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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ٢٠٠٥أبريــل / نيســان٢٥رســالة مؤرخــة   
 املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة

 
أتشرف بأن أكتب إليكم هذه الرسالة باسم وسيط االحتاد األفريقي يف بعثـة الوسـاطة                

 :املعنية بكوت ديفوار وأن أرفق الوثيقتني التاليتني هبا كي تنظروا فيهما
 ؛)املرفق األول (اتفاق بريتوريا بشأن عملية السالم يف كوت ديفوار - ١ 
موجهـة  كـوت ديفـوار      مـن دسـتور      ٣٥رسالة عن القرار املتخذ بشـأن املـادة          - ٢ 

 ).املرفق الثاين( من الوسيط إىل الزعماء اإليفواريني
 .لس األمنوأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الوثائق بوصفها وثيقة من وثائق جم 

 كومالو. دوميساين س) توقيع(
 املمثل الدائم والسفري

 



S/2005/270
 

2 05-32171 
 

ــق امل   ــل / نيســان٢٥لرســالة املؤرخــة  األول لرف ــيس  ٢٠٠٥أبري ــة إىل رئ  املوجه
 جملس األمن من املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة

 ]نكليزية والفرنسيةالبا: األصل[
  كوت ديفواراتفاق بريتوريا بشأن عملية السالم يف  
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٦  

 
ــابو مبيكــي،      - ١ ــدعوة مــن وســيط االحتــاد األفريقــي، فخامــة الســيد ت ــة  ب رئــيس مجهوري

 إىل  ٣عِقد اجتماع للزعماء السياسـيني اإليفـواريني يف بريتوريـا يف الفتـرة مـن                جنوب أفريقيا،   
بيكـي فخامـةُ السـيد      وشارك يف هذا االجتماع الذي ترأسه الـرئيس م        . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٦

لــوران غبــاغبو، رئــيس مجهوريــة كــوت ديفــوار، والســيد ســيدو ديــارا، رئــيس الــوزراء، ممــثال   
لحـزب الـدميقراطي    ل، ممـثال    هكومة املصـاحلة الوطنيـة، والـرئيس السـابق هنـري كونـان بيدييـ              حل

 تجمــع اجلمهــوريني،ل، ممــثال رئــيس الــوزراء الســابق لكــوت ديفــوار، واحلســن درامــان واتــارا 
 .األمني العام للقوات اجلديدةو، وزير الدولة وغيوم سورو

واستعرض الزعماء احلالة الراهنة يف كوت ديفوار واختذوا عددا من القـرارات املتصـلة             - ٢
وأعـاد الزعمـاء   . ماركوسي واتفاقي أكرا الثاين والثالث  -باملسائل املعلقة بشأن تنفيذ اتفاق لينا     

 :اإليفواريون تأكيد ما يلي
 ماركوسي واتفاقي أكرا الثاين والثالث؛-التزامهم باتفاق لينا - 
 التزامهم خبريطة الطريق اليت أعدها وسيط االحتاد األفريقي؛ - 
 التزامهم جبميع قرارات األمم املتحدة بشأن كوت ديفوار؛ - 
 ؛ا اإلقليمية ووحدهتا وسالمتهاالتزامهم باحترام سيادة كوت ديفوار واستقالهل - 
 ٢٠٠٥أكتــوبر /يمهم علــى ضــرورة تنظــيم انتخابــات رئاســية يف تشــرين األول  تصــم - 

 تتبعها انتخابات تشريعية على الفور؛ 
إرادهتم الصادقة واملشتركة هتيئةَ بيئة سياسية تفضـي إىل حتقيـق سـالم دائـم علـى وجـه                    - 

 السرعة؛
حة الشـعب اإليفـواري   وأعاد االجتماع تأكيد تقديره ألمهية حل األزمة اإليفوارية ملا فيه مصـل          

 .ومنطقة غرب أفريقيا وأفريقيا ككل
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 إعالن مشترك عن هناية احلرب  
 الوقـف   ، مبوجب هذا االتفـاق    ،تفاق بريتوريا رمسيا  التعلن األطراف اإليفوارية املوقعة      - ٣

