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رئـيس   إىل    مـن األمـني العـام      ، موجهـة  ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ١٦رسالة مؤرخة     
 جملس األمن

  
كـوت ديفـوار، الـذي أبـرم يف أكـرا يف            بشـأن   يشرفين أن أشري إىل اتفاق أكرا الثالـث          

 .٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠
علـى إنشـاء فريـق رصـد     عليـه  ت األطراف املوقعـة  ق من االتفاق، اتف١٥ووفقا للمادة   
، واالحتـاد   جلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا         ممثلـي كـل مـن ا      يتألف من   ألطراف  ثالثي ا 

ومـن املقـرر أن يقـدم فريـق الرصـد تقـارير             . األفريقي، وعملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار        
ــيس ا ــا   إىل رئ ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــي، وإيلَّ  جلماع ــاد األفريق ــيس االحت  كــل ، ورئ

 .حملرز يف تنفيذ االتفاقأسبوعني عن التقدم ا
وأكـون ممتنـا لـو تفضـلتم     . ويشرفين أن أرسل إليكم طيـه التقريـر األول لفريـق الرصـد             

 .بعرضه على أعضاء جملس األمن
 نانع.  كويف أ)توقيع(
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 مرفق
 تنفيذ اتفاق أكرا الثالث  

 
 التقرير األول لفريق الرصد  

 
 مقّدمة  

/  متـوز  ٣٠ و   ٢٩(جتماع الرفيـع املسـتوى يف أكـرا         يقدم هذا التقرير عمال بتوصية اال      - ١
ة نصـف شــهري يعـّد تقــارير  ”الـذي أنشــأ فريـق الرصــد الثالثـي وطلـب إليــه أن     ) ٢٠٠٤يوليـه  

جلماعـة االقتصـادية لـدول    ارئـيس  بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق أكرا الثالـث ويقـّدمها إىل       
 .“ام لألمم املتحدةحتاد األفريقي واألمني العالورئيس اقيا غرب أفري

 
 هيكل الفريق وأسلوب عمله  

 : على النحو التايلالفريق مؤلّف - ٢
 )ارئيس(للجماعة االقتصادية  املمثل اخلاص لألمني التنفيذي ،السفري رالف أُويتشو • 
 حتاد األفريقي يف كوت ديفوارال املمثل اخلاص ل،األستاذ أندري ساليفو • 
 .يف كوت ديفواراملمثل اخلاص لألمني العام ألربت تفودجري، األستاذ  • 
 املمثــل  تعــيني، اتفــق الفريــق علــى٢٠٠٤أغســطس / آب٤خــالل اجتماعــه األول يف  - ٣

اجلماعـة االقتصـادية   وسـتقوم أمانـة عامـة مشـتركة بـني          . ها لـ  رئيسللجماعة االقتصادية   اخلاص  
سـيجتمع  و. خلـدمات للفريـق  واالحتاد األفريقي وبعثة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بتقـدمي ا       

ّنـه سـيتبادل املعلومـات باسـتمرار خـالل      ، إال أكـل أسـبوع  على حنو عادي مرة واحـدة    الفريق  
كمـا  علـى حنـو مشـترك،       ق عليهـا    سـُيوافَ و تقـارير نصـف شـهرية     سـُتعّد   كما  . اضطالعه مبهامه 

 .وقيع الرئيستمذّيلة ب على النحو املطلوب، ، ذات الصلةالثالثسُتحال إىل رؤساء املنظّمات 
 “بشـأن كـوت ديفـوار   رصد تنفيذ اتفاق أكـرا الثالـث        لإطار  ”وقد ناقش الفريق نص      - ٤

وقـرر الفريـق   . ووافـق عليـه  للجماعة االقتصادية،   األمني التنفيذي    ،قدمه حممد بن مشباس   الذي  
 ططـان  خي كيـف وعرفـة وجهـات نظرمهـا       ملرئـيس الـوزراء والـرئيس       كـل مـن     و االجتماعطلب  

وخــالل االجتمــاع مــع رئــيس   .اتفــاق أكــرا الثالــث يف املتوخــاة   العمــلأولويــاتلــف خمت نفيــذلت
أغسـطس  / آب ٩ االثـنني يـوم   ر عقـد اجتمـاع جمللـس الـوزراء          تقـر أنـه   مت التأكيد على    الوزراء،  
 .قعقد اللقاء مع الرئيس يف وقت الحوسي. ٢٠٠٤
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 اجتماعـه   منـذ سياسية  مناقشات أولية مع القوى ال    اتصاالت و وقد باشر الفريق بإجراء      - ٥
ــر و. ٢٠٠٤أغســطس / آب٦الثــاين يف  مجيــع  مــع ا يف هــذه املرحلــة تبــادل اآلراء ضــرورياعُتِب

