالجئني إىل وطنهم؛ املسلحة على

 يف كـوت ديفـوار وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا           عملية األمم املتحـدة    يشجع  - ١١  
يــستمرا، كــل يف حــدود واليتــه وقدراتــه ومنــاطق انتــشاره، يف التنــسيق فيمــا بينــهما     علــى أن

 ويرحـب بشكل وثيق يف مساعدة كل من حكوميت كوت ديفوار وليربيا يف رصـد حـدودها،                 
 مـن القـرار     ٤يـا املعـني عمـال بـالفقرة         بزيادة التعاون بني فريق اخلرباء وفريق اخلـرباء املعـين بليرب          

  ؛)٢٠٠٨( ١٨٥٤
ــث  - ١٢   ــيهم      حيـ ــن فـ ــشرعيني، مبـ ــري الـ ــسلحني غـ ــواريني املـ ــاتلني اإليفـ ــع املقـ  مجيـ

 عمليــة األمــم املتحــدة  ويــشجعاملوجــودون يف البلــدان اجملــاورة، علــى إلقــاء أســلحتهم فــورا،   
ــشارها، ع      يف ــاطق انت ــدراهتا ومن ــها وق ــوار، يف حــدود واليت ــساعدة   كــوت ديف ــى مواصــلة م ل

حكومــة كــوت ديفــوار علــى مجــع األســلحة وختزينــها وتــسجيل مجيــع املعلومــات املتــصلة هبــا، 
 حبكومة كوت ديفوار، مبا يف ذلك املفوضية الوطنية ملكافحة انتـشار األسـلحة              كذلك ويهيب

الصغرية واألسـلحة اخلفيفـة واالجتـار هبـا علـى حنـو غـري مـشروع، ضـمان إبطـال مفعـول تلـك                         
ــدول       األ ــصادية ل ــة اجلماعــة االقت ــا التفاقي ــصورة غــري مــشروعة، وفق ــشرها ب ســلحة أو عــدم ن

ــواد        غــرب ــا مــن امل ــة وذخائرهــا وغريه ــصغرية واألســلحة اخلفيف ــة باألســلحة ال ــا املتعلق أفريقي
  الصلة؛ ذات

ــب  - ١٣   ــة     يرحـ ــة اجلماعـ ــى اتفاقيـ ــصديق علـ ــوار التـ ــوت ديفـ ــة كـ ــرار حكومـ  بقـ
املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها وغريهـا        االقتصادية لدول غرب أفريقيا     

 األطراف الفاعلة املعنية على تقدمي املساعدة الفنية إىل حكومـة           ويشجعمن املواد ذات الصلة،     
  كوت ديفوار من أجل تنفيذها؛

 إىل أن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار مكلفـة، يف إطـار رصـد                      يشري  - ١٤  
ض على األسـلحة، بـأن جتمـع، حـسب االقتـضاء، األسـلحة واألعتـدة املتـصلة هبـا                    احلظر املفرو 

 مــن القــرار  ٧الــيت جتلــب إىل كــوت ديفــوار يف انتــهاك للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة         
، )٢٠١٢ (٢٠٤٥ مــــــن القــــــرار ٢ و ١ املعدلــــــة مبوجــــــب الفقــــــرتني ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢
  دة حسب االقتضاء؛تتخلص من تلك األسلحة وما يتصل هبا من أعت وبأن
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 ضــرورة أن تتــيح الــسلطات اإليفواريــة لفريــق اخلــرباء ولعمليــة   تأكيــد يكــرر  - ١٥  
األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسية الـيت تـدعمها إمكانيـة الوصـول دون عراقيـل          

ــرة     ــا يف الفق ــشار إليه ــشآت امل ــع واملن ــدات واملواق ــرار  ) أ (٢إىل املع ) ٢٠٠٥( ١٥٨٤مــن الق
مجيع األسلحة والذخائر واألعتدة املتصلة هبا التابعة جلميع قوات األمن املسلحة، بـصرف              وإىل

النظر عن موقعها، مبا يف ذلك ما يوزع مـن األسـلحة الـيت يـتم مجعهـا علـى النحـو املـشار إليـه                          
 أعاله، دون إشعار عند االقتضاء، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف         ١٢ الفقرة    أو ١١الفقرة   يف

) ٢٠١٠ (١٩٦٢و ) ٢٠١٠ (١٩٣٣و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٣٩تــــــــــــه  قرارا
  ؛)٢٠١٢ (٢٠٦٢ و) ٢٠١١ (١٩٨٠ و

