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 )٢٠٠٧ (١٧٨٢القرار   
 / تــــشرين األول ٢٩، املعقــــودة يف  ٥٧٧٢الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      

 ٢٠٠٧ أكتوبر
  

 إن جملس األمن، 
  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار،إذ يشري 
ــد   ــسيادة كــوت ديفــوار   وإذ يؤكــد مــن جدي متها واســتقالهلا وســال  التزامــه القــوي ب

 اإلقليمية ووحدهتـا، وإذ يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،
ــا    ــيط علمـ ــؤرخ    وإذ حيـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــشرين األول١بتقريـ ــوبر / تـ  ٢٠٠٧أكتـ

)S/2007/593 ( ــري ــدة املعـــين بكـــوت ديفـــوار املـــؤرخني       وبتقريـ فريـــق خـــرباء األمـــم املتحـ
، S/2007/611 (٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢١و  ) ، املرفق S/2007/349 (٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١١

 ،)املرفق
االتفاق الذي وقعه الـرئيس لـوران غبـاغبو والـسيد غيـوم سـورو        إىل أنه أيد    وإذ يشري  

، وأنـه   )S/2007/144،  “اتفـاق واغـادوغو الـسياسي     ” (٢٠٠٧مـارس   / آذار ٤يف واغادوغو يف    
 للوزراء،قد أيد تعيني السيد غيوم سورو رئيسا 

 بــرئيس بوركينـــا فاســو بليــز كومباوريـــه، رئــيس اجلماعـــة      مــرة أخـــرى وإذ يــشيد  
جلهوده املتواصلة لتيسري إجـراء احلـوار املباشـر بـني           ) ‘‘امليسر’’(االقتصادية لدول غرب أفريقيا     

اإليفــواريني الــذي أفــضى، بوجــه خــاص، إىل توقيــع اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، وإذ يرحــب   
 ورميا باديين ممثال خاصا للميسر يف أبيدجان،بتعيني السيد ب

ة أليـة حماولـة لزعزعـة عمليـة الـسالم بـالقوة، وخاصـة               شديد إدانتـه الـ    وإذ يعيد تأكيـد    
يف بواكيـه  ،  رئيس وزراء مجهورية كـوت ديفـوار، الـسيد غيـوم سـورو         استهدفاهلجوم الذي   
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 علـى أنـه   يـشدد وإذ أشـخاص،  عـدة  ، والـذي أسـفر عـن مقتـل      ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٩يف  
 يتعني إحالة مرتكيب مثل هذه األعمال اإلجرامية إىل القضاء،

 إىل وإذ يـشري  بالتدابري األولية املتخذة لتنفيذ اتفـاق واغـادوغو الـسياسي،    وإذ يرحب  
ــة أن تفــي مبــ   التزاماهتــا مبوجــب االتفــاق كاملــة  ا عليهــا مــن أنــه طلــب إىل األطــراف اإليفواري

 أن تتخــذ، دون تــأخري، التــدابري احملــددة الالزمــة إلحــراز تقــدم     علــىوإذ حيثهــاوحبــسن نيــة، 
وخباصة يف حتديد هوية النـاخبني وتـسجيلهم، ونـزع أسـلحة امليليـشيات وتفكيكهـا، وبرنـامج                  
نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وتوحيــد قــوات الــدفاع واألمــن وإعــادة هيكلتــها،   

 لد،وإعادة بسط سلطة الدولة يف مجيع أرجاء الب
أن  إىل أن املمثل اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار جيب أن يـشهد علـى             وإذ يشري  

 مجيـع الـضمانات الالزمـة لكفالـة إجـراء انتخابـات رئاسـية        رفوكل مراحل العملية االنتخابية تـ  
 وتشريعية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايري الدولية،

 والقـانون  ة جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان    اطعـ  عـن إدانتـه الق  وإذ يكرر اإلعـراب    
) ٢٠٠٥ (١٦١٢و  ) ٢٠٠٣(١٤٦٠وإذ يـشري إىل قراريـه        ديفوار، يف كوت اإلنساين الدويل   

ــراره     ــسلحة وق ــصراعات امل ــال وال ــتعلقني باألطف ــسالم  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥امل ــاملرأة وال ــق ب  املتعل
 واألمن،
) ٢٠٠٤(١٥٧٢قـــرار  مـــن ال١٤إىل أن اللجنـــة املنـــشأة مبوجــب الفقـــرة   وإذ يــشري  

ــة( ــات االســتث تبــت يفنظر وتســ) اللجن ــة يف الفقــرات  ن طلب ــرار  ١٢  و١٠  و٨اء املبين  مــن الق
عـن اسـتعداد    عـرب   يو ،اليت اعتمدهتا اللجنة  ية  لتوجيهلمبادئ ا املقدمة وفقا ل  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢
  نية،فيضاحات إمن  اخلرباء لتقدمي ما قد يلزم فريقاللجنة و

