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ــارس / آذار١٣رســالة مؤرخــة     ــيس    ٢٠٠٧م ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م  موجه
 جملس األمن

 
مــارس / آذار٤عــه يف واغــادوغو يف أتــشرف بــأن أحيــل إلــيكم طيــه االتفــاق الــذي وقّ  
 كــل مــن لــوران غبــاغبو، رئــيس كــوت ديفــوار، وغيــوم ســورو، األمــني العــام للقــوى  ٢٠٠٧

نــا فاســو ورئــيس اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب اجلديــدة، وبليــز كومبــاوري، رئــيس بوركي
 ).انظر املرفق(را أفريقيا، بصفته ميّس

 .وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذا االتفاق  

 مون -  كيبان  )توقيع(
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 املرفق 
 ]بالفرنسية: األصل[

 

 مجهورية كوت ديفوار
 

 

 

 احلوار املباشر

 

 

 

 

 اتفاق واغادوغو السياسي
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 ٢٠٠٧ مارس/آذار
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 الديباجة  
بناء على دعوة فخامة رئيس بوركينا فاسـو، الـسيد بليـز كومبـاوري، بـصفته الـرئيس                   

احلــايل ملــؤمتر قــادة دول وحكومــات اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، الــذي منحــه     
مجهوريــة كــوت ديفــوار، أحــدها ميثــل رئــيس اجلمهوريــة   تفويــضا صــرحيا، التقــى وفــدان مــن  

مـارس  / آذار ٣فربايـر إىل    / شـباط  ٥واآلخر ميثـل القـوى اجلديـدة، يف واغـادوغو يف الفتـرة مـن                
٢٠٠٧. 

، عــن خطــة ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ويــأيت هــذا اللقــاء عقــب اإلعــالن، يف  
توجـه إىل الـرئيس احلـايل للجماعـة         اخلروج من األزمة اليت طرحها الرئيس لوران غباغبو الذي          

، طالبـا منـه تيـسري احلـوار         ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، يف        
 .املباشر بني املتحاربني السابقني يف إطار الصراع املسلح بكوت ديفوار

ني وبعد التشاور مع األمني العام للقوى اجلديدة، السيد غيوم سـورو، وخمتلـف الفـاعل                
شارل كونان باين، وافـق     على الساحة السياسية اإليفوارية، وكذلك مع رئيس الوزراء، السيد          

بليــز كومبــاوري علــى الطلــب، وأوصــى بــأن ينــدرج احلــوار املباشــر يف إطــار القــرار     الــرئيس 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١الذي اختـذه جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يف               ) ٢٠٠٦ (١٧٢١
٢٠٠٦. 

 تبادل وجهات النظر، شرع وفد رئاسة مجهورية كوت ديفوار، بقيادة الـسيد             وخالل 
ــاغرو، املستــشار اخلــاص للــرئيس لــوران غبــاغبو، واملتحــدث الرمســي باســم رئاســة      ديزيــري ت

- آنـدري داكـوري    - مجهورية كـوت ديفـوار، ووفـد القـوى اجلديـدة، بقيـادة الـسيد لـويس                
 منـهما  يـدة ووزيـر التـضامن وضـحايا احلـرب، تـشبثاً        تابلي، األمـني العـام املـساعد للقـوى اجلد         

 .بالتوصل إىل حل يثلج الصدر لألزمة يف كوت ديفوار، يف حتليل الوضع الداخلي

ــصدي          ــتقرار؛ وإىل الت ــسالم وإحــالل االس ــاء ال ــان احلاجــة امللحــة إىل بن وأكــد اجلانب
دولـة علـى امتـداد اإلقلـيم        النعدام األمان املتزايد، والبطالـة والفقـر؛ وإىل إعـادة بـسط سـلطة ال              

 .الوطين وكفالة حرية تنقل األشخاص واملمتلكات يف مجيع أحناء اإلقليم

وسلم طرفا الصراع املسلح يف كوت ديفوار، بوازع املسؤولية اخلاصة الـيت تقـع علـى                 
ــة، باحلاجــة امللحـّـ     ــة اخلــروج مــن األزم ــا يف إدارة عملي ــد   عاتقهم ــى توطي ــا عل ة إىل العمــل مع

تشجيع املصاحلة الوطنية احلقيقية، والتوصل إىل إعادة احلياة السياسية واملؤسـسية إىل            السالم، و 
 .طبيعتها، عن طريق احلوار الدائم والثقة املتبادلة
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ــا       ــات لين ــذ اتفاق ــاء تنفي ــصادفة يف أثن ــشاكل امل  ماركوســي وأكــرا  - وبعــد كــشف امل
كـد الطرفـان مـن جديـد، يف        وبريتوريا، وكـذا قـرارات األمـم املتحـدة بـشأن كـوت ديفـوار، أ               

