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 )٢٠٠٦ (١٧٢١ قرارال  
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١ املعقودة يف ٥٥٦١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
  إىل قراراته السابقة، وإىل بيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار، إذ يشري 
تها تقالهلا وسـالم  ادة كـوت ديفـوار واسـ      سـي احترام   التزامـه الراسـخ بـ      إذ يعيد تأكيـد   و 
  ووحدا، وإذ يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،اإلقليمية
يــة يف اإليفوار التفـــــــاق الـــذي وقّعتــه القــوى الــسياسيةاأيـــــــد أنــه  إلــــــى يــشــري وإذ 

)  ماركوسـي -ينـا  ل تفـاق ا((S/2003/99)  ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٤ ماركوسي يف - لينا
 كـانون   ٢٦و   ٢٥ وأقره مؤمتر رؤساء الـدول املعـين بكـوت ديفـوار الـذي عقـد يف بـاريس يف                  

، )تفـاق أكـرا الثالـث     ا (٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠، واالتفاق املوقّع يف أكرا يف       ٢٠٠٣يناير  /الثاين
 ،)بريتوريا اتفاق (٢٠٠٥أبريل / نيسان٦واالتفاق املوقّع يف بريتوريا يف 

اجلماعــة االقتــصادية  علــى اجلهــود املــستمرة الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي، و ثينوإذ يــ 
وإذ يكـرر   ، وزعماء املنطقة، لتوطيد السالم واالستقرار يف كـوت ديفـوار،            لدول غرب أفريقيا  

  تأييده التام هلم،اإلعراب عن
بـة يف  كي، رئيس مجهوريـة جنـوب أفريقيـا، جلهـوده الدؤو     يبالرئيس ثابو مب  وإذ يشيد    

ا مـن أجـل   اضطلع لمبادرات العديدة اليت لالسالم وحتقيق املصاحلة يف كوت ديفوار، و سبيل  
دفع عملية السالم قدما بوصفه وسيط االحتاد األفريقي وبدافع من التزامه العميق بإجياد حلـول               

 أفريقية للمشاكل األفريقية؛
خلـاص لألمـني العـام، الـسيد بـيري           باجلهود املستمرة اليت يبذهلا املمثـل ا       أيضا وإذ يشيد  

شوري، واملمثل السامي املعين باالنتخابات، السيد جريار سـتودمان، والفريـق العامـل الـدويل،               
 دعمه التام هلم، إذ يكرر تأكيد
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دعمه للقـوات احملايـدة، أي عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،                  عيد تأكيد وإذ ي  
 والقوات الفرنسية اليت تدعمها؛

ر الذي اختذه جملس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف              ا بالقر أحاط علما وقد   
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٧ املعقـودة علـى مـستوى رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف               ٦٤جلسته  
 ،)S/2006/829) (“ر جملس السالم واألمناقر”( يف أديس أبابا ٢٠٠٦

التقرير املقـدم مـن الـسيد سـعيد          إىل   ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف  وقد استمع    
 جينيت، مفوض االحتاد األفريقي،

ــا     ــد أحــاط علم ــؤرخ    وق ــام امل ــني الع ــر األم ــشرين األول١٧بتقري ــوبر / ت  ٢٠٠٦أكت
)S/2006/821(؛ منه٨٠ إىل ٦٨سيما الفقرات من  ، وال 

ــ  ــارهوإذ ي ــاغبو احملــددة وفقــا للدســتور    ضع يف اعتب ــوران غب ــة الــرئيس ل  أن فتــرة والي
وأن والية اجلمعية الوطنيـة الـسابقة قـد انتـهت يف             ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠ت يف   انته
 ،٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ١٦

 زمــة وتــدهور احلالــة يف كــوت ديفــوار  إزاء اســتمرار األوإذ يعــرب عــن قلقــه البــالغ 
 معانـاة املـدنيني وتـشردهم علـى       وخيمـة تتـسبب يف      ذلـك مـن عواقـب إنـسانية         يترتب علـى     مبا

 ،نطاق واسع
ــشديدة    ــه ال ــساين    وإذ يكــرر إدانت ــانون اإلن ــسان والق ــهاكات حقــوق اإلن ــع انت جلمي

