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 موجهــة إىل رئيــسة جملــس األمــن مــن ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٢٢رســالة مؤرخــة     
   لكوت ديفوار لدى األمم املتحدةاملمثل الدائم

    
بناء علـى تعليمـات مـن حكـوميت، يـشرفين أن أحيـل إلـيكم طيـه مالحظـات حكومـة                        

جلـزاءات  كوت ديفوار وآراءها بشأن عملية التفاوض اجلارية اليت تتعلق باستمرار فرض نظام ا            
 وقراراتــه األخــرى )٢٠٠٤ (١٥٧٢علــى كــوت ديفــوار، يف إطــار تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   

  ). انظر املرفق(بشأن كوت ديفوار 
وأرجــو ممتنــاً أن تتفــضلوا بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق     

  .جملس األمن
  بامبا يوسوفو  )توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم
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ــق الرســالة املؤرخــة       ــسان٢٢مرف ــل / ني ــسة جملــس  ٢٠١٤أبري  املوجهــة إىل رئي
  م لكوت ديفوار لدى األمم املتحدةاألمن من املمثل الدائ

  
موقف كوت ديفوار بشأن ضرورة مراجعـة نظـام اجلـزاءات املنـشأ عمـالً بقـرار                     

  )٢٠٠٤ (١٥٧٢ جملس األمن
  

  حتسن احلالة يف كوت ديفوار  -أوال   
  .١,٢إىل  ٣,٨حتسن احلالة األمنية الذي جتلى من خالل اخنفاض مؤشر األمن من   - ١
؛ إضـفاء الطـابع     ٢٠١٢ يف املائـة عـام       ٩,٨زيادة النمو االقتصادي الذي بلغت نـسبته          - ٢

من خالل إجراء انتخابات تـشريعية وحمليـة سـلمية علـى             على املؤسسات وإحياؤها  الدميقراطي  
  .كامل األراضي الوطنية

حتقيــق املــصاحلة الفعليــة عــن طريــق اســتمرار تنفيــذ الواليــة الــيت أنيطــت بلجنــة احلــوار    - ٣
دة رمـوز   واحلقيقة واملصاحلة وقيام احلكومة باختاذ تدابري هامة لتعزيز املصاحلة الوطنية منـها عـو             

 من اجلنـود وعناصـر امليليـشيات التـابعني         ٤ ٠٠٠احلكم السابق إىل الوطن وعودة ما يزيد عن         
  .للحكومة السابقة وإعادة إدماجهم

استمرار عودة الالجئني اإليفـواريني مـن ليربيـا؛ وممارسـة املعارضـة األنـشطة الـسياسية              - ٤
  .حبرية على كامل األراضي الوطنية

  . من العقاب مع متديد والية خلية التحقيق اخلاصةمكافحة اإلفالت  - ٥
 أنـشئت مبوجبـه   ٢٠١٤أبريـل  / نيـسان ١٥تعزيز احلكم الرشـيد مـع توقيـع مرسـوم يف        - ٦

  .اهليئة العليا املعنية باحلكم الرشيد
إقرار احلكومـة مـشروع قـانون متعلـق باللجنـة االنتخابيـة املـستقلة اجلديـدة الـيت تـضم                       - ٧
. يونيــه/ عــضواً يف اللجنــة الــسابقة، والــيت ســيتم إنــشاؤها يف حزيــران  ٣١ عــضواً، مقابــل ١٣

  .وستكون للجنة اجلديدة صفة متثيلية متوازنة بني املعارضة واألغلبية واجملتمع املدين
 املعنيـة   مواصلة تنفيذ برنامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج بإشـراف اهليئـة                  - ٨
املـادي مـن العديـد مـن الـشركاء           الـيت تتلقـى الـدعم        دمـاج زع السالح والتـسريح وإعـادة اإل      ـبن

