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 مشروع قرار  
 إن جملس األمن، 

ــسابقة إذ يــشري   ــه ال  وبيانــات رئيــسه  ،)٢٠٠٧ (١٧٣٩، وال ســيما القــرار  إىل قرارات
 املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار،

 ايفــــوار واســــتقالهل د التزامــــه القــــوي بــــسيادة كــــوت    مــــن جديــــد وإذ يؤكــــد  
جلوار وعدم التدخل والتعـاون     إىل أمهية مبادئ حسن ا    وإذ يشري   ا،  ـاإلقليمية ووحدهت  وسالمتها
 اإلقليمي،

م سـورو  غبـاغبو والـسيد غيـو   إىل أنه أيد االتفاق الذي وقعه الـرئيس لـوران    وإذ يشري    
 ، وأنـه  )S/2007/144،  “الـسياسي  اتفـاق واغـادوغو   ” (٢٠٠٧مـارس   / آذار ٤يف واغادوغو يف    

 اء،رم سورو رئيسا للوزأيد تعيني السيد غيوقد 

 ، رئيس اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا،           ز كومباوريه بالرئيس بلي وإذ يشيد    
 الذي مكّن بوجه خـاص مـن     رينيايفو بني اإل  باشر فيما املوار  احلجلهوده املستمرة لتيسري إجراء     

 علــى وإذ يــثين، توقيــع اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، وإذ يــشيد بالزعمــاء اآلخــرين يف املنطقــة  
واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا لتعزيــز الــسالم  اجلهــود املــستمرة لالحتــاد األفريقــي 

  تأييده الكامل هلا،وإذ يعيد تأكيدويشجعها،  واالستقرار يف كوت ديفوار

 ، وخاصــةلزعزعــة عمليــة الــسالم بــالقوة  أليــة حماولــة  إدانتــه القويــةوإذ يعيــد تأكيــد 
اء مجهوريــة ر علــى رئــيس وز ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٩هلجــوم الــذي وقــع يف بواكيــه يف    ا

 وإذ يـشدد   سـفر عـن مقتـل أشـخاص عديـدين،         م سـورو، والـذي أ     ديفوار، الـسيد غيـو     كوت
  إىل القضاء،ةل اإلجرامياعم األمرتكيب مثل هذهعلى أنه يتعني إحالة 
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 ،)S/2007/275 (٢٠٠٧مايو / أيار١٤ بتقرير األمني العام املؤرخ وقد أحاط علما 

يـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين             إدانته احلامسة جلم   جمدداوإذ يؤكد    
 الدويل يف كوت ديفوار،

والـصراعات  بشأن األطفـال    ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و  ) ٢٠٠٣ (١٤٦٠إىل قراريه   وإذ يشري    
املسلحة واالستنتاجات الالحقة للفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفـال والـصراعات             

 ،)S/2007/93(يفوار داملسلح يف كوت املسلحة فيما يتعلق بأطراف الصراع 

 بشأن املرأة والسالم واألمن،) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ إىل قراره وإذ يشري أيضا 

أن احلالة يف كوت ديفوار ال تـزال تـشكل هتديـدا للـسالم واألمـن الـدوليني                  يرى  وإذ   
 يف املنطقة،

  السابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصلوإذ يتصرف  

ة  والييت عملييت األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنـسي            جتديد يقرر - ١ 
، هبدف دعم تنظيم انتخابات حـرة ومفتوحـة         ٢٠٠٨ناير  ي/ كانون الثاين  ١٥اليت تدعمها حىت    

وعادلة وشفافة يف كوت ديفوار يف اإلطار الزمين الـذي حـدد يف اتفـاق واغـادوغو الـسياسي،                   
 قتضاء؛الرى حسب اعن استعداده لتجديدمها ملدد أخ ويعرب

 مـن   ٨٣ إىل   ٧٥ ومـن    ٧٢ إىل   ٤٢لتوصيات الـواردة يف الفقـرات مـن         اؤيد  ي - ٢ 
واليـة عمليـة األمـم املتحـدة        واليت تكيف دور     ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٤العام املؤرخ   تقرير األمني   

مــع املرحلــة اجلديــدة لعمليــة الــسالم يف البلــد علــى النحــو احملــدد يف اتفــاق    يف كــوت ديفــوار 
مـل التفـاق واغـادوغو    إىل دعـم التنفيـذ الكا    ، وفقا لذلك،  العملية ويدعودوغو السياسي،   واغا

يف ذلـك دعـم مركـز القيـادة املتكامـل وإعـادة إدارة               السياسي، يف حدود املوارد املتاحة هلا، مبا      
الدولة إىل مجيع أحناء البلد، وعمليات حتديد هويـة النـاخبني وتـسجيلهم، والعمليـة االنتخابيـة،                 

األشخاص املتأثرين بالصراع، واجلهود الراميـة إىل هتيئـة بيئـة سياسـية إجيابيـة، ومحايـة حقـوق              و
 اإلنسان وتعزيزها، وعملية اإلنعاش االقتصادي لكوت ديفوار؛