ويف هـذا   . الفوري والنهائي جلميع أعمال القتـال وهنايـة احلـرب يف مجيـع أحنـاء اإلقلـيم الـوطين                  
وتقـر  . ، ترفض األطراف رفضا قاطعا استخدام القوة كوسيلة حلل اخلالفات فيمـا بينـها             الصدد

كمــا أدت . بــأن احلــرب جــّرت مــا ال يوصــف مــن البــؤس واملعانــاة علــى الشــعب اإليفــواري  
احلرب إىل تدهور اقتصاد كوت ديفوار تدهورا جسيما كانت له عواقب وخيمة علـى منطقـة                

ــا يفواريــون مــن جديــد احلــق املقــدس للشــعب اإليفــواري يف    ويؤكــد القــادة اإل. غــرب أفريقي
 .السالم والتنمية

 ٦ إىل ٤وكرر الوسيط عدم موافقته على انتهاكات وقف إطالق النـار يف الفتـرة مـن        
 وإدانتـه هلـا؛ وكـذلك أعمـال العنـف           ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٨ و ٢٠٠٤نـوفمرب   /تشرين الثاين 

، ويــدعو مجيــع األطــراف والشــعب  ٢٠٠٤رب نــوفم/ تشــرين الثــاين٩ و٦الــيت جــرت مــا بــني  
 .اإليفواري عامة إىل العمل معا من أجل تفادي وقوع أعمال العنف واحلرب

 نزع سالح امليليشيات وحلها  
اتفقت األطراف على الشروع فورا يف نزع سـالح امليليشـيات وحلـها يف مجيـع أحنـاء                   - ٤

 :ن التنفيذيني التالينيالتدبرييويف هذا الصدد، اُتفق على . اإلقليم الوطين
ســينفذ رئــيس وزراء حكومــة املصــاحلة الوطنيــة خطــة العمليــات املشــتركة         )أ( 

 .لتحقيق نزع سالح امليليشيات وحلها
رئــيس اجلمهوريــة  وهلــذا الغــرض، ســيختار فخامــة الســيد لــوران غبــاغبو،        )ب( 

 الدفاع واألمـن  رئيس الدولة وقائد قوات الدفاع ورئيس جملس قيادة الدفاع، وحدات قوات        و
 .ملساعدة رئيس الوزراء يف مهمة نزع سالح امليليشيات وحلها

 . وستكون وحدات الدفاع واألمن هذه رهن إشارة رئيس الوزراء ومدعومة بالقوات احملايدة
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  

ر والقـوات   اُتفق على أن جيتمع رئيسا أركـان القـوات املسـلحة الوطنيـة لكـوت ديفـوا                 -٥
ــرتع الســالح         ــة ل ــذ اخلطــة الوطني ــة تنفي ــدة علــى الفــور مــن أجــل كفال املســلحة للقــوى اجلدي

 .والتسريح وإعادة اإلدماج
 . الوسيطيعّينه وسيتلقى رئيسا األركان الدعم من فريق خرباء  
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وأسندت إىل رئيسي األركان أيضـا مهمـة صـياغة توصـيات حمـددة خبصـوص تشـكيل              
 وإعـادة هيكلـة قـوات الـدفاع         ،ىل قـيم الرتاهـة واألخالقيـات اجلمهوريـة        جيش واحـد اسـتنادا إ     

وينبغـي تقـدمي هـذه      . ماركوسـي  - من اتفاق لينا  ) و (٣واألمن على النحو املتوخى يف الفقرة       
 .التوصيات إىل حكومة املصاحلة الوطنية

قـت  ومن أجل معاجلـة الشـواغل الـيت أثارهتـا األطـراف املوقعـة علـى هـذا االتفـاق، اتف                     
ديـــدة علـــى االجتمـــاع يـــوم اخلمـــيس قـــوات الـــدفاع واألمـــن والقـــوات املســـلحة للقـــوى اجل

هـذا االجتمـاع اهلـام، الـذي        إىل  رئيس الـوزراء    وسينضم  . ه يف بواكي  ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ١٤
سيســجل اســتئناف االتصــال بــني القــوات املســلحة الوطنيــة لكــوت ديفــوار والقــوات املســلحة 

 .بدء عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجللقوى اجلديدة، فضال عن 
 كفالة األمن يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة القوى اجلديدة  

