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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   ٢٠٠٤أغســطس / آب٢رســالة مؤرخــة   
 املمثل الدائم لغانا لدى األمم املتحدة

 
بنــاء علــى تعليمــات مــن حكــوميت، يشــرفين أن أحيــل طيــه اتفــاق أكــرا الثالــث بشــأن  

كوت ديفوار، الذي اعتمده االجتماع الرفيع املستوى املعـين بكـوت ديفـوار، الـذي انعقـد يف                  
 ).انظر املرفق (٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ و ٢٩ا يومي أكر

وأغدو ممتنـا لـو عملـتم علـى تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق جملـس                          
 .األمن

  أبينتينغ–ايفاه ا نان) توقيع(
 السفري
 املمثل الدائم
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 املوجهة إىل رئيس جملس األمـن       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢مرفق الرسالة املؤرخة      
 الدائم لغانا لدى األمم املتحدةمن املمثل 

 
 ]باالنكليزية والفرنسية: األصل[

 
 االجتماع الرفيع املستوى املعين بكوت ديفوار  

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ – ٢٩أكرا، 
 

 اتفاق أكرا الثالث بشأن كوت ديفوار
بدعوة من فخامة السيد جون أغيكوم كوفور، رئيس مجهورية غانـا ورئـيس اجلماعـة                - ١

دية لدول غرب أفريقيا، وسعادة السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحـدة، التقـى               االقتصا
رؤساء الدول واحلكومـات األفريقيـة املـذكورين أدنـاه، أو ممثلـوهم املعتمـدون رمسيـا، بفخامـة                   
الســيد لــوران غبــاغبو، رئــيس مجهوريــة كــوت ديفــوار، دولــة رئــيس وزراء حكومــة املصــاحلة  

يدو إيليماين ديـارا، وممثلـي القـوى السياسـية األيفوريـة الرئيسـية املوقعـة علـى                  الوطنية السيد سا  
 ماركوســيس، وهــي اجلبهــة الوطنيــة األيفوريــة، وحركــة العدالــة والســالم،        -اتفــاق لينــاس 

واحلركـــة الوطنيـــة لكـــوت ديفـــوار، واحلركـــة الشـــعبية األيفوريـــة للغـــرب الكـــبري، واحلـــزب   
ــوار، وحــزب ال   ــدميقراطي لكــوت ديف ــوى املســتقبل، والتجمــع    ال عمــل األيفــوري، وحركــة ق

الدميقراطي للجمهوريني، واالحتاد الـدميقراطي لكـوت ديفـوار، واالحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة                 
 :، وهم٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠ و ٢٩والسالم يف كوت ديفوار، وذلك يف أكرا، يف يومي 

 فخامة السيد ماثيو كرييكو • 
  رئيس مجهورية بنن 

  السيد بليز كومباوريفخامة • 
 رئيس مجهورية ورئيس حكومة بوركينا فاسو  
 فخامة السيد دينيس ساسو نغويسو • 

 رئيس مجهورية الكونغو  
  غباغبوانفخامة السيد لور • 

 رئيس مجهورية كوت ديفوار  
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 ابوندميأونغو بفخامة السيد احلاج عمر  • 
 رئيس مجهورية غابون  
 كوم كوفورفخامة السيد جون أغيي • 

 رئيس مجهورية غانا ورئيس اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
 فخامة السيد غيودي بريانت • 

 رئيس احلكومة الوطنية االنتقالية يف ليربيا  
  توماين توريأمادو فخامة السيد • 

 رئيس مجهورية مايل  
 فخامة السيد مامادو تاجنا • 

 حلايل لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيارئيس مجهورية النيجر والرئيس ا  
 عيم أولوسيغون أوباساجنوالزفخامة  • 

رئيس مجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة والقائـد األعلـى للقـوات املسـلحة النيجريـة ورئـيس                    
 االحتاد األفريقي

 فخامة السيد أمحد تيجان كاباه • 
 رئيس مجهورية سرياليون  
 بيكيمابوثفخامة السيد  • 

 رئيس مجهورية جنوب أفريقيا  
  إيادمياغيباسيننفخامة السيد غ • 

 رئيس مجهورية توغو  
 رئيس وزراء أنغوالدولة  • 

 دياس دوس سانتوسدادي فرناندو دا بيالسيد  
 السيد شيخ تيدياين سايمعايل  • 

 الوزير األقدم برئاسة اجلمهورية وممثل رئيس مجهورية السنغال  
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  جالواومودو كيبسعادة السيد م • 
 املفوض السامي لغامبيا لدى مجهورية غانا ممثال لرئيس مجهورية غامبيا  
 سعادة السيد احلاج مامادو فاليلو باه • 

