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  )٢٠٠٨ (١٨٤٢القرار     
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ يف املعقودة، ٦٠٠٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
 ،إن جملس األمن  

علقـــة باحلالـــة يف كـــوت ديفـــوار،  إىل قراراتـــه الـــسابقة وبيانـــات رئيـــسه املتإذ يـــشري  
 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٦ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٢سيما القراران  وال

 بـسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة             القـوي تزامه   ال وإذ يعيد تأكيد    
  إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،وإذ يشري ،ووحدهتا

ــا   ــام املـــؤرخ  وإذ حيـــيط علمـ  ٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٤ بتقريـــر األمـــني العـ
)S/2008/645(،   ــدة امل ــم املتحـ ــرباء األمـ ــق خـ ــري فريـ ــؤرخني    وبتقريـ ــوار املـ ــوت ديفـ ــين بكـ عـ

ــسان ١٤ ــل /نيـــــــ ــشرين األول١٥ و) S/2008/235 (٢٠٠٨أبريـــــــ ــوبر / تـــــــ  ٢٠٠٨أكتـــــــ
)S/2008/598(، 

) ٢٠٠٤( ١٥٧٢ على استمرار إسهام التدابري املفروضة مبوجب القـرارين          وإذ يشدد   
يف حتقيــق االســتقرار يف كــوت ديفــوار، وال ســيما يف ســياق االنتخابــات  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ و

 ، املقبلةية الرئاس

بالتـدابري األوليـة املتخـذة لتنفيـذ        ) ٢٠٠٧ (١٧٨٢ إىل أنـه رحـب يف قـراره          وإذ يشري  
اتفاق واغادوغو السياسي، وإذ يشري أيضا إىل أنه شـجع علـى اخلـصوص األطـراف اإليفواريـة                  

 ما تبقى من العقبات اللوجستية الـيت تعـوق حتديـد هويـة             إزالةعلى  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٦يف قراره   
  وتسجيل الناخبني،السكان
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  وتـسجيلهم  حتديد هوية النـاخبني عملييتباإلطالق الرمسي ل يف هذا الصدد  وإذ يرحب   
ــول١٥يف  ــة اخلطــوات     وإذ حيــث، ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل ــى اختــاذ كاف ــة عل  األطــراف اإليفواري

 الالزمة إلجناز هذه العمليات،

نـسان املوجـه     اسـتمرار حـاالت انتـهاك حقـوق اإل         وإذ يالحظ مرة أخرى مـع القلـق         
نـسي، بـالرغم مـن التحـسن       اجلعنـف   ال أعمـال     العديـد مـن      ضد املدنيني، مبا يف ذلـك ارتكـاب       

 على وجوب إحالـة مـرتكيب هـذه األعمـال       وإذ يشدد املطرد يف حالة حقوق اإلنسان عموما،       
ــضاء،  ــراب إىل الق ــرر اإلع ــسان      وإذ يك ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــشديدة جلمي ــه ال ــن إدانت  ع
 ١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراريـه     وإذ يشري نساين الدويل يف كوت ديفوار،      والقانون اإل 

بـشأن األطفـال والرتاعـات      ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بشأن املرأة والـسالم واألمـن، وقـراره         ) ٢٠٠٨(
 ة املدنيني يف الرتاعات املسلحة،بشأن محاي) ٢٠٠٦ (١٦٧٤املسلحة، وقراره 

ــشري   ــر   وإذ ي ــشأة مبوجــب الفق ــة املن ــرار  ١٤ة  إىل أن اللجن ــن الق ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ م
 مـن القـرار     ١٢  و ١٠  و ٨ املبينـة يف الفقـرات       اتستنظر وتبـت يف طلبـات االسـتثناء       ) اللجنة(

 عــن يعــرب وإذاملقدمــة وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة،   و) ٢٠٠٤ (١٥٧٢
 استعداد اللجنة وفريق اخلرباء لتقدمي ما قد يلزم من إيضاحات فنية، 

