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رسالة مؤرخة ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٣ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل 
 الدائم لكوت ديفوار لدى األمم املتحدة 

يشرفين، بناء على تعليمات مـن حكومـيت، أن أحيـل إليكـم طيـه نسـخة مـن اإلعـالن 
املشترك الصادر يف ٤ متوز/يوليه ٢٠٠٣ عن قوات الدفـاع واألمـن لكـوت ديفـوار، والقـوات 

املسلحة التابعة للقوى اجلديدة (انظر املرفق). 
وقد صدر هذا اإلعالن أثناء حفل رمسي جـرى بقصـر رئاسـة اجلمهوريـة يف أبيدجـان 
حبضور فخامة رئيس اجلمهورية لوران بغبـو، وأعضـاء حكومـة املصاحلـة الوطنيـة، والسـلطات 
الوطنيـة السياسـية واإلداريـة والدينيـة والتقليديـة والعسـكرية واألمنيـة العليـا وســـلطات القــوى 
ـــام، وأعضــاء جلنــة متابعــة اتفــاق لينــاس – ماركوســي،  اجلديـدة، واملمثـل اخلـاص لألمـني الع
وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين يف كوت ديفوار، والقوات احملـايدة التابعـة لبعثـة األمـم 
املتحدة يف كوت ديفوار، ولبعثة اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، والقـوات الفرنسـية 

(ليكورن). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذا اإلعالن باعتباره وثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) د. فيليب ديانغوين – يب 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفق الرسالة املؤرخة ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٣ املوجهة إىل رئيس جملس األمن مـن 
 املمثل الدائم لكوت ديفوار لدى األمم املتحدة 

إعالن مشترك 
صـادر عـن قـوات الدفـاع واألمـن لكـــوت ديفــوار، والقــوات املســلحة التابعــة 

 للقوى اجلديدة 
يف مواجهة األخطار احملدقـة بعمليـة املصاحلـة الوطنيـة، عقـدت قـوات الدفـاع واألمـن 
ــــوم األربعـــاء ٢ متـــوز/  لكــوت ديفــوار، والقــوات املســلحة التابعــة للقــوى اجلديــدة لقــاء ي
يوليــه ٢٠٠٣ يف أبيدجـــان، واتفقـــت علـــى هـــذا اإلعـــالن، ســـعيا لطمأنـــة كافـــة ســـكان 

كوت ديفوار وتعزيز منطق السالم الذي تؤمن به أغلبية مواطنيها. 
ومبوجب ذلك: 

نظرا ألن كوت ديفوار شهدت ما يكفيها من املعاناة جـراء احلـرب الـيت غرقـت فيـها 
منذ ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، 

ونظرا لضرورة وضع حد فوري لآلالم والشدائد اليت يعانيها السكان، 
ونظرا ألن كل الرتاعات تنتهي حتما من خالل احلوار والتفاهم، 

ونظرا ألن كل قتيل جديد تزهق روحـه سـدى ويـؤدي موتـه إىل زيـادة تعقيـد عمليـة 
املصاحلة الوطنية،  

ونظرا ألن تقسيم البالد، ولو بصورة مؤقتة، ال يفيد أيا من األطراف، 
ونظـرا ألن احلـرب ال يربرهـا سـوى الدفـاع عـن القيـم ذات الصلـة باملصلحـــة العامــة 

واملشتركة، وأن ال شيء سوى املصلحة العامة يستحق التضحية حبياة حمارب واحد، 
ونظرا ألن كوت ديفوار هي ملك جلميع مواطنيها، وأا بذلك متثـل املصلحـة العامـة 

اليت يتعني الدفاع عنها مهما يكن الثمن، 
ونظرا ألن تنوع اتمعات والتقاليد والثقافات والعقائد واآلراء مصدر ثراء، 

ونظرا ألن بقاء كوت ديفوار مرهون باقتصادها، وأن ذلك االقتصاد أضر به ما يزيـد 
على مثانية أشهر من احلرب، 

