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 )٢٠٠٥ (١٦٤٣القرار   
ــسته       ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٣٢٧الــ ــانون األول١٥، املعقــ /  كــ

  ٢٠٠٥ ديسمرب
 ،إن جملس األمن 
 اته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف كوت ديفوار، إىل قــرارإذ يشري 
ة أراضـيها   سـالم بـسيادة كـوت ديفـوار واسـتقالهلا و        الـشديد    التزامـه    وإذ يعيد تأكيـد    
 يشري إىل أمهية مبادئ حسن اجلوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي،و ،ووحدا
ــشري  ــسيا    وإذ يــ ــوى الــ ــه القــ ـــذي وقعتــ ــاق الــ ــده لالتفــ ــة يف إىل تأييــ  سية اإليفواريــ

) ي ماركوسـ  -اتفـاق لينـا     ) (S/2003/99 (٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤ يف   ي ماركوس -لينا  
 كـانون   ٢٦ و   ٢٥يف بـاريس يف     الـذي عقـد     لـدول املعـين بكـوت ديفـوار         وأقره مؤمتر رؤساء ا   

 ،)اتفـاق أكـرا الثالـث      (٢٠٠٤يوليه  / متوز ٣٠يف  ، واالتفاق املوقع يف أكرا      ٢٠٠٣يناير  /الثاين
، فــضال عــن قــرار  )اتفــاق بريتوريــا (٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٦واالتفــاق املوقــع يف بريتوريــا يف  
اد األفريقـي بـشأن احلالـة يف كـوت ديفـوار، الـذي اختـذه يف                 جملس السالم واألمن التـابع لالحتـ      

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٦جلسته األربعني على مستوى رؤساء الدول واحلكومات املعقـودة يف           
 ،)S/2005/639( يف أديس أبابا ٢٠٠٥

ســيما جهــود  ، والاجلهــود الــيت يبــذهلا األمــني العــام واالحتــاد األفريقــي علــى يــثينوإذ  
مبيكـي، رئـيس   يجريي أولوسيغون أوباساجنو، رئيس االحتاد األفريقي، والرئيس تابو الرئيس الن 

ــا  ــوب أفريقي ــة جن ــيس    مجهوري ــيس النيجــر، مامــادو تاجنــا، رئ  ، وســيط االحتــاد األفريقــي، ورئ
الـسالم  تعزيـز   مـن أجـل     ، وجهـود الزعمـاء يف املنطقـة         اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا      

  ويعيد تأكيد دعمه الكامل هلم،وار،كوت ديفيف واالستقرار 
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ــدويل يف    وإذ يـــشري   ــل الـ ــق العامـ ــن الفريـ ــصادر عـ ــامي الـ ــان اخلتـ ــشرين ٨إىل البيـ  تـ
، والــذي نــص بــصفة خاصــة علــى أن األســس اجلوهريــة لعمليــة إحــالل  ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين

 اخلتـامي   ، وإذ يشري أيضا إىل بيانـه      )٢٠٠٥ (١٦٣٣السالم واملصاحلة الوطنية واردة يف القرار       
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦الصادر يف 

ديفــوار كــوت حكومــة مبــا فيهــا ، ةف اإليفواريــاطــراألمجيــع  التزامبــ بقــوة ريــذكّوإذ  
ضــد خباصــة و ،أي أعمــال عنــفالقيــام بــعــن االمتنــاع ، ب علــى حــد ســواء اجلديــدةاتوالقــو
ع عمليــة األمــم املتحــدة يف مــتعاونــا تامــا التعــاون بن األجانــب، وو املواطنــمبــن فــيهم ،املــدنيني

 ، يف ما تضطلع به من أنشطةكوت ديفوار
عن قلقه الشديد إزاء استمرار األزمة يف كوت ديفوار والعراقيل اليت تعيـق    بوإذ يعر  

 ا مجيع اجلهات مسار عملية السالم واملصاحلة الوطنية،
إلنـساين الـدويل،     والقانون ا  إدانته القاطعة جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان      وإذ يكرر  

  يف كوت ديفوار،مبا يف ذلك استخدام اجلنود األطفال
بالبيان اخلتامي الصادر عن اجللسة العامة لعملية كيمـربيل املعقـودة يف             وإذ حييط علما   

