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  احلالة يف كوت ديفوار -  ٢٠
  اإلجراءات األولية

ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠٢األول/ديســمرب  كــانون ٢٠املق
  : بيان من الرئيس)٤٦٨٠(اجللسة 

 األول/ كــانون ٢٠املعقــودة يف  )١(٤٦٨٠يف اجللســة   
يف جــدول أعمالــه البنــد  األمــن جملــس، أدرج ٢٠٠٢ ديســمرب
وجـه دعـوتني إىل ممثلـي    ، و‘‘احلالة يف كوت ديفـوار ’’املعنون 
والسنغال للمشاركة يف املناقشة. ووجه الـرئيس   ديفوار كوت

ــاه   ــا) انتبـ ــس(كولومبيـ ــة   اجمللـ ــالة مؤرخـ ــانون ١٩إىل رسـ  كـ
ممـــثال ، بصـــفته )٢(مـــن ممثـــل الســـنغال ٢٠٠٢ األول/ديســـمرب

نـص   هبـا يـل  حي، لرئيس اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
ــامي الصــادر عــن مــ    ــان اخلت ــة الطــارئ  البي ــة ؤمتر القم للجماع
بشــأن كــوت ديفــوار، الــذي  االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا

. ٢٠٠٢كـــانون األول/ ديســـمرب  ١٨عقـــد يف داكـــار، يـــوم 
مــن البيــان، الــيت طلبــت  ١٨وأشــار ممثــل الســنغال إىل الفقــرة 

تقـدمي املسـاعدة ملـا تبذلـه مـن جهـود        اجمللـس فيها اجلماعـة إىل  
النظـر دون   اجمللـس واريـة، وطلـب إىل   إلجياد حـل لالزمـة اإليف  

األشــكال والطرائــق امللموســة لــدعم األمــم املتحــدة   إبطــاء يف 
  ذهلا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.تبللجهود اليت 

، )٣(اجمللـس ويف اجللسة، أدىل الرئيس ببيان بالنيابة عن   
  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 

يف كــوت ديفــوار وانعكاســاهتا  عــن بــالغ قلقــه للحالــة  يعــرب
  ؛اخلطرية على سكان هذا البلد وعلى املنطقة

__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وباإلضــافة إىل اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا     )١(  
جلسـة خاصـة واحـدة مـع البلـدان املسـامهة        اجمللـس القسم، عقد 

بأحكـام  ، عمـال  ديفـوار  كـوت يف  املتحـدة  ماألمـ بقوات يف بعثة 
ــرار  ــاء  ٢٠٠١( ١٣٥٣القـ ــزءان ألـــف وبـ ــاين، اجلـ  )، املرفـــق الثـ
 ).٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ٧املعقودة يف  ٤٨٥٤(اجللسة 

  )٢(   S/2002/1386. 

  )٣(  S/PRST/2002/42. 

كــوت ديفــوار ال ميكــن أن يكــون   أن حــل األزمــة يف يؤكــــد
  ؛حال سياسيا سلميا وعن طريق التفاوض  إال

جهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا الـيت    يؤيد بقوة
  ؛د حل سلمي للرتاعترأسها السنغال حاليا الرامية إىل تشجيع إجيا

عن كامل تأييـده لنشـر قـوة فريـق املـراقبني العسـكريني        يعرب
للجماعـــة االقتصاديــــة لـدول غـــرب أفريقيـا يف كـوت ديفـوار بقيـادة        

  ؛٢٠٠٢ كانون األول/ديسمرب ٣١السنغال، قبل 
عن عميق قلقه للتقارير اليت تفيد حبدوث أعمال تقتيـل   يعرب

  ؛قوق اإلنسان يف كوت ديفوارمجاعي وانتهاكات خطرية حل
جبميع األطراف أن حترص على احترام حقوق اإلنسـان   يهيب
  ؛والقانون الدويل
  ؛ديفوار  عن قلقه للعواقب اإلنسانية لألزمة يف كوت يعرب

ــة      ــوفري املســاعدة اإلنســانية العاجل ــدويل إىل ت ــدعو اجملتمــع ال ي
مــة يف كــوت يف كــل هــذه املنطقــة الفرعيــة املتضــررة باألز للمحتــاجني 

  ر.ديفوا
(اجللســـة  ٢٠٠٣/فرباير شـــباط ٤املقـــرر املـــؤرخ  

 )٢٠٠٣( ١٤٦٤ القرار ):٤٧٠٠
ــة  ــودة يف  ٤٧٠٠يف اجللســــ ــباط ٤املعقــــ /فرباير شــــ

إىل املشــاركة فيهــا،   ديفــوار كــوتالــيت ُدعــي ممثــل  ، ٢٠٠٣
ــه    كــانون ٢٧رســالة مؤرخــة   أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال

مـن اتفـاق    نسخة، حييل هبا من ممثل فرنسا ٢٠٠٣ الثاين/يناير
 لقــوى السياســية اإليفواريــةالــذي وقعتــه ا ماركوســي –لينــاس 

واالســتنتاجات الــيت انتــهي  ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير  ٢٣يف 
ــدول بشــأن كــوت ديفــوار     إليهــا يف املعقــود مــؤمتر رؤســاء ال

  .)٤(٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ٢٥باريس يومي 
، وجـه الـرئيس   العـام  مـني األويف اجللسة، اليت حضرها 

ــاه  ــا) انتب وطُــرح مشــروع ؛ )٥(إىل مشــروع قــرار اجمللــس(أملاني
__________ 

  )٤(  S/2003/99. 

  )٥(  S/2003/140. 
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بوصـــفه دون مناقشـــة القـــرار للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـــاع 
)، الـذي قـرر فيـه اجمللـس أن احلالـة يف      ٢٠٠٣( ١٤٦٤القرار 

كوت ديفوار تشكل خطرا علـى السـالم واألمـن الـدوليني يف     
  ة أمور، أن اجمللس:املنطقة، وجاء فيه، ضمن مجل

إىل مجيــع القــوى  ويطلــب، ماركوســي –اتفــاق لينــاس  يؤيــد
 السياسية يف كوت ديفوار تنفيذه تنفيذا تاما وبدون تأخري؛

إىل مجيع القوى السياسية يف كـوت ديفـوار أن تتعـاون     يطلب
باألحكـام  حيـيط علمـا   وفيما يتعلق بتشكيل حكومة متوازنة ومستقرة؛ 

  اليت تنص على إنشاء جلنة رصد؛تفاق االالواردة يف 
ــب ــن      يطل ــس توصــيات ع ــدم إىل اجملل ــام أن يق ــني الع إىل األم

 –الســبل الــيت ميكــن هبــا لألمــم املتحــدة أن تــدعم تنفيــذ اتفــاق لينــاس    
  ماركوسي؛

  بنية األمني العام تعيني ممثل خاص لكوت ديفوار؛ يرحب
انتــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل    يــدين

اعــة االقتصــادية لــدول اجلميطلـب إىل  و يت جــرت يف كــوت ديفــوار؛الـ 
  تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس؛ غرب أفريقيا
مجيــع الــدول اجملــاورة لكــوت ديفــوار أن تــدعم عمليــة    يــدعو

  السالم مبنع أي عمل قد يقّوض أمن وسالمة أراضي كوت ديفوار؛
ا بنشر قـوات اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـ       يرحب

  والقوات الفرنسية؛
مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،      إذ يتصرف

والقوات الفرنسية الـيت   ،اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يفوض
 ،تدعمها، باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان أمـن وحريـة حركـة أفرادهـا    

  ، وذلك لفترة ستة أشهر.بكفالة محاية املدنينيوبأن تقوم 
ــر ــؤرخ املقــ ــايو أيار ١٣ر املــ ــة  ٢٠٠٣/مــ (اجللســ

 )٢٠٠٣( ١٤٧٩ القرار ):٤٧٥٤
/أبريل نيســــان ٢٩املعقــــودة يف  )٦(٤٧٤٦يف اجللســــة 

، وأعضـاء  العـام  األمـني إىل بيانات من اجمللس  استمع، ٢٠٠٣
__________ 

 /أبريلنيسـان  ٢٩يف املعقودة كجلسة خاصـة   ٤٧٤٧يف اجللسة   )٦(  
، ووزيـــر اجمللـــس، أجريـــت مناقشـــة بنـــاءة بـــني أعضـــاء  ٢٠٠٣

، اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     خارجية غانا ورئـيس  
ووزيــر الدولــة ووزيــر خارجيــة كــوت ديفــوار، ووزيــر خارجيــة 

 ،لســنغالاغينيـا، ووزيـر الدولـة ووزيـر خارجيـة نيجرييـا، وممثـل        
ــة ا   ــذي للجماع ــا  واألمــني التنفي ــدول غــرب أفريقي . القتصــادية ل

ــوزاري   ــد ال ــا    لالوف ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل ، لجماع
ــا و   ــة غانـ ــم وزراء خارجيـ ــذي ضـ ــوتالـ ــوار كـ ــا  ديفـ وغينيـ

  .)٧(ونيجرييا واألمني التنفيذي للجماعة االقتصادية
، وأشار الرئيس (املكسيك)، يف مالحظاتـه االسـتهاللية  

يفضل تعزيز آليات التعاون والتنسيق بـني األمـم    اجمللسإىل أن 
بغية إقامة عملية تؤدي إىل سـالم  اجلماعة االقتصادية املتحدة و

غـــرب  ويف ســـائر منطقـــة ،دائـــم ومســـتقر يف كـــوت ديفـــوار
  .)٨(أفريقيا

بأن ممثله اخلاص يتـرأس جلنـة    اجمللس العام األمنيوابلغ 
ــاق     ــا التف ــأة وفق ــة املنش ــاس املتابع ، ورحــب ماركوســي –لين

سـيدو ديـارا، يف تشـكيل     بالتقدم الذي أحرزه رئيس الوزراء،
ــدة. وأشــار إىل أن   ــة اجلدي األطــراف  حكومــة املصــاحلة الوطني

طاف اختـاذ خطـوات مهمـة لتنفيـذ     اإليفوارية بدأت يف هناية امل
أن مـن الضـروري    االتفـاق، وأن اجلماعـة االقتصـادية وجـدت    

اختاذ قرار بشأن زيادة كبرية يف حجـم القـوة يف ذلـك الوقـت     
ــساحلــرج. وناشــد   ــزودوا    اجملل ــدويل األوســع أن ي واجملتمــع ال

اجلماعة االقتصادية على وجه السرعة بـاملوارد املاليـة اإلضـافية    
ستمرار القوة خـالل األشـهر السـتة املقبلـة. وأخـريا،      الالزمة ال

بإنشـاء عمليـة صـغرية لألمـم      بأنه قـد أوصـى   العام األمنيذكَّر 
املتحدة تتضمن عناصر اتصاالت عسـكرية فضـال عـن عناصـر     

اإلنســان والشــؤون املدنيــة ووســائط اإلعــالم، وذلــك  حلقــوق
ية جهود حفـظ السـالم الـيت بـدأهتا اجلماعـة االقتصـاد       إلكمال

ــأذن    ــه يف أن ي عمــا قريــب   اجمللــسوفرنســا. وأعــرب عــن أمل
__________ 

ــاء   ــب أعضـ ــسورحـ ــة     اجمللـ ــذهتا اجلماعـ ــيت اختـ ــاإلجراءات الـ بـ
ــة حــل األزمــة يف   ــدوا بشــدة ديفــوار كــوتاالقتصــادية بغي . وأي

النداء الذي وجهه الوفد الوزاري للجماعة االقتصادية إىل الدول 
األعضــاء لتقــدمي الــدعم اللوجســيت واملــايل للقــوة الــيت نشــرهتا        

 .ديفوار كوتالقتصادية يف اجلماعة ا

 ُدعي ممثل السنغال إىل املشاركة يف اجللسة، ولكنه مل يدل ببيان.  )٧(  

  )٨(  S/PV.4746 ،٣ الصفحة. 
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بتلك البعثة لكـي تـتمكن األمـم املتحـدة مـن تعزيـز دورهـا يف        
  .)٩(السالم اإليفوارية عملية

اجلماعـة االقتصـادية   وأشار وزير خارجية غانا ورئيس 
منــذ ، ظلــت االقتصــاديةاجلماعــة  إىل أن لــدول غــرب أفريقيــا 

، تساعد األطراف املعنية يف التفاوض نشوب األزمة اإليفوارية
على وقف إطـالق النـار وتشـكيل حكومـة جديـدة للمصـاحلة       

احلكومة ويعود البلـد إىل   كالوطنية. واآلن، وقد مت تشكيل تل
تـرى أن  اجلماعة االقتصادية مسار احلالة السوية والسالم، فإن 

مــن الضــروري أن يعطــي اجملتمــع الــدويل عمليــة الســالم أكــرب  
ويف ضوء ذلـك، قـررت جلنـة الـدفاع واألمـن       الدعم. قدر من

ــة  ــيت مت نشــرها يف    االقتصــادية يف اجلماع ــوة ال ــوام الق ــادة ق زي
 ٣ ٢٠٠فــرد إىل حــوايل   ١ ٢٠٠كــوت ديفــوار مــن قرابــة    

رصــد وقــف وباإلضــافة إىل واليتــها األصــلية املتمثلــة يف  فــرد.
تقـرر أن تتــوىل القـوة املوسـعة عـدة مســؤوليات     ، إطـالق النـار  

أخرى، من بينـها محايـة احلكومـة اجلديـدة، والقيـام بـدوريات       
علــى احلــدود، وتســريح ونــزع ســالح امليليشــيات املختلفــة يف 
ــن شــأهنا أن تســمح        ــيت م ــة الظــروف ال ــوار، وهتيئ كــوت ديف

علــى األراضــي تبســط ســيطرهتا التامـة  للحكومـة اجلديــدة بـأن   
تفتقـر   الوطنية. والحظ الوزير أنه ملا كانت دول غرب أفريقيا

إىل الوسائل املاليـة الالزمـة لـدعم قـوة موسـعة تابعـة للجماعـة        
االقتصادية، فقد قررت اجلماعة أن تعهد هلـذا الوفـد الـوزاري    

وبعـــض العواصـــم الكـــربى اللتمـــاس   املتحـــدة األمـــمبزيـــارة 
دولـة مـن أهـم الـدول      ديفـوار  كـوت الدعم. ومـع تأكيـده أن   

ويل علـى أن يـدعم   يف غرب أفريقيـا، حـث الـوزير اجملتمـع الـد     
عملية السالم اجلارية الـيت بـدأها أبنـاء كـوت ديفـوار أنفسـهم       
دعما تاما من أجل هتيئة الظروف اليت من شأهنا متكـني كـوت   
ديفوار من استعادة احلياة الطبيعية والسلم بصورة كاملة، وأن 

__________ 

 .٤ و ٣تان نفسه، الصفح املرجع  )٩(  

يف تشــرين  يكــون مبقــدورها إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة     
  .)١٠(٢٠٠٥األول/أكتوبر 

ورأى وزير الدولة ووزير اخلارجية يف كـوت ديفـوار     
ــاس    ــى اتفــاق لين ــع عل ــذ التوقي ــه من ماركوســي يف أكــرا،   - أن

ــام   ــية بشـــكل عـ االرتيـــاح.  تبعـــثظلـــت التطـــورات السياسـ
تشــكلت حكومــة مصــاحلة مــن مجيــع اجملــاالت السياســية،     إذ

وهي متارس عملها. ويف حني تركـزت أول قـرارات احلكومـة    
مــن يف البلــد، فإهنــا اختــذت خطــوات إلعــادة علــى اســتعادة األ

تنشــيط التبـــادالت التجاريــة واإلنســـانية بــني كـــوت ديفـــوار    
والبلدان اجملـاورة. وبعـد أن قـال الـوزير إن احلكومـة مصـممة       
على االمتثـال جلميـع التزاماهتـا الدوليـة مـن أجـل اسـتعادة ثقـة         
 شــعبها وجرياهنــا، أفــاد أهنــا تشــعر بقلــق خــاص إزاء احلالــة يف  
املنطقــة الغربيــة مــن البلــد، حيــث ينشــط متمــردون مــن ليربيــا   
وسرياليون. وذكَّر يف ذلك الصدد بـأن االجتمـاع األخـري بـني     
رئيســي دولــيت كــوت ديفــوار وليربيــا يف توغــو قــد أســفر عــن  
اختاذ قرار بإدخال قوات عسكرية، تضم وحـدات مـن كـوت    