 :سبيل التوصل إىل اختاذ قرارات، ما يلي

 التزامهما باحترام سيادة كوت ديفوار، واستقالهلا، وسالمة أراضيها ووحدهتا؛ - 

 التزامهما بالدستور؛ - 

  ماركوسي وأكرا وبريتوريا؛- التزامهما باتفاقات لينا - 

كــوت ديفــوار، وال ســيما قــرارا جملــس التزامهمــا بكــل قــرارات األمــم املتحــدة بــشأن  - 
 ؛)٢٠٠٦ (١٧٢١و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٣األمن 

ــفافة        -  ــة وشـ ــرة ومفتوحـ ــات حـ ــراء انتخابـ ــة إلجـ ــروف املواتيـ ــة الظـ ــهما يف هتيئـ رغبتـ
 ودميقراطية؛

رغبتــهما يف توحيــد جهودمهــا وطاقاهتمــا مــن أجــل ضــمان الــسري العــادي للعمــل يف      - 
سية واإلداريـة والعـسكرية إىل طبيعتـها يف         مؤسسات كوت ديفوار وعودة احلياة السيا     

 .كوت ديفوار

 ١٧٢١وتيــسريا لتنفيــذ االتفاقــات والقــرارين املــشار إليهمــا أعــاله، وال ســيما القــرار    
 :، اختذ الطرفان القرارات التالية)٢٠٠٦(
 

 حتديد هوية السكان على العموم -أوال  

يـــة الـــسكان اإليفـــواريني أقـــر الطرفـــان املوقعـــان علـــى هـــذا االتفـــاق بـــأن حتديـــد هو 
فعـدم حتديـد اهلويـة حتديـدا        . واألجانب الذي يعيشون يف كوت ديفوار يـشكل شـاغال رئيـسيا           

واضحا ومتسقا وعدم توافر وثيقة إدارية واحدة تثبت هوية الفـرد وجنـسيته يـشكالن مـصدرا              
 :وبناء عليه، قررا إهناء هذا الوضع باختاذ التدابري التالية. للتنازع

 اء جلسات احملاكم املتنقلة اليت تصدر نسخا مطابقة لشهادات امليالدإحي ١-١ 

ــوطين       ١-١-١  ــيم ال ــداد اإلقل ــة علــى امت ــاء جلــسات احملــاكم املتنقل ســيتم إحي
ــاق       ــيت ســتنبثق عــن هــذا االتف ــدة ال ــة اجلدي ــشكيل احلكوم . مبجــرد ت

وســعيا إىل تــسريع وتــرية إصــدار النــسخ املطابقــة لــشهادات املــيالد،   
ــة    ســيعني القــ  ــشأة لتلبي ــدة املن ضاة املــدعوون للعمــل يف احملــاكم اجلدي

احلاجة إىل جلسات احملـاكم املتنقلـة مبرسـوم رئاسـي، وسـيزودون مبـا        
 .يلزمهم من املوارد للقيام مبهامهم
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وستقتصر العمليات االستثنائية جللسات احملـاكم املتنقلـة الـيت سـتدوم             ٢-١-١ 
ات املـيالد لألشـخاص   ثالثة أشهر علـى إصـدار نـسخ مطابقـة لـشهاد         

املولــودين يف كــوت ديفــوار الــذين مل يعلــن قــط عــن والدهتــم ألحــد  
 .مكاتب احلالة املدنية

ومبناســـبة إحيـــاء جلـــسات احملـــاكم املتنقلـــة، ســـتنظم محلـــة للتوعيـــة   ٣-١-١ 
واإلعــالم والتعبئــة مبــشاركة الفــاعلني الــسياسيني، وهيئــات األركــان  

 األشــخاص املعنــيني إىل التوافــد  العــسكرية، واجملتمــع املــدين، لــدعوة 
ــى      ــاكن والدهتــم للحــصول عل ــة املوجــودة يف أم ــى احملــاكم املتنقل عل

 .نسخة مطابقة لشهادة امليالد

ويلتزم الطرفان بكفالة أمن العمليات اليت تقـوم هبـا جلـسات احملـاكم               ٤-١-١ 
 .املتنقلة على امتداد اإلقليم الوطين

 
  تعرضت للضياع أو التلفإعادة وضع سجالت امليالد اليت ٢-١ 

مبوازاة مع جلسات احملاكم املتنقلة اليت تصدر نسخا مطابقة لـشهادات املـيالد، سـيعاد           
 احلالة املدنية وفقـا     مراكزوضع سجالت احلالة املدنية اليت تعرضت للضياع أو التلف يف بعض            

الــذي ينبغــي  ومرســومه التنفيــذي ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١٧ألحكــام القــرار الــصادر يف 
 .إصداره يف أقرب اآلجال

 
بطاقـات اهلويـة الوطنيـة      (تنظيم عملية لوضع وثائق جديدة إلثبـات اهلويـة           ٣-١ 

 )ووثائق اإلقامة

يلتزم الطرفان بتنظيم عملية استثنائية لوضع وثائق جديدة إلثبات اهلوية وفقـا للطرائـق               
 .التالية

 عملية حتديد اهلوية العادية ١-٣-١ 

جيــوز لإليفــواريني، الــذين يــتعني علــيهم حيــازة بطاقــة هويــة وطنيــة،    ١-١-٣-١ 
والذين تتوفر لديهم شهادة جنسية وشـهادة مـيالد أو نـسخة مطابقـة      