  مجهورية غينيا لدى مجهورية غانا ممثال لرئيس مجهورية غينياسفري  
 :وشاركت الشخصيتان التاليتان أيضا يف املشاورات الرفيعة املستوى - ٢

 سعادة السيد ألفا أومار كوناري • 
 رئيس جلنة االحتاد األفريقي  
 سشامبابن سعادة الدكتور حممد  • 

  التنفيذي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااألمني  
نظـرت القـوى    كوفـور،   كوم  وخالل اجللسة اليت توىل رئاستها فخامة السيد جون أغي         - ٣

 -التنفيذ الكامل التفـاق لينـاس   دون حىت ذلك الوقت ت حالالعقبات اليت السياسية األيفورية  
وقامـت القــوى السياسـية بصـياغة مقترحــات تتعلـق بكيفيــة     . ماركوسـيس واتفـاق أكــرا الثـاين   

، وبنـاء توافـق يف اآلراء حـول املسـائل الرئيسـية الـيت تواجـه عمليـة                   لعقبـات التغلب علـى هـذه ا     
 .السالم األيفورية

أليفورية جمددا التزامها مببادئ برنـامج احلكومـة املضـمن يف           وأكدت القوى السياسية ا    - ٤
عـادت أيضـا تأكيـد تصـميمها علـى املضـي       أو.  ماركوسيس واتفاق أكرا الثـاين -اتفاق ليناس  

 .قدما يف التنفيذ الكامل وغري املشروط هلذين االتفاقني
ة يف كفالــة رغبــ، و عليــهخهايالعمليــة الســلمية إىل املســار الصــحيح وترســ بغيــة إعــادة  - ٥

ــذ  ــواردة يف حكــام األاســتدامة تنفي ــاس ال  ماركوســيس، اتفقــت القــوى السياســية  -اتفــاق لين
 .لكوت ديفوار على التدابري املذكورة أدناه

 
واإلصـالحات  )  من الدسـتور   ٣٥املادة  (شروط األهلية لشغل منصب رئيس اجلمهورية         

 القانونية األخرى
 مــن جــراء الــذي يهــدد ســالمة أراضــي كــوت ديفــوار املُلّــح نظــرا إىل اخلطــر اجلســيم  - ٦

ــة     ــيس اجلمهوري ــى رئ ــتعني عل ــة، ي ــه مبوجــب   اســتخدام اســتمرار األزم الســلطات املفوضــة إلي
بصـالحية برنـامج احلكومـة للمصـاحلة        اليت تتعلق   الدستور من أجل تنفيذ أحكام الفرع الثالث        

 .٢٠٠٤سبتمرب /ول ماركوسيس، حبلول هناية أيل-الوطنية، امللحق باتفاق ليناس 
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، عقــد رئــيس ٢٠٠٤يوليــه / متــوز٦كــر يف اجتمــاع أديــس أبابــا، املعقــود يف وكمــا ذُ - ٧
، جلسة استثنائية للجمعيـة الوطنيـة، بغيـة متابعـة اعتمـاد             ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٨اجلمهورية، يف   

 ماركوسـيس، بصـورة تتفـق مـع         -يف إطـار اتفـاق لينـاس        املتوخـاة   مجيع اإلصالحات القانونية    
 .نصوص وروح االتفاق

أعــادت القــوى السياســية تأكيــد التزامهــا بكفالــة تــوفري الــدعم ألعضــاء اجلمعيــة  قــد و - ٨
ــول آب       ــذه النصــوص التشــريعية، حبل ــا، مــن أجــل اعتمــاد ه ــذين ميثلوهن ــة ال أغســطس /الوطني

 . ماركوسيس-، حسبما نص عليه اتفاق ليناس ٢٠٠٤
 

 ماجعملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلد  
ــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج حبلــول      - ٩ ــدء عملي  ١٥تتعهــد األطــراف بب

العملية على أساس جدول زمين حمـدد، وفقـا لألحكـام           نفذ  وست. ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 
 ماركوســيس والقــرارات املعتمــدة يف هــذا الصــدد يف غرانــد باســام  -تفــاق لينــاس املشــمولة با
لية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مجيـع اجملموعـات شـبه       وستشمل عم . وياموسوكرو
وجرى االتفاق أيضا علـى ضـرورة تنفيـذ إعـادة هيكلـة قـوات الـدفاع           . ليشياتيالعسكرية وامل 