ــة أمـــن األشـــخاص      - ٦ ــرورة كفالـ ــاق بضـ ــذا االتفـ ــة علـــى هـ ــراف املوقعـ اعترفـــت األطـ
 : وسُيطَبق ما يلي من تدابري مؤقتة،واملمتلكات مبجرد بداية جتميع القوى اجلديدة يف الشمال

فرد مـن القـوات املسـلحة للقـوى اجلديـدة وتدريبـهم        ) ٦٠٠(سيجند ستمائة    )أ( 
ــوطنيني    ــدرك والشــرطة ال ــايري الســارية لل ــة عنصــر   . اســتنادا إىل املع ــدريب برعاي وســيجري الت

 لية األمم املتحدة يف كوت ديفوار؛الشرطة التابع لعم
  كوت ديفوار؛لية األمم املتحدة يفستنشر هذه العناصر إىل جانب قوات عم )ب( 
ــيم الــوطين، ســيعود      )ج(  ــة علــى مجيــع أحنــاء اإلقل مبجــرد إعــادة بســط إدارة الدول

األفراد املعنيون إىل األكادميية للحصول على مزيـد مـن التـدريب يف أكادمييـة الشـرطة والـدرك                   
 .بغية إدماجهم يف سلك الشرطة والدرك الوطنيني

 القوى اجلديدةكفالة األمن ألعضاء احلكومة املنتمني إىل   
بعثـة الوسـاطة لكفالـة      الـيت اقترحتـها     قبلت  األطراف املوقعة على هذا االتفـاق اخلطـة            - ٧

 .أمن وزراء حكومة املصاحلة الوطنية املنتمني إىل القوى اجلديدة
 .وتبعا لذلك، تقبل القوى اجلديدة العودة إىل حكومة املصاحلة الوطنية 

 تفويض السلطات إىل رئيس الوزراء  
ــة        - ٨ ــاج إىل الســلطة التنفيذي ــة حيت ــة املصــاحلة الوطني ــيس وزراء حكوم ــى أن رئ ــق عل اُتف

 .الالزمة إلجناز مهمته كما جيب
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واتِفق على أن السلطات املفوضة لرئيس الوزراء كافية لتمكينه من إجنـاز مهمتـه وفقـا             
 .ماركوسي - التفاق لينا
 .ئيس الوزراءوتبعا لذلك، يعيد رئيس اجلمهورية تأكيد سلطة ر 

 اللجنة االنتخابية املستقلة   
تتفق األطراف املوقعة علـى هـذا االتفـاق علـى إدخـال تعـديالت علـى تكـوين اللجنـة                      - ٩

 :االنتخابية املستقلة احلالية وتنظيمها وسري عملها
 :تكوين وسري عمل اللجنة املركزية للجنة االنتخابية املستقلة )أ( 

) ٦(ماركوسـي، منـهم سـتة    -طرف موقع علـى اتفـاق لينـا       يرشحهما كل   ) ٢(ممثالن   - 
 ممثلني من القوى اجلديدة؛

 ،ماركوسـي  � ال ميلك حق التصويت سوى ممثلـي األطـراف املوقعـة علـى اتفـاق لينـا                 - 
 ورية وممثل رئيس اجلمعية الوطنية؛فضال عن ممثل رئيس اجلمه

األطـراف بتسـمية ممـثلني      سيقتَرح على اجلمعية الوطنية تعـديل جديـد للسـماح جلميـع              - 
 .عنها يف اللجنة االنتخابية املستقلة

 :تكوين وسري عمل مكتب اللجنة املركزية )ب( 
 ؛مكتبهاأعضاء نتخب اللجنة املركزية ت - 
 :عضوا على النحو التايل) ١٢(يتكون مكتب اللجنة املركزية من اثين عشر  - 

ماركوسـي، أي مـا جمموعـه    -عن كل طرف موقع على اتفاق لينا      ) ١(ممثل واحد    � 
 أعضاء؛) ١٠(عشرة 

 عن رئيس اجلمهورية؛) ١(ممثل واحد  � 
 .عن رئيس اجلمعية الوطنية) ١(ممثل واحد  � 
 مدة خدمة أعضاء اللجنة املركزية )ج( 