 .هلا، أن حيصلوا على بطاقة اهلوية الوطنية اجلديدة

جيــوز لغــري اإليفــواريني الــذين تتــوفر لــديهم شــهادة مــيالد أو نــسخة    ٢-١-٣-١ 
نــصلية تثبــت جنــسيتهم أن حيــصلوا علــى وثيقــة  مطابقــة هلــا ووثيقــة ق

 .هوية جديدة تطابق وضعهم
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 حتديد اهلوية استنادا إىل السجل اجلديد للناخبني ٢-٣-١ 

حرصــا علــى التعجيــل بعمليــة حتديــد اهلويــة ويف ضــوء الوضــع احلــايل  ١-٢-٣-١ 
لــإلدارة يف كــوت ديفــوار والــضرورات الــيت يــستتبعها اخلــروج مــن    

ــة اســتنادا إىل ســجل    األزمــة، يتفــق الط ــد اهلوي ــار حتدي رفــان علــى إيث
 .الناخبني

بعــد انتــهاء جلــسات احملــاكم املتنقلــة، ستــشرع اللجنــة االنتخابيــة         ٢-٢-٣-١ 
، يف إحـصاء عـدد    ٢٠٠٠املستقلة، اسـتنادا إىل سـجل النـاخبني لعـام           

النــاخبني، مــع مجــع بيانــات االســتدالل البيولــوجي يف مجيــع أحنــاء        
 عامـا   ١٨ اإليفواريني الذين ال تقل أعمارهم عـن         وجيوز لكل . البالد

أن يسجلوا أنفـسهم يف سـجل النـاخبني علـى أن يقـدموا صـورة مـن                  
 .شهادة امليالد أو نسخة مطابقة لشهادة ميالد

سيسلم لكل مواطن يسجل نفسه يف سـجل النـاخبني وصـل يتـضمن               ٣-٢-٣-١ 
 الناخـب   الرقم الفريد املسند له الـذي سـيلزمه تقدميـه لـسحب بطاقـة             

 .وبطاقة اهلوية الوطنية اجلديدة

بعد تصديق اللجنة االنتخابية املستقلة على سجل الناخبني، سيـصدر            ٤-٢-٣-١ 
مرسوم عن جملـس الـوزراء يـأذن مبـنح بطاقـة اهلويـة الوطنيـة اجلديـدة                  

وسيوفر هـذا الـسجل     . لكل من يرد امسه يف السجل النهائي للناخبني       
بطاقــات اهلويـــة الوطنيـــة اجلديـــدة  قاعــدة بيانـــات موحـــدة إلصـــدار  

 .وبطاقة الناخب
 

 معايري بشأن وثائق اهلوية اجلديدة ٣-٣-١ 

لن تكون وثائق اهلوية اجلديدة قابلـة للتزويـر، وسـتتميز بدرجـة أمـان          ١-٣-٣-١ 
 .عالية، وستتضمن أرقاما فريدة لكل حامليها

اهلويــة اجلديــدة ســيتوىل املكتــب الــوطين لتحديــد اهلويــة إعــداد وثــائق   ٢-٣-٣-١ 
ــد        ــى حتدي ــة لإلشــراف عل ــة الوطني وإصــدارها، حتــت إشــراف اللجن

 .اهلوية

لغرض تنفيذ عملية حتديد اهلوية، ستدعو احلكومة، بناء علـى موافقـة              ٣-٣-٣-١ 
 .الطرفني، مشغال فنيا يعني مبرسوم يصدر عن جملس الوزراء
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 العملية االنتخابية -ثانيا  

اآلجال إىل حتقيق السالم الدائم وإعادة احليـاة الـسياسية          حرصا على التوصل يف أقرب       
واملؤســسية إىل طبيعتــها يف كــوت ديفــوار، يؤكــد طرفــا احلــوار املباشــر مــن جديــد التزامهمــا     
بإعداد انتخابات رئاسية مفتوحـة ودميقراطيـة وشـفافة، بعـد انتـهاء عمليـة حتديـد اهلويـة، وفقـا                     

 :وهلذه الغاية، يقرران ما يلي. يا ماركوسي وأكرا وبريتور-التفاقات لينا 
 

 تسجيل الناخبني ١-٢ 

ــوطين      ١-١-٢  ــد الـ ــاخبني املعهـ ــسجيل النـ ــوىل تـ ــى أن يتـ ــان علـ ــق الطرفـ يتفـ
. لإلحـــصاء واملـــشغل الفـــين الـــذي تعينـــه احلكومـــة لتحديـــد اهلويـــة  

وستضطلع هاتان اجلهتان مبهمتهما حتت مـسؤولية اللجنـة االنتخابيـة           
 .املستقلة

كــل اإليفــواريني البــالغني ســن التــصويت تــسجيل أنفــسهم يف  جيــوز ل ٢-١-٢ 
وهلذه الغاية، جيب أن تكون لديهم إحدى الـوثيقتني    . سجل الناخبني 

