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رحــب باملبــادرة الــيت تــدعو إىل عقــد مــؤمتر دويل يف لشــبونة،     
ــا  ــار باملخــــدرات يف غينيــ ــأن االجتــ ــانون األول/ - بشــ ــاو، يف كــ  بيســ

  ؛٢٠٠٧  ديسمرب

ــه إزاء ه     ــن قلق ــة يف   أعــرب ع ــة إرســاء الدميقراطي شاشــة عملي
  بيساو، وكذلك إزاء استمرار األزمة االقتصادية واالجتماعية؛ -غينيا 

ــررة يف       ــات التشــريعية املق ــدعوة إىل إجــراء االنتخاب رحــب بال
  ؛٢٠٠٨عام 

ــا        ــة غينيــ ــني حكومــ ــوار بــ ــن احلــ ــب بتحســ ــاو  -رحــ بيســ
لتزاماـا  ومؤسسات بريتون وودز وحث احلكومة علـى مواصـلة تنفيـذ ا   

  يف جماالت املسؤولية املالية، وإصالح قطاع العدل واحلكم الرشيد؛

بيســـاو علـــى الوفـــاء بتعهـــدها إزاء  -شـــجع ســـلطات غينيـــا   
  إصالح قطاع األمن؛

بيسـاو عنصـران    -أعاد تأكيد أن السالم واالستقرار يف غينيـا    
ــة،      ــا دون اإلقليميـ ــرب أفريقيـ ــة غـ ــن يف منطقـ ــالم واألمـ ــيان للسـ أساسـ

ــي،       ور ــن االحتــاد األفريق ــا كــل م ــه حالي ــذي يضــطلع ب ــدور ال حــب بال
واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجمموعــة البلــدان الناطقـــة   

  بيساو. -باللغة الربتغالية، يف عملية بناء السالم يف غينيا 

  

  

    

  احلالة يف كوت ديفوار - ١٣
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

  ٢٠٠٤شباط/فرباير   ٤املعقودة يف  ٤٩٠٩ته يف جلس

ــع الق     ــام م ــني الع ــة   أشــار األم ــن بعث ــره ع ــق، يف تقري ل
 كــانون الثـــاين/  ٦وار املـــؤرخ املتحــدة يف كـــوت ديفــ   األمــم 

، إىل املأزق السياسي الطويـل األمـد يف كـوت    )١(٢٠٠٤ يناير
ديفوار، الذي كان ميكن أن يتجه حنـو األسـوأ بسـبب احملاولـة     

ا الوطنيـون الشـباب وعناصـر مـن القـوات املسـلحة       اليت قام ـ 
الوطنية لكـوت ديفـوار لعبـور خـط وقـف إطـالق النـار وشـن         
هجمــات علـــى القـــوات اجلديــدة. ورحـــب باملبـــادرات الـــيت   
اختذها الرئيس لوران غبـاغبو، ورئـيس الـوزراء، سـيدو ديـارا،      
لالجتمــاع بــالقوات اجلديــدة، وبعــودة القــوات اجلديــدة إىل      

مة املصاحلة الوطنية. ويف حني أكد األمني العـام  صفوف حكو
أن تلـــك التطـــورات اإلجيابيـــة أعطـــت زمخـــاً جديـــداً لعمليـــة  
ــى ضــرورة معاجلــة القضــايا الرئيســية       ــد شــدد عل الســالم، فق

__________ 

  )١(  S/2004/3 ١٥١٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.(  

ــة     ــة عــدم انتكــاس عملي ــة لكفال ــة وراء األزمــة اإليفواري الكامن
يف  السالم. وإذا ما أحرزت األطـراف اإليفواريـة تقـدماً كافيـاً    

، وهو تـاريخ انتـهاء   ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٤هذا الصدد حبلول 
ديفـوار وبعثـة اجلماعـة     واليات بعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت    

ــا يف كــوت ديفــوار والقــوات     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
الفرنسية، فقد أوصى األمني العـام بـأن ينظـر الـس يف اإلذن     

عة لألمـم املتحـدة   بنشر عملية حفظ سالم متعددة اجلوانب تاب
من أجل دعم عملية السالم يف كوت ديفـوار. وسـوف تضـم    

ــه      ــة حفــظ الســالم هــذه عنصــراً عســكرياً قوام  ٦ ٢٤٠عملي
ضـابط أركــان،   ١٢٠مراقـب عســكري و   ٢٠٠فـرداً، منــهم  

وعنصراً مدنياً يتألف من عناصر معززة يف جمال نـزع السـالح   
قـوق اإلنسـان،   والتسريح وإعادة اإلدمـاج، واالنتخابـات، وح  

ــية والشــرطة       ــالم، والشــؤون املدنيــة، والعناصــر السياس واإلع
املدنية والقضائية. ويف ذلـك الصـدد، شـدد األمـني العـام علـى       
أنه يف حال موافقة الـس علـى توصـيته بإنشـاء عمليـة حفـظ       

ديفوار، فيجـب أن يكفـل    سالم تابعة لألمم املتحدة يف كوت
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ات توافر املـوارد املطلوبـة، ولكـن    الس والبلدان املسامهة بقو
  ليس على حساب البعثات األخرى.

شـــباط/فرباير  ٤، املعقـــودة يف )٢(٤٩٠٩ويف اجللســـة   
، أدرج الـــس التقريـــر املـــذكور أعـــاله يف جـــدول     ٢٠٠٤

أعمالــه ودعــا دعــوة إىل ممثــل كــوت ديفــوار إىل املشــاركة يف   
 مشــروع املناقشــة. ووجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل 

، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون   )٣(قــرار
)، الــذي قــرر مبوجبــه ٢٠٠٤( ١٥٢٧مناقشــة بوصــفه القــرار 

ــم        ــاق األم ــن ميث ــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع م ال
  املتحدة، مجلة أمور منها:

قــرر متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار حــىت    
  ؛٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٧

اإلذن املمنــوح  ٢٠٠٤شـباط/ فربايــر   ٢٧قـرر أن جيــدد حــىت    
إىل الدول األعضاء املشاركة يف قوات اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   

  أفريقيا إىل جانب القوات الفرنسية الداعمة هلا؛

ماركوسـي االضـطالع    -طلب إىل املوقِّعني على اتفاق ليناس   
ماركوســـي؛  -لينـــا  علــى وجـــه الســرعة مبســـؤوليام مبوجـــب اتفــاق   

وطلب إىل األمـني العـام أن يقـوم، ريثمـا يصـدر قـرار مـن جملـس األمـن          
بشأن تعزيز وجود األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بالتحضـري الحتمـال   
نشــر عمليــة حلفــظ الســالم يف غضــون مخســة أســابيع مــن اختــاذ الــس   

  ذلك القرار.
__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وإضــافة إىل اجللســات الــيت يشــملها هــذا         )٢(  
الفرع، عقـد الـس جمموعـة مـن اجللسـات اخلاصـة مـع البلـدان         

كـوت ديفـوار عمـال    املسامهة بقوات يف عملية األمم املتحـدة يف  
). ٢٠٠١( ١٣٥٣بـاجلزأين ألــف وبـاء مــن املرفـق الثــاين للقــرار    

ــدت اجللســـــات يف   ــارس  ٢٤وعقـــ (اجللســـــة  ٢٠٠٥آذار/مـــ
ــاير  ١٩)، و ٥١٥٠ )، ٥٣٤٩(اجللســة  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين

ــمرب   ١٢و  ــانون األول/ديســــ ــة  ٢٠٠٦كــــ )، ٥٥٨٥(اجللســــ
  .)، على التوايل٥٧١٥(اجللسة  ٢٠٠٧متوز/يوليه   ١١ و

  )٣(  S/2004/82.  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

 شـــــــباط/ ٢٧املعقـــــــودة يف  ٤٩١٨لســـــــته يف ج

  ٢٠٠٤  فرباير

ــة    ــودة يف ٤٩١٨يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٧، املعقــ شــ
ــر    ٢٠٠٤ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج الــس م

. ويف )٤(األمني العام عن بعثة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    
، قـدم األمـني   )٥(٢٠٠٤شـباط/فرباير   ٩إضافة للتقرير مؤرخة 

ائج والتوصـيات الصـادرة عـن فريـق فـين صـغري تـابع        العام النتـ 
لألمم املتحدة قام مؤخراً بزيارة كوت ديفـوار مـن أجـل مجـع     
معلومات أكثر تفصيال عن عنصر الشرطة املدنيـة والقضـاء يف   
عملية األمم املتحدة حلفظ السالم اليت اقترح إنشـاؤها. وعلـى   

: أوصـــى األمـــني العـــام مبـــا يلـــي أســـاس هـــذه االســـتنتاجات،
ضـابطاً مـن ضـباط الشـرطة املدنيـة       ٣٥٠جمموعـه   نشر ما (أ)

ــم املتحــدة   ــابعني لألم ــة؛     الت ــوار بصــورة تدرجيي يف كــوت ديف
(ب) إنشاء وحدة قضـائية صـغرية، تتـألف ممـا ال يزيـد عـن        و

مخسة موظفني دولـيني، لـدعم عمليـة إقامـة العـدل مـن جديـد        
وحــدة  إنشــاء (ج) يف مجيــع املنــاطق املتضــررة مــن الــرتاع؛ و  

للسجون، تتألف من موظف دويل واحد ومثانيـة مـن مـوظفي    
السجون املعارين، لدعم اجلهـود املبذولـة إلعـادة إرسـاء نظـام      

  اجلنوب.  السجون يف الشمال وتعزيز النظام يف

. ووجـه الـرئيس (الصـني)    )٦(وأدىل األمني العـام ببيـان    
ت ، طُـرح بعـد ذلـك للتصـوي    )٧(انتباه الس إىل مشروع قـرار 

 ١٥٢٨واعتمــــد باإلمجــــاع دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار     
__________ 

  )٤(  S/2004/3/Add.1  2و.  

  )٥(  S/2004/3/Add.1.  

ــه مل يــدل      )٦(   دعــي ممثــل كــوت ديفــوار لالشــتراك يف اجللســة ولكن
  ببيان.

  )٧(  S/2004/146.  
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)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب الفصـل   ٢٠٠٤(
  منها:  السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور

قرر إنشاء عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار لفتـرة أوليـة         
  ؛  ٢٠٠٤  أبريل نيسان/ ٤ر شهراً ابتداء من مدا اثنا عش

  قرر جتديد والية البعثة حىت ذلك التاريخ؛  

قــرر أن تضــم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار قــوة         
ــا كحــد أقصــى    ــم املتحــدة،    ٦ ٢٤٠عســكرية قوامه ــابعني لألم ــرداً ت ف

من ضباط األركان وعـدداً يصـل    ١٢٠مراقب عسكري و  ٢٠٠بينهم 
  من أفراد الشرطة املدنية؛ ٣٥٠إىل 

ــة     ــرر أن تكــون والي األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار كمــا   ق
يلــي: رصــد وقــف إطــالق النــار وحتركــات اجلماعــات املســلحة، ونــزع 
الســـالح والتســـريح وإعـــادة اإلدمـــاج واإلعـــادة إىل الـــوطن وإعـــادة       
التوطني، ومحايـة مـوظفي األمـم املتحـدة واملؤسسـات واملـدنيني، ودعـم        

، وتقـدمي املسـاعدة   تقدمي املساعدة اإلنسانية، ودعم تنفيذ عمليـة السـالم  
  يف جمال حقوق اإلنسان، واإلعالم، والقانون والنظام؛

ــطالع       ــة لالضـ ــائل الالزمـ ــع الوسـ ــتخدام مجيـ ــة باسـ أذن للبعثـ
  بواليتها؛

طلب إىل األمني العام وحكومة املصـاحلة الوطنيـة إبـرام اتفـاق       
  يوماً؛ ٣٠بشأن مركز القوات يف غضون 

اإلذن املمنـــوح  ٢٠٠٤نيســـان/أبريل  ٤قـــرر أن جيـــدد حـــىت   
للقــوات الفرنســية وقــوات اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا        

  )؛٢٠٠٤( ١٥٢٧مبوجب قراره 

أذن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسـائل الالزمـة طـوال      
ــرة  ــة األمــم   ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٤شــهراً تبــدأ مــن   ١٢فت لــدعم عملي

  املتحدة يف كوت ديفوار.

)، رحــب األمــني ٢٠٠٤( ١٥٢٨وبعــد اختــاذ القــرار   
العام باخلطوات اهلامة اليت اختذا مؤخراً األطـراف اإليفواريـة   
ــر       ــض العناصـ ــن أن بعـ ــذر مـ ــه حـ ــحيح، لكنـ ــاه الصـ يف االجتـ
ــويض       ــى تق ــزال مصــممة عل ــوار ال ت املتشــددة يف كــوت ديف

عمليــة الســالم. وأكــد أن وجــوداً معــززاً لألمــم املتحــدة يف       
ة املصـاحلة الوطنيـة علـى تنفيـذ     كوت ديفوار سيساعد حكومـ 

برنامج التسريح ونزع السـالح وإعـادة اإلدمـاج واإلعـادة إىل     
ــدمي املســاعدة اإلنســانية واســتعادة ســلطة      ــوطن، وتيســري تق ال
ــوق     ــز حقـ ــهام يف تعزيـ ــد، واإلسـ ــاء البلـ ــع أحنـ ــة يف مجيـ الدولـ
ــداد إلجــراء       ــانون، واإلع ــيادة الق ــادة إرســاء س اإلنســان، وإع

  .)٨(٢٠٠٥زيهة وشفافة يف عام انتخابات عامة ن
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  أبريل نيسان/ ٣٠املعقودة يف  ٤٩٥٩

نيســــان/أبريل  ٣٠، املعقــــودة يف ٤٩٥٩يف اجللســــة   
ديفـــوار إىل املشـــاركة يف  ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت٢٠٠٤

ويف  .)٩(املناقشــة. مث أدىل الــرئيس (أملانيــا) ببيــان باســم الــس 
  أورده الس يف البيان أنه:  مجلة ما

أعــرب عــن عميــق قلقــه إزاء األحــداث الــيت عصــفت بكــوت    
وإزاء الطريق املسدود احلايل الـذي وصـلت    مارس ديفوار يف اية آذار/

  ماركوسي؛ -ليناس  إليه عملية السالم احملددة يف اتفاق

 قــرر نشــر عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار بغيــة دعــم    
 ٢٠٠٥عمليـة التسـوية الســلمية هلـذه األزمــة، الـيت كانــت سـتتوج عــام      

  .بإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  مايو أيار/ ٢٥املعقودة يف  ٤٩٧٧

ــة    ــودة يف  ٤٩٧٧يف اجللســـــ ــايو  ٢٥املعقـــــ أيار/مـــــ
شـــاركة يف ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت ديفـــوار إىل امل٢٠٠٤

__________ 

  )٨(  S/PV.4918 ٣، الصفحة.  

  )٩(  S/PRST/2004/12.  
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. )١٠(املناقشـة. مث أدىل الــرئيس (باكســتان) ببيــان باســم الــس 
  أورده الس يف البيان أنه:  ويف مجلة ما

ــيت شــهدا كــوت         ــالغ إزاء األحــداث ال ــه الب أكــد جمــدداً قلق
ديفوار يف اية آذار/مارس واجلمود الراهن الذي يعتـري عمليـة السـالم    

  ي؛ماركوس -احملددة يف اتفاق ليناس 

وأكــد املســؤولية الفرديــة جلميــع األطــراف الفاعلــة يف كــوت     
  ديفوار عن ضمان التنفيذ الكامل لالتفاق؛

كرر تأكيد استعداده الكامل الختاذ أيـة خطـوات أخـرى ضـد       
  ؛ماركوسي -من يعرقلون التنفيذ الكامل التفاق ليناس 

ــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون      أدان بشــدة االنت
ين الدويل اليت ارتكبـت يف كـوت ديفـوار، وأعـرب عـن تصـميمه       اإلنسا

ــك       ــع تل ــع املســؤولني عــن ارتكــاب مجي ــى مجي ــة التعــرف عل علــى كفال
  االنتهاكات وعلى أن تقدمهم حكومة كوت ديفوار إىل العدالة؛

أكـــد جمـــدداً الضـــرورة امللحـــة حلـــل امليليشـــيات واجلماعـــات    
قـوات املعارضـة مـن أجـل     املسلحة والشروع يف عمليات إعادة جتميـع ال 

السماح ببدء نزع سالحها وتسرحيها، وهو األمر الذي جيـب أن يسـبق   
  إعادة دجمها يف اجليش النظامي أو احلياة املدنية؛

رفض بشدة القول بإمكانيـة إرجـاء نـزع السـالح إىل مـا بعـد         
ــام   ــات ع ــع ا  ٢٠٠٥انتخاب ــا مجي ــدء   ودع ــورا لب ألطــراف إىل التحــرك ف

  العملية.  هذه
  

ــ   ــن     بي ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ان صــادر عــن ال

  ٢٠٠٤  أغسطس آب/ ٥املعقودة يف  ٥٠١٨

ــة    ــودة يف ٥٠١٨يف اجللســ ــطس  ٥، املعقــ آب/أغســ
ديفـــوار إىل املشـــاركة يف  ، دعـــا الـــس ممثـــل كـــوت٢٠٠٤

__________ 

  )١٠(  S/PRST/2004/17.  

املناقشـــة. مث أدىل الـــرئيس (االحتـــاد الروســـي) ببيـــان باســـم      
  ان أنه:. ويف مجلة ما أورده الس يف البي)١١(الس

رحب بقيام مجيع القوى السياسية يف كوت ديفـوار بـالتوقيع،     
ــه  ٣٠يف  ــاق (  ٢٠٠٤متوز/يوليــ ــى اتفــ ــرا، علــ ــرا  ”يف أكــ ــاق أكــ اتفــ

  ماركوسي؛ - ) يعزز تنفيذ عملية ليناس“الثالث

رحب بالتدابري امللموسة اليت اتفق عليها املوقعـون علـى اتفـاق      
  أكرا الثالث؛

لتـام باملواعيـد النهائيـة الـيت كانـت      حث األطراف على التقيد ا  
يتعلـق بتسـوية مسـألة األهليـة لرئاسـة اجلمهوريـة        حمددة، وال سيما فيما

  وبدء عملية نزع السالح؛

ــيت         ــات ال ــة االلتزام ــي بأمان ــى أن تف ــع األطــراف عل حــث مجي
  أخذا على عاتقها بتوقيعها اتفاق أكرا الثالث؛

األوليـة للتحقيـق الـذي    وأحاط علما مـع القلـق البـالغ بالنتـائج       
بقيادة عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بشـأن اـازر الـيت         يأجر

  وقعت يف كورهوغو.  

كرر جمدداً اإلعراب عن دعمه الكامل للجنة التحقيـق الدوليـة     
ــات      ــيت أنشــأها مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان إلثب ال

ات حقـوق اإلنسـان والقـانون    الوقائع واملالبسات اليت أحاطـت بانتـهاك  
ــوت      ــيت وقعـــت يف كـ ــدويل الـ ــاين الـ ــذ  اإلنسـ ــوار منـ أيلـــول/  ١٩ديفـ

  ، وحتديد هوية مرتكبيها قدر اإلمكان.٢٠٠٢  سبتمرب
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين/ ٦املعقـــــــــــودة يف  ٥٠٧٢

  ٢٠٠٤  نوفمرب

ــة    ــرين  ٦، املعقـــــــــودة يف ٥٠٧٢يف اجللســـــــ تشـــــــ
، دعــا الــس ممثــل كــوت ديفــوار إىل     ٢٠٠٤نوفمرب الثــاين/

املشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) انتبـاه  
__________ 

  )١١(  S/PRST/2004/29.  
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 ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦الـــس إىل رســـالة مؤرخـــة 
موجهة من األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن، حـث فيهـا        

) ٢٠٠٤( ١٥٢٨األمني العام الس، بعد اإلشارة إىل القـرار  
ــم املتحــدة يف كــوت       ــة األم ــه عملي ــس مبوجب ــذي أنشــأ ال ال
ديفـوار يف إطــار الفصــل السـابع مــن امليثــاق وحـدد فيــه واليــة    
العملية، على التأكـد مـن مـنح اإلذن للعمليـة باسـتخدام مجيـع       
الوسائل الضرورية، يف حدود قدراا ومنـاطق انتشـارها، ملنـع    

مث أدىل الـرئيس ببيـان   . )١٢(أي عمل عدائي داخل منطقة الثقـة 
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٣(باسم الس

ــ   تشــرين  ٦ى القــوات الفرنســية يف بــواكي يف  أدان اهلجــوم عل
  ؛٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

أدان كــذلك أي جهــد يبذلــه أي طــرف إلرســال قــوات عــرب     
  منطقة الثقة؛ وطالب بالوقف الفوري جلميع العمليات العسكرية؛

أعــرب عـــن دعمــه الكامـــل لإلجـــراء الــذي اختذتـــه القـــوات      
الفرنســية وقــوات عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وأكــد اإلذن   

  بواليتها؛  هلما باستخدام مجيع الوسائل الالزمة الضطالعها التام

ــة باالمتنــاع عــن       ــع األطــراف اإليفواري ــالتزام مجي ذكّــر بقــوة ب
اون بشـكل تـام مـع عمليـة األمـم      ارتكاب أي عنف ضد املدنيني وبالتعـ 

  املتحدة يف كوت ديفوار.
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

 تشـرين الثـاين/   ١٥املعقـودة يف   ٥٠٧٨يف جلسته 

  ٢٠٠٤نوفمرب 

تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٠٧٨يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (الواليـات املتحـدة) انتبـاه    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
ــس إىل نــ  ــا،     ال ــن إســبانيا، وأملاني ــدم م ــرار مق ص مشــروع ق
__________ 

  )١٢(  S/2004/886.  

  )١٣(  S/PRST/2004/42.  

ــات      ــا، وشــيلي، وفرنســا، واململكــة املتحــدة، والوالي وروماني
ــدة ــا)١٤(املتحـــ ــة ، وإىل رســـ ــاين/  ١٠لة مؤرخـــ ــرين الثـــ  تشـــ

، )١٥(موجهة إىل رئيس الس مـن ممثـل غامبيـا    ٢٠٠٤ نوفمرب
موجهــة  ٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩وإىل رســالة مؤرخــة 

. وأدىل ببيـان كـل مـن    )١٦(س مـن ممثـل نيجرييـا   إىل رئيس الـ 
  .)١٧(ممثل الصني وفرنسا وأنغوال

وطُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع       
)، الـذي قـرر مبوجبـه الــس،    ٢٠٠٤( ١٥٧٢بوصـفه القـرار   

متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  منها:  أمور

 قامت ـا القـوات املسـلحة الوطنيـة     أدان الضربات اجلوية اليت  
لكوت ديفوار وطلب بأن متتثل كافة أطراف الصراع اإليفواريـة امتثـاال   

  تاما لوقف إطالق النار؛

طلـــب أن توقـــف الســـلطات اإليفواريـــة مجيـــع بـــرامج البـــث    
  اإلذاعي والتلفزيوين اليت حترض على الكراهية والعنف؛

 هراـــ ش رـــ عش ةـــ ثالث ــا مد لفترة ،الدول كافة تتخذ أنقــرر    
 توريد ملنع تدابري من يلزم ما ،القرار هذا اختاذ اريخــــــت نــــــم اراــــــاعتب
ــأعتأي  أواألســلحة  نقل أو بيع أو ــص ذات دةـ ــبص ،لةـ ــمباش ورةـ  أو رةـ
إىل كــوت ديفــوار انطالقــا مــن أراضــيها أو بواســطة       ،رةــــمباش ريــــغ

__________ 

  )١٤(  S/2004/892.  

، اليت دعا فيها ممثـل غامبيـا، باسـم اموعـة     S/2004/895الرسالة   )١٥(  
ــرض      ــراح بف ــادة النظــر يف االقت ــس إىل إع ــة، أعضــاء ال األفريقي
ــت        ــن الوق ــد م ــة مزي ــوار وإتاح ــى كــوت ديف ــة عل ــدابري جزائي ت

ألفريقـي اجلاريـة   للجهود الدبلوماسية اجلارية اليت يبـذهلا االحتـاد ا  
  كي تؤيت أُكلها.

، الـيت أحـال ــا بيانـا اعتمـده جملـس الســلم      S/2004/896الرسـالة    )١٦(  
ــابع لالحتـــــاد األ   ــن التـــ ــي يف واألمـــ ــرين الثـــــاين/  ٨فريقـــ  تشـــ

  بشأن احلالة يف كوت ديفوار. ٢٠٠٤  نوفمرب

دعي ممثل كوت ديفوار إىل املشـاركة يف اجللسـة ولكنـه مل يـدل       )١٧(  
  ببيان.
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قــدمي أي طــائرات حتمــل علمهــا، أو ت ســفن أو تخدامباســ أومواطنيهــا، 
  مساعدة تتصل باألنشطة العسكرية؛

قرر أنه ينبغي جلميع الـدول أن متنـع، لفتـرة اثـين عشـر شـهرا،         
من دخول أو عبور أراضيها مجيع األشخاص احملـددين كتهديـد للسـالم    

  ولعملية املصاحلة يف كوت ديفوار؛

قرر أن جتمد الدول، لفترة االثين عشر شهرا نفسـها، األمـوال     
ل املاليـة واملـوارد االقتصـادية الـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا        وسائر األصـو 

  األشخاص احملددين سابقا أعاله؛

قرر أن يقوم جملس األمـن، يف ايـة فتـرة الثالثـة عشـر شـهرا،         
  باستعراض هذه التدابري املفروضة؛

قـرر إنشــاء جلنــة تابعــة لــس األمــن تتــألف مــن مجيــع أعضــاء    
  وكلة إليهم؛الس لالضطالع باملهام امل

ــن         ــارير عـ ــة تقـ ــدم إىل اللجنـ ــدول أن تقـ ــع الـ ــب إىل مجيـ طلـ
  اإلجراءات اليت اختذا لتنفيذ التدابري املفروضة؛

كــانون  ١٥دابري املفروضــة حيــز النفــاذ يف  أن تــدخل التــ قــرر  
مل يقرر جملس األمن قبـل ذلـك أن األطـراف     ، ما٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ي واتفــــاق أكــــرا الثالــــث، ماركوســــ - املوقعــــة علــــى اتفــــاق لينــــاس
  شــــرعت يف اختــــاذ خطـــــوات جتــــاه التنفيــــذ الكامــــل التفـــــاق       قــــد 

  ماركوسي. - ليناس

)، أوضــح ممثــل  ٢٠٠٤( ١٥٧٢وبعــد اختــاذ القــرار     
الصني أن بلده يوثر أن يتخذ الس مزيداً مـن اإلجـراءات يف   
ضوء احلالة اخلطرية يف كوت ديفوار، ولكن يعتقـد يف الوقـت   

مـن اختـاذ تلـك اإلجـراءات ينبغـي أن يكـون        نفسـه أن اهلـدف  
تشــجيع خمتلــف األطــراف علــى االمتثــال لوقــف إطــالق النــار  

ــتئنافوا ــع       س ــدأ وم ــذا املب ــن ه ــاً م ــة الســلمية. وانطالق العملي
مراعاة آراء الدول األعضاء يف االحتـاد األفريقـي، فقـد صـوت     

. ورأى ممثل فرنسا أن القرار يرمـي إىل تعزيـز   )١٨(لصاحل القرار
__________ 

  )١٨(  S/PV.5078  ٣و  ٢، الصفحتان.  

حلل السياسي الوحيد الذي أيده الس، أال وهو تنفيذ مجيـع  ا
واتفـاق أكـرا    ركوسـي ما -األطراف اإليفوارية اتفـاق لينـاس   

ــى الفــور      ــه ينبغــي للمجلــس أن يتصــرف عل ــال إن الثالــث. وق
ــة      باعتمــاد حظــر علــى الســالح واختــاذ قــرار بشــأن إنشــاء آلي

زامـات الـيت   للجزاءات علـى األفـراد مـا مل تنفِّـذ األطـراف االلت     
 كـــــــانون األول/ ١٥تعهـــــــدت ـــــــا يف موعـــــــد أقصـــــــاه 

ــمرب ــر  ٢٠٠٤ ديســـــ ــاذه القـــــ ــس، باختـــــ  ار. ورأى أن الـــــ

ــة     ٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــادرة اجلماعـ ــد مبـ ــوي تأييـ ــه ينـ ــين أنـ )، بـ
االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي وأنـه ال بـد       
لكوت ديفوار من أن متضي قـدماً حنـو االنتخابـات املزمعـة يف     

ــوبر  ــرين األول/أكتـ ــن  )١٩(٢٠٠٥تشـ ــوال مـ ــل أنغـ . ورأى ممثـ
ــيت     ــوار ال ــة يف كــوت ديف ــالنظر إىل احلال ــه ب ــه أن ــزال  جانب ال ت

متوترة وهشـة، فإنـه ينبغـي للمجلـس أن ميـارس الضـغط علـى        
ــرف يف      ــا إىل التطـ ــؤدي ـ ــو ال يـ ــى حنـ ــة علـ ــراف املعنيـ األطـ

ــل  ــل إىل مواصــ ــا، بــ ــها.   مواقفهــ ــا بينــ ــوار فيمــ ــيط احلــ ة تنشــ
ــرار  علــــى أن اهلــــدف الرئيســــي والوحيــــد  وشــــدد مــــن القــ
) ينبغي أن يكون إعـادة األطـراف إىل عمليـة    ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ــ ــاس   ذتنفي ــث مــن    -اتفــاق لين ماركوســي واتفــاق أكــرا الثال
ــاد  ــى إجيــ ــاعدا علــ ــة   خــــالل مســ ــبة لتهدئــ ــة املناســ الطريقــ

  .)٢٠(املستمر  التوتر
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف املع ٥١٠٣ ــانون األول/ ١٦قـــــــــــ  كـــــــــــ

  ٢٠٠٤  ديسمرب

كــــــــانون  ١٦، املعقــــــــودة يف ٥١٠٣يف اجللســــــــة   
، دعــا الــس ممثــل كــوت ديفــوار إىل  ٢٠٠٤األول/ديســمرب 
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
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املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اجلزائــر) ببيــان باســم      
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢١(الس

ــأن   أكــد   ــد اقتناعــه ب ــذ الكامــل للقــرار  مــن جدي  ١٥٧٢التنفي
) يشـــكل عنصـــرا أساســـيا لضـــمان التـــزام مجيـــع األطـــراف       ٢٠٠٤(

ــة   ــذ عمليـــ ــام بتنفيـــ ــة التـــ ــة يف  اإليفواريـــ ــاحلة الوطنيـــ ــالم واملصـــ الســـ
  ديفوار؛  كوت

) أن ٢٠٠٤( ١٥٧٢للجنة املنشـأة مبوجـب القـرار    من ا طلب  
ــها، واضــعة يف اعتبارهــ   ــة الســالم  تواصــل عمل  ا الكامــل تطــورات عملي

ــا        يف  ــيت يضــطلع ــود التيســري ال ــا جه ــيت أفضــت إليه ــوار ال كــوت ديف
  االحتاد األفريقي؛

طالــب مجيـــع األطـــراف اإليفواريــة أن توقـــف مجيـــع أعمـــال     
التحريض على العنف والكراهية يف وسـائط اإلعـالم اإلذاعيـة واملقـروءة     

  وغريها، ودعا اللجنة إىل رصد ذلك عن كثب دون إبطاء؛

ــع    ــاً مجيـ ــب أيضـ ــة    طالـ ــل حريـ ــة أن تكفـ ــراف اإليفواريـ األطـ
ــدود    ــري احملــ ــول غــ ــحافة والوصــ ــاء  الصــ ــع أحنــ ــات يف مجيــ إىل املعلومــ

  ديفوار؛  كوت

عـــن اعتزامـــه النظـــر دون إبطـــاء يف اختـــاذ مزيـــد مـــن   أعـــرب  
اخلطـوات لضـمان فعاليــة رصـد وتنفيــذ احلظـر املفــروض علـى األســلحة      

  ).٢٠٠٤( ١٥٧٢مبوجب القرار 
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

ــته  ــودة يف  ٥١١٨يف جلســــــ ــباط/ ١املعقــــــ  شــــــ

  ٢٠٠٥  رفرباي

ــة    ــودة يف ٥١١٨يف اجللســـ ــباط/فرباير  ١، املعقـــ شـــ
ــل كــوت ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،    ٢٠٠٥ ــيت دعــي ممث ، ال

وجه الرئيس (بنن) انتباه الس إىل نص مشـروع قـرار قدمتـه    
ــا، وفرنســا، واململكــة امل  تحــدة، والواليــات الــدامنرك، وروماني

__________ 

  )٢١(  S/PRST/2004/48.  

