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  مشروع قرار 
إن جملس األمن، 

إذ يشــري إىل قراراتــه ١٤٦٤ (٢٠٠٣) املــؤرخ ٤ شــــباط/فـــرباير ٢٠٠٣ و ١٤٧٩ 
(٢٠٠٣) املـــؤرخ ١٣ أيـــار/مـــــايو ٢٠٠٣ و ١٤٩٨ (٢٠٠٣) املــــؤرخ ٤ آب/أغســــطس 
٢٠٠٣ و ١٥١٤ (٢٠٠٣) املــؤرخ ١٣ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ و ١٥٢٧ (٢٠٠٤) 

املؤرخ ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٤ وبيانات رئيسه املتعلقة بكوت ديفوار، 
وإذ يعيد تأكيد التزامه الراسخ بسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا وسـالمتها اإلقليميـة 

ووحدا وإذ يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار، وعدم التدخل، والتعاون اإلقليمي، 
ـــأييده لالتفــاق الــذي وقعتــه القــوى السياســية اإليفواريــة يف لينــا -  وإذ يشـري إىل ت
S) (اتفـاق لينـا - ماركوسـي) الـذي  ماركوسي يف ٢٤ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ (2003/99/
أقـره مؤمتـر رؤسـاء الـدول املعـين بكـوت ديفـوار الـذي عقـد يف بـاريس يف ٢٥ و ٢٦ كــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٣، 
وإذ حييط علما مع االرتياح بالتقدم احملـرز يف اآلونـة األخـرية، ال سـيما عـودة القـوى 
ـــه بشــأن تنفيــذ برنــامج نـــزع الســالح  اجلديـدة إىل احلكومـة، واالتفـاق الـذي مت التوصـل إلي

والتسريح وإعادة اإلدماج، واحملادثات بني رئيس مجهورية كوت ديفوار والقوى اجلديدة، 
وقد وضع يف االعتبار أن الطرفني اإليفوارييــن حققـا التقـدم الـذي دعــا إليــه األمـني 
العـام بالنسـبة للخطـــوات املذكــورة يف الفقــرة ٨٦ مــن تقريــره عــن كــوت ديفــوار املــؤرخ 
ــاين/ينـاير ٢٠٠٤ (S/2004/3)، وفقـا ملـا مت تأكيــده للمجلـس يف ٤ شـباط/فـرباير  ٦ كانون الث

٢٠٠٤، وإذ يشجع الطرفني اإليفوارييــن على مواصلة جهودمهـا يف هذا االجتاه، 
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وإذ يدعو األطراف وحكومة املصاحلة الوطنية إىل اختاذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة ملنـع 
وقوع املزيد من االنتهاكات حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنسـاين الـدويل ووضـع حـد لإلفـالت 

من العقاب، 
ـــــن املـــرأة والســـالم واألمـــن،  وإذ يعيــد أيضــا تــأكيد قراراتــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) عـ
ـــلحة، فضــال عــن  و ١٣٧٩ (٢٠٠١) و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) عـــن األطفـال يف الصراعـات املس

قراريه ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) عــن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة، 
وإذ يرحــب ويشــجع جــهود األمــم املتحــدة يف جمــال توعيــة أفــراد حفــظ الســـالم 
بأسـاليب الوقايـة واملكافحـة املتعلقـــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة 

املكتسب (اإليدز) وغري ذلك من األمراض املعدية يف مجيع عملياا حلفظ السالم، 
وإذ يساوره بالغ القلق لتدهور احلالة االقتصادية يف كوت ديفوار وأثره اخلطري علـى 

املنطقة دون اإلقليمية ككل، 
وإذ يرحب بالتزام االحتاد األفريقي بدعم عملية املصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار، 

وإذ يشري إىل دعمه الكامل جلهود اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وجـهود 
فرنسا الرامية إىل إجياد تسوية سلمية للصراع وإذ يرحب، بوجه خاص، بالعمل الفعـال الـذي 
قامت به قوات اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا مـن أجـل حتقيـق االسـتقرار يف ذلـك 

البلد، 
وإذ حييط علما بالرسالة اليت وجهها رئيس مجهوريـة كـوت ديفـوار إىل جملـس األمـن 
يف ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٣، والـيت طلـب فيـها حتويـل بعثـة األمـم املتحـدة يف كــوت 

ديفوار إىل عملية حلفظ السالم، 
وإذ حييط علما بطلـب اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا إىل جملـس األمـن يف 

٢٤ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ إنشاء عملية حلفظ السالم يف كوت ديفوار، 
وإذ يالحـظ أن االسـتقرار الدائـم يف كـوت ديفـوار سـيكون متوقفـا علـى الســـالم يف 
املنطقـة دون اإلقليميـة، ال سـيما يف ليربيـا، وإذ يؤكـد أمهيـة التعـاون بـــني بلــدان املنطقــة دون 
اإلقليمية لتحقيق هذه الغاية، فضال عن ضرورة تنسيق جهود بعثات األمـم املتحـدة يف املنطقـة 