واألمـن  نطوي على خطر يهـدد الـسالم         أن احلالة يف كوت ديفوار ال تزال ت         يقرر وإذ  
 الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  

 العمـل بالتـدابري املتعلقـة    ٢٠٠٩أكتـوبر  / تشرين األول٣١ أن ميدد حىت  يقرر  - ١  
 مـن القـرار   ١٢ إىل ٧ بالسفر املفروضة مبوجب الفقرات من باألسلحة والتدابري املالية واملتعلقة   

ــدابري بو) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ ــن      القاضــية مبالت ــاس اخلــام م ــواع امل ــع أن ــة جلمي ــع اســترياد أي دول ن
 ؛)٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار ٦ديفوار واملفروضة مبوجب الفقرة  كوت

 يف ضـوء     أعـاله  ١ الفقـرة    يف أن يـستعرض التـدابري الـيت مـدد العمـل هبـا               يقرر  - ٢  
 والتقـدم احملـرز يف العمليـة االنتخابيـة،     مالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطـوات الرئيـسية لعمليـة الـسال          

، وذلــك حبلــول هنايــة الفتــرة املــذكورة يف )٢٠٠٨ (١٨٢٦علــى النحــو املــشار إليــه يف القــرار 
 :يلي  أعاله مبا١، ويقرر كذلك أن يقوم خالل الفترة املذكورة يف الفقرة ١الفقرة 

 أعـاله يف موعـد ال يتجـاوز      ١لتدابري اليت مدد العمل هبا يف الفقرة        لاستعراض    )أ(  
   أشهر بعد إجراء انتخابات رئاسية مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايري الدولية؛٣
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، ٢٠٠٩أبريــل / نيـسان ٣٠نتـصف املـدة يف موعـد ال يتجـاوز     ملاسـتعراض  أو   )ب(  
 من هذا القرار يف ذلك التاريخ؛) أ (٢راض بناء على الفقرة إذا مل يتقرر إجراء أي استع

 إىل األطـــراف اإليفواريـــة يف اتفـــاق واغـــادوغو الـــسياسي وإىل كـــل  يطلـــب  - ٣  
الـــدول، وال ســـيما دول املنطقـــة دون اإلقليميـــة، أن تنفـــذ التـــدابري الـــيت مـــدد العمـــل هبـــا يف  

، حــسب االقتــضاء، باعتمــاد القواعــد عــاله تنفيــذا كــامال، جبملــة أمــور منــها القيــامأ ١ الفقــرة
 إىل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وإىل القــوات    أيــضاويطلــبواألنظمــة الالزمــة، 

ــدم    ــدعمها أن تق ــيت ت ــسية ال ــ دعمهاالفرن ــل م ــى اخلــصوص  ا الكام ــدابري  عل ــذ الت ــة لتنفي املتعلق
يف تا  حـسبما حـدد    همـا، تيا ووالي م، يف إطـار قـدراهت     ١اليت مدد العمل هبـا يف الفقـرة         باألسلحة  

  ؛)٢٠٠٨( ١٨٢٦ يف القرار اوجددت) ٢٠٠٧ (١٧٣٩القرار 

أن تتخـذ الـسلطات اإليفواريـة التـدابري الالزمـة      بـ  طلبـه علـى اخلـصوص        يكرر  - ٤  
ــرة   لوضـــع حـــد ــة مبوجـــب الفقـ ــرار ١١ علـــى الفـــور ألي انتـــهاك للتـــدابري املفروضـ  مـــن القـ

ار إليهـا فريـق اخلـرباء يف تقريريـه املـؤرخني      ، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت أشـ     )٢٠٠٤( ١٥٧٢
 ٢٠٠٨أكتـــــــــوبر / تـــــــــشرين األول١٥ و) S/2007/611 (٢٠٠٧ســـــــــبتمرب /أيلـــــــــول ٢١