 وبـــالقرار الـــذي اختـــذه ،٢٠٠٥نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٧ إىل ١٥موســـكو يف الفتـــرة مـــن 
االجتمــاع، والــذي تــضمن تــدابري حمــددة ملنــع دخــول املــشاركون يف عمليــة كيمــربيل يف ذلــك 

 بالعالقــة بــني االســتغالل غــري وإذ يــسلّم املــاس مــن كــوت ديفــوار يف جتــارة املــاس املــشروعة،
املشروع للموارد الطبيعية مثل املاس، واالجتار غـري املـشروع بتلـك املـوارد، وانتـشار األسـلحة                  

عات وتأجيجهـا يف  در مـن مـصادر إذكـاء الـصرا    واالجتار ا وجتنيد املرتزقة واسـتغالهلم كمـص      
 غرب أفريقيا،

املعـين بكـوت ديفـوار      املتحـدة    ألمـم  أيضا بتقرير فريـق اخلـرباء التـابع ل         وإذ حييط علما   
 ،)S/2005/699 (٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٧املؤرخ 

 أن احلالــة يف كــوت ديفــوار ال تــزال تــشكل خطــرا يهــدد الــسالم واألمــن    وإذ يقــرر 
 يني يف املنطقة،الدول

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
، )٢٠٠٥ (١٥٧٢ مـن القـرار   ١٢ إىل ٧ متديد العمل بأحكام الفقرات      يقرر - ١ 
 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥إىل غاية 
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 ٥، والفقـرة    )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مـن القـرار      ٦ و   ٤ الفقـرتني    يؤكد من جديـد    - ٢ 
 ١٩ و ١٨ و ١٧  و١٦ و ١٥ و ١٤ و ٩ و ٣، والفقــــرات )٢٠٠٥ (١٥٨٤مــــن القــــرار 

 ١٥٨٤ مـــن القـــرار ٨ أحكـــام الفقـــرة ويؤكـــد أيـــضا، )٢٠٠٥ (١٦٣٣ مـــن القـــرار ٢١ و
ــأن ،ويطالــب ،)٢٠٠٥( ــصدد، ب ــأخري قائمــة شــاملة     ت يف هــذا ال ــدة دون ت عــد القــوات اجلدي

 باألسلحة اليت حبوزا، تطبيقا اللتزاماا؛
 اسـتعداده لفـرض فـرادى التـدابري املنـصوص عليهـا يف              ديد أيـضا  يؤكد من ج   - ٣ 
، مبـا يف ذلـك فرضـها ضـد أي شـخص تـسميه               )٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١١ و   ٩الفقرتني  

 باعتبـاره يعيـق تنفيـذ عمليـة الـسالم علـى             ١٥٧٢ من القـرار     ١٤اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة     
ان اخلتـامي الـصادر عـن الفريـق العامـل           ، ويف البيـ   )٢٠٠٥ (١٦٣٣حنو ما هو حمـدد يف القـرار         

الدويل، إذا ثبتت مسؤوليته عن وقوع انتهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان وللقـانون اإلنـساين                 
، وحيرض علنـا علـى الكراهيـة    ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ١٩الدويل ارتكبت يف كوت ديفوار منذ    

 والعنف، ومصمم على خمالفة احلظر املفروض على األسلحة؛
يف كـوت ديفـوار      املتحدة   األممأن أية إعاقة خطرية حلرية حركة عملية         يقرر - ٤ 
يف  املتحـدة    األمملقوات الفرنسية اليت تدعمها، أو أي هجوم أو إعاقة ألعمال عملية            وحركة ا 

الفريـق العامـل      املعـين باالنتخابـات، أو     الـسامي كوت ديفوار، أو القوات الفرنـسية، أو املمثـل          
 مـن   ١١ و   ٩لعملية إحالل السلم واملصاحلة الوطنية ألغـراض الفقـرتني          الدويل، تشكل ديدا    

 )٢٠٠٤ (١٥٧٢القرار 
 إىل األمـني العـام واحلكومـة الفرنـسية أن يقـدما إليـه فـورا، عـن طريـق              يطلب - ٥ 

