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رسالة مؤرخة ٢٧ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن 
  من املمثل الدائم لفرنسا لدى منظمة األمم املتحدة 

بدعوة من رئيس اجلمهورية الفرنسـية انعقـد مؤمتـر مـائدة مسـتديرة للقـوى السياسـية 
ــثاين/ينـاير ٢٠٠٣. ولقـد  اإليفوارية يف ليناس – ماركوسي يف الفترة من ١٥ إىل ٢٣ كانون ال
اعتمد هذا االجتماع اتفاق مصاحلة أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه نسـخة عنـه (انظـر املرفـق 

األول). 
ـــي ٢٥ و ٢٦  مث انعقـد مؤمتـر لرؤسـاء الـدول بشـأن كـوت ديفـوار يف بـاريس يف يوم
كـانون الثـاين/ينـــاير ٢٠٠٣، ترأســه كــل مــن رئيــس اجلمهوريــة الفرنســية ورئيــس االحتــاد 
األفريقي واألمني العام ملنظمة األمـم املتحـدة. واعتمـد املؤمتـر اسـتنتاجات جتـدون طيـه نسـخة 

عنها (انظر املرفق الثاين). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقيها كوثيقة من وثائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) جان – مارك دوالسابليري 
املمثل الدائم لفرنسا 
لدى منظمة األمم املتحدة 
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املرفق األول للرسالة املؤرخة ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ املوجهة إىل رئيس 
 جملس األمن من املمثل الدائم لفرنسا لدى منظمة األمم املتحدة 

[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 
اتفاق ليناس – ماركوسي 

بدعوة من رئيس اجلمهورية الفرنسية، عقد يف ليناس – ماركوسي يف الفـترة مـن ١٥  - ١
إىل ٢٣ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ مؤمتـر مـائدة مسـتديرة للقـوى السياسـية اإليفواريـة. وقـــد 
ضم االجتماع األحزاب التالية: اجلبهـة الشـعبية اإليفواريـة، وحركـة قـوى املسـتقبل، وحركـة 
العدالة والسالم، واحلركة الوطنية لكوت ديفوار، واحلركة الشعبية اإليفواريـة للغـرب الكبـري، 
واحلـزب الدميقراطـــي اإليفــواري، وحــزب العمــل اإليفــواري، وحــزب جتمــع اجلمــهوريني، 
واالحتـاد الدميقراطـي للمواطنـة، وحـزب االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـــة ومــن أجــل الســالم يف 
كـوت ديفـوار. ورأس املؤمتـر السـيد بيـري مـازو، وعاونـه القـاضي كبـا مبايـه ورئيـــس الــوزراء 
السابق سيدو ديارا وميسـرون عينتـهم األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصاديـة 

لدول غرب أفريقيا.  
وقدم كل وفد من الوفود حتليله للحالة يف كوت ديفوار وطرح مقترحات ـدف إىل 
استعادة الثقة والتغلب على األزمـة. وبفضـل الرؤيـا الـيت طرحتـها الوفـود، تسـىن ملؤمتـر املـائدة 
املستديرة أن يوحد املواقف ويتوصل إىل توافق اآلراء املبني أدناه، الذي تتسم كافة عنـاصره – 

املبادئ واملرفقات – بنفس الدرجة من املشروعية واألمهية:  
إن مؤمتـر املـائدة املسـتديرة يرحـب بوقـف إطـالق النـار الـذي أمكـن حتقيقـه وضمانــه  - ٢
بنشـر قـوات اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا تسـاندها القـــوات الفرنســية، ويطــالب 
بـالتقيد بـه تقيـدا صارمـا. ويـهيب املؤمتـر بكافـة األطـراف أن توقـف علـى الفـور كافـة أعمــال 
االبـتزاز وأن تكـرس السـالم. كمـا يدعـو املؤمتـر إىل إطـالق سـراح كافـة السـجناء السياســـيني 

على الفور.  
ويكرر مؤمتر املائدة املستديرة اإلعراب عن احلاجة إىل احلفاظ على السـالمة اإلقليميـة  - ٣
لكوت ديفوار واحترام مؤسساا، وإىل استعادة سلطة الدولة. وهو يذكر بالتزامـه مببـدأ تـويل 

السلطة وممارستها باألسلوب الدميقراطي. وهلذه الغاية، يوافق املؤمتر على ما يلي: 
تشكل حكومة مصاحلة وطنية فور اختتام مؤمتر باريس لضمان عودة السـالم  (أ)
ــة  واالسـتقرار. وهـذه احلكومـة سـتكلف بتعزيـز اسـتقالل القضـاء، واسـتعادة اخلدمـات اإلداري
واخلدمات العامة، وإعادة بناء البلد؛ كما ستنفذ برنـامج مؤمتـر املـائدة املسـتديرة املرفـق الـذي 

يشمل، بوجه خاص، أحكاما يف ااالت الدستورية والتشريعية والتنظيمية؛ 
ستعد تلك احلكومة جدوال زمنيا لالنتخابات ــدف إجـراء انتخابـات تتسـم  (ب)

باملصداقية والشفافية، وستحدد أيضا مواعيد إجراء تلك االنتخابات؛ 
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سريأس حكومة املصاحلة الوطنيـة رئيـس وزراء تتوافـق حولـه اآلراء ويظـل يف  (ج)
منصبه ريثما جتري انتخابات الرئاسة املقبلة، اليت لن يكون بوسعه الترشح فيها؛ 

