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 )٢٠٠٥ (١٦٣٣القرار   
 

/  تشــرين األول٢١ املعقــودة يف ٥٢٨٨الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته     
 ٢٠٠٥أكتوبر 

 
 ،إن جملس األمن 
  إىل قراراته السابقة، وإىل بيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار،إذ يشري 
ا وســالمة أراضــيها  بســيادة كـوت ديفــوار واســتقالهل راســخ التزامــه الوإذ يعيـد تأكيــد  

 إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي، وإذ يشريووحدهتا، 
ـــوإذ يش  ـــ إلريـ ـــى تأييـــ ـــده لالتفــــ ــة يف  اق الـــذي وقّــــ ــه القــوى السياســية اإليفواري عت

) سـي  ماركو -اتفـاق لينـا     ) (S/2003/99 (٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤ ماركوسي يف    - لينا
 كـانون   ٢٦ و   ٢٥ه مؤمتر رؤساء الـدول املعـين بكـوت ديفـوار الـذي عقـد يف بـاريس يف                    وأقّر
 ،)اتفـاق أكـرا الثالـث      (٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠يف  ع يف أكرا    ، واالتفاق املوقّ  ٢٠٠٣يناير  /الثاين

 ،)اتفاق بريتوريا (٢٠٠٥أبريل / نيسان٦واالتفاق املوقّع يف بريتوريا يف 
اإلطـار  تظـل    ماركوسي وأكـرا الثالـث وبريتوريـا         -ن اتفاقات لينا     أ  جمددا يؤكدوإذ   
 إلجياد حل سلمي ودائم لألزمة يف كوت ديفوار؛ املناسب
الذي اختذه جملس السالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي يف             قرر  املب وقد أحاط علما   
أكتــوبر /ل تشــرين األو٦املعقــودة علــى مســتوى رؤســاء الــدول واحلكومــات يف ، ٤٠جلســته 
 ،)S/2005/639) (�ر جملس السالم واألمنمقر�(ا أباب  يف أديس٢٠٠٥

الفريـق  �(عامـل دويل علـى املسـتوى الـوزاري           بإنشـاء فريـق       أيضـا  وقد أحـاط علمـا     
فريـق  �(الوساطة اليومية اليت يضطلع هبا ممثلو الفريـق العامـل الـدويل             هود  وجب) �العامل الدويل 

 ،)�الوساطة
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اخلارجيـة   قدمها وزيـر     ات إىل إحاط  ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرين ١٣يف  وقد استمع    
الحتــاد األفريقـي باسـم االحتــاد األفريقـي، واملمثــل    الســالم واألمـن التـابع ل   ومفـوض  ،النـيجريي 

 اخلاص لألمني العام، واملمثل السامي املعين باالنتخابات،
  كوت ديفوار، إزاء استمرار األزمة وتدهور احلالة يفعن قلقه البالغ وإذ يعرب 
ــراب    ــرر اإلعـ ــان يف      وإذ يكـ ــوق اإلنسـ ــهاكات حقـ ــع انتـ ــة جلميـ ــه القويـ ــن إدانتـ عـ
 ديفوار، كوت

الســالم واألمــن يهــدد  أن احلالــة يف كــوت ديفــوار ال تــزال تشــكل خطــرا   وإذ يقــرر 
 الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
ود املتواصــلة الــيت يبــذهلا االحتــاد األفريقــي، وال ســيما الــرئيس  علــى اجلهــيــثين - ١ 

النيجريي أولوسيغون أوباساجنو رئيس االحتاد األفريقي، والرئيس تابو مبيكـي رئـيس مجهوريـة              
جنــوب أفريقيــا ووســيط االحتــاد األفريقــي، واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وقــادة 

 يف كوت ديفـوار، ويكـرر اإلعـراب عـن دعمـه الكامـل هلـذه          املنطقة لتعزيز السالم واالستقرار   
 اجلهود؛
اخلـاص  املمثـل   السيد بـيري شـوري      اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا     على  يثين أيضا    - ٢ 

اإلعـراب عـن    يكرر  ولألمني العام، والسيد أنطونيو مونتريو املمثل السامي املعين باالنتخابات،          
دور التحكــيم والتصــديق الــذي يضــطلع بــه املمثــل   لــدعمــه، مبــا يف ذلــك ادعمــه الكامــل هلمــ

 السامي املعين باالنتخابات؛
يـا وجملـس    اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريق      الحظة  تأييده مل كد جمددا   يؤ - ٣ 

 ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشـرين األول ٣٠ انتهاء والية الرئيس لـوران غبـاغبو يف       السالم واألمن بشأن  
 ،جملــس الســالم واألمــنملقــرر  وتأييــده  يف املوعــد املقــرر،تنظــيم انتخابــات رئاســية واســتحالة

/  تشــرين األول ٣١فيــه الــنص القائــل بــأن الــرئيس غبــاغبو ســيظل رئيســا للدولــة مــن            مبــا
اتفاقـات   ىعلـ ة املوقعـ األطـراف   مجيـع  ويطالـب  شـهرا،   ١٢ ولفترة ال تتجـاوز      ٢٠٠٥ أكتوبر

 بتطبيقـه  ،ألطـراف اإليفواريـة املعنيـة   مجيـع ا كـذا   ماركوسـي وأكـرا الثالـث وبريتوريـا، و       -لينا  
 ؛ وبدون تأخري بالكامل
الـذي  وسـاطة   ال وفريق   ريدويل على مستوى وزا   العامل  الفريق  الإنشاء  يؤيد   - ٤ 

ى علـ  الفريـق العامـل الـدويل        وحيـث  املمثل اخلاص لألمني العـام،       مايشترك يف رئاسته  ينبغي أن   
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ملتحدة ستتوىل تنسـيق أعمـال أمانـة الفريـق           أن األمم ا   يؤكدواالجتماع يف أقرب وقت ممكن،      
  جملس السالم واألمن؛ مقرر من١٠ من الفقرة� �٦ الفرعية العامل الدويل، وفقا للفقرة

اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا        رئيس  االحتاد األفريقي و  رئيس   حيث - ٥ 
يـة مـن أجـل كفالـة        التشـاور فـورا مـع مجيـع األطـراف اإليفوار          وسيط االحتـاد األفريقـي علـى        و

ترضـى   رئـيس وزراء جديـد    تعـيني   ، ب ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشـرين األول   ٣١القيام، يف موعد غايته     
مـن  � �٢الفرعيـة  ، وفقا للفقرة ماركوسي – به مجيع األطراف اإليفوارية املوقّعة على اتفاق لينا

 العـام  ، وعلـى البقـاء علـى اتصـال وثيـق مـع األمـني       جملس السـالم واألمـن   من مقرر   ١٠الفقرة  
 ؛طيلة العملية

 من مقـرر جملـس      ١٠من الفقرة   � �٣عن تأييده الكامل للفقرة الفرعية      عرب  ي - ٦ 
ن أمام رئيس الوزراء الذي يتمتع بكامـل السـلطة          ومسؤولالسالم واألمن اليت تؤكد أن الوزرء       

 ؛وزرائه على جملس
 حكومـة   علىأمهيـة مشـاركة مجيـع الـوزراء مشـاركة كاملـة يف            يكرر التأكيد    - ٧ 

 ٢٠٠٤مـــايو / أيـــار٢٥املصـــاحلة الوطنيـــة وفـــق مـــا أكـــده رئـــيس اجمللـــس يف البيـــان املـــؤرخ  
(S/PRST/2004/17)    أنه يف حال عدم مشـاركة أي وزيـر مشـاركة كاملـة يف        يعترب، وبناء عليه 

اىل الفريـق   ويطلـب   حكومة املصاحلة الوطنيـة فسـوف يتـوىل حقيبتـه الوزاريـة رئـيس الـوزراء،                 
 ويل أن يرصد احلالة هبذا الشأن عن كثب؛العامل الد
على وجوب متتـع رئـيس الـوزراء جبميـع الصـالحيات الضـرورية وفقـا                شدد  ي - ٨ 

 ماركوسي، ووجوب توافر كافة املوارد احلكومية املالية واملادية والبشـرية لديـه،             -التفاق لينا   
فعاليــة أداء  ل ضــمانيتعلــق منــها مبســائل األمــن والــدفاع واالنتخابــات، مــن أجــوال ســيما مــا 

يف مجيع أرجاء األراضـي اإليفواريـة،        ونشر اخلدمات اإلدارية والعامة    احلكومة، وضمان األمن  
ــامج نــزع   ــادة برن املليشــيات ســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وعمليــات نــزع   الســالح وقي

ــرا         ــا يفضــي إىل إج ــاخبني، مب ــة وتســجيل الن ــد اهلوي ــة حتدي ــة عملي ــة نزاه ــا، وكفال ء وتفكيكه
 ة وشفافة، بدعم من األمم املتحدة؛انتخابات حرة ومفتوحة ونزيه