)S/2008/598(؛ 

 طلبه بأن تتيح األطراف اإليفوارية يف اتفاق واغادوغو الـسياسي،     يكرر أيضا   - ٥  
فريــق اخلــرباء املنــشأ وخاصــة الــسلطات اإليفواريــة، إمكانيــة الوصــول دون عراقيــل، ال ســيما ل

، إىل املعدات واملواقـع واملنـشآت املـشار إليهـا يف            )٢٠٠٥ (١٦٤٣ من القرار    ٩عمال بالفقرة   
مبـــا يف ذلـــك ، حـــسب االقتـــضاء ، ودون إشـــعار)٢٠٠٥ (١٥٨٤مـــن القـــرار ) أ( ٢الفقـــرة 

املعــدات واملواقــع واملنــشآت الــيت تــتحكم فيهــا وحــدات احلــرس اجلمهــوري، ولعمليــة األمــم    
ملتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية الــيت تــدعمها لكــي تنجــزا واليتيهمــا املبينــتني يف ا

  ؛)٢٠٠٨( ١٨٢٦ يف القرار جددتاواللتني ) ٢٠٠٧ (١٧٣٩ من القرار ٨ و ٢الفقرتني 

مهامجـة   أي   وخاصـة  أن أي هتديد للعملية االنتخابية يف كـوت ديفـوار،            يقرر  - ٦  
لعمـل املـشغلني املـشار     خابية املستقلة املكلفـة بتنظـيم االنتخابـات أو          للجنة االنت أو إعاقة لعمل ا   

شكل هتديـــدا يـــ،  مـــن اتفـــاق واغـــادوغو الـــسياسي١-١-٢  و٣-٣-١إليهمـــا يف الفقـــرتني 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ١١  و٩للسالم ولعملية املصاحلة الوطنية ألغراض الفقرتني 

ــرر  - ٧   ــة أن أي يقـ ــرية عقبـ ــام  خطـ ــة أمـ ــةحريـ ــدة يف  حركـ ــم املتحـ ــة األمـ  عمليـ
 أو إعاقـة لعمـل عمليـة        مهامجـة ديفـوار وحركـة القـوات الفرنـسية الـيت تـدعمها، أو أي                كوت

األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أو القـوات الفرنـسية أو املمثـل اخلـاص لألمـني العـام أو امليـسر                       
ــه يف الفقــرة   ــه اخلــاص يف كــو ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ مــن القــرار  ١٠املــشار إلي ت ديفــوار، أو ممثل
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ــرتني        ــراض الفقــ ــة ألغــ ــصاحلة الوطنيــ ــسالم واملــ ــة الــ ــدا لعمليــ ــشكل هتديــ ــن ١١ و ٩تــ  مــ
 ؛)٢٠٠٤( ١٥٧٢ القرار

 فـورا، عـن طريـق اللجنـة،         إبالغـه  إىل األمني العام واحلكومة الفرنـسية        يطلب  - ٨  
القـوات  وحرية حركة عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار            تعترض   خطرية   عقبةأي  وجود  ب

نــسية الــيت تــدعمها، مبــا يف ذلــك أمســاء املــسؤولني عنــها، ويطلــب أيــضا إىل األمــني العــام     الفر
 أو إعاقــة لعملــهما أو لعمــل املمــثلني  مهامجــة فــورا، عــن طريــق اللجنــة، بــأي  إبالغــهوامليــسر 

  أعاله؛٦اخلاصني املشار إليهما يف الفقرة 

ــدول يطلــب  - ٩   ــع ال ــة إىل مجي ــة  املعني ــة، أن ، وال ســيما دول املنطق  دون اإلقليمي
 قــد  أخــرىكامــل مــع اللجنــة، ويــأذن للجنــة بــأن تطلــب أي معلومــات النحــو التتعــاون علــى 

 ضرورية؛ تراها

ــرر  - ١٠   ــرة     يق ــق اخلــرباء، حــسبما وردت يف الفق ــة فري ــد والي ــرار  ٧ متدي ــن الق  م
ــشرين األول٣١حــىت ) ٢٠٠٦ (١٧٢٧ ــوبر / ت ــام اختــاذ   ٢٠٠٩أكت ــب إىل األمــني الع ، ويطل
 بري اإلدارية الالزمة يف هذا الشأن؛ التدا