ـــن الوفــود اإليفواريــة  سـتتألف هـذه احلكومـة مـن ممثلـني يعينـهم كـل وفـد م (د)
املشتركة يف مؤمتر املائدة املســتديرة. وعنـد إسـناد املنـاصب الوزاريـة، سـيجري حتقيـق التـوازن 

بني األحزاب طوال فترة تويل تلك احلكومة للسلطة؛ 
ـــة وفقــا  لكـي تفـي هـذه احلكومـة مبهامـها، سـتكون لديـها صالحيـات تنفيذي (هـ)
لتفويض الســلطة املنصـوص عليـه يف الدسـتور. وتتعـهد األحـزاب السياسـية املمثلـة يف اجلمعيـة 
الوطنية اليت اشتركت يف مؤمتر املائدة املسـتديرة بضمـان تـأييد نواـا الربملـانيني لتنفيـذ برنـامج 

احلكومة؛ 
ستوجه حكومة املصاحلة الوطنية، فــور توليـها احلكـم، كـل اهتمامـها إلعـادة  (و)
بناء جيش ملــتزم بقيـم الكرامـة واخلُلـق اجلمـهوري. وسـتعيد احلكومـة تشـكيل قـوات الدفـاع 
وقـوات األمـن وجيـوز هلـا، مـن أجـل هـذا الغـرض، تلقـي النصـح مـــن مستشــارين خــارجيني، 

وال سيما تلقي املساعدة املعروضة من فرنسا؛ 
لإلســهام يف اســتعادة أمــن األشــخاص واملمتلكــات يف شــىت أحنــــاء اإلقليـــم  (ز)
الوطين، ستنظم حكومة املصاحلة الوطنيـة عمليـة إعـادة جتميـع كافـة القـوات مث نـزع سـالحها 

بعد ذلك. وستكفل تلك احلكومة عدم بقاء أي مرتزقة داخل حدود البلد؛ 
تلتمس حكومة املصاحلة الوطنية العون من اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب  (ح)

أفريقيا وفرنسا واألمم املتحدة الختاذ الترتيبات الالزمة لقواا كي تضمن هذه العمليات؛ 
ختطو حكومة املصاحلة الوطنية اخلطوات الالزمة لضمان إطالق سـراح كافـة  (ط)
ـــة وللعفــو عــن هــؤالء، وســتمدد تلــك  العسـكريني احملتجزيـن بتـهم تتعلـق بتـهديد أمـن الدول

احلكومة نطاق سريان هذا اإلجراء ليشمل اجلنود الذين يعيشون يف املنفى. 
يقرر مؤمتر املائدة املستديرة إنشاء جلنـة ملراقبـة تنفيـذ اتفاقـات بـاريس املتعلقـة بكـوت  - ٤
ديفوار تكون مسؤولة عن ضمان التقيد بااللتزامات املقطوعـة. وسـترفع هـذه اللجنـة التقـارير 
إىل السلطات الوطنية واإلقليمية والدولية بشأن كافة حاالت عرقلة االتفاقات وعدم تطبيقـها، 

وذلك لضمان تنفيذ احللول املناسبة. 
ويوصي مؤمتر املائدة املستديرة مؤمتر رؤساء الدول بأن تنشأ جلنة املراقبـة يف أبيدجـان 

وأن تتألف من ممثلني للبلدان واملنظمات املدعوة لضمان تنفيذ اتفاقات باريس، وال سيما:  
ممثلو االحتاد األورويب،  -

ممثلو جلنة االحتاد األفريقي،  -
ممثلو األمانة التنفيذية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،  -
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املمثل اخلاص لألمني العام، الذي سينسق أعمال هيئات األمم املتحدة،  -
ممثلو املنظمة الفرانكوفونية الدولية،  -

ممثلو صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،   -
ممثل لبلدان جمموعة الثمانية،  -

ممثل فرنسا.  -
ويهيب مؤمتر املائدة املستديرة باحلكومة الفرنسـية واجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب  - ٥
أفريقيا واتمع الدويل أن يقدموا ما يلزم لضمـان أمـن األشـخاص املشـتركني يف تلـك اللجنـة 
ولضمان أمن أعضاء حكومـة املصاحلـة الوطنيـة، إذا دعـت احلاجـة لذلـك، ريثمـا تصبـح تلـك 

األخرية يف وضع يسمح هلا بأداء هذه املهمة أداء تاما. 
ـــا  يشــيد مؤمتــر املــائدة املســتديرة بوســاطة اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي - ٦
ومبساعي االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، كما يوجه الشكر لفرنسا تقديرا لدورهـا يف تنظيـم 

هذا االجتماع وحتقيق توافق اآلراء هذا. 
 