ــدة ــد   )٢٢(املتحـ ــويت واعتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . مث طُـ
)، ٢٠٠٥( ١٥٨٤دون مناقشــــة بوصــــفه القــــرار  مجــــاعباإل

الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجب الفصـل السـابع مـن    
  ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

سـية  لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والقـوات الفرن   أذن  
ــرار        ــدابري املفروضــة مبوجــب الق ــذ الت ــدعمها برصــد تنفي ــيت ت  ١٥٧٢ال

)، مبــا يف ذلـــك القيـــام بتفتـــيش شـــحنات الطـــائرات وأي مـــن  ٢٠٠٤(
ــائرات        ــابط الط ــارات ومه ــوانئ واملط ــيت تســتخدم امل ــل ال ــات النق مركب

ــابر   ــةوالقواعـــد العســـكرية واملعـ ــام،   احلدوديـ يف كـــوت ديفـــوار؛ والقيـ
األســلحة وكــل األعتــدة ذات الصــلة ــا الــيت  حســب االقتضــاء، جبمــع 

جلبت إىل كوت ديفوار، والـتخلص مـن تلـك األسـلحة واألعتـدة ذات      
  الصلة بالطريقة املناسبة؛

طلب إىل القوات الفرنسية أن تقوم، حسب االقتضـاء، بتقـدمي     
  املساعدة األمنية إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛

يفواريــة علــى أن تتــيح لعمليــة    طلــب إىل مجيــع األطــراف اإل    
األمــم املتحــدة والقــوات الفرنســية الــيت تــدعمها إمكانيــة الوصــول دون   

  عراقيل لتمكينها من االضطالع مبهامها؛

طلب إىل األمني العام أن ينشئ يف غضون ثالثني يومـا، وملـدة     
ــة لدراســة      ســتة أشــهر، فريقــا للخــرباء ال يزيــد عــدد أعضــائه علــى ثالث

ومات الـيت جتمعهـا عمليـة األمـم املتحـدة والقـوات الفرنسـية        وحتليل املعل
  يف إطار والية الرصد؛

ــل،       ــية أن حتيـ ــة الفرنسـ ــام وإىل احلكومـ ــني العـ ــب إىل األمـ طلـ
حسب االقتضاء، إىل جملـس األمـن، مـن خـالل اللجنـة، املعلومـات الـيت        
مجعتــها عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، عنــد اإلمكــان، والــيت   

ها فريـق اخلـرباء، بشـأن إمـدادات األسـلحة ومـا يتصـل ـا مــن         استعرضـ 
  أعتدة يف كوت ديفوار؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. قرر  
  

__________ 

  )٢٢(  S/2005/54.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

 نيســــــــان/ ٤املعقــــــــودة يف  ٥١٥٩يف جلســــــــته 

  ٢٠٠٥  أبريل

ــارس  ١٨يف    ــام إىل  ٢٠٠٥آذار/مـ ــني العـ ــدم األمـ ، قـ
ــة األمــم املتحــدة يف    الــس ا ــي الرابــع عــن عملي ــر املرحل لتقري

. ويف ذلــك التقريــر، قــال األمــني العــام مــع  )٢٣(كــوت ديفــوار
ــة       ــت حمفوفـ ــوار ظلـ ــوت ديفـ ــة يف كـ ــة األمنيـ ــق إن احلالـ القلـ

، مــع زيــادة ٢٠٠٤باملخــاطر منــذ أزمــة تشــرين الثــاين/نوفمرب 
يف األنشطة اخلطرية من جانب اجلماعات اليت حتمـل   حوظةمل
ابع امليليشــيات. وأشــار األمــني العــام إىل أن رئــيس جنــوب  طــ

أفريقيــا، ثــابو مبيكــي، كــان يقــود بعثــة وســاطة تابعــة لالحتــاد  
األفريقي مـن أجـل تشـجيع عمليـة السـالم يف كـوت ديفـوار،        

وقـادة   يـدة فأكّد جمدداً مناشدته الرئيس غبـاغبو والقـوات اجلد  
رادة السياسـية  مجيع احلركات السياسـية اإليفواريـة إلظهـار اإل   

الالزمة وتنفيـذ خطـة عمـل االحتـاد األفريقـي، دون مزيـد مـن        
ــال       ــة جتــدد أعم ــر إمكاني ــك إىل خط ــأخري وإال ســيؤدي ذل الت
ــرين     ــا يف تشـ ــرر إجراؤهـ ــات املقـ ــبة لالنتخابـ ــال. وبالنسـ القتـ

عــن قلقــه مــن أن  ام، أعــرب األمــني العــ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
ناسـب ينقضـي بسـرعة    الوقت املتبقي لتنظيمهـا علـى النحـو امل   

حيــث ميكــن للمزيــد مــن التــأخري أن يعــرض للخطــر بصــورة    
متزايدة إمكانية إجـراء االنتخابـات. والحـظ أن أطرافـاً معينـة      
ــة،    ــة االنتخابيـ ــدة يف العمليـ ــم املتحـ ــز دور األمـ تطالـــب بتعزيـ

ــةوأوضـــح أن تلـــك املطالـــب حتتـــاج مل  مجيـــع األطـــراف  وافقـ
ه بـــاملوازاة مــع اســـتمرار  اإليفواريــة. وذكـــر األمــني العـــام أنــ   

التكامل بني عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار والقـوات      
الفرنسية يف تـوفري األمـن دعمـاً لعمليـة السـالم، حتتـاج عمليـة        
األمم املتحدة إىل موارد إضافية لكي تضطلع بواليتها املوسـعة  

__________ 

  )٢٣(  S/2005/186  ١٥٢٨املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٤.(  

بشكل فعـال، وتضـمن سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة.        
و، أكد جمدداً طلبـه بـأن يعتمـد الـس املـوارد      وعلى هذا النح

ــة     ــة وتلــك املتعلقــة بالشــرطة املدني اإلضــافية العســكرية واملدني
املقترحة يف تقريره املرحلـي الثالـث عـن عمليـة األمـم املتحـدة       

يـتم   ن. وقـال إنـه مـن املهـم جـداً أيضـا أ      )٢٤(يف كـوت ديفـوار  
وارد األخـرى  تزويد عملية األمم املتحدة بالقدرات الفنيـة واملـ  

الالزمة لتعزيز فعاليتها يف رصد حظـر األسـلحة. كمـا أوصـى     
 نيســــان/ ٤شـــهراً حـــىت    ١٢ملــــدة بتمديـــد واليـــة العمليـــة    

. ويف اخلتـــام، أكـــد األمـــني العـــام أن القـــادة     ٢٠٠٦ أبريـــل
خمـرج مـن    إجيـاد اإليفواريني يتحملـون املسـؤولية الكاملـة عـن     

واحللــول التوفيقيــة  هــذه األزمــة وعــن اختــاذ القــرارات الصــعبة 
الرؤيويــة املطلوبــة بصــفة عاجلــة. أمــا مــن ال يتقبلــون هــذه        
املســؤولية فعلــيهم أن يتوقعــوا مــن اتمــع الــدويل أن يتصــرف 
حبزم وأن ينفذ كال من التدابري املتوخـاة يف قـرار جملـس األمـن     

العـام الـس علـى أن يقــيم     مـني ). وحـث األ ٢٠٠٤( ١٥٧٢
رار علـى أرض الواقـع، مـع التشـديد علـى      بانتظام أثـر هـذا القـ   

أمهية أن يبعث الس برسالة واضحة مفادها أنـه لـن يتسـامح    
مع أي حتريض على استفزاز عمليـة األمـم املتحـدة أو القـوات     

  الفرنسية أو اهلجوم عليهما.

آذار/مــــارس  ٢٨، املعقــــودة يف ٥١٥٢اجللســــة  ويف  
ــر ا  ٢٠٠٥ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــي ، أدرج الـ ملرحلـ

. )٢٣(الرابـــع بشـــأن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار 
واستمع إىل إحاطتني قدمهما النائب الرئيسي للممثـل اخلـاص   
لألمني العام لكوت ديفوار ونائب وزيـر اخلارجيـة يف جنـوب    
أفريقيا. وعقب اإلحاطتني، أدىل ببيانات مجيـع أعضـاء الـس    

  ديفوار.  فضال عن ممثل كوت
__________ 

  )٢٤(  S/2004/962.  
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ئـب الرئيسـي للممثـل اخلـاص لألمـني العـام       وذكر النا  
أن عمليــة الســالم يف كــوت ديفــوار مل حتــرز أي تقــدم يــذكَر  

، واقتـرح أن ينظـر الـس يف    ٢٠٠٤منذ تشرين الثاين/نوفمرب 
) من أجل دعـم  ٢٠٠٤( ١٥٧٢استخدام مجيع أحكام القرار 

 لقـه اخلطوات الرئيسية التالية يف عملية السـالم. وأعـرب عـن ق   
ــن الشـــ  ــراء     مـ ــن إجـ ــان ميكـ ــا إذا كـ ــول مـ ــدة حـ كوك املتزايـ

وفقاً للجدول الـزمين املتفـق    ٢٠٠٥االنتخابات العامة يف عام 
ي عدم احتـرام ذلـك اجلـدول    دعليه، وحذّر من إمكانية أن يؤ

ــي أن      ــب الرئيســ ــتذكر النائــ ــرب. واســ ــة أكــ ــزمين إىل أزمــ الــ
ــة ــا       عمليـ ــد إليهـ ــد عهـ ــوار قـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ األمـ

) وأكــد ٢٠٠٥( ١٥٨٤إضــافية مبوجــب القــرار   ســؤولياتمب
أن القــوام احلــايل للعمليــة مــدعاة للقلــق الشــديد، فأعــاد جمــدداً 
التأكيـد علــى طلـب األمــني العـام تعزيــز عمليـة األمــم املتحــدة     
وتوسيع نطاق واليتها. ويف الوقت ذاته، أعرب عن بالغ قلقـه  

 ديفـوار، من استمرار خطورة حالة حقوق اإلنسـان يف كـوت   
ــت كــل      و ــس يف أســرع وق ــويل ال ــه يف أن ي أعــرب عــن أمل

االهتمـــام الضـــروري لتقريـــر جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املتعلـــق   
انتـــهاكات خطـــرية حلقـــوق اإلنســـان     باالدعـــاءات بوقـــوع   

  .)٢٥(البلد  يف

وأوضح نائـب وزيـر اخلارجيـة يف جنـوب أفريقيـا أنـه         
ضـد   يف أعقاب اهلجمات اليت شنتها القوات اجلوية اإليفواريـة 

 تشــــرين الثــــاين/ ٦إىل  ٤مــــن  القــــوات اجلديــــدة يف الفتــــرة

، فقـد بـدا أن عمليـة السـالم يف كـوت ديفـوار       ٢٠٠٤ نوفمرب
قد وصـلت إىل طريـق مسـدود. ونتيجـة لـذلك، طلـب رئـيس        

من رئيس جنوب أفريقيا مبيكي القيـام بـدور    األفريقياالحتاد 
يفواريـة.  الوسيط لالحتاد األفريقـي للتعجيـل بعمليـة السـالم اإل    

حلـل   ٢٠٠٢وبعد النظـر يف التـدخالت الـيت جـرت منـذ عـام       
__________ 

  )٢٥(  S/PV.5152 ٤إىل  ٢، الصفحات من.  

األزمــة اإليفواريــة وإشــراك مجيــع أطيــاف القيــادة السياســية       
 ةاإليفواريـــة، خلصـــت وســـاطة االحتـــاد األفريقـــي إىل ثالثـــ     

ــتمس      اســتنتاجات هــي: أوال، ينبغــي، كمــا هــو مقــرر، أن تل
ركوســي ما -حــال لألزمــة اإليفواريــة يف إطــار اتفــاق لينــاس   

واتفاقي أكرا الثـاين والثالـث؛ وثانيـا، ينبغـي أن تضـع خارطـة       
طريق ذات أطر زمنية حمددة، تشري إىل جمموعة مـن اخلطـوات   

ــالم اإليف     ــة السـ ــادة عمليـ ــا إلعـ ــتعني اختاذهـ ــيت يـ ــةالـ إىل  واريـ
ــة     ــع األحــزاب اإليفواري ــا، ينبغــي أن تتفــق مجي مســارها؛ وثالث

ســلمي وتفاوضــي.  علــى تلــك املقترحــات، وأن تلتــزم حبــل     
وشـدد نائـب الـوزير علـى أن تسـوية األزمـة سـلمياً يف كـوت         
ديفوار يتطلب تعـاون مجيـع القـادة اإليفـواريني ومشـاركتهم.      

ــع      ــل اتم ــان أن يعم ــة مبك ــن األمهي ــذلك فم ــدويلول ــى  ال عل
ســـة القـــائمني علـــى أســـاس اإلشـــراك     أســـاس املبـــدأ واملمار 

اد األفريقـــي يف اإلقصـــاء، وأن ينظـــر جملـــس األمـــن واالحتـــ  ال
ــذين يتعمــدون عرقلــة     ــة ضــد املخــربني ال فــرض جــزاءات فعال
عملية السـالم. كمـا شـدد نائـب الـوزير علـى أن التوصـل إىل        
حــل أساســي طويــل األمــد لألزمــة اإليفواريــة يقتضــي معاجلــة  
املســـائل املتصـــلة باجلنســـية، واحلقـــوق السياســـية، ومســـألة      

ت واألعــــراق األرض، والتعــــايش يف جمتمــــع متعــــدد الثقافــــا 
واألديان. ويف هـذا الصـدد، أبلـغ الـس بـأن خريطـة الطريـق        
لعمليـة السـالم اإليفواريـة يشـارك يف إعـدادها وسـاطة االحتـاد        

األفريقـي، واجلماعـة    داألفريقي وممثلو األمـم املتحـدة، واالحتـا   
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد األورويب، والبنــك  

الـدويل. وأضـاف أن اجتماعـاً حامسـاً     الدويل، وصندوق النقـد  
ــاء السي  ــرئيس مبيكـــــي والزعمـــ ــيني بـــــني الـــ اســـــيني الرئيســـ

 نيســـان/ ٣ جنـــوب أفريقيـــا يف ديفـــوار ســـيعقد يف كـــوت يف

الباقية يف ما يتعلق  اتمن أجل التصدي للتحدي ٢٠٠٥ أبريل
بتنفيذ خريطة الطريق. ويف اخلتـام، أشـار نائـب الـوزير إىل أن     

فريقي رحبـت بتوصـية األمـني العـام املتعلقـة      وساطة االحتاد األ



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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بالنشــر الطــارئ لعــدد إضــايف مــن القــوات إىل كــوت ديفــوار   
  .)٢٦(شخصاً ١ ٢٢٦يبلغ 

املناقشــة الــيت تلــت ذلــك، أعــرب أعضــاء الــس   ويف  
عن بالغ القلق من احلالة اخلطرية يف كوت ديفـوار، وال سـيما   

ألمـين، والتـأخر   اجلمود يف العملية السياسـية، وتـدهور املنـاخ ا   
املستمر يف اإلعـداد لالنتخابـات، وانتشـار ثقافـة اإلفـالت مـن       

بالكامــل  نفــذالعقــاب. وحثــوا األطــراف اإليفواريــة علــى أن ت
ماركوســي وأكــرا الثالــث  -التزاماــا مبوجــب اتفــاقي لينــاس 

فيه املصلحة العليـا للشـعب اإليفـواري والدولـة اإليفواريـة.       ملا
ــذا الســياق، رأى   ــى     ويف ه ــه جيــب عل ــتكلمني أن ــن امل ــدد م ع

الــس الوقــوف علــى أهبــة االســتعداد الختــاذ إجــراءات أكثــر  
صرامة ضد األفـراد الـذين يعرقلـون عمليـة السـالم وينتـهكون       
حقــوق اإلنســان، بســبل منــها فــرض اجلــزاءات املتوخــاة يف       

. وقــال ممثــل الــدامنرك إن )٢٧() ضــدهم٢٠٠٤( ١٥٧٢القــرار 
 كوت ديفوار جنـم عـن ثقافـة اإلفـالت     تزايد خمالفة القانون يف

من العقاب، وحث الس على أن يـدرس بعنايـة النتـائج الـيت     
وأن يتـاح تقريرهـا، بـدون     الدوليةخلصت إليها جلنة التحقيق 

  .)٢٨(املرفق، لالطالع العام

ــدح   ــة     وامت ــي اجلاري األعضــاء وســاطة االحتــاد األفريق
هـود الوسـاطة   بقيادة الرئيس مبيكي ووعـدوا مبواصـلة دعـم ج   

يف املستقبل. وأعربوا عن تطلعهم إىل االجتمـاع املزمـع عقـده    
يف بريتوريا بني الرئيس مبيكي والقادة السياسـيني اإليفـواريني   

__________ 

  .١٢إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات من   )٢٦(  

(بــنن)؛  ١٤(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٧(  
(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٢٤(اليابان)؛ والصفحة  ٢٢والصفحة 

 ٣٠(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٢٨(اليونان)؛ والصفحة  ٢٥
  (الربازيل).

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

بــأن يســفر  منيســان/أبريل، معــربني عــن أملــه ٣الرئيســيني يف 
هذا االجتماع عن نتائج إجيابية. والحظ ممثل مجهورية ترتانيـا  

دياً رئيســياً يواجــه دعــم وســاطة االحتــاد   املتحــدة أن هنــاك حتــ 
األفريقـــي هـــو تقـــدمي احلـــوافز املالئمـــة لـــدعم املنـــاخ الـــراهن  
للتســوية السياســية الســلمية والتقــدم حنــو وضــع توجــد فيــه        

ــع األطــراف.    جملــس األمــن إىل   ودعــامصــلحة مشــتركة جلمي
العمل مع الـرئيس مبيكـي لتحديـد وتطبيـق املـزيج املالئـم مـن        

ابري األخــرى يف إطــار القــرارات الســابقة لــس  احلــوافز والتــد
. وشدد ممـثال اليابـان واألرجنـتني مـن جهتـهما علـى       )٢٩(األمن

ــورات املســتجدة يف       ــى التط ــام عل ــس بانتظ ــة إطــالع ال أمهي
  .)٣٠(عملية الوساطة

وأعرب عدد من املتكلمني عن قلقهم مـن التـأخريات     
جـة للتـوترات   احلاصلة يف األعمـال التحضـريية لالنتخابـات نتي   

ــا ميكــن        ــام بكــل م ــه جيــب القي ــة، فأكــدوا أن السياســية القائم
؛ وأشـار ممثـل   )٣١(لضمان إجراء االنتخابات يف موعدها املقـرر 

تـوفر أمـن    االربازيل إىل عدم إمكانية إجـراء االنتخابـات إال إذ  
كــاف علــى األرض واســتوفيت بعــض الشــروط، مبــا يف ذلــك  

ــريعات الالزمـــــة ونـــــزع ســـــال  ــردين اعتمـــــاد التشـــ ح املتمـــ
. وباإلضـافة إىل ذلــك، ذكـر عــدة أعضـاء أنــه    )٣٢(وامليليشـيات 

ــرتع         ــال ل ــامج فع ــدء برن ــدائم، جيــب ب ــق الســالم ال ــة حتقي بغي
__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

 ٢٤(اليابـــــان)؛ والصـــــفحة   ٢٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٣٠(  
  (األرجنتني).

(بــنن)؛  ١٤(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣١(  
(اجلزائــر)؛ والصــفحة   ٢١(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٩والصــفحة 

  (الفلبني). ٢٧(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٢٣

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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 ف، وجيب علـى األطـرا  )٣٣(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
االمتنــــاع عــــن التحــــريض علــــى الكراهيــــة والعنــــف وبــــث 

ينبغـي معاجلـة    ، وأنـه )٣٤(املعلومات املضللة يف وسائط اإلعـالم 
  .)٣٥(احلالة اإلنسانية املتردية

كثري من األعضاء ضرورة تعزيز قدرات عمليـة   ورأى  
األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت يتسىن هلـا الوفـاء بواليتـها    
املتزايــدة بصــورة فعالــة وأعربــوا عــن تأييــدهم لتوصــية األمــني   

. غـــري أن ممثـــل الواليـــات )٣٦(العـــام خبصـــوص تعزيـــز العمليـــة
ــم املتحــد     امل ــة األم ــى أن تنظــر عملي يف  ةتحــدة، فيمــا أكــد عل

اســتخدام مجيــع األدوات املتاحــة هلــا، واصــل التســاؤل عــن       
ــها       ــوام واليت ــر مــن ق ــة إىل أكث ــوام العملي ــادة ق ــدة مــن زي الفائ
احلالية، حيث مل تبـد األطـراف اإلرادة السياسـية لـدفع عمليـة      

إىل إجــراء  . ودعــا ممثــل اليابــان، مــن جهتــه، )٣٧(الســالم قــدماً
للعمليـة مـن    ناسـب مزيد من املناقشـات عـن مسـتوى القـوة امل    

أجل االستخدام األمثل ألصول وموارد بعثـات حفـظ السـالم    
__________ 

ــنن)؛ والصــفحة   ١٥لصــفحة املرجــع نفســه، ا   )٣٣(   ــة  ١٨(ب (مجهوري
ــفحة   ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــفحة   ٢٠ترتانيــ ــا)؛ والصــ  ٢١(فرنســ

 ٢٥(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحة  ٢٤(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة 
  (الفلبني).  ٢١(األرجنتني)؛ والصفحة 

ــنن)؛ والصــفحة   ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٤(   (فرنســا)؛  ١٩(ب
ــفحة  ــفحة  ٢٣والصـ ــان)؛ والصـ ــي)؛  ٢٤(اليابـ ــاد الروسـ (االحتـ
  (الربازيل). ٣١(الدامنرك)؛ والصفحة  ٣٠والصفحة 

 ١٨(بــــــنن)؛ والصــــــفحة   ١٥ املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة    )٣٥(  
ــات ــان)؛ والصــفحة   ٢٣املتحــدة)؛ والصــفحة   (الوالي  ٢٤(الياب

  (االحتاد الروسي).

(بــنن)؛  ١٥(رومانيــا)؛ والصــفحة  ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٦(  
ــفحة  ــفحة  (مجه ١٨والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢٠وريــ

ــفحة   ــا)؛ والصـ ــفحة   ٢٢(فرنسـ ــر)؛ والصـ ــاد  ٢٤(اجلزائـ (االحتـ
(الـدامنرك)؛   ٣٠(اليونـان)؛ والصـفحة    ٢٦الروسي)؛ والصفحة 

  (الربازيل). ٣١والصفحة 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

ــا دون      ــرب أفريقيـ ــة غـ ــا يف منطقـ ــا وتوفريهـ ــتم وزعهـ ــيت يـ الـ
. ويف غضــون ذلــك، ورغــم إعــراب كــثري )٣٨(اإلقليميــة ككــل

تـرة إضـافية   من األعضاء عن تأييدهم لتمديـد واليـة العمليـة لف   
، فقـد اقتـرح   )٣٩(عـام شهراً استجابة لطلب األمـني ال  ١٢مدا 

 أيــار/ ٤ملــدة شــهر واحــد، حــىت  ممثــل فرنســا أن متــدد الواليــة

، حــىت يتــاح للمجلــس الوقــت الكــايف للنظــر يف   ٢٠٠٥ مــايو
. واتفـق ممثـل اململكـة املتحـدة مـع      )٤٠(نتائج اجتمـاع بريتوريـا  

املتحدة، فأكـد علـى أمهيـة أن    هذا التمديد لوالية عملية األمم 
فيمــا بــني اســتراتيجيته يف كــوت  ميكفـل الــس االتســاق التــا 

ديفــوار، وقــوام العمليــة وواليتــها، وقواعــد االشــتباك، واملهــام  
  .)٤١(املكلفة ا

وأشار ممثل كوت ديفوار إىل أن اهلدف مـن مداخلتـه     
ــل يف  ــات ”يتمث ــوازن يف املعلوم ــق ت ، فأكــد أن اللهجــة  “حتقي

قدرا كـبريا مـن   ”يبدو أا تظهر  )٤٢(امة لتقرير األمني العامالع
التأييـــد لوجهـــة نظـــر وموقـــف القـــوات اجلديـــدة واملتمـــردين  

يف  نـتظم السابقني وأطراف املعارضة بينما يشكَّك علـى حنـو م  
. وحذر من أن ذلـك النـهج ينطـوي    “موقف القوات الشرعية

عتـزامهم تغـيري   بطمأنـة املتمـردين السـابقني يف ا   ’’على اازفـة  
مؤسسات البلد عـن طريـق العنـف وبتشـجيع انـدالع ثـورات       

. وأعـــرب علــــى وجــــه  “أخـــرى يف املنطقــــة دون اإلقليميــــة 
ــد عــن عــدم مواف  ــرات   التحدي ــات الفق ــى حمتوي ــه عل  ٨و  ٧قت

__________ 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

ــنن)؛ و ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٩(   (الصــني)؛  ١٧الصــفحة (ب
(االحتاد  ٢٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ١٨والصفحة 

(الفلبني)؛  ٢٨(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٥الروسي)؛ والصفحة 
  (الربازيل). ٣١(الدامنرك)؛ والصفحة   ٣٠والصفحة 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  )٤٢(  S/2005/186.  
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ــني   ٣٥و  ٢٢و  ٢١و  ١٧و ١٣و  ٩ و ــر األمـــ ــن تقريـــ مـــ
العام. ويف الوقت نفسه، أشـار املمثـل إىل أن حكومتـه سـوف     

لــن قرارهــا يف مــا يتعلــق بطرائــق جتديــد واليــة عمليــة األمــم  تع
ــا يف     ــيت ســتعقد يف بريتوري ــد اجللســة ال  نيســان/ ٣املتحــدة بع

 اهلامـة، أبريل. وأضاف أن القرار سرياعي نتيجـة تلـك اجللسـة    
. وردا علـى  )٤٣(فيما يأمل أن يفعل اتمع الدويل الشـيء ذاتـه  

لألمني العـام علـى   ذلك، شدد النائب الرئيسي للممثل اخلاص 
أن تقرير األمني العام هو جمرد وصـف ملـا حـدث بالفعـل دون     
أي تعليقــات وعــرض لــآلراء اســتناداً إىل فهــم روح خمتلــف      

  .)٤٤(االتفاقات املتعلقة بكوت ديفوار

ــوب        ــة جن ــر خارجي ــب وزي ــان آخــر، رأى نائ ويف بي
أفريقيا أن بعـض التقـدم قـد أحـرز فعـال يف بعـض اـاالت يف        

ــة     األشــهر ــة املاضــية. والســؤال املطــروح اآلن هــو كيفي القليل
كفالة تنفيذ االتفاقات الرئيسـية بصـورة أسـرع، وال سـيما يف     

مـــن الدســـتور، وعمليـــة نـــزع  ٣٥مـــا يتعلـــق بتعـــديل املـــادة 
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، وإجــراء االنتخابــات.      الحالســ

ون، وأعرب نائب الوزير عن أمله يف أن يتفق القـادة اإليفواريـ  
ــا يف    ــذي ســيعقد يف بريتوري نيســان/أبريل،  ٣يف االجتمــاع ال

ــى      ــذ نشــوب األزمــة، عل ــاً للمــرة األوىل من وهــم جيلســون مع
حتقيـــــق وثبـــــة حامســـــة إىل األمـــــام لتكفـــــل حتقيـــــق جنـــــاح   

  .)٤٥(وعاجل  كبري

ــة    ــودة يف ٥١٥٩ويف اجللســ ــان/أبريل  ٤، املعقــ نيســ
قريــر ، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه الت٢٠٠٥

املرحلــي الرابــع لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف        
__________ 

  )٤٣(  S/PV.5152 ٣٥-٣٢، الصفحات.  