 الدويل املرتكبة يف كوت ديفوار،
ــزال تــشكل خطــرا   عتــربوإذ ي  ــة يف كــوت ديفــوار ال ت الــسالم واألمــن  علــى  أن احلال
 يف املنطقة، الدوليني

 ،دة املتحوجب الفصل السابع من ميثاق األمم مبوإذ يتصرف 

أن السالسة يف تنفيذه تتطلـب الـدعم    ويؤكد قرار جملس السالم واألمن   يؤيد - ١ 
  أن األحكام التالية هلذا القرار، املستندة إىل قرار جملـس األمـن   يرى ومن مث   ،لسالكامل من ا 

والسالم، دف إىل تنفيذ عملية السالم يف كوت ديفوار على حنو تام وتنظيم انتخابـات حـرة                 
  أنويؤكــد، ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٣١شــفافة يف البلــد حبلــول   ونزيهــة وة مفتوحــو

األحكام هـو العمـل ـا خـالل فتـرة االنتقـال الـيت تنتـهي عنـدما يتقلـد رئـيس                       هذه   الغرض من 
 ؛اجلمهورية املنتخب اجلديد مهام منصبه وجيري انتخاب مجعية وطنية جديدة
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لفريــــق العامــــل الــــدويل املــــؤرخ  البيــــان اخلتــــامي العاشــــر لب حيــــيط علمــــا ‐ ٢ 
 ،٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٨

باســتحالة تنظــيم انتخابــات رئاســية وتــشريعية يف املوعــد احملــدد    حيــيط علمــا - ٣ 
وبانتهاء فترة االنتقال ووالييت الـرئيس لـوران غبـاغبو ورئـيس الـوزراء، الـسيد تـشارلز كونـان                    

 ؛٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٣١باين يف 
اخلتـامي العاشـر للفريـق العامـل الـدويل          البيـان    مـن    ٨ و   ٥لفقـرتني    إىل ا  يشري - ٤ 
ــؤرخ  ــول٨امل ــبتمرب / أيل ــرة ٢٠٠٦س ــرة     ١٠، والفق ــن، والفق ــسالم واألم ــس ال ــرار جمل ــن ق  م

ــؤرخ    ) أ( ٧٥ ــام امل ــني الع ــر األم ــن تقري ــشرين األول١٧م ــوبر / ت ، )S/2006/821 (٢٠٠٦أكت
 مـن قـرار   ١٤ و ١٣امـا، مبـا يتـسق مـع الفقـرتني      تنفيذ هـذا القـرار تنفيـذا ت    أن  ،  علن، بالتايل وي

، يتطلبـان امتثـال     رئـيس الـوزراء   جملس السالم واألمن، وكذا تنفيذ عملية الـسالم الـيت يقودهـا             
 ؛مجيع األطراف اإليفورية امتثاال كامال وعدم احتجاجها بأي نصوص قانونية لعرقلة العملية

ئيس لوران غباغبو رئيـسا للدولـة   قرار جملس السالم واألمن بأن يظل الر  يؤيد   - ٥ 
 لفتــرة انتقاليــة جديــدة وأخــرية ال تتجــاوز مــدا  ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين١اعتبــارا مــن 

 شهرا؛ ١٢
 قرار جملس السالم واألمن جتديد والية السيد شارل كونان باين، رئـيس     يؤيد - ٦ 

تتجـاوز    جديـدة وأخـرية ال      لفتـرة انتقاليـة    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١الوزراء، اعتبارا من    
 أيضا قرار جملس السالم واألمن بعدم أحقية رئيس الوزراء يف الترشـح         ويؤيد شهرا،   ١٢مدا  

 ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١يف االنتخابات الرئاسية اليت ستعقد حبلول 
ــوزراء  أن  يؤكــد - ٧  ــق الــيت    ســيكلف رئــيس ال ــود خريطــة الطري ــة بن ــذ كاف بتنفي

يــة مــن أجــل تنظــيم اإليفوار العامــل الــدويل، واالتفاقــات املربمــة بــني األطــراف وضــعها الفريــق
ــات حــرة   ــة ومفتوحــة وانتخاب ــد ال يتجــاوز   ونزيه ــشرين األول٣١شــفافة يف موع ــوبر / ت أكت