ــة االقتصــادية      ــة للجماع ــوة التابع ــا والق ــوار وليربي ــوات ديف وق
ويف الوقـت نفسـه،    علـى طـول احلـدود بـني البلـدين.      ية،فرنس

أعرب الـوزير عـن رأي مفـاده أن تـدفق األسـلحة الصـغرية يف       
ــة     ــل زعزعـ ــن عوامـ ــامال مـ ــكل عـ ــة يشـ ــة دون اإلقليميـ املنطقـ

أن مـا جيـري يف كـوت ديفـوار ميكـن      االستقرار، حمذرا من 
عمـل  أن حيدث يف أي بلد على اإلطالق ما مل يتم القيام ب

ويف اخلتام، شـدد الـوزير علـى     ملكافحة نشر تلك األسلحة.
واجملتمـع   اجمللـس الدور احلاسم الستمرار املساعدة املقدمة من 

مـن حالـة األزمـة     ديفـوار  كـوت الدويل برمته لكي خترج 
ــة دون     ــد واملنطقــ ــتقرار إىل البلــ ــالم واالســ ــود الســ ويعــ

__________ 

 .٥ و ٤تان نفسه، الصفح املرجع  )١٠(  
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صـادية  اإلقليمية. كما أكد ضرورة بقاء قوة اجلماعـة االقت 
  .)١١(٢٠٠٥حىت موعد االنتخابات املقبلة يف 

وأشــار وزيــر اخلارجيــة والتعــاون يف غينيــا إىل أن    
 حفـــظيف  اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــاجتربـــة 
ــا     الســالم ــا وســرياليون وغيني ــاء الســالم يف ليربي بيســاو  -وبن

املــوارد اللوجســتية واملاليــة  قــد أظهــرت أن ديفــوار كــوتو
دول غـرب أفريقيـا. غـري     يست دائمـاً يف متنـاول  الالزمة ل

ــه أعــرب عــن ثقتــه يف أن     ــراء الــذي تضــطلع بــه    أن اإلج
ــوار ســيكلل بالنجــاح،   اجلماعــة االقتصــادية   يف كــوت ديف

وذلــك بفضــل دعــم اجمللــس املســتمر ومبســاعدة الشــركاء  
  .)١٢(الثنائيني واملتعددي األطراف

 اوزير الدولة للشؤون اخلارجيـة يف نيجرييـ  وشدد   
مسـألة كـوت ديفـوار علـى      اجمللسأن يأخذ على ضرورة 

حممل اجلد، مؤكدا أنه ليس بوسع اجملتمع الدويل أن يقف 
كــوت ديفــوار تتــدهور إىل    متفرجــا وهــو يشــهد حالــة   

املســتوى الــذي كانــت عليــه ســرياليون قبــل تــدّخل فريــق  
الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا   

ينبغــي وأشــار إىل أنــه  دة يف ســرياليون.وبعثــة األمــم املتحــ
النظر يف خمتلف نزاعـات املنطقـة دون اإلقليميـة علـى حنـو      
كلـي، وأعــرب عـن اعتقــاده أن تسـوية األزمــة اإليفواريــة    
ستسهم يف تسوية كافة املشاكل األخرى يف املنطقـة دون  

  .)١٣(اإلقليمية
ــذي ل ورأى    ــدول  األمــني التنفي لجماعــة االقتصــادية ل

، مــن جانبــه، أنــه يف حــني أظهــرت اجلماعــة يــاغــرب أفريق
ــدخل يف     ــى التحــرك والت االقتصــادية اإلرادة السياســية عل

القيد الذي كان يعـوق حركتـها   نزاعات غرب أفريقيا، فإن 
__________ 

 .٦ و ٥تان نفسه، الصفح املرجع  )١١(  

 .٧ نفسه، الصفحة املرجع  )١٢(  

 .٧ نفسه، الصفحة رجعامل  )١٣(  

كان يتمثل يف االفتقار إىل األموال الكافية. ويف ذلك الصـدد،  
علـى إجيـاد سـبل لـدعم اجلهـود اجلـديرة بالـدعم         اجمللسشجع 
صعيد دون اإلقليمي حلفظ السالم واألمن. وشدد على على ال

ــه ينبغــي علــى   ــسأن ــى االقتصــادية اجلماعــة يشــجع أن اجملل  عل
 مـع  اإليفواري، الرتاع معاجلة يف رائد بدور االضطالع مواصلة
 والتعــاون التــآزر عالقــات إقامــة علــى نفســه الوقــت يف احلــرص
  .)١٤(أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة مع السليمة

إىل  العام األمني، قدم ٢٠٠٣ /مارسآذار ٢٦ويف 
. ويف ذلـك التقريـر،   )١٥(ديفـوار  كـوت تقريـرا عـن    اجمللس
النعـدام االسـتقرار يف    األسباب اجلذريـة  العام األمنيعرض 

كوت ديفوار، وأبرزها الصراعات على السلطة بـني القيـادات   
 والرتاعات حول قوانني اجلنسـية وشـروط التأهـل لالنتخابـات    

مبختلـف اجلهـود الدوليـة الراميــة     العـام  األمـني الوطنيـة. وذكَّـر   
لينـاس  ، ورأى أن اتفـاق  ديفـوار  كـوت إىل استعادة السالم يف 

أفضــل فرصــة أمــام شــعب كــوت ديفــوار   ماركوســي يــوفر –
 للوصول إىل حل سلمي للصراع الذي يهدد بدفع بلـدهم إىل 

وسـرياليون.   أزمة ذات أبعاد مماثلة لألزمات اليت دمـرت ليربيـا  
ويف ذلك الصدد، حث األطراف اإليفوارية على التغلب علـى  
خالفاهتا إلتاحة الفرصة أمام حكومة مصاحلة وطنيـة للبـدء يف   
العلم دون إبطـاء والتصـدي للتحـدي األكـرب املتمثـل يف تنفيـذ       

ماركوسـي.   –لينـاس  اتفـاق  برنامج العمل املنصـوص عليـه يف   
اجلماعــة الفرنســية وقــوات   علــى القــوات  العــام األمــنيوأثــىن 

وللجهـود   لشراكتهم الناجحـة  االقتصادية لدول غرب أفريقيا
القيمــة الــيت يضــطلعون هبــا ملنــع تصــاعد الصــراع، وناشــد 

املساعدة اليت قطعتـها علـى    أن تفي بتعهدات البلدان املاحنة
  نفسها.

__________ 

 .٩ و ٨تان نفسه، الصفح املرجع  )١٤(  

  )١٥(  S/2003/374 و Corr.1 وAdd.1 ١٤٦٤، املقـــدم عمـــال بـــالقرار 
)٢٠٠٣.( 
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ــام األمـــنيومـــع إعـــراب    ــاد   العـ ــه إزاء األبعـ عـــن قلقـ
مة يف كوت ديفوار، فقد أكد الضـرورة  اإلقليمية املزعجة لألز

اهتمامـا أكـرب لالرتباطـات بـني      امللحة ألن يويل اجملتمع الدويل
وســرياليون.  ديفــوار كــوتليربيــا والتطــورات يف  الصــراع يف
 األمـم على احلاجـة إىل إتبـاع منظومـة     العام األمنيومع تأكيد 

ــه اخلــاص      املتحــدة ــل وموحــد، أشــار إىل أن ممثل ــهج متكام لن
ــوار تكــول ــع الوكــاالت اإلنســانية    ســيقوم،  ديف بالتشــاور م

ــة تنســيق مناســبة تكفــل تعزيــز   ــة  واإلمنائيــة، بتصــميم آلي فعالي
استجابة منظومة األمـم املتحـدة داخـل كـوت ديفـوار وأوجـه       

 العــام األمــنياإلقليميــة. وأخــريا، أوصــى  االرتبــاط مــع األبعــاد
ألمـم املتحـدة   باملوافقة علـى الترتيبـات املقترحـة لـدعم ا     اجمللس

لعملية السالم اإليفوارية وإنشـاء بعثـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف      
  كوت ديفوار هلذا الغرض.