حرر يف ليناس – ماركوسي، يف ٢٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣  
 

عن حزب اجلبهة الشعبية اإليفوارية 
باسكال أيف نغوسان 

عن حركة قوى املستقبل 
أينوسا كوبنا أناكي 

عن حركة العدالة والسالم 
غاسبارد ديل 

عن احلركة الوطنية لكوت ديفوار 
غييوم سورو 

عن احلركة الشعبية اإليفوارية للغرب الكبري 
فيليكس دوه 

عن احلزب الدميقراطي اإليفواري 
هنري كونان بدي 

عن حزب العمل اإليفواري 
فرانسيس وودي 

عن جتمع اجلمهوريني 
أالسان درامان أواطارا 

عن االحتاد الدميقراطي من أجل املواطن 
تيودور مل إغ 

عن االحتاد الدميقراطي الشعيب لكوت ديفوار
بول أكوتو ياو 

الرئيس 
بيري مازو 
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مرفق 
 برنامج حكومة املصاحلة الوطنية 

املواطنة، واهلوية، ووضع الرعايا األجانب   أوال -
يرى مؤمتر املائدة املستديرة أن القانون ٦١-٤١٥ املؤرخ ١٤ كـانون األول/ديسـمرب  - ١
١٩٦١ املتعلـق باجلنسـية اإليفواريـة، بصيغتـه املعدلـة بالقـانون ٧٢-٨٥٢ املـؤرخ ٢١ كــانون 
األول/ديسمرب ١٩٧٢، الذي يستند إىل التكامل بني قـانون حمـل الوالديـن وقـانون حمـل املولـد 
ويتيح التجنيس بشهادات صادرة عن السلطات العامة، هو قانون سخي صيغ صياغة حسنة. 
ومن ناحية أخرى، يرى مؤمتر املائدة املستديرة أن هناك صعوبات مجة تعـترض تنفيـذ 
القانون، ناجتة إما عن عدم وعي اموعات السـكانية أو عـن ممارسـات اإلدارة وقـوة الشـرطة 

واألمن اليت تتجاهل القانون وحقوق اإلنسان. 
ـــة يف تطبيــق  وقـد الحـظ مؤمتـر املـائدة املسـتديرة أن هنـاك قـدرا مـن الصعوبـة القانوني
املادتني ٦ و ٧ من قانون اجلنسية. وهذه الصعوبة تتفـاقم نظـرا لكـون شـهادة اجلنسـية صاحلـة 
يف الواقع ملدة ثالثة أشهر فقط ونظرا لضرورة قيام حاملها بإثبات جنسيته عند كل جتديـد هلـا 

بتقدميه عددا من املستندات. إال أن القانون قد طُبق حىت اآلن. 
ولذلك، ستقوم حكومة املصاحلة الوطنية مبا يلي: 

التشجيع فورا على زيادة اللجوء إىل إجراءات التجنيـس القائمـة، اسـتنادا إىل  (أ)
معلومات أفضل وإىل مشاريع تعاون حيتمل تنفيذها بدعم من الشركاء اإلمنائيني الدوليني؛ 

القيـام، بصـورة اســـتثنائية ويف غضــون ســتة أشــهر، بتقــدمي مشــروع قــانون  (ب)
ـــس مــن  للتجنيـس يسـتهدف القيـام، بطريقـة بسـيطة ميسـرة، بتسـوية حـاالت مـن رئـي أنـه لي
حقهم احلصول على اجلنسـية وأـم مقيمـون يف البلـد بطريقـة غـري قانونيـة (ال سـيما احلـاالت 
املتعلقة مبن مشلتهم يف السـابق املـواد ١٧ إىل ٢٣ مـن القـانون ٦١-٤١٥ بصيغتـه الـيت أبطلـها 
القانون ٧٢-٨٥٢ ومبن أقاموا يف كوت ديفـوار قبـل ٧ آب/أغسـطس ١٩٦٠ ومل يسـتفيدوا 
ـــددة)؛ والقيــام بتكميــل النــص القــائم، بــإدراج  باخليـار املمنـوح هلـم خـالل املهلـة الزمنيـة احمل

األجانب املتزوجني من نساء إيفواريات يف املادة اجلديدة ١٢. 
وملعاجلـة مـا تتسـم بـه عمليـة حتقيـق الشـخصية مـن بـطء وبلبلـــة، ومواجهــة األخطــاء  - ٢
ـــة  واإلســاءات الــيت ميكــن أن تولدهــا املراجعــات األمنيــة، ســتتخذ حكومــة املصاحلــة الوطني

إجراءات إضافية فيما يتعلق بتسجيل األفراد والتحقق من شخصيتهم، ال سيما: 
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وقف عملية حتقيق الشـخصية اجلاريـة ريثمـا تصـدر املراسـيم املنفـذة للقـانون  (أ)
وتنشـأ يف الوقـت املناسـب جلنـــة وطنيــة لتحقيــق الشــخصية، برئاســة قــاض وعضويــة ممثلــني 

لألحزاب السياسية، لكي تشرف على املكتب الوطين لتحقيق الشخصية وتراقبه. 
ضمان االتساق التام بني قانون حتقيق الشخصية وقانون اجلنسية فيمـا خيتـص  (ب)

بإثبات اجلنسية. 
ـــأعداد  يـرى مؤمتـر املـائدة املسـتديرة أن الرعايـا األجـانب املقيمـني يف كـوت ديفـوار ب - ٣
كبرية قد أمسهوا إسهاما رئيسيا يف حتقيق الثروة الوطنية وساعدوا على إكساب كوت ديفـوار 
مركزهـا اخلـاص ومسـؤوليتها اخلاصـة داخـل املنطقـة دون اإلقليميـة، األمـــر الــذي أفــاد أيضــا 
البلدان األصلية اليت أتى منها هـؤالء الرعايـا األجـانب، كمـا يـرى املؤمتـر أن املضايقـات اهلينـة 
الـيت تصـدر عـن اإلدارة وقـوات الشـرطة واألمـــن، الــيت غالبــا مــا تتجــاهل القــانون وحقــوق 
اإلنسـان وغالبـا مـا متـس الرعايـا األجـانب، ميكـن أن تنشـأ عـن تعمـد ســـوء تطبيــق األحكــام 

