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 جملس األمنرئيس بيان من   
، أدىل رئــيس ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٧ املعقــودة يف ،٥٤٢٨يف جلــسة جملــس األمــن  

الوضـع يف  ”جملس األمن، باسم الس، بالبيان التايل فيما يتصل بنظر الـس يف البنـد املعنـون                 
 :“كوت ديفوار

مبـادرات الـيت    يثين جملس األمن على رئيس الوزراء، تشارلز كونان بـاين، لل          ”  
الـيت بثـت زمخـا جديـدا يف عمليـة الـسالم             و غبغابو،   لوراناختذها بالتعاون مع الرئيس     

وخريطـة الطريـق الـيت وضـعها الفريـق          ) ٢٠٠٥ (١٦٣٣ القـرار    يفعلى النحـو احملـدد      
 ونزيهــة ومفتوحــة إجــراء انتخابــات حــرةالعامــل الــدويل، والــيت جيــب أن تفــضي إىل  

التـام لـرئيس    ويكـرر الـس تأييـده       . ٢٠٠٦أكتوبر  /ولاأل تشرين ٣١حبلول  وشفافة  
 .الوزراء

ويعرب جملـس األمـن عـن دعمـه التـام للفريـق العامـل الـدويل ويؤيـد البيـان                     ”  
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠املؤرخ واخلتامي السادس الصادر عنه 

ــتودمان     ”   ــريارد سـ ــسيد جـ ــيني الـ ــن بتعـ ــس األمـ ــب جملـ ــاميا ويرحـ ــثال سـ  ممـ
لتعجيـــل لجعه علـــى اختـــاذ مجيـــع التـــدابري الالزمـــة وفقـــا لواليتـــه  ويـــش. لالنتخابـــات
 التعـاون معـه     جبميـع األطـراف يف كـوت ديفـوار         ويهيب.  للعملية االنتخابية  بالتحضري
 .تعاونا تاما

 إزاء علما بالتقدم احملرز، عن قلقـه العميـق          مع إحاطته  جملس األمن،    ويعرب”  
ديـد  عمليـة حت ح والتسريح وإعادة اإلدمـاج و التأخر اخلطري يف تنفيذ برنامج نزع السال     

خــذها الزعمــاء الــسياسيون الرئيــسيون يف كــوت  ويــشري إىل االلتزامــات الــيت أ. ويــةاهل
ــوار ــاتقهم ديفـ ــى عـ ــ  علـ ــدوه يف  ـ ــذي عقـ ــاع الـ ــصدد يف االجتمـ ــدجان يف ذا الـ  أبيـ

ــسان ٨ ــل/ني ــاين اجتمــاع ” (٢٠٠٦ أبري ــيس االحتــاد   )“ياموســوكرو الث ، برعايــة رئ
 . بالتزامام هذه بدون تأخريالوفاءوحيثهم الس على . فريقيألا



S/PRST/2006/20

 

2 06-33052 
 

 مـن   ٧٤ جملس األمن القلق الذي أعرب عنه األمني العام يف الفقرة            ويشاطر”  
، بشأن العواقب الـيت قـد تنـشأ         (S/2006/222) ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١١تقريره املؤرخ   

 .ة خلريطة الطريقنتيجة أية تأخريات أخرى يف تنفيذ املواعيد احملددة الرئيسي
يدعو جملس األمـن لـذلك رئـيس الـوزراء وحكومـة املـصاحلة الوطنيـة الـيت                  و”  

 لتنفيــذ عملــييت نــزع الــسالح  الالزمــة، علــى الفــور، اختــاذ مجيــع التــدابري  إىل يقودهــا 
 العامــل ويــدعو أيــضا الفريــق.  يف آن معــااهلويــة وحتديــد ،والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج

 أن يبلــغ الــس بــأي  إىل ، )٢٠٠٥ (١٦٣٣ مــن القــرار  ١٠، وفقــا للفقــرة  الــدويل
 .ئيس الوزراء يف االضطالع مبهامهعقبات أو صعوبات قد يواجهها ر

وسيواصــل جملــس األمــن عــن كثــب تقيــيم ورصــد تنفيــذ خريطــة الطريــق،    ”  
وال يـزال  . اهلويـة  وحتديـد  ،وخاصـة عملـييت نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج       

 األشـخاص الـذين حتـددهم اللجنـة         تـستهدف حتديـدا   فرض تـدابري    يؤكد على ضرورة    
الــذين يــضعون، يف مجلــة  و) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار ١٤املنــشأة مبوجــب الفقــرة  

مهامجـة أو   عـن طريـق     أمور أخـرى، العراقيـل أمـام تنفيـذ عمليـة الـسالم، مبـا يف ذلـك                   
 وأالفرنـسية،   القـوات    وأ،  عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        كل من   عرقلة عمل   

املمثــل الــسامي لالنتخابــات أو الفريــق العامــل الــدويل، أو الــذين حيرضــون علنــا علــى  
) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ يف القـــرارين  املنـــصوص عليـــه  الكراهيـــة والعنـــف، علـــى النحـــو    

  “).٢٠٠٥ (١٦٤٣ و
 