 التزامه بفرض تـدابري حمـددة اهلـدف علـى النحـو املنـصوص عليـه                 تأكيد يكرر  - ١٦  
  ؛)٢٠١١ (١٩٨٠ من القرار ١٠يف الفقرة 
ــة دون اإل  يطلـــب  - ١٧   ــيما دول املنطقـ ــة، وال سـ ــدول املعنيـ ــع الـ ــة،  إىل مجيـ قليميـ

ــة،       أن ــل مــع اللجن ــى حنــو كام ــاون عل ــات أخــرى     ويــأذنتتع ــأن تطلــب أي معلوم  للجنــة ب
  ضرورية؛ تراها قد

ــرر  - ١٨   ــرة   يقـ ــا يف الفقـ ــوارد بياهنـ ــرباء الـ ــق اخلـ ــة فريـ ــد واليـ ــن٧  متديـ ــرار  مـ  القـ
ــسان٣٠حــىت ) ٢٠٠٦( ١٧٢٧ ــل / ني ــدابري   ويطلــب، ٢٠١٤أبري ــام اختــاذ الت  إىل األمــني الع

  ؛ الفريق أعمالالالزمة لدعم
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٥ إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة حبلـول           يطلب  - ١٩  
ــل      ٢٠١٣ ــة، قب ــق اللجن ــوايف جملــس األمــن، عــن طري ــدة، وأن ي ــرا ملنتــصف امل ــا  ٣٠ تقري يوم

ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة       مــن ــر هنــائي عــن تنفيــذ الت ــه بتقري ــرة واليت ــهاء فت  أعــاله ١انت
) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن القــرار   ٦والفقــرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار   ١١ و ٩ني والفقــرت 

ــرة  ــرار ١٢والفقــ ــن القــ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٥ مــ ــرار ١٠والفقــ ، )٢٠١١ (١٩٨٠ مــــن القــ
  وبتوصيات يف هذا الصدد؛

مـن القـرار    ) هــ  (٧ أن يتـضمن تقريـر فريـق اخلـرباء املـشار إليـه يف الفقـرة                  يقرر  - ٢٠  
ء، أي معلومـات وتوصـيات تكـون هلـا وجاهتـها فيمـا يتـصل              ، حسب االقتضا  )٢٠٠٦ (١٧٢٧

باحتمال قيام اللجنة بتسمية مزيـد مـن األفـراد والكيانـات ممـن تنطبـق علـيهم املواصـفات الـوارد                     
ــرتني   ــا يف الفقـ ــرار  ١١ و ٩بياهنـ ــن القـ ــرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـ ــرار  ١٠والفقـ ــن القـ  ١٩٨٠ مـ

الرمســي املعــين باملــسائل العامــة املتعلقــة  إىل تقريــر الفريــق العامــل غــري كــذلك ويــشري، )٢٠١١(
 ٢٢  و ٢١ عـن أفـضل املمارسـات واألسـاليب، مبـا يف ذلـك الفقـرات              ) S/2006/997(باجلزاءات  

  الرصد؛  منه اليت تناقش اخلطوات اليت ميكن اختاذها إليضاح املعايري املنهجية آلليات٢٣ و
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 اجمللــس، عــن طريــق  إىل األمــني العــام أن حييــل، حــسب االقتــضاء، إىليطلــب  - ٢١  
اللجنة، ما جتمعه عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ويستعرضه فريق اخلـرباء، حيثمـا تـسىن                 

  ذلك، من معلومات عن إمداد كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل هبا من أعتدة؛
ــضا يطلــب  - ٢٢   ــس،    أي ــضاء، إىل اجملل ــل، حــسب االقت ــسا أن حتي ــة فرن  إىل حكوم

 جتمعـه القـوات الفرنـسية ويـستعرضه فريـق اخلـرباء، حيثمـا تـسىن ذلـك،                   طريق اللجنة، مـا    عن
  معلومات عن إمداد كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل هبا من أعتدة؛ من

ــة كيمــربيل وغريهــا مــن أيــضا يطلــب  - ٢٣   ــة    إىل عملي ــة والدولي الوكــاالت الوطني
حتقيقات بشأن املنخـرطني مـن      املناسبة أن تتعاون على حنو وثيق مع فريق اخلرباء وما جيريه من             