املتعلقة بتحقيق الشخصية. 
لذلك، ستلغي حكومة املصاحلة الوطنية على الفور ما تشـترطه الفقـرة ٢ مـن  (أ)
املـادة ٨ مـن القـانون ٢٠٠٢-٣ املـؤرخ ٣ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢ مـن ضـرورة حصـــول 
رعايا بلدان اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا علـى تصريـح إقامـة، وسـتنفذ إجـراءات 
التفتيـش الالزمـة املتعلقـة بـاهلجرة باســـتعمال وســائل لتحقيــق الشــخصية ال تســمح بــالتزوير 

أو التالعب؛ 
وعـالوة علـى ذلـــك، ســتنظر حكومــة املصاحلــة الوطنيــة يف إدخــال أحكــام  (ب)

تشريعية وتنظيمية لتحسني وضع الرعايا األجانب ومحاية ممتلكام وأشخاصهم؛ 
كمــا يــهيب مؤمتــر املــائدة املســتديرة بكافــة الــدول األعضــــاء يف اجلماعـــة  (ج)
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تصدق، يف التوقيت املناسـب، علـى الـربوتوكوالت القائمـة 
املتعلقة حبرية تنقل األشخاص وانتقال السلع، وأن تبـدي املزيـد مـن التعـاون يف جمـال التحكـم 
يف تدفقات املهاجرين، وأن حتترم احلقـوق األساسـية للمـهاجرين، وأن تنـوع جمـاالت التنميـة. 

وهذه اإلجراءات ميكن تنفيذها بدعم من الشركاء اإلمنائيني الدوليني. 
 

نظام االنتخاب  ثانيا -
يــرى مؤمتــر املــائدة املســتديرة أن القــانون ٢٠٠٠-٥١٤ املــؤرخ ١ آب/أغســــطس  - ١
٢٠٠٠ املتعلق باالنتخاب ال ميثل أية صعوبات وتتجلـى فيـه نتـائج اجلـهود الراميـة إىل حتسـني 
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نصـوص القوانـني، وأن القـانون ٢٠٠١-٦٣٤ املـؤرخ ٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١ املنشـــئ 
للجنة االنتخابية املستقلة يشكل تقدما هاما حنو تنظيم انتخابات شفافة. 

وستقوم حكومة املصاحلة الوطنية مبا يلي:  - ٢
ضمان نزاهة التدابري املتخذة للتحقق مـن شـخصيات النـاخبني وإعـداد قوائـم  (أ)

الناخبني؛ 
تقدمي عدة تعديالت للقانون ٢٠٠١-٦٣٤ دف متثيــل األحـزاب املشـتركة  (ب)
يف مؤمتـر املـائدة املسـتديرة متثيـال أفضـل يف اللجنـة املركزيـة للجنـة االنتخابيـة املســـتقلة، مبــا يف 

ذلك متثيلهم كأعضاء يف مكتب تلك اللجنة؛ 
ســتقدم، يف غضــون ســتة أشــهر، مشــروع قــانون يتصــل بوضــع املعارضـــة  (ج)

وبالتمويل العام لألحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية؛ 
ستقدم، يف غضون سنة واحدة، مشروع قـانون بشـأن الـثراء الشـخصي غـري  (د)

املشروع وستنظم تفتيشا فعاال على إقرارات الثروة الشخصية اليت يقدمها املنتخبون؛ 
ستتخذ كافة التدابري املناسبة لضمان استقالل القضاء وحيدة وسائط اإلعالم  (هـ)

فيما يتعلق باملنازعات االنتخابية والدعاية االنتخابية. 
 

حق الترشح لرئاسة اجلمهورية  ثالثا -
يـرى مؤمتـر املـائدة املســـتديرة أن املــادة ٣٥ مــن الدســتور املتعلقــة بانتخــاب رئيــس  - ١
اجلمهوريــة جيــب أن تتفــادى اإلشــارة إىل مفــاهيم بــال مضمــون قــانوين أو االشــــتقاق مـــن 
التشـريعات. ولذلـك، سـتقترح حكومـة املصاحلـــة الوطنيــة أن تكــون الشــروط املنظمــة حلــق 

الترشيح لرئاسة اجلمهورية على النحو التايل: 
�ينتخب رئيس اجلمهورية باالقتراع العـام ملـدة رئاسـة تبلـغ مخـس سـنوات. 
وال ميكن إعادة انتخابه سوى مرة واحـدة. وينبغـي أن يكـون املرشـح متمتعـا حبقوقـه 
املدنيـة والسياسـية وأال يقـل عمـره عـن ٣٥ عامـا. وجيـب أن يكـون حـامال للجنســـية 