 /مــــــايوأيار ١٣املعقــــــودة يف  ٤٧٥٤ويف اجللســــــة 
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٣

 ديفــــوار كــــوتاملــــذكور أعــــاله، ووجــــه دعــــوة إىل ممثــــل  
 اجمللـس ووجه الرئيس (باكستان) انتباه للمشاركة يف املناقشة. 

وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت، ؛ )١٦(إىل مشـــروع قـــرار
 ١٤٧٩بوصــــفه القــــرار  دون مناقشــــة واعتمــــد باإلمجــــاع  

  )، الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:٢٠٠٣(
ــة لألمــم     يقــرر ــة مــدهتا ســتة أشــهر، بعث ــرة أولي أن ينشــئ، لفت

يسند إليها والية تيسـري تنفيـذ األطـراف    املتحدة يف كوت ديفوار، وأن 
ماركوسـي، وأن تشـمل هـذه البعثـة عنصـرا       – ساإليفوارية التفاق لينا

  عسكريا؛
ــل     يوافــق  ــدعم املمث علــى إنشــاء فريــق مصــغر مــن املــوظفني ل

اخلاص لألمـني العـام يف الشـؤون السياسـية والقانونيـة واملدنيـة وشـؤون        
ــائط اإل  ــات ووسـ ــة واالنتخابـ ــرطة املدنيـ ــة  الشـ ــات العامـ ــالم والعالقـ عـ

والشؤون اإلنسانية وقضايا حقـوق اإلنسـان، عـالوة علـى إنشـاء فريـق       
  اتصال عسكري؛

__________ 

  )١٦(  S/2003/539. 

خاص للعنصر املتعلق باجلنسـني يف تشـكيل    اهتمام إيالء يطلب
ــام        ــع أحكــ ــيا مــ ــات، متشــ ــاء والفتيــ ــة النســ ــة، وحلالــ ــوظفي البعثــ مــ

 ؛١٣٢٥ القرار
السياسية يف كوت ديفـوار   مناشدتــــه مجيـــــع القـــــــوىجيدد 
ماركوسي تنفيذا تاما وبدون تأخري، ووصوال إىل  – ستنفيذ اتفاق لينا

حكومــة املصــاحلة الوطنيــة ألن تضــع جــدوال زمنيــا  يــدعوهــذه الغايــة، 
ــا   ــاق لين ــذ اتف ــة     – سلتنفي ــذا اجلــدول إىل جلن ــدم ه ماركوســي وأن تق

  الرصد؛
ارتكـاب   على ضرورة تقدمي املسؤولني عـن  يؤكد مرة أخرى  

االنتــهاكات اخلطــرية حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت   
  إىل احملاكمة؛ ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٩جرت يف كوت ديفوار منذ 

ــة نـــزع    يشـــدد ــر يف عمليـ ــدء املبكـ ــة البـ ــلحة علـــى أمهيـ األسـ
  ؛والتسريح وإعادة اإلدماج

إىل مجيع األطراف يف كـوت ديفـوار التعـاون مـع بعثـة      يطلب 
مم املتحدة يف كـوت ديفـوار يف إجنـاز واليتـها، وكفالـة حريـة تنقـل        األ

أفرادهـــا يف كافـــة أحنـــاء البلـــد، وكفالـــة تنقـــل العـــاملني يف الوكـــاالت 
ــة، وتقــدمي      ــل وبصــورة آمن اإلنســانية والالجــئني واملشــردين دون عراقي
الــدعم للجهــود الراميــة إىل التوصــل إىل حلــول ســلمية ودائمــة ملشــاكل 

  ملشردين.الالجئني وا
(اجللســــة  ٢٠٠٣متوز/يوليــــه  ٢٥املقــــرر املــــؤرخ 

 بيان من الرئيس): ٤٧٩٣
/يوليـــــــه متوز ٢٥املعقـــــــودة يف  ٤٧٩٣يف اجللســـــــة 

إىل إحاطـة مـن رئـيس وزراء حكومـة     اجمللـس   استمع، ٢٠٠٣
، وبعـــدها أدىل كـــل )١٧(ديفـــوار كـــوتاملصـــاحلة الوطنيـــة يف 

    ببيانات. اجمللسأعضاء 
التقــدم احملــرز يف  يفــوارد كــوتوعــرض رئــيس وزراء 

ماركوسي منذ تشكيل حكومة املصـاحلة   –ليناس اتفاق تنفيذ 
الوطنية. ويف حـني كـان ال يـزال يـتعني تعـيني وزيـري الـدفاع        
واألمــن، قــال إنــه جيــري االضــطالع مبهامهمــا، وإن احلكومــة  
ككــل تعمــل بصــورة طبيعية.وبالنســبة للجبهــة العســكرية، مت   

__________ 

بنـــاء علـــى طلـــب رئـــيس الـــوزراء، أعطيـــت الكلمـــة أيضـــا إىل    )١٧(  
ــزع الســالح      ــامج ن ــدمي إحاطــة بشــأن برن مستشــاره اخلــاص لتق

 .ديفوار كوتاإلدماج يف  والتسريح وإعادة
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لوقـــف إطـــالق النـــار بـــني القـــوات االتفـــاق املتكامـــل توقيـــع 
ــدة     ــوات اجلدي ــوار والق ــة لكــوت ديف ــد املســلحة الوطني ، وامت

ــا. ويف غضــون      ــا إىل احلــدود مــع ليربي ســريانه بعــد ذلــك غرب
ذلك، مت حتديـد املنطقـة العازلـة بـني القـوات املسـلحة الوطنيـة        
لكــوت ديفــوار والقــوات اجلديــدة، وُحــددت منــاطق ثكنــات  

ونــة األخــرية، أصــدرت القوتــان أيضــا قــوات اجلــانبني. ويف اآل
بيانا مشتركا يعلن انتهاء احلرب بينهما، وأعقب ذلك اعتمـاد  
احلكومــة ملشــروع قــانون للعفــو وإحالتــه إىل اجلمعيــة الوطنيــة   
إلصداره. وبالنسبة للعالقات مع البلدان اجملاورة، أشار رئـيس  

ن الوزراء إىل عدة زيارات رفيعة املستوى قام هبا مسـؤولون مـ  
بوركينا فاسو ومايل، مما أسفر عن فـتح ممـرات نقـل آمنـة بـني      

وجرياهنــا. وفيمــا يتعلــق باملســاعدة املقدمــة مــن  ديفــوار كــوت
اجملتمع الدويل، شدد رئيس الوزراء علـى احلاجـة لتمويـل بعثـة     

ــا   ، ديفــوار كــوتيف  اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإل   ــامج ن وإعــادة دمــاج، وبرن
. غـري أن رئـيس   انتشار اإلدارة يف مجيع أحناء األراضي الوطنيـة 

ــه ســتلتمس مــن     ــوزراء أشــار إىل أن حكومت ــمال  املتحــدة األم
أمـام اجلميـع    انتخابات نزيهـة وشـفافة ومفتوحـة   دعما إلجراء 
تشــــمل مجيــــع اإليفــــواريني، وكــــذلك  ٢٠٠٥حبلــــول عــــام 

، ومسـاعدة إنسـانية،   مساعدة ماليـة يف جمـايل الصـحة والتعلـيم    
فضال عـن مسـاعدات يف جمـال التـدريب وخلـق فـرص العمـل        
أمام الشباب. وشدد رئيس الوزراء على أنه كي يعود السـالم  

فإنـه البـد مـن تسـوية الصـراع       ،ديفـوار  كوتواالستقرار إىل 
يف ليربيــا يف ســياق املنطقــة دون اإلقليميــة، بــدعم مــن اجملتمــع   

إطـالق محلـة قويـة ضـد الفقـر يف      يـتعني  كما أكد أنـه   الدويل.
املنطقــة دون اإلقليميــة. وأخــريا، كــرر رئــيس الــوزراء التأكيــد 
علــى أن حكومتــه هتــدف إىل إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة 

ــول عــام      ــة أمــام اجلميــع حبل . ووصــال لتلــك  ٢٠٠٥ومفتوح
الغايــة، أكــد أن األمــر األكثــر أمهيــة هــو حتاشــي أي نــوع مــن  

