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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 



1203-22619

S/2003/99

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. 
 