وتوقعـات اجملتمـع     وتوقعاهتـا الجتمـاع الرفيـع املسـتوى يف أكـرا          ا بشـأن تقيـيم   القوى السياسـية    
اتفاق لينـاس   ( صدالرجلنة   بالنسبة إىل    )اتفاق أكرا الثالث   (فريق الرصد احملدد ل  دورالو ،الدويل

الـيت   احلزبيـة    التأويالتريات و بادالت يف خضّم خمتلِف التفس    هذه امل ستجرى  و).  ماركوسي -
الـذي  الثـاين   وخـالل االجتمـاع      .اتفـاق أكـرا الثالـث     بشـأن    وسائط اإلعـالم الوطنيـة    تضج هبا   

ــه ٢٠٠٤أغســطس / آب٦يف عقــد  ــذي ُدعــي إلي  متّ  يف جمموعــة الســبعة، نيياملاركوسيســ  وال
يف إبقاء العمليـة    وويهدف ذلك إىل رصد تنفيذ اتفاق أكرا الثالث         . ا هل  الرصد ح دور فريق  شر

مبــا فيهــا  ،تابعــة اإلجــراءات املّتخـذة مل ا تيسـري ها احملــدد وقتــيف الســليم وإعــداد التقـارير  امسـاره 
 .بواجباهتا والتزاماهتاء وفاشأن البالتدخل لدى األطراف 

القـادة  دور والسـيما   ،حّيـا وأن تبقيه  لية دور اجملتمع الدويل العم هوُيتوقّع أن توطّد هذ    - ٦
  الرصـد  ويـؤّدي فريـق   . كضامنني لعملية السالم   سيظلوا يعملون الذين  والتفاق  اعي  األفارقة موقّ 

دوريــن مكّملــني لبعضــهما )  ماركوســي-اتفــاق لينــاس ( الرصــد وجلنــة) اتفــاق أكــرا الثالــث(
 أعضـاء أن    ١٠ الـيت تضـم       الرصـد  ومـن شـأن جلنـة     . البعض يف عملية السالم يف كوت ديفـوار       

سـيقدم  ، يف حـني      ماركوسـي  -اتفاق ليناس   تركّز على النطاق األوسع لعملية السالم يف إطار         
إال أن  . تنفيـذ اتفـاق أكـرا الثالـث       حالـة    تقارير بشأن    فريق الرصد الثالثي، بعضويته احملدودة،      

إبقـاء اجملتمـع الـدويل والسـيما جملـس          هـو   و ،ن بعضهما البعض يف اهلدف األخري     ال يكمّ االثنني
مـن أجـل التقـدم يف    القـائم  حلفاظ علـى الـزخم      باملتزما كل االلتزام    التابع لألمم املتحدة    األمن  

 .عملية السالم
ــع  - ٧ ــاع مـ ــينيويف االجتمـ ــبعة املاركوسيسـ ــة السـ ــّدم، يف جمموعـ ــمانات و قـ ــأن با ضـ شـ

احليطـة  دعـوا الفريـق إىل ممارسـة أقصـى درجـات             الكامل بتنفيذ اتفاق أكـرا الثالـث و        االتزامهم
عظيمـا   تعاونـا  تعـاون بال اوتعّهـد ويف هذا اجملـال،     . تنفيذالوخالل  احملرز   يف رصد التقّدم     واحلذر

 وهـي  ،القـوى السياسـية  سـائر   عقـد اجتماعـات أخـرى مـع     من املقررو. جهود الفريق ملساندة  
 .واالحتاد من أجل الدميقراطية والسالماجلبهة الوطنية اإليفوارية وحزب العّمال املستقل 

 تنفيذ اتفاق أكرا الثالث  
ــوزراء يف       - ٨ ــوزراء، اجتمــع جملــس ال ــيس ال ــرئيس ورئ ــع ال /  آب٩عقــب املشــاورات م

عضــو  خــال ون كلــهم، واألربعــثنــاناالوقــد حضــره أعضــاء جملــس األمــن  .٢٠٠٤أغســطس 
صـدرت  وقـد أُ  . ه يف بعثة يف اخلـارج     واحد وهو وزير اإلعمار والتنمية املدنية الذي غاب لكون        