اك كافـــة اإليفـــواريني يف العمليـــة االســـتبعاد مـــن خـــالل إشـــر

األقليــات الــيت ال يقــدر هلــا الفــوز يف  يف ذلــك  مبــااالنتخابيــة، 
  .)١٨(االنتخابات

ربنـامج  وقدم مستشار رئيس الـوزراء عرضـا مفصـال لل   
ــ  كــوتيف  رتع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج الــوطين ل
، كما شرح اخلطط املوضوعة لتنفيذه على حنو كامـل،  ديفوار

يف املراحـل األربـع للعمليـة،     خطة عمل متدرجةيف ذلك  مبا
 ،ومواقـع الثكنـات   ،التجميع، ونزع السالح، والتسريحوهي 

. ورأى أنه ميكن تنفيذ الربنامج بنجـاح عقـب   وإعادة اإلدماج
تشــكيل حكومــة املصــاحلة الوطنيــة، وإعــادة توحيــد اجلــيش       

  .)١٩(خملصة للقيم اجلمهورية وجعله قوة
بالتقدم احملرز يف عملية السـالم   لساجملورحب أعضاء   

، على النحو الـذي أشـار إليـه رئـيس الـوزراء      ديفوار كوتيف 
بوضــوح. وعلَّــق الكــثريون أمهيــة خاصــة علــى البيــان املشــترك  

القـوات املسـلحة الوطنيـة    عن  ٢٠٠٣ /يوليهمتوز ٤الصادر يف 
لكوت ديفوار والقوات اجلديدة إلعالن انتهاء احلـرب، الـذي   

. )٢٠(ة هامة إىل األمام على طريق املصاحلة الوطنيـة شكل خطو
ــة      ــى أمهيـ ــد علـ ــرروا التأكيـ ــا كـ ــذ كمـ ــاق تنفيـ ــاس اتفـ  –لينـ

ماركوسي تنفيذا تامـا، وأعربـوا عـن تأييـدهم لـرئيس الـوزراء       
يف ذلك الصدد. ويف الوقت نفسـه، أكـدوا أنـه ال يـزال يـتعني      

الح برنـامج نـزع السـ   اجناز الكثري، وخاصة فيما يتعلـق بتنفيـذ   
وإعــادة انتشــار اإلدارة يف مجيــع  ، والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 

ــة، وإنعــاش االقتصــاد. ويف ضــوء تلــك     أحنــاء األراضــي الوطني
اجملتمع الدويل، وخباصة البلـدان   اجمللسالتحديات، دعا أعضاء 

املاحنة، إىل مواصلة تقـدمي الـدعم بسـخاء إىل حكومـة وشـعب      
__________ 

  )١٨(  S/PV.4793 ،٢٥إىل  ٢٢، و٥إىل  ٣ات الصفح. 

 .٧إىل  ٥ات نفسه، الصفح املرجع  )١٩(  

 ١٢و ١١تان )؛ والصــفحالصــني( ١٠نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٢٠(  
 ١٣و ١٢تان )؛ والصــــــفحاجلمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية  (
ــا( ١٦)؛ والصــفحة أنغــوال( ١٥)؛ والصــفحة املكســيك( )؛ غيني

 .)الكامريون( ٢٠(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ١٩والصفحة 
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دائم، فضــال عـــن  يف ســـعيهم وراء الســالم الـــ  ديفــوار  كــوت 
فيمـا تبذلـه    اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     مساعدة 

  .ديفوار كوتمن جهود إلعادة السالم إىل 
ــة، إىل     ودعــا عــدد مــن األعضــاء، علــى ســبيل األولوي
ــدفاع واألمــن      ــري ال ــة بتعــيني وزي ســرعة حــل املســائل املتعلق
وإصدار قانون العفو من اجلمعية الوطنية حبيث تعمـل حكومـة   

. )٢١(املصـاحلة الوطنيـة بشـكل كامــل وتتعـزز املصـاحلة الوطنيــة     
ويف غضــون ذلــك، شــدد كـــثريون علــى ضــرورة اضـــطالع      

ربنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة      باألطراف اإليفواريـة  
. ووجــه عــدة مــتكلمني االنتبــاه إىل     )٢٢(دون إبطــاء  اإلدمــاج 

 البعــد اإلقليمــي لالزمــة اإليفواريــة، حيــث حــذر ممــثال أنغــوال  
وشــيلي مــن اآلثــار الســلبية الــيت تتركهــا احلالــة يف ليربيــا علــى   

ــتقرار  ــوتاسـ ــوار كـ ــني   )٢٣(ديفـ ــثال الصـ ــار ممـ ــريا، أشـ . وأخـ
واملكســيك إىل أنــه البــد مــن كــبح انتشــار األســلحة الصــغرية   

  .)٢٤(وتفشي أنشطة املرتزقة
ويف هناية اجللسة، أدىل الرئيس (أسـبانيا) ببيـان بالنيابـة    

  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن  ، جاء)٢٥(اجمللسعن 
__________ 

 ١٠)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٢١(  
)؛ أنغـوال ( ١٥)؛ والصـفحة  املكسـيك ( ١٣)؛ والصـفحة  الصني(

(الواليـــات  ٢١(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ١٩والصـــفحة 
 .)أسبانيا( ٢٢املتحدة)؛ والصفحة 

ــه، الصـــفحة  املرجـــع  )٢٢(   ــا( ٨نفسـ ــة ( ٩)؛ والصـــفحة فرنسـ اململكـ
)؛ املكســيك( ١٣)؛ والصــفحة أملانيــا( ١١)؛ والصــفحة املتحــدة

 ١٩)؛ والصـفحة  شـيلي ( ١٨)؛ والصفحة أنغوال( ١٥والصفحة 
 .(االحتاد الروسي)

ــع  )٢٣(   ــفحة   املرجـــ ــه، الصـــ ــني( ١٠نفســـ ــفحة الصـــ  ١٣)؛ والصـــ
)؛ شــيلي( ١٨)؛ والصــفحة أنغــوال( ١٦والصــفحة ؛ )املكســيك(

 .(الواليات املتحدة) ٢١والصفحة 

ــع  )٢٤(   ــفحة   املرجـــ ــه، الصـــ ــني( ١٠نفســـ ــفحة الصـــ  ١٣)؛ والصـــ
 .)املكسيك(

  )٢٥(  S/PRST/2003/11. 

من جديد ضرورة قيام القوى السياسية اإليفواريـة دون   يؤكد
ماركوسـي وأحكـام االتفـاق     -إبطاء بتنفيذ مجيع أحكام اتفـاق لينـاس   

ــذا كــامال  ٢٠٠٣آذار/مــارس  ٨الــذي جــرى توقيعــه يف أكــرا يف   تنفي
 ٢٠٠٥م لفــتح الطريــق إلجــراء انتخابــات حــرة تتســم بالشــفافية يف عــا

  ؛وُيفتح باب االشتراك فيها للجميع
أنـه ال يـزال هنـاك الكـثري ممـا يلـزم عملـه كيمـا          يؤكـد  هبيد أن

يؤيــد و ؛ماركوســي علــى الوجــه األكمــل -يتســىن تنفيــذ اتفــاق لينــاس 
  ؛إىل غرب أفريقيااملوفدة توصيات بعثته 
كــوت لتأييــده وتشــجيعه للممثــل اخلــاص لألمــني العــام   جيــدد

إليــه أن يبقيــه علــى علــم مبــدى التطــور صــوب حتقيــق  ويطلــب ؛ديفــوار
  ؛األهداف آنفة الذكر بالكامل

عن اغتباطـه ألن بعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        يعرب
ويأمل أن يكتمل قوامها سـريعا يف مجيـع اجملـاالت     ،بدأت تباشر عملها

  ؛مبا فيها جماال املسائل السياسية وحقوق اإلنسان
أييــده للجهــود الــيت تبــذهلا اجلماعــة جمــددا عــن كامــل ت يعــرب

االقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسـا للمسـامهة يف إجيـاد حـل سـلمي      
  ؛لألزمة

مجيـــع اجلهـــات املاحنـــة إىل اإلســـهام يف إعمـــار كـــوت  يـــدعو
  ؛اديفوار امتثاال منها اللتزاماهت

عن قلقـه إزاء اسـتمرار وجـود عوامـل إقليميـة مزعزعـة        يعرب
ــود    لالســتقرار وال ســيما   ــال اجلن ــة واألطف اللجــوء إىل اســتخدام املرتزق

وانتشــار األســلحة الصــغرية ممــا حيــول دون إجيــاد حــل دائــم لألزمــة يف   
  املنطقة.