 مجيع األطـراف اإليفواريـة اىل أن تكفـل امـتالك رئـيس الـوزراء جلميـع                  يدعو - ٩ 
ــرة    ــة يف الفقـ ــوارد املبينـ ــالحيات واملـ ــعوبات يف   ٨الصـ ــات أو صـ ــه أي عقبـ ــاله وأال يواجـ  أعـ

 االضطالع مبهامه؛
� �٥و � �٣، بنــاء علــى الفقــرتني الفــرعيتني الــدويل إىل الفريــق العامــليطلــب  - ١٠ 

 مــن مقــرر جملــس الســالم واألمــن أن يتحقــق مــن أن رئــيس الــوزراء لديــه مجيــع ١٠مــن املــادة 
 أعــاله، وأن يبلــغ جملــس األمــن يف احلــال  ٨الصــالحيات واملــوارد الضــرورية املبينــة يف الفقــرة  
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ضــطالع مبهامــه، وحيــدد املســؤولني عقبــات أو صــعوبات يواجههــا رئــيس الــوزراء يف اال  بــأي
 ذلك؛  عن

الفريق العامل الدويل، مـع مالحظـة أن واليـة اجلمعيـة الوطنيـة سـتنتهي             دعوي - ١١ 
ــة، مــع   ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول١٦حبلــول  ، إىل التشــاور مــع مجيــع األطــراف اإليفواري

 مـن  ١١ يف الفقـرة  االتصال، حسب االقتضاء، مبنتـدى احلـوار الـوطين علـى النحـو املشـار إليـه              
مقرر جملس السالم واألمـن، لضـمان انتظـام أداء املؤسسـات اإليفواريـة لوظائفهـا حلـني إجـراء                    
االنتخابات يف كوت ديفوار، وإىل إبقاء جملـس األمـن، وجملـس السـالم واألمـن التـابع لالحتـاد                    

 األفريقي، على علم مبا يستجد يف هذا الصدد؛ 
 مـن مقـرره، ضـرورة اختـاذ         ٩م واألمن يف الفقرة     كما أشار جملس السال    رىي - ١٢ 

 ماركوسـي، وأكـرا الثالـث       -تدابري إضافية من أجل التعجيل بتنفيذ بعض أحكام اتفاقات لينا           
وبريتوريا، وعلى وجـه اخلصـوص عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، وتفكيـك                 

نتخابـات حـرة ونزيهـة ومفتوحـة        املليشيات ونزع أسلحتها، وهتيئة الظـروف الالزمـة إلجـراء ا          
 يف ذلك عملية حتديد اهلوية وتسجيل الناخبني؛  وشفافة، مبا

ــرب وقــت ممكــن،      يطلــب - ١٣  ــدويل أن يضــع يف أق ــل ال ــق العام ــايل إىل الفري  بالت
ــة، خريطــة      ــع األطــراف اإليفواري ــع مجي ــق وبالتشــاور م ــات حــ  طري ــة إلجــراء انتخاب رة ونزيه

، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشـرين األول   ٣١ علـى أال يتجـاوز       ،كنومفتوحة وشفافة يف أقرب وقت مم     
 :تتعلق على وجه التحديد بالتايل

  أعاله؛٥ جديد حسب املنصوص عليه يف الفقرة  تعيني رئيس وزراء )أ( 
ويـذكر   أعـاله،  ١٢على النحو املشار إليه يف الفقرة       املعلقة  القضايا   مجيع   حل )ب( 

هلوية يف آن واحد مـع جتميـع القـوات، حسـبما ورد يف              يف هذا الصدد بأن تنفيذ عملية حتديد ا       
الربنامج الوطين لرتع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج والتأهيـل، الـذي مت التوقيـع عليـه يف                     

 انتخابـات   إلجـراء  ، من شأنه أن يعجـل بتهيئـة الظـروف         ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٤يف   ياموسوكرو
 حرة ونزيهة ومفتوحة وشفافة؛

السـالح والتسـريح     املضي دون إبطاء يف برنامج نزع      ب اجلديدة القوى   يطالب - ١٤ 
على كامل التراب الـوطين، وإعـادة توحيـد         سلطة الدولة   بسط  تيسري استعادة    ل وإعادة اإلدماج 

 البلد وإجراء االنتخابات يف أقرب وقت ممكن؛ 
 ؛تبدأ أيضا دون إبطاءجيب أن  أن عملية حتديد اهلوية يؤكد - ١٥ 
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 شـكال التحـريض علـى   أاالمتناع عن مجيع بفوارية ييع األطراف اإل  مج يطالب - ١٦ 
 ؛ وكذلك يف أي وسيلة من وسائل اإلعالم األخرى،الكراهية والعنف يف اإلذاعة والتلفزيون