فإما أن يقدموا صورة من شـهادة املـيالد أو نـسخة مطابقـة              : التاليتني
 .لشهادة امليالد

سيحدد مرسوم يصدر عن جملس الوزراء طرائـق التـسجيل يف سـجل              ٣-١-٢ 
 .خبني وفقا ألحكام قانون االنتخاباتالنا

 
 نشر السجل النهائي للناخبني ٢-٢ 

سينـــشر الـــسجل النـــهائي للنـــاخبني، بعـــد أن تـــصدق عليـــه اللجنـــة   ١-٢-٢ 
مــــن قــــانون ‘ ٢ ’١١االنتخابيــــة املــــستقلة، وفقــــا ألحكــــام املــــادة 

 .االنتخابات أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان
 

 خبني وتوزيعهاوضع بطاقات النا ٣-٢ 

بعــد نــشر الــسجل النــهائي للنــاخبني، ســيتم وضــع بطاقــات النــاخبني  ١-٣-٢ 
 .حتت مسؤولية اللجنة االنتخابية املستقلة

ــة االنتخابيــة املــستقلة، مــن خــالل مكاتبــها الفرعيــة،     ٢-٣-٢  ســتتكفل اللجن
بتوزيع بطاقات الناخبني قبل أسـبوعني علـى األقـل مـن موعـد إجـراء        

 . من قانون االنتخابات٥وفقا للمادة االنتخابات، 
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لكــن جيــوز للناخــب الــذي مل يــتمكن مــن ســحب بطاقتــه يف األجــل   ٣-٣-٢ 
احملدد يف الفقـرة أعـاله، أن يـصوت باسـتخدام بطاقـة هويتـه الوطنيـة                 

 .اجلديدة، إذا مت تسجيله وفق األصول يف سجل الناخبني
 

 النتخابيةالتعاون بني اهليكلني املشتركني يف العملية ا ٤-٢ 

ــد الــوطين        ١-٤-٢  ــة، ســيتعاون املعه ــشفافية والفعالي ــى ضــمان ال حرصــا عل
لإلحصاء واملشغل الفين املعني من قبل احلكومة علـى وضـع بطاقـات             

 .الناخبني، حتت سلطة اللجنة االنتخابية املستقلة

 .سيحدد مرسوم يصدر عن جملس الوزراء طرائق هذا التعاون ٢-٤-٢ 
 

 فاع واألمن لكوت ديفوارقوات الد -ثالثا  

هما لــضرورة كــون اجلــيش الــوطين كيانــا يعكــس الوحــدة  نــالتــزم الطرفــان، إدراكــا م 
والوئام على الصعيد الوطين ويكفل استقرار املؤسسات اجلمهورية، بالشروع يف إعـادة هيكلـة          

ئ زاهة ومبـاد ـوتشكيل اجليشني يف سبيل إجياد قوات جديدة للدفاع واألمـن تتمـسك بقـيم النـ            
 .األخالق اجلمهورية

وستعتمد آلية خاصة إلعادة هيكلة وتشكيل اجليش بإصدار قانون حيـدد اإلطـار العـام                
وبناء عليـه، يقـرر الطرفـان الـشروع         . لتنظيم القوات اجلديدة للدفاع واألمن وتكوينها وعملها      

 .يف توحيد القوتني القائمتني بإجياد هيكل متكامل للعمليات

 قيادة املتكاملةإنشاء مركز لل ١-٣ 

بوحي من روح التـشارك يف إدارة املـسائل املتـصلة بالـدفاع واألمـن،          ١-١-٣ 
يتفق الطرفان املتحاربان السابقان على إنشاء مركز للقيـادة املتكاملـة           
يتــوىل مهمــة توحيــد القــوات املقاتلــة القائمــة وتنفيــذ التــدابري اخلاصــة 

 .ربإعادة هيكلة قوات الدفاع واألمن لكوت ديفوا

سيعتمد مركـز القيـادة املتكاملـة هيكلـه التنظيمـي وسيخـضع للقيـادة             ٢-١-٣ 
لقــوات املــسلحة الوطنيــة   املــشتركة لــرئيس هيئــة األركــان العامــة ل    

 ورئـــيس هيئـــة األركـــان للقـــوات املـــسلحة للقـــوى لكـــوت ديفـــوار
وسيتألف على قدم املساواة بني الطرفني من ضـباط يعينـهم           . اجلديدة

 .ركانرئيسا هيئيت األ

 :سيتوىل مركز القيادة املتكاملة القيام باملهام األساسية التالية ٣-١-٣ 
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 اإلسهام يف إعداد سياسة الدفاع واألمن؛ -

تنفيــذ الربنــامج الــوطين لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة        -
 اإلدماج، حتت إشراف القوات احملايدة؛

وج مـن   تنفيذ املهام العسكرية واألمنيـة املتـصلة بعمليـة اخلـر           -
 األزمة؛

ــد      - ــات حتدي ــة، وعملي ــة األمــن جللــسات احملــاكم املتنقل كفال
 اهلوية، وكذلك توفري األمن للعملية االنتخابية؛