  .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤(  

  .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥(  

. ودعـا ممثـل كـوت ديفـوار إىل املشـاركة يف      )٤٦(ديفوار كوت
املناقشــة. ووجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه الــس إىل مشــروع   

، طُــرح بعــد ذلــك للتصــويت واعتمــد باإلمجــاع دون )٤٧(ارقــر
ر مبوجبــه )، الــذي قــر٢٠٠٥( ١٥٩٤مناقشــة بوصــفه القــرار 

ــم        ــاق األم ــن ميث ــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع م ال
  املتحدة، مجلة أمور منها:

متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   قـــرر  
ــدعمه   ــيت تـ ــية الـ ــوات الفرنسـ ــىت   والقـ ــد حـ ــهر واحـ ــدة شـ ــار/ ٤ا ملـ  أيـ

  ؛٢٠٠٥  مايو

ــور       ــى الفـ ــل علـ ــة أن تعمـ ــراف اإليفواريـ ــع األطـ ــاب جبميـ أهـ
عــادل ودائــم لألزمــة احلاليــة،     نشــطة مــن أجــل إجيــاد حــل     وبصــورة

اد األفريقــــي برئاســــة الــــرئيس ســــيما مــــن خــــالل وســــاطة االحتــــ وال
  مبيكي؛  تابو

  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي قرر  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

 ٢٠٠٥أيار/مايو  املعقودة يف ٥١٧٣يف جلسته 

نيســــان/أبريل  ٢٦ملعقــــودة يف ، ا٥١٦٩يف اجللســــة   
ــ٢٠٠٥ ــرئيس (الصــ ، وج ــة   ه ال ــالة مؤرخ ــاه إىل رس ني) االنتب

موجهـة إىل رئـيس الـس مـن ممثـل       ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥
. واســتمع الــس بعــد ذلــك إىل إحــاطتني  )٤٨(جنــوب أفريقيــا

قدمهما نائـب وزيـر خارجيـة جنـوب أفريقيـا وممثـل نيجرييـا،        
  عضاء الس وممثل كوت ديفوار.  أدىل بعدمها ببيانات مجيع أ

__________ 

  )٤٦(  S/2005/186.  

  )٤٧(  S/2005/221.  

، الـيت أحيـل ـا اتفـاق بريتوريـا بشـأن       S/2005/270نظر الرسـالة    )٤٨(  
كوت ديفـوار والرسـالة املتعلقـة بـالقرار املتخـذ      عملية السالم يف 

مـن دسـتور كـوت ديفـوار موجهـة مـن وسـيط         ٣٥بشأن املـادة  
 االحتاد األفريقي إىل الزعماء اإليفواريني.
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ــن        ــا إن م ــوب أفريقي ــة جن ــر خارجي ــب وزي ــال نائ وق
دواعـــي ســـروره أن يشـــري إىل أن االجتمـــاع الـــذي اســـتغرق  
ثالثة أيام يف بريتوريا بني وسيط االحتاد األفريقي الرئيس تـابو  
مبيكــي، والقــادة السياســيني اإليفــواريني الرئيســيني اخلمســة،    

بريتوريــا، الــذي ميثــل أمــالً جديــداً   متخــض عــن توقيــع اتفــاق 
ة إىل تنفيـذ  لشعب كوت ديفـوار، ويـبني حاجـة جديـدة ملحـ     

التعهدات اليت قُطعت من قبل. وأشـار إىل أن االجتمـاع عقـد    
يف جو ودي ومريح للغاية، وكـان ذلـك إجنـازاً هـائالً يف حـد      
ــل        ــا، مث ــية جــرى تناوهل ــائل الرئيس ــن املس ــدداً م ــه، وأن ع ذات

يف ة ــــ ال القتاليــــ ل األعمــ هائي لكـوري والنـف الفـقالوإعالن 
كــوت ديفــوار، والشــروع يف عمليــة نــزع الســالح والتســريح 

مـن دسـتور    ٣٥وإعادة اإلدمـاج، واالنتـهاء مـن تعـديل املـادة      
كوت ديفوار. وقال نائب الوزير إن وسـيط االحتـاد األفريقـي    

بريتوريــا،  أبلــغ القــادة اإليفــواريني، وفقــاً للمطلــوب يف اتفــاق
. وقــال إن الــرئيس غبــاغبو أجــرى يف ٣٥بقـراره بشــأن املــادة  

وقــت الحــق مشــاورات مستفيضــة مــع جمموعــة واســعة مــن     
احملـــاورين، انبثـــق عنـــها رســـالة أساســـية مفادهـــا أن الـــرئيس   

لتفعيـل تعـديل الدسـتور     ٤٨غباغبو ينبغـي أن يسـتخدم املـادة    
، أشـار نائـب   عـداد اإلجنـازات احملققـة    كما قرر الوسـيط. ويف 

ــوار    ــة يف كـــوت ديفـ ــلحة الوطنيـ الـــوزير إىل أن القـــوات املسـ
والقوات اجلديـدة وافقـت علـى البـدء يف عمليـة نـزع السـالح        

ــاج يف   ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــايو  ١٥والتسـ ؛ وأن ٢٠٠٥أيار/مـ
عــدداً متزايــداً مــن الــوزراء التــابعني للقــوات اجلديــدة عــاد إىل  

ــة؛   ــؤولياته الوزاريـ ــويل مسـ ــدجان لتـ ــة   أبيـ ــة إذاعـ وأن مؤسسـ
وتليفزيون كوت ديفوار قد خفضت من بث التقارير السـلبية  
وبـــدأت بإذاعـــة تقـــارير إجيابيـــة حـــول اتفـــاق بريتوريـــا. ويف  

ط نائــب الــوزير الضــوء علــى أن األحــزاب الوقــت نفســه، ســلّ
اإليفواريــة طلبــت إىل األمــم املتحــدة أن تســاعدها علــى وجــه  

ــن   ــات واألم ــق مبســألة  العجــل يف جمــايل االنتخاب ــا يتعل . ويف م
االنتخابات، أشـار إىل أن القيـادة اإليفواريـة طلبـت إىل األمـم      

املتحــدة أن تنشــئ علــى الفــور هــيكالً حمايــداً مــن شــأنه أن        
ــوار، وأن    ــها يف كـــوت ديفـ ــة برمتـ ــة االنتخابيـ ــاعد العمليـ يسـ
تتـــدخل لـــدى الســـلطات اإليفواريـــة املعنيـــة عنـــد الضـــرورة.  

ــح   ــن، أوضـ ــية األمـ ــوص قضـ ــواريني   وخبصـ ــاء اإليفـ أن الزعمـ
التمســوا املســاعدة يف ثالثــة جمــاالت، هــي محايــة مواقــع جتمــع  
ــا      ــدريب ونشــر شــرطة قوامه ــف وت ــدة؛ وتوظي ــوات اجلدي الق

فرد يف الشمال لتجنب حدوث فراغ أمـين حاملـا تنتقـل     ٦٠٠
القوات اجلديدة إىل مناطق التجمع؛ ونـزع سـالح املليشـيات.    

ينبغــي أن يعــدل واليــة عمليــة   وقــال نائــب الــوزير إن الــس 
األمم املتحدة يف كوت ديفوار لتشمل آلية مراقبة االنتخابـات  
وتدعم نـزع سـالح املليشـيات، وأن يزيـد قـدرة العمليـة حـىت        
يتســـىن هلـــا االضـــطالع باملهـــام اإلضـــافية املنبثقـــة مـــن اتفـــاق 
بريتوريا. ويف اخلتام، أكد نائب الوزير أن اتمع الدويل عليـه  

ــالح     أن  ــزع السـ ــة نـ ــوري لعمليـ ــايف والفـ ــل الكـ ــوفر التمويـ يـ
والتســــريح وإعــــادة اإلدمــــاج، وأهــــاب بــــالس أن يتخــــذ  
ــات     ــرارات واخلطــوات الضــرورية لضــمان إجــراء االنتخاب الق
على النحو املتفق عليـه. وأشـار إىل أن االحتـاد األفريقـي يقـف      
على أهبة االستعداد للعمل مـع الـس يف هـذا الصـدد، وقـال      

ه يعتقــد أن إحــالل الســلم واالســتقرار يف كــوت ديفــوار      إنــ
سيكون لـه أثـر إجيـايب علـى بلـدان أخـرى خارجـة مـن الـرتاع          
ــراء     ــة إلجـــ ــروف املؤاتيـــ ــة الظـــ ــل لتهيئـــ ــعى إىل العمـــ وتســـ

    .)٤٩(انتخاباا

وتكلـم رئـيس نيجرييـا أولوسـيغون أوباسـانغو، باســم        
م هــام رئــيس االحتــاد األفريقــي، فقــال إن اتفــاق بريتوريــا معلــ 

ــاد حــل        ــة إىل إجي ــي الرامي ــاد األفريق ــود االحت ــق جه ــى طري عل
ــع       ــان جلميـ ــد حـ ــت قـ ــة، وإن الوقـ ــة اإليفواريـ ــلمي لألزمـ سـ
األطـراف املعنيـة أن تتخـذ إجـراءات ملموسـة. وقـال إن علــى       

__________ 

 .٢٦، والصفحة ٦إىل  ٢، الصفحات S/PV.5169انظر   )٤٩(  
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الس أن يعـزز وجـود األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار حـىت        
اتفــاق  تكــون واضــحة للعيــان يف مجيــع أحنــاء البلــد، وأن يؤيــد

مـن الدسـتور. وحـث     ٣٥بريتوريا وقرار الوسيط بشأن املادة 
ــة     ــة عملي كــذلك الــس علــى إجــراء اســتعراض عاجــل لوالي
األمم املتحدة يف كوت ديفوار وتوسـيعها، كـي يتسـىن للبعثـة     
املســـاعدة يف تنفيـــذ االلتزامـــات الـــيت تعهـــدت ـــا األطـــراف  

    .)٥٠(اإليفوارية

ع علـى اتفـاق بريتوريـا    ورحب أعضاء الـس بـالتوقي    
بوصفه إجنـازاً كـبرياً، وحثـوا مجيـع      ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٦يف 

األطراف املعنية على بـذل كـل جهـد ممكـن مـن أجـل التنفيـذ        
الكامل والفعال ألحكام االتفاق. ويف هذا السياق، أكد عـدد  
  مــــــن املــــــتكلمني أن اتفــــــاق بريتوريــــــا يكمــــــل اتفــــــاق      

ــا ــرا الثا   - لين ــاق أك ــذ   ماركوســي واتف ــي تنفي ــه ينبغ ــث، وأن ل
. وحث ممثـل مجهوريـة ترتانيـا    )٥١(أحكام مجيع تلك االتفاقات

املتحدة وسائل اإلعالم يف كوت ديفـوار علـى دعـم منجـزات     
ــة     ــيت حتققــت مــؤخراً، واالســتمرار يف نربــا اإلجيابي الســالم ال

. وأشـار ممثـل الواليـات    )٥٢(احلالية، بروح من املصاحلة الوطنية
توقف العنف بشكل فعلـي أمـر حيـوي لنجـاح     املتحدة إىل أن 

. ورأى ممثـل اجلزائـر أن العقبـات الـيت يحتمـل      )٥٣(هذا االتفاق
أن تعترض طريق تنفيذ االتفـاق سـيكون مـن األسـهل ختطيهـا      

األفريقــــي حتظــــى بــــدعم وثقــــة إذا ظلــــت وســــاطة االحتــــاد 
  .  )٥٤(الدويل  اتمع

__________ 

 .٧ و ٦تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٠(  

ــان)؛  ١٣(فرنســا)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٥١(   (الياب
 (اليونان). ١٨(رومانيا)؛ والصفحة  ١٤والصفحة 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

دة وحىت يتسىن املضي قـدماً بعمليـة السـالم، سـلط عـ       
ــة يف       ــات حــرة ونزيه ــد انتخاب ــة عق ــى أمهي أعضــاء الضــوء عل

مـن دسـتور    ٣٥؛ واالنتهاء من تعديل املادة )٥٥(موعدها املقرر
؛ واإلسراع ببدء برنامج نـزع  )٥٦(كوت ديفوار يف وقت مبكر

. ويف مـا يتعلـق   )٥٧(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وتنفيذه
مـن املهـم أيضـاً أن     باالنتخابات، قال ممثل اململكة املتحـدة إن 

ــرز    ــدم احملــ ــاس التقــ ــايري لقيــ ــدة معــ ــم املتحــ ــع األمــ . )٥٨(تضــ
، أعرب ممثل فرنسـا عـن األمـل يف أن    ٣٥يتعلق باملادة  ما ويف

القــرار املنتظــر أن يتخــذه الــرئيس غبــاغبو بشــأن تعــديل املــادة  
سيجعل يف اإلمكان بصفة ائيـة اجتيـاز هـذه العقبـة الرئيسـية      

. ويف ما يتعلق بعملية نزع السـالح  )٥٩(يف سبيل عملية السالم
ــر إن املســاعدة      ــل اجلزائ ــال ممث ــاج، ق ــادة اإلدم والتســريح وإع

  .)٦٠(املالية والتقنية الدولية ستكون حامسة إلجناح هذه العملية

وشدد عـدة ممـثلني علـى أن الـس ينبغـي أن يواصـل         
ــوار       ــى كــوت ديف ــذ نظــام اجلــزاءات املفروضــة عل رصــد تنفي

__________ 

 ١٠(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )٥٥(  
(اليابـــان)؛  ١٣(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة   ١١(بـــنن)؛ والصـــفحة  

(الربازيـل)؛ والصـفحة    ١٦(رومانيـا)؛ والصـفحة    ١٤والصفحة 
 (الصني). ٢٣

(اجلزائــر)؛  ١٢(فرنســا)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٥٦(  
ــاد الروســي)؛ والصــفحة   ١٧والصــفحة  ــدامنرك)؛  ١٧ (االحت (ال
(مجهوريــــة ترتانيــــا  ٢٠ (اليونــــان)؛ والصــــفحة ١٩والصــــفحة 

ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢١ املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢٢(الوالي
 (الفلبني).

ــفحة    )٥٧(   ــه، الصـ ــفحة  ٨املرجـــع نفسـ ــا)؛ والصـ ــة  ٩(فرنسـ (اململكـ
ــر)؛ والصــفحة   ١٢املتحــدة)؛ والصــفحة   ــان)؛  ١٨(اجلزائ (اليون

ــفحة  ــفحة   ٢٠والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢١(مجهوريــ
 (الصني). ٢٣حدة)؛ والصفحة (الواليات املت

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
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. وقـال ممثـل   )٦١(دم إحراز تقدم على أرض الواقـع بالنظر إىل ع
ءات، رغـــم أن املضـــي قـــدماً فيهـــا اململكـــة املتحـــدة إن اجلـــزا

ــا، كانــت مهمــة يف    مل يعــد ذا أولويــة يف ضــوء اتفــاق بريتوري
ــيت وصــلت       ــة ال ــة حنــو املرحل ــة الســالم اإليفواري ــك عملي حتري

ق . ورأى ممثـل اليابــان أن الوقـت لــيس مناسـباً للتطبيــ   )٦٢(إليهـا 
الفوري للجزاءات اليت تستهدف األفراد، حيـث أن األطـراف   
يف كـــوت ديفـــوار أبـــدت اســـتعدادها، مـــن خـــالل اتفـــاق       

. وأكـد ممثـل اليونـان علـى     )٦٣(بريتوريا، لتنشيط عملية السالم
أمهية تعاون األطـراف يف كـوت ديفـوار والبلـدان األخـرى يف      

ـــ   ــق اخلـــ ــع فريــــ ــة مــــ ــالقرار  املنطقــــ ــالً بــــ ــأ عمــــ رباء املنشــــ
٦٤()٢٠٠٥(  ١٥٨٤(.  

وأشار عـدد مـن األعضـاء إىل ضـرورة تعزيـز قـدرات         
ديفـوار حـىت يتسـىن هلـا الوفـاء       عملية األمم املتحـدة يف كـوت  

بواليتها املتزايدة دعماً لتنفيذ اتفاق بريتوريا، وأشاروا يف هـذا  
ــدعيم    ــايب يف تــ ــر بشــــكل إجيــ ــتعدادهم للنظــ ــدد إىل اســ الصــ

دة أن املـربر للتعزيـزات   . وذكـر ممثـل اململكـة املتحـ    )٦٥(العمليـة 
فــرد اســتند إىل احلالــة   ١ ٢٠٠املقترحــة ســابقاً البــالغ قوامهــا  

ــى       ــوار، وحــث األعضــاء عل ــدهورة يف كــوت ديف ــة املت األمني
تعديل توقعام، أخذاً يف االعتبار مـا طـرأ مـن تطـورات علـى      

__________ 

ــفحة    )٦١(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــفحة   ١٤املرجـــ ــا)؛ والصـــ  ١٥(رومانيـــ
ــتني)؛ والصـــــفحة   ــدامنرك)؛ والصـــــفحة  ١٨(األرجنـــ  ٢١ (الـــ

 (الواليات املتحدة).

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٢(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

ــنن)؛  ١٠(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٦٥(   (بـ
ــان)؛ والصــفحة   ١٣والصــفحة  ــا)؛ والصــفحة   ١٤(الياب (روماني

ــفحة   ١٥ ــتني)؛ والصـ ــفحة   ١٧(األرجنـ ــدامنرك)؛ والصـ  ٢٠(الـ
 (مجهورية ترتانيا املتحدة).

أرض الواقع بعد توقيع اتفاق بريتوريا. وأكد كـذلك ضـرورة   
ــة حفــظ الســالم حبيــث حتــل    إجيــاد اســتراتيجية مت طــورة لعملي

مكاــا تــدرجيياً عمليــات الشــرطة الــيت يقــوم ــا اإليفواريــون   
  .)٦٦(أنفسهم

وأكــد ممثــل كــوت ديفــوار أن اتفــاق بريتوريــا جيــري    
تنفيذه من جانب مجيع موقعيه. ودعـا إىل التعـاون الوثيـق بـني     
خمتلــف األطــراف اإليفواريــة واتمــع الــدويل مــن أجــل جنــاح  

يـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج الـيت أطلقــت        عمل
من جديد بعد أن جرى تعليقهـا لبضـعة أشـهر. وأَبلَـغ الـس      
أن الــرئيس غبــاغبو يعــد نفســه إللقــاء خطــاب علــى األمــة يف   

ــان/ ٢٧ ــادة   نيسـ ــأن املـ ــل بشـ ــاً   ٣٥أبريـ ــتور دعمـ ــن الدسـ مـ
للســـالم. وقـــال إن بلـــده يقـــدر تلقـــي اخلـــربة االستشـــارية       

اعدة مــن األمــم املتحــدة يف االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا واملســ
استناداً إىل أحكام الدسـتور. وأخـرياً، أعـرب املمثـل عـن أملـه       
أن يراعي الس الواقـع يف امليـدان عنـدما يعكـف علـى وضـع       
مشاريع القرارات املسـتقبلية بشـأن حـاالت األزمـة األفريقيـة،      

للـهياكل القياديـة    وأن يراعي احلاجة إىل تطبيق معيار منـوذجي 
للقوات احملايـدة املنخرطـة يف حفـظ السـالم يف غـرب أفريقيـا،       

  .)٦٧(مما سريسخ نزاهتها وخيلق الظروف الالزمة لتوطيد الثقة

، ٢٠٠٥أيار/مـايو   ٤املعقودة يف  ٥١٧٣ويف اجللسة   
اليت دعي ممثل كوت ديفوار إىل املشاركة فيهـا، أدرج الـس   

التقريــر املرحلــي الرابــع لألمــني  مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه
، ورسـالة  )٦٨(العام عن عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    

موجهــة إىل رئــيس الــس   ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٥مؤرخــة 
__________ 

 .١٠ و ٩ه، الصفحتان املرجع نفس  )٦٦(  

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

 .S/2005/186انظر   )٦٨(  
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ه الـرئيس (الـدامنرك) انتبـاه    . ووجـ )٦٩(من ممثل جنـوب أفريقيـا  
؛ مث طرحــه للتصــويت، واعتمــد  )٧٠(الــس إىل مشــروع قــرار 

ــاع ودون منا ــرار  باإلمجـ ــفه القـ ــة بوصـ )، ٢٠٠٥( ١٦٠٠قشـ
ــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن      ــذي مبوجب ال

  ا:ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منه

ــا    ـــمجيدع ـــع األطـ ـــراف إىل تنفيـ ـــذ اتفـ ـــاق بريتوريـ ــؤرخ ا ـ امل
  ا؛ــذاً تامــتنفي ٢٠٠٥نيسان/أبريل   ٦

خلطــوات أهــاب جبميــع األطــراف اإليفواريــة أن تتخــذ مجيــع ا   
ــات القادمــة حــرة ونزيهــة وشــفافة؛      ــة أن تكــون االنتخاب الالزمــة لكفال

ــرر  ـــمتديوقـ ـــد واليــ ـــة عمليــ ـــة األمــ ـــتحم املــ ـــدة يف كــ ـــوت ديفــ وار ــ
ـــووالي ـــالق ةـــ  حزيران/ ٤لفترة شهر حىت ، وات الفرنسية اليت تدعمهاـــ
  ؛  ٢٠٠٥  يونيه

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.    
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

 حزيـــــــران/ ٣ املعقـــــــودة يف ٥١٩٤يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٥  يونيه

ــة    حزيران/يونيــــه  ٣، املعقــــودة يف ٥١٩٤يف اجللســ
ــل كــوت  ٢٠٠٥ ــيت دعــي ممث ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،   ، ال

أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه التقريــر املرحلــي  
ــام عـــن عمليـــة األمـــم   املتحـــدة يف كـــوت  الرابـــع لألمـــني العـ

. ووجه الرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع     )٧١(ديفوار
، وإىل رسالتني موجهتني إىل رئـيس جملـس األمـن مـن     )٧٢(قرار

 )٧٣(٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٥ممثــل جنــوب أفريقيــا مــؤرختني  

__________ 

 .S/2005/270انظر   )٦٩(  

 .S/2005/282انظر   )٧٠(  

 .S/2005/186انظر   )٧١(  

 .S/2005/359انظر   )٧٢(  

 .S/2005/270انظر   )٧٣(  

، علــى التــوايل. مث طُــرِح مشــروع )٧٤(٢٠٠٥أيار/مــايو  ٢٣ و
ــد باإلمجــاع   ــرار للتصــويت، واعتم ودون مناقشــة بوصــفه   الق

)، الذي قرر مبوجبـه  الـس، متصـرفاً    ٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار 
    مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

أيد اتفاق بريتوريا وطالب مجيع املوقعني علـى االتفـاق ومجيـع      
  األطراف اإليفوارية املعنية بتطبيقه بالكامل ودون تأخري؛  

يفواريــة باختــاذ كافــة اإلجــراءات    طالــب مجيــع األطــراف اإل    
ــة      ــرة ونزيهـ ــة حـ ــة املقبلـ ــات العامـ ــون االنتخابـ ــة أن تكـ ــة لكفالـ الالزمـ
وشـفافة؛ وطلـب إىل األمـني العـام أن يقــوم، بنـاء علـى اتفـاق بريتوريــا،        
وكترتيــب اســتثنائي يتخــذ بعــد التشــاور مــع االحتــاد األفريقــي والــرئيس  

ــابو مبيكــي، بتعــيني ممثــل ســام معــين باالنتخ   ابــات يف كــوت ديفــوار،  ت
يكون مستقالً عن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ليسـاعد علـى   
وجه اخلصوص يف عمل اللجنة االنتخابية املستقلة والـس الدسـتوري،   

  العام؛  دون املساس مبسؤوليات املمثل اخلاص لألمني

قـــرر متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار    
ـــى   والقــوات الفر ـــا حتـ ــيت تدعمهـ ـــران/يونيه  ٢٤نســية ال ، ٢٠٠٥حزيـ

  على أن جيري جتديدهــا يف ذلك التاريخ احملدد ملدة سبعة أشهر.  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

ــته  ــودة يف ٥٢١٣يف جلســـ ــران/ ٢٤ املعقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٥  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٢١٣يف اجللسـ ــه  ٢٤، املعقـ حزيران/يونيـ
ــي     ، أدرج٢٠٠٥ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ الـ

ــم املتحــدة يف كــوت        ــة األم ــن عملي ــام ع ــني الع اخلــامس لألم
__________ 

، الــيت كُتبــت نيابــة عــن الــرئيس تــابو  S/2005/340انظــر الرســالة   )٧٤(  
ديفــوار، الــذي  مبيكـي، بصــفته وســيط عمليــة السـالم يف كــوت  

طلب مـن األمـم املتحـدة املشـاركة يف تنظـيم االنتخابـات العامـة        
يف كوت ديفوار عمـال باتفـاق بريتوريـا، وأمـل أن يوافـق جملـس       

ــا قريــ   ــن عم ــفافية     األم ــة خمتصــة لضــمان الش ــيني هيئ ــى تع ب عل
 واالحترام التام للقواعد اليت حتكم االنتخابات.
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. وأشـار األمـني   )٧٥(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٧ديفوار، املؤرخ 
العــام يف تقريــره إىل إحــراز بعــض التقــدم صــوب تنفيــذ اتفــاق 

ــع   ــذ التوقيــ ــا منــ ــه يف بريتوريــ ــان/أبريل  ٦عليــ ، ٢٠٠٥نيســ
مســألة األهليــة لرئاســة اجلمهوريــة، واالتفــاق  ســيما حــل  وال

بشأن توقيت الربنامج الوطين لنـزع السالح والتسريح وإعـادة  
ــوات      ــه، وخــروج الق ــة ب ــة املتعلق ــواحي اإلجرائي ــاج والن اإلدم
املســلحة الوطنيــة لكــوت ديفــوار والقــوات اجلديــدة أســلحتها  
 الثقيلــة مــن منطقــة الثقــة، وإقــرار وتنفيــذ األحكــام املتعلقــة       
بالنظام األساسي هليئة اإلذاعة والتلفزيون اإليفواريـة وإدارـا.   

زالــت أحكــام أخــرى رئيســية مل تنفــذ   ويف الوقــت نفســه، مــا
علــى وجــه الســرعة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باســتعادة الوحــدة  
الكاملة حلكومة املصاحلة الوطنية واألعمال التحضريية للجولة 

ال األمـني العـام إن عمليـة    األوىل من االنتخابات الرئاسية. وقـ 
األمم املتحدة يف كوت ديفوار حتتـاج إىل تعزيـز عاجـل كيمـا     
تتاح هلا القـدرة علـى أداء املسـؤوليات املنوطـة ـا أداًء فعـاالً،       
فضــالً عــن تلــك املهــام املتوخــاة هلــا يف إطــار اتفــاق بريتوريــا.  
وقــد طلــب لــذلك إىل جملــس األمــن أن يــأذن بنشــر قـــوات        

فـرداً وثـالث وحـدات شـرطة نظاميـة       ٢ ٠٧٦ إضافية عددها
ــى      ٣٧٥تضــم  ــاظ عل ــن واحلف ــوفري األم ــرداً للمســاعدة يف ت ف

القـانون والنظـام أثنـاء عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعــادة        
ــز حمــدود للعنصــر      ــب تعزي ــة، جبان ــة االنتخابي ــاج والعملي اإلدم

  .)٧٦(املدين يف البعثة

ــوار للمشــاركة يف املن      ــل كــوت ديف اقشــة. ودعــي ممث
؛ مث )٧٧(ووجه الرئيس (فرنسا) انتباه الـس إىل مشـروع قـرار   

__________ 

ــر    )٧٥(   ــر التقريــ ــالقرار  Add.1و  S/2005/398انظــ ــالً بــ ــدم عمــ ، املقــ
٢٠٠٤(  ١٥٢٨.( 

 .S/2005/398انظر   )٧٦(  

 .S/2005/409انظر   )٧٧(  

طرحــه للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه    
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، مجلـــة   مبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن 
    منها:  أمور

دة يف كـــوت ديفـــوار قـــرر متديـــد واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــ  
ــدة ســبعة       ــذات، مل ــرة بال ــيت تســاندها، يف هــذه امل والقــوات الفرنســية ال

  ؛  ٢٠٠٦  يناير كانون الثاين/ ٢٤أشهر، حىت 

أذن بزيادة يف قوام العنصر العسكري لعملية األمـم املتحـدة يف     
فـرداً إضـافياً، وبزيـادة يف عنصـر الشـرطة       ٨٥٠كوت ديفوار تصـل إىل  

فرداً من أفـراد الشـرطة املدنيـة، مبـا      ٧٢٥حد هلا إىل املدنية يصل أقصى 
يف ذلـــك ثـــالث وحـــدات شـــرطة مشـــكلة ومـــا يلـــزم مـــن األفـــراد         

  اإلضافيني؛    املدنيني

، ٢٠٠٥كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١قــــرر القيــــام، حبلــــول   
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت        ــوات التابعــة لعملي ــتعراض مســتوى الق باس

املدنيــة، يف ضــوء احلالــة يف كــوت ديفــوار، مبــا يف ذلــك عنصــر الشــرطة 
ملقبلــة وعلــى أســاس املهــام الــيت  ديفــوار يف أعقــاب االنتخابــات العامــة ا 

زال يـتعني االضـطالع ـا، وذلـك بغيـة ختفـيض ذلـك املسـتوى مـرة           ما
  االقتضاء؛    أخرى، حسب

حــــدة يف كــــوت ديفــــوار باســــتخدام أذن لعمليــــة األمــــم املت  
يتــها، يف حــدود قــدراا ويف   الوســائل الالزمــة لالضــطالع بوال   مجيــع

  مناطق انتشارها؛  

ــرار،        ــاذ القـ ــاريخ اختـ ــن تـ ــارا مـ ــية، اعتبـ ــوات الفرنسـ أذن للقـ
ــة    ــائل الالزمـ ــع الوسـ ــتخدام مجيـ ــدة يف   باسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــدعم عمليـ لـ

ـــ  كــــوت ني عمليــــة األمــــم املتحــــدة ديفــــوار وفقــــاً لالتفــــاق املــــربم بـ
  الفرنسية.    والسلطات

  
ــرئيس يف      ــان صــادر عــن ال ــن   بي ــس األم جلســة جمل

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦املعقودة يف  ٥٢٢١

متوز/يوليـــــــه  ٦، املعقـــــــودة يف ٥٢٢١يف اجللســـــــة   
، وجه الس دعوة إىل ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة   ٢٠٠٥



٢٠٠٧-٢٠٠٤، مرجع ممارسات جملس األمن 
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، )٧٨(يف املناقشــة. وأدىل الــرئيس (اليونــان) ببيــان باســم الــس
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

ليت تبذهلا وساطة االحتاد األفريقي لكي تتسـم  رحب باجلهود ا  
االنتخابـــات املقبلـــة يف كـــوت ديفـــوار باملصـــداقية وجتـــري يف املواعيـــد 
احملددة، وجدد تأييده الكامـل لوسـيط االحتـاد األفريقـي؛ وأشـار إىل أنـه       

؛ وطالــب ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٦أيــد اتفــاق بريتوريــا الــذي وقِّــع يف     
هــذا االتفــاق ومجيــع األطــراف اإليفواريــة مجيــع األطــراف املوقعــة علــى 

املعنية بأن تنفذ بالكامل وبدون تأخري مجيـع مـا قطعتـه علـى نفسـها مـن       
ــاً باجلــدول       ــد متام ــأن تتقي ــي، وب ــام وســاطة االحتــاد األفريق ــات أم التزام

  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٩الزمين الذي اتفق عليه يف بريتوريا يف 

لتشــاور الوثيــق مــع وســاطة أكــد أنــه علــى اســتعداد للقيــام، با   
االحتاد األفريقي، بفرض اجلزاءات الفرديـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرتني     

ــرار   ١١ و ٩ ــن القـ ــذه   ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـ ــون هـ ــن ال حيترمـ ــى مـ ) علـ
  التعهدات أو يعوقون تنفيذها تنفيذاً كامالً.  