 بالقيام على الفور برتع سـالح امليليشـيات وتفكيكهـا يف كامـل      يطالب أيضا  - ١٧ 
 التراب الوطين؛

ــالفقرتني يــذكر - ١٨   مجيــع ويطالــبن مقــرر جملــس الســالم واألمــن،   مــ٧  و٥ ب
اســتعماهلا ضــد  للقــوة والعنــف، مبــا يف ذلــك عمالفواريــة باالمتنــاع عــن أي اســتياإل األطــراف

 االحتجاج يف الشوارع اليت تتسبب يف االضطرابات؛ وعن مجيع أشكال املدنيني واألجانب، 
قـاتلني أو نقـل األسـلحة        البلدان اجملاورة لكوت ديفوار على منع تنقل امل        حيث - ١٩ 

 عرب حدودها إىل كوت ديفوار؛
إزاء مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون      عن قلقه البالغ    يكرر اإلعراب    - ٢٠ 

الســـلطات اإليفواريـــة علـــى التحقيـــق يف هـــذه  وحيـــثاإلنســـاين الـــدويل يف كـــوت ديفـــوار، 
 االنتهاكات دون تأخري من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب؛

 عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،          أفـراد    اهلجمـات اخلطـرية ضـد        يدين - ٢١ 
أفراد عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        اليت حتول دون حرية انتقال      العراقيل غري املقبولة    و

ال سـيما  ا، ومـ عملياهت مـع  رية بالتعاون التاما مجيع األطراف اإليفو   ويطالبوالقوات الفرنسية،   
ــالمة   ــة سـ ــاء      بكفالـ ــع أحنـ ــا، يف مجيـ ــرتبطني هبمـ ــراد املـ ــا واألفـ ــال أفرادمهـ ــة انتقـ ــن وحريـ وأمـ

انتقــاهلم أمــام حريــة توضــع  عــدم تســاهله يف التعامــل مــع أي عراقيــل  ويؤكــدديفــوار،  كــوت
 ؛املهام املسندة إليهم بالكاملأمام قيامهم بتنفيذ  أو

ببيـان رئيسـه    ويذكر   ، من مقرر جملس السالم واألمن     ١٣ بالفقرة   حييط علما  - ٢٢ 
ــؤرخ  ــوبر / تشــرين األول١٤امل ــه الصــادرة مبوجــب   ) S/PRST/2005/49 (٢٠٠٥أكت ومقررات
، ٦ و ٥ و ٤، مبـــا فيـــه فقراتـــه ٢٠٠٥يونيــه  / حزيـــران٢٤املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩القــرار  

عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف      ويعرب عن اعتزامه اسـتعراض مسـتوى القـوات يف       
  يف كوت ديفوار؛احلالة ضوء يف، ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٤يف ا هناية واليته

 للتـدابري الفرديـة     بتأييـده  و ، من مقرر جملس السـالم واألمـن       ١٢ بالفقرة   يذكر - ٢٣ 
الثـاين  / تشـرين ١٥املـؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـن القـرار      ١١  و ٩املنصوص عليها يف الفقرتني     

لـى أي شـخص يعتـرض تنفيـذ عمليـة           عتلـك التـدابري      استعداده لفرض    ويؤكد جمددا  ،٢٠٠٤
يثبـت أنـه     أعاله، أو    ١٣املذكورة يف الفقرة     طة الطريق ييف خر  السالم، كما هي معرفة حتديدا    

يف كـوت ديفـوار،   الـدويل  عن انتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين       مسؤول  
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 انتـهك حظـر     أنـه علـى أي شـخص أو كيـان ُيثبـت           لكراهية والعنـف، و   على ا حيرض عالنية    أو
 األسلحة؛
 الفريق العامل الدويل، الذي سيتلقى تقـارير دوريـة مـن فريـق الوسـاطة،           حيث - ٢٤ 

نــوفمرب / تشــرين الثــاين١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢وجلنــة اجلــزاءات املنشــأة مبوجــب القــرار  
ــيم التقــدم احملــرز بشــأن املســائل املــذكورة يف الفقــرات     ٢٠٠٤  أعــاله ١٨ إىل ١٤، علــى تقي
 رصد ذلك التقدم ومتابعته متابعة دقيقة؛وعلى 

 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٢٥ 
 