ــة ، مبــساندة األمــم املتحــدة ٢٠٠٧ ــة علــى وجــه  ام، وبتنفيــذ املهــ واجلهــات املاحنــة احملتمل  التالي
 :اخلصوص

 الح والتسريح وإعادة اإلدماج،برنامج نزع الس - 

 حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم، بغية وضع سجالت انتخابية ذات مصداقية، - 

 عمليات نزع سالح املليشيات وتفكيكها، - 

العامــة يف اخلدمــة نــشر دوائــر اإلدارة ودوائــر إعــادة  و بــسط ســلطتهااســتعادة الدولــة - 
 ديفوار، كوتأراضي كامل 
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 الفنية لالنتخابات؛أعمال التحضري  - 
ــة القــوات املــسلحة،   -  ــا للفقــرة  إعــادة هيكل ــسالم واألمــن   ١٧ وفق ــرار جملــس ال  مــن ق

  ماركوسي؛-من اتفاق لينا ) و( من املادة ٣والفقرة 
رئيس لــكــون جيــب أن ي أعــاله، ٧ أنــه لتنفيــذ املهــام احملــددة يف الفقــرة يؤكــد - ٨ 

ه مجيع املـوارد املاليـة واملاديـة والبـشرية املناسـبة،      تتاح لأن  الالزمة، و  الصالحياتالوزراء كافة   
وفقــا لتوصــيات اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  ، أي قيــودكاملــة بــال السلطة فــضال عــن الــ

 يف جملـس الـوزراء     ، صالحية اختاذ مجيع القرارات الالزمـة يف سـائر الـشؤون           أن خيول وأفريقيا،  
 قوانني؛بمراسيم  جملس احلكومة، مبوجب أوامر أو  يفأو

رئيس الـوزراء كامـل الـسلطة علـى قـوات           أن تكـون لـ    يـتعني   ه  أنـ يؤكد أيـضا     - ٩ 
 أعاله؛ ٧الدفاع واألمن يف كوت ديفوار، لتمكينه من تنفيذ مهامه احملددة يف الفقرة 

مـن قـرار جملـس الـسالم واألمـن الـصادر            ‘ ٣’ مـن املـادة      ١٠إىل الفقرة   شري  ي - ١٠ 
، وبيـان رئـيس جملـس       )S/2005/639 (٢٠٠٥أكتـوبر   / األول رينتـش  ٦عن االحتاد األفريقي يف     

 ويؤكــد مــن جديــد  ، )S/PRST/2005/60 (٢٠٠٥ديــسمرب  / األولكــانون ٩األمــن املــؤرخ  
 إىل أن رئيس الـوزراء سـتكون لـه    ويشري) ٢٠٠٥ (١٦٣٣ من القرار   ٧ و   ٦أحكام الفقرتني   

 سلطة كاملة على احلكومة اليت سيشكلها؛
ن عملييت حتديد اهلوية ونزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج           أعيد تأكيد   ي - ١١ 

وحيـث  مـا للعمليـتني مـن أمهيـة حموريـة لعمليـة الـسالم                ويؤكـد ينبغي تنفيذمها بصورة متزامنة،     
يـة أن تتعـاون     اإليفوارميع األطـراف    جب بهيوي الوزراء على تنفيذ العمليتني دون تأخري،        رئيس

 معه تعاونا تاما ذا اخلصوص؛
االستئناف الفوري لربنـامج نـزع سـالح امليليـشيات وحلـها يف شـىت               ب لبايط - ١٢ 
ــراب أرجــاء  ــوطين الت ــة الــسالم،   أن  ويؤكــدال ــامج يــشكل عنــصرا أساســيا يف عملي  هــذا الربن

 املسؤولية الفردية لزعماء امليليشيات عن تنفيذ هذه العملية تنفيذا كامال؛ ويشدد على
اختاذ مجيع التدابري املناسـبة فـورا، بتوقيـع مراسـيم يف             على  رئيس الوزراء  ثحي - ١٣ 

إصــدار شــهادات املــيالد للتعجيــل بأعــاله،  ٨هــذا الــشأن يف إطــار الــشروط احملــددة يف الفقــرة 
 واجلنسية يف إطار عملية حتديد اهلويات، بروح من اإلنصاف والشفافية؛