 ٣٨٢-٢٠٠٤ويتعلّـق املرسـوم األول ورقمـه        ).  األوىل ضـميمة انظـر ال  (ثالث مراسيم رئاسـية     
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ويعـّين  .  بإعادة ثالثة وزراء مفصـولني إىل مناصـبهم السـابقة          ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩واملؤرخ  
باســم  ناطقــا جديــدا ٢٠٠٤أغســطس / آب٩ واملــؤرخ ٣٨٣-٢٠٠٤ين ورقمــه املرســوم الثــا
 الــذي حيــلّ مكــان الســيد ، وزيــر اخلدمــة العامــة والعمالــة،لســيد هــوبرت أوىلّا هــو ،احلكومــة

ــة االقتصــادية     ــة التحتي ــر البني ــك آشــى وزي ــث ورق  .باتري ــا املرســوم الثال ــه  أم  ٣٨٤-٢٠٠٤م
أساسـا   عوكان االجتمـا  . ىل رئيس الوزراء  إ، فيتعلق بتسليم السلطة     أغسطس/  آب ٩واملؤرخ  

، تبـادل اجملـامالت  وعـالوة علـى     . مود يف احلكومـة    بعد زهاء مخسة أشهر من اجل      “لقاء”مبثابة  
علـى غـرار   شـىت  رئـيس الـوزراء تبـادال بعـض وجهـات النظـر بشـأن مسـائل           أفيد بأن الرئيس و   

 وهنــج الــوزيرين حيــال ، وحالــة األمــن العــام يف البلــد،حقــوق اإلنســان واإلفــالت مــن العقــاب
 .رجاء البالد وعملية السالم عامةسلطة الدولة وخدماهتا يف أرقعة  ومد ،العمل ومسؤولياهتما

أغســطس / آب١٢عقــد اجتماعــات الحقــة جمللــس الــوزراء أيــام اخلمــيس  مــن املقــرر  - ٩
وقــد أشــري إىل أنــه جيــب  . ٢٠٠٤أغســطس / آب١٩أغســطس واخلمــيس / آب١٧والثالثــاء 

إجنـاز بعـض التـدابري خـالل        احترام اجلدول الزمين للمـداوالت مـن أجـل تنفيـذ التـزام الـرئيس ب               
تنادا إىل اسـ و .)الضميمة الثانيـة (وقد أصدر بيان عند اختتام اجمللس   .  أكرا بعد اجتماع شهرين  

مكانيـات التقـّدم يف     ، ينبئ اجتمـاع اجمللـس هـذا بـاخلري يف مـا يتعلّـق بإ               كل اإلشارات والتقارير  
 .تنفيذ اتفاق أكرا الثالث

 الفريقعن 
 أُويتشورالف  )توقيع(

 )لرئيسا(
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 الضميمة األوىل
 ] بالفرنسية:األصل[

 مجهورية كوت ديفوار  
 

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٩ املؤرخ ٣٨٢-٢٠٠٤املرسوم رقم   
 بإعادة أعضاء إىل حكومة املصاحلة الوطنية  

 
 ؛إن رئيس اجلمهورية 
 بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، رئيس احلكومة؛ 
 نظرا إىل الدستور؛ 
 بتعــيني ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثــاين ٢٥ املــؤرخ ٤٤-٢٠٠٣ســوم رقـم  ونظـرا إىل املر  

 رئيس الوزراء؛
، بتعـيني أعضـاء     ٢٠٠٣مارس    / آذار ١٣ املؤرخ   ٦٥-٢٠٠٣ونظرا إىل املرسوم رقم      

 ٣٤٦-٢٠٠٣حكومــة املصــاحلة الوطنيــة، بصــيغته املعدلــة واملكملــة بواســطة املرســومني رقــم   
 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ ٣٤٩-٢٠٠٣رقم  و٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢املؤرخ 

، بإهنــاء مهــام ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٨ املــؤرخ ٣١٨-٢٠٠٤ونظــرا إىل املرســوم رقــم   
 ؛وزيري الدولة غيوم كيغبافوري سورو، وباتريك أشي، والوزير يوسف سوماهورو

 :يقرر ما يلي 
 

 :١املادة 
باتريـك أشـي،     السيد   غيوم كيغبافوري سورو، وزير الدولة ووزير االتصاالت،      السيد   

يوســف ســوماهورو، وزيــر التعلــيم  الســيد وزيـر الدولــة ووزيــر اهلياكــل األساســية االقتصــادية، 
الــذين ســبق إقصــاؤهم عــن حكومــة املصــاحلة الوطنيــة ُيعــادون إليهــا   ،  املهــيندريبالفــين والتــ

 .وتوكل إليهم نفس املهام
 :٢املادة 

مجيع األحكام السابقة املناقضـة ألحكـام هـذا املرسـوم الغيـة، وعلـى األخـص أحكـام                   
 . املشار إليه أعاله٢٠٠٤مايو