 .تنقضي مدة خدمة أعضاء اللجنة املركزية عند هناية االنتخابات العامة - 
 تنظيم االنتخابات  

 .التفاق املصاعب واحلساسيات املتعلقة باالنتخاباتلاف املوقعة تدرك األطر - ١٠
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ولكفالــة إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة وشــفافة، تتفــق األطــراف علــى دعــوة األمــم     
األطـراف  وهلـذا الغـرض، كلفـت       . املتحدة إىل املشـاركة يف أعمـال اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة            

ب إىل األمم املتحـدة باسـم الشـعب اإليفـواري       الوسيط، أي فخامة السيد تابو مبيكي، أن يطل       
 .املشاركة يف تنظيم انتخابات عامة

 .وتوجه األطراف الدعوة نفسها إىل األمم املتحدة خبصوص اجمللس الدستوري 
ــدخل           ــة الت ــبة لبعث ــة وصــالحيات مناس ــناد والي ــل إس ــم املتحــدة أن تكف ــي لألم وينبغ

 .املطلوبة كي تنجز مهمتها
 ي هيئة إذاعة وتلفزيون كوت ديفوارتكوين جملس مدير  

إن هيئة إذاعة وتلفزيـون كـوت ديفـوار مؤسسـة هامـة ينبغـي اسـتخدامها لإلسـهام يف                 - ١١
 . الوحدة واملصاحلة الوطنيتني

وتقـرر أيضـا    . وتبعا لذلك، ينبغـي لـربامج اهليئـة أن تغطـي فـورا اإلقلـيم الـوطين برمتـه                   
وســـيلَغى . ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٢٤إعـــادة وضـــع اهليئـــة إىل مـــا كـــان عليـــه قبـــل  

 . على الفور١-٢٠٠٥  و٦٧٨-٢٠٠٤املرسومان 
بالتشـاور مـع رئـيس الـوزراء،         ،وزيـر الدولـة   وعالوة على ذلك، سيقدم غيوم سورو،        

 .تعيني أعضاء جملس مديري هيئة إذاعة وتلفزيون كوت ديفواربشأن مشروع مرسوم 
 ؛)موع اإلقليم جموستغطي برامج اهليئة يف أعقاب ذلك( 

 إعادة عرض قوانني أمام اجلمعية الوطنية  
نصـوص  الذا االتفاق قرار بعثـة الوسـاطة بشـأن املوافقـة علـى              هلقبلت األطراف املوقعة     - ١٢
 .ماركوسي - ستمدة من اتفاق ليناامل

وهي تكلف رئيس الوزراء توجيه تعليمات إىل الوزراء املسؤولني عن صياغة مشـاريع              
 .ملعنية كي توافق عليها اجلمعية الوطنيةاالقوانني 
ذا االتفــاق مجيــع أعضــاء برملــان األمــة إىل تأييــد هــذه       هلــوتــدعو األطــراف املوقعــة    

 .٢٠٠٥أبريل /التعديالت، اليت ينبغي الفراغ من املوافقة عليها حبلول هناية نيسان
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 متويل األحزاب السياسية  
ســيع نطــاق مبــدأ متويــل األحــزاب السياســية  ذا االتفــاق توهلــقبلــت األطــراف املوقعــة  - ١٣

ــة يف الربملــان بســبب األوضــاع السياســية الــيت كانــت ســائدة يف       ليشــمل األحــزاب غــري املمثل
 .املاضي

 رئاسة اجلمهوريةلهلية األ  
وبعــد . الدســتورمــن  ٣٥نــاقش االجتمــاع مســألة وضــع صــيغة هنائيــة لتعــديل املــادة    - ١٤

 اإليفــواريني، تعهــد الوســيط بالبــت يف هــذا األمــر بعــد   االســتماع إىل وجهــات نظــر الزعمــاء 
األمـني العـام     نـان عسـعادة السـيد كـويف       والتشاور مـع فخامـة الـرئيس أولوسـوغون أوباسـاجنو            

كما أن الوسيط سيعمل علـى البـت        . وسيَبلغ الزعماء اإليفواريون بذلك القرار    . لألمم املتحدة 
 .بسرعة يف هذه املسألة