ونظرا لالهتمام الذي يوليـه اتمـع الـدويل بكـوت ديفـوار، مـن خـالل نشـر القـوات 
احملايدة التابعة لبعثة األمم املتحدة واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وقوات ليكورن، 
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وأخريا، نظرا لضرورة ضمان فرص متساوية للشباب ولألجيال القادمة، 
فإن قوات الدفاع واألمن لكوت ديفوار، والقـوات املسـلحة التابعـة للقـوى اجلديـدة، 
إذ تـأخذ بعـني االعتبـار وحتـترم الوقـف الكلـي إلطـالق النـار املوقّـع يف ٣ أيـــار/مــايو ٢٠٠٣، 

وإلغاء مناطق احلرب، 
تعلن انتهاء احلرب اليوم، ٤ متوز/يوليه ٢٠٠٣،  - ١

تتعهد بدعم أحكام اتفاق ليناس – ماركوسي وتعديالت أكرا،  - ٢
تعلن خضوعها لسلطة رئيس اجلمهورية وحلكومة املصاحلة الوطنية،  - ٣

تعلن عزمها على العمل معا لصد مجيع حماوالت استئناف القتال اليت حتيكـها  - ٤
أيـد خفيـة وال مسـؤولة، وعلـى دئـة األمـور يف أرجـاء البـالد عـن طريـق ختليصـــها مــن كــل 

احملاربني األجانب، 
تعيد التأكيد على مواصلـة الربنـامج الوطـين للتسـريح ونـزع السـالح وإعـادة  – ٥

اإلدماج، 
ـــال الراميــة إىل العــودة إىل تطبيــق املعايــري اإلداريــة واالقتصاديــة  تؤيـد األعم - ٦

واالجتماعية. 
وبالتايل، فإن قوات الدفاع واألمن لكوت ديفوار والقوات املسلحة التابعة للقوى اجلديدة، 

توصـي رئيـس اجلمهوريـة بتعيـني الوزيريـن املعنيـني حبقيبـيت الدفـــاع واألمــن،  - ٧
ضمن مهلة معقولة، طبقا إلجراءات اتفاق أكرا الثاين، 

تدعو النواب إىل التصويـت علـى قـانون العفـو الـذي سـترفعه إليـهم حكومـة  - ٨
املصاحلـة الوطنيـة ألن هـذا اإلجـراء الـذي ينـص عليـه اتفـاق لينـاس - ماركوســـي يــهدف إىل 

إعادة توحيد كوت ديفوار بإخضاع مجيع السكان للقوانني نفسها، 
تطلب من مجيع موظفي الدولة، ال سيما ذوو االتصال املباشـر بالسـكان، أن  - ٩
يتوخـوا يف االضطـالع مبهامـهم العـدل والصرامـة واالسـتقامة وحتمـل املســـؤولية الــيت أناطتــها 

م اجلمهورية، 
ـــظ، يف تطبيــق أحكــام اتفــاقي  تدعـو السياسـيني إىل املشـاركة، مـن دون حتف - ١٠

ليناس – ماركوسي وأكرا اللذين وقعوا عليهما، 
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تدعـو السياسـيني إىل وقـف إعـادة تســـلح القــوى وتــأجيل تســليم األســلحة  - ١١
لتسهيل عملية تنفيذ الربنامج الوطين للتسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج، 

حتث السياسيني على القيام بأعمال تصبو حنو حتقيق الوحدة الوطنية واعتمـاد  - ١٢
منهج موحد للصفوف يف خطابام، 

تشـدد علـى الصحافـة الوطنيـة أن تتوخـى يف سـلوكها التقـارب بـني الســكان  - ١٣
والوحدة والتوافق الوطين، 

تدعو مجيع الشباب يف كوت ديفوار إىل الوحـدة واألخـوة واحـترام القوانـني  - ١٤
واألحكام القانونية، 