يف حـــدَّدت لنفـــسها هـــدفاً هـــو إجنـــاز هـــذه العمليـــة قبـــل إجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية  وقـــد
  .٢٠١٥أكتوبر /األول تشرين
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تعجيل عمليـة إصـالح قطـاع األمـن مـع إنـشاء جملـس األمـن القـومي والتـصديق علـى                  - ٩
  .ذا القطاع وإنشاء القيادات العسكرية الرئيسيةاالستراتيجية الوطنية إلصالح ه

  .إعادة بسط إدارة الدولة على كامل األراضي الوطنية  - ١٠
اعتماد برنامج التنمية الوطين الذي يسعى إىل ضـمان حتقيـق التنميـة املتوازنـة واملتـسقة                   - ١١

  .يف مجيع أحناء البلد
  

  ى كوت ديفواراألهداف والغايات من اجلزاءات املفروضة عل  -ثانيا   
ــزا       ــتغراهبا ألن اجلـ ــن اسـ ــوار عـ ــوت ديفـ ــرب كـ ــرور   تعـ ــد مـ ــة بعـ ــزال قائمـ ءات ال تـ
  :وترى ما يلي. سنوات على هناية األزمة ثالث
  تكون جزاءات األمم املتحدة ثابتةينبغي أالّ  -  

جيب أن تتطور اجلزاءات وتتكيف مع التقدم احملرز ومـع تطـور عمليـة إحـالل الـسالم                    
 . وحتقيق املصاحلة الوطنيةوإعادة اإلعمار

 ينبغي للجزاءات أن تشجع الدولة على حتسني أدائها ال أن تقمعها  -  

 .ت معاقبة دولة مستقلة ذات سيادةال جيب أن يكون اهلدف من اجلزاءا   

انتخــاب  عــادة إعمــاره، منــذويــتعني مراجعــة النظــام احلــايل للجــزاءات يف ضــوء تطــور البلــد وإ
ومــا يــضطلع بــه مــن دور يف املنطقــة دون اإلقليميــة يف ســبيل إحــالل   الــرئيس احلــسن واتــارا،  

  . السالم وتوطيد دعائم األمن
ومن ناحية أخرى، ونظراً إىل عدم وجود حالـة حـرب قائمـة يف كـوت ديفـوار، وإىل                

ــه    ــة من ارة، وإىل عــدم وجــود زعمــاء حــرب  أن كــوت ديفــوار بفــضل مؤســساهتا ليــست دول
ا، فإن نظام اجلزاءات ال ميكن أن يـستمر دون أن يعـرِّض تـوازن    عقيدة إرهابية على أراضيه   أو

البلــد لتهديــد خطــري ويقــوِّض دعــائم أمنــه ال ســيما يف الفتــرة الــيت ســتقوم فيهــا عمليــة األمــم     
املتحــدة يف كــوت ديفــوار بتخفــيض وجودهــا، بطلــب مــن رئــيس اجلمهوريــة وبــسبب بعــض   

  . القيود اخلارجية
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  ات اليت تطلبها حكومة كوت ديفواراجلوانب الرئيسية ملراجعة نظام اجلزاء  -ثالثا   
  تدابري حظر توريد األسلحة  - ألف   

فيما يتعلق باألسلحة، وحسماً للجدل، ال بد مـن التوضـيح بـأن الـسلطات اإليفواريـة                  
  . العليا ال تطالب برفع تام حلظر توريد األسلحة

ام اجلـزاءات وزيـادة مرونتـه إلجنـاز إصـالح      غري أن كـوت ديفـوار تطالـب بتطـوير نظـ        
  :نطلق، تطالب كوت ديفوار مبا يليومن هذا امل. قطاع األمن وإصالح قطاع الدفاع

 اســترياد األعتــدة واملعــدات العــسكرية واملتــصلة بــاألمن      رفــع تــدابري حظــر    - ١  
وبــزات أي الــسترات الواقيــة، [ “األســلحة غــري الفتاكــة ” باســم االــيت تعــرف أيــض ) احلمايــة(