 .واألمن وفقا خلارطة الطريق اليت رمست يف غراند باسام
وحكومـة املصـاحلة الوطنيـة إىل وضـع جـدول           ودعت القوى السياسية رئـيس الـوزراء         - ١٠

 .زمين إلعادة بناء اجلهاز اإلداري للدولة واخلدمة املدنية يف مجيع أرجاء البلد
 

 تفويض السلطات لرئيس الوزراء  
أشــارت األطــراف إىل أن رئــيس اجلمهوريــة أكــد لــرئيس الــوزراء، يف رســالة مؤرخــة   - ١١
 مـن   ٥٣ت املفوضة املمنوحة لـه مبوجـب املـادة          ، أن السلطا  ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢

إجـراء   ماركوسـيس، حـىت     -الدستور، متكنه من تنفيذ مجيع األحكام الواردة يف اتفـاق لينـاس             
آل رئـيس اجلمهوريـة علـى نفسـه         قـد   و. ٢٠٠٥أكتـوبر   /االنتخابات املخطط هلا تشرين األول    

 حتديـد اجملـاالت الـيت يغطيهـا     يف هذا الصدد، حتويل بنـود تلـك الرسـالة إىل مرسـوم، مـن شـأنه          
واتفـق  .  ماركوسـيس -تفويض السلطات، وفقا لألحكام ذات الصلة الواردة يف اتفـاق لينـاس       

رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء حول مرسـوم يتعلـق بتفـويض السـلطات وبالتـدابري اإلضـافية                 
 .املناسبة
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 استئناف عمل حكومة املصاحلة الوطنية  
 علـى ضـرورة     ،رية، ورئـيس الـوزراء، والقـوى السياسـية اإليفوريـة          اتفق رئيس اجلمهو   - ١٢

تمكينـها مـن أداء دورهـا احليـوي يف إعـادة         لالتعجيل باستئناف عمل حكومة املصاحلة الوطنيـة        
واتفقـت  .  ماركوسـيس -، وكفالـة التنفيـذ املسـتدام التفـاق لينـاس        إىل طبيعتـها   احلياة يف البلـد   

لـس الـوزراء، يف غضـون أسـبوع مـن التوقيـع علـى هـذا                 األطراف أيضا علـى عقـد اجتمـاع جمل        
 .االتفاق

 
 حقوق اإلنسان  

تدرك األطراف اإليفورية أن إعادة إقامة السالم واالستقرار يف األجل الطويل تتطلـب              - ١٣
 علــى التعــاون ، اتفقــت األطــراف،ويف هــذا الصــدد. احتــرام حقــوق اإلنســان وســلطة القــانون

كـي تنظـر    ل ماركوسـيس    -ولية اليت أنشئت مبوجب اتفـاق لينـاس         الكامل مع جلنة التحقيق الد    
 ١٩يف انتـــهاكات حقـــوق اإلنســـان الـــيت ارتكبـــت يف كـــوت ديفـــوار منـــذ بـــدء األزمـــة، يف 

 .٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
، الــيت  حلقــوق اإلنســانلجنــة الوطنيــةالواتفقــت األطــراف أيضــا علــى ضــرورة إنشــاء   - ١٤

 .أن تبدأ عملها بدون أي تأخري ماركوسيس، و-نادى هبا اتفاق ليناس 
 

 آلية الرصد  
اتفقـــت األطـــراف علـــى إقامـــة آليـــة رصـــد ثالثيـــة األطـــراف، تضـــم ممثلـــي اجلماعـــة  - ١٥

. االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار
رز يف تنفيـذ اتفـاق أكـرا        ويتعني على فريق الرصد تقدمي تقارير كـل أسـبوعني، عـن التقـدم احملـ               

إىل رئـيس اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، ورئـيس االحتـاد األفريقـي،                    يرفعـه    الثالث
 .واألمني العام لألمم املتحدة

 
 شكر  

يف رئاســة االجتمــاع، وللــرئيس ملــن شــاركوا أعربــت األطــراف عــن عظــيم تقــديرها   - ١٦
تصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، ولألمــني العــام ، رئــيس غانــا ورئــيس اجلماعــة االقجــون كوفــور