 اصلآلية التشاور املتو  
اتفقت األطراف على التقريب بني الزعماء السياسيني اإليفـواريني يف املسـتقبل خلدمـة               - ١٥

وأقــرت . وينبغــي مواصــلة هــذه اإلجــراءات بعــد اجتمــاع بريتوريــا . الســالم يف كــوت ديفــوار
ــالنظر إىل خطــورة األزمــة واســتمرارها يف كــوت ديفــوار، ستتواصــل      ــه، ب األطــراف أيضــا بأن

 . احلة الوطنية يف فترة ما بعد االنتخاباتاحلاجة إىل املص
 تفسري االتفاق  

ذا هلـ يف حال االختالف على تفسري أي جزء من هذا االتفاق، تتفق األطـراف املوقعـة                 - ١٦
 .االتفاق على التشاور مع الوسيط للبت يف األمر

 طلب إزجاء الشكر  
امتناهنـا العميـق لفخامـة السـيد        تفاق بريتوريـا عـن      التعرب األطراف اإليفوارية املوقعة      - ١٧

تابو مبيكي، رئيس مجهورية جنوب أفريقيا ووسيط االحتاد األفريقـي، علـى التزامـه الشخصـي                
حبل األزمة اإليفوارية، وجلنوب أفريقيا حكومة وشعبا علـى مـا أبدتـه مـن تفـان وعلـى حفـاوة                   

 بغيـة توطيـد   ،يفـواريني الزعمـاء السياسـيني اإل  بـني  تقريـب  ال يف   ا أسـهم  االستقبال والضـيافة، ممـ    
 .السالم ومواصلة عملية املصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار
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وأعرب الوسيط عن تقديره اخلالص اللتزام الزعماء اإليفواريني حبل األزمة اإليفواريـة             -١٨
 .على وجه السرعة

 
 فخامة السيد لوران غباغبو

رئيس مجهورية كوت ديفوار
 السيد هنري كونان بيديي 

 حلزب الدميقراطي لكوتاعن 

 ديفوار
   

 االسيد احلسن درامان واتار
 عن جتمع اجلمهوريني

 السيد غيوم سورو 
 عن القوى اجلديدة

 
 

 معايل السيد سيدو إليمان ديارا
 رئيس وزراء

 حكومة املصاحلة الوطنية
 

 فخامة السيد تابو مبيكي
 رئيس مجهورية جنوب أفريقيا

 وسيط االحتاد األفريقيو
 
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٦قع االتفاق يف بريتوريا يوم و
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ــاين للرســالة املؤرخــة      ــق الث ــل / نيســان٢٥املرف ــيس  ٢٠٠٥أبري ــة إىل رئ  املوجه
 من املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة جملس األمن

 ]نكليزيةباال: األصل[
 ]٢٠٠٥أبريل / نيسان١١[

وت ديفـوار والتابعـة لالحتـاد األفريقـي مـا فتئـت       بعثـة الوسـاطة املعنيـة بكـ    أن  تعلمون،   
تؤدي عملـها، باالتفـاق مـع مجيـع األطـراف اإليفواريـة، ضـمن اإلطـار الـذي أتاحتـه اتفاقـات                       

 .ماركوسي وأكرا - لينا
ــا     ــة لرئاســة   - ويتنــاول الفصــل الثالــث مــن مرفــق اتفــاق لين ماركوســي مســألة األهلي
 ٣٥التفـاق، سـيعدل املـادة       ليع األطراف املوقعة    وهو يتضمن نصا وافقت عليه مج     . اجلمهورية

 .من دستور كوت ديفوار
لذلك حيتم الواجب على األطراف اإليفواريـة وبعثـة الوسـاطة أن تكفـل إعمـال قصـد                 

ماركوسـي، وهـو يسـعى جوهريـا إىل احتـرام مبـدأ الشـمولية فيمـا          - النص املتفق عليه يف لينـا    
 .هلية للرئاسةيتعلق باملسألة اهلامة املتمثلة يف األ

ماركوســي، اتضــح،  - وكمــا كــان الشــأن يف مناســبات ســابقة منــذ إبــرام اتفــاق لينــا 
يــل يف جنــوب أفريقيــا، أن مــن    أبر/ نيســان٦ إىل ٣خــالل اجتماعنــا املعقــود يف الفتــرة مــن     