الشرطة والبـزات العـسكرية، واملالبـس الواقيـة واملالبـس املموَّهـة، واألحزمـة، واألقنعـة الواقيـة              
، واحلبـال، وســدادات األذنـني، واألشــرطة، والقمــاش   )اجلعبــة(مـن الغــازات، والـشد الــسفري   

 املمــوَّه والــشباك املــستخدمة يف التمويــه، والــدهان، والنقــاالت، والزمَّامــات، والــصدريات،       
  .].خلإومعدات التسلق، واحلبال، واجلزمات العسكرية، والقفازات، واألصفاد، 

ــالغ    - ٢   ــات نقــل األســلحة   ) تقــدمي معلومــات (اســتمرار إجــراء اإلب ــشأن عملي ب
ــات،    ( الــصغرية ــادق والقربين ــة، والبن ــة، واملــسدسات واملــسدسات نــصف اآللي األســلحة الناري

  .).خلإت اخلفيفة، والرشاشات، والبنادق اهلجومية، والرشاشا
 استمرار إجراء احلصول على إذن مسبق بشأن عمليات نقـل األسـلحة الثقيلـة           - ٣  

أي قاذفــات الــصواريخ الكتفيــة املــضادة للــدبابات؛ والقنابــل الــصاروخية؛ واألســلحة اخلفيفــة (
 جــو مبــا يف ذلــك  -املــضادة للــدبابات؛ والقنابــل البندقيــة وقاذفــات القنابــل؛ وقــذائف ســطح   

 ملـم؛ واألسـلحة     ٨٢مات الدفاع اجلوي احملمولة؛ ومدافع اهلـاون الـيت يزيـد عيارهـا عـن                منظو
املوجهة املضادة للدبابات، مبا يف ذلك القـذائف املوجهـة املـضادة للـدبابات والـذخائر والقطـع                  

  .).خلإاملصممة خصيصاً هلذه األصناف؛ والطائرات املسلحة، 
كرية اليت ختـضع حـصراً إلذن مـسبق مـن           وضع قائمة باألعتدة واملعدات العس      - ٤  

والغرض من ذلك جتنب التفسريات املتـضاربة بـني الـدول           ( جملس األمن وإرفاقها بالقرار املقبل    
  ).األعضاء يف جملس األمن

  



S/2014/293 
 

14-30834 5/5 
 

  احلظر على تصدير املاس اإليفواريتدابري   - باء   
ــيت يفرضــها نظــا         ــايري ال ــن املع ــوار اســتوفت احلــد األدىن م ــا أن كــوت ديف ــة مب م عملي

ــع      ــشأ، فإهنــا تطالــب برف ــالتخلي عــن (كيمــربيل إلصــدار شــهادات املن ــدابري احلظــر  ) ب ــع ت مجي
  .املفروضة على جتارة املاس اإليفواري

  
  ضرورة مراجعة البارامترات أو املعايري الرامية إىل تقييم تنفيذ نظام اجلزاءات  -رابعا   

ري التنفيذية الواضـحة والـشفافة   تطالب كوت ديفوار بأن يتضمن القرار عددا من املعاي    
اإلجراءات واألنشطة والدورات التدريبية القابلة للتحقق اليت جيري حتديـدها بالتعـاون الوثيـق              (

اليت من شـأهنا أن تتـيح جلميـع األطـراف املعنيـة تقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                      ) مع فريق اخلرباء  
ح قطــاع األمــن، وعمليــة املــصاحلة برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وإصــال 

  .نية، ومكافحة اإلفالت من العقابالوط
وبوسع اعتماد هذه املعـايري أن يـشكل النـهج الـذي يتـيح جتنـب التفـسريات املتـضاربة                      

  . بني احلكومة وأعضاء جملس األمنبشأن ظروف البلد
  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢١ثنني إلُحرِّر يف أبيدجان، يوم ا