اإليفوارية وحدها وأن يكون أحد والديه إيفواري املولد�. 
وسيعدل قانون اجلنسية بإضافـة العبـارة التاليـة إىل شـروط سـحب اجلنسـية اإليفواريـة  - ٢
مبوجـب املـادة ٣٥: �أن يكـون متوليـا ملنصـب يف اخلـارج جيـري شـغله باالنتخـاب أو يكــون 

عضوا يف حكومة أجنبية�. 
سينشر رئيس اجلمهورية تقريرا عن حالته الصحية مرة كل سنة.  - ٣
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نظام حيازة األراضي  رابعا -
يــرى مؤمتــر املــائدة املســتديرة أن القــــانون ٩٨-٧٥٠ املـــؤرخ ٢٣ كـــانون األول/  - ١
ديسـمرب ١٩٩٨ املتعلـق حبيـازة األراضـي الزراعيـــة، املعتمــد مــن اجلمعيــة الوطنيــة باإلمجــاع، 
يشكل مرجعية يف ميدان تكتنفه الصعوبـات مـن الناحيـة القانونيـة ويتسـم باألمهيـة البالغـة مـن 

الناحية االقتصادية. 
ورغم ذلك، فإن حكومة املصاحلة الوطنية:  - ٢

ستسـاند التنفيـذ التدرجيـي هلـذا النظـام، بشـن محلـــة لشــرحه لســكان الريــف  (أ)
بطريقة من شأا العمل على تأمني احليازة تأمينا حقيقيا؛ 

سـتقدم تعديـال يوفـر محايـة أوفـر للحقـوق املكتسـبة مبوجـــب املــادة ٢٦ مــن  (ب)
القانون املتعلقة بورثة األراضي احلائزين حلقـوق سـابقة علـى سـن القـانون وإن مل تتوافـر فيـهم 

شروط امللكية املبينة يف املادة ١. 
 

وسائط اإلعالم  خامسا -
يدين مؤمتر املائدة املستديرة مــا تبثـه وسـائط إعالميـة معينـة مـن حـض علـى الكراهيـة  - ١

عموما وعلى كراهية األجانب. 
ستقوم حكومة املصاحلة الوطنية، يف غضون سـنة واحـدة، بتعديـل النظـام العـام الـذي  - ٢
ختضـع لـه الصحافـة ألجـل تعزيـز دور السـلطات التنظيميـة، وضمـــان حيــدة ونزاهــة املذيعــني 
احلكوميني، وتعزيز االستقالل املايل لوسائط اإلعالم. وهذه التدابري ميكـن أن تلقـى دعمـا مـن 

الشركاء اإلمنائيني الدوليني. 
ستقوم حكومة املصاحلة الوطنية، على الفور، باستعادة حرية البث للوسـائط اإلذاعيـة  - ٣

والتلفزيونية الدولية. 
 

حقوق الفرد وحرياته  سادسا -
تقوم حكومة املصاحلة الوطنية، على الفور، بإنشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق اإلنسـان كـي  - ١
تضمن محاية احلقوق واحلريات يف كوت ديفوار. وستتألف اللجنة مـن مندوبـني ميثلـون كافـة 

األحزاب املشتركة يف مؤمتر املائدة املستديرة وسريأسها شخص يقبله اجلميع. 
تدعـو حكومـة املصاحلـة الوطنيـة إىل إنشـاء جملـس حتقيـق دويل للقيـام مبـــهام التحقيــق  - ٢
والتثبـت مـن الوقـائع يف شـىت أحنـاء اإلقليـم الوطـين مـن أجـل حتديـد حـاالت االنتـهاك اجلســيم 

حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل منذ ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
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واستنادا إىل تقرير جملس التحقيق الدويل، ستحدد حكومـة املصاحلـة الوطنيـة القضايـا  - ٣
الـيت ينبغـي عرضـها علـى القضـــاء لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقوبــة. ويديــن مؤمتــر املــائدة 
املستديرة، على وجه التحديد، أعمال �فرق اإلعدام� ومن يعطـون األوامـر هلـا وكذلـك مـن 
ينفـذون عمليـات اإلعـدام بـإجراءات موجـزة يف خمتلـف أرجـــاء البلــد؛ ويــرى املؤمتــر أن مــن 
ـــة  الواجـب تقـدمي مرتكـيب هـذه األعمـال ومـن يسـاعدوم وحيرضوـم، إىل حمكمـة ذات والي

جنائية دولية. 
تسـعى حكومـة املصاحلـة الوطنيـة جـاهدة إىل تيســـري العمليــات اإلنســانية الراميــة إىل  - ٤
معاونة ضحايا الصراع يف شىت أحناء البلد. واستنادا إىل تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسـان، 

ستتخذ تلك احلكومة اخلطوات الرامية إىل تعويض الضحايا وتأهيلهم. 
 