حنو غري مشروع من كـوت ديفـوار،         أفراد وشبكات يف إنتاج املاس واالجتار به وتصديره على        
حتيل، حسب االقتـضاء، إىل جملـس األمـن، عـن            وأن تتبادل املعلومات على أساس منتظم، وأن      

 باالســتثناءات طريــق اللجنــة، املعلومــات املتعلقــة هبــذه األمــور، ويقــرر كــذلك أن جيــدد العمــل
فيما يتعلق بتـوفري عينـات      ) ٢٠٠٩ (١٨٩٣من القرار    ١٧  و ١٦املنصوص عليها يف الفقرتني     

  من املاس اخلام ألغراض البحوث العلمية اليت تتوىل عملية كيمربيل تنسيقها؛
الــشروط  الــسلطات اإليفواريــة علــى تنفيــذ خطــة عملــها املتعلقــة بإنفــاذ حيــث  - ٢٤  
 على مواصلة العمل عـن كثـب مـع          كذلك ويشجعهايل يف كوت ديفوار،     عملية كيمرب الدنيا ل 

نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات املنــشأ مــن أجــل اســتعراض نظــام الــضوابط الداخليــة  
ديفوار لتجارة املـاس اخلـام وتقييمـه وإجـراء دراسـة جيولوجيـة شـاملة بـشأن                  كوت املعتمد يف 

املــاس والقــدرة علــى إنتاجــه، توطئــة إلمكانيــة حيتمــل تــوافره يف كــوت ديفــوار مــن مــوارد  مــا
أو رفعهــا، حــسب ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن القــرار ٦تعــديل التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  

   أعاله؛٦للفقرة  االقتضاء، وفقا
ــذي تستــضيفه      يــشجع  - ٢٥   ــامج ال ــى املــشاركة يف الربن ــة عل ــسلطات اإليفواري  ال

دي املعــين بتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة ببــذل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصا
العناية الواجبة لكفالة روح املـسؤولية يف مراحـل توريـد املعـادن القادمـة مـن املنـاطق املتـضررة                     
ــة هبــدف االســتفادة       ــة املخــاطر، والتواصــل مــع املنظمــات الدولي مــن الرتاعــات واملنــاطق العالي

تواجههــا قــضايا مماثلــة لــديها رى والبلــدان الــيت الــدروس املستخلــصة مــن املبــادرات األخــ  مــن
  يتعلق بالتعدين احلريف؛ فيما

ــب  - ٢٦   ــك شــبكات      يهي ــة لتفكي ــدابري الالزم ــة أن تتخــذ الت ــسلطات اإليفواري  بال
الــضرائب غــري القانونيــة، بوســائل مــن ضــمنها إجــراء حتقيقــات مستفيــضة يف هــذا اخلــصوص،  

ــوع حـــواد       ــيض عـــدد نقـــاط التفتـــيش، ومنـــع وقـ ث االبتـــزاز يف مجيـــع أحنـــاء البلـــد،    وختفـ
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 بالــسلطات أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة للمــضي يف إعــادة إنــشاء املؤســسات كــذلك ويهيــب
املعنيــــة وتعزيزهــــا، والتعجيــــل بنــــشر مــــوظفي اجلمــــارك ومراقبــــة احلــــدود يف مشــــال البلــــد 

  وشرقه؛ وغربه
ــدابري والــضو   يطلــب  - ٢٧   ــة هــذه الت ــة  إىل فريــق اخلــرباء أن يقــّيم فعالي ابط احلدودي

ــشأن،     ويــشجعاملنطقــة،  يف ــة يف هــذا ال ــاجلهود اإليفواري ــع الــدول اجملــاورة علــى اإلملــام ب  مجي
 عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار علـى أن تواصـل، يف إطـار واليتـها، مـساعدة           ويشجع

ــارك       ــة باجلمـ ــة املتعلقـ ــال العاديـ ــد باألعمـ ــن جديـ ــطالع مـ ــى االضـ ــة علـ ــسلطات اإليفواريـ الـ
  احلدود؛ ومراقبة

 مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واملنظمات واألطـراف املهتمـة      حيث  - ٢٨  
ــم املتحــدة           ــة األم ــق اخلــرباء وعملي ــة وفري ــع اللجن ــامال م ــا ك ــاون تعاون ــى أن تتع األخــرى عل