  


	رسالة مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة
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	موقف كوت ديفوار بشأن ضرورة مراجعة نظام الجزاءات المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1572 (2004)
	أولا - تحسن الحالة في كوت ديفوار
	1 - تحسن الحالة الأمنية الذي تجلى من خلال انخفاض مؤشر الأمن من 3.8 إلى 1.2.
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	3 - تحقيق المصالحة الفعلية عن طريق استمرار تنفيذ الولاية التي أنيطت بلجنة الحوار والحقيقة والمصالحة وقيام الحكومة باتخاذ تدابير هامة لتعزيز المصالحة الوطنية منها عودة رموز الحكم السابق إلى الوطن وعودة ما يزيد عن 000 4 من الجنود وعناصر الميليشيات التابعين للحكومة السابقة وإعادة إدماجهم.
	4 - استمرار عودة اللاجئين الإيفواريين من ليبريا؛ وممارسة المعارضة الأنشطة السياسية بحرية على كامل الأراضي الوطنية.
	5 - مكافحة الإفلات من العقاب مع تمديد ولاية خلية التحقيق الخاصة.
	6 - تعزيز الحكم الرشيد مع توقيع مرسوم في 15 نيسان/أبريل 2014 أنشئت بموجبه الهيئة العليا المعنية بالحكم الرشيد.
	7 - إقرار الحكومة مشروع قانون متعلق باللجنة الانتخابية المستقلة الجديدة التي تضم 13 عضواً، مقابل 31 عضواً في اللجنة السابقة، والتي سيتم إنشاؤها في حزيران/يونيه. وستكون للجنة الجديدة صفة تمثيلية متوازنة بين المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني.
	8 - مواصلة تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بإشراف الهيئة المعنية بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تتلقى الدعم المادي من العديد من الشركاء وقد حدَّدت لنفسها هدفاً هو إنجاز هذه العملية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
	9 - تعجيل عملية إصلاح قطاع الأمن مع إنشاء مجلس الأمن القومي والتصديق على الاستراتيجية الوطنية لإصلاح هذا القطاع وإنشاء القيادات العسكرية الرئيسية.
	10 - إعادة بسط إدارة الدولة على كامل الأراضي الوطنية.
	11 - اعتماد برنامج التنمية الوطني الذي يسعى إلى ضمان تحقيق التنمية المتوازنة والمتسقة في جميع أنحاء البلد.
	ثانيا - الأهداف والغايات من الجزاءات المفروضة على كوت ديفوار
	تعرب كوت ديفوار عن استغرابها لأن الجزاءات لا تزال قائمة بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية الأزمة. وترى ما يلي:
	- ينبغي ألاّ تكون جزاءات الأمم المتحدة ثابتة
	يجب أن تتطور الجزاءات وتتكيف مع التقدم المحرز ومع تطور عملية إحلال السلام وإعادة الإعمار وتحقيق المصالحة الوطنية.
	- ينبغي للجزاءات أن تشجع الدولة على تحسين أدائها لا أن تقمعها
	 لا يجب أن يكون الهدف من الجزاءات معاقبة دولة مستقلة ذات سيادة.
	ويتعين مراجعة النظام الحالي للجزاءات في ضوء تطور البلد وإعادة إعماره، منذ انتخاب الرئيس الحسن واتارا، وما يضطلع به من دور في المنطقة دون الإقليمية في سبيل إحلال السلام وتوطيد دعائم الأمن. 
	ومن ناحية أخرى، ونظراً إلى عدم وجود حالة حرب قائمة في كوت ديفوار، وإلى أن كوت ديفوار بفضل مؤسساتها ليست دولة منهارة، وإلى عدم وجود زعماء حرب أو عقيدة إرهابية على أراضيها، فإن نظام الجزاءات لا يمكن أن يستمر دون أن يعرِّض توازن البلد لتهديد خطير ويقوِّض دعائم أمنه لا سيما في الفترة التي ستقوم فيها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بتخفيض وجودها، بطلب من رئيس الجمهورية وبسبب بعض القيود الخارجية. 
	ثالثا - الجوانب الرئيسية لمراجعة نظام الجزاءات التي تطلبها حكومة كوت ديفوار
	ألف - تدابير حظر توريد الأسلحة