 إنشاء وحدات عسكرية وشبه عسكرية مشتركة؛ -

ــخاص      - ــة األشــ ــة محايــ ــة إىل كفالــ ــدابري الراميــ ــسيق التــ تنــ
 .واملمتلكات وحرية تنقلهم على امتداد اإلقليم الوطين

 
 زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجـالربنامج الوطين لن ٢-٣ 

يتفق طرفـا هـذا االتفـاق علـى الـشروع، يف أقـرب اآلجـال، يف نـزع                    ١-٢-٣ 
 -أســلحة القــوات القائمــة وفقــا للتوصــيات الــواردة يف اتفاقــات لينــا 

 :ماركوسي والطرائق املقررة يف االتفاقات العسكرية التالية

عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اخلطــة املــشتركة ل -
ــة يف   ــاج املوقعـــ ــاين ٩اإلدمـــ ــانون الثـــ ــاير / كـــ  ٢٠٠٤ينـــ

زع الـسالح   ـواملستكملة خـالل احللقـة الدراسـية املتعلقـة بنـ          
مـايو  / أيـار ٦ إىل ٢اليت نظمت بياموسـوكرو يف الفتـرة مـن     

 ، برعاية الوسيط اجلنوب أفريقي؛٢٠٠٥

زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج         ـالربنامج الـوطين لنـ     -
ــزمين املعتمــدان بياموســوكرو يف    ــه ال ــه / متــوز٩وجدول يولي

 ؛٢٠٠٥

استنتاجات جلسة العمل املعقودة بياموسوكرو يوم الـسبت         -
قــوات  بــني رئيــسي هيــئيت األركــان ل٢٠٠٥مــايو / أيــار١٤

 . والقوات املسلحة للقوى اجلديدةالدفاع واألمن

 . على التعجيل بتفكيك امليليشيات ونزع أسلحتهايتفق الطرفان ٢-٢-٣ 
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يتفق الطرفان على التعجيـل بعمليـة التجميـع يف املواقـع الـسبعة عـشر              ٣-٢-٣ 
ــوطين       ــامج ال ــستكمل للربن ــزمين امل ــذ اجلــدول ال ــدما وتنفي احملــددة مق

 .زع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجـلن
 

 اخلدمة املدنية ٣-٣ 

 أن تستقبل هياكل اخلدمة املدنيـة، الـيت هتـدف إىل            يتفق الطرفان على   ١-٣-٣ 
توجيــه الــشباب قاطبــة يف كــوت ديفــوار وتدريبــهم للحــصول علــى   
ــسوا باألســلحة ألغــراض احلــرب       ــذين استأن ــشباب ال عمــل، كــل ال

ــضا ــهم  ، وذلــك لأي ــوجيههم وتدريب الضــطالع بأعمــال   المــن أجــ ت
 .مدنية أو عسكرية يف املستقبل

اخلدمة املدنية وسري العمل فيها مبوجب مرسـوم    سيحدد شكل تنظيم     ٢-٣-٣ 
 .يصدر عن جملس الوزراء

 
 إعادة بسط سلطة الدولة وإعادة نشر اإلدارة يف كامل اإلقليم الوطين -رابعا  

يلتزم طرفا هـذا االتفـاق، اللـذين يعقـدان عزمـا ثابتـا علـى التوصـل إىل إعـادة                      ١-٤ 
وت ديفوار، بإعـادة بـسط سـلطة    احلياة السياسية واملؤسسية إىل طبيعتها يف ك      

 .الدولة يف كامل اإلقليم وإعادة نشر اإلدارة وكل اخلدمات العامة فيه

ستــضطلع الــوزارات املعنيــة بأكملــها بإعــادة نــشر اإلدارة واخلــدمات العامــة،   ٢-٤ 
. حتــت ســلطة رئــيس الــوزراء، فــور إزالــة منطقــة الثقــة وإنــشاء مراكــز املراقبــة

اإلدارة كامـــل اخلـــدمات العامـــة، مبـــا يف ذلـــك وســـتهم عمليـــة إعـــادة نـــشر 
اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، وال ســيما التعلــيم والــصحة وامليــاه واملرافــق  

 .الصحية

سيتم تعيني املسؤولني عن الدوائر اإلدارية الرئيـسية بعـد أن يـتم التـشاور بـني                  ٣-٤ 
 .الطرفني

وجــب اتفــاق   عنــصر مب٦٠٠ســتتوىل قــوات الــشرطة والــدرك، الــيت تــضم       ٤-٤ 
واخلـدمات التقنيـة الـيت      املقاطعـات   بريتوريا، مهمة كفالـة األمـن لكامـل هيئـة           

 .يتم نشرها
 



S/2007/144  
 

07-26892 11 
 

 اإلطار املؤسسي للتنفيذ  -خامسا  

يقرر طرفا احلوار املباشر، اللذان ميارسان رقابة إدارية وعسكرية فعليـة، علـى              ١-٥ 
يـذ، وذلـك إدراكـا    جانيب منطقة الثقـة، أن يـضعا إطـارا مؤسـسيا جديـدا للتنف           