إعادة التجميع، ونزع السالح، والتسريح  سابعا -
ـــها احلكــم، عمليــة إعــادة جتميــع متــالزم  تتـوىل حكومـة املصاحلـة الوطنيـة، فـور تولي - ١
للقـوات املوجـودة علـى األرض، وذلـك بإشــراف اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 

والقوات الفرنسية. 
ويف مرحلـة ثانيـة، سـتحدد تلـك احلكومـة التدابـري املتعـني اختاذهـا بشـأن نـزع ســالح  - ٢
هذه القوات وتسرحيها، أيضا حتت إشراف اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا والقـوات 

الفرنسية. 
جيري على الفور تسريح كافة األفراد اندين بعد ١٩ أيلول/سبتمرب.  - ٣

تكفل حكومة املصاحلة الوطنية إعادة اإلدماج االجتماعي للعسـكريني بكـل أصوهلـم،  - ٤
وذلـك باالسـتعانة بـربامج لنــزع السـالح والتسـريح واإلعـادة للوطـن وإعـادة التوطـني وإعــادة 

اإلدماج ميكن تنفيذها بدعم من الشركاء اإلمنائيني الدوليني. 
تتخــذ حكومــة املصاحلــة الوطنيــة اخلطــوات الالزمــة لضمــان إطــالق ســراح كافـــة  - ٥
العسـكريني احملتجزيـن بتهمـة ديـد أمـن الدولـة، والعفـو عنـهم؛ وسيســـتفيد مــن ذلــك أيضــا 
اجلنود الذين يعيشون يف املنفى. وقانون العفو لن يعين بأي حال من األحـوال أن مـن ارتكبـوا 
خمالفـات اقتصاديـة جسـيمة أو انتـهاكات جسـيمة حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل 

سيفلتون من العقاب. 
جتـري حكومـة املصاحلـة الوطنيـة اسـتعراضا دقيقـا حلالـة قواـا املسـلحة وســتحدد، يف  - ٦
ظل الضائقة االقتصادية، مسـتوى التضحيـة الـذي ميكنـها تقبلـه لتلبيـة التزاماـا بصـدد الدفـاع 
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الوطـين. وعلـى هـذا األســـاس، ســتعيد تشــكيل القــوات املســلحة وســتطلب، هلــذا الغــرض، 
مساعدات خارجية. 

 
االنتعاش االقتصادي واحلاجة إىل التماسك االجتماعي  ثامنا -

تسـتعيد حكومـة املصاحلـة الوطنيـة حريـة تنقـل األشـخاص وانتقـال الســـلع يف خمتلــف  - ١
أرجــاء اإلقليــم الوطــين، كمــا ستيســر اســتئناف األنشــطة التعليميــة واإلداريــة واالقتصاديـــة 

واالجتماعية. 
تعد تلك احلكومة، يف الوقت املناسب، خطة إلعادة بناء اهلياكل األساسية وتطويرهـا  - ٢

ولتحقيق االنتعاش االقتصادي الوطين وتعزيز التماسك االجتماعي. 
يوصي مؤمتر املائدة املستديرة املؤسسات الدولية والشــركاء اإلمنـائيني الدوليـني بتقـدمي  - ٣

الدعم لعملية إعادة بناء كوت ديفوار. 
 

التنفيذ  تاسعا -
تكفـل حكومـة املصاحلـة الوطنيـة القيـام، دون تأخـري، بإنفـاذ اإلصالحـات الدســتورية 

والتشريعية والتنظيمية الناشئة عن القرارات اليت يلزم أن تتخذها. 
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املرفق الثاين للرسالة املؤرخة ٢٧ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ املوجهـة إىل رئيـس 
جملس األمن من املمثل الدائم لفرنسا لدى منظمة األمم املتحدة   

استنتاجات مؤمتر رؤساء الدول بشأن كوت ديفوار 
(باريس، ٢٥ و ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣) 

بدعوة من السيد جاك شرياك، رئيس اجلمهوريـة الفرنسـية، اجتمـع رؤسـاء دول بنـن  - ١
وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا والرأس األخضر والسنغال وغابون وغانا والكامريون وكـوت 
ديفوار وليربيا ومـايل، وممثلـو رؤسـاء دول أنغـوال وتوغـو وسـرياليون وغامبيـا وغينيـا والنيجـر 
ونيجرييا، والسيد كويف عنان، األمني العام لألمــم املتحـدة، وممثلـو الـدول األعضـاء يف االحتـاد 
األورويب، والسيد رومانو برودي، رئيس املفوضية األوروبية، والسـيد خافيـري سـوالنا، املمثـل 
ــــدو ضيـــوف، رئيـــس املنظمـــة  الســامي للسياســة اخلارجيــة واألمنيــة املشــتركة، والســيد عب
الفرانكوفونية الدولية، وممثلو برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، والبنـك الـدويل، وصنـدوق النقـد 
الدويل، ومصرف التنمية األفريقي، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومفوضيـة األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني، وجلنة الصليـب األمحـر الدوليـة، ومجاعـة سـانت إغيديـو، وذلـك يف 
بـاريس يومـي ٢٥ و ٢٦ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ للنظـر يف اتفـاق املصاحلـة الـــذي أبرمتــه 
القـوى السياسـية اإليفواريـة يف لينـــاس – ماركوســي واعتمــاد ذلــك االتفــاق، بغــرض تقــدمي 

دعمهم لتنفيذه على الوجه املالئم. 
وقـد رأس املؤمتـر السـيد جـاك شـرياك، رئيـس اجلمهوريـة الفرنســـية، ورئيــس االحتــاد  - ٢

األفريقي، واألمني العام لألمم املتحدة. 
واسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا الرئيـس مبيكـي، بوصفـه الرئيـــس احلــايل لالحتــاد  - ٣
األفريقي، والرئيــس وادي، بصفتـه رئيـس اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، والرئيـس 