وات املـسلحة للقـوى   سـيما القـ    يـة املعنيـة، وال    اإليفوار مجيع األطراف    يطالب - ١٤ 
بأن تشارك علـى أكمـل وجـه حيـددها حـسن النيـة       والقوات املسلحة لكوت ديفوار،     اجلديدة،  
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يف أعمال اللجنة الرباعية املسؤولة عـن اإلشـراف علـى تنفيـذ برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح                     
 وإعادة اإلدماج وعمليات نزع سالح املليشيات وتفكيكها؛

ــوزر يطلــب  - ١٥  ــيس ال ــورا، بالت إىل رئ ــشكل ف ــسيقاء أن ي ــع األطــراف   ن ــع مجي  م
يــة، وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية الــيت تــدعمها، فريقــا  اإليفوار
تقــدمي خطــة إليــه بــشأن إعــادة هيكلــة قــوات الــدفاع واألمــن، مــع يكــون مــسؤوال عــن عــامال 

الحتـاد األفريقـي واجلماعـة      إمكانية إعداد حلقـات دراسـية عـن إصـالح قطـاع األمـن ينظمهـا ا                
االقتصادية لدول غرب أفريقيا بغية إعادة بناء قوات دفاع وقوات أمـن متمـسكة بقـيم الرتاهـة                   

 ؛النظام اجلمهوريو
 االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا علـى تنظـيم            يشجع - ١٦ 

مبــشاركة مــن القيــادات  حلقــات دراســية عــن إصــالح قطــاع األمــن بالتعــاون مــع الــشركاء و   
العسكرية وكبار الضباط من بلدان غرب أفريقيا اخلارجـة مـن صـراعات لكـي تفحـص ضـمن        
مسائل أخرى مبادئ السيطرة املدنية علـى القـوات املـسلحة وأفرادهـا واملـسؤولية الفرديـة عـن                   

 جرائم اإلفالت من العقاب أو انتهاكات حقوق اإلنسان؛
 مــع مجيــع األطــراف   نــسيقن ينــشئ فــورا، بالت إىل رئــيس الــوزراء أ يطلــب  - ١٧ 
ية املعنية، واملمثل السامي املعين باالنتخابات، فريقا عامال مسؤوال عن مـساعدته علـى              اإليفوار

 ؛العمليتني وشفافيتهماوتسجيل الناخبني ضمانا ملصداقية السكان  حتديد هوية يتتنفيذ عملي
تمــع املــدين إىل دور نــشط رئــيس الــوزراء علــى الــسعي إىل إســناد  يــشجع  - ١٨ 

يـة، واملمثـل الـسامي    اإليفوار األطـراف  وحيـث  الـسالم،  املضي قدما بعمليةحسب االقتضاء يف  
ــرأة         ــى مراعــاة حقــوق امل ــوار عل ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ــات مــع عملي املعــين باالنتخاب

 ائلارهــا مــسباعتب) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ واالعتبــارات اجلنــسانية وفــق احملــدد يف القــرار  هــاوموارد
ت النـسائية   هليئـا شاملة يف تنفيذ عملية السالم، وذلـك بـسبل مـن بينـها إجـراء مـشاورات مـع ا                   

 والدولية؛ احمللية
يـة بوضـع حـد جلميـع أعمـال التحـريض علـى              اإليفوارمجيع األطراف   يطالب   - ١٩ 

 ثوحيــالكراهيــة والعنــف، ســواء يف اإلذاعــة، أو التليفزيــون، أو غريمهــا مــن وســائط اإلعــالم،  
أن يضع وينفذ دون إبطاء مدونة سلوك لوسـائط اإلعـالم، وفقـا للقـرارات        على  رئيس الوزراء   

 ؛وقرار جملس السالم واألمن ٢٠٠٦يوليه / متوز٥املتخذة يف ياموسوكرو يف 
تعـدد جهـود الوسـاطة    الـذي يقـضي، تفاديـا ل      قرار جملس السالم واألمن      يؤيد - ٢٠ 