(اجللســـة  ٢٠٠٣/أغســـطس آب ٤املقـــرر املـــؤرخ 
 )٢٠٠٣( ١٤٩٨ القرار ):٤٨٠٤

ــة  ــودة يف  ٤٨٠٤يف اجللســـ ــطس آب ٤املعقـــ /أغســـ
ــه ٢٠٠٣ ــرة أخــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال ــر م ى تقري
، ودعــا ممثــل )٢٦(٢٠٠٣ /مــارسآذار ٢٦املــؤرخ  العــام األمــني
إىل املشــاركة يف املناقشــة. وبعــد ذلــك، وجــه    ديفــوار كــوت

إىل مشـروع   اجمللسالرئيس (اجلمهورية العربية السورية) انتباه 
وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع   ؛ )٢٧(قرار

__________ 

  )٢٦(  S/2003/374 و Corr.1 وAdd.1. 

  )٢٧(  S/2003/783. 
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)، الـــذي جـــاء ٢٠٠٣( ١٤٩٨دون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

أن جيـــدد ملـــدة ســـتة أشـــهر التفـــويض املمنـــوح للـــدول  يقـــرر
األعضــاء املشــاركة يف قــوات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 

  وللقوات الفرنسية املساندة هلا؛
إىل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، من خـالل   يطلب

إىل اجمللــس، عــن طريــق دوريــة رير افرنســا، تقــدمي تقــ قيــادة قوهتــا، وإىل
أن  يقـرر و األمني العام، بشـأن مجيـع جوانـب تنفيـذ واليـة كـل منـهما؛       

  يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.
 ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب  تشرين ١٣ اناملؤرخ اناملقرر

وبيان  )٢٠٠٣( ١٥١٤ القرار ):٤٨٥٧(اجللسة 
 من الرئيس

 العـام  األمـني قـدم  ، ٢٠٠٣نوفمرب الثـاين/  تشرين ٤يف 
ــة    اجمللــسإىل  ــاين عــن بعث ــره الث ــمتقري  كــوتيف  املتحــدة األم

مـن أن  ، يف تقريـره، إىل قلقـه   العـام  األمـني . وأشـار  )٢٨(ديفوار
منــذ  عمليــة الســالم يف كــوت ديفــوار تواجــه صــعوبات جّديــة

. فقد وقع البلد يف مأزق سياسـي  ٢٠٠٣ /أغسطسآبأوائل 
طعــة القــوات اجلديــدة حلكومــة املصــاحلة  نــتج أساســا عــن مقا 

الوطنية، حبيث باتت احلكومة عاجزة مـن الناحيـة الفعليـة عـن     
عــن  العــام األمــنيماركوســي. وأعــرب  –لينــاس اتفــاق تنفيــذ 

اخلالفــات املســتمرة بــني األطـــراف    قلقــه بصــفة خاصــة إزاء    
ة السياســية اإليفواريــة علــى تفســريها ملفهــوم تقاســم الســلط      

ادة تشـكيل قـوات الـدفاع واألمـن علـى النحـو       إعـ  والتأخر يف
الوضـع قـد ازداد تفاقمـا     املنصوص عليه يف االتفاق. ورأى أن

بســبب أنشــطة املتشــددين مــن اجلــانبني. ففــي حــني يشــدد        
ــة العســـكرية ’’ ــاة الرتعـ داخـــل القـــوات اجلديـــدة علـــى   ‘‘دعـ

مـن   ٣٥ضرورة حل املسائل احلساسة املتعلقة باجلنسية واملادة 
ــتور ا ــايري الدسـ ــاب رئـــيس   لـــيت تـــنص علـــى معـ ــة انتخـ أهليـ

__________ 

  )٢٨(  S/2003/1069 ١٤٧٩، املقدم عمال بالقرار )لإلطـالع  ٢٠٠٣ .(
ــؤرخ    ــر األول املـ ــى التقريـ ــطس  ٨علـ ، انظـــر ٢٠٠٣آب/أغسـ

S/2003/801. 

اجلمهورية قبل التخلي عن أسلحتهم، فإن بعـض الشخصـيات   
تشــعر بــأن احلكومــة قــد قــدمت    الرئيســية يف احلــزب احلــاكم 

ــوات      ــا الق ــازالت كــبرية، وتتشــكك يف صــدق نواي بالفعــل تن
اجلديــدة والتزامهــا بعمليــة الســالم. ويف ذلــك الســياق، حــث   

ة اإليفـواريني علـى التعـاون مـع اجلهـود الـيت       القـاد  العام األمني
بــذهلا لعقــد  اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا تواصــل 

 –لينــاس اتفــاق اجتمــاع بــني الــرئيس غبــاغبو واملــوقعني علــى  
ماركوســي، بغيــة التوصــل إىل اتفــاق علــى عــدد مــن املســائل   
األساسية وبشأن وضع جـدول زمـين الجنازهـا. وتشـمل هـذه      

ــة األساســية مــا يلــي: (أ) قبــول مجيــع أطــراف   النقــاط امل رجعي
بعــد تعــيني  حكومــة املصــاحلة الوطنيــة الــيت ُشــكلت بالكامــل  

أيلول/ســــبتمرب؛  ١٢وزيــــري الــــدفاع واألمــــن الــــداخلي يف 
للقوات اجلديدة إىل احلكومة؛ (ج) البـدء   العودة الفورية (ب)

ــع    ــيات؛ (د) التجميـ ــع امليليشـ ــريح مجيـ ــورا يف تسـ ــر  فـ املبكـ
امن للقـوات اجلديـدة والقـوات املسـلحة الوطنيـة لكـوت       واملتز

ــة    ديفــوار والبــدء يف نــزع ســالحهما؛ (هـــ) االســتعادة الفوري
ــاء أراضــــي كــــوت ديفــــوار؛    لســــلطة الدولــــة يف مجيــــع أحنــ

، ٢٠٠٣اعتمـــاد اجلمعيـــــــة الوطنيــــــــة، قبـــل هنايـــة عـــام   (و)
 -للحكومـــة لتنفيـــذ أحكـــام اتفـــاق لينـــا   للربنـــامج املقتـــرح

الدسـتور وإصـالح    من ٣٥ركوسي املتعلقة باجلنسية واملادة ما
  النظام االنتخايب ووسائــط اإلعـالم وحقـوق اإلنســان.

إنــه يشــاطر متامــا التقيــيم الــذي      العــام  األمــنيوقــال 
أجرته بعثـة املنظمـة الدوليـة للفرانكفونيـة بأنـه ال ميكـن إجـراء        

. ت مبكـر يف وقـ  دون توحيد البلد ٢٠٠٥االنتخابات يف عام 
تنفيذ النقاط املرجعيـة الـواردة أعـاله     وأعرب عن ثقته يف أن

فبمجــرد اخلــروج مــن   .سييســر إعــادة توحيــد كــوت ديفــوار 
زمنيــة لتلــك  املــأزق احلــايل، واتفــاق األطــراف علــى جــداول  

النقاط املرجعية وفـتح حريـة احلركـة يف البلـد، سـتكون األمـم       
ية إىل كـوت ديفـوار   إلرسال بعثة تقييم انتخاب املتحدة مستعدة

طريقهـا املنظمـة    لتحديد أفضل السبل اليت ميكن أن تـدعم عـن  
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 األمـني . وحث حسب طلب احلكومة ٢٠٠٥انتخابات عام 
دعم اجلهود املبذولـة حلـل املـأزق السياسـي      على اجمللس العام

يف  اجمللـــسيف كـــوت ديفوار،وقـــال إنـــه يتطلـــع إىل أن يتخـــذ 
يف  املتحـدة  األمـم بعثـة   وقت مبكـر قـرارا بشـأن إمكـان تعزيـز     

. ويف غضون ذلك، أوصى بتمديـد واليـة البعثـة    ديفوار كوت
وناشــد اجملتمــع الــدويل تــوفري الــدعم  ملــدة ســتة أشــهر أخــرى.