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 /تشـــــــــــــرين األول ١٤املعقـــــــــــــودة يف  ٥٢٨١

    ٢٠٠٥  أكتوبر

ــة    ــودة يف )٧٩(٥٢٧٨يف اجللســـ ــرين  ١٣، املعقـــ تشـــ
، وجــه الــرئيس (رومانيـا) انتبــاه أعضــاء  ٢٠٠٥األول/أكتـوبر  

 ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٦الــس إىل رســالة مؤرخــة   
. واســـتمع )٨٠(موجهـــة إىل رئـــيس الـــس مـــن ممثـــل نيجرييـــا

__________ 

 .S/PRST/2005/28انظر   )٧٨(  

ــة   )٧٩(   ــة يف   ٥٢٥٣يف اجللســـــــ ــة خاصـــــــ ــودة كجلســـــــ ، املعقـــــــ
قــدمها ، اســتمع الـس إىل إحاطــات  ٢٠٠٥آب/أغسـطس   ٣١

وزير دفاع جنوب أفريقيـا، وممثـل نيجرييـا (ممـثالً لـرئيس االحتـاد       
األفريقـــي)، واملمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام يف كـــوت ديفـــوار. 
وتبــادل أعضــاء الــس وممثــل كــوت ديفــوار اآلراء مــع مقــدمي  

 اإلحاطات.

ــالة    )٨٠(   ــر الرســ ــان  S/2005/639انظــ ــا بيــ ــل ــ ــيت أحيــ ــق  ، الــ متعلــ
ديفــوار صــادر عــن االجتمــاع األربعــني لــس الســالم     بكــوت

 

ــا، واملفــوض    ــة نيجريي ــر خارجي  الــس إىل إحاطــات مــن وزي
مبفوضــية االحتــاد األفريقــي، واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف    
كوت ديفوار، واملمثـل السـامي املعـين باالنتخابـات يف كـوت      

    ديفوار، أدىل بعدها ممثل كوت ديفوار ببيان.

وأعرب وزير خارجيـة نيجرييـا عـن القلـق إزاء احلالـة        
ل أن تكــون متفجــرة، مشــرياً إىل  يف كــوت ديفــوار الــيت حيتمــ 

أصبح بادياً بوضوح متزايد أن الفتـرة االنتقاليـة املتوخـاة يف     ما
ماركوسي ال ميكن أن تتوج باالنتخابات املتوقـع   - اتفاق لينا

. وبنـاًء عليـه،   ٢٠٠٥أكتـوبر   تشـرين األول/  ٣٠إجراؤها يف 
أصـبح مــن الضـروري بشــكل عاجـل أن ينظــر اتمـع الــدويل     

ك التـاريخ. ويف هـذا   يف كيفية إدارة احلالـة يف امليـدان بعـد ذلـ    
الســياق، أشــار الــوزير إىل أن كــل مــن جملــس الســالم واألمــن 
ــدول غــرب       ــة االقتصــادية ل ــي واجلماع ــاد األفريق ــابع لالحت الت
أفريقيــا عقــدا مــؤخراً مــؤمتري قمــة ملعاجلــة األزمــة اإليفواريــة، 
واختذا قرارات بشأن التطـورات احملتملـة يف كـوت ديفـوار إذا     

. ٢٠٠٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٣٠حبلـول  مل تعقَد انتخابات 
وكرر طلب جملس السالم واألمن بـأن ينظـر الـس يف زيـادة     
قوة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار زيـادة كـبرية حـىت ميكنـها      
ــار إىل أن    ــة. وأشـ أن تتحمـــل املزيـــد مـــن املســـؤوليات بفعاليـ
القوام احلايل املأذون بـه للقـوات التابعـة لعمليـة األمـم املتحـدة       

ــزع    “أقــل بكــثري” ــتم ن مــن املســتوى املطلــوب إذا أريــد أن ي
السالح بصورة ذات مصداقية يف كـوت ديفـوار. ويف اخلتـام،    
ناشد الوزير الس أن يتصرف بنفس الشعور باإلحلاح الـذي  
أبداه جملس السالم واألمن واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     

رارات أفريقيــا، وأن يقــر علــى وجــه الســرعة مــا اختــذاه مــن قــ  
__________ 

ــدول      ــاء الــ ــتوى رؤســ ــى مســ ــي علــ ــاد األفريقــ ــن لالحتــ واألمــ
ــا يف   ــود يف أديــــس أبابــ ــات، املعقــ ــرين األول/ ٦واحلكومــ  تشــ

 .٢٠٠٥  أكتوبر
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بشأن كوت ديفوار وبتعزيز قوة عملية األمم املتحـدة. وشـدد   
أيضاً على ضرورة كفالة إقامة مجيع اهلياكل الضـرورية حلكـم   

، قبــل ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٣٠كــوت ديفــوار بعــد  
  .  )٨١(ذلك التاريخ

وأَبلَــغ املفــوض مبفوضــية االحتــاد األفريقــي الــس أن     
ع لالحتـاد األفريقـي اختـذ عـدداً مـن      جملس السالم واألمـن التـاب  

تشـرين   ٣٠القرارات اهلامة بشأن كوت ديفوار لفترة ما بعـد  
ــوبر  األول/ ــق   ٢٠٠٥أكتـ ــات املتفـ ــتمرار الترتيبـ ــمل اسـ ، تشـ

شـهراً.   ١٢تتجـاوز   ماركوسي لفترة ال - عليها يف اتفاق لينا
وقـــال إن جملـــس الســـالم واألمـــن أوضـــح أيضـــاً دور اتمـــع 

عمليــة الســالم اإليفواريــة، ال ســيما الــدور      الــدويل يف دعــم 
املتوقـع أن تؤديـه األمـم املتحـدة. وأكـد املفـوض أن القــرارات       

تشـرين األول/أكتـوبر    ٦اليت اختذها جملس السـالم واألمـن يف   
دف إىل منح زخم جديد لعملية السـالم عـن طريـق     ٢٠٠٥

تصميم ومشاركة أكرب من جانب اتمع الـدويل ودعـم أكـرب    
ألطــراف اإليفواريــة والتأكيــد عليهــا للوفــاء بالتزاماــا      امــن 

وتعهـــداا. ودعـــا األطـــراف اإليفواريـــة واتمـــع الـــدويل إىل 
االســتفادة اســتفادة تامــة مــن الفتــرة االنتقاليــة املمــددة ملعاجلــة  
ــال األطــراف      ــة. وأشــار إىل وجــوب امتث ــع املســائل املعلق مجي

وإىل ضرورة استعداد اتمـع   امتثاالً تاماً اللتزاماا وتعهداا،
الدويل ملمارسة الضغط الالزم وفرض اجلـزاءات الالزمـة علـى    
ــة دور      ــب تقويـ ــه، جيـ ــت نفسـ ــرة. ويف الوقـ ــراف املقصـ األطـ
ــوار        ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــن عملي ــل م وحضــور ك
ــوار. ويف      ــات يف كــوت ديف ــين باالنتخاب ــل الســامي املع واملمث

تأييد القرارات الصادرة عـن   اخلتام، حث املفوض الس على
ــدابري الضــرورية       ــى اختــاذ كــل الت ــن وعل ــس الســالم واألم جمل

__________ 

 .٥-٣، الصفحات S/PV.5278انظر   )٨١(  

لـــدفع قـــدماً بعمليـــة الســـالم يف    األخـــرى الـــيت ـــدف إىل ا  
  .  )٨٢(ديفوار  كوت

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام يف كـوت ديفـوار      
يسـلكوا الطريـق اجلديـد إىل السـالم      أن الزعماء اإليفواريني مل

ه جملس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي. ويف     كما رمس
الوقــت نفســه، تقــف بضــعة حتــديات كــبرية يف طريــق الســالم  
واألمن املستدامني، وال سـيما تفشـي انعـدام األمـن، واجلمـود      
ــاج، ويف     ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ ــزع السـ ــة نـ يف عمليـ
التحضري لالنتخابات، فضـالً عـن وسـائط اإلعـالم التهجميـة.      
ــهاكات املســتمرة حلقــوق     ــق بوجــه خــاص االنت ــثري القل وممــا ي
اإلنسـان الــيت تشـكل ســبباً ونتيجــة، يف نفـس الوقــت، لألزمــة    
اإليفوارية. وأعرب عـن القلـق ألن مـرتكيب هـذه االنتـهاكات      
متتعوا حىت ذلك الوقـت بـاإلفالت شـبه الكامـل مـن العقـاب،       

إىل جملـس  وشدد جمدداً على الدعوة اليت وجههـا األمـني العـام    
األمــن للنظــر علــى وجــه االســتعجال يف تقريــر اللجنــة الدوليــة 
للتحقيـــق يف املــــزاعم بشـــأن االنتــــهاكات اخلطـــرية حلقــــوق    
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل املرتكبـة يف كـوت ديفـوار.    
ــيت       ــدابري ال ــن الت ــل اخلــاص إىل عــدد م ــام، أشــار املمث ويف اخلت

ــذه جم    ــا اخت ــة م ــا ملتابع ــي اختاذه ــن    ينبغ ــن م ــس الســالم واألم ل
قرارات تشمل (أ) ضرورة قيـام الـس بتأييـد قـرارات جملـس      
الســالم واألمــن؛ (ب) ضــرورة عقــد اجتمــاع للفريــق العامــل  
الــدويل، علــى وجــه االســتعجال، ــدف حتديــد جــدول زمــين  

ــام    ــد لتنفيــــذ األحكــ ــن اتفــــاق بريتوريــــا؛    جديــ املتبقيــــة مــ
ــة ضـــرورة تعـــيني رئـــيس وزراء جديـــد وحكو  (ج) مـــة وطنيـ

جديـدة لكـوت ديفــوار، يف أسـرع وقــت ممكـن؛ (د) ضــرورة     
تقـــدمي توصـــيات، يف الوقـــت املناســـب، حـــول دور اجلمعيـــة  

؛ ٢٠٠٥الوطنية بعد انتهاء واليتـها يف كـانون األول/ديسـمرب    
__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٨٢(  
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(هـــ) ضــرورة تقــدمي الــدعم للرئيســني أوباســاجنو ومبيكــي يف   
ضـيح دور  زيارما املقبلـة إىل كـوت ديفـوار؛ (و) ضـرورة تو    

األمم املتحدة، نظـراً للمهـام احليويـة وامللموسـة الـيت يتوقـع أن       
ــا يف إطـــــار دعـــــ    ــوم ـــ ــب الرئيســـــية   تقـــ م تنفيـــــذ اجلوانـــ

  .)٨٣(السالم  لعملية

وأشــار املمثــل الســامي املعــين باالنتخابــات يف كــوت    
ــة املســتقلة يف      ــة االنتخابي ــدور الرئيســي للجن ــوار إىل أن ال ديف

بيــة وتوضــيح األســئلة املتعلقــة باجلنســية  إجــراء العمليــة االنتخا
وحتديد اهلوية والتجـنس، مل يتأكـد إال بعـد أن تـدخل وسـيط      
االحتــاد األفريقــي، بنــاء علــى طلــب املمثــل الســامي نفســه.        
وبالنظر إىل أن تشكيل اللجنة انتـهى وأصـبح انتخـاب أعضـاء     
مكتبها وشيكاً، قال املمثل السامي إن أصعب مهمة تواجههـا  

ة التحقـق مـن اهلويـات ومعـايري األهليـة لالنتخـاب.       هي مسـأل 
وشدد املمثل السامي على أن العمليـة االنتخابيـة ال ميكنـها أن    
متضي قدماً بفعالية إال يف ظل وضع أمـين مالئـم يف كـل أحنـاء     

غـىن عنـهما    البلد، حيث إن حرية احلركة واحلريـة الفكريـة ال  
ــة مقب     ــة حقيقي ــات دميقراطي ــن أجــل ضــمان انتخاب ــة مــن  م ول

اجلميع. وقال إنه يعتقد أن االقتراح بتمديـد املرحلـة االنتقاليـة    
شـــهراً ســـيكون كافيـــاً إىل حـــد كـــبري  ١٢لفتـــرة ال تتجـــاوز 

  .)٨٤(للتحضري لالنتخابات وإلجراء انتخابات حرة ونزيهة

وقال ممثل كـوت ديفـوار إن التقريـر السـادس لألمـني        
ــار بشــكل  يأخــذ بعــني االع ال )٨٥(العــام عــن كــوت ديفــوار  تب

كــاف حقيقــة أن كــوت ديفــوار يف حالــة حــرب منــذ ثــالث   
ــهما     ــد حيتلــ ــريب للبلــ ــمايل والغــ ــزأين الشــ ــنوات، وأن اجلــ ســ

__________ 

 ٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٨٣(  

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٨٤(  

ــر   )٨٥(   ــر التقريــــــ ــالقرار  S/2005/604انظــــــ ــدم عمــــــــالً بــــــ ، املقــــــ
٢٠٠٥(  ١٦٠٣.( 

ــزام      ــى الت ــد عل املتمــردون. ويف الوقــت نفســه، أكــد مــن جدي
ــة      ــرور الســلع واألشــخاص وحري ــه بضــمان ســالمة م حكومت
حركة القوات احملايـدة. ويف مـا يتعلـق بـالقرارات الـيت اختـذها       
جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقـي، قـال إن الـرئيس    
ــؤدي القســم     ــد الرئاســة إىل أن ي ــاغبو ســيبقى ممســكاً مبقالي غب
الرئيس اجلديد نتيجـة تعـذر إجـراء االنتخابـات الرئاسـية كمـا       
كــان مقــرراً، وذلــك أساســاً ألن املتمــردين مــا زالــوا حيملــون   

قـال إنـه علـى ثقـة بـأن      السالح، وألن البلد ما زال مقسـماً. و 
تشـــرين  ٣٠الترتيبـــات اخلاصـــة باحلكومـــة يف فتـــرة مـــا بعـــد  

الــيت اقترحهــا جملــس الســالم واألمــن      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 
ســتجعل مــن املمكــن لعمليــة الســالم أن تســتمر، وهــي عمليــة 
كانت متوقفة وقتئذ أساساً بسبب تعطُّل عملية نـزع السـالح   

ه حيـدوه وطيـد األمـل يف    والتسريح وإعـادة اإلدمـاج. وقـال إنـ    
أن يصادق الس على قرارات جملس السـالم واألمـن، وأكـد    
ضــرورة وضــع حــد للمناقشــات الــيت تــدور حــول مــا يســميه   

، حــىت ميكــن جلميــع األطــراف أن  “فراغــاً دســتورياً”الــبعض 
ــات حــرة وشــفافة علــى      ــدأ العمــل اســتعداداً إلجــراء انتخاب تب

طـة الطريـق الـواردة يف    أساس خمتلف االتفاقات، وبالذات خار
ــا املـــؤرخ    ــاق بريتوريـ ــان/أبريل  ٦اتفـ ، وإعـــالن ٢٠٠٥نيسـ

  .  )٨٦(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩بريتوريا املؤرخ 

ــة    ــودة يف )٨٧(٥٢٨١ويف اجللســ ــرين  ١٤، املعقــ تشــ
ــوبر  ــوار إىل    ٢٠٠٥األول/أكت ــل كــوت ديف ــي ممث ــيت دع ، وال
__________ 

 .١٢ و ١١، الصفحتان S/PV.5278انظر   )٨٦(  

ــرين  ١٣، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف ٥٢٧٩يف اجللســـة   )٨٧(   تشـ
ــوبر  ، تبــادل أعضــاء الــس اآلراء مــع وزيــر     ٢٠٠٥األول/أكت

خارجية نيجرييـا، واملفـوض مبفوضـية االحتـاد األفريقـي، واملمثـل       
مثـل السـامي لألمـني    ديفـوار، وامل  اخلاص لألمـني العـام يف كـوت   

 العام املعين باالنتخابات يف كوت ديفوار.
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 ٨٨(لـس املشاركة فيها، أدىل الرئيس (رومانيا) ببيان باسـم ا( .
    ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

أعرب عن تقديره جلهـود االحتـاد األفريقـي، وجلهـود اجلماعـة        
االقتصادية لدول غرب أفريقيا وزعماء املنطقـة، واملمثـل اخلـاص لألمـني     
العام واملمثـل السـامي املعـين باالنتخابـات لتعزيـز السـالم واالسـتقرار يف        

  يد دعمه الكامل هلذه اجلهود؛  كوت ديفوار، وكرر تأك

أيــد القــرار الــذي اختــذه جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد     
املعقــودة علــى  ٤٠األفريقــي بشــأن احلالــة يف كــوت ديفــوار يف جلســته  

مســتوى رؤســاء الــدول واحلكومــات، وأعــرب عــن عزمــه اختــاذ كافــة    
أجـل تنظـيم    التدابري الالزمة بسرعة لدعم تنفيذه على النحو املالئم، مـن 

انتخابات حرة ونزيهـة ومفتوحـة للجميـع وتتسـم بالشـفافية واملصـداقية       
ــث ال ت   ــن وحبيـ ــت ممكـ ــرب وقـ ــوم  يف أقـ ــاوز يـ ــرين األول/ ٣٠تجـ  تشـ

  ؛  ٢٠٠٦  أكتوبر

ماركوسـي، وأكـرا    - أعاد التأكيد على أنـه أيـد اتفاقـات لينـا      
ة علــى الثالـث، وبريتوريـا، وطلــب إىل مجيـع األطـراف اإليفواريــة املوقعـ     

هذه االتفاقات، وكذلك إىل مجيـع األطـراف اإليفواريـة املعنيـة أن تنفـذ      
  التزاماا مبوجب هذه االتفاقات تنفيذاً كامالً ودون إبطاء.  

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٢القرار   

 تشـرين األول/  ١٨ املعقـودة يف  ٥٢٨٣يف جلسته 

    ٢٠٠٥أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٨ ، املعقــــــــودة يف٥٢٨٣يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــل كــوت    ٢٠٠٥األول/أكت ــوة إىل ممث ــس دع ، وجــه ال

ديفوار للمشاركة يف املناقشة. مث وجه الرئيس (رومانيا) انتبـاه  
ــرار  ــه بعـــدها للتصـــويت،  )٨٩(الـــس إىل مشـــروع قـ ؛ وطرحـ

ــرار   ــفه القــ ــة بوصــ ــاع ودون مناقشــ  ١٦٣٢واعتمــــد باإلمجــ
__________ 

 .S/PRST/2005/49انظر   )٨٨(  

 .S/2005/653انظر   )٨٩(  

الفصـل   )، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب ٢٠٠٥(
    السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

كـانون األول/ديسـمرب    ١٥قرر متديد والية فريق اخلرباء حـىت    
، وطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري اإلداريــة الالزمــة       ٢٠٠٥
  لذلك؛  

تكمل ـــوجز مســـي مـــر خطـــإىل فريق اخلرباء تقدمي تقريطلــب   
ــس، إىل  ــعالـ ــقمن ال ١٤املشكلة مبوجب الفقرة  ن طريق اللجنةــ رار ــ

عن ، ٢٠٠٥ديسـمرب  انون األول/ــ ك ١ل ـك قبـوذل)، ٢٠٠٤( ١٥٧٢
 ١٥٧٢رار ـــ ن القـــ م ٧رة ـــ ب الفقـــ يت فرضت مبوجـــ دابري الـــ ذ التـــ تنفي

ـــ) وأعي٢٠٠٤( ـــد تأكيـ ـــدها مبوجـ ـــب الفقـ ـــم ١رة ـ ـــن القـ  ١٥٨٤رار ـ
  ؛  يات يف هذا الصددــع توصــم)، ٢٠٠٥(

  ي املسألة قيد نظره الفعلي.  قرر أن يبق  
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٣٣القرار   

تشـــــــرين  ٢١ املعقـــــــودة يف ٥٢٨٨يف جلســـــــته 

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٨يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــوار إىل    ٢٠٠٥األول/أكت ــل كــوت ديف ــي ممث ــيت دع ، وال

الـــس إىل املشـــاركة فيهـــا، وجـــه الـــرئيس (رومانيـــا) انتبـــاه  
ــرار  ــالة املؤرخــة   )٩٠(مشــروع ق تشــرين  ٦، وكــذلك إىل الرس
املوجهــة إىل رئــيس الــس مــن ممثــل      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

ــا ــك للتصــويت،     )٩١(نيجريي ــد ذل ــرار بع . وطــرح مشــروع الق
ــا  ــد باإلمجـــــ ــرار   واعتمـــــ ــفه القـــــ ــة بوصـــــ ع ودون مناقشـــــ

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦٣٣
    لسابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:الفصل ا

__________ 

 .S/2005/661انظر   )٩٠(  

 أعاله). ٨٠(انظر احلاشية  S/2005/639انظر   )٩١(  
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ــث    رئيس االحتاد األفريقي ورئيس اجلماعة االقتصادية حـــــــــــ
ــل ــدول غـ ــرب أفريقيـ ــا ووسيط االحتـ ــاد األفريقـ ــي علـ ــى التشـ ــاور مـ ع ـ

عد غايته يف مو، ة القيامـــل كفالـــن أجـــة مـــراف اإليفواريـــع األطـــمجي
  ؛  دـوزراء جدي يسـيني رئـبتع، ٢٠٠٥  وبرـأكت رين األول/ـتش  ٣١

الحيات ــ ع الصــ وزراء جبميــ يس الــ ع رئــ على وجوب متتشدد   
ووجوب توافر كافة املوارد احلكومية املالية واملادية ، روريةــــــــــــــــــــالض

وضمان ، ة أداء احلكومةــــ مان فعاليــــ ل ضــــن أجــــ م، هـــ رية لديـــوالبش
ــاألمن ونشر اخلدمات اإلدارية والعامة يف مجيع أرجاء األراض ي ـــــــــــــــــ

ــاإليفواري ـــوقي، ةــ ـــادة برنــ ـــامج نــ ـــزع الســ ـــالح والتســ ـــريح وإعــ ادة ــ
ـــاإلدم ـــاج وعمليــــ ـــات نــــ ـــزع ســــ ـــاملليشالح ــــ ـــيات وتفكيكهــــ ، اــــ

ـــوكفال ـــنزاه ةـــ ـــة عمليـــ ـــة حتديـــ ـــهلويد اـــ ـــة وتســـ ـــجيل النـــ ، اخبنيـــ
بـدعم   ،راء انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافةـــ ي إىل إجــيفض اــمب

  ؛من األمم املتحدة

يـــق العامـــل الـــدويل أن يضـــع خريطـــة طريـــق، طلـــب إىل الفر  
بالتشاور مع مجيع األطراف اإليفوارية، إلجراء انتخابـات حـرة ونــزيهة    

تشـرين   ٣١يتجـاوز   ومفتوحة وشفافة يف أقـرب وقـت ممكـن، علـى أالّ    
  ؛  ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

 كالــــأش مجيع عن باالمتناع اإليفوارية األطراف مجيعطالـــب   
ــالتح ــعل ريضــــ ، اإلعالم وسائل من وسيلة أي يف نفوالع الكراهية ىــــ

 لــــــكام يف اــــــوتفكيكه ياتــــــسالح امليليش برتع الفور على بالقيامو
 تنقل منع على ديفوار لكوتاـــاورة   البلدانوحـــث   ؛الـــوطين  التراب

  .ديفوار كوت إىل حدودها عرب األسلحة لـنق أو اتلنيـاملق
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف  ٥٣١٤ ــاين/  ٣٠املعقـــــــ ــرين الثـــــــ  تشـــــــ

    ٢٠٠٥  نوفمرب

تشــــــــرين  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٣١٤يف اجللســــــــة   
، وجـــه الـــس دعـــوة إىل ممثـــل كـــوت ٢٠٠٥الثـــاين/نوفمرب 

املناقشــــــــــة. وأدىل الــــــــــرئيس ديفــــــــــوار للمشــــــــــاركة يف 

ويف مجلـة مـا أورده    .)٩٢(الروسي) ببيان باسـم الـس   (االحتاد
  الس يف البيان أنه:

وجــه الســرعة بتعــيني رئــيس للــوزراء يف  أكــد أن القيــام علــى    
كوت ديفوار يعد أمراً بالغ األمهية بالنسبة إلطالق عملية السـالم جمـدداً   
وصــوالً إىل إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة مفتوحــة للجميــع وتتســم        

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١بالشفافية يف موعد ال يتجاوز 

فات بـني األطـراف   أعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار اخلال  
ــيس        ــوزراء ورأى وجــوب تســمية رئ ــيس ال ــيني رئ ــأن تع ــة بش اإليفواري

  الوزراء دون مزيد من التأخري؛  

أعـرب عــن تأييــده التــام للفريــق العامــل الــدويل وصــادق علــى    
، ورحــب بقــراره ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨بيانــه اخلتــامي املــؤرخ 

ــان يف    ــدجان،  كــانون األول ٦املتصــل بعقــد اجتمــاع ث /ديســمرب يف أبي
  وحث الفريق على إبقاء الس على علم بنتائج أعماله؛  

أعاد تأكيد استعداده للقيام، يف ظل التشـاور الوثيـق مـع فريـق       
الوســاطة التــابع لالحتــاد األفريقــي، بفــرض تــدابري فرديــة مــن التــدابري         

) ويف ٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١١ و ٩املنصوص عليها يف الفقرتني 
  ).  ٢٠٠٥( ١٦٣٣ار القر
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

ــودة يف  ٥٣١٨ ــانون األول/ ٩املعقـــــــــــــ  كـــــــــــــ

  ٢٠٠٥  ديسمرب

ــة    ــودة يف ٥٣١٨يف اجللســـــــ ــانون  ٩، املعقـــــــ كـــــــ
ــل كــوت   ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ، وجــه الــس دعــوة إىل ممث

ديفـــوار للمشـــاركة يف املناقشـــة. ووجـــه الـــرئيس (اململكـــة      
ــاه أعضــ  كــانون  ٨اء الــس إىل رســالة مؤرخــة  املتحــدة) انتب

ــيس     ٢٠٠٥األول/ديســمرب  ــام إىل رئ ــني الع ــن األم ــة م موجه
__________ 

 .S/PRST/2005/58انظر   )٩٢(  
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. ويف )٩٤(. مث أدىل الـرئيس ببيـان باسـم الـس    )٩٣(جملس األمن
    أنه:  مجلة ما أورده الس يف البيان

رحــب بتعــيني الســيد تشــارلز كونــان بــاين رئيســاً للــوزراء يف     
  دعمه له؛  كوت ديفوار، وأعرب عن كامل 

كــانون  ٦ي للفريــق العامــل الــدويل املــؤرخ  أيــد البيــان اخلتــام   
؛ وأعـاد تأكيـد تأييـده للقـرار الـذي اختـذه جملـس        ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، الــذي يشــدد علــى أن الــوزراء 
ــؤولون أمــــام رئــــيس الــــوزراء الــــذي يتمتــــع بكامــــل الســــلطة        مســ

  حكومته؛    على

كَّر وأكَّد أن رئيس الوزراء جيب أن يتمتـع بكافـة السـلطات    ذ  
 ١٦٣٣وتتاح له مجيع املـوارد الضـرورية، علـى النحـو الـوارد يف القـرار       

)، وشدد علـى أمهيـة أن تنفـذ األطـراف اإليفواريـة هـذا القـرار        ٢٠٠٥(
  تنفيذاً كامالً حتت إشراف الفريق العامل الدويل؛  

تـأخري، كـي يتسـىن لـرئيس     حث على تشكيل احلكومـة دومنـا     
ــيت حــددها        ــق ال ــة الطري ــذ خارط ــت ممكــن، تنفي ــرب وق ــوزراء، يف أق ال
الفريق العامل الدويل، وطلب من فريق الوساطة والفريق العامـل الـدويل   

  رصد هذه املسألة عن كثب؛  

كرر دعمه التام للممثل اخلاص لألمـني العـام واملمثـل السـامي       
  املعين باالنتخابات.  

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

 كـانون األول/  ١٥ املعقـودة يف  ٥٣٢٧يف جلسته 

  ٢٠٠٥ديسمرب 

كــــــــانون  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٣٢٧يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــه   ٢٠٠٥األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج الــ
__________ 

، الــيت أحيــل ــا البيــان الــذي أصــدره S/2005/768انظــر الرســالة   )٩٣(  
الفريق العامل الدويل املعين بكوت ديفوار عقـب اجتماعـه الثـاين    

 .٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٦الذي عقد يف أبيدجان يف 

 .S/PRST/2005/60انظر   )٩٤(  

موجهــة إىل  ٢٠٠٥تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٧رســالة مؤرخــة  
 ١٥٧٢عمـالً بـالقرار   رئيس الس من رئـيس اللجنـة املنشـأة    

) بشأن كوت ديفوار، حييل ا التقرير النهائي لفريـق  ٢٠٠٤(
. ويف ذلــك التقريــر، الحــظ  )٩٥(اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار 

ــي      ــة، وينبغ ــة لكــوت ديفــوار عالي ــات الدفاعي ــق أن النفق الفري
لس األمن أن يدعو حكومة كوت ديفوار إىل تقدمي بيانـات  

. ولـئن وجِـد مثـة    ٢٠٠٥فقـات لعـام   شاملة عن توزيع هذه الن
نقص يف الشفافية املالية فيما يتعلق حبجـم الـدخل الـذي يـدره     

ره، وكيفيــة توزيــع ذلــك الــدخل،    إنتــاج الكاوكــاو وتصــدي  
يوجد تقيـيم موثـوق للكميـات املصـدرة وقتئـذ مـن املـاس         فال

غري املصقول بشكل غري مشروع من كـوت ديفـوار. وإضـافة    
ــال الفريــق  إن مــن الواضــح أن حمطــة الفواكــه يف   إىل ذلــك، ق

ميناء أبيدجان تشكل موقعاً استراتيجياً لتفريغ شحنات السـلع  
ــل       ــن قب ــن الرصــد م ــداً م ــب مزي ــدات العســكرية، وتتطل واملع
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار. وكــرر الفريــق أيضــاً  

بـأن اللجنـة يـتعني     )٩٦(مالحظته اليت أوردها يف تقريـره السـابق  
على وجـه السـرعة إيضـاح تقاعسـها عـن تزويـد الـدول        عليها 

األعضاء بأمساء األشخاص أو املنظمات لغرض جتميـد أمـواهلم   
أو حظر سفرهم، مما أصاب الـدول األعضـاء خبيبـة أمـل عامـة      

) تنفيـذاً  ٢٠٠٤( ١٥٧٢لعدم مقدرة اللجنة على تنفيذ القرار 
    كامالً.