 وتـصميما   الدولـة منهما ملا يقع على عاتقهما من مسؤوليات جـسام يف إدارة            
منهما على التوصل إىل إعادة احلياة الـسياسية واملؤسـسية إىل طبيعتـها اسـتنادا         

 .إىل التشاور يف إدارة السلطة السياسية واملصاحلة الوطنية

ر الـدائم والتكامـل واالنفتـاح مـع         ستعمل احلكومة االنتقالية بروح من التشاو      ٢-٥ 
القوى السياسية األخرى يف كـوت ديفـوار للتوصـل إىل توحيـد الـبالد ونـزع                 
السالح منها وتنظيم انتخابات مفتوحة وشفافة ودميقراطية فيها، علـى النحـو            

 .املنصوص عليه يف خمتلف االتفاقات والقرارات املتعلقة باخلروج من األزمة
 

لراميـة إىل توطيـد املـصاحلة الوطنيـة والـسالم واألمـن وحريـة               التـدابري ا    -سادسا   
 تنقل األشخاص واملمتلكات  

سعيا إىل توطيد السالم واملصاحلة الوطنية وكفالة حرية تنقل األشخاص واملمتلكـات،             
 :يتفق طرفا احلوار املباشر على التدابري التالية

 
 حظر استرياد األسلحة ١-٦ 

املباشر على أن يطلبا إىل جملس األمـن التـابع لألمـم       يتفق طرفا احلوار     ١-١-٦ 
، اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         املتحدة، مبساعدة امليسر و   

رفع احلظر على األسلحة الذي يثقل كاهل كوت ديفوار يف غـضون            
 .ثالثة أشهر من تنظيم االنتخابات الرئاسية

ــا إىل جملــس ا    ٢-١-٦  ــى أن يطلب ــضا عل ــان أي ــابع لألمــم  يتفــق الطرف ألمــن الت
، اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         املتحدة، مبساعدة امليسر و   

القيــام فــورا بإصــدار إذن خــاص الســترياد األســلحة اخلفيفــة الالزمــة  
حلفظ النظام واألمن العام، حتت مراقبة مركز القيادة املتكاملة املـشار           

 . أعاله١-٣إليه يف الفقرة 
 

 منطقة الثقة ٢-٦ 

يتفــق طرفــا احلــوار املباشــر، هبــدف الــسماح حبريــة تنقــل املمتلكــات    ١-٢-٦ 
واألشخاص، على أن يطلبا إىل القـوات احملايـدة لقـوة ليكـورن وقـوة               
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ــا         ــة، وفق ــة الثق ــة منطق ــوار إزال ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم عملي
الـيت يـشار    ‘‘ إدارة منطقـة الثقـة    ’’ من الوثيقة املعنونـة      ٤-ألف للفقرة

 .‘‘١٤املدونة ’’إليها باسم 

سيوضع مؤقتا خط ومهي، يعرف باخلط األخضر، وميتد مـن الـشرق             ٢-٢-٦ 
إىل الغرب على طول اخلط األوسط ملنطقة الثقة وستنشأ على حمـاور            

ــة   وهــذه املراكــز ستــشغلها  . التــسلل علــى هــذا اخلــط مراكــز للمراقب
القوات احملايدة وستقلص إىل النصف كل شهرين إىل أن تـتم إزالتـها             

 .ائياهن

ستنشر يف منطقة الثقة وحدات مـشتركة، تتـألف مـن أفـراد خيتـارون               ٣-٢-٦ 
ــوات        ــدة وق ــسلحة للقــوى اجلدي ــوات امل ــساواة مــن الق ــدم امل ــى ق عل

 هـذه  ةزالتم إ وست. الدفاع واألمن وتتوىل كفالة مهام الشرطة واألمن      
 .الوحدات مع إصالح اجليش وإعادة هيكلته

 
 قانون العفو ٣-٦ 

تيسري الصفح واملصاحلة الوطنيـة واسـتعادة الوئـام االجتمـاعي والتـضامن بـني       سعيا إىل    
. ٢٠٠٣اإليفواريني، يتفق طرفا احلوار املباشر على توسيع نطاق قـانون العفـو املعتمـد يف عـام            

وهلذه الغاية، اتفقا على أن يعتمدا، عن طريق قرار، قانونا جديدا للعفو يشمل اجلرائم واجلـنح                
هاك أمن الدولة واملرتبطة باالضطرابات اليت هـزت كـوت ديفـوار والـيت حـدثت يف                املتعلقة بانت 

 وتاريخ دخول هذا االتفـاق حـري النفـاذ، باسـتثناء           ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٧الفترة املمتدة بني    
 .اجلرائم االقتصادية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية

 
 اجلزاءات ٤-٦ 

اجلماعــة لتوجــه إىل االحتــاد األفريقــي، عــن طريــق     يتفــق طرفــا هــذا االتفــاق علــى ا     
، جلعله يطلب إىل جملس األمن التابع لألمم املتحـدة القيـام فـورا              االقتصادية لدول غرب أفريقيا   