غباغبو، رئيس كوت ديفوار، واألمني العام لألمم املتحدة. 
ــاين/  وأحـاط املؤمتـر علمـا باالتفـاق املوقـع يف لينـاس – ماركوسـي يـوم ٢٤ كـانون الث - ٤
ـــه القــوى السياســية اإليفواريــة،  ينـاير ٢٠٠٣ مـن خـالل مؤمتـر املـائدة املسـتديرة الـذي عقدت
والذي قدمه إىل املؤمتر السيد بيـري مـازو. وأشـاد املؤمتـر باملشـاركني ملـا أبـدوه مـن رؤيـة ثاقبـة 

وحتليهم بروح املسؤولية. 
وأشـاد املؤمتـر جبـهود ومبـادرات اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا، واالحتــاد  - ٥
األفريقي، واألمم املتحدة، اليت مهدت السبيل أمام إبرام اتفاق ليناس – ماركوســي. كمـا أثـىن 
على اجلهود الشخصية اليت بذهلا الرئيس وادي والرئيـس إيادميـا، الـيت وضعـت األسـاس إلبـرام 
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ـــس االحتــاد  اتفـاق للسـالم. وأعـرب عـن ترحيبـه بـالدعم املسـتمر املقـدم هلـذه اجلـهود مـن رئي
األفريقي واألمني العام لألمم املتحدة. 

ويؤيد املؤمتر االتفاق الذي أبرمه مؤمتر املائدة املستديرة يف ليناس – ماركوسي، الـذي  - ٦
يرسي قواعد املصاحلة الوطنية وميهد السبيل أمـام عـودة السـالم إىل كـوت ديفـوار مـع احـترام 

النظام الدستوري. 
وأعرب املؤمتر عن ترحيبـه بـإعالن الرئيـس غبـاغبو تشـكيل حكومـة مصاحلـة وطنيـة،  - ٧
حسب املطلوب يف اجتماع ليناس – ماركوسي. وأحاط علمـا بـأن احلكومـة سـوف يرأسـها، 
بعـد مشـاورات مـع القـوى السياسـية األيفواريـة، السـيد سـيدو ديـارا، املرشـح ملنصـب رئيـــس 
الـوزراء، وأن احلكومـة قـد شـكلت وفقـا للمعايـري املوصـى ـا يف اتفـاق لينـــاس – ماركوســي 

لكفالة التوازن. 
ويشـدد املؤمتـر علـى احلاجـة إىل تنفيـــذ أحكــام االتفــاق فــورا. وأهــاب، علــى وجــه  - ٨
اخلصوص، حبكومة املصاحلة الوطنية بأن تبدأ، مبجـرد تشـكيلها، بإنفـاذ برنـامج تنفيـذ االتفـاق 

على الفور. 
ويقرر املؤمتر تأييد إنشاء جلنة ملراقبة تنفيـذ االتفـاق، تشـكل علـى الفـور يف أبيدجـان.  - ٩
ويؤكد أن جلنة املراقبة سيوكل إليها مراقبة تنفيذ أحكام االتفـاق وسـوف خيـول هلـا االسـتعانة 
بأي سلطة وطنية أو إقليمية أو دولية يف حالة عدم التنفيــذ أو إعاقتـه. وسـيخول للجنـة املراقبـة 
بشكل خاص توجيه انتباه جملس األمن التابع لألمم املتحدة ألي حالة من حـاالت عـدم تنفيـذ 
االتفاق وذلك من خالل القنوات املالئمة كي يستخلص الس االستنتاجات املالئمة ويتخـذ 

ما يلزم من قرارات. 
ويقرر املؤمتر أن تتألف جلنة املراقبة من األعضاء التالية أمساؤهم:  - ١٠

ـــل  املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة يف أبيدجـان، الـذي سـيقوم بتنسـيق متثي -
هيئات منظومة األمم املتحدة؛ 

ممثل األمانة التنفيذية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛  -
ممثل مفوضية االحتاد األفريقي؛  -

ممثل البلد الذي يشغل رئاسة االحتاد األورويب؛  -
ممثل املفوضية األوروبية؛  -

ممثل صندوق النقد الدويل؛  -
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ممثل البنك الدويل؛  -
ممثل جمموعة الثمانية؛  -

ممثل املنظمة الفرانكوفونية الدولية؛  -
سفري فرنسا لدى كوت ديفوار؛  -

مستشار عسكري ميثل البلدان اليت شاركت يف إاء األزمة.  -
ويعـرب املؤمتـر عـن أملـه يف أن يـرأس جلنـة املراقبـة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لألمـم  - ١١
املتحدة. ويطلب أن جتتمع اللجنـة بشـكل منتظـم وتقـدم تقريـرا إىل اهليئـات الـيت متثلـها بشـأن 

تنفيذ االتفاق. 
ويهيب املؤمتر حبكومـة املصاحلـة الوطنيـة إيـالء أولويـة عاليـة الحـترام احلريـات املدنيـة  - ١٢
واألمن الشخصي؛ ويهيب مبفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان تقـدمي كـل مـا ميكـن مـن 