__________ 

مـــن القـــرار  ٧قُـــدم التقريـــر عمــالً بـــالفقرة   ؛S/2005/699انظــر    )٩٥(  
٢٠٠٥( ١٥٨٤.( 

 .S/2005/470انظر   )٩٦(  
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ــوار للمشــاركة يف املناقشــ       ــل كــوت ديف ة. ودعــي ممث
ــاه الــس إىل رســالتني     ــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتب ووجــه ال
موجهتني مـن األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن مـؤرختني        

كــــــــــانون  ٨ و )٩٧(٢٠٠٥تشــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب  ٢٨
، علــــى التــــوايل، وإىل مشــــروع   )٩٨(٢٠٠٥األول/ديســــمرب 

مقـدم مـن فرنسـا. وطـرح مشـروع القـرار بعـد ذلـك          )٩٩(قرار
ــرار    للتصــويت،  واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه الق

)، الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجـب  ٢٠٠٥( ١٦٤٣
    الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

رار ـــــ ن القـــــ م ١٢إىل  ٧متديد العمل بأحكام الفقرات قــــرر    
  ؛  ٢٠٠٦ديسمرب  كانون األول/ ١٥إىل غاية )، ٢٠٠٤( ١٥٧٢

ي هجــوم أو أيــة إعاقــة خطــرية حلريــة حركــة عمليــة  قــرر أن أ  
ــم املتحــدة يف كــوت   ــل الســامي     األم ــوات الفرنســية واملمث ــوار والق ديف

املعين باالنتخابات والفريق العامل الـدويل تشـكل ديـداً لعمليـة إحـالل      
السلم واملصـاحلة الوطنيـة، وطلـب إىل األمـني العـام واحلكومـة الفرنسـية        

  قريراً عن أي إعاقة خطرية أو اعتداء خطري؛  أن يقدما إليه فوراً ت

قرر أن تتخذ مجيع الدول اختاذ التدابري الضرورية ملنـع اسـترياد     
مجيــع أنــواع املــاس اخلــام مــن كــوت ديفــوار إىل أراضــيها؛ وطلــب إىل    

يومــاً عــن  ٩٠مجيــع الــدول املعنيــة تقــدمي تقــارير إىل اللجنــة يف غضــون  
) وهــذا القــرار، ٢٠٠٤( ١٥٧٢لقــرار اإلجــراءات الــيت اختــذا لتنفيــذ ا 

  وأذن للجنة أن تطلب تقدمي أي معلومات أخرى ترى أا ضرورية؛  

قــرر أن يقــوم الــس، يف ايــة الفتــرة املشــار إليهــا أعــاله،          
) ٢٠٠٤( ١٥٧٢باســـــتعراض التـــــدابري املفروضـــــة مبوجـــــب القـــــرار  

  ومبوجب هذا القرار؛  
__________ 

، الــيت أحيــل ــا البيــان الــذي أصــدره S/2005/744انظــر الرســالة   )٩٧(  
الفريــق العامــل الــدويل املعــين بكــوت ديفــوار عقــب اجتماعــه        

 .٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٨األول، املعقود يف أبيدجان يف 

 .أعاله) ٩٣(انظر احلاشية  S/2005/768انظر   )٩٨(  

 .S/2005/786انظر   )٩٩(  

ور مـع اللجنـة، بإعـادة    طلب إىل األمني العام أن يقـوم، بالتشـا    
يومـاً وملـدة سـتة أشـهر، يتـألف مـن        ٣٠إنشاء فريق للخرباء يف غضـون  

عــدد ال يزيـــد عـــن مخســة أعضـــاء، وتتـــوفر لــديهم جمموعـــة اخلـــربات    
ــارك      ــة واجلمـ ــاس واملاليـ ــلحة واملـ ــاالت األسـ ــة يف جمـ ــة، وخاصـ املالئمـ

  والطريان املدين وأي جماالت أخرى ذات صلة؛  

  لة قيد نظره الفعلي.قرر أن يبقي املسأ  
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 كـــــــــانون الثـــــــــاين/  ١٩املعقـــــــــودة يف  ٥٣٥٠

  ٢٠٠٦ يناير

ــاير  ٣يف    ، قــدم األمــني العــام  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين
إىل الس التقرير املرحلي السابع عن عملية األمـم املتحـدة يف   

 العـام أن  . ويف ذلك التقرير، الحـظ األمـني  )١٠٠(كوت ديفوار
ــرار جملــس األمــن والســالم ا   ــابع لالحتــاد األفريقــي املــؤرخ   ق لت

ــذي صــادق عليــه   )١٠١(٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٦ ، وال
ــس يف قــراره   )، ســاعد يف احليلولــة دون  ٢٠٠٥( ١٦٣٣ال

ــرئيس       ــة ال ــة والي ــة خطــرية يف اي ــة سياســية وأمني ــوع أزم وق
ــاغ ــوبر   ٣٠و يف بغبـ ــرين األول/أكتـ ــا٢٠٠٥تشـ ــى  ، ممـ أعطـ

عملية السالم يف كوت ديفوار حياة جديـدة. ورحـب بتعـيني    
الســيد تشـــارلز كونــان بـــاين رئيســاً جديـــداً للــوزراء للفتـــرة     
االنتقالية وبتشكيل حكومته، بيد أنـه حـذر أن عمليـة السـالم     
ــاألفراد      ــق بــ ــا يتعلــ ــأخري. ويف مــ ــن التــ ــداً مــ ــل مزيــ ال حتتمــ

قــال إن   واجلماعــات ممــن يعرقلــون عمليــة الســالم الشــامل،     
الس ينبغي أن ينظر يف فرض تدابري موجهة ضـدهم. وحـث   
ــوزراء علــى العمــل مــع الفريــق العامــل     األمــني العــام رئــيس ال
الدويل وفريق الوساطة املعنيني بكـوت ديفـوار لوضـع خارطـة     
طريــق الفتــرة االنتقاليــة يف شــكلها النــهائي بأســرع مــا ميكــن.  

__________ 

 ).٢٠٠٥( ١٦٠٣، املقدم عمالً بالقرار S/2006/2انظر التقرير   )١٠٠(

 .)أعاله ٨٠(انظر احلاشية  S/2005/639انظر   )١٠١(
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ل مـع رئـيس الـوزراء    ودعا أيضـاً األحـزاب السياسـية إىل العمـ    
ــق      ــرتاع املختل ــات لتســوية ال ــل الســامي املعــين باالنتخاب واملمث
املستمر داخل اللجنة االنتخابيـة املسـتقلة علـى وجـه السـرعة.      
وقـال إنـه يؤيـد تأييـداً كـامالً رأي الفريـق العامـل الـدويل بـأن          
يلجأ املمثل السـامي، إذا دعـت الضـرورة، إىل ممارسـة سـلطته      

    دخل بصورة حامسة حلل هذه املسألة.التحكيمية والت

ــة الــيت       وأكــد األمــني العــام أن العزميــة السياســية القوي
أبــداها الــس علــى دفــع عمليــة الســالم اإليفواريــة ال بــد أن    
ــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت    يقابلـــها تقويـــة منـــاظرة يف عمليـ

 ١٦٣٣ديفوار، حىت يتسىن حتقيق األهداف الواردة يف القـرار  

ــى    ). وحــ٢٠٠٥( ــى املوافقــة علــى توصــياته عل ث الــس عل
تحــدة يف كــوت ديفــوار، وجــه العجــل بتعزيــز عمليــة األمــم امل

ــا ــب (     مبـ ــأربع كتائـ ــوات بـ ــوام القـ ــادة قـ ــمل زيـ  ٣ ٤٠٠يشـ
جندي)، والنشر الفوري لثالث وحدات إضافية من وحـدات  

مــن ضــباط الشــرطة  ١٠٠فــرداً)، و  ٣٧٥الشــرطة املشــكلة (
والية عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت     املدنية. وأوصى بتمديد 

، ٢٠٠٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٤شهراً حىت  ١٢ديفوار لفترة 
لتغطية الفترة اليت تعقب االنتخابات تغطية كافية. ويف اخلتام، 
كرر تأكيـد احلاجـة إىل الـدعم املـايل مـن أجـل التنفيـذ الفعـال         

ا سـيم  خلارطة الطريق من أجل عمليـة السـالم اإليفواريـة، وال   
فيما يتعلـق بربنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج        
والعملية االنتخابيـة، وناشـد جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة أن       
ينظــــرا يف اإلذن بتمويــــل مكتــــب املمثــــل الســــامي املعــــين      

  باالنتخابات من االشتراكات املقررة.  

كـــــــانون  ١٩، املعقـــــــودة يف ٥٣٥٠ويف اجللســـــــة   
ــاير  ــر املــذكور أعــاله يف   ، أ٢٠٠٦الثاين/ين درج الــس التقري

جدول أعماله ووجه دعوة إىل ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة   

يف املناقشــة. مث أدىل الــرئيس (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة) ببيــان  
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )١٠٢(باسم الس

يـة  أدان بشدة اهلجمـات العنيفـة الـيت تعرضـت هلـا مـؤخراً عمل        
ديفوار ومرافق املنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة     األمم املتحدة يف كوت

يف كوت ديفـوار مـن جانـب مليشـيات الشـوارع واجلماعـات األخـرى        
  وحمرضيهم؛ “بالوطنيني الفتيان”املرتبطة 

أهــاب جبميــع اإليفــواريني االمتنــاع عــن أي عمــل عـــدائي،         
الكراهية الـيت تبـث يف   وطلب اإلاء الفوري هلذا العنف وجلميع رسائل 

  املتحدة؛    وسائط اإلعالم وخاصة اهلجمات على األمم

ــرئيس        ــادة الـ ــا بقيـ ــطَّلع ـ ــيت يضـ ــة الـ ــة العاجلـ ــب باملهمـ رحـ
  أوباساجنو يف أبيدجان؛  

ــة      أكــد أن احــتالل مرافــق حمطــة اإلذاعــة والتلفزيــون اإليفواري
املصـاحلة   يشكل اعتداء على حرية اإلعالم وحياده وخرقاً ملبادئ عمليـة 

  الوطنية، وللقرارات السابقة لس األمن واتفاقات السالم؛

  كرر تأييده التام لرئيس الوزراء، السيد تشارلز كونان باين.    
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

ــته  ــانون  ٢٤ املعقـــــــودة يف ٥٣٥٤يف جلســـــ كـــــ

    ٢٠٠٦الثاين/يناير 

نون كــــــــا ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٣٥٤يف اجللســــــــة   
ــاير  ــدول    ٢٠٠٦الثاين/ينـ ــرى يف جـ ــرة أخـ ــس مـ ، أدرج الـ

أعماله التقرير املرحلي السـابع لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم       
ه دعـوة إىل ممثـل كـوت    ، ووجـ )١٠٣(املتحـدة يف كـوت ديفـوار   

ديفوار للمشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (مجهورية ترتانيـا  
، وإىل رســـالة )١٠٤(املتحــدة) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار     

__________ 

 .S/PRST/2006/2انظر   )١٠٢(

 .S/2006/2انظر   )١٠٣(

 .S/2006/41انظر   )١٠٤(
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موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٦كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٠مؤرخـــة 
    .)١٠٥(الس من ممثل كوت ديفوار

مث طرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع     
ــرار    ــرر  ٢٠٠٦( ١٦٥٢ودون مناقشــة بوصــفه الق ــذي ق )، ال

مبوجبــه الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق    
  ة أمور منها:  األمم املتحدة، مجل

ــرر    ــيت متديد والقـ ــعملية األمم املتحيـ ــدة يف كــ ــوت ديفــ وار ــ

  ؛  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥سية اليت تدعمها حىت ـوات الفرنـوالق

 ١٦٠٩رار ـــ ن القـــ م ٣رة ـــ ام الفقـــ ل بأحكـــ د العمـــ متديقرر   
  ؛  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب   ١٥) حىت ٢٠٠٥(

دة ــــ م املتحــــ ة األمــــ ام عمليـــهاء مـــه إبقـــن اعتزامـــعأعرب   
  قيد االستعراض.  قواا وار ومستوى ـــوت ديفـــيف ك

  
) الذي اختـذه جملـس األمـن    ٢٠٠٦(١٦٥٧القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٣٦٦يف جلســــــ ــباط/ ٦املعقــــــ  شــــــ

    ٢٠٠٦  فرباير

ــة    ــودة يف ٥٣٦٦يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
٢٠٠٦خــــة لــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤر، أدرج ا

ــيس    ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ١ موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئ
ــه   )١٠٦(جملــس األمــن . ويف تلــك الرســالة، قــال األمــني العــام إن

يعتزم، ريثما ينظر جملس األمن مرة أخرى يف توصياته املتعلقـة  
بتعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، أن ينقل، بصـفة  

واحدة ووحدة شـرطة   قد يصل إىل كتيبة مشاة آلية مؤقتة، ما
__________ 

، اليت وجه ا ممثل كـوت ديفـوار انتبـاه    S/2006/43انظر الرسالة   )١٠٥(
الس إىل بعض أوجه سوء الفهم البالغ فيما يتصل بتنفيذ القرار 

قـد ينـال مـن عمليـة السـالم      ”)، وهو سوء فهـم  ٢٠٠٥(١٦٣٣
 يعاجل بشكل مالئم.  إن مل “بشكل خطري

 .S/2006/71انظر   )١٠٦(

ــة     ــا إىل عملي ــة األمــم املتحــدة يف ليربي مشــكلة واحــدة مــن بعث
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار ملدة مبدئية من ثالثة أشهر.  

ووجــه الــرئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل    
؛ مث طرحه للتصـويت، واعتمـد   )١٠٧(مشروع قرار قدمته فرنسا

ــفه   ــة بوصـ ــاع ودون مناقشـ ــرار باإلمجـ )، ٢٠٠٦( ١٦٥٧القـ
الذي قرر مبوجبه الس، متصرفاً مبوجب الفصـل السـابع مـن    

    ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

ام بــــأن ينقــــل فــــوراً مــــن بعثــــة قــــرر أن يــــأذن لألمــــني العــــ  
املتحـدة يف ليربيـا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار قـوة          األمم

، مـن أجـل   ٢٠٠٦ مـارس  آذار/ ٣١قصى سرية مشـاة، حـىت   قوامها األ
توفري تغطية أمنية إضـافية ملـوظفي األمـم املتحـدة وممتلكاـا، ومـن أجـل        

إىل عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف    االضـــطالع باملهـــام األخـــرى املســـندة   
ديفوار، دون أن ميس ذلك بأي قـرار يتخـذه الـس يف املسـتقبل      كوت

يف ليربيـا ومسـتوى قواـا،    فيما يتعلق بتجديد والية بعثة األمـم املتحـدة   
  وأي متديد إضايف لعملية النقل املذكورة أعاله؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.    
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣املعقودة يف  ٥٣٧٨

ــة    ــودة يف ٥٣٧٨يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٣، املعقــ شــ
ــرئيس (الوال٢٠٠٦ ــم    ، أدىل الــ ــان باســ ــدة) ببيــ ــات املتحــ يــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )١٠٨(الس

أكد من جديد دعمـه الكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأعـرب         
 شــباط/  ١٧لصــادر عنــه املــؤرخ    عــن تأييــده للــبالغ النــهائي الرابــع ا    

  ؛  ٢٠٠٦  فرباير
__________ 

 .S/2006/73انظر   )١٠٧(

 .S/PRST/2006/9انظر   )١٠٨(
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 أعرب أيضاً عن تأييده للتحكيم الـذي قـام بـه املمثـل السـامي       
املعين باالنتخابات والذي قضي بـأن انتخـاب مكتـب اللجنـة االنتخابيـة      

  املستقلة كان ممتثالً التفاق بريتوريا؛  

حث األطـراف اإليفواريـة علـى كفالـة قيـام اللجنـة االنتخابيـة          
  املستقلة بعملها بصورة فعالة يف أقرب وقت ممكن؛  

ســــــتقالل وحيــــــاد اإلذاعـــــــة   أكــــــد وجــــــوب ضـــــــمان ا    
  يفواري؛  اإل  والتلفزيون

ــودة         ــهل عـ ــى أن تسـ ــة علـ ــة اإليفواريـ ــلطات الدولـ ــث سـ حـ
  الوكاالت واملنظمات اإلنسانية، وخباصة يف الغرب.  

  
ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩املعقودة يف  ٥٤٠٠

آذار/مـــــارس  ٢٩، املعقـــــودة يف ٥٣٩٩يف اجللســـــة   
ه وزير خارجيـة كـوت   ، استمع الس إىل بيان أدىل ب٢٠٠٦

ديفــوار. وأشــار الــوزير إىل أن احلالــة العامــة يف بلــده، بــالرغم  
من أعمال العنف اليت جـرت يف أبيـدجان ويف غـرب البلـد يف     
منتصف شـهر كـانون الثاين/ينـاير، تبعـث علـى االرتيـاح منـذ        

. ٢٠٠٥تشكيل احلكومـة اجلديـدة يف كـانون األول/ديسـمرب     
ياموسوكرو ملواصـلة دفـع عمليـة     وذكر أن اجتماعني عقدا يف

الســالم، ومهــا حلقــة دراســية حكوميــة لتحديــد طرائــق تنفيــذ  
خارطــة الطريــق، واجتمــاع قمــة مائــدة مســتديرة مبشــاركة       
الزعمـاء السياسـيني الرئيســيني األربعـة يف كـوت ديفــوار. ويف     
اجتمــاع القمــة املــذكور، اختــذ الزعمــاء عــدداً مــن القــرارات.  

) ودستور كـوت ديفـوار   ٢٠٠٥( ١٦٣٣والحظوا أن القرار 
منســجمني، وحثــوا رئــيس الدولــة ورئــيس الــوزراء علــى   غــري

ــول مالئمــة لتفــادي حــدوث أي   ــة   إجيــاد حل تضــاربات حمتمل
فيما يتعلق بتنفيذ سلطات كل منـهما. وحثـوا رئـيس الـوزراء     
على التشاور مع األطراف املعنية بغية حتديـد سـلطات أعضـاء    

ــة املســت  قلة وقواعــدها اإلجرائيــة، حــىت ميكــن  اللجنــة االنتخابي
ــة.       ــة وشــفافة وجــديرة بالثق ــة نزيه ــات بطريق ــيم االنتخاب تنظ

واتفقــوا علــى أن جيتمعــوا بشــكل متكــرر لضــمان إدارة احليــاة 
  والدميقراطية.    السياسية يف بيئة هادئة، مع احترام قيم األخوة

والحظ الوزير ما شهِد على الفور من تقـدم حمـرز يف     
ــذ القــ  ــد    ٢٠٠٥( ١٦٣٣رار تنفي ــد عق ــق بع ــة الطري ) وخريط

االجتماعني. فقد بدأت اللجنة االنتخابية املستقلة عملـها بعـد   
شهور من األحـوال غـري املؤكـدة؛ وعـاد األمـني العـام للقـوى        
اجلديـــدة إىل أبيـــدجان بعـــد غيـــاب دام ســـبعة عشـــر شـــهراً؛   
وبــدأت احلكومــة عمليــة االنتخابــات وحتديــد اهلويــة، وســيتم   

العمليــتني بشــكل متــزامن. وباإلضــافة إىل ذلــك، أصــبح جنــاز إ
باإلمكان أيضاً البدء جزئياً بعملية إعادة بسط إدارة الدولـة يف  
جمـــاالت التعلـــيم ضـــمن املنـــاطق اخلاضـــعة لســـيطرة القـــوات   
اجلديدة. وشدد الوزير على ضرورة توطيد منـاخ الثقـة احلـايل    

كــد علــى  لكفالــة أن يكــون التقــدم احملــرز ال رجعــة فيــه، فأ     
وجــوب تســوية املســائل األمنيــة علــى ســبيل األولويــة، وأن       
إحدى أكثر املهام إحلاحاً يف هذا الصـدد هـي حتسـني ظـروف     
اجلنود يف اجليش الوطين. وأبلغ الس أيضـاً بإنشـاء جلنـة بـني     

  الوزارات لتنسيق العمل اإلنساين على النطاق الوطين.  

الســالم ورغــم أن الــوزير أكــد مــن جديــد أن عمليــة     
واملصــاحلة اختــذت منعطفــاً إجيابيــاً، فقــد شــدد علــى أن هنــاك   
الكــثري الــذي يــتعني القيــام بـــه، مبــا يف ذلــك متويــل العمليـــة        
االنتخابية يف مجيع املراحل؛ واالنتهاء من عملية نـزع السـالح   
والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وتعزيز األمن يف مجيع أحنـاء البلـد،   

دود مـع ليربيـا؛ وتسـوية املشـاكل     ال سيما يف الغرب علـى احلـ  
اإلنسانية ودعم حقـوق اإلنسـان؛ وتعزيـز قـدرات املؤسسـات      
القضـــائية؛ وختفـــيض املعـــدل املرتفـــع للبطالـــة بـــني الشـــباب؛  
وإعــادة الالجــئني واألشــخاص املشــردين. ويف اخلتــام، أعــرب  
الوزير عن عظيم األمل يف تعيني ممثل سام جديـد لالنتخابـات   

، وأشــار إىل أن حكومتــه تؤيــد اقتــراح  يف أقــرب وقــت ممكــن 
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األمـــني العـــام تعزيـــز قـــوام عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت   
  .  )١٠٩(ديفوار، وتلتمس من الس أن ينظر فيه بشكل إجيايب

آذار/مــــارس  ٢٩، املعقــــودة يف ٥٤٠٠ويف اجللســــة   
ديفــوار إىل املشــاركة فيهــا،  ، والــيت دعــي ممثــل كــوت٢٠٠٦

. ويف مجلــة )١١٠() ببيــان باســم الــسأدىل الــرئيس (األرجنــتني
  ما أورده الس يف البيان أنه:  

البيـان   لكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأيـد     أعـرب عـن دعمـه ا     
  ؛  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٧اخلتامي اخلامس الصادر عن الفريق يف 

ــع        ــاء جبميـ ــى الوفـ ــوار علـ ــوت ديفـ ــاء كـ ــس زعمـ ــث الـ حـ
 ياموســــــوكرو يف ك الــــــيت قُطعــــــت يفالتزامــــــام، وال ســــــيما تلــــــ

، وعلى العمـل سـريعاً مـن أجـل تنفيـذ خريطـة       ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٨
الطريق حبسن نية وبروح من الثقة متهيداً إلجراء انتخابات حـرة ونزيهـة   

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١وعلنية وشفافة حبلول 

شدد على أن مـن امللـح إحـراز تقـدم يف عمليـة حتديـد اهلويـة،          
االنتخابية والشـروع يف برنـامج نـزع السـالح والتسـريح       ووضع القوائم

  وإعادة اإلدماج؛  

دعا البلدان املاحنة إىل تقدمي كل مـا يلـزم مـن دعـم إىل رئـيس        
  الوزراء بغية التنفيذ الكامل والفوري خلريطة الطريق؛  

  الغرب؛    ب عن قلقه الشديد إزاء احلالة يفكرر اإلعرا  

ــة األمــم املتحــدة يف كــ     وت ديفــوار علــى مواصــلة  حــث عملي
انتشارها يف هذه املنطقة؛ ودعـا أيضـاً إىل إعـادة هـذه املنطقـة إىل كنـف       

  السلطة املدنية؛  

أدان بشدة استمرار انتهاكات حقوق اإلنسـان، واالعتـداءات     
على أعضاء احلكومة، ووجود العوائق اليت تعترض حريـة حتـرك القـوات    

   وسائل اإلعالم؛  احملايدة، والتحريض على الكره والعنف يف
__________ 

 .٦-٢، الصفحات S/PV.5399انظر   )١٠٩(

 .S/PRST/2006/14انظر   )١١٠(

طلب إىل سلطات كوت ديفوار العمـل، يف اتصـال وثيـق مـع       
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، علـى اختـاذ مجيـع اخلطـوات بغيـة      

  ديفوار.  احلفاظ على استقاللية إذاعة وتلفزيون كوت
  

 ٥٤٢٨لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦  نيسان/أبريل ٢٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٤٢٦يف اجللســـــ ــان/ ٢٧، املعقـــــ  نيســـــ

، اســتمع الــس إىل بيــان أدىل بــه رئــيس وزراء ٢٠٠٦ أبريــل
ــده      ــام يف بل ــذي أكــد جمــددا أن الوضــع الع ــوار، ال كــوت ديف

يزال مرضيا نسـبيا، علـى الـرغم مـن أن األحـداث ال تسـري        ال
ــياق،  ذلـــكيف قـــال بالســـرعة الـــيت كـــان يرجوهـــا. و  إن السـ

ــة اختــذت  ــة إىل املصــاحلة    احلكوم ــادرات الرامي ــن املب ــد م العدي
كـان أبرزهـا االجتماعـان    وإعادة أجـواء الثقـة بـني األطـراف،     

إىل إحـراز  وأديـا   عقدا يف ياموسـوكرو يف شـباط/فرباير  اللذان 
تقدم كـبري يف اـاالت السياسـية والعسـكرية واإلداريـة. ففـي       

ادة احلــوار بــني القــ  إعــادة اــال السياســي، ســامهت عمليــة    
السياسـيني يف تبديــد أجــواء عــدم الثقــة الــيت فرقــت بينــهم ويف  
إزالة العوائق اليت حتول دون تنفيذ االتفاقات املختلفـة والقـرار   

) وخريطــة الطريــق. ويف اــال العســكري،    ٢٠٠٥( ١٦٣٣
كانـت قـد   استأنفت األطراف املتحاربة السابقة احملادثات اليت 

لصـعيد اإلداري، فيتوقـع   توقفت منذ أكثر من عام. أمـا علـى ا  
ــوطين       ــيم ال ــاعي التعل ــة يف قط ــادة نشــر الســلطات احلكومي إع
والتعلـيم العـايل يف املنـاطق اخلاضـعة لسـيطرة القـوى اجلديــدة.       

ينبغـي  ذلـك احلـني   أن التقدم احملـرز حـىت   ذكر رئيس الوزراء و
مـن خـالل تعزيـز منـاخ مـن       العمل علـى عـدم تراجعـه وذلـك    

القلـق الـذي أعـرب    ه األمـني العـام   معربان عـن مشـاطرت  الثقة، 
علـــق بعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف  عنـــه يف تقريــــره الثــــامن املت 

إزاء العواقـــب الــيت قـــد تنشــأ نتيجـــة أي    )١١١(ديفــوار  كــوت 
__________ 

  .S/2006/222انظر   )١١١(
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تأخريات أخـرى يف تنفيـذ املواعيـد احملـددة الرئيسـية يف القـرار       
) وخريطة الطريق. وأفاد بأن مناخاً آمنـاً مـن   ٢٠٠٥( ١٦٣٣
ن كفالتـه إال بوجـود عسـكري أكـرب وقـادر أيضـاً       ميك الثقة ال

علـــى أن يشـــكل قـــوة رادعـــة، مؤكـــداً علـــى ضـــرورة تعزيـــز 
ــم املتحــدة يف       ــة األم ــة لعملي ــة واملالي ــدرات البشــرية واملادي الق
كـــوت ديفـــوار. ويف اخلتـــام، أشـــار رئـــيس الـــوزراء إىل أن      

يتمثـل يف   ة بلـده اهلاجس الرئيسي جلميع اإليفـواريني وحلكومـ  
ــط يف     وجــوب ضــ  ــيس فق ــد، ل ــاء البل ــع أحن ــن يف مجي مان األم

أبيدجان، ولكن أيضا يف املنطقة الغربية ويف بواكيـه. ولـذلك،   
ــزرق      ــه يف أن يكــون عــدد أصــحاب اخلــوذ ال أعــرب عــن أمل
اإلضافيني لتعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أقـرب   

  .  )١١٢(األمني العامالذي يطلبه ما ميكن إىل العدد 

ــة ويف اجل   ــودة يف  ،)١١٣(٥٤٢٨لسـ ــان/ ٢٧املعقـ  نيسـ

، والــيت حضــرها رئــيس وزراء كــوت ديفــوار،   ٢٠٠٦أبريــل 
ويف مجلـــة  .)١١٤(أدىل الـــرئيس (الصـــني) ببيـــان باســـم الـــس 

  أورده الس يف البيان أنه:    ما

أعـرب عــن دعمــه الكامــل للفريــق العامــل الــدويل وعــن تأييــده    
  ؛  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٠يف  للبيان اخلتامي السادس الصادر عن الفريق

أعرب عن قلقه العميـق إزاء التـأخر اخلطـري يف تنفيـذ برنـامج      و  
وإعـادة اإلدمـاج وعمليـة حتديـد اهلويـة؛ وشـاطر        والتسريحنزع السالح 

مـن تقريـره املـؤرخ     ٧٤األمني العـام القلـق الـذي أعـرب عنـه يف الفقـرة       
ــة أي إزاء العواقــــب الــــيت قــــد تنشــــأ نت  ٢٠٠٦نيســــان/أبريل  ١١ يجــ

    ؛تأخريات أخرى يف تنفيذ املواعيد احملددة الرئيسية خلريطة الطريق
__________ 

  .٥-٢، الصفحات S/PV.5426انظر    )١١٢(
ــودة كجلســة خاصــة يف   ،٥٤٢٧يف اجللســة   )١١٣(  نيســان/ ٢٧املعق

ــل  ــيس وزراء  ، ٢٠٠٦أبريــــ ــاء الــــــس ورئــــ ــادل أعضــــ تبــــ
  ديفوار اآلراء.  كوت

  .S/PRST/2006/20انظر   )١١٤(

الـوزراء وحكومـة املصـاحلة الوطنيـة الـيت يقودهـا        رئـيس دعا و  
إىل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة علـى الفـور لتنفيـذ عمليـة نـزع السـالح           

  والتسريح وإعادة اإلدماج وعملية حتديد اهلوية يف آن معاً؛  

مـن القـرار    ١٠لفريق العامل الدويل أيضاً، وفقا للفقـرة  دعا او  
ــد    ٢٠٠٥( ١٦٣٣ ــات أو صــعوبات ق ــأي عقب ــس ب ــغ ال )، إىل أن يبل

  يواجهها رئيس الوزراء يف االضطالع مبهامه.  
  