م واألمـن الـدوليني     يف كوت ديفوار ال تـزال تـشكل هتديـدا للـسال            أن احلالة    وإذ يقرر   
 يف املنطقة،
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
ــرر  - ١  ــددأن يقـ ــىت ميـ ــشرين األول٣١ حـ ــوبر /  تـ ــل ب ٢٠٠٨أكتـ ــام العمـ أحكـ
 ؛)٢٠٠٥( ١٥٤٣ من القرار ٦والفقرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ١٢ إىل ٧الفقرات 
ــستعرض يقـــرر  - ٢  ــا يف الفقـــرة     يف أن يـ ــرة املـــشار إليهـ ، التـــدابري ١هنايـــة الفتـ
منـه   ١١  و ٩  و ٧الفقـرات   وعلى وجـه اخلـصوص      ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢مبوجب قراره    املفروضة

 أعــاله، ١ يف الفقــرة العمــل هبــا والــيت مــدد) ٢٠٠٥( ١٦٤٣ مــن القــرار ٦الفقــرة مبوجــب و
 اخلطـوات الرئيـسية للعمليـة الـسلمية علـى النحـو املـشار        يف ضوء التقدم احملـرز يف تنفيـذ    وذلك  
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 أن جيــري استعراضــا للتــدابري خــالل الفتــرة  كــذلك ويقــرر، )٢٠٠٧ (١٧٦٥إليــه يف القــرار 
 : أعاله١املذكورة يف الفقرة 

ــد         )أ(  ــد عق ــسياسي، وبع ــادوغو ال ــاق واغ ــذ اتف ــن تنفي ــان م ــهي الطرف ــا إن ينت م
 حرة ونزيهة وفقا للمعايري الدولية، أومفتوحة ووتشريعية انتخابات رئاسية 

 ؛٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣٠يف أجل أقصاه  )ب( 
أن تـضع الـسلطات اإليفواريـة علـى الفـور حـدا        على وجـه اخلـصوص   يطلب   - ٣ 

، مبـا يف ذلـك      )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـن القـرار      ١١هاك للتدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة         تألي ان 
 ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول٢١رباء يف تقريـــره املـــؤرخ االنتـــهاكات الـــيت أشـــار إليهـــا فريـــق اخلـــ

)S/2007/611(؛ 
يفواريــة يف اتفــاق واغــادوغو الــسياسي،    إل مجيــع األطــراف ا مطالبــةيكــرر  - ٤ 

فريـق اخلـرباء   ل وال سيما ،مكانية الوصول دون عراقيلإ بأن تتيح   ،وخباصة السلطات اإليفوارية  
إىل املعـدات واملواقـع واملنـشآت املـشار      ،)٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار   ٩املنـشأ عمـال بـالفقرة    

عمليـة األمــم املتحـدة يف كــوت ديفــوار   ل، و)٢٠٠٥ (١٥٨٤مـن القــرار  ) أ(٢إليهـا يف الفقــرة  
 مـن القـرار     ٨  و ٢املبينـتني يف الفقـرتني      لكـي تنجـزا واليتيهمـا       والقوات الفرنسية اليت تدعمها     

  ؛)٢٠٠٧ (١٧٦٥واللتني مددتا يف القرار ) ٢٠٠٧ (١٧٣٩
أن أية إعاقة خطرية حلرية حركة عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار              يقرر   - ٥ 

وحركة القوات الفرنسية اليت تدعمها، أو أي هجوم أو إعاقة ألعمال عملية األمم املتحـدة يف                
 أو امليـسر املـشار إليـه يف       ،كوت ديفوار، أو القوات الفرنـسية، أو املمثـل اخلـاص لألمـني العـام              

يف كــوت ديفــوار، لألمــني العــام اخلــاص مثــل املأو ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ القــرار  مــن١٠الفقــرة 
 مـــن القـــرار ١١ و ٩تـــشكل هتديـــدا لعمليـــة الـــسالم واملـــصاحلة الوطنيـــة ألغـــراض الفقـــرتني 

  ؛ )٢٠٠٤( ١٥٧٢
إىل األمـني العـام واحلكومـة الفرنـسية أن يقـدما إليـه فـورا، عـن طريـق            يطلب   - ٦ 
 خطرية أمام حرية حركة عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       تقريرا عن أي عراقيل    ،اللجنة

 أيـضا إىل    ويطلـب وحركة القوات الفرنسية اليت تدعمها، مبا يف ذلـك أمسـاء املـسؤولني عنـها،                
يف كـوت ديفـوار أن يقـدموا    لألمـني العـام     مثل اخلاص   املاملمثل اخلاص لألمني العام وامليسر أو       