، تقريـرا عـن     )اللجنـة ) (٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ١٤جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالفقرة       
القـوات  حركـة   يف كـوت ديفـوار و      املتحـدة    األمـم م حرية حركة عمليـة      أي عراقيل جديدة أما   

 الـسامي الفرنسية الـيت تـدعمها، مبـا يف ذلـك أمسـاء املـسؤولني عنـها، ويطلـب أيـضا إىل املمثـل                        
املعين باالنتخابات والفريق العامل الدويل أن يقـدما إليـه فـورا، مـن خـالل اللجنـة، تقريـرا عـن                    

 أي إعاقة هلا؛أي اعتداء على أعماهلما أو 
املـاس  أنـواع   مجيـع   الدول التدابري الضرورية ملنـع اسـترياد        مجيع   تتخذ أن   يقرر - ٦ 

هلـــذا الغـــرض  بالتـــدابري الـــيت اتفـــق عليهـــا ويرحـــب اخلــام مـــن كـــوت ديفـــوار إىل أراضـــيها، 
ــة كيمــربيل   بــدول املنطقــة غــري  ويهيــب إلصــدار شــهادات املنــشأ،  املــشاركون يف نظــام عملي

املشاركة يف عملية كيمربيل أن تكثـف جهودهـا مـن أجـل االنـضمام إىل عمليـة كيمـربيل بغيـة                
 زيادة فعالية رصد استرياد املاس من كوت ديفوار؛
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ســيما دول املنطقــة، تقــدمي تقــارير إىل    مــن مجيــع الــدول املعنيــة، وال يطلــب - ٧ 
ا القـرار، عـن اإلجـراءات الـيت اختـذا لتنفيـذ              يوما من تاريخ اعتمـاد هـذ       ٩٠اللجنة يف غضون    

ــرات    ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــرار  ١١ و ٩ و ٧الت ، ومبوجــب )٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن الق
 قدمي أي معلومات أخرى ترى أا ضرورية،للجنة أن تطلب ت ويأذن أعاله، ٦ و ٤الفقرتني 
 أعـاله،  ١يف الفقـرة   أن يقوم جملس األمـن، يف ايـة الفتـرة املـشار إليهـا                يقرر - ٨ 

ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات    ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار  ١١ و ٩ و ٧باســتعراض الت
 أعاله، يف ضوء التقدم احملـرز يف عمليـة إحـالل الـسلم واملـصاحلة الوطنيـة يف                   ٦ و   ٤والفقرتني  

تـدابري   عن اسـتعداده للنظـر يف تعـديل أو إـاء هـذه ال     ويعرب، كوت ديفوار على النحو احملدد   
) ٢٠٠٥ (١٦٣٣القــــرار قبــــل الفتــــرة املــــشار إليهــــا أعــــاله، وذلــــك إذا مت تنفيــــذ أحكــــام 

 ؛كامال تنفيذا
 إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتـشاور مـع اللجنـة، بإعـادة إنـشاء فريـق          يطلـب  - ٩ 
 عـدد    يوما من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار وملـدة سـتة أشـهر، يتـألف مـن                   ٣٠ يف غضون    ،للخرباء

 املالئمـة، وخاصـة يف    اتربجمموعة اخلـ  فر لديهم   ، وتتو )فريق اخلرباء ( عن مخسة أعضاء     يزيد ال
جمـاالت األسـلحة واملـاس واملاليـة واجلمـارك والطـريان املـدين وأي جمـاالت أخـرى ذات صــلة،          

 :وذلك لالضطالع باملهام التالية
 عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار والقـــوات   مـــع املعلومـــاتتبـــادل )أ( 

 مـــــن القـــــرار ١٢  و٢الفرنـــــسية، يف إطـــــار واليـــــة الرصـــــد املـــــشار إليهـــــا يف الفقـــــرتني  
٢٠٠٥( ١٦٠٩(، 

غريهــا مــن  مجــع وحتليــل مجيــع املعلومــات ذات الــصلة يف كــوت ديفــوار و       )ب( 
بــشأن تــدفقات األســلحة ومــا يتــصل ــا مــن بالتعــاون مــع حكومــات تلــك البلــدان، ، البلــدان
ــدة ــشأن و ،أعت ــدمي ب ــتق ــو ساعدة أامل ــدريب الشورة أو امل ــصل ت ــا يت ــشطة العــسكرية فيم  ، باألن