دون اإلقليمية للمسامهة يف تعزيز السالم واألمن، 
ـــانون الثــاين/ينــاير  وقـد نظـر يف تقريـر األمـني العـام عــن كـوت ديفـوار املـؤرخ ٦ ك

 ،(Add.2 و Add.1 و S/2004/3) ٢٠٠٤
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وإذ حييط علما بالرسـالة املوجهـة مـن رئيـس اجلمعيـة العامـة إىل رئيـس جملـس األمـن 
 ،(A/2004/100) املؤرخة ٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

وإدراكا منه للتحديات املستمرة اليت جتابه االستقرار يف كوت ديفـوار، وإذ يقـرر أن 
احلالة يف كوت ديفوار ما برحت تشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة، 

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
يقرر إنشاء عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفــوار لفـترة أوليـة مدـا اثنــي  - ١
عشر شهرا ابتداء من ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، ويطلب إىل األمني العام نقـل السـلطة يف ذلـك 
التاريخ من بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار ومـن قـوات اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيا يف كوت ديفوار إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ويقرر لذلـك جتديـد واليـة 

بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٤؛ 
يقـرر أن تضـم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، فضـــال عــن العنصــر  - ٢
املـدين والقضـائي واإلصالحـي املناسـب، قـوة عســـكرية قوامــها ٢٤٠ ٦ فــردا تــابعني لألمــم 
املتحـدة، بينـهم ٢٠٠ مراقـب عسـكري و ١٢٠ مـن ضبـاط األركـان وعـددا يصــل إىل ٣٥٠ 

من أفراد الشرطة املدنية، وفق ما يتطلبه أداء املهام املكلفة ا احملددة يف الفقرة التالية ٦؛ 
يطلـــب إىل األمـني العـام أن يشـجع بعثـات األمـم املتحـدة يف غـــرب أفريقيــا  - ٣
علـى املشاركة يف الدعـم السوقــي واإلداري، إىل أبعــد مــدى ممكــن، دون اإلخـالل بقدراـا 
التشـغيلية فيمـا يتعلــق بوالياـا، مـن أجـــل االســتفادة إىل أقصـــى حـــد مــن فعاليـــة البعثـــات 

والتقليل إىل أدنـى حـد من تكاليفهـا؛ 
ـــع بواليتــها، يف  يطلـب إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تضطل - ٤
إطار من الترابط الوثيق مع بعثيت األمم املتحدة يف سرياليون وليربيـا، مبـا يف ذلـك خاصــة منــع 

نقل األسلحة واملقاتليـن عرب احلدود املشتركة وتنفيذ برناجمـي نزع السالح والتسريح؛ 
يؤكـد مـن جديـد دعمـه القـوي للممثـل اخلـاص لألمـني العـام ويوافـق علـــى  - ٥

سلطته الكاملة على تنسيق وإدارة مجيع أنشطة منظومة األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛ 
يقرر أن تكون واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، بالتنسـيق مـع  - ٦

القوات الفرنسيـة املأذون هلـا يف الفقرة ١٦ أدنـاه، كما يلي: 
 

رصد وقف إطالق النار وحتركات اجلماعات املسلحة 
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مراقبـة ورصـد تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار الشـامل املـؤرخ ٣ أيـار/مــايو  (أ)
٢٠٠٣ والتحقيق يف ما وقع من انتهاكات لوقف إطالق النار؛ 

االتصال بالقوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار والعناصر العسـكرية التابعـة  (ب)
للقوى اجلديدة من أجـل العمـل، بالتنسـيق مـع القـوات الفرنسـية، علـى إعـادة الثقـة فيمـا بـني 

مجيع القوات اإليفوارية املشاركة على النحو املبني يف قراره ١٤٧٩ (٢٠٠٣)؛ 
مسـاعدة حكومـة املصاحلـة الوطنيـة علـى رصـــد احلــدود، مــع إيــالء اهتمــام  (ج)

خاص حلالة الالجئني الليربيني وحركـة املقاتلني؛ 
 

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن وإعادة التوطني 
مسـاعدة حكومـــة املصاحلــة الوطنيــة علــى االضطــالع بإعــادة تنظيــم كافــة  (د)

القوات اإليفوارية املعنية وضمان أمن مواقع إيواء تلك القوات؛ 
مساعدة حكومة املصاحلة الوطنية على تنفيذ الربنـامج الوطنــي لنــزع سـالح  (هـ)
احملـاربني وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لالحتياجـات احملـددة للنســـاء 