كـــوت ديفـــوار والقـــوات الفرنـــسية، وخباصـــة بتقـــدمي أي معلومـــات تتـــوافر لـــديها بـــشأن  يف
 أعـــــــاله ٣ و ٢  و١ملـــــــة للتـــــــدابري املفروضـــــــة مبوجـــــــب الفقـــــــرات االنتـــــــهاكات احملت

) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن القــرار   ٦والفقــرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢مــن القــرار    ١١ و ٩ والفقــرتني 
 إىل فريق اخلرباء أن ينسق أنـشطته،  كذلك ويطلب،  )٢٠١١ (١٩٧٥ من القرار    ١٢والفقرة  

  حسب االقتضاء، مع مجيع اجلهات السياسية الفاعلة؛
 إىل املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلح        لــبيط  - ٢٩  

ــادل        ــرتاع أن تواصــال تب ــسي يف حــاالت ال ــالعنف اجلن ــة ب ــام املعني ــة اخلاصــة لألمــني الع واملمثل
 مـن   ٩والفقـرة   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ من القـرار     ٧املعلومات ذات الصلة مع اللجنة، وفقا للفقرة        

  ؛)٢٠١١ (١٩٩٨القرار 
يف هــذا الــسياق مجيــع األطــراف اإليفواريــة ومجيــع الــدول،        كــذلك حيــث  - ٣٠  

  :سيما دول املنطقة، على أن تضمن ما يلي وال
  سالمة أعضاء فريق اخلرباء؛  -    
ــة وصــول فريــق اخلــرباء دون عــائق بوجــه خــاص إىل األشــخاص       -     إتاحــة إمكاني

  والوثائق واملواقع ليتسىن له االضطالع بواليته؛
  .ن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي أيقرر  - ٣١  

  
  