 مــن القــرار ٧وبــشأن الــشبكات الــيت تعمــل بــشكل ينتــهك التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة 
 وبــشأن مــصادر التمويــل، مبــا يف ذلــك مــن املــصادر الناجتــة مــن اســتغالل     ،)٢٠٠٤ (١٥٧٢

 ا من أعتدة وأنشطة،املوارد الطبيعية يف كوت ديفوار، لشراء أسلحة وما يتصل 
الـدول، وخباصـة دول املنطقـة، علـى ضـمان           يف وسائل للنهوض بقـدرة      النظر   )ج( 

ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة     ــذ الفعــال للت ومبوجــب ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ مــن القــرار  ٧التنفي
  وتقدمي توصيات يف هذا الشأن، عند االقتضاء، أعاله،٦الفقرة 

جراءات اليت تتخذها الدول من أجل التنفيـذ        طلب معلومات إضافية بشأن اإل     )د( 
  أعاله،٦الفعال للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
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 يومـا   ٩٠تقدمي تقرير خطي إىل جملس األمن، عـن طريـق اللجنـة، يف غـضون                 )هـ(  
والفقـرة  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار    ٧من إنشائه، عن تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرة         

 ،دمي توصيات يف هذا الشأن أعاله، مع تق٦
 باألنشطة اليت يضطلع ا، إحاطة اللجنة علما بانتظام  )و( 
تزويد اللجنة يف تقاريره باألدلة على أي انتهاكات للتدابري املفروضة مبوجـب             )ز( 
  أعاله،٦والفقرة ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ٧الفقرة 

سـيما الفريـق املنـشأ بـشأن         والالتعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى ذات الصلة،         )ح(  
ؤرخ  املـ  ١٥٧٩ و   ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ١٥٢١ ينليربيا مبوجـب القـرار    

 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢١
ــرتني      )ط(  ــا يف الفق ــشار إليه ــدابري امل ــرادى الت ــذ ف ــرار  ١١ و ٩رصــد تنفي  مــن الق
٢٠٠٤ (١٥٧٢(، 

عــن ب االقتــضاء، إىل جملــس األمــن،  إىل األمــني العــام أن حييــل، حــسيطلــب - ١٠  
 اللجنة، املعلومات اليت مجعتها عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، والـيت استعرضـها                  طريق

فريق اخلرباء، مىت تسىن له ذلك، واملتعلقة بإمداد كـوت ديفـوار باألسـلحة ومـا يتـصل ـا مـن                      
 اج املاس وتصديره بشكل غري مشروع؛أعتدة وبإنت

 إىل احلكومــة الفرنــسية أن حتيــل، حــسب االقتــضاء، إىل جملــس  يــضايطلــب أ - ١١ 
 اللجنــة، املعلومــات الــيت مجعتــها القــوات الفرنــسية، والــيت استعرضــها فريــق عــن طريــقاألمــن، 

اخلرباء، مىت تسىن له ذلك، واملتعلقة بإمداد كوت ديفوار باألسلحة ومـا يتـصل ـا مـن أعتـدة                    
 شروع؛وبإنتاج املاس وتصديره بشكل غري م

 إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسب االقتضاء، إىل جملس األمن،           يطلب أيضا  - ١٢  
 ذلـك بـشأن إنتـاج       ، مـىت تـسىن لـه      ، اللجنة، املعلومات الـيت استعرضـها فريـق اخلـرباء          عن طريق 

 املاس وتصديره بشكل غري مشروع؛
األطـراف   مجيع الدول وهيئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة واملنظمـات و             حيث - ١٣  

األخرى، مبا فيها عملية كيمربيل، على أن تتعاون تعاونا كامال مع اللجنة وفريق اخلـرباء               املعنية  
وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار والقــوات الفرنــسية، وخاصــة مــن خــالل تقــدمي أي    

 ٧وقـوع انتـهاكات للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات       احتمال  معلومات تتوافر لديها بشأن     
  أعاله؛٦  و٤والفقرتني ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ من القرار ١١  و٩ و
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٤  

 