دعم إىل احلكومة اإليفوارية يف هذا اال باستخدام الوسائل املالئمة. 
ويؤكد املؤمتر أمهيـة الدعـم املقـدم مـن الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصاديـة لـدول  - ١٣
غرب أفريقيا واألمـم املتحـدة يف إعـادة السـالم واألمـن داخـل كـوت ديفـوار. ويؤكـد امتنانـه 
للجماعة األفريقية لدول غرب أفريقيـا وفرنسـا اللتزامـهما بتقـدمي قـوات للمشـاركة يف اجلـهد 
العسكري واألمين، ويعرب عن ترحيبه باعتماد البيان الذي أصدره رئيس جملـس األمـن التـابع 

لألمم املتحدة يف ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، والذي أيد نشر تلك القوات. 
ويدعو رؤساء الدول األمني العام لألمـم املتحـدة والـدول املشـاركة الـيت تنتمـي أيضـا  - ١٤
إىل عضوية جملس األمن التابع لألمم املتحدة الـترتيب لقيـام الـس بتـأييد اسـتنتاجات املؤمتـر. 
ويعـرب املؤمتـر عـن أملـه يف أن يؤكـد جملـس األمـن، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة، حـــق قــوات 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا والقـوات الداعمـة هلـا يف اختـاذ مـا يلـزم مـن خطـوات 
لكفالة أمن أفـراد تلـك القـوات وحريـة حركتـهم، والقيـام، دون مسـاس مبسـؤوليات حكومـة 
املصاحلة الوطنية، حبماية املدنيني املهددين حاليا بالتعرض لعنف جسدي داخل مناطق عملـها، 
باستخدام الوسائل املتاحة لديها. ويدعو املؤمتر أيضا األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل أن يقـدم 
لس األمن مقترحات ترمي إىل تعزيز وجــود منظومـة األمـم املتحـدة، خاصـة يف جمـال األمـن 

واملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان. 
ويوصي املؤمتر األمني العـام لألمـم املتحـدة بـأن يقـدم إىل جملـس األمـن توصيـات مـن  -١٥
أجل نشر مراقبني مدنيني وعسكريني كى يتولوا املساعدة على مراقبة تنفيذ االتفاق يف أرجـاء 

كوت ديفوار. 
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ويطلـب املؤمتـر مـن حكومـة املصاحلـة الوطنيـة تيسـري نشـر قـوات اجلماعـة االقتصاديــة  -١٦
لدول غرب أفريقيا وقوات الدعم الفرنسية يف أرجاء كوت ديفوار بغيـة تشـجيع تنفيـذ إعـادة 

التجميع العسكري وتدابري نزع السالح املنصوص عليهما يف االتفاق. 
ويعـرب املؤمتـر عـن رغبتـه يف التذكـري بأمهيـة مبـادئ حسـن اجلـوار، وعـــدم التدخــل،  -١٧
والتعـاون اإلقليمـي. وعليـه، يـهيب جبميـع الـدول اـاورة لكـوت ديفـوار دعـم عمليـة الســالم 

باحليلولة دون وقوع أى أعمال يكون من شأا تقويض أمن كوت ديفوار. 
ويعرب املؤمتر عن قلقه إزاء تدهور احلالة اإلنسـانية؛ ويطلـب تعبئـة املزيـد مـن املـوارد  -١٨
بغــرض كفالــة وصــول املســاعدة اإلنســانية إىل مــن توجــه إليــهم وتوفــري احلمايــة لالجئــــني 
ـــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني  واملشـردين. كمـا يعـرب عـن أملـه يف أن تواصـل مفوضي
ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وجلنة الصليب األمحر الدولية العمل على حتقيـق تلـك 

الغاية. 
ويعـرب املؤمتـر عـن اســـتيائه إزاء مــدى الضــرر الــذي حــدث خــالل األزمــة، ليــس  -١٩
فحسـب باقتصـاد كـوت ديفـوار ولكـن أيضـا باقتصـــادات بلــدان املنطقــة. ويشــجع حكومــة 
املصاحلة الوطنية على إعـداد برنـامج لالنتعـاش االقتصـادي واالجتمـاعي، حسـب املطلـوب يف 
االتفاق. وحيث صندوق النقد الـدويل، والبنـك الـدويل، ومصـرف التنميـة األفريقـي، واالحتـاد 
األورويب، واجلهات املاحنة الثنائية على اإلسهام يف حتقيق هـذا االنتعـاش بإتاحـة مـا لديـهم مـن 
خربة وموارد مالية أمام حكومة املصاحلة الوطنية. وسوف حتيل جلنـة الرصـد مجيـع التوصيـات 
املفيدة إىل اجلهات املاحنة كى يسـتخدم مـا يقدمونـه مـن مسـامهات بفعاليـة يف اجلـهد املبـذول 

الستعادة السالم واالستقرار. 
ويعرب املؤمتر، يف معرض اختتام أعماله، عـن اقتناعـه بـأن اتفـاق لينـاس- ماركوسـي  -٢٠
سوف يفضي إىل مصاحلة وطنية وعودة االستقرار. ويرى أن الثقة املتبادلة بني مجيع األطـراف 
هى الوسيلة الوحيدة اليت تتيح حلكومة املصاحلة الوطنية إجنـاز مهمتـها. ويعـتزم املشـاركون يف 
املؤمتر، من جانبهم، بذل قصاراهم ملساعدة اإليفواريـني علـى الوفـاء مبـا قطعـوه علـى أنفسـهم 

من التزامات بإحالل السالم والرخاء داخل كوت ديفوار. 
 