	القرار 2101 (2013) 
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6953 المعقودة في 25 نيسان/ أبريل 2013
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبيانات رئيسه السابقة المتعلقة بالحالة في كوت ديفوار، ولا سيما القرارات 1880 (2009) و 1893 (2009) و 1911 (2010) و 1933 (2010) و 1946 (2010) و 1962 (2010) و 1975 (2011) و 1980 (2011) و 2000 (2011) و 2045 (2012) و 2062 (2012)،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة كوت ديفوار واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،
	وإذ يرحب بالتقرير الخاص للأمين العام، المؤرخ 29 آذار/مارس 2012 (S/2012/186)، وبتقرير منتصف المدة لعام 2012 (S/2012/766)، والتقرير النهائي (S/2011/228) لفريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2013،
	وإذ يقر بأن التدابير المفروضة بموجب القرارات 1572 (2004) و 1643 (2005) و 1975 (2011) و 1980 (2011) لا تزال تسهم في تحقيق الاستقرار في كوت ديفوار، وإذ يؤكد أن هذه التدابير تهدف إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، توطئة لإمكانية إجراء تعديلات أخرى على جميع التدابير المتبقية أو جزء منها أو رفعها كليا أو جزئيا، وفقا لما يحرز من تقدم فيما يتعلق بالتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة الوطنية ومكافحة الإفلات من العقاب،
	وإذ يرحب بالتقدم المطرد الذي أحرزته كوت ديفوار وبالإنجازات التي حققتها في الشهور الماضية فيما يتعلق بالعودة إلى تحقيق الاستقرار وبالتصدي للتحديات الأمنية العاجلة والنهوض بالإنعاش الاقتصادي وتعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، ولا سيما توثيق التعاون مع حكومتي غانا وليبريا،
	وإذ يرحب باكتمال الدورة الانتخابية المنبثقة عن اتفاقات واغادوغو، بما يشمل الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في ست مقاطعات والانتخابات البلدية التي تمت على صعيد البلد، وإذ يشجع الحكومة والمعارضة على التحرك بصورة إيجابية وتعاونية نحو تحقيق المصالحة السياسية والإصلاح الانتخابي لكفالة أن يظل المجال السياسي متسما بالانفتاح والشفافية، 
	وإذ يعرب عن القلق إزاء بطء خطى التقدم في عملية المصالحة، مع التنويه بالجهود التي يبذلها جميع الإيفواريين من أجل تعزيز المصالحة الوطنية وتوطيد السلام عن طريق الحوار والتشاور، وإذ يشجع لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة على إنجاز أعمالها وتحقيق نتائج ملموسة بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2013، وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولايتها، 
	وإذ لا يزال القلق يساوره إزاء استمرار التحديات المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمتعلقة بتداول الأسلحة، وهي تحديات لا تزال تشكل خطرا كبيرا على استقرار البلد، وإذ يرحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذت في هذا الاتجاه، ولا سيما بتصديق مجلس الأمن القومي على الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيئة وحيدة معنية بمسائل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، 
	وإذ يكرر الإعراب عن الحاجة الملحة لأن تقوم حكومة كوت ديفوار بتدريب قواتها الأمنية، وبخاصة قوات الشرطة والدرك، وتزويدها بالأسلحة والذخائر العادية اللازمة للقيام بأعمال الشرطة،
	وإذ يشدد من جديد على أهمية أن تكون حكومة كوت ديفوار قادرة على التصدي بشكل مناسب للمخاطر التي تهدد أمن جميع المواطنين في كوت ديفوار، وإذ يهيب بحكومة كوت ديفوار أن تكفل استمرار قواتها الأمنية في الالتزام بالتقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي المنطبق،
	وإذ يرحب باستمرار تعاون حكومة كوت ديفوار مع فريق الخبراء، المنشأ أصلا عملا بالفقرة 7 من القرار 1584 (2004)، أثناء اضطلاعه بولايته الأخيرة التي جددت بموجب القرار 2045 (2012)، وإذ يشجع على توثيق ذلك التعاون،
	وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء الخاصة بفرع الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن وتحسينها، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس S/2006/997،
	وإذ يعرب عن القلق من النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء بشأن اتساع نطاق نظام جباية الضرائب على نحو غير قانوني، وارتفاع عدد نقاط التفتيش وحوادث الابتزاز، ونقص القدرات والموارد المتاحة لمراقبة الحدود،
	وإذ يعرب عن القلق كذلك إزاء التهريب الواسع النطاق للموارد الطبيعية، ولا سيما الكاكاو وجوز الكاجو والقطن والأخشاب والذهب والماس، التي يجري تصديرها إلى كوت ديفوار أو توريدها إليها بطرق غير مشروعة،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) المتعلقة بالأطفال والنـزاع المسلح، وقرارته 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقة بحماية المدنيين في النـزاع المسلح،