 ٥٤٤٢لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤املعقودة يف 

ــدم األ٢٠٠٦نيســان/أبريل  ١١يف    ــام إىل  ، ق ــني الع م
الــــس التقريــــر الثــــامن عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف        

األمــني العــام يف ذلــك التقريــر أن  وذكــر  .)١١٥(ديفــوار كــوت
املبادرات املتخذة مـؤخرا مـن قبـل رئـيس الـوزراء قـد أعطـت        
زمخا جديدا لعملية السالم اإليفواريـة. ورحـب بآليـات تنفيـذ     

قة الدراسـية الـيت نظمتـها    خريطة الطريق اليت أُنشئت أثناء احلل
احلكومة واجتماع الزعماء اإليفواريني يف شـهر شـباط/فرباير،   

تزال ماثلـة أمـامهم. ويف    ولكنه حذر من أن حتديات كبرية ال
الســياق، أكــد األمــني العــام أنــه ال ميكــن تعزيــز التقــدم     ذلــك

إال باختــاذ إجــراءات إضــافية ملموســة  ذلــك احلــنياحملــرز حــىت 
وع يف تنفيــذ برنــامج نــزع الســالح والتســريح  وديناميــة للشــر

وإعادة اإلدماج وحل امليليشيات وإعـادة بسـط سـلطة الدولـة     
والتحضــري لالنتخابــات. وحــث األطــراف اإليفواريــة علــى أن 
توافق دون تأخري على طرائق تنفيذ عملية حتديد اهلويـة ملـا هلـا    
 من أمهية بالغة، وأضاف أن األمم املتحدة مسـتعدة للمسـاعدة  
يف هذا الصـدد. وعبـر عـن خشـيته أن يظـل الوضـع األمـين يف        

دامــت امليليشـــيات   كــوت ديفــوار هشـــا وقــابال للتفجــر مـــا    
والوطنيون الشباب يف حالـة اسـتنفار، مشـدداً علـى أن عمليـة      

__________ 

)١١٥(  S/2006/222١٦٠٣قرار ، املقدم عمال بال )٢٠٠٥.(  
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نزع السـالح، مبـا يف ذلـك نـزع سـالح امليليشـيات، جيـب أن        
  تبدأ على الفور.  

ل إكمــال عمليــة وأشــار األمــني العــام إىل أنــه مــن أجــ  
السالم البالغة التعقيد، فإن األمر سيقتضي حشد مـوارد هائلـة   
ــادئ واألهــداف       ــة باملب ــراف اإليفواري ــن األط ــاً م ــاً تام والتزام
املنصوص عليها يف اتفاقـات السـالم وقـرارات الـس. وشـدد      
على أن الفرصة املتاحة للتنفيذ الكامـل خلريطـة الطريـق ضـيقة     

أي مزيد من التأخري أو العراقيـل يف عمليـة   للغاية، ونبه إىل أن 
ــت     ــات يف الوقـ ــيم االنتخابـ ــق تنظـ ــأنه أن يعيـ ــن شـ ــالم مـ السـ

. وجــدد ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١املناســب حبلــول  
األمني العام مناشدته للمجلس إيـالء اعتبـار إجيـايب للتوصـيات     

ــأن ت  ــدمها بشـــ ــيت قـــ ــدة يف   الـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ ــز عمليـــ عزيـــ
حنو ما ورد يف تقريـره السـابع بشـأن     على ،)١١٦(ديفوار كوت

آذار/مـارس   ٢٢هذه العملية وجدد ذكره يف رسـالته املؤرخـة   
وشــدد علــى أن القالقــل  .)١١٧(الــيت وجههــا إىل رئــيس الــس

جـاءت   ٢٠٠٦د يف شـهر كـانون الثاين/ينـاير    ها البلاليت شهد
ــة     لتؤكــد أكثــر علــى ضــرورة تعزيــز القــدرات التنفيذيــة لعملي

يف كوت ديفوار، حبيث تتمكن لـيس مـن تأديـة     األمم املتحدة
واليتها األصلية مبزيد من الفعالية فحسب، بل أيضا من تأديـة  
املهام الصعبة الواردة يف خريطـة الطريـق. وحـث األمـني العـام      
األطراف اإليفوارية على اختـاذ تـدابري ملموسـة لضـمان حريـة      

ار، التنقــل وعمليــات مجيــع املــوظفني الــدوليني يف كــوت ديفــو
وأعــرب عــن أملــه يف أن يتحمــل أولئــك الــذين يعتــدون علــى  
األمــم املتحــدة عواقــب أفعــاهلم شخصــيا. وأعــرب أيضــا عــن   

انعدام األمـن يف كـوت ديفـوار    امتداد قلقه البالغ إزاء احتمال 
  إىل املنطقة دون اإلقليمية، وال سيما إىل ليربيا.  

__________ 

)١١٦(  S/2006/2.  
)١١٧(  S/2006/184.  

ــة    ــودة يف ٥٤٤٢ويف اجللســـ ــايو  ٢٤، املعقـــ أيار/مـــ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٦

الثــــامن املــــذكور أعــــاله عــــن عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف       
ممثــل كــوت ديفــوار للمشــاركة يف  ودعــا ،)١١٨(ديفــوار كــوت

 .)١١٩(املناقشة. مث أدىل الـرئيس (الكونغـو) ببيـان باسـم الـس     

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  

لكامـل للفريـق العامـل الـدويل وأيـد البيـان       أعـرب عـن دعمـه ا     
  ؛  ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩عن الفريق يف  الصادراخلتامي السابع 

حــث دوائــر املــاحنني علــى تقــدمي املــوارد املاليــة الضــرورية        و  
  االنتخابات؛للممثل السامي املعين ب

عــن قلقــه البــالغ إزاء التــأخر الشــديد يف تنفيــذ    التعــبريجــدد و  
  خريطة الطريق؛

ــادة   أعمـــالأدان بقـــوة و   ــة ضـــد املـــدنيني والقـ العنـــف املرتكبـ
السياســيني؛ وطالــب مجيــع األطــراف باالمتنــاع عــن التحــريض علــى        

  د املسؤولني عن العنف ومعاقبتهم؛العنف، ودعا السلطات إىل حتدي

حث مجيع األطراف على التعاون الوثيـق مـع رئـيس الـوزراء     و  
نتخابات حـرة ومفتوحـة ونزيهـة    إلجراء ا املواتيةمن أجل يئة الظروف 

  ؛  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١حبلول 

تـدابري حمـددة اهلـدف سـتتخذ ضـد األشـخاص        أنأكد علـى  و  
    الذين يعيقون تنفيذ عملية السالم.

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٦٨٢القــــرار   

 حزيـران/   ٢املعقـودة يف   ٥٤٥١األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٦يونيه 

ــة    حزيران/يونيــــه  ٢عقــــودة يف ، امل٥٤٥١يف اجللســ
الـــس ممثـــل كـــوت ديفـــوار للمشـــاركة يف      دعـــا، ٢٠٠٦

__________ 

)١١٨(  S/2006/222.  
)١١٩(  S/PRST/2006/23.  
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املناقشة. ووجه الـرئيس (الـدامنرك) انتبـاه الـس إىل مشـروع      
موجهـة   ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٢٥وإىل رسالة مؤرخـة   ،)١٢٠(قرار

وإىل رســالة مؤرخــة  ،)١٢١(مـن األمــني العــام إىل رئــيس الــس 
رئــيس الــس إىل األمــني   موجهــة مــن ٢٠٠٦أيار/مــايو  ٢٢
  .)١٢٢(العام

مث طُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع     
)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٦٨٢دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو

به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       
  :  ما يلي أمور منها

ــم املتحــدة يف كــوت         ــة األم ــوام عملي ــادة يف ق ــإجراء زي أذن ب
 ١ ٥٠٠، ال تتجــاوز ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٥يفــوار، حــىت د

مــن األفــراد العســكريني  ١ ٠٢٥فــرد إضــايف، مبــا يف ذلــك عــدد أقصــاه 
  من أفراد الشرطة املدنية؛   ٤٧٥ و

أعرب عن نيته إبقـاء مسـتوى األفـراد املناسـب لعمليـة األمـم       و  
ــد   ــوار قيــ ــدة يف كــــوت ديفــ ــة يف  املتحــ ــوء احلالــ ــتعراض، يف ضــ االســ

  ديفوار ويف املنطقة دون اإلقليمية؛  كوت

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.   قررو  
__________ 

)١٢٠(  S/2006/357.  
)١٢١(  S/2006/334       لــس اإلســراعالــيت ناشــد فيهــا األمــني العــام ا ،

ة يف يف توصـــياته املتعلقـــة بتعزيـــز عمليـــة األمـــم املتحـــد بالبـــت 
ــها       كــوت ــن االضــطالع بواليت ــة م ــوار ــدف متكــني البعث ديف

بفعالية يف دعم العمليات الدقيقة لتحديـد اهلويـة ونـزع السـالح     
  يف كوت ديفوار.

)١٢٢(  S/2006/345   لس إىل األمـني العـام أناليت طلب فيها أعضاء ا ،
، التخطيط إلمكانية نشر قـوات إضـافية لتعزيـز    يبدأ، دون إبطاء

  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

 ٥٤٩١لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩املعقودة يف 

متوز/يوليــــــه  ١٩، املعقــــــودة يف ٥٤٩١يف اجللســــــة   
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ٢٠٠٦

ــه  ١٢ ــيس     ٢٠٠٦متوز/يولي ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م موجه
ممثـل كـوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      دعـا   ،)١٢٣(الس

ــان باســم الــس   ــرئيس (فرنســا) ببي ــة  .)١٢٤(مث أدىل ال ويف مجل
  أورده الس يف البيان أنه:    ما

حـــث مجيـــع األطـــراف اإليفواريـــة علـــى أن تنفـــذ، بالتنســـيق    
تزاماا اليت تعهـدت ـا يف االجتمـاع    ، مجيع الاحملايدةالوثيق مع القوات 

ــذي عقــد يف ياموســوكرو يف   ــه  ٥ال ــل  ٢٠٠٦متوز/يولي ــى التعجي ، وعل
بتنفيذ خريطة الطريق من أجل يئة الظروف الالزمة إلجـراء انتخابـات   

  تشرين األول/أكتوبر؛   ٣١حرة ومفتوحة ونزيهة وشفافة حبلول 

الكامــــل دعــــا الفريــــق العامــــل الــــدويل إىل رصــــد التنفيــــذ و  
ــع   ــذا مجيـ ــيت اختـ ــرارات الـ ــرافللقـ ــوكرو،   األطـ ــة يف ياموسـ اإليفواريـ
    ؛وإبالغه بتقييمه يف هذا الصدد

أكـد اســتعداده التــام لفــرض تـدابري موجهــة ضــد األشــخاص   و  
  ؛على إعاقة تنفيذ عملية السالم عازمونالذين ثبت أم 

األمــني العــام أن يقــدم إليــه تقريــرا قبــل االجتمــاع  مــنطلــب و  
ملقرر عقـده يف أيلول/سـبتمرب عـن العراقيـل الـيت ال تـزال تعتـرض تنفيـذ         ا

  خريطة الطريق، وعن املسؤولني عن تلك العراقيل؛  

أعرب عن دعمه الكامل للفريق العامل الـدويل، وأيـد البيـان    و  
  ؛  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٣اخلتامي الثامن الصادر عن الفريق يف 

ــرر و   ــه الكامــل للممثــل ا   تأكيــدك خلــاص لألمــني العــام   دعم
  واملمثل السامي املعين باالنتخابات.  

__________ 

)١٢٣(  S/2006/516    ا البيان الصادر عـن االجتمـاع الرفيـع اليت أحيل ،
 وعقـد  املستوى بشأن كوت ديفوار الذي دعا إليه األمـني العـام  

  .٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥كرو يف يف ياموسو
)١٢٤(  S/PRST/2006/32.  
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 ٥٥٠٥لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٥٠٥يف اجللســ ــطس  ٧، املعقــ آب/أغســ
لمشـاركة فيهـا، وجـه    ل، اليت دعي ممثل كوت ديفـوار  ٢٠٠٦

   ــاه أعضــاء ا ــا) مــرة أخــرى انتب ــرئيس (غان لــس إىل رســالة  ال
موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٢مؤرخــة 

وإىل رســـــالة ثانيـــــة مؤرخـــــة  ،)١٢٥(رئـــــيس جملـــــس األمـــــن
وبعــد ذلــك، أدىل ببيــان باســم     .)١٢٦(٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٢٦

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   .)١٢٧(الس

ــن     ــرب ع ــالغأع ــيت ارتكب    ب ــف ال ــال العن ــق وأدان أعم ــها القل ت
جمموعـات منظمـة، وال سـيما الوطنيـون الشـباب، األمـر الــذي أدى إىل       

متوز/يوليـه علـى    ٢٤مقتل مدنيني، وأدان كذلك اهلجوم الذي وقع يوم 
  املمثل السامي املعين باالنتخابات؛  

متوز/يوليـه يف مبـاين إذاعـة وتلفزيـون      ١٥أحداث  أيضاأدان و  
  كوت ديفوار؛  

ىل تعزيـز التـدابري األمنيـة يف إذاعـة     اإليفواريـة إ  السلطاتدعا و  
  وتلفزيون كوت ديفوار؛  

طالـب بـأن تعمــل قـوات الـدفاع واألمــن يف كـوت ديفــوار،      و  
فيها احلرس اجلمهوري، يف إطار القانون الـوطين ويف مجيـع األوقـات     مبا

  لكفالة األمن التام للسكان؛

اعترب أنـه مـن الضـروري نشـر أكـرب عـدد ممكـن مـن احملـاكم          و  
  قلة يف مجيع أحناء كوت ديفوار.  املتن

__________ 

)١٢٥(  S/2006/516.  
)١٢٦(  S/2006/584  ا البيـان الـذ ي أصـدره الفريـق العامـل    ، اليت أحيل

يف الـذي عقـد    الدويل يف كوت ديفوار عقـب اجتماعـه التاسـع   
  .٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٠أبيدجان يف 

)١٢٧(  S/PRST/2006/37.  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٠٨القــــرار   

 أيلـول/  ١٤املعقـودة يف   ٥٥٢٤األمن يف جلسته 

    ٢٠٠٦سبتمرب 

 أيلــــــــول/ ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٥٢٤يف اجللســــــــة   

، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة ٢٠٠٦ ســــبتمرب
موجهــة إىل رئــيس جملــس  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١٤مؤرخــة 

 ١٥٧٢مـــن مـــن رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار       األ

) بشأن كوت ديفوار، حييل ا التقرير النهائي لفريـق  ٢٠٠٤(
ــر،  و .)١٢٨(اخلــرباء املعــين بكــوت ديفــوار   ــك التقري  ذكــريف ذل

الفريـــق أنـــه بـــالرغم مـــن عـــدم وجـــود دليـــل علـــى حـــدوث   
انتــهاكات جســيمة لتــدابري جملــس األمــن، فقــد كانــت اللجنــة  

ة إىل معاجلــة عــدد مــن احلــوادث الــيت يعتقــد أــا   حباجــة ماســ
كانـت تشـكل انتــهاكات. ورأى أن عمليـة التفتــيش مـن قبــل     
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار جيــب أن يعــاد النظــر   

 ةفيها، حمذراً مـن سـهولة االلتفـاف علـى نظـام الرصـد يف حالـ       
ــة الســالم يف كــوت ديفــوار.    حــدوث تــدهور خطــري يف عملي

ســـتهداف ثالثـــة أفـــراد إيفـــواريني يف شـــباط/فرباير ا قــال إن و
اســتهداف ولكــن ، امهــدئتــأثريه كــان بــدا آنــذاك أن  ٢٠٠٦

وجـود أنظمـة مطبقـة وفعالـة      مـع عـدم  اللجنة ألفـراد إضـافيني   
  للرصد واالمتثال ميكن أن يؤدي إىل نتائج عكسية.  

وقد دعي ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      
 ،)١٢٩(ونـان) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار     ووجه الرئيس (الي

دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و    طرح بعد ذلـك 
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٦( ١٧٠٨بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

 متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة أمـور منـها       
  :  يلي  ما

__________ 

)١٢٨(  S/2006/735.  
)١٢٩(  S/2006/736.  
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ــق اخلـــ     ــة فريـ ــد واليـ ــرر متديـ ــىت قـ ــانون األول/ ١٥رباء حـ  كـ
ــب ٢٠٠٦ ديســمرب ــة     إىل، وطل ــدابري اإلداري ــام أن يتخــذ الت ــني الع األم

  الالزمة لذلك؛  

طلب إىل فريق اخلرباء تقدمي تقرير خطـي مـوجز إىل الـس،    و  
، عن آخر تطـورات تنفيـذ التـدابري    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١قبل 

ــرارين     ــام القـ ــب أحكـ ــها مبوجـ ــيت فرضـ  ١٦٤٣) و ٢٠٠٤( ١٥٧٢الـ
  ذا الصدد؛  )، مع توصيات يف ه٢٠٠٥(

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  و  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢١القــــرار   

ــن يف اجللســة   ــودة يف  ٥٥٦١األم تشــرين   ١املعق

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

، قـــدم األمـــني ٢٠٠٦تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٧يف   
ــم       ــة األم ــي العاشــر عــن عملي ــر املرحل ــس التقري ــام إىل ال الع

األمـني  قـال  يف ذلـك التقريـر،   و. )١٣٠(كوت ديفوار املتحدة يف
بعض التقـدم األويل، واجهـت   حتقيق ، على الرغم من إنهالعام 

عمليــة تنفيــذ القــرارات الــيت اختــذت يف اجتمــاع ياموســوكرو  
ــا     ــع املســــتوى، الــــذي دعــ  متــــوز/ ٥يف إليــــه وعقــــد  الرفيــ

عرقلــة متعمــدة مــن جانــب بعــض القــادة    ،)١٣١(٢٠٠٦ يوليــه
ا أدى إىل مجود جديد. وجنم املـأزق أساسـا عـن    السياسيني، م

ما بني األطراف اإليفواريـة بشـأن مسـائل     خالفات رئيسية يف
أساسية تتعلق بإجراءات إصدار شهادات اجلنسـية ومـا يتصـل    
بذلك من إعداد قوائم النـاخبني. ونتيجـة لـذلك، فـإن املرحلـة      

ــهاء     ــى االنتــ ــارفت علــ ــة شــ ــة الثانيــ ــاالنتقاليــ ــراء بــ دون إجــ
تخابات، على غرار ما حدث يف املرحلة االنتقاليـة األوىل.  االن

ــكويف  ــه      ذل ــى أن ــام عل ــني الع ــى  الســياق، أكــد األم جيــب عل
الحتــاد األفريقــي وجملــس األمــن أن يســتفيدا مــن املقترحــات    ا

__________ 

)١٣٠(  S/2006/821 ١٦٠٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
  .S/2006/516انظر   )١٣١(

املقدمــة مــن زعمــاء اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  
قاليـة احلاليـة يف   املضي قدماً بعد انتهاء املرحلة االنتبشأن سبل 

، وأن يضعا التـدابري الالزمـة   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١
لتســـريع عمليـــة الســـالم وضـــمان جنـــاح الترتيبـــات االنتقاليـــة 
اجلديدة املزمع تطبيقها. وأعرب عن قناعته الراسـخة بضـرورة   
حتديد مدة الفترة االنتقالية اجلديـدة حتديـدا دقيقـا علـى أسـاس      

ــها   ــالزم لالنت ــزمن ال ــزع الســالح والتســريح     ال ــة ن ــن عملي ء م
وإعادة اإلدماج، وإجراء عملية حتديد اهلويـة علـى حنـو فعـال،     
ــع     ــة يف مجي ــك امليليشــيات، وإعــادة بســط ســلطة الدول وتفكي
أحنــاء البلــد، واالنتــهاء مــن األعمــال التحضــريية لالنتخابــات.  

للقـادة اإليفـواريني أن التمديـد    ذكر أمهية أن يكـون واضـحا   و
لفترة االنتقالية سيكون التمديد األخري. وإذا ما فشـلوا  املزمع ل

مــرة أخــرى يف التحــرك صــوب إجــراء االنتخابــات، ســيكون   
ــاد       ــا واالحتـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــى اجلماعـ علـ
األفريقــي وجملــس األمــن أن ينظــروا يف وضــع ترتيبــات حكــم   

ــة وغــري   ــزة مــن اتمــع   انتقــايل تضــم شخصــيات مرموق متحي
ــدين ال ــراء    املــ ــة وإجــ ــة املتبقيــ ــات االنتقاليــ ــتكمال العمليــ ســ

  االنتخابات اليت كان من املقرر إجراؤها منذ وقت طويل.  

ــي     و   ــه ينبغ ــى أن ــام عل ــني الع ــن أكــد األم ــس األم ، ل
ــيت      ــدف ــات ال ــب العقب ــرات القائمــة وجتن ــى الثغ القضــاء عل

يف حتديــد مجلــة مــن القواعــد    أن ينظــر  ،ووجهــت مــن قبــل  
ســية للمرحلــة االنتقاليــة الثالثــة، كمــا يلــي:  والضــمانات األسا

(أ) تكــون األســبقية لتطبيــق أحكــام الصــكوك الدوليــة الــيت        
توضح الترتيبات اخلاصة بالفترة االنتقالية، مثل قرارات جملـس  

 عـن اختالف قد يوجد األمن وخمتلف اتفاقات السالم، حيثما 
ر ينبغـي أن تتـوف   دستور كوت ديفوار وقوانينها الوطنية؛ (ب)

لــدى رئــيس الــوزراء الســلطة الضــرورية علــى مجيــع املكاتــب   
الصــــلة، فضــــال عــــن قــــوات الــــدفاع واألمــــن   العامــــة ذات

يتعلــق جبميــع املســائل املتصــلة بتنفيــذ خريطــة الطريــق؛    مــا يف
(ج) ينبغي أن يعترب مجيع قـادة قـوات الـدفاع واألمـن والقـادة      
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فيـذ  السياسيني مسؤولني شخصـيا عـن األنشـطة الـيت تعطـل تن     
خريطة الطريق وأن خيضعوا لفرض جزاءات فردية من جانـب  
الس، مع إحالة القضايا األشـد خطـورة إىل احملكمـة اجلنائيـة     
الدوليــــة؛ (د) علــــى مجيــــع األطــــراف الســــماح للســــكان      
اإليفــواريني والقــوات احملايــدة بكامــل حريــة احلركــة يف أحنــاء   

دون بـ ة تامـة  ) ينبغي أن يتمتع رئـيس الـوزراء بسـلط   ـالبلد؛ (ه
قيد لتنفيـذ برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج،        
ــك امليليشــيات، وإعــادة بســط      ــة، وتفكي ــد اهلوي ــة حتدي وعملي
ــزم      ــت، وأن يلتـ ــرب وقـ ــد يف أقـ ــاء البلـ ــة يف أحنـ ــلطة الدولـ سـ
بتخصــيص األمــوال الضــرورية لضــمان تنفيــذ هــذه العمليــات   

و  ٣٥املـــادتني األساســـية؛ و (و) ال ينبغـــي التـــذرع بأحكـــام 
مـا   من دسـتور كـوت ديفـوار، أثنـاء الفتـرة االنتقاليـة، يف       ٤٨

  العمليات األساسية.تلك يتعلق ب

ــدد    ويف   ــة، شـ ــرة االنتقاليـ ــات الفتـ ــق مبؤسسـ ــا يتعلـ مـ
األمــني العــام علــى أنــه ســيكون مــن املهــم إنشــاء فــرقيت عمــل   
حتــت ســلطة رئــيس الــوزراء، ختــتص إحــدامها بإعــادة تشــكيل  

واألمن، وختتص األخـرى بعمليـة حتديـد اهلويـة.      قوات الدفاع
ــة       ــزز يف عملي ــدور مع ــم املتحــدة ب ــأن تضــطلع األم وأوصــى ب

ديفوار، وحث الس على اسـتعراض واليـة    السالم يف كوت
 عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وزيـادة مواردهـا. ويف      

بـد مـن    ما خيص العمليـة االنتخابيـة، أكـد األمـني العـام أنـه ال      
ان أن تتوفر للممثل السـامي لشـؤون االنتخابـات السـلطة     ضم

الختاذ قرارات ملزمة بشأن مجيع املسائل ذات الصـلة بالعمليـة   
مـوارد كافيـة، مبـا يف ذلـك     حيصل مكتبه على االنتخابية، وأن 

األنصــبة املقــررة. وأكــد علــى ضــرورة أن يصــادق مــن خــالل 
النتخابيـة  املمثل السامي على كل مرحلة من مراحـل العمليـة ا  

يف كوت ديفوار. وأخـريا، أشـار األمـني العـام إىل أن اجلماعـة      
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي ميكنـهما أن     
يضطلعا بدور ال يقل أمهية يف دعم العملية االنتقالية اجلديـدة،  

تني اإلقليميـــتني علـــى حتقيـــق الوحـــدة فيمـــا بـــني ئـــوحـــث اهلي

مية الفاعلـة مـن أجـل ضـمان املواءمـة      الوسطاء واجلهات اإلقلي
بــني مجيــع جهــود الوســاطة والتنســيق بينــها علــى حنــو ســليم.   
ــزم لــس      وأعــرب عــن األمــل يف أن خيــرج مــؤمتر القمــة املعت
ــه     ــدى استعراضـ ــي، لـ ــاد األفريقـ ــابع لالحتـ ــن التـ ــلم واألمـ السـ
للتوصيات احملددة اليت قـدمها قـادة اجلماعـة االقتصـادية لـدول      

بقرارات واضحة تليب الضرورات املختلفـة الـيت    غرب أفريقيا،
  يستوجبها التنفيذ الفعلي والعاجل لعملية السالم.  

تشـــــرين  ١املعقـــــودة يف  ،)١٣٢(٥٥٦١ويف اجللســـــة   
، أدرج الس يف جـدول أعمالـه التقريـر    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 

ــاله و  ــذكور أعـ ــا املـ ــاركة يف   دعـ ــوار للمشـ ــوت ديفـ ــل كـ ممثـ
يس (بريو) انتبـاه الـس إىل مشـروع    ووجه الرئ .)١٣٣(املناقشة

ــرار ــة  ،)١٣٤(قـ ــالة مؤرخـ ــوبر  ١٨وإىل رسـ ــرين األول/أكتـ تشـ
  .)١٣٥(موجهة إىل رئيس الس من ممثل الكونغو ٢٠٠٦

مث طُرح مشروع القـرار للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع       
)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٧٢١دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
ابع مـن امليثـاق، مجلـة    الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـ   ه ب

  :  ما يلي أمور منها
__________ 

تشــرين  ٢٥كجلســة خاصــة يف  ، املعقــودة ٥٥٥٥يف اجللســة   )١٣٢(
، استمع أعضاء الس إىل إحاطـة قـدمها   ٢٠٠٦األول/أكتوبر 

بيـان أدىل  وكذلك إىل مفوض السلم واألمن باالحتاد األفريقي، 
  به وزير خارجية كوت ديفوار.

  مثّل كوت ديفوار وزير خارجيتها.  )١٣٣(
)١٣٤(  S/2006/854.  
)١٣٥(  S/2006/829        ـا البيـان الـذي اعتمـده جملـس السـلم اليت أحيـل ،

ــي يف جلســته    ــس  ٦٤واألمــن باالحتــاد األفريق ، املعقــودة يف أدي
على مستوى رؤسـاء   ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٧أبابا يف 

  كوت ديفوار.الدول واحلكومات، بشأن احلالة يف 
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أيد قرار جملس السلم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي أن يظـل       
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١رئيسا للدولـة اعتبـارا مـن     غباغبوالرئيس لوران 

  لفترة انتقالية جديدة وأخرية ال تتجاوز مدا اثين عشر شهرا؛   ٢٠٠٦

مـن جتديـد واليـة رئـيس الـوزراء،      أيد قرار جملـس السـلم واأل  و  
 ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١السيد شارل كونـان بـاين، اعتبـارا مـن     

وأخـرية ال تتجـاوز مـدا اثـين عشـر شـهرا، وأيـد         جديـدة لفترة انتقاليـة  
ــوزراء        ــيس ال ــن حــق رئ ــن أال يكــون م ــس الســلم واألم ــرار جمل أيضــاً ق

ــيت ســيجري     ــات الرئاســية ال ــول  ترشــيح نفســه يف االنتخاب ــا حبل تنظيمه
  ؛  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر   ٣١

طالب باالستئناف الفـوري لربنـامج نـزع سـالح امليليشـيات      و  
التـراب الـوطين، وأكـد أن هـذا الربنـامج يشـكل        أرجـاء وحلها يف شـىت  

عنصرا أساسيا يف عملية السالم، وشدد على املسـؤولية الفرديـة لزعمـاء    
ذا كامال؛ وطالب مجيـع األطـراف   امليليشيات عن تنفيذ هذه العملية تنفي

املعنية، وال سـيما القـوات املسـلحة للقـوى اجلديـدة والقـوات        اإليفوارية
املسلحة لكوت ديفـوار، بـأن تشـارك علـى أكمـل وجـه وحبسـن نيـة يف         
أعمال اللجنة الرباعية املسـؤولة عـن اإلشـراف علـى تنفيـذ برنـامج نـزع        

ــز   ــاج وعمليـــــات نـــ ــادة اإلدمـــ ــريح وإعـــ ع ســـــالح الســـــالح والتســـ
  وحلها؛    امليليشيات

طالب مجيع األطـراف اإليفواريـة بوضـع حـد جلميـع أعمـال       و  
ــون أو      ــة أو التلفزي ــف، ســواء يف اإلذاع ــة والعن ــى الكراهي التحــريض عل
غريمها من وسـائط اإلعـالم، وحـث رئـيس الـوزراء علـى أن يضـع دون        

ة إبطاء مدونة سلوك لوسـائط اإلعـالم وينفـذها، وفقـا للقـرارات املتخـذ      
  ولقرار جملس السلم واألمن؛   ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٥يف ياموسوكرو يف 

بـأن تتعـاون مجيـع األطـراف اإليفواريـة تعاونـا كـامال         طالبو  
ــية      ــوات الفرنسـ ــوار والقـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع عمليـ مـ

  تدعمها.    اليت
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢٦القــــرار   

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٥٥٩١يف جلسـته  األمن 

    ٢٠٠٦ديسمرب /األول

ــمرب   ٤يف    ــانون األول/ديسـ ــني  ٢٠٠٦كـ ــدم األمـ ، قـ
ــة       ــي احلــادي عشــر عــن عملي ــر املرحل ــس التقري ــام إىل ال الع

 قـال يف ذلـك التقريـر،   و .)١٣٦(األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار  
) قـد قوبـل   ٢٠٠٦( ١٧٢١قرار جملس األمـن  إن األمني العام 

ف اإليفواريـة، يف حـني رحبـت    بردود فعل متفاوتة من األطرا
املنطقة دون اإلقليميـة بـه باعتبـاره خطـوة كـربى حنـو األمـام.        