رى، ـــــ ارزة األخ ــــ لألمم املتحدة، فضال عن مجيع رؤساء الدول املشـاركني، والشخصـيات الب           
ملا بذلوه من جهد ال يفتر سعيا إىل حتقيق السالم يف كـوت ديفـوار، وللحكمـة الـيت اتسـم هبـا                       

 .لتوصل إىل هذا االتفاقما قدموه من مشورة وإرشاد، مما أتاح لألطراف فرصة ا
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وأعــرب مجيــع املشــاركني عــن امتنــاهنم العميــق لفخامــة الســيد جــون كوفــور، رئــيس   - ١٧
إقامتـهم  أثنـاء  وا هبـا   فُّـ مجهورية غانا وحلكومة ولشعب غانا، على دفء وكـرم الضـيافة الـيت حُ             

 . جو من الصراحة والتفاهم املتبادلعلى املباحثاتضفى يف غانا، مما أ
 

  غباغبوانفخامة السيد لور) توقيع(
 رئيس مجهورية كوت ديفوار

 رئيس وزراء حكومة املصاحلة الوطنيةدولة ) توقيع(
 السيد سايدو إليماين ديارا

 
 سانيبسكال أفيي نغو) توقيع(

 عن اجلبهة الوطنية اإليفورية
 إينوسنت كوبينا أناكي) توقيع(

 عن حركة قوى املستقبل
 غسبارد ديلي) توقيع(

 كة العدالة والسالمعن حر
 غليوم سورو) توقيع(

 عن احلركة الوطنية لكوت ديفوار
 بن سوك)  توقيع(

 عن احلركة الشعبية اإليفورية للغرب الكبري
 ايدبيهنري كونان ) توقيع(

 عن احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار
 فرانسيس وداي) توقيع(

 عن حزب العمل اإليفوري
 رادراماين أواتاالساين أ) توقيع(

 عن التجمع الدميقراطي للجمهوريني
 تيودور ميل إيغ) توقيع(

 عن االحتاد الدميقراطي لكوت ديفوار
  ياوبول أكوتو) توقيع(

 والســالم يف ةعــن االحتــاد مــن أجــل الدميقراطيــ 
 كوت ديفوار

 :الشهود
 فخامة السيد ماثيو كريكو

 رئيس مجهورية بنن
 السيد بليز كومباوريفخامة

 حكومة بوركينا فاسورئيس  ورئيس مجهورية
 السيد دينيس ساسو نغويسوفخامة ) توقيع(

 رئيس مجهورية الكونغو
 احلاج عمر بونغو أوندميبافخامة ) توقيع(

 رئيس مجهورية غابون
 السيد جون أغيكوم كوفورفخامة ) توقيع(

رئــــيس مجهوريــــة غانــــا ورئــــيس اجلماعــــة
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 يانتودي برفخامة السيد غي
 رئيس احلكومة االنتقالية الوطنية يف ليربيا

 فخامة السيد أمادو توماين توري) توقيع(
 رئيس مجهورية مايل

 افخامة السيد مامادو تاجن
رئيس مجهورية النيجـر والـرئيس احلـايل لالحتـاد         

 االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
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 الزعيم أوليسيغون أوباسنجوفخامة 
ــة ن ــيس مجهوريـ ــد  رئـ ــة والقائـ ــا االحتاديـ يجرييـ

األعلـــى للقـــوات املســـلحة النيجرييـــة ورئـــيس
 االحتاد األفريقي

 هابَّافخامة السيد أمحد تيجان ك) توقيع(
 رئيس مجهورية سرياليون

 ابو مبيكيثفخامة السيد ) توقيع(
 رئيس مجهورية جنوب أفريقيا

  إيادمياناسينغيبفخامة السيد غ
 رئيس مجهورية توغو

 دولة رئيس وزراء أنغوال) توقيع(
ــيد  ــاس دوس  الســـ ــدادي ديـــ ــدو دا بيـــ فرنانـــ
 سانتوس

 السيد شيخ تيدياين سايمعايل ) توقيع(
الوزير األقدم برئاسة اجلمهورية وممثل رئيس 

 مجهورية السنغال
 سمباسعادة الدكتور حممد بن شا) توقيع(

ــذي   ــدول  لاألمــني التنفي لجماعــة االقتصــادية ل
 غرب أفريقيا

 ر كونارياعادة السيد ألفا أومس) توقيع(
 رئيس جلنة االحتاد األفريقي

  
 ٢٠٠٤يوليه /يف أكرا، يف الثالثني من متوزحرر  

 