	وإذ يكرر إدانته القاطعة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كوت ديفوار، وإذ يدين جميع أشكال العنف المرتكب ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمشردون داخليا والرعايا الأجانب، والانتهاكات والتجاوزات الأخرى التي تطال حقوق الإنسان، وإذ يؤكد وجوب تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، سواء في المحاكم المحلية أو الدولية، وإذ يشجع حكومة كوت ديفوار على مواصلة تعاونها الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية،
	وإذ يؤكد أهمية تزويد فريق الخبراء بالموارد الكافية لتنفيذ ولايته،
	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 تتخذ جميع الدول، للفترة المنتهية في 30 نيسان/أبريل 2014، ما يلزم من تدابير لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى كوت ديفوار أو بيعها أو نقلها إليها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان منشؤها من أراضيها أم لا؛
	2 - يشير إلى أن التدابير المتعلقة بالأسلحة والأعتدة المتصلة بها التي فرضت من قبل بموجب الفقرتين 7 و 8 من القرار 1572 (2004)، قد استعيض عنها بالفقرات 2 و 3 و 4 من القرار 2045 (2012)، وأنها لم تعد تسري على تزويد القوات الأمنية الإيفوارية بالتدريب والمشورة والخبرة فيما يتصل بالأنشطة الأمنية والعسكرية، وبإمدادات المركبات المدنية؛
	3 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 أعلاه على ما يلي:
	(أ) الإمدادات المقصود بها حصرا دعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها أو المخصصة لاستخداماتهما؛
	(ب) إمدادات المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصرا في الأغراض الإنسانية أو لأغراض الوقاية، التي تبلغ بها مسبقا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 14 من القرار 1572 (2004)؛
	(ج) إمدادات الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص والخوذ العسكرية، التي يقوم بتصديرها مؤقتا إلى كوت ديفوار أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائط الإعلام والعاملون في مجالي تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية ومن يرتبط بهم من أفراد، لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛
	(د) الإمدادات التي تصدر مؤقتا إلى كوت ديفوار لتستخدمها قوات دولة تتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، لوحدها وبشكل مباشر لتسهيل إجلاء مواطنيها والمواطنين المشمولين بمسؤوليتها القنصلية في كوت ديفوار، والتي تبلغ بها مسبقا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 14 من القرار 1572 (2004)؛
	(هـ) إمدادات المعدات غير الفتاكة المستخدمة في إنفاذ القانون والمعدة لتمكين قوات الأمن الإيفوارية من استعمال القوة المناسبة والمتناسبة في سياق الحفاظ على النظام العام، التي تبلغ بها مسبقا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 14 من القرار 1572 (2004)؛
	(و) إمدادات الأسلحة والمعدات الفتاكة الأخرى المتصلة بها الموجهة لقوات الأمن الإيفوارية، المقصود بها حصرا دعم العملية التي تضطلع بها كوت ديفوار لإصلاح قطاع الأمن واستعمالها فيها، حسبما توافق عليه مسبقا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 14 من القرار 1572 (2004)؛ 4 - يقرر أن تقوم السلطات الإيفوارية، للفترة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، بإبلاغ اللجنة مسبقا بأي شحنة من المواد المشار إليها في الفقرة 3 (هـ)، أو بالتماس موافقتها مسبقا على أي شحنة من المواد المشار إليها في الفقرة 3 (و) أعلاه، ويقرر كذلك أنه يجوز، بدلا من ذلك، أن تضطلع الدول الأعضاء التي تقدم المساعدة بعملية الإبلاغ هذه بموجب الفقرة 3 (هـ)، بعد إخطار حكومة كوت ديفوار بأنها تعتزم القيام بذلك، ويؤكد أهمية أن تتضمن هذه الإخطارات وطلبات الإذن جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالغرض من استعمال المعدات المراد شحنها ومستعمليها النهائيين ومواصفاتها التقنية وكميتها، وعند الاقتضاء، مورّد الشحنات والتاريخ المقترح لتسليمها وطريقة نقلها ومسارها؛
	5 - يحث حكومة كوت ديفوار على السماح لفريق الخبراء وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بالاطلاع على العتاد المستثنى من الحظر وقت استيراده وقبل نقله إلى مستعمليه النهائيين، ويؤكد أنه يتعين على حكومة كوت ديفوار وسم الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة عند استلامها في أراضي كوت ديفوار والاحتفاظ بسجل لها، ويعرب عن استعداده للنظر في أن يشمل إجراء الإبلاغ جميع المواد المستثناة من الحظر، وفقا لما يحرز من تقدم فيما يتعلق بعمليتي نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن؛
	6 - يقرر أن يجدد، حتى 30 نيسان/أبريل 2014، العمل بالتدابير المالية وتدابير السفر المفروضة بموجب الفقرات من 9 إلى 12 من القرار 1572 (2004) والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، ويقرر كذلك أن يجدد، حتى 30 نيسان/أبريل 2014، العمل بالتدابير المفروضة بموجب أحكام الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) التي تحظر على أي دولة استيراد الماس الخام بجميع أنواعه من كوت ديفوار، مع إبداء الاستعداد لاستعراض التدابير في ضوء التقدم المحرز نحو تنفيذ عملية كيمبرلي؛