S/2007/430  
 

07-42549 3 
 

 إىل مجيع األطراف املعنية كفالة معاجلة مسألة محاية األطفـال يف تنفيـذ              يطلب - ٣ 
لــتعمري واإلنعــاش خــالل مراحــل مــا بعــد انتــهاء اتفــاق واغــادوغو الــسياسي، وكــذلك حتقيــق ا

 الصراع، مبا يف ذلك استمرار رصد حالة األطفال واإلبالغ عنها؛

ــسياسي إىل اختــاذ       يــدعو أيــضا  - ٤  ــاق واغــادوغو ال ــة علــى اتف  األطــراف املوقّع
زمة حلمايـة الـسكان املـدنيني الـضعفاء، مبـن فـيهم املـشردون الـذين جيـب ضـمان                     اخلطوات الال 

،  املتحـدة  األمـم عودهتم الطوعية وإعادة توطينهم وإدماجهم وكفالة أمنهم، بدعم من منظومـة            
والوفاء يف هذا الصدد بالتزاماهتا وفقا التفاق واغادوغو الـسياسي وبواجباهتـا مبقتـضى القـانون                

 ؛اإلنساين الدويل

ــرب - ٥  ــه  يعـ ــن اعتزامـ ــام، عـ ــول  القيـ ــشرين األول١٥حبلـ ــوبر/ تـ  ،٢٠٠٧ أكتـ
واليــيت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية الداعمــة هلــا،     باســتعراض 

وكذلك مـستوى قـوات العمليـة، يف ضـوء التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اخلطـوات األساسـية لعمليـة                       
ــسالم،  ــام  ويطلــبال ــرا   إىل األمــني الع ــه تقري ــدم إلي ــل    أن يق ــسية قب  عــن هــذه اخلطــوات الرئي

 التاريخ؛ هذا

يتـوىل   بنـاء علـى ذلـك أن         ويقررإهناء والية املمثل السامي لالنتخابات،      يقرر   - ٦ 
 مجيـع مراحـل العمليـة االنتخابيـة          التصديق على أن   املمثل اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار      

ــ انتخابــات رئاســية وتــشريعية مفتوحــة وحــرة ونزيهــة   الــضمانات الالزمــة إلجــراء  كافــة وفر ت
 إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات الالزمة حىت يكـون           ويطلبوشفافة وفقا للمعايري الدولية،     

 حتت تصرف املمثل اخلاص خلية دعم تقدم له كل مساعدة الزمة لالضطالع مبهمته؛

ي أتاحـت  ذودمان، الـ على املمثل السامي لالنتخابات، السيد جـريار سـت       يثين   - ٧ 
  إحراز تقدم يف تنفيذ عملية السالم واإلعداد لالنتخابات؛، اليت ال تعرف الكلل،جهوده

 ،١-٨، مبــا فيهــا الفقــرة إىل أمهيــة أحكــام اتفــاق واغــادوغو الــسياسي يــشري  - ٨ 
علـق  ، فيمـا يت َيـسِّر رية االعتماد على الوسـاطة الـيت يـضطلع هبـا املُ       ايفو القوى السياسية اإل   وحيث

 كبرية تتعلق بالعملية االنتخابية؛بأي صعوبة 

 على النحو الـذي وافقـت عليـه األطـراف           ، دويل جهاز استشاري إنشاء  يؤيد   - ٩ 
، يتـألف مـن     ووافـق عليـه املَُيـسِّر      ٢٠٠٧مايو  /أيار ١١ جلنة التقييم والرصد املؤرخ      يف اجتماع 
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 ، وممثلــي البنــك الــدويل،مــم املتحــدةاملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، واملنــسق املقــيم ملنظومــة األ  
 ، ومــصرف التنميــة األفريقــي، واالحتــاد األفريقــيرويب، األوحتــاد واال،وصــندوق النقــد الــدويل

ريـة  ا اإليفو ة وفرنسا، لكي يعمل مع القـوى الـسياسي        ،واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    
ن هـــذا اجلهـــاز سيـــشترك يف  إىل أويــشري ر علـــى تنفيـــذ اتفــاق واغـــادوغو الـــسياسي،  يــسِّ واملُ

  يف أي وقت؛هر أن يستشرييسِّلُملمراقب، وميكن بصفة اجتماعات جلنة التقييم والرصد، 

 علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم لعمليـة           ، الـرئيس بليـز كومباوريـه      ،ريـسِّ املُيشجع   - ١٠ 
اق  تعـيني ممثـل خـاص يف أبيـدجان ملتابعـة اتفـ             ه بقـرار  ويرحبتسوية األزمة يف كوت ديفوار،      

ــسياسي  ــادوغو ال ــى      ويطلــب ،واغ ــساعدته عل ــوار م ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم  إىل عملي
االضطالع بالتيسري، مبا يف ذلك مساعدته، حسب االقتضاء وبناء على طلبه، على االضـطالع              

  من اتفاق واغادوغو السياسي؛١-٨بدوره يف التحكيم وفقا ألحكام الفقرة 

 . الفعليهر إبقاء املسألة قيد نظيقرر - ١١ 
 
 