علــى األطــراف اإليفواريــة التوصــل إىل اتفــاق بشــأن اخلطــوات الــالزم اختاذهــا لتنفيــذ  الصــعب
 .٣٥ماركوسي فيما يتعلق باملادة  - اتفاق لينا
وهلذا السبب، وبالنظر إىل ضرورة حل هذه املسألة على وجه االستعجال، فضـال عـن         

ماركوسي على أنفسهم، اُتفق علـى       - احلاجة إىل الوفاء بااللتزام الذي قطعه موقعو اتفاق لينا        
 .منها على وجه السرعةأن يبت وسيط االحتاد األفريقي يف هذه املسألة، ويعمل على الفراغ 

 من اتفاق بريتوريا بشـأن عمليـة السـالم          ١٤ويرد االتفاق احملدد هبذا الشأن يف الفقرة         
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٦يف كوت ديفوار، املؤرخ 

 تشاورت مع كل من رئيس االحتاد األفريقي، فخامـة           إىل أين  أشري يف هذه الفقرة   وقد   
 .، األمني العام لألمم املتحدةنانعالرئيس أولوسيغون أوباساجنو، وكويف 

 مـن احليـوي، مـن أجـل          ويتفقـان علـى أن     ١٤وكالمها يؤيـد القـرار الـوارد يف الفقـرة            
 الــوارد يف اتفــاق ٣٥أزمــة كــوت ديفــوار، احتــرام مضــمون التعــديل الدســتوري للمــادة   حــل
 .ماركوسي - لينا
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سـرعة، للـتمكني مـن       من الضروري السعي إىل حل هذه املسألة ب        واتفقا أيضا على أن    
ــإجراء       ــماح بـ ــرعة والسـ ــالم بسـ ــة السـ ــة عمليـ ــع عجلـ ــات االدفـ ــرين  النتخابـ ــية يف تشـ رئاسـ

 .٢٠٠٥أكتوبر /األول
ماركوسي وأكرا، يـدرك الوسـيط إدراكـا         - ومتشيا مع النهج املكرس يف اتفاقات لينا       

يالت تعـد تاما ضرورة احترام دستور كوت ديفوار، مـع مراعـاة مـا جيـب أن يـدخل عليـه مـن               
 .ماركوسي وأكرا - للتمكني من تنفيذ اتفاقات لينا

ويف هذا الصدد، يدرك الوسيط إدراكا تاما املتطلبات املتعلقـة بالتعـديالت الدسـتورية               
 . من دستور كوت ديفوار١٢٦اليت هتم الرئاسة، على النحو الوارد يف املادة 

 يف  ةالـوارد للقاعـدة    الواجـب    إيـالء االعتبـار   أن من املهم للغايـة      غري أن الوسيط يعتقد      
 أي إجـراء مـن شـأنه تقـويض السـالمة      ا ُيحظـر مبوجبـه  يت مـن الدسـتور نفسـه، والـ      ١٢٧املادة  

 .اإلقليمية لكوت ديفوار
إىل جــزأين خيضــعان اآلن ومــن دواعــي االنشــغال املشــترك أن كــوت ديفــوار مقســمة   

 .ةشك السالمة اإلقليمي لسيطرة إدارتني خمتلفتني، مما يقوض وال
 مــن دســتور كــوت ديفــوار، مــن الواضــح أن الســالمة اإلقليميــة ٤٨وخبصــوص املــادة  

لكوت ديفوار مهددة بشكل خطري ومباشر، وأن سري العمل العادي للسلطات الدسـتورية قـد               
 .تعطل

الــيت قــدمها زعمــاء كــوت  البيانــات وبصــفيت وســيطا، وبعــد اســتماعي بعنايــة جلميــع   
يع املسائل الدستورية وغريها من املسائل املذكورة أعـاله أثنـاء            أن أراعي مج   ديفوار، كان عليّ  

 .٣٥ اختاذه خبصوص املادة نظري يف القرار الالزم علّي
 مــن اتفــاق بريتوريــا، فــإنين،  ١٤ومــن حيــث الواليــة املســندة إىل الوســيط يف الفقــرة    