	7 - يقرر أن يواصل استعراض التدابير المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 4 أعلاه في ضوء التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلد، بحلول نهاية الفترة المشار إليها في الفقرة 1، توطئة لإمكانية إجراء تعديلات أخرى على جميع التدابير المتبقية أو جزء منها أو رفعها كليا أو جزئيا، وفقا لما يحرز من تقدم في مسائل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة الوطنية ومكافحة الإفلات من العقاب؛
	8 - يهيب بحكومة كوت ديفوار أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنفاذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 أعلاه، وذلك بسبل منها إدماج الأحكام ذات الصلة في إطارها القانوني الوطني؛
	9 - يهيب بجميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة دون الإقليمية، أن تنفذ بالكامل التدابير المذكورة في الفقرتين 1 و 6 أعلاه؛
	10 - يعرب عن بالغ القلق إزاء انعدام الاستقرار في غربي كوت ديفوار ويرحب بقيام السلطات من البلدان المجاورة بتنسيق الإجراءات التي تتخذها لمعالجة هذه المسألة، ولا سيما فيما يتعلق بمنطقة الحدود، ويواصل التشجيع على القيام بذلك، بوسائل من بينها زيادة الرصد وتبادل المعلومات والاضطلاع بإجراءات منسقة، ووضع وتنفيذ استراتيجية مشتركة للحدود لأغراض من بينها دعم عمليات نزع سلاح العناصر الأجنبية المسلحة على جانبي الحدود وإعادتها إلى الوطن، وإعادة اللاجئين إلى وطنهم؛
	11 - يشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا على أن يستمرا، كل في حدود ولايته وقدراته ومناطق انتشاره، في التنسيق فيما بينهما بشكل وثيق في مساعدة كل من حكومتي كوت ديفوار وليبريا في رصد حدودها، ويرحب بزيادة التعاون بين فريق الخبراء وفريق الخبراء المعني بليبريا المعين عملا بالفقرة 4 من القرار 1854 (2008)؛
	12 - يحث جميع المقاتلين الإيفواريين المسلحين غير الشرعيين، بمن فيهم الموجودون في البلدان المجاورة، على إلقاء أسلحتهم فورا، ويشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، في حدود ولايتها وقدراتها ومناطق انتشارها، على مواصلة مساعدة حكومة كوت ديفوار على جمع الأسلحة وتخزينها وتسجيل جميع المعلومات المتصلة بها، ويهيب كذلك بحكومة كوت ديفوار، بما في ذلك المفوضية الوطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بها على نحو غير مشروع، ضمان إبطال مفعول تلك الأسلحة أو عدم نشرها بصورة غير مشروعة، وفقا لاتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة؛
	13 - يرحب بقرار حكومة كوت ديفوار التصديق على اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة، ويشجع الأطراف الفاعلة المعنية على تقديم المساعدة الفنية إلى حكومة كوت ديفوار من أجل تنفيذها؛
	14 - يشير إلى أن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مكلفة، في إطار رصد الحظر المفروض على الأسلحة، بأن تجمع، حسب الاقتضاء، الأسلحة والأعتدة المتصلة بها التي تجلب إلى كوت ديفوار في انتهاك للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 7 من القرار 1572 (2004)، المعدلة بموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 2045 (2012)، وبأن تتخلص من تلك الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة حسب الاقتضاء؛
	15 - يكرر تأكيد ضرورة أن تتيح السلطات الإيفوارية لفريق الخبراء ولعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية التي تدعمها إمكانية الوصول دون عراقيل إلى المعدات والمواقع والمنشآت المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من القرار 1584 (2005) وإلى جميع الأسلحة والذخائر والأعتدة المتصلة بها التابعة لجميع قوات الأمن المسلحة، بصرف النظر عن موقعها، بما في ذلك ما يوزع من الأسلحة التي يتم جمعها على النحو المشار إليه في الفقرة 11 أو الفقرة 12 أعلاه، دون إشعار عند الاقتضاء، على النحو المنصوص عليه في قراراته 1739 (2007) و 1880 (2009) و 1933 (2010) و 1962 (2010) و 1980 (2011) و 2062 (2012)؛
	16 - يكرر تأكيد التزامه بفرض تدابير محددة الهدف على النحو المنصوص عليه في الفقرة 10 من القرار 1980 (2011)؛
	17 - يطلب إلى جميع الدول المعنية، ولا سيما دول المنطقة دون الإقليمية، أن تتعاون على نحو كامل مع اللجنة، ويأذن للجنة بأن تطلب أي معلومات أخرى قد تراها ضرورية؛
	18 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء الوارد بيانها في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006) حتى 30 نيسان/أبريل 2014، ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لدعم أعمال الفريق؛
	19 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 تقريرا لمنتصف المدة، وأن يوافي مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، قبل 30 يوما من انتهاء فترة ولايته بتقرير نهائي عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 أعلاه والفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005) والفقرة 12 من القرار 1975 (2011) والفقرة 10 من القرار 1980 (2011)، وبتوصيات في هذا الصدد؛