واألطفال؛ 
التنسـيق الوثيـق مـع بعثـــيت األمــم املتحــدة يف ســرياليون ويف ليربيــا يف تنفيــذ  (و)
برنـامج طوعـي لإلعـادة إىل الوطـن وإعـادة التوطـني مـن أجـــل املقــاتلني الســابقني األجــانب، 
مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات احملددة للنساء واألطفال، دعمـا جلـهود حكومـة املصاحلـة 
الوطنيـة وبالتعـاون مـع احلكومـات املعنيـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة ذات الصلـة، واملنظمـات 

اإلمنائية الدولية، والدول املاحنة؛ 
ـــني (هـــ) و (و) احلاجــة إىل  كفالـة أن يراعــي الربناجمـان املذكـوران يف الفقرت (ز)

نـهـج إقليمـي؛ 
ـــذي يســلّمه  حراسـة األسـلحة والذخـائر وغـري ذلـك مـن العتـاد العسـكري ال (ح)
املقاتلــون الســـابقون والعمـــل علـــى وضــع ذلــك العتــاد يف مكــان أميـــن أو إبطــال مفعولـــه 

أو تدمريه؛ 
 

 محاية موظفي األمم املتحدة واملؤسسات واملدنيني 
توفري احلماية ملوظفي األمم املتحدة ومنشـآا ومعداـا، وكفالـة أمـن وحريـة  (ط)
حركة موظفي األمم املتحدة والقيام، دون املساس مبسؤولية حكومة املصاحلــة الوطنيـة، بتوفـري 
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احلمايـة للمدنيـني الذيـن يتـهددهم خطـر التعـــرض وشــيكا للعنــف البــدين، وذلــك يف حــدود 
قدراا ويف مناطق انتشار وحداا؛ 

دعم العمل على توفري األمـن لـوزراء حكومـة املصاحلـة الوطنيـة بالتنسـيق مـع  (ي)
السلطات اإليفوارية؛ 

 
دعم تقدمي املساعدة اإلنسانية 

تيسيـر االنتقال احلـر لألشخاص والبضائـع واملساعدة اإلنسانية جبملـة وسـائل  (ك)
من بينها املساعدة على يئة األوضاع األمنية الالزمة؛ 

 
دعم تنفيذ عملية السالم 

العمـل، بالتعـاون مـع اجلماعـــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا والشــركاء  (ل)
ـــادة بســط ســلطة  الدوليـني اآلخريـن، علـى تيسـري السـبيل أمـام حكومـة املصاحلـة الوطنيـة إلع

الدولة يف شىت أرجاء كوت ديفوار؛ 
ــــراف واإلرشـــاد واملســاعدة التقنيــة حلكومــة املصاحلــة الوطنيــة  إتاحــة اإلش (م)
ـــــن آخريــــن للتحضـــري  مبســاعدة اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا وشركـــاء دوليي
ــا -  واملسـاعدة يف إجـراء عمليـات انتخابيــة حــرة ونـزيهــة وشفافــة مرتبطــة بتنفيــذ اتفـاق لين

ماركوسي، ال سيما االنتخابات الرئاسيــة؛ 
 

تقدمي املساعدة يف جمال حقوق اإلنسان 
اإلسـهام يف تعزيـز حقـوق اإلنســـان يف كــوت ديفــوار ومحايتــها، مــع إيــالء  (ن)
ـــات واملســاعدة يف التحقيــق يف انتــهاكات  اهتمـام خـاص للعنـف املرتكـب ضـد النسـاء والفتي

حقوق اإلنسان بغية املساعدة يف إاء ظاهرة اإلفالت من العقاب؛ 
 

اإلعــالم 
تعزيـز تفهـُّــم عمليـة السـالم ودور عمليـــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  (س)
وسط اتمعات واألطراف احمللية، عن طريق بناء قدرة إعالمية فعالة، مبا يف ذلك إنشاء قـدرة 

بــث إذاعـي لألمم املتحدة عند االقتضاء؛ 
 

القانون والنظام 
مساعدة حكومة املصاحلـة الوطنيـة، بالتضـافر مـع اجلماعـة االقتصاديـة لـدول  (ع)
غرب أفريقيا وغريها من املنظمات الدولية، علـى إعـادة تواجـد الشـرطة املدنيـة مـن جديـد يف 
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مجيع أحناء كوت ديفوار وتقدمي املشورة إىل حكومة املصاحلة الوطنية حول إعادة بنـاء أجـهزة 
األمن الداخلي؛ 

مسـاعدة حكومـة املصاحلـة الوطنيـة، بالتعـاون مـع اجلماعـة االقتصاديـة لــدول  (ف)
غرب أفريقيا واملنظمات الدولية األخرى، على إعادة إنشاء سلطة القضـاء وسـيادة القـانون يف 