 .برفع اجلزاءات املفروضة على األفراد يف إطار األزمة اإليفوارية
 

 برنامج املساعدة على عودة مشردي احلرب ٥-٦ 

احلة الوطنية وإعادة احلياة السياسية واملؤسـسية إىل طبيعتـها، يتفـق            يف سبيل حتقيق املص    
طرفا احلوار املباشر على أن يضعا، يف أقـرب اآلجـال، برناجمـا للمـساعدة علـى عـودة مـشردي               

ويهدف هذا الربنامج إىل كفالة اإلدماج االجتماعي لألشخاص واألسر الـذين تركـوا             . احلرب
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ويتفــق الطرفــان علــى مــد الــوزارة الفنيــة املعنيــة بــاملوارد   . ديــارهم أو ممتلكــاهتم بفعــل احلــرب 
 .الالزمة هلا لتنفيذ هذا الربنامج

 
 مدونة قواعد السلوك ٦-٦ 

يف ضوء احلاجة امللحة إىل هتدئة احلياة العامة وإخضاعها للقـيم األخالقيـة، وهتيئـة بيئـة                  
ذا االتفــاق، يلتــزم سياســية جديــدة يف كــوت ديفــوار، وجتنــب أي تفــسري حــزيب أو دمهــائي هلــ 

 .الطرفان مبراعاة مدونة لقواعد السلوك

يلتزم الطرفان بتنظيم محلة واسعة النطاق لإلعالم والتوعيـة يتوجهـان            ١-٦-٦ 
ــهم      ــذين يعيــشون يف كــوت ديفــوار جلعل مــن خالهلــا إىل الــسكان ال
ينخرطــون اخنراطــا تامــا يف عمليــة اخلــروج مــن األزمــة واملــصاحلة        

 .الوطنية

ظران كل أشكال الدعاية، وال سيما الدعاية اإلعالمية، اهلادفـة إىل         حي ٢-٦-٦ 
ــّس ــة   امل ــوطين والوحــدة الوطني ــام ال ــروح الوئ ــصحافة  .  ب ــدعوان ال وي

ــسالم       ــد ال ــسرية توطي ــاءة م ــة بن ــابع متابع ــة إىل أن تت ــة والدولي الوطني
 .ونشر روح التسامح

ذي يقوم علـى الثقـة    يلتزم الطرفان بالتعامل بروح من احلوار الدائم ال        ٣-٦-٦ 
املتبادلة، واالمتناع عن أي موقف احتـرايب ومهـني، ودعـوة مناضـلي             

 .كل منهما إىل االلتزام بضبط النفس يف تصرفاهتم

ــد جهودمهــا مــن أجــل ترســيخ األخــالق       ٤-٦-٦  ــى توحي ــان عل يتفــق الطرف
والقـــيم اجلمهوريـــة يف صـــفوف قواهتمـــا، يف احتـــرام لكرامـــة الفـــرد 

ــية  ــه األساسـ ــا يف    .وحقوقـ ــل معـ ــا إىل العمـ ــدفع قواهتمـ ــان بـ  ويلتزمـ
 .تام وفاق

حيظر الطرفان أن يستخدما اجملتمع املدين واهليئات النقابيـة اسـتخداما            ٥-٦-٦ 
 .تعسفيا منافيا لروح هذا االتفاق

 
 آليات املتابعة والتشاور   -سابعا  

 إنـشاء إطـار   لغرض متابعة هذا االتفـاق ومواصـلة احلـوار املباشـر، يتفـق الطرفـان علـى               
 .دائم للتشاور وجلنة للتقييم واملتابعة
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 اإلطار الدائم للتشاور ١-٧ 

 .اإلطار الدائم للتشاور هيئة للرصد واحلوار الدائم من أجل تعزيز الوئام الوطين 

 :ويضم الشخصيات التالية 

 السيد لوران غباغبو، رئيس اجلمهورية؛ - 

 قوى اجلديدة؛سورو، األمني العام لل. السيد غيوم ك - 

 رئيس جتمع اجلمهوريني؛، احلسن درامان واتاراالسيد  - 

 ؛احلزب الدميقراطي لكوت ديفوارنري كونان بيديي، رئيس السيد ه - 

الــسيد بليــز كومبــاوري، الــرئيس احلــايل للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،      - 
 .رابصفته ميّس

حلـايل للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب      وفيما عـدا الـرئيس لـوران غبـاغبو والـرئيس ا            
ــيس إلحــدى         ــشاور منــصب رئ ــدائم للت ــشغل كــل األعــضاء اآلخــرين يف اإلطــار ال ــا، ي أفريقي

 .املؤسسات

 .حيظى اإلطار الدائم للتشاور بصالحية النظر يف كل املسائل املتصلة هبذا االتفاق 
 

 جلنة التقييم واملتابعة ٢-٧ 

همـة إجـراء تقيـيم دوري لتنفيـذ التـدابري الـواردة يف هـذا                تتوىل جلنـة التقيـيم واملتابعـة م        
ومن مهامها أيضا اقتراح كافة الترتيبات العملية الضرورية لتنفيذ هـذا االتفـاق تنفيـذا        . االتفاق
 .جيدا