 باالنتخابـات   بصفيت وسيطا، أقرر مبوجب هذا أن على اجمللس الدستوري أن يقبل، فيما يتعلق            
عـت اتفـاق    ، أهلية املرشحني الذين قد تقدمهم األحزاب السياسية اليت وقّ         ٢٠٠٥الرئاسية لعام   

 .ماركوسي - لينا
ويف هــذا .  مــن املهــم أيضــا أن حنتــرم ســيادة القــانون أثنــاء تنفيــذنا هلــذا القــرار غــري أن 

يتعني سـ لـذلك   و. نونيـة الصدد، ينبغي أال جنرب اجمللس الدستوري على التصـرف بطريقـة غـري قا             
على سلطات كوت ديفوار اختاذ ما يلـزم مـن تـدابري إلضـفاء قـوة القـانون علـى قـرار الوسـيط               

 .٣٥بشأن املادة 
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وتبعا لذلك، يطلب الوسيط إىل الرئيس لوران غباغبو استخدام السـلطات الـيت خيوهلـا              
 الالزمـة علـى القـرار    ، إلضـفاء قـوة القـانون     ٤٨سيما املادة    دستور كوت ديفوار للرئيس، وال    

 .اآلنف الذكر
 إىل تنفيذ كوت ديفوار اللتزاماهتا الدولية، والسـالمة اإلقليميـة وسـري      ٤٨وتشري املادة    

 .العمل العادي للسلطات الدستورية، ومجيعها ذات أمهية يف احلالة الراهنة بكوت ديفوار
 األســـاس وتتـــيح هـــذه األحكـــام، املطبقـــة علـــى الوضـــع الـــراهن يف كـــوت ديفـــوار،  

الدستوري لرئيس اجلمهورية كي يتخذ التدابري االستثنائية الضرورية إلضفاء قوة القانون علـى             
 اجلمعيـة الوطنيـة     ي، بعد إجراء ما يلزم مـن مشـاورات مـع رئيسـ            ٣٥قرار الوسيط بشأن املادة     

 .واجمللس الدستوري
قـادا راسـخا أن     لذلك يعتقد الوسيط اعت   و. والدستور هو القانون األساسي يف أي بلد       

املهمة الرئيسية اليت تواجه الشعب اإليفـواري هـي تسـوية حالـة الطـوارئ اخلطـرية الـيت مزقـت            
الشــعب والبلــد، وأدت إىل مصــرع وتشــرد أنــاس كــثريين، فضــال عــن األزمــة االجتماعيــة          

 .واالقتصادية اليت تزداد سوءا
ري والعاجــل الــذي ويعتقــد الوســيط، واضــعا مــا تقــدم يف االعتبــار، أن التحــدي الفــو 

يواجه شعب كوت ديفوار هو العودة إىل احلياة الطبيعية واالسـتقرار عـن طريـق إعـادة توحيـد                   
البلد، وإعادة بسط سيطرة الدولـة يف مجيـع أحنائـه، وإجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية حـرة                     

 .ونزيهة
ر كــوت وينبغــي أال يــوىل االعتبــار لتنفيــذ مثــل هــذه التعــديالت املدخلــة علــى دســتو    
وهــذه هــي الطريقــة .  إال بعــد حتقيــق هــذه األهــداف مجيعهــا، إذا ارتئــي أهنــا ضــرورية،ديفــوار

الوحيــدة الكفيلــة بضــمان أن تســاعد عمليــة إعــداد الدســتور علــى توطيــد الســالم واالســتقرار  
 .والدميقراطية والوحدة الوطنية

لقـانون علـى القـرار      وأطلب أن ُتتخذ التدابري الالزمة بأسرع وقت ممكن إلضفاء قوة ا           
 . من اتفاق بريتوريا١٤الذي اختذته، بتنفيذ قرار زعماء كوت ديفوار، حسبما يرد يف الفقرة 

 مبيكيتابو ) توقيع(
 

 نسخة طبق األصل لفخامة الرئيس ألفا عمر كوناري
 رئيس جلنة االحتاد األفريقي

 مقر االحتاد األفريقي
 أديس أبابا

 