 ،)“الوسـيط ”(س ساسـو نغيـسو رئـيس مجهوريـة الكونغـو            الـرئيس دينـي   أن يقـود    بـ وتضارا،  
 جهود الوساطة، بالتنسيق مع رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي            ،رئيس االحتاد األفريقي  بصفته  
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واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعند االقتضاء، بالتنسيق مع أي زعـيم أفريقـي آخـر          
 أن ممثـل الوسـيط يف       ويؤكـد  يف كوت ديفـوار،      يرغب يف املسامهة يف السعي إىل حتقيق السالم       

 كوت ديفوار سوف يقود، بالتنسيق مع املمثل اخلاص لألمني العام، جهود الوساطة اليومية؛
 إىل االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا مواصـلة            يطلب - ٢١ 

 فربايــر/ شــباط١ام قبــل  إىل القيــويــدعومهارصــد تنفيــذ عمليــة الــسالم ومتابعتــها عــن كثــب،  
، إذا ارتأيــا ذلــك  باســتعراض التقــدم احملــرز، وأن جيريــا استعراضــا للوضــع مــرة أخــرى ٢٠٠٧
 إليهمـا أن يقـدما   ويطلـب ، ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ فيما بني ذلك التاريخ و       مناسبا،

ء، تقـدمي أيـة     ، وعنـد االقتـضا    هتقريرا إىل الس عن طريق األمني العام عن التقييم الـذي أجريـا            
 توصيات جديدة إىل الس؛

ــدة جيــدد  - ٢٢  ــات احملــددة يف     ١٢مل ــسامي املعــين باالنتخاب ــل ال ــة املمث  شــهرا والي
أن جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد       ويؤكــد  ،)٢٠٠٥ (١٦٠٣ مــن القــرار   ٧ الفقــرة 

ــدور أكــرب        ــام ب ــى القي ــات عل ــين باالنتخاب ــسامي املع ــل ال ــد شــجع املمث ــي ق ــسوية األفريق  يف ت
املنازعــات املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة أو املــسائل الناشــئة عــن اإلجــراءات والعمليــات املقــرر   

 بالنـسبة إىل   يقـرر  األخذ ا لكفالة إجراء انتخابـات مفتوحـة وحـرة ونزيهـة وشـفافة، ولـذلك               
 :معه، يف دعم تام لرئيس الوزراء ويف تشاور الوالية  باإلضافة إىل هذه،املمثل السامي

ــة       أن  -  ــة دون ظهــور أي ــالتحكيم للحيلول ــام ب ــا القي ــدة املخــول هل ــسلطة الوحي يكــون ال
خالفــــات علــــى طريـــق العمليــــة االنتخابيــــة، أو حلـــل تلــــك املــــشاكل    مـــشاكل أو 

 اخلالفات، وذلك بالتنسيق مع الوسيط؛ أو
لـسكان  يشهد بأن كل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية، مبا فيها حتديـد هويـة ا             أن   - 

وإعــداد ســجل للنــاخبني وإصــدار بطاقــات النــاخبني، تفــي جبميــع الــضمانات الالزمــة  
شــفافة، وفقــا  ونزيهــة ولكفالــة إجــراء انتخابــات رئاســية وبرملانيــة مفتوحــة وحــرة       

 الدولية؛ للمعايري
وفقــا للتكليــف الــصادر ، إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يطلــب  - ٢٣ 

أن تـوفر األمـن للممثـل الـسامي املعـين           ، و  بأن حتمي أفراد األمم املتحدة     ١٦٠٩إليها يف القرار    
 باالنتخابات يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها؛

جيـب أن تكـون لـه       أن رئيس الوزراء     بالتايل   ويؤكد أعاله   ٩إىل الفقرة    شريي - ٢٤ 
فري احلمايــة الــذين يكفلــون تــو يف كــوت ديفــوار، الــسلطة علــى أفــراد قــوات الــدفاع واألمــن   

خالل بأحكـام   اإلدون  ، وذلك   هؤالء األفراد اللصيقة له وتأمني مقره، مبا يف ذلك سلطة تعيني          
 ؛)٢٠٠٥ (١٦٠٩ من القرار ٢ من الفقرة ١ البند
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إىل دور الفريق العامـل الـدويل كـضامن وحمكـم نزيـه يف عمليـة الـسالم                  يشري   - ٢٥ 
 :ويطلب إىل الفريق ما يلي

 وجه ممكن، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، بوضع جدول زمين دقيـق            القيام على أسرع   - 
 من أجل تنفيذ العناصر الرئيسية يف خريطة الطريق؛