	20 - يقرر أن يتضمن تقرير فريق الخبراء المشار إليه في الفقرة 7 (هـ) من القرار 1727 (2006)، حسب الاقتضاء، أي معلومات وتوصيات تكون لها وجاهتها فيما يتصل باحتمال قيام اللجنة بتسمية مزيد من الأفراد والكيانات ممن تنطبق عليهم المواصفات الوارد بيانها في الفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 10 من القرار 1980 (2011)، ويشير كذلك إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) عن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 منه التي تناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح المعايير المنهجية لآليات الرصد؛
	21 - يطلب إلى الأمين العام أن يحيل، حسب الاقتضاء، إلى المجلس، عن طريق اللجنة، ما تجمعه عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ويستعرضه فريق الخبراء، حيثما تسنى ذلك، من معلومات عن إمداد كوت ديفوار بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة؛
	22 - يطلب أيضا إلى حكومة فرنسا أن تحيل، حسب الاقتضاء، إلى المجلس، عن طريق اللجنة، ما تجمعه القوات الفرنسية ويستعرضه فريق الخبراء، حيثما تسنى ذلك، من معلومات عن إمداد كوت ديفوار بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة؛
	23 - يطلب أيضا إلى عملية كيمبرلي وغيرها من الوكالات الوطنية والدولية المناسبة أن تتعاون على نحو وثيق مع فريق الخبراء وما يجريه من تحقيقات بشأن المنخرطين من أفراد وشبكات في إنتاج الماس والاتجار به وتصديره على نحو غير مشروع من كوت ديفوار، وأن تتبادل المعلومات على أساس منتظم، وأن تحيل، حسب الاقتضاء، إلى مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، المعلومات المتعلقة بهذه الأمور، ويقرر كذلك أن يجدد العمل بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين 16 و 17 من القرار 1893 (2009) فيما يتعلق بتوفير عينات من الماس الخام لأغراض البحوث العلمية التي تتولى عملية كيمبرلي تنسيقها؛
	24 - يحث السلطات الإيفوارية على تنفيذ خطة عملها المتعلقة بإنفاذ الشروط الدنيا لعملية كيمبرلي في كوت ديفوار، ويشجعها كذلك على مواصلة العمل عن كثب مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ من أجل استعراض نظام الضوابط الداخلية المعتمد في كوت ديفوار لتجارة الماس الخام وتقييمه وإجراء دراسة جيولوجية شاملة بشأن ما يحتمل توافره في كوت ديفوار من موارد الماس والقدرة على إنتاجه، توطئة لإمكانية تعديل التدابير المفروضة بموجب الفقرة 6 من القرار 1643 (2005) أو رفعها، حسب الاقتضاء، وفقا للفقرة 6 أعلاه؛
	25 - يشجع السلطات الإيفوارية على المشاركة في البرنامج الذي تستضيفه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعني بتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة روح المسؤولية في مراحل توريد المعادن القادمة من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق العالية المخاطر، والتواصل مع المنظمات الدولية بهدف الاستفادة من الدروس المستخلصة من المبادرات الأخرى والبلدان التي لديها قضايا مماثلة تواجهها فيما يتعلق بالتعدين الحرفي؛
	26 - يهيب بالسلطات الإيفوارية أن تتخذ التدابير اللازمة لتفكيك شبكات الضرائب غير القانونية، بوسائل من ضمنها إجراء تحقيقات مستفيضة في هذا الخصوص، وتخفيض عدد نقاط التفتيش، ومنع وقوع حوادث الابتزاز في جميع أنحاء البلد، ويهيب كذلك بالسلطات أن تتخذ الخطوات اللازمة للمضي في إعادة إنشاء المؤسسات المعنية وتعزيزها، والتعجيل بنشر موظفي الجمارك ومراقبة الحدود في شمال البلد وغربه وشرقه؛
	27 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقيّم فعالية هذه التدابير والضوابط الحدودية في المنطقة، ويشجع جميع الدول المجاورة على الإلمام بالجهود الإيفوارية في هذا الشأن، ويشجع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على أن تواصل، في إطار ولايتها، مساعدة السلطات الإيفوارية على الاضطلاع من جديد بالأعمال العادية المتعلقة بالجمارك ومراقبة الحدود؛
	28 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون تعاونا كاملا مع اللجنة وفريق الخبراء وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية، وبخاصة بتقديم أي معلومات تتوافر لديها بشأن الانتهاكات المحتملة للتدابير المفروضة بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه والفقرتين 9 و 11 من القرار 1572 (2004) والفقرة 6 من القرار 1643 (2005) والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، ويطلب كذلك إلى فريق الخبراء أن ينسق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع جميع الجهات السياسية الفاعلة؛
	29 - يطلب إلى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع أن تواصلا تبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة، وفقا للفقرة 7 من القرار 1960 (2010) والفقرة 9 من القرار 1998 (2011)؛
	30 - يحث كذلك في هذا السياق جميع الأطراف الإيفوارية وجميع الدول، ولا سيما دول المنطقة، على أن تضمن ما يلي:
	- سلامة أعضاء فريق الخبراء؛
	- إتاحة إمكانية وصول فريق الخبراء دون عائق بوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛
	31 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