ــر  يطلـــب  - ١١   ــدمي تقريـ ــرباء تقـ ــق اخلـ ــول  مل إىل فريـ ــة حبلـ ــدة إىل اللجنـ نتـــصف املـ
ــسان ١٥ ــل /ني ــل      ٢٠٠٩أبري ــة، قب ــق اللجن ــر خطــي هنــائي إىل جملــس األمــن، عــن طري  وتقري
 ١١ و   ٩ و   ٧ تنفيذ التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات           بشأنيوما من هناية فترة واليته،       ١٥

، وتقــدمي توصــيات يف )٢٠٠٥ (١٦٤٣ مــن القــرار ٦الفقــرة و) ٢٠٠٤ (١٥٧٢مــن القــرار 
 هذا الشأن؛

 إىل األمــني العــام أن حييــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس األمــن، عــن  يطلــب  - ١٢  
طريق اللجنة، املعلومات اليت مجعتها عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، والـيت استعرضـها                

األســلحة ومــا يتــصل هبــا  كــوت ديفــوار بء، مــىت تــسىن لــه ذلــك، واملتعلقــة بإمــدادفريــق اخلــربا
 أعتدة؛ من

 إىل احلكومــة الفرنــسية أن حتيــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس  أيــضا يطلــب  - ١٣  
األمــن، عــن طريــق اللجنــة، املعلومــات الــيت مجعتــها القــوات الفرنــسية، والــيت استعرضــها فريــق 

 األسلحة وما يتصل هبا من أعتدة؛ كوت ديفوار ب واملتعلقة بإمداداخلرباء، مىت تسىن له ذلك،

 إىل عمليــة كيمــربيل أن حتيــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس      يطلــب أيــضا   - ١٤  
األمن، عن طريق اللجنة، املعلومات اليت استعرضها فريق اخلرباء، مىت تسىن له ذلـك، واملتعلقـة             

 بإنتاج املاس وتصديره بشكل غري مشروع؛
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 مجيع الدول وهيئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـات واألطـراف               حيث  - ١٥  
املعنيــة األخــرى، مبــا فيهــا عمليــة كيمــربيل، علــى أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع اللجنــة وفريــق   

تقـدمي أي معلومـات   باخلرباء وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسية، خاصة       
 ١١ و ٩  و٧ال وقوع انتهاكات للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرات   تتوافر لديها بشأن احتم   

والـيت أعيـد تأكيـدها يف       ) ٢٠٠٥ (١٦٤٣ مـن القـرار      ٦والفقرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢من القرار   
  أعاله؛١الفقرة 

ــدابري موجهــة ضــد    يــشدد  - ١٦   ــام لفــرض ت ــذين   علــى اســتعداده الت األشــخاص ال
 :مور منها يقومون بأتعينهم اللجنة والذين ثبت أهنم

إعاقــة بهتديــد عمليــة الــسالم واملــصاحلة الوطنيــة يف كــوت ديفــوار، وال ســيما  )أ( 
 تنفيذ عملية السالم املشار إليها يف اتفاق واغادوغو السياسي؛  

ــة عمــل  مهامجــة  )ب(   ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أو القــوات    أو إعاق عملي
 العــــام أو امليــــسر أو ممثلــــه اخلــــاص يف الفرنــــسية الــــيت تــــدعمها أو املمثــــل اخلــــاص لألمــــني

 ديفوار؛ كوت

ــام   )ج(   ــات أم ــوار     وضــع عقب ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــة حركــة عملي  حري
 والقوات الفرنسية اليت تدعمها؛

ارتكــاب انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين الــدويل يف    )د(  
 كوت ديفوار؛

 والعنف؛التحريض العلين على الكراهية  )هـ(  

 ؛)٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ٧انتهاك التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  )و(  

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٧  
  