ــة          -  ــذ خريطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــة للتقـ ــة دقيقـ ــد ومتابعـ ــيم ورصـ ــات تقيـ ــراء عمليـ إجـ
 شهريا؛ الطريق

رز وأية عقبات قـد     تقدمي تقرير إىل الس عن طريق األمني العام عن تقييمه للتقدم احمل            - 
  أعاله؛٧تعترض رئيس الوزراء يف أدائه لواليته احملددة يف الفقرة 

  االقتضاء بأية توصيات يراها الزمة؛والس حسبية اإليفوارتزويد مجيع األطراف  - 
يــة باالمتنــاع عــن اللجــوء إىل اســتخدام أي   اإليفوار مجيــع األطــراف يطالــب - ٢٦ 

 ضد املدنيني واألجانـب، وعـن كافـة          استخدامه نف، مبا يف ذلك   شكل من أشكال القوة أو الع     
 ؛ املثرية للقالقل الشوارع احتجاجاتأشكال 
يـة ضـمان أمـن مجيـع مـواطين كـوت ديفـوار              اإليفوارمجيـع األطـراف     يطالب   - ٢٧ 

 ؛كوت ديفواروحرية تنقلهم يف مجيع أحناء 
اما مع أنشطة عملية األمـم      ية بالتعاون تعاونا ت   اإليفوارمجيع األطراف   يطالب   - ٢٨ 

 املتحـدة   األمـم املتحدة يف كوت ديفوار، والقوات الفرنـسية الـيت تـدعمها، وكـذلك وكـاالت                
واألفراد املـرتبطني ـا وخاصـة عـن طريـق كفالـة سـالمة وأمـن أفرادهـا واألفـراد املـرتبطني ـا                         

 أيـة إعاقـة     امح مـع  يـتم التـس    أنـه لـن      ويؤكد جمددا وحرية تنقلهم يف مجيع أحناء كوت ديفوار،        
 حلرية حركة هؤالء األفراد والتنفيذ الكامل ملهامهم؛

 البلدان ااورة لكوت ديفوار على منع أية حتركات للمحاربني أو نقـل             حيث - ٢٩ 
 لألسلحة عرب احلدود يف اجتاه كوت ديفوار؛

 إزاء مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون       عن قلقه البالغ   يكرر اإلعراب  - ٣٠ 
 علـى التحقيـق يف هـذه    يـة اإليفوار الـسلطات    وحيثيف كوت ديفوار،    املرتكبة  اإلنساين الدويل   

 االنتهاكات دون تأخري من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب؛ 
ية مبسؤوليتها الفردية، مبـا يف ذلـك أفـراد قـوات      اإليفوارمجيع األطراف   يذكر   - ٣١ 

ة للقـوى اجلديـدة، مهمـا تكـن رتبـهم، عـن تنفيـذ               يون والقوات املسلح  اإليفوارالدفاع واألمن   
 عملية السالم؛
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 اللجنــة ضــد مــن حتــددهم اســتعداده التــام الختــاذ تــدابري حمــددة اهلــدف يؤكــد - ٣٢ 
من أشخاص يتبني أم يقومون بـأمور       ،  )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١٤املنشأة عمال بالفقرة    

 عمليـة األمـم املتحـدة يف         أو عرقلة نـشاط    ة مهامج بوسائل منها تنفيذ عملية السالم،    منها إعاقة   
القـــوات الفرنـــسية الـــيت تـــدعمها، أو املمثـــل الـــسامي املعـــين باالنتخابـــات  كـــوت ديفـــوار أو

 مسؤولون عـن ارتكـاب    أم   ، أو و الوسيط أو ممثله يف كوت ديفوار      الفريق العامل الدويل أ    أو
 يف كـــوت ديفـــوار منـــذ انتـــهاكات جـــسيمة حلقـــوق اإلنـــسان أو القـــانون اإلنـــساين الـــدويل 

، أو حرضوا علنا علـى الكراهيـة والعنـف، أو انتـهكوا حظـر توريـد                 ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ١٩
 ؛)٢٠٠٥ (١٦٤٣و ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢األسلحة املنصوص عليه يف القرارين 

 .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٣٣ 
 