مجيع أحناء كوت ديفوار؛ 
يطلب إىل األمني العام إيالء اهتمام خاص للمكــون اجلنسـاين وملكــون محايـة  - ٧

األطفال يف عمل موظفي عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛ 
يأذن لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار باستخدام مجيع الوسـائل الالزمـة  - ٨

لالضطالع بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشار وحداا؛ 
يطلب إىل األمني العام وحكومـة املصاحلـة الوطنيـة إبـرام اتفـاق بشـأن مركـز  - ٩
القوات خالل فترة الثالثني يوما اليت تلي اعتماد هـذا القـرار، مـع مراعـاة قـرار اجلمعيـة العامـة 
٨٢/٥٨ بشأن نطاق احلماية القانونية مبوجب االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفـي األمم املتحـدة 
ــــرين  واألفــراد املرتبطــني ــا، ويالحــظ أن اتفــاق مركــز القــوات النموذجــي املــؤرخ ٩ تش

األول/أكتوبر ١٩٩٠ (A/45/594) سيطبق مؤقتا حلني إبرام هذا االتفاق؛ 
يؤكد أمهية التنفيذ الكامل وغـري املشـروط للتدابـري املنصـوص عليـها مبوجـب  - ١٠
اتفاق لينا – ماركوسي، ويطلب أن تفي األطراف بالتزاماا مبوجب اتفاق لينـا – ماركوسـي 
حىت ميكن خباصة عقد االنتخابات الرئاسية القادمـة يف عـام ٢٠٠٥ وفقـا للمواعيـد احملـددة يف 

الدستور؛ 
يدعـو مجيـع األطـراف إىل التعـاون الكـامل يف نشـر عمليـة األمـم املتحـــدة يف  - ١١
كوت ديفوار ويف عملياا، وذلك بوجه خاص من خـالل كفالة سالمة وأمـن وحريـة حركـة 

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا، يف مجيع أراضي كوت ديفوار؛ 
يؤكد من جديد بصفة خاصة ضرورة قيام حكومة املصاحلة الوطنية بالتنفيــذ  - ١٢
الكامل والفوري لربنامج نــزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمــاج، مبـا يف ذلـك حــل مجيـع 
ـــيت  اجلماعـات املسـلحة، وخاصـة امليليشيــات، وقمـــع مجيـع أنــواع املظـاهرات يف الشـوارع ال
تؤدي إىل البلبلـة، ال سيما من جانب شىت مجاعـات الشـباب، وإعــادة بنـــاء القـوات املسـلحة 

وقـوات األمن الداخلـي؛ 
حيـــث اتمـــع الــدويل علــى مواصلــة النظــر يف كيفيــة دفــع عجلــة التنميـــة  - ١٣
االقتصادية يف كــوت ديفـوار ـدف حتقيـق اسـتقرار طويـل األجـل يف كـوت ديفـوار واملنطقـة 

دون اإلقليمية برمتها؛ 
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يطلب إىل األمني العام أن يطلع الس بانتظام علـى احلالـة يف كـوت ديفـوار  - ١٤
وعلى تنفيذ اتفاق لينا – ماركوسي وتنفيذ والية عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، وأن 
يقدم له تقريرا عن ذلك كـل ثالثـة أشـهر، علـى أن يشـمل اسـتعراضا لقـــوام القـوة مـن أجـل 
ــــن  ختفيـض عددهـا علـى مراحـل يف ضـوء التقـدم احملـرز علـى األرض واملـهام املتبقيــة الـيت يتعي

القيـام ــا؛ 
يقرر أن جيدد حىت ٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٤ اإلذن املمنـوح للقـوات الفرنسـية  - ١٥
وقـوات اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا يف كــوت ديفــوار مبوجــب قــراره ١٥٢٧ 

(٢٠٠٤)؛ 
يأذن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسائل الالزمة طوال فترة اثين عشـر  - ١٦
ــا  شـهرا تبـدأ مـن ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، لدعـم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وفق
لالتفاق املزمع إبرامه بني عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار والسـلطات الفرنسـية، وذلـك 

بوجه خاص من أجل: 
اإلسهام يف استتباب األمن العام يف منطقة عمليات القوات الدولية،  -

التدخل بناء على طلب عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار دعمـا لعناصرهـا الـيت  -
يتعرض أمنها للخطر، 

التدخل يف حالة وقوع أعمال عدائية خارج املناطق اخلاضعـة مباشـرة لسـيطرة عمليـة  -
األمم املتحدة يف كوت ديفوار، إذا دعت الظروف األمنية إىل ذلك، 

املساعدة فـي محاية املدنيني يف مناطق انتشار وحداا؛  -
يطلـب إىل فرنسـا أن تواصــــل تقــدمي تقريــر دوري لــــه عــن مجيــع جوانــب  - ١٧

واليتها يف كوت ديفوار؛ 
يقــرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  - ١٨

 