أن بـ  اعتقـاده خرى، أعرب الرئيس غباغبو عن األناحية الومن 
مجيــع خطــط الســالم الــيت وضــعها اتمــع الــدويل حــىت ذلــك   
التاريخ قد باءت بالفشل، وأن الشعب اإليفواري ينبغـي عليـه   

ــه  ــاد حـــل خـــاص بـ ــة. وقـــد اعتـــربت تلـــك   إجيـ ــاء األزمـ إلـ
التصرحيات على العموم مبثابة حماولة للتنصل مـن تنفيـذ القـرار    

خـــرى، رحبـــت القـــوى األناحيـــة ال). ومـــن ٢٠٠٦( ١٧٢١
نــه قــد إاجلديــدة وأحــزاب املعارضــة بــالقرار، مــع قــول األوىل  

شــواغلها الرئيســية، بينمــا دعــت أحــزاب املعارضــة إىل    عــاجل 
الــيت بــدأها الــرئيس غبــاغبو ــدف إجيــاد    مقاطعــة املشــاورات

إطار بديل للتصدي لألزمة. ومن جهتـه، أكـد رئـيس الـوزراء     
أنه عاقـد العـزم علـى تنفيـذ القـرار، وشـدد علـى أنـه ال توجـد          

  حاجة إىل إطار آخر من أجل حل األزمة اإليفوارية.  

 ١٧٢١وأكـــد األمـــني العـــام أن قـــرار جملـــس األمـــن   

ا، فضال عـن األدوات والضـمانات   ) يوفر إطارا سليم٢٠٠٦(
الالزمة، لتحقيق عملية سـالم ناجحـة يف األشـهر االثـين عشـر      
املقبلة. وناشد القادة اإليفواريني الرئيسيني األربعة أن يغتنمـوا  
ــة،    ــة االنتقاليـ الفرصـــة الـــيت يتيحهـــا التمديـــد األخـــري للمرحلـ
ــة     ــاء علــى اخلطــوات اإلجيابي ــوزراء للبن والتعــاون مــع رئــيس ال

ولية اليت اختـذوها يف جمـال نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة       األ
اإلدمـــاج وحتديـــد اهلويـــة وإعـــادة بســـط ســـلطة الدولـــة، وأن 
يتوصـــلوا إىل احللـــول التوفيقيـــة الالزمـــة إلخـــراج البلـــد مـــن   

يف اعتباره أنه من املتوقـع  واضعا  ،األمني العام أوصىاألزمة. و
 تشــرين األول/ ٣١ل أن تنتــهي الفتــرة االنتقاليــة احلاليــة حبلــو 

__________ 

)١٣٦(  S/2006/939 ١٦٠٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
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، بأن يأذن جملـس األمـن بتجديـد واليـة عمليـة      ٢٠٠٧أكتوبر 
األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار لســنة إضــافية، وذلــك حــىت    

ــانون األول/ديســمرب   ١٥ ــت نفســه   ٢٠٠٧ك ــا يف الوق . ودع
الــس إىل املوافقــة علــى التوصــيات املتعلقــة مبســامهة األمــم       

ئيســية، والــتمس كــذلك املتحــدة يف دعــم عمليــات التنفيــذ الر
ــة       ــس لتوســيع نطــاق وجــود عناصــر الشــؤون املدني دعــم ال
والشؤون السياسية وحقـوق اإلنسـان وسـيادة القـانون التابعـة      
لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف اجلــزأين الشــمايل   
والغــريب مــن البلــد، مــن أجــل دعــم عمليــة إعــادة بســط إدارة   

نظر إىل ضـرورة تعــديل  بـال ، والدولـة يف تلـك املنـاطق. وأخـريا    
الوضع العام للعنصر العسكري التابع لعملية األمـم املتحـدة يف   
كوت ديفوار وتعزيز دوره بالنسبة حلفظ األمن العام يف البلـد  
وتيسري حرية التنقل ومحاية املدنيني، حث األمني العـام جملـس   

ة األمن على املوافقة على إبقاء الكتائـب الـثالث املتبقيـة لفائـد    
ــم املتحــدة يف   ــة األم ــع     عملي ــك متاشــياً م ــوار، وذل كــوت ديف

وأشـار يف ذلـك الصـدد     .)١٣٧(أوصـى بـه يف تقريـره السـابع     ما
إىل أن الــس ميكــن أن يســتفيد مــن تعــديل قــوام بعثــة األمــم   
املتحــدة يف ليربيــا، وبصــورة خاصــة الرحيــل املتوقــع لكتيبــة       

ليــة ، وذلــك مــن أجــل تعزيــز عم٢٠٠٦واحــدة يف ايــة عــام 
  األمم املتحدة يف كوت ديفوار.

 كــانون األول/ ١٥، املعقــودة يف ٥٥٩١ويف اجللســة   

ــمرب  ــر   ٢٠٠٦ديسـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ
املرحلي احلادي عشر لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم املتحـدة       

ــل كــوت ديفــوار للمشــاركة يف   دعــا يف كــوت ديفــوار، و  ممث
) انتبــاه الــس إىل مشــروع   املناقشــة. ووجــه الــرئيس (قطــر   

طُـــرح للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع   ، بعـــد ذلـــك)١٣٨(قـــرار
__________ 

)١٣٧(  S/2006/2.  
)١٣٨(  S/2006/981.  

)، الــذي قــرر ٢٠٠٦( ١٧٢٦دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
به الـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم         

  :  ما يلي املتحدة، مجلة أمور منها

ــاملتح األمم عملية يـــيتوال متديـــدقـــرر    ــك يف دةــ ــديف وتــ  وارــ

  ؛٢٠٠٧الثاين/يناير  كانون ١٠ حىت تدعمها اليت سيةـالفرن واتـوالق

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. و  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٢٧القــــرار   

كـانون   ١٥املعقـودة يف   ٥٥٩٢يف جلسـته  األمن 

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

كــــــــانون  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٥٩٢يف اجللســــــــة   
ــمرب  ــه   ، أدر٢٠٠٦األول/ديســ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ج الــ
موجهــة إىل  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٨رســالة مؤرخــة 

رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  
)، حييـــــل ـــــا التقريـــــر املســـــتكمل لفريـــــق ٢٠٠٤( ١٥٧٢
ق الفريــق حــاالت انتــهاك يف ذلــك التقريــر، وثَّــو .)١٣٩(اخلــرباء

ة وتــوفري املســـاعدة  لحظــر املفــروض علــى اســترياد األســلح     ل
العســكرية وتقـــدمي املشـــورة والتــدريب، وعمليـــات التفتـــيش   
املتصــل بــاحلظر، واإلنتــاج والتصــدير غــري املشــروعني للمــاس، 

  وتدابري تستهدف ثالثة إيفواريني.  

وقد دعي ممثل كوت ديفـوار للمشـاركة يف املناقشـة.      
ــرار    ــاه الــس إىل مشــروع ق ــرئيس (قطــر) انتب ، )١٤٠(ووجــه ال

دون مناقشـة  بـ للتصـويت واعتمـد باإلمجـاع و   بعد ذلـك  ح طُر
ــرار   ــفه القـ ــس،   ٢٠٠٦( ١٧٢٧بوصـ ــه الـ ــرر بـ ــذي قـ )، الـ

متصرفا مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلـة  
  :  ما يلي أمور منها

__________ 

)١٣٩(  S/2006/964.  
)١٤٠(  S/2006/982.  
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مـــن القـــرار  ١٢إىل  ٧قـــرر متديـــد العمـــل بأحكـــام الفقـــرات    
  ؛  ٢٠٠٧  كتوبرتشرين األول/أ ٣١)، إىل غاية ٢٠٠٤( ١٥٧٢

جدد التأكيـد علـى أن أي هجـوم أو أيـة إعاقـة خطـرية حلريـة        و  
حركة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار والقـوات الفرنسـية واملمثـل     
السامي املعين باالنتخابات والفريـق العامـل الـدويل تشـكل ديـداً لعمليـة       

ــام واحل     ــني الع ــب إىل األم ــة، وطل ــة إحــالل الســلم واملصــاحلة الوطني كوم
الفرنسية أن يقدما إليه فورا تقريراً عن أي إعاقة خطرية أو اعتداء خطري؛ 

يومـا، تقـارير إىل    ٩٠طلب إىل مجيع الـدول املعنيـة أن ترفـع، يف غضـون     
) ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنـــة عـــن اإلجـــراءات الـــيت اختـــذا لتنفيـــذ القـــرار   

  )؛ ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار  ٦والفقرة 

خلرباء ملدة سـتة أشـهر أخـرى، وطلـب     قرر متديد والية فريق او  
إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة وتعيني أعضـاء جـدد إذا   

  لزم األمر، بالتشاور مع اللجنة.  
  

 ٥٦٠٦لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ٥٦٠٦يف اجللســ ــانون ٢١املعقــ  األول/ كــ

ــالة  ٢٠٠٦ديســــمرب  ، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه رســ
موجهــة مــن األمــني  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٧مؤرخــة 

)١٤١(العام إىل رئيس جملس األمن
مث أدىل الـرئيس (قطـر) ببيـان    . 

)١٤٢(باسم الس
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  . 

ويل، ومشـاطرته  كرر تأكيـد دعمـه الكامـل للفريـق العامـل الـد        
أعــــرب عنــــه مــــن قلــــق شــــديد إزاء التــــأخر يف تنفيــــذ القــــرار         مــــا

  )؛  ٢٠٠٦(  ١٧٢١

حث مجيع األطراف اإليفوارية علـى التعـاون تعاونـا كـامال مـع      و  
رئيس الوزراء من أجل تنفيـذ مجيـع أحكـام خريطـة الطريـق؛ وكـرر تأكيـد        

__________ 

)١٤١(  S/2006/584  ا البيان الذي أصدره الفريق العامل الـدويل اليت أحيل ،
ــوار عقــب اجتم  ــه احلــادي عشــر،  يف كــوت ديف ــد  ااع ــذي عق يف ل

  .٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١أبيدجان يف 
)١٤٢(  S/PRST/2006/58.  

ت مـن العقـاب   دعمه التام لرئيس الوزراء، مبا يف ذلك جهوده حملاربة اإلفـال 
وتعزيز احلكم الرشيد، واستخدام مجيع سـلطاته للتحضـري لالنتخابـات الـيت     

  ؛  ٢٠٠٧  تشرين األول/أكتوبر ٣١جيب عقدها يف موعد أقصاه 

دعا الوسيط التابع لالحتـاد األفريقـي إىل زيـارة كـوت ديفـوار      و  
  من أجل بدء عملية السالم من جديد يف أقرب وقت ممكن؛

العامل الدويل أن يقدم جدوالً زمنيا تفصـيليا  طلب إىل الفريق و  
ومستكمالً لتنفيذ عملية السالم ومجيع التوصيات الالزمة للنظر يف احلالـة  
من جانـب اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي،         

  ؛  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١وذلك يف موعد أقصاه 

ــل اخلــاص لألمــ     و   ــل للممث ــه الكام ــد دعم ــرر تأكي ــام، ك ني الع
ت، ولعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف وللممثــــل الســــامي املعــــين باالنتخابــــا

  ديفوار، وللقوات الفرنسية اليت تدعمها.    كوت
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٣٩القــــرار   

كـانون   ١٠املعقـودة يف   ٥٦١٧األمن يف جلسـته  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير 

 كــانون الثــاين/  ١٠، املعقــودة يف ٥٦١٧يف اجللســة   

، أدرج الــس مــرة أخــرى يف جــدول أعمالــه     ٢٠٠٧ينــاير 
التقرير املرحلـي احلـادي عشـر لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم         

ديفــوار   ممثــل كــوت ودعــا  ،)١٤٣(املتحــدة يف كــوت ديفــوار  
الروسـي) انتبـاه    للمشاركة يف املناقشة. ووجه الرئيس (االحتاد

 بعــدطُــرح ، )١٤٤(فرنســامقــدم مــن الــس إىل مشــروع قــرار  
ــك  ــد باإلمجــاع و  ذل ــللتصــويت واعتم دون مناقشــة بوصــفه  ب

ــرار  ــرفا   ٢٠٠٧( ١٧٣٩القـ ــه الـــس، متصـ ــرر بـ )، الـــذي قـ
  :  ما يلي مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها

قـــرر متديـــد واليـــيت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   
  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٣٠والقوات الفرنسية اليت تدعمها حىت 

__________ 

)١٤٣(  S/2006/939.  
)١٤٤(  S/2007/8.  
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 ١٦٠٩مــن القــرار  ٣قــرر متديــد فتــرة ســريان أحكــام الفقــرة و  

  )؛  ٢٠٠٦( ١٦٨٢من القرار  ٢) والفقرة ٢٠٠٥(

أذن لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار باسـتخدام مجيـع        و  
  الوسائل الالزمة لالضطالع بواليتها؛  

طلب إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تنفيذ واليتـها  و  
  ؛لوثيق مع بعثة األمم املتحدة يف ليربياباالتصال ا

أذن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسـائل الالزمـة لـدعم    و  
  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛  

طلــب إلـى مجيع األطـراف أن تـتــعاون تعاونـا تامــا يف إطــار      و  
ــيت         ــية ال ــوات الفرنس ــوار والق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم نشــر عملي

  هـا ويف إطار عملياـمـا؛ تدعم

  قرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. و  
  

 ٥٦٥١لســة اجلالــرئيس يف الــذي أدىل بــه بيــان ال  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨املعقودة يف 

آذار/مـــــارس  ٢٨، املعقـــــودة يف ٥٦٥١يف اجللســـــة   
لمشـاركة فيهـا، وجـه    ل، اليت دعي ممثل كوت ديفـوار  ٢٠٠٧

نتبـــاه أعضـــاء الـــس إىل رســـالة الـــرئيس (جنـــوب أفريقيـــا) ا
موجهـة مـن األمـني العـام إىل      ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣مؤرخة 

 .)١٤٦(وبعد ذلك، أدىل ببيان باسـم الـس   .)١٤٥(رئيس الس

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  
__________ 

)١٤٥(  S/2007/144       ـا االتفـاق الـذي وقّعـه يف واغـادوغو اليت أحيـل ،
ــارس  ٤يف  ــيس    ٢٠٠٧آذار/مـ ــاغبو، رئـ ــوران اغبـ ــن لـ ــل مـ كـ

كــوت ديفــوار، وغيــوم ســورو، األمــني العــام للقــوى اجلديــدة،  
ــة وبليـــز كومبـــاوري، رئـــيس بوركينـــا فاســـو و  رئـــيس اجلماعـ
  االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بصفته ميسرا.

)١٤٦(  S/PRST/2007/8.  

 ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ٤أيـــد اتفـــاق واغـــادوغو الـــذي أبـــرم يف   

)S/2007/144    ودعا الطرفني اإليفواريني إىل تنفيذه بالكامـل، حبسـن نيـة ،(
  ويف نطاق اجلدول الزمين احملدد يف االتفاق؛  

ــات      و   ــني الطــرفني بشــأن الترتيب ــربم ب ــاق امل ــا باالتف أحــاط علم
املؤسسية، ودعم تعيني السيد غيـوم سـورو رئيسـا للـوزراء؛ وأعـرب عـن       

ــد مــن اخلطــوات، يف ضــوء التقــدم احملــرز، بغــرض    اســتعداده الختــ  اذ مزي
ــذ التزا   ــرفني يف تنفيــ ــاعدة الطــ ــالم يف    مســ ــة الســ ــم عمليــ ــا ودعــ مامــ

  ديفوار، وال سيما العملية االنتخابية؛    كوت

طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم لــــه توصــــيات حبلــــول       و  
 بشأن الدور الـذي ينبغـي لألمـم املتحـدة أن تضـطلع      ٢٠٠٧أيار/مايو   ١٥

  به لدعم تنفيذ عملية السالم، مع مراعاة آخر التطورات يف كوت ديفوار.  
  

املعقـودة   ٥٦٧٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٨يف 

ــايو  ١٤يف    ــام إىل  ٢٠٠٧أيار/مــ ــني العــ ــدم األمــ ، قــ
الس التقرير املرحلي الثالث عشر عـن عمليـة األمـم املتحـدة     

يف ذلـك التقريـر، أشـار األمـني العـام      و .)١٤٧(يف كوت ديفـوار 
إىل أن الطــرفني اإليفــواريني قــد أوفيــا بالعديــد مــن املواعيــد       
النهائية الرئيسية لتنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي، مبا يف ذلـك  
إنشــاء مركــز القيــادة املتكاملـــة، وتشــكيل حكومــة جديـــدة      
يقودهــا غيــوم ســورو بصــفته رئيســا للــوزراء، واألمــر بــإعالن  

عفــو عــن بعــض اجلــرائم املتصــلة بــاألمن القــومي، وبــدء  مــنح 
ــة منطقــة الثقــة وإقامــة اخلــط األخضــر. ويف نفــس     ــة إزال عملي

ــدء      الوقــت، مل ــاء باملوعــد احملــدد لب ــن الوف ــان م ــتمكن الطرف ي
ــذ جمموعــة املهــام األكثــر تعقــدا الــيت تتمثــل يف تفكيــك        تنفي
ــؤولني     ــر املســ ــادة نشــ ــاربني، وإعــ ــع احملــ ــيات، وجتميــ املليشــ

__________ 

)١٤٧(  S/2007/275يف رئيس الـــذي أدىل بـــه الـــبيـــان ال، املقـــدم عمـــال ب
  ).S/PRST/2007/8( ٢٠٠٧آذار/مارس   ٢٨
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احلكوميني يف كامل أحناء البلد، وبدء جلسات احملاكم املتنقلـة  
  من أجل حتديد هوية السكان.  

ــة       ــائج الــيت توصــلت إليهــا بعث وقــدم األمــني العــام النت
ــؤخرا      ــدة، زارت مـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــتقين تابعـــ ــيم الـــ للتقيـــ

ديفـــوار مـــن أجـــل توضـــيح الـــدور املســـتقبلي لألمـــم   كـــوت
واغــادوغو السياســي قــد خلــق   املتحــدة، مشــرياً إىل أن اتفــاق 

مـا يبـدو انطباعــا سـائدا بــأن الطـرفني املــوقعني علـى اتفــاق       يف
واغادوغو يسعيان إىل أن تقوم األمم املتحـدة بـدور حمـدود يف    
عمليــــة الســــالم. وخلصــــت البعثــــة إىل أن مجيــــع أصــــحاب 
املصلحة الوطنيني والدوليني قد شددوا علـى ضـرورة مواصـلة    

ملســـــاعدة إىل عمليـــــة الســـــالم يف األمـــــم املتحـــــدة تقـــــدمي ا
ار، وإىل أن أحـداً مـن القـادة اإليفـواريني مل يـدع      وديفـ  كوت

إىل انسحاب عملية األمـم املتحـدة. ومـن ناحيـة أخـرى، عبـر       
الطرفــان اإليفواريــان عــن وجهــات نظــر متباينــة بشــأن الــدور  
ــة،     ــة االنتخابي ــه األمــم املتحــدة يف العملي الــذي ينبغــي أن تؤدي

وري التصديق والتحكـيم اللـذين سـيقوم مـا     وبوجه خاص د
يؤكـــد رئـــيس الـــوزراء  فبينمـــااملمثـــل الســـامي لالنتخابـــات. 

وأحـــزاب املعارضـــة علـــى أن دور األمـــم املتحـــدة يف العمليـــة 
االنتخابيــــة ينبغــــي أن يبقــــى دون تغــــيري نظــــرا ألن املســــألة  

واغــادوغو السياســي، أبقــى الــرئيس     يتطــرق إليهــا اتفــاق   مل
اعتراضه على دور التحكيم وغريه من املهـام الـيت   غباغبو على 

كما هي حمـددة  يضطلع ا املمثل السامي املعين باالنتخابات، 
)، ومل يقبل سـوى مبسـؤولية األمـم    ٢٠٠٦( ١٧٢١يف القرار 

  املتحدة عن التصديق الدويل على العملية االنتخابية.  

وأوصى األمني العام بأن تكيف األمم املتحدة دورهـا    
تقــدمي الــدعم الفعــال يف املرحلـــة     ــدف كــوت ديفــوار،   يف 

أن عمليـة األمـم املتحـدة يف    ورأى اجلديدة من عملية السالم. 
يف ختفـيض العنصـر العسـكري    ينبغي أال تشـرع  كوت ديفوار 

لنشـر قـوات   ينبغـي أن تعطـى   يف املرحلة الراهنة، وأن األولوية 

يـع الــسبعة   من مواقـع التجم موقع عملية األمم املتحدة يف كل 
عشر، من أجل اإلشراف على عملية نزع السـالح والتسـريح   
وختزين األسلحة وتقدمي الدعم لتلـك العمليـة. وحاملـا تكتمـل     
عملية نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ونشـر اإلدارة     
احلكوميــة مــن جديــد يف كامــل البلــد، ســتجري عمليــة األمــم  

ى قواـا وسـتحدد   املتحدة يف كوت ديفـوار استعراضـا ملسـتو   
ــة.       ــدعم إجنــاز املهــام املتبقي ــن مــوارد عســكرية ل ــا يلزمهــا م م
وسيمثل إجناز االنتخابات الرئاسية وتنصيب احلكومة املنتخبـة  
ــة     ــدء انســحاب عملي ــذان بب ــاليني لإلي ــارين الرئيســيني املتت املعي
األمم املتحدة يف كوت ديفـوار. وعلـى هـذا األسـاس، أوصـى      

غايــــة لفتــــرة ســــتة أشــــهر أخــــرى،  بتمديــــد واليــــة البعثــــة ل
مـا يتعلـق بعنصـر الشـرطة      . ويف٢٠٠٧األول/ديسمرب  كانون

األمـني العـام    ذكـر عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،    يف 
أن شــرطة األمــم املتحــدة ستنشــر يف مــوقعني جديــدين مشــاال،  

لة واحــدة مــن أبيــدجان إىل بينمــا ســتنقل وحــدة شــرطة مشــكَّ
ــوفري األمــن للعــدد   بونــديايل، يف الشــمال  الغــريب، مــن أجــل ت

ــراد       ــم املتحــدة وغريهــم مــن أف ــراد شــرطة األم ــد مــن أف املتزاي
إضــافة إىل ذلــك، وومعــدات العمليــة الــذين سينشــرون مشــاال. 

ستنشـــر البعثـــة املزيـــد مـــن أفـــراد العنصـــر املـــدين يف الشـــمال  
ــرب ملســاعدة برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة        والغ

 نشــر إدارة الدولــة يف هــاتني املنطقــتني. ويفاإلدمــاج، وإعــادة 

يتعلق بدور املمثل السامي املعين باالنتخابات، حث األمـني   ما
العام الس علـى النظـر يف أن يعهـد بـدور التصـديق إىل ممثلـه       

ــه اخلـــاص، الـــذي  ــأن  ذكـــر أنـ ينبغـــي أن حيظـــى يف هـــذا الشـ
مبســاعدة وحــدة صــغرية، مســتقلة عــن العنصــر االنتخــايب يف     

ية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وتتألف من عدد يصـل  عمل
  إىل ثالثة موظفني.  

نـه علـى الـرغم مـن أن     إاألمـني العـام   قـال  ويف اخلتام،   
حلول اتفاق واغادوغو قد دفـع بعمليـة السـالم اإليفواريـة إىل     
نقطــة حتــول فريــدة، فــإن اإلرادة السياســية وحــدها لــن تكفــي 
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إليفواريـــة ســـتحتاج إىل لـــدعم عمليـــة الســـالم. فالســـلطات ا 
مساعدة األمم املتحدة والشركاء الـدوليني اآلخـرين مـن أجـل     
تطــوير قـــدرات املؤسســات الوطنيـــة الرئيســية املعنيـــة بتنفيـــذ    
ــة املشــكل حــديثا.       ــادة املتكامل ــاق، ال ســيما مركــز القي االتف

الصـــدد، أكـــد األمـــني العــام أنـــه ينبغـــي للشـــركاء   ذلــك  ويف
كفالـة تسـيري    ـدف شـورة الالزمـني   الدوليني تقدمي الدعم وامل

عملية السالم مبا يتفق مع املعايري املقبولة دوليـا. وأشـار إىل أن   
ــاً     ذلــك يتطلــب إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع الطــرفني، حاث
إيامها وامليسـر علـى إشـراك الشـركاء الـدوليني يف آلـييت رصـد        

  االتفاق وتقييمه.  

ــة    ــودة يف ٥٦٧٦ويف اجللســـ ــايو أيار/ ١٨، املعقـــ مـــ
، اليت دعي ممثل كوت ديفوار للمشـاركة فيهـا، أدرج   ٢٠٠٧

الس يف جدول أعماله التقريـر املـذكور أعـاله، واسـتمع إىل     
تكلـم  قـد  بيان أدىل به وزير األمن القومي يف بوركينا فاسو. و

الــوزير باســم الــرئيس بليــز كومبــاوري، ميســر احلــوار بــني        
لـس التفـاق واغـادوغو    رحب بتأييـد ا فاألطراف اإليفوارية، 

آذار/مــارس  ٢٨السياســي مــن خــالل بيانــه الرئاســي املــؤرخ   
وأكــد أن االتفــاق ميثــل نقطــة حتــول حقيقيــة يف   .)١٤٨(٢٠٠٧

عملية اخلـروج مـن األزمـة يف كـوت ديفـوار. وأحـاط الـس        
ــع        ــق امليســر م ــة الســالم، اتف ــز عملي ــار تعزي ــه يف إط ــاً بأن علم

يـدجان، وبأنـه ينظـر يف    األطراف على تعيني ممثـل خـاص يف أب  
ــد.       ــيم والرصـ ــة التقيـ ــدعم جلنـ ــاريتني لـ ــتني استشـ ــاء هيئـ إنشـ
وســـتكون إحـــدامها وطنيـــة الطـــابع حبيـــث متكـــن مـــن تـــوفري  
املعلومـــات واالســـتماع إىل آراء واقتراحـــات عناصـــر اتمـــع 
اإليفواري األخرى. أما اهليئة األخرى فستكون دوليـة الطـابع   

يني بعمليــة إــاء األزمــة أن حبيــث ميكــن جلميــع الشــركاء املعنــ 
يقومــوا باملتابعــة والــدعم. وأشــار الــوزير إىل أن امليســر أعــرب 

__________ 

)١٤٨(  S/PRST/2007/8.  

تني املزمعتني. وذكـر أن  ئعن أمله يف أن يؤيد الس إنشاء اهلي
امليسر حـث األمـم املتحـدة علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم الـتقين         
 واملــايل إىل عمليــة الســالم اإليفواريــة إىل حــني انتــهاء األزمــة. 
وأشار إىل تأييد امليسر لدور التصديق املزمع أن تقوم به األمـم  
املتحدة يف العملية االنتخابية يف إطار مسـؤولية املمثـل اخلـاص    
لألمني العام لكوت ديفوار. وأخريا، حذر من أنه علـى الـرغم   
من أن عملية السالم يف كوت ديفوار جتـري حاليـا علـى قـدم     

تايل، ال بد أن حيظـى امليسـر   وساق، فإا قد تصبح هشة. وبال
بدعم اتمـع الـدويل املتواصـل ليـتمكن مـن مسـاعدة الشـعب        
اإليفواري إىل حني إجراء انتخابـات رئاسـية حـرة ودميقراطيـة     

      .)١٤٩(ومفتوحة وشفافة
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦١القرار   

حزيران/يونيــه  ٢٠املعقــودة يف  ٥٧٠٠يف جلســته 

٢٠٠٧   

حزيران/يونيــــه  ٢٠، املعقــــودة يف ٥٧٠٠ يف اجللســــة  
ــة   ٢٠٠٧ ــالة مؤرخــ ــه رســ ــدول أعمالــ ، أدرج الــــس يف جــ

موجهة إىل رئيس الس مـن رئـيس    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١
)، حييـل ـا تقريـر    ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــق اخلـــرباء  )١٥٠(فريـ
ــك التقريـــر   ذُكـــرو . يوجـــد  أنـــه اليف ذلـ

لجــزاءات، بينمــا اصــطدمت عمليــات  انتــهاكات جســيمة ل أي
التفتيش اليت يقوم ـا اخلـرباء والقـوات احملايـدة بعراقيـل بسـبب       

سيما مـن طـرف    حتفظ بعض أصحاب املصلحة اإليفواريني، ال
قوات الـدفاع واألمـن احلكوميـة، الـيت شـككت يف احلاجـة إىل       
التحقـــق مـــن تنفيـــذ احلظـــر يف ضـــوء اإلطـــار اجلديـــد للســـالم  

خـرى، أكـد   األناحيـة  ال منوالطرفني املتحاربني.  واملصاحلة بني
__________ 

)١٤٩(  S/PV.5676 ٤-٢، الصفحات.  
)١٥٠(  S/2007/349هــــ  ٧بــــالفقرة  املقــــدم عمــــال   ؛)مــــن القــــرار   ـ (

٢٠٠٦(  ١٧٢٧.(  
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يتعلــق بــإدارة الصــناعات األكثــر  مــا اخلـرباء انعــدام الشــفافية يف 
إدرارا للربح، مثـل الـنفط والكاكـاو، ولكنـهم مل حيصـلوا علـى       
أي معلومات حمددة بشأن االنتهاكات احملتملة للحظر املفروض 

  على تصدير املاس.