 :وفيما يلي تكوينها 

 ر أو ممثله؛امليّس: الرئيس - 

 .عنيثالثة ممثلني لكل واحد من الطرفني املوقّ: األعضاء - 

ــة لتــضم أعــضاء آخــرين يف الطبقــة     وســ  يتفق كــال الطــرفني علــى توســيع نطــاق اللجن
 .السياسية اإليفوارية

وعــالوة علــى ذلــك، ســيدعو امليــسر أي مراقــب آخــر، ميثــل بلــدا أو منظمــة دوليــة أو  
 .منظمة مشتركة بني البلدان األفريقية، إن رأى ذلك ضروريا
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تعقـد اللجنـة دورة عاديـة مـرة واحـدة علـى             و. ويتوىل رئاسة اللجنة امليسر أو من ميثله       
 .األقل كل شهر، وتعقد دورة استثنائية، حسب االقتضاء، بناء على دعوة رئيسها

وتنفيذا ملهمتها، ستقدم اللجنـة تقـارير إىل اإلطـار الـدائم للتـشاور عـن تنفيـذ االتفـاق                     
 .وستقوم بتبليغ املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة

 
 حكام متنوعة وختاميةأ -ثامنا  

يلتــزم الطرفــان باالحتكــام إىل امليــسر يف حــال حــدوث تنــازع بينــهما بــشأن     ١-٨ 
 .تفسري هذا االتفاق أو تنفيذه

يتفق الطرفان على طلب قـوات عـسكرية أفريقيـة إضـافية للمـشاركة يف بعثـة                  ٢-٨ 
 .السالم للقوات احملايدة يف كوت ديفوار

ويتفـق الطرفـان    . فق هلذا االتفـاق جـزءا ال يتجـزأ منـه          يعترب اجلدول الزمين املر    ٣-٨ 
 .على تنفيذ العمليات املتفق عليها وفقا هلذا اجلدول الزمين

ويتفـق الطرفـان علـى أن       . يبدأ نفاذ هـذا االتفـاق مبجـرد توقيـع الطـرفني عليـه              ٤-٨ 
ــا إىل امليــّس ر، بــصفته الــرئيس احلــايل للجماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    يطلب

بأن يتوجه إىل جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة، عـن طريـق االحتـاد                أفريقيا،  
 .األفريقي، من أجل التماس اعتماد هذا االتفاق

  
 ٢٠٠٧مارس / آذار٤حرر يف واغادوغو، يف 

 

غيوم كيغبافوري سورو )توقيع(  لوران غباغبو )توقيع(
 اجلديدةاألمني العام للقوى  رئيس مجهورية كوت ديفوار

هورية كوت ديفوارجلم  
بليز كومباوري )توقيع( 

رئيس بوركينا فاسو،
الرئيس احلايل للجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
امليّسر
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 املرفق 
 

 اجلدول الزمين لتنفيذ اتفاق واغادوغو  
 
 التوقيع على اتفاق واغادوغو السياسي - ١

 صفريوم ال 

 إنشاء مركز القيادة املتكاملة - ٢

 دأ بعد أسبوعني من يوم الصفريب 

 إنشاء اإلطار املؤسسي للتنفيذ - ٣

 يتم بعد أربعة أسابيع من التوقيع على االتفاق 

 تشكيل احلكومة - ٤

 يتم بعد مخسة أسابيع من التوقيع على االتفاق 

 إزالة منطقة الثقة وإنشاء وحدات مشتركة - ٥

 تبدأ العمليتان بعد أسبوع من تشكيل احلكومة 

 تفكيك امليليشيات - ٦

 يبدأ بعد أسبوعني من تشكيل احلكومة ويدوم أسبوعني 

٧ -  

جتميــع املقــاتلني الــسابقني حــسب الوحــدات يف مواقــع التجميــع وختــزين (لتجميــع  - 
 )األسلحة حتت إشراف القوات احملايدة

 إعادة نشر اإلدارة - 

 بدء جلسات احملاكم املتنقلة - 

 وعني من تشكيل احلكومة وتدوم ثالثة أشهرتبدأ هذه العمليات بعد أسب 

 التقييد لغرض التسجيل يف سجل الناخبني وحتديد اهلوية - ٨

 يبدأ بعد شهر من بدء جلسات احملاكم املتنقلة 
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 توحيد القوات املتواجدة والتقييد للعمل يف اخلدمة املدنية - ٩

 تبدأ العمليتان بعد مخسة عشر يوما من تاريخ بدء التقييد 

وضع وتوزيع بطاقات اهلوية الوطنية اجلديدة وبطاقات الناخبني استنادا إىل سجل            - ١٠
 الناخبني

 تبدأ العمليتان عندما يتم رمسيا اعتماد السجل النهائي للناخبني 

 انتهاء عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وتنظيم االنتخابات - ١١

 .مله يف غضون عشرة أشهرسينفذ اجلدول الزمين الوارد أعاله بأك 

 