االقتصــادية لــدول  اللوجســيت واملــايل الالزمــني لقــوة اجلماعــة 
غرب أفريقيا يف كـوت ديفـوار، الـيت تـؤدي دورا ال غـىن عنـه       

 األمـني ى أرض الواقـع. وأخـريا، أشـار    االسـتقرار علـ   يف تثبيت
ــام ــاع هنــج      إىل أن الع ــدة إلتب ــدويل فرصــة فري ــدى اجملتمــع ال ل

االسـتقرار الـدائم يف    إقليمي فعـال يف جهـوده املبذولـة لتحقيـق    
أصـــحاب  كـــوت ديفـــوار وليربيـــا وســـرياليون، وحـــث مجيـــع

املصــلحة علــى االســتفادة ألقصــى درجــة مــن تلــك الفرصــة،     
جلــة أي مــن هــذه احلــاالت يف البلــدان  الفشــل يف معا وجتنــب

  الثالث معاجلة سليمة.
 الثـــاين/ تشــرين  ١٣املعقـــودة يف  ٤٨٥٧ويف اجللســة  

التقريــــر املــــذكور أعــــاله يف  اجمللــــس، أدرج ٢٠٠٣ نــــوفمرب
ــل      ــا ممث ــرة أخــرى، ودع ــه م ــوار كــوتجــدول أعمال إىل  ديف

املشــاركة يف املناقشــة. ووجــه الــرئيس (أنغــوال) انتبــاه أعضــاء   
ــساجمل ــرار  لــ ــروع قــ ــرار  ؛ )٢٩(إىل مشــ ــروع القــ ــرح مشــ وطُــ

للتصـــويت، واعتمـــد باإلمجـــاع دون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار  
)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠٣( ١٥١٤
 اجمللس:

تـمديـد والية بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار حـىت    يقــرر
  ؛٢٠٠٤شباط/فرباير  ٤

جملـــس األمـــن حبلـــول أن يقـــدم إىل إىل األمـــني العـــام  يطلــــب
بعثة مـن  التقريرا عن اجلهود اليت تبذهلا  ٢٠٠٤كانون الثاين/ يناير  ١٠

أجل تيسري إحـالل السـالم واالسـتقرار يف كـوت ديفـوار، مبـا يف ذلـك        
لتحســني تلــــك اجلهـــــود وال ســيما التعزيــز   إتباعهــاالطــرق الــيت ميكــن 

  .احملتمل لوجود األمم املتحدة يف كوت ديفوار
__________ 

  )٢٩(  S/2003/1083. 

)، أدىل الــرئيس ٢٠٠٣( ١٥١٤اعتمــاد القــرار وبعــد 
، جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور، أن      )٣٠(اجمللسببيان بالنيابة عن 

  :اجمللس
مجيـع القـوى السياسـية اإليفواريـة علـى أن تنفـذ، تنفيـذا         حيث

ــا     ــام اتفـــاق لينـ ــبقة، مجيـــع أحكـ ــروط مسـ ــأخري أو شـ ــا ودون تـ  -تامـ
 آذار/ ٨يف أكـرا يف  ليـه  ماركوسي وأحكام االتفاق الـذي مت التوصـل إ  

، وذلــك بغيــة تنظــيم انتخابــات مفتوحــة للجميــع وحــرة ٢٠٠٣مــارس 
  ؛٢٠٠٥وشفافة يف كوت ديفوار يف عام 

على احلاجة امللحة إىل البدء بإصـالح القـانون العقـاري     يشدد
ــع       ــة يف مجي ــة وســلطة الدول ــق العام ــادة املراف ــة، وإع والقواعــد االنتخابي

خدام املرتزقـة وشـراء األسـلحة بطـرق     أراضي كوت ديفوار، وإهناء است
  ؛غري مشروعة انتهاكا للتشريعات الوطنية

  ؛االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يدين بقوة
تشــرين  ٢١ذلــك مقتــل صــحفي فرنســي يف     كــذلكيــدين 

  ؛األول/أكتوبر املاضي يف أبيدجان
ــراد    يشــجب كــذلك ــة الــيت ارتكبــت ضــد أف األعمــال العدائي

ــو   ــم املتحــدة يف ب ــان يف األم ــوبر   ٢٥و  ٢٤اكي وم تشــرين األول/أكت
 ١٤٧٩مجيــع األطــراف بأهنــا ملزمــة، مبوجــب القــرار   ويــذكراملاضــي، 

)، بالتعاون مع بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، وبضـمان   ٢٠٠٣(
  ؛حرية تنقل أفرادها

ــد  ــذهلا اجلماعــة     يؤكــد مــن جدي ــيت تب ــام للجهــود ال دعمــه الت
بيـة وفرنسـا واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام       االقتصادية لـدول أفريقيـا الغر  

بغية إحالل االستقرار يف البلـد، والسـعي مـن أجـل التوصـل إىل تسـوية       
  سلمية للرتاع.

ــؤرخ   ــرر املـ ــانون ٤املقـ ــمرب  كـ  ٢٠٠٣األول/ديسـ
 بيان من الرئيس): ٤٨٧٥(اجللسة 

 تشـــــــــرين ٢٤املعقـــــــــودة يف  ٤٨٧٣يف اجللســـــــــة 
 األمـــنيبيـــان مـــن  إىلاجمللـــس  اســـتمع، ٢٠٠٣الثـــاين/نوفمرب 

ــام ــا و    الع ــة غان ــر خارجي ــن وزي ــني، وكــذلك إحــاطتني م  األم
  أفريقيا.لجماعة االقتصادية لغرب لتنفيذي ال

عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء املـــأزق  العـــام األمـــنيوأعـــرب 
السياسي الذي خلقه انسـحاب القـوات اجلديـدة مـن حكومـة      

__________ 

  )٣٠(  S/PRST/2003/20. 
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 وحذر من أنـه  .٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ٢٣املصاحلة الوطنية يف 
ما مل تتخذ خطوات عاجلـة للخـروج مـن ذلـك املـأزق، فمـن       

. وأشـار  أن يزداد تدهور الوضع األمـين اهلـش يف البلـد    املمكن
ــوترات بــني    القــوات املســلحة يف ذلــك الصــدد إىل تصــاعد الت

ــوات    ــوار والقـ ــوت ديفـ ــة لكـ ــذلك إىل   الوطنيـ ــدة، وكـ اجلديـ
عالمـات علـى أن احلالـة يف بعـض أجـزاء املقاطعـات الشــمالية       

اجلديـدة تتـدهور إىل حالـة خـروج      اليت تسـيطر عليهـا القـوات   
 األمـني على القانون. ويف ضوء تلك التطورات املزعجـة، قـال   

إنه ممـا قـد يبعـث علـى االطمئنـان أنـه خـالل مـؤمتر قمـة           العام
أكــرا يف  رؤســاء اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف

 كـوت راء تشرين الثـاين/نوفمرب، عمـل رئـيس ورئـيس وز     ١١
وثيقة لضمان أن تـتمكن حكومـة املصـاحلة     معا بصورة ديفوار

الـذي وضـعته    الوطنيـة مـن العمـل، ومـن تنفيـذ برنـامج العمـل       
 األمـني ماركوسي. وكـرر   –ليناس اتفاق احلكومة استنادا إىل 

ــام ــة إىل ســرعة معاجلــة      الع ــه األطــراف اإليفواري ــه دعوت توجي
أزق القائم، واليت حـددها  املسائل األساسية اليت تكمن وراء امل

، وأكــد )٣١(٢٠٠٣ الثــاين/نوفمرب تشــرين ٤يف تقريــره املــؤرخ 
باالستمرار يف العمـل بصـورة وثيقـة     املتحدة األممجمددا التزام 

حتقيـق   مع اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا سـعيا وراء    
السالم يف كوت ديفوار. وأشار إىل اعتزامـه إيفـاد بعثـة تقيـيم     

يف وقت قريب إلعداد توصيات بشـأن دور   ديفوار كوتإىل 
يف ذلـك   مبـا يف تيسري عملية السـالم اإليفواريـة،    املتحدة األمم

احتمــال تعزيــز وجــود األمــم املتحــدة يف البلــد.       مــن خــالل 
واجملتمـع الـدويل أن يبقـوا مشـاركني يف كـوت       اجمللـس وناشد 

 عـة ديفوار، وأن يقدموا الدعم الضروري لتمكني القـوات التاب 

للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا مــن االســتمرار يف   
  .)٣٢(عملها املفيد يف ذلك البلد

__________ 

  )٣١(  S/2003/1069. 

