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رسالة مؤرخة ١٦ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن 
  من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتوغو لدى األمم املتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم طيه الرسـالة املؤرخـة ١٦ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ والـيت 
وجهتها إليكم وزارة اخلارجية والتعـاون يف توغـو وحتيـل إليكـم ـا نـص اتفـاق وقـف أعمـال 
ـــوار الشــعبية للغــرب  القتـال املـربم بـني حكومـة مجهوريـة كـوت ديفـوار، وحركـة كـوت ديف
الكبري، وحركة العدالة والسالم، والذي ُوقـع يف لومـي يـوم ١٣ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣. 

(انظر املرفق). 
وأرجو العمل على تعميم نص هذه الرسالة ومرفقـها بوصفـه وثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) كودجو مينان 
القائم باألعمال بالنيابة 
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مرفق الرسالة املؤرخة ١٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ املوجهة إىل رئيـس جملـس 
 األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتوغو لدى األمم املتحدة 

إشارة إىل البيان املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ الصـادر عـن رئيـس جملـس 
األمن بشأن احلالة يف كوت ديفوار (S/PRST/2002/42)، أتشـرف بـأن أعـرض علـى نظركـم 
نص اتفاق وقـف أعمـال القتـال املـربم بـني حكومـة مجهوريـة كـوت ديفـوار، وحركـة كـوت 
ديفوار الشعبية للغرب الكبري، وحركة العدالة والسالم، والذي ُوقع يف لومي يـوم ١٣ كـانون 
الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣ حتـت رعايـــة رئيــس مجهوريــة توغــو، غناســينبه إيادميــا، منســق جمموعــة 

االتصال الرفيعة املستوى والتابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وبناء عليه، انضمت املنظمتان املذكورتان، يف إطار عملية السـالم، إىل حركـة كـوت 
ديفوار الوطنية، اليت كانت قد تعهدت يــوم ١٧ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ باتفـاق لوقـف 

أعمال القتال. 
(توقيع) روالن إ. كبوتسرا 
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اتفاق وقف أعمـال القتـال املـربم بـني حكومـة مجهوريـة كـوت ديفـوار، وحركـة 
 كوت ديفوار الشعبية للغرب الكبري، وحركة العدالة والسالم 

إن حكومة مجهورية كوت ديفوار، 
وحركة كوت ديفوار الشعبية للغرب الكبري، 

وحركة العدالة والسالم، 
حرصا منها على اختاذ تدابري تفضي إىل إرسـاء جـو مـن الثقـة الفعليـة ميكـن مـن يئـة 
بيئة مؤاتية الجتمـاع املـائدة املسـتديرة للقـوى السياسـية اإليفواريـة يف الفـترة مـن ١٥ إىل ٢٤ 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ يف باريس عن طريق احلوار: 
تلتزم بوقف أعمال القتال لتتمكن من الشروع يف مفاوضـات بـاريس الـيت سـيتفاوض  - ١

خالهلا على اتفاق لوقف إطالق النار واتفاق شامل للسالم. 
يصبح وقف أعمال القتال سـاري املفعـول اعتبـارا مـن السـاعة ٢٤/٠٠ مـن يـوم ١٣  - ٢
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ وتتقيد به حكومة مجهورية كوت ديفـوار، وحركـة كـوت ديفـوار 

الشعبية للغرب الكبري، وحركة العدالة والسالم على أراضي كوت ديفوار برمتها. 
تتفق فورا على بقاء كل منها يف مواقعها.  - ٣

تتفق على االمتناع عن ارتكاب أعمال أو القيام بأنشطة من شأا أن تشـكل انتـهاكا  - ٤
لوقف أعمال القتال أو تيسره. 

تقبل نشر قوات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أفراد آخرين تابعني هلـا يف  - ٥
املنطقة احملظورة خالل فترة وقف أعمال القتال. 

تقبل نشر قوات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا أو أفـراد آخريـن تـابعني هلـا،  - ٦
ــة  إىل جـانب القـوات الفرنسـية الـيت سـبق نشـرها، يف مجيـع أراضـي البـالد وذلـك ـدف مراقب

وقف أعمال القتال واحلفاظ عليه. 
تلـتزم بضمـان حريـة تنقـل األشـخاص واملمتلكـات، وحريـة تنقـل وكـاالت املســاعدة  - ٧

اإلنسانية واملشردين. 
تشكل احلاالت التالية انتهاكا هلذا االتفاق:  - ٨

كل عملية إلدخال األسلحة والذخائر وغريها من العتاد احلريب؛  -
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كـل هجـوم يشـنه أحـد األطـراف ضـد مواقـع الطـرف اآلخـر، أو كـل عمليـــة تســلل  -
خالل وقف أعمال القتال أو بعد دخوله حيز النفاذ. 

تقبل املشاركة يف اجتماع املائدة املستديرة اليت ستعقد يف باريس.  - ٩
تتعهد حبسن نية باالحترام التام هلذا االتفاق.  - ١٠

  
حرر يف لومي يف ١٣ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ 

عن حكومة مجهورية كوت ديفوار 
(توقيع) لوران دونا فولوغو 

 
عن حركة كوت ديفوار الشعبية للغرب الكبري 
(توقيع) الرقيب فيليكس دوه 

 
عن حركة العدالة والسالم 
(توقيع) القائد غاسبار ديلي 

 
عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(توقيع) الدكتور حممد ابن مشباس 
األمني التنفيذي 

 