	فيما يتعلق بالأسلحة، وحسماً للجدل، لا بد من التوضيح بأن السلطات الإيفوارية العليا لا تطالب برفع تام لحظر توريد الأسلحة. 
	غير أن كوت ديفوار تطالب بتطوير نظام الجزاءات وزيادة مرونته لإنجاز إصلاح قطاع الأمن وإصلاح قطاع الدفاع. ومن هذا المنطلق، تطالب كوت ديفوار بما يلي:
	1 - رفع تدابير حظر استيراد الأعتدة والمعدات العسكرية والمتصلة بالأمن (الحماية) التي تعرف أيضا باسم ”الأسلحة غير الفتاكة“ [أي السترات الواقية، وبزات الشرطة والبزات العسكرية، والملابس الواقية والملابس المموَّهة، والأحزمة، والأقنعة الواقية من الغازات، والشد السفري (الجعبة)، والحبال، وسدادات الأذنين، والأشرطة، والقماش المموَّه والشباك المستخدمة في التمويه، والدهان، والنقالات، والزمَّامات، والصدريات، ومعدات التسلق، والحبال، والجزمات العسكرية، والقفازات، والأصفاد، إلخ.].
	2 - استمرار إجراء الإبلاغ (تقديم معلومات) بشأن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة (الأسلحة النارية، والمسدسات والمسدسات نصف الآلية، والبنادق والقربينات، والرشاشات، والبنادق الهجومية، والرشاشات الخفيفة، إلخ.).
	3 - استمرار إجراء الحصول على إذن مسبق بشأن عمليات نقل الأسلحة الثقيلة (أي قاذفات الصواريخ الكتفية المضادة للدبابات؛ والقنابل الصاروخية؛ والأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات؛ والقنابل البندقية وقاذفات القنابل؛ وقذائف سطح - جو بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة؛ ومدافع الهاون التي يزيد عيارها عن 82 ملم؛ والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات، بما في ذلك القذائف الموجهة المضادة للدبابات والذخائر والقطع المصممة خصيصاً لهذه الأصناف؛ والطائرات المسلحة، إلخ.).
	4 - وضع قائمة بالأعتدة والمعدات العسكرية التي تخضع حصراً لإذن مسبق من مجلس الأمن وإرفاقها بالقرار المقبل (والغرض من ذلك تجنب التفسيرات المتضاربة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن).
	باء - تدابير الحظر على تصدير الماس الإيفواري

	بما أن كوت ديفوار استوفت الحد الأدنى من المعايير التي يفرضها نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، فإنها تطالب برفع (بالتخلي عن) جميع تدابير الحظر المفروضة على تجارة الماس الإيفواري.
	رابعا - ضرورة مراجعة البارامترات أو المعايير الرامية إلى تقييم تنفيذ نظام الجزاءات
	تطالب كوت ديفوار بأن يتضمن القرار عددا من المعايير التنفيذية الواضحة والشفافة (الإجراءات والأنشطة والدورات التدريبية القابلة للتحقق التي يجري تحديدها بالتعاون الوثيق مع فريق الخبراء) التي من شأنها أن تتيح لجميع الأطراف المعنية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح قطاع الأمن، وعملية المصالحة الوطنية، ومكافحة الإفلات من العقاب.
	وبوسع اعتماد هذه المعايير أن يشكل النهج الذي يتيح تجنب التفسيرات المتضاربة بشأن ظروف البلد بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمن.
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