  يرا عن أي اعتداء على أعماهلم أو أي إعاقة هلا؛ إليه فورا، عن طريق اللجنة، تقر
إىل مجيع الدول، وال سـيما دول املنطقـة، أن تتعـاون علـى حنـو كامـل               يطلب   - ٧ 

 ؛ بأن تطلب أي معلومات قد تراها ضروريةويأذن للجنةمع اللجنة، 
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ــرر  - ٨  ــرة     يق ــق اخلــرباء، حــسبما وردت يف الفق ــة فري ــد والي ــرار  ٧متدي ــن الق  م
ــشرين ٣١، حــىت )٢٠٠٦ (١٧٢٧ ــوبر / األولت ــام اختــاذ  ويطلــب  ٢٠٠٨أكت إىل األمــني الع

 التدابري اإلدارية الالزمة يف هذا الشأن؛
ــسكرية      حيــث  - ٩  ــة والع ــسلطات املدني ــة، وال ســيما ال ــع األطــراف اإليفواري مجي

لبـها  بكوت ديفوار، على زيادة تعاوهنا مع فريق اخلـرباء وتزويـده باملعلومـات والوثـائق الـيت يط                 
 من أجل أداء واليته؛

ــول    يطلـــب  - ١٠  ــة حبلـ ــدة إىل اللجنـ ــر منتـــصف املـ ــدمي تقريـ ــرباء تقـ إىل فريـــق اخلـ
ــسان ١٥ ــل /ني ــل      ٢٠٠٨أبري ــة، قب ــق اللجن ــر خطــي هنــائي إىل جملــس األمــن، عــن طري  وتقري
 ١١ و   ٩ و   ٧يوما من هناية فتـرة واليتـه، عـن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات                     ١٥

ــر  ــن القـ ــرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ار مـ ــب الفقـ ــرار  ٦ومبوجـ ــن القـ ــدمي )٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـ ، وتقـ
 توصيات يف هذا الشأن؛

 إىل األمــني العــام أن حييــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس األمــن، عــن  يطلــب - ١١ 
ـــطري ـــق اللجنـ ـــمعمــا جتة، ـ ـــه عمليـ ـــة األمــم املتحــدة فـ ـــي كـ فريــق يــستعرضه وت ديفــوار، وـ
املتعلقة بإمداد كوت ديفوار باألسـلحة ومـا يتـصل هبـا          ن املعلومات   ــان، م د اإلمك ــعنراء،  ـاخلب

 من أعتدة؛
الفرنــسية أن حتيــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس  احلكومــة  إىل يطلــب أيــضا - ١٢ 

مـىت تـسىن    فريـق اخلـرباء،     يـستعرضه   القـوات الفرنـسية، و    مـا جتمعـه     األمن، عن طريـق اللجنـة،       
  كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل هبا من أعتدة؛بإمدادتتعلق  ، من معلوماتذلك

 إىل عمليــة كيمــربيل أن حتيــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس      يطلــب أيــضا  - ١٣ 
عنـد اإلمكـان، مـن معلومـات        فريـق اخلـرباء،     مـا جتمعـه ويـستعرضه       األمن، عن طريـق اللجنـة،       

 بإنتاج املاس وتصديره بشكل غري مشروع؛ تتعلق 
يئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـات واألطـراف             مجيع الدول وه   حيث - ١٤ 

املعنيــة األخــرى، مبــا فيهــا عمليــة كيمــربيل، علــى أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع اللجنــة وفريــق   
اخلرباء وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والقـوات الفرنـسية، وخاصـة مـن خـالل تقـدمي                    

هاكات للتدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات        أي معلومات تتوافر لديها بشأن احتمال وقوع انت       
املكـرر  ، و)٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار   ٦والفقرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١١ و   ٩ و   ٧

  أعاله؛١يف الفقرة تأكيدها 
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 االلجنـة أشخاصـ   تعتـربهم   ضد من   موجهة  تدابري  لفرض   استعداده التام    يؤكد - ١٥ 
 :يقومون بأمور منها

سيما من خـالل     ملصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار، وال     هتديد عملية السالم وا    )أ( 
 ؛اتفاق واغادوغو السياسيإعاقة تنفيذ عملية السالم املشار إليها يف 

ــيت        )ب(  ــسية ال ــوات الفرن ــوار أو الق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم مهامجــة عملي
عرقلـة   ، أواريف كـوت ديفـو  اص لألمني العام أو امليـسر أو ممثلـه اخلـاص    تدعمها، أو املمثل اخل 

 ؛عملهم
إعاقة حرية حركة عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار والقـوات الفرنـسية                )ج( 

 ؛الداعمة هلا
ارتكاب انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان أو القـانون اإلنـساين الـدويل يف                  )د( 

 ؛كوت ديفوار
 ؛التحريض العلين على الكراهية والعنف )هـ( 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ٧وضة مبوجب الفقرة انتهاك التدابري املفر )و( 
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٦ 

 
 