  )٣٢(  S/PV.4873 ،٣ و ٢تان الصفح. 

اجلماعـــــة وتكلــــم وزيــــر خارجيـــــة غانــــا ورئــــيس     
ــا    ــرب أفريقي ــدول غ ــة     االقتصــادية ل ــد اجلماع ــن وف ــة ع بالنياب

االقتصــــادية الــــوزاري الزائــــر، فأشــــار إىل اســــتمرار وجــــود 
، ديفــوار كــوتيف  صــعوبات جــادة تعتــرض اســتعادة الســالم 

وخباصــة تعليــق القــوات اجلديــدة مشــاركتها يف احلكومــة ويف   
. وقــال إنــه برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 

فيجــاد حــل ســريع للمــأزق، ُعقــد مــؤخرا يف أكــرا مــؤمتر قمــة 
اجلماعــة لرؤســاء دول وحكومــات بعــض الــدول األعضــاء يف 

ة إىل التأكيـد علـى   . وباإلضـاف االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا   
ضرورة عمـل مجيـع األطـراف اإليفواريـة معـا مـن أجـل إقـرار         

قــوة  أن وجــودالســالم الــدائم، خلــص القــادة املشــاركون إىل  
 كــوتحفــظ ســالم قويــة، قــادرة علــى تــأمني جممــل إقلــيم        

ــذ اتفــاق    ديفــوار ، مــن شــأنه أن يســهم إســهاما كــبريا يف تنفي
قتصـادية ال متلـك   ماركوسي. وملا كانت اجلماعـة اال  -ليناس 

، فقـد  تكفـل بلوازمهـا  الوسائل املطلوبة لتكوين تلـك القـوة وال  
أن ينظـر يف إمكانيـة إنشـاء قـوة حفـظ       اجمللسطلب القادة من 

، وحتويـل  ديفـوار  كـوت سالم كاملـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف     
بعثة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف كـوت ديفـوار   

كـل األطـراف   وأشـار الـوزير إىل أن    إىل جزء من تلك القـوة. 
الرئيسية يف األزمة اإليفوارية تبدو مؤيدة هلذه اخلطـوة احلامسـة   
 اليت ترمي إىل إعادة السالم إىل بلـدهم. ويف ضـوء االدعـاءات   
القائلـــة بـــأن أطرافـــا خمتلفـــة تقـــوي مواقعهـــا عســـكريا تأهبـــا   

ن الحتمال استئناف القتال، أكد الوزير جمـددا أن انعـدام األمـ   
، ديفــوار كــوتيظــل هــو التهديــد احلقيقــي لعمليــة الســالم يف 

وشدد على ضـرورة اختـاذ كافـة التـدابري لتـأمني وقـف إطـالق        
ــة يف     ــود األمني ــذ البن ــار ولتنفي ــاق الن ــاس اتف ماركوســي.  –لين

، من جانبـها،  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياوقال إن 
اخلـط  تـأمني  ة لبشكل وثيق مع القـوات الفرنسـي  تواصل العمل 
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ــه      الفاصــل بــني املتحــاربني، يف نفــس الوقــت الــذي قــررت في
  .)٣٣(تشديد األمن الشخصي لوزراء حكومة املصاحلة الوطنية

جماعـة االقتصــادية لــدول  للتنفيــذي ال األمــنيوأوضـح  
التــأثري اهلائــل الــذي يتركــه الصــراع اإليفــواري   غــرب أفريقيــا

عمومــا، وشــدد علــى األوضــاع االقتصــادية يف غــرب أفريقيــا  
أمـرا  ُيعد  ديفوار كوتعلى أن استعادة السالم واالستقرار يف 

ال غىن عنه الستقرار وتنميـة بقيـة املنطقـة دون اإلقليميـة. غـري      
أنه أشار إىل أنه رغم ما تبذله اجلماعـة االقتصـادية مـن جهـود     
ــة     هائلــة، ال تــزال هنــاك مؤشــرات مــثرية للقلــق علــى أن احلال

أعرب عن قلقه بصفة خاصـة مـن وجـود    تدهور. وآخذة يف ال
عصــابات مــن مجاعــات مســلحة، متتــد أنشــطتها إىل أبعــد مــن  
حدود كوت ديفوار وهتدد اجلهود الناجحة اليت يبذهلا اجملتمـع  
الدويل إلحـالل السـالم يف سـرياليون وليربيـا وكـوت ديفـوار.       

تنفيـذي اجملتمـع الـدويل علـى تـبين      ال األمـني ولذلك، فقد حث 
ــة يف نفــس   تشــامل ملعاجلــة نزاعــا هنــج إقليمــي  البلــدان الثالث

علـى العمـل مـع     اجمللـس الوقت. ووصوال لتلك الغايـة، شـجع   
اجلماعة االقتصادية يف جهد منسق إلعادة السـالم واالسـتقرار   

يوطــد املكاســب احملققــة يف ســرياليون.  إىل كــوت ديفــوار، مبــا
ياسي ويف اخلتام، أشار إىل ضرورة أن يدعم اجملتمع العمل الس

 ديفـوار  كـوت حلفـظ السـالم يف    من خالل وجود قوة معـززة 
__________ 

 .٦إىل  ٣ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٣(  

ــة متكّــ    ــة بيئ ــة هتيئ ــة    بغي ــق احلــوار واملصــاحلة الوطني ــن حتقي ن م
  .)٣٤(ماركوسي -والتنفيذ السريع والكامل التفاق ليناس 

 األول/ كــانون ٤املعقــودة يف  )٣٥(٤٨٧٥ويف اجللســة 
كة إىل املشـار  ديفـوار  كـوت ، اليت ُدعـي ممثـل   ٢٠٠٣ ديسمرب

، جـاء  )٣٦(اجمللـس فيها، أدىل الرئيس (بلغاريا) ببيان بالنيابة عن 
  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 

دعمـه الكامـل لقـوات اجلماعـة االقتصـادية لـدول        يعيد تأكيد
  ؛غرب أفريقيا والقوات الفرنسية

مجيــع األطــراف إىل االمتنــاع عــن أي عمــل قــد يقــوض  يــدعو
  ؛ماركوسي -اتفاق لينا  احترام وقف إطالق النار وتنفيذ

احلاجــة املاســة إىل أن تتخــذ مجيــع األطــراف كــل  يعيــد تأكيــد
  ؛تفاقالالتدابري املمكنة للتعجيل بتطبيق ا

اعتزامه النظر يف توصيات األمني العام بشأن  تأكيد أيضايعيد 
  ؛سبل تسهيل إحالل السالم واالستقرار يف كوت ديفوار

ئيس لـوران غبـاغبو علــى   بااللتزامـات الـيت قطعهـا الـر     يرحـب   
ــاريخ   ــه بتـ ــه يف خطابـ ــاين/نوفمرب، ٢٧نفسـ ــرين الثـ ــدعو تشـ ــع  ويـ مجيـ

األطـراف يف كــوت ديفـوار، وبلــدان املنطقـة، إىل ضــمان سـالمة مجيــع     
مــوظفي وكــاالت املســاعدة اإلنســانية العــاملني يف امليــدان وفــتح ســبل   

  الوصول الكاملة أمامهم.
__________ 

 .٧ و ٦تان نفسه، الصفح املرجع  )٣٤(  

ــة   )٣٥(   ــة يف    ٤٨٧٤يف اجللسـ ــة خاصـ ــودة كجلسـ ــرين ٢٤املعقـ  تشـ
اآلراء بصـورة بنـاءة    اجمللـس ، تبـادل أعضـاء   ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب

لجماعــة  مــع وزيــر خارجيــة غانــا، وأعضــاء الوفــد الــوزاري ل      
 أفريقيا وأمينها التنفيذي.االقتصادية لغرب 

  )٣٦(  S/PRST/2003/25. 

  
  
  
  