تتعـهد بتفكيـك جمموعـات الشـباب الذيـن يضمـرون األذيـــة، يف مجيــع أحنــاء  - ١٥
كوت ديفوار، أكـانت مسـلحة أم غـري مسـلحة، وذلـك بغيـة زرع األمـان يف نفـوس السـكان 

وطمأنة اتمع الدويل، 
ـــى أراضــي كــوت ديفــوار إىل تنميــة روح  تدعـو مجيـع السـكان املقيمـني عل - ١٦

التسامح واحترام أوجه االختالف،  
تلتزم بتوفري ظروف أمنية متسـاوية جلميـع السـكان ال سـيما أعضـاء حكومـة  - ١٧

املصاحلة الوطنية، 
تبذل قصارى جهدها لكي تتيح حرية حترك األشـخاص والسـلع علـى كـامل  - ١٨

األراضي الوطنية. 
واستنادا إىل ما تقدم، تـرى قـوات الدفـاع واألمـن لكـوت ديفـوار والقـوات املسـلحة 
التابعة للقوى اجلديدة إن بلدنا قد دفع مثنا كافيا مبا سفك فيـه مـن دمـاء خـالل أشـهر احلـرب 

الطويلة هذه. 
ـــالتخلي ائيــا عــن  لـذا، يتعـني علـى مجيـع السـكان أن يتبنـوا مسـرية السـالم احلاليـة ب
السلوكيات واحلورات املفرقـة ألن الدمـاء الـيت سـفكت خـالل هـذه احلـرب جيـب أن تشـكل 

انطالقة حنو األخوة والتضامن. 
لذلك، على كوت ديفوار أن تسطر امسها يف سجل التـاريخ فتظـهر للمجتمـع الـدويل 
أا متلك املورد والقدرة الضروريـني لتخطـي التناقضـات الـيت تسـودها واالكتتـاب مـن جديـد 

على صفحة السالم. 



03-426055

S/2003/704

كذلك، ميلي علينـا الواجـب أن نتذكـر آالف الرجـال والنسـاء واألوالد الذيـن قضـوا 
يف هذه احلرب أو أا تركت يف أجسادهم آثارا ال ميحوها الزمن. 

ويف معرض دفاعنا عن قيمنـا الغاليـة أدينـا، حنـن جنـود قـوات الدفـاع واألمـن لكـوت 
ديفوار والقوات املسلحة التابعة للقوى اجلديدة، واجبنا. وعلينا اآلن اســتخالص الـدروس مـن 

هذا االلتزام حىت ال يشهد بلدنا حربا بعد اليوم. 
ومن هنا، فإننا، حنن الفاعلون الرئيسيون خالل هذه احلرب، وقد عقدنا شـديد العـزم 
على استعادة جيش وطين مجـهوري حـق، نرسـم دروب مسـتقبلنا املشـترك إذ نقبـل بإسـكات 

صوت السالح وفتح الطريق أمام احلوار والتشاور. 
أخريا، تدعو قـوات الدفـاع واألمـن لكـوت ديفـوار والقـوات املسـلحة التابعـة للقـوى 
اجلديدة جمتمعة مجيع السكان املقيمني على أراضي كوت ديفوار إىل السري وراءها علـى درب 

السالم ألا لن تتردد يف االضطالع مبسؤولياا أما أي اضطرابات جديدة. 
حرر يف أبيدجان، يف ٤ متوز/يوليه ٢٠٠٣ 

عن القوات املسلحة التابعة للقوة اجلديــدة  عن قوات الدفاع واألمن لكوت ديفوار
(التوقيـع) العقيـد باكـايوكو ســومايال  قائد فرقة ماتياس دوي
رئيس هيئة األركان املسلحة بالنيابــــة  رئيس هيئة األركان املسلحة
ـــة  للقــوات املســلحة التابع (التوقيع) بأمر من العقيد كاديو ميازو
للقوى اجلديـــدة  قائد مركز العمليات املشتركة

 