ــرئيس (بلجيكــا) ان    تبــاه الــس إىل مشــروع  ووجــه ال
للتصـــويت واعتمـــد باإلمجـــاع بعـــد ذلـــك طُـــرح  ،)١٥١(قـــرار

)، الــذي قــرر ٢٠٠٧( ١٧٦١دون مناقشــة بوصــفه القــرار بــو
به الس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، مجلـة       

  :  ما يلي أمور منها

 ١٧٢٧قرر متديد والية فريق اخلرباء، حسبما وردت يف القرار   

ــوبر   ٣١ ) حــىت٢٠٠٦( ، وطلــب إىل األمــني  ٢٠٠٧تشــرين األول/أكت
  العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمة يف هذا الشأن. 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٣القرار   

حزيران/يونيــه  ٢٩املعقــودة يف  ٥٧١١يف جلســته 

٢٠٠٧   

ــة    ــودة يف ٥٧١١يف اجللسـ ــه  ٢٩، املعقـ حزيران/يونيـ
ـــ ٢٠٠٧ ــس يف ج ــي  ، أدرج الـ ــر املرحلـ ــه التقريـ دول أعمالـ

الثالث عشر لألمني العام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      
ممثلـــي بوركينـــا فاســـو وكـــوت ديفـــوار  دعـــا و ،)١٥٢(ديفـــوار

للمشاركة يف املناقشة. ووجه الـرئيس (بلجيكـا) انتبـاه الـس     
للتصــويت واعتمــد بعــد ذلــك طُــرح  ،)١٥٣(إىل مشــروع قــرار

ــباإلمجــاع و ــرار  دون مناقشــة بوب )، ٢٠٠٧( ١٧٦٣صــفه الق
ــه الــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن     الــذي قــرر ب
امليثاق، مجلة أمور منها متديد واليـيت عمليـة األمـم املتحـدة يف     

__________ 

)١٥١(  S/2007/370.  
)١٥٢(  S/2007/275.  
)١٥٣(  S/2007/389.  

متوز/يوليــــه  ١٦كــــوت ديفــــوار والقــــوات الفرنســــية حــــىت  
٢٠٠٧.  

  

 ٥٧١٢لسـة  اجلالـرئيس يف  الذي أدىل بـه  بيان ال  
    ٢٠٠٧ حزيران/يونيه ٢٩املعقودة يف 

ــة    ــودة يف ٥٧١٢يف اجللسـ ــه ٢٩، املعقـ  حزيران/يونيـ

ــس  ، ٢٠٠٧ ــا ال ــوار    دع ــا فاســو وكــوت ديف ــي بوركين ممثل
للمشاركة يف املناقشة. مث أدىل الـرئيس (بلجيكـا) ببيـان باسـم     

  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:   .)١٥٤(الس

يف  أدان اهلجــوم الــذي تعــرض لــه رئــيس وزراء كــوت ديفــوار    
  يف بواكيه؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه   ٢٩

  أكد على ضرورة حماكمة مرتكيب هذا العمل اإلجرامي؛  و  

ــوران      و   ــرئيس ل ــه ال ــذي وقع ــاق السياســي ال ــه لالتف جــدد دعم
  ؛ ٢٠٠٧آذار/مارس  ٤اغباغبو والسيد غيوم سورو يف واغادوغو يف 

شدد علـى أنـه مـن األمهيـة مبكـان أن تواصـل مجيـع األطـراف         و  
يف إطار اتفـاق واغـادوغو السياسـي الـذي يشـكل السـبيل لتسـوية        العمل 

  األزمة يف كوت ديفوار. 
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٦٥القــــرار   

ــودة يف  ٥٧١٦األمــن يف جلســته    متــوز/ ١٦املعق

    ٢٠٠٧يوليه 

متوز/يوليــــــه  ١٦، املعقــــــودة يف ٥٧١٦يف اجللســــــة   
ــر املر  ٢٠٠٧ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ــي ، أدرج الـ حلـ

الثالث عشر لألمني العام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      
ممثلــــــي بوركينــــــا فاســــــو وكــــــوت ودعــــــا  ،)١٥٥(ديفــــــوار

__________ 

)١٥٤(  S/PRST/2007/25.  
)١٥٥(  S/2007/275.  
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للمشاركة يف املناقشـة. ووجـه الـرئيس (الصـني) انتبـاه       ديفوار
ــرار   ــس إىل مشــروع ق ــرح  ،)١٥٦(ال ــك  طُ ــد ذل للتصــويت بع

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٧٦٥دون مناقشـ

ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل      )، ٢٠٠٧( ــه ال ــرر ب ــذي ق ال
  :  ما يلي السابع من امليثاق، مجلة أمور منها

قـــرر متديـــد واليـــيت عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار   
  ؛ ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٥والقوات الفرنسية اليت تدعمها حىت 

 ١٤أيــد التوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ       و  
وطلـب إىل عمليـة األمـم املتحـدة دعـم التنفيـذ الكامـل         ٢٠٠٧مـايو  أيار/

التفاق واغادوغو السياسـي، وذلـك يف حـدود املـوارد املتاحـة هلـا؛ ودعـا        
مجيــع األطــراف املعنيــة إىل أن تكفــل مراعــاة مســألة محايــة املــرأة والطفــل 

  لدى تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي؛ 

  ملعين باالنتخابات؛  قرر إاء والية املمثل السامي او  

ــام         ــل اخلــاص لألمــني الع ــوىل املمث ــك أن يت ــى ذل ــاء عل ــرر بن وق
ــد      ــة ق ــة االنتخابي ــع مراحــل العملي ــى أن مجي لكــوت ديفــوار التصــديق عل
ــات رئاســية وتشــريعية       ــة إلجــراء انتخاب ــع الضــمانات الالزم ــرت مجي وف
 مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة وفقـا للمعـايري الدوليـة، وطلـب إىل األمـني     

العام أن يتخذ كـل اخلطـوات الالزمـة لكـي يكـون حتـت تصـرف املمثـل         
  اخلاص خلية دعم تقدم له كل املساعدة الالزمة لالضطالع مبهمته؛

عهـد إليـه مبصـاحبة القـوى     أيد إنشـاء جهـاز استشـاري دويل ي   و  
  السياسية اإليفوارية وامليسر يف عملية تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي.  

  
املعقـودة   ٥٧٦٥ليت دارت يف اجللسة املداوالت ا  

    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٢يف 

، قدم األمني العـام  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١يف   
ــس التقريــر املرحلــي الرابــع    إىل  عشــر عــن عمليــة األمــم    ال

__________ 

)١٥٦(  S/2007/430.  

يف ذلـك التقريـر أن   وقـد ذُكـر    .)١٥٧(املتحدة يف كوت ديفـوار 
ة علـى وجـه العمـوم    احلالة األمنية يف كوت ديفوار ظلت هادئ

. ٢٠٠٧آذار/مــــارس  ٤منــــذ توقيــــع اتفــــاق واغــــادوغو يف  
استمر حتسـن احلالـة األمنيـة السـائدة يف املنطقـة الغربيـة        وبينما

مــن البلــد املتســمة بالتقلــب، ازداد انعــدام األمــن بــاطراد يف       
املنطقــة الشــمالية، وذلــك بســبب اســتمرار غيــاب الوكــاالت   

ام نظــام عدالــة فعلــي. وأعــرب  الوطنيــة إلنفــاذ القــانون وانعــد 
األمني العـام عـن قلقـه الشـديد مـن االعتـداء الـذي تعـرض لـه          

، والـذي تســبب  ٢٠٠٧حزيران/يونيـه   ٢٩رئـيس الـوزراء يف   
ــوترات وعكّــ  ــذي  يف ظهــور ت ــؤايت ال ــاق أوجــده ر اجلــو امل اتف
األمـني العـام أن اجلـو السياســي     ذكــرواغـادوغو. ومـع ذلـك،    

مـا يسـمح لألطـراف    وهـو  ابيـا،  العام يف كوت ديفوار ظل إجي
  اإليفوارية بإحراز بعض التقدم امللموس على األرض.  

ن تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي إاألمني العام قال و  
ــه،    ــدأ يفقــد زمخــه يف حزيران/يوني ذلــك أساســا إىل  ويرجــع ب

 حمدودية قدرات املؤسسـات الوطنيـة املكلفـة. ونتيجـة لـذلك،     

قــــوات الــــدفاع واألمــــن يف  توحيــــدمل يحــــرز أي تقــــدم يف 
مـا واجهـت خمتلـف املهـام     نيبديفوار والقوى اجلديـدة،   كوت

الرئيسية عوامـل تـأخري هامـة يف تنفيـذها، خصوصـاً مـا يتعلـق        
ــ امليليشــيات ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة    كمنــها بتفكي

اإلدماج، وإعادة بسط السلطة اإلدارية للدولة يف كامـل أحنـاء   
ــة    ــد هوي ــد، وحتدي ــرب    البل ــاخبني. وأع الســكان وتســجيل الن

ــا     ــه إزاء اآلث ــالغ قلق ــن ب ــام ع ــاطؤ   األمــني الع ــى تب ــة عل ر املترتب
عمليــة الســالم، وحــث رئــيس الــوزراء والــرئيس       الــزخم يف  

غباغبو علـى اختـاذ التـدابري الالزمـة مـن أجـل املضـي قـدما يف         ا
تنفيذ االتفـاق. وأعـرب األمـني العـام عـن القلـق إزاء اسـتمرار        

حقـوق اإلنسـان يف البلـد، الـيت اتسـمت بتصـرفات       انتهاكات 
__________ 

)١٥٧(  S/2007/593 ١٧٦٥، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٧.(  
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مسيئة يتعرض هلا املـدنيون علـى أيـدي قـوات الـدفاع واألمـن       
ــاديت      ــى أن قي ــدة. وشــدد عل ــة وعناصــر القــوى اجلدي احلكومي
ــة     ــاكل وكفالـ ــدي لتلـــك املشـ ــان بالتصـ ــوتني ملزمتـ ــا القـ كلتـ
ــابعني هلــا. وحــث احلكومــة     االنضــباط يف صــفوف األفــراد الت

دون مزيـد  بـ ملليشـيات يف الغـرب ويف أبيـدجان    على تفكيـك ا 
ــاء  علـــى مـــن التـــأخري، و ــاذ القـــانون علـــى زعمـــاء وأعضـ إنفـ

يسمى باجلماعـات الطالبيـة الـيت تبـث اخلـوف يف صـفوف        ما
املــدنيني ومنظمــات اتمــع املــدين ومــوظفي األمــم املتحــدة       
ومتارس أعمال العنف ضدهم وضـد ممتلكـات األمـم املتحـدة.     

ــره    ا ذكــروأخــريا،  ــارين احملــددين يف تقري ــام أن املعي ألمــني الع
 ،)١٥٨(الثالث عشر عن عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    

أي إجنــاز عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة بســط إدارة 
حققـا بعـد، وأوصـى باإلبقـاء     تلدولة يف مجيع أحنـاء البلـد، مل ي  ا

ــإجر    ــام ب ــة، ــدف القي اء علــى املســتوى احلــايل لقــوات العملي
  استعراض آخر يف هذا الصدد يف تقريره املقبل عن العملية.  

تشـــــــرين  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٥٧٦٥ويف اجللســـــــة   
، أدرج الس يف جدول أعماله التقريـر  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

املرحلي الرابع عشر لألمني العام عن عمليـة األمـم املتحـدة يف    
رئيسـي  ا النائـب ال مقـدمه  نيكوت ديفوار، واستمع إىل إحاطت

للممثل اخلاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       
أدىل ــا ووزيــر اخلارجيــة يف بوركينــا فاســو، أعقبتــها بيانــات  

      .)١٥٩(أعضاء الس وممثل كوت ديفوار مجيع

ــة     وأكـــد النائـــب الرئيســـي للممثـــل اخلـــاص أن احلالـ
األمنية عموما يف كوت ديفوار ال تزال مستقرة بصـورة عامـة   

ــة      و ــام عملي ــويل زم ــواريني بت ــادة اإليف ــزام املســتمر للق أن االلت
__________ 

)١٥٨(  S/2007/275.  
ــ  )١٥٩( ــاون   مثَّـــ ــة الفرنســـــي لشـــــؤون التعـــ ــر الدولـــ ــا وزيـــ ل فرنســـ

  والفرانكوفونية.

ــد أدى إىل   ــالم قـ ــق السـ ــام   حتقيـ ــاز املهـ ــدم يف اجنـ ــض التقـ بعـ
الرئيسية املنصوص عليها يف اتفاق واغـادوغو السياسـي. ومـن    
جانبها، واصلت عملية األمم املتحدة تقـدمي الـدعم اللوجسـيت    

ــة يف    ــراف اإليفواري ــين إىل األط ــتقين واألم ــب  وال ــذ اجلوان  تنفي
أن البعثـة   أوشـكت الرئيسية من اتفاق واغـادوغو السياسـي. و  

من إنشاء خلية للتصـديق داخـل مكتـب املمثـل اخلـاص       تنتهي
لألمني العام، بينما يتوقع قريباً حتديـد طرائـق عمليـة للتصـديق     
علـــى العمليـــة االنتخابيـــة. وأشـــار النائـــب الرئيســـي للممثـــل  

ــة   ــادة هيكل ــة ال    اخلــاص إىل أن إع ــوات املســلحة اإليفواري الق
تزال مهمة بالغة األمهية. وللمساعدة يف معاجلة هذه املشـكلة،  
ــب اقتراحــات      ــدم يف املســتقبل القري ـــزم أن يق ــر يعت ــإن امليس ف
حمــددة إىل الــرئيس اغبــاغبو وإىل رئــيس الــوزراء تتعلــق مبســألة  
الرتـــب واحلصـــص العســـكرية لعناصـــر القـــوى اجلديـــدة الـــيت 

الشـراكة اإلجيابيـة   وقـال إن  ا من اجليش املوحـد.  ستصبح جزء
ــل        ــيني املمث ــن تع ــر، فضــالً ع ــم املتحــدة وامليس ــني األم جــدا ب
اخلـاص للميســر يف أبيــدجان مــؤخرا، يشــكالن آفاقــا مشــجعة  
لتسريع عملية تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو السياسـي. وأضـاف أن      
 هناك جهوداً جاريـة لتحقيـق تـواؤم بـني حتكـيم امليسـر ومهـام       
التحقـق وإصــدار الشـهادات املنوطــة بعمليـة األمــم املتحــدة يف    

    .)١٦٠(ديفوار  كوت

وزير اخلارجية يف بوركينا فاسو، متكلماً باسـم   قالو  
الرئيس بليز كومباوري، رئـيس بوركينـا فاسـو وميسـر اتفـاق      

ــد أدى إىل تغــيري أساســي   إواغــادوغو السياســي،  ن االتفــاق ق
يث تراجعـت التـوترات   حبار يف احلالة السياسية يف كوت ديفو

الــوزير أنــه  ذكــرالعســكرية والسياســية أمــام حــوار حقيقــي. و
على الرغم من وجود مصاعب مجة يف تنفيذ اتفاق واغـادوغو  
السياسي، فقد حافظ امليسر على ثقته يف األطـراف اإليفواريـة   

__________ 

)١٦٠(  S/PV.5765 ٤-٢، الصفحات.  
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ويف قدرا على التغلب على خالفاا من أجـل تعزيـز السـالم    
األطراف املوقعـة  قال إن الصدد،  ذلك. ويف واملصاحلة الوطنية

قد اتفقت على إنشـاء إطـار مؤسسـي لتنفيـذ االتفـاق، وذلـك       
وفقا للجدول الزمين املتفق عليه للفترة املمتدة من آذار/مـارس  

      .)١٦١(٢٠٠٨إىل كانون األول/ديسمرب 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أثىن أعضـاء الـس علـى      
ــرئيس كومبــاوري جلهــوده  الــيت ال تعــرف الكلــل يف تيســري   ال

ــم       ــد دعمه ــادوا تأكي ــادوغو السياســي. وأع ــاق واغ ــذ اتف تنفي
ــل لالتفــاق، الــذي    فرصــة حقيقيــة   وصــفوه بأنــه يتــيح  الكام

ــى أن      ــددوا علـ ــة. وشـ ــن األزمـ ــروج مـ ــوار للخـ ــوت ديفـ لكـ
لـت تضـطلع بـدور هـام يف عمليـة السـالم       از املتحـدة مـا   األمم

املمثــل يعطــي يف أن عــن أملــهم   معــربنييف كــوت ديفــوار،  
اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار الذي عـين مـؤخراً زمخـا    

  جديدا لعملية السالم.  

وأعرب العديد مـن األعضـاء عـن قلقهـم إزاء التـأخري        
يف الوفاء باملواعيد النهائية الرئيسـية الـيت نـص عليهـا االتفـاق،      

ة وال سيما فيما يتعلـق بعمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـاد      
اإلدماج، ونزع سـالح امليليشـيات وتفكيكهـا، وحتديـد هويـة      
السكان، وتسجيل النـاخبني، واسـتعادة إدارة الدولـة يف مجيـع     

وأعرب العديد منهم عن القلق إزاء مـا يـنجم    .)١٦٢(أحناء البلد
ــذ     ــرتبط بتنفيــ ــبري يف الــــزخم املــ ــاطؤ كــ عــــن ذلــــك مــــن تبــ

ئال ومــع ذلــك، ظــل ممثــل جنــوب أفريقيــا متفــا   .)١٦٣(االتفــاق
__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٦١(
ــا)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٦٢( (اململكــة  ١٢(فرنس

 ١٦ (بلجيكا، وإندونيسـيا)؛ والصـفحة   ١٥املتحدة)؛ والصفحة 
  (غانا). ١٨(قطر)؛ والصفحة  ١٩(الكونغو)؛ والصفحة 

 ١١والصـــفحة (جنــوب أفريقيــا)؛    ١٠املرجــع نفســه، الصـــفحة     )١٦٣(
(االحتـــاد  ١٤(ســـلوفاكيا)؛ والصـــفحة   ١٣(بـــريو)؛ والصـــفحة  

  الروسي).

حيال عملية السالم، مشـريا إىل أن مجيـع األطـراف اإليفواريـة     
قــد أظهــرت اإلرادة السياســية للتقيــد بــاألطر الزمنيــة املتفــق       
 عليهـــا. وأعـــرب عـــن دعمـــه ملالحظـــات رئـــيس الـــوزراء يف  

ذلـك   يتسـم بـه  خيص صون مصداقية العملية االنتخابية وما  ما
    وبشـأن   .)١٦٤(ائيـة من أمهية أكرب من التقيـد الصـارم مبواعيـد

سبل املضي قدماً، فإن الـبعض أكـدوا علـى احلاجـة املاسـة إىل      
إجياد حل ملسألة رتب وأعداد عناصـر القـوى اجلديـدة املتوقـع     

ــد   ــوطين املوحـ ــيش الـ ــمامها إىل اجلـ ــق   ،)١٦٥(انضـ ــني علّـ يف حـ
البعض اآلخر أمهية كبرية على إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة     

كفالـة عمليـة حتديـد اهلويـة     ومفتوحة، مبا يف ذلـك عـن طريـق    
والتســجيل تتســم باملصــداقية والشــمولية مــن خــالل جلســات  

ويف ضـوء التحـديات الصـعبة املاثلـة أمـام       .)١٦٦(احملاكم املتنقلة
العملية، أيد العديد من األعضاء توصـيات األمـني العـام بشـأن     
ــة ومســتويات القــوات املخصصــة     ــة احلالي ــى الوالي احلفــاظ عل

     .)١٦٧(حدة يف كوت ديفوارلعملية األمم املت

  ه العديـد مـن األعضـاء االنتبـاه بوجـه خـاص إىل       ووج
بأــا  وصــفوها حالــة حقــوق اإلنســان يف كــوت ديفــوار الــيت 

تبعــث علــى القلــق، مبــا يشــمل وجــود تقــارير عــن االجتــار         
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٤(
(الواليـات   ١٨(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦٥(

  (غانا). ١٨(بنما)؛ والصفحة  ٢٠املتحدة)؛ والصفحة 
ــفحتان    )١٦٦( ــه، الصـ ــفحة  ٩و  ٨املرجـــع نفسـ ــا)؛ والصـ  ١٢(فرنسـ

 ١٨(سـلوفاكيا)؛ والصـفحة    ١٣(اململكة املتحدة)؛ والصـفحة  
  (الواليات املتحدة).

ــريو)؛  ١١(فرنســا)؛ والصــفحة   ٩املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٦٧( (ب
(االحتـاد الروسـي)؛    ١٤(سلوفاكيا)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 

ــيا)؛ والصـــــفحة  ١٦والصـــــفحة  (الكونغـــــو)؛  ١٧(إندونيســـ
  (غانا). ٢٣والصفحة 
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ن تــدخل احملكمــة اجلنائيــة  إممثــل بنمــا قــال فقــد  .)١٦٨(بالبشــر
ــة      ــة ميكــن أن ميثــل وســيلة هام ملكافحــة اإلفــالت مــن   الدولي

العقاب يف كوت ديفوار، وأعرب عن أسفه ألن احلكومـة قـد   
ــة ” ــة مــن احملكمــة   “أظهــرت مقاوم ــاد بعث ــة إيف  .)١٦٩(إلمكاني

مـن جانبـه، أن االدعـاءات بوجـود      ،أكد ممثل كوت ديفـوار و
انتهاكات حلقوق اإلنسان يف بلده، املذكورة يف تقريـر األمـني   

كـــن للجميـــع التحقـــق منـــها. العـــام، مل تســـتند إىل حقـــائق مي
وطلب رمسياً من موظفي بعثة األمـم املتحـدة أن يكونـوا أكثـر     

ألن هـــذه التقـــارير تتعلـــق ”دقـــة عنـــدما يعـــدون تقـــاريرهم،  
بســمعة دولــة وشــعب بأكملــه مهــا مســتعدان لتصــحيح أوجــه  

    .)١٧٠(“ضعفهما

ويف ما يتعلق باجلزاءات، قال ممثل سلوفاكيا إنه يأمـل    
ابري املتاحة بالكامل مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار     يف أن تنفذ التد

، أشــار ممثــل قطــر إىل ضــرورة كــذلك .)١٧١(يف كــوت ديفــوار
ــلحة     ــد األســ ــى توريــ ــروض علــ ــاحلظر املفــ ــام بــ ــزام التــ االلتــ

ــس    ــيت فرضــها ال ــة ال ــات املوجه ــل  و .)١٧٢(وبالعقوب ــر ممث ذكّ
من جانبه، بأن اتفـاق واغـادوغو السياسـي قـد     ، كوت ديفوار

لس على الفـور اجلـزاءات االنفراديـة    ايرفع  طلب صراحة أن
املفروضـة علــى األطــراف يف أزمــة كــوت ديفــوار، فضــالً عــن  
ــة       ــد األســلحة اخلفيف ــا خاصــا بتوري ــا فوري ــوقعني إذن ــب امل طل

بــالرغم مــن قــال إنــه الضــرورية حلفــظ النظــام العــام واألمــن. و
__________ 

ــريو)؛ والصــفحة   ١١جــع نفســه، الصــفحة   املر  )١٦٨( ــة  ١٢(ب (اململك
(بلجيكـا)؛   ١٥(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ١٣املتحدة)؛ والصفحة 

ــيا)؛ الصــفحة   ١٦و  ١٥والصــفحتان  ــات  ١٨(إندونيس (الوالي
  (بنما). ٢٠(قطر)؛ والصفحة  ١٩املتحدة)؛ والصفحة 

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧١(
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٢(

مضي حوايل مثانية شهور منـذ التوقيـع علـى االتفـاق، مل تنفـذ      
مم املتحدة أيـا مـن التـدابري الـيت كـان متوقعـا منـها تنفيـذها         األ

ــرار       ــع مشــروع ق ــيض، مت توزي ــى النق ــل عل ــاق. ب دعمــا لالتف
مضى عليه الزمن لتمديد اجلـزاءات ملـدة سـنة أخـرى، بـالرغم      

يف امليـدان منـذ املصـادقة علـى      اليت حدثت من التغريات اهلائلة
    .)١٧٣(٢٠٠٥نظام اجلزاءات عام 

الصــني وبنمـــا اتمــع الـــدويل واألمـــم    وحــث ممـــثال   
املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة علــى االســتمرار يف دعــم عمليــة 

ــل كــوت ديفــوار    .)١٧٤(الســالم يف كــوت ديفــوار  ــرح ممث واقت
تفســريا ابتكاريــا للفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،   ”

ح لألعضـاء األفارقـة   تي، وي“يأخذ بعني االعتبار البعد اإلقليمي
املبــادرة إىل التقــدم مبشــاريع قــرارات بشــأن  ثــة يف الــس الثال

ملاذا تصـر فرنسـا   ”كوت ديفوار. وتساءل ممثل كوت ديفوار 
على مطاردة كوت ديفوار وبعض األطراف السياسية الفاعلـة  

، مورداً املالحظات اليت أدىل ا رئيس االحتاد األفريقـي  “فيها
، ٢٠٠٧أيلول/ســـبتمرب  ٢٥مجلـــس عقـــدت يف لليف جلســـة 

ينبغــي لشــركائنا أن يــدعوا األفارقــة    ”شــدد فيهــا علــى أنــه    
، وعلـى أنـه رغـم أمهيـة التمويـل،      “يديرون أعمـاهلم بأنفسـهم  

  .)١٧٥(فإنه ال يربر التدخل أو السلوك اجلامح
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

 تشـرين األول/  ٢٩املعقـودة يف   ٥٧٧٢يف جلسته 

  ٢٠٠٧أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٧٧٢ســــــــة يف اجلل  
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٧األول/أكتوبر 
__________ 

  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(
  (بنما). ٢٠(الصني)؛ والصفحة  ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(
  .٢١  ، الصفحةS/PV.5749. انظر أيضا ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
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موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧مؤرخة 
 ١٥٧٢جملس األمـن مـن رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        

ــك     )١٧٦()٢٠٠٤( ــرباء. ويف ذلـ ــق اخلـ ــر فريـ ــا تقريـ ــل ـ ، حييـ
نـــه قـــد ملـــس عـــدم تفهـــم بعـــض التقريـــر، أشـــار الفريـــق إىل أ

الســلطات السياســية اإليفواريــة ملهمــة الفريــق يف ضــوء عمليــة  
املصاحلة اجلارية. وتـبني للفريـق أيضـا أن قـوائم األسـلحة الـيت       
قدمتها قوات الـدفاع واألمـن لكـوت ديفـوار وقـوات الـدفاع       

تــتالءم مــع قــدراا الفعليــة. وأكــد  واألمــن للقــوى اجلديــدة ال
ــدم الشـــ   ــق عـ ــاع   الفريـ ــدات قطـ ــف إدارة عائـ ــذي يلـ   فافية الـ

ــاو وقطـــاع الوقـــود اهليـــدروكربوين. وواصـــل   - الـــنب الكاكـ
الفريـــق أيضـــا التحـــري عـــن االنتـــهاكات احملتملـــة للحظـــر       
ــري إىل      ــة تشـ ــف أدلـ ــاس، واكتشـ ــدير املـ ــى تصـ ــروض علـ املفـ
ــا وســيغيال     ــاس بصــورة مطــردة يف مــوقعي تورتي اســتخراج امل

ــاس اإليفـــوار   ــيني، وأن املـ ــبالد عـــن    املنجمـ ــرج مـــن الـ ي خيـ
  مايل.  طريق

ــوار للمشــاركة يف املناقشــة.        ــل كــوت ديف ودعــي ممث
ووجه الـرئيس (غانـا) انتبـاه الـس إىل مشـروع القـرار الـذي        

ــه فرنســا  ــد باإلمجــاع    )١٧٧(قدمت ؛ مث طرحــه للتصــويت، واعتم
__________ 

)١٧٦(  S/2007/611م التقرير عمـال بـالفقرة    ؛١٧٦١مـن القـرار    ٢وقُد 
)٢٠٠٧.(  

)١٧٧(  S/2007/633.  

) الـــذي قـــرر ٢٠٠٧( ١٧٨٢ودون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
صــل الســابع مــن ميثــاق  مبوجبــه الــس، متصــرفا مبوجــب الف 

  األمم املتحدة، مجلة أمور منها:

العمــل  ٢٠٠٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١قــرر أن ميــدد حــىت    
ــرات   ــرار   ١٢إىل  ٧بأحكــام الفق ــن الق ــرة ٢٠٠٤( ١٥٧٢م  ٦) والفق

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 

قـــرر أيضـــا أن يســـتعرض التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب القـــرار    
منـه،   ١١و  ٩و  ٧صوص الفقـرات  )، وعلى وجه اخل٢٠٠٤( ١٥٧٢

  )؛  ٢٠٠٥(  ١٦٤٣من القرار  ٦ومبوجب الفقرة 

طلب على وجه اخلصوص أن تضع السلطات اإليفوارية علـى    
مـن القـرار    ١١الفور حدا ألي انتهاك للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   

)، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت أشار إليها فريـق اخلـرباء   ٢٠٠٤( ١٥٧٢
  ؛  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢١املؤرخ  يف تقريره

قرر أن أية إعاقة خطرية حلرية حركة عملية األمـم املتحـدة يف     
نســية الــيت تــدعمها، أو أي هجــوم  كــوت ديفــوار وحركــة القــوات الفر

ديفــوار، أو القــوات  إعاقــة ألعمــال عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت   أو
املشـار إليـه يف الفقـرة     الفرنسية، أو املمثل اخلاص لألمني العام، أو امليسر

ــرار   ١٠ ــن الق ــوار،   ٢٠٠٧( ١٧٦٥م ــه اخلــاص يف كــوت ديف ) أو ممثل
تشــكل ديــدا لعمليــة الســالم واملصــاحلة الوطنيــة ألغــراض الفقــرتني        

  )؛  ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١ و  ٩

ـــ    ــبما وردتقــــرر أيضــــا متديــــد واليــــة فريـ  ق اخلــــرباء، حســ
 تشـــرين األول/ ٣١)، حـــىت ٢٠٠٦( ١٧٢٧مـــن القـــرار  ٧ الفقــرة  يف

  .٢٠٠٨  أكتوبر
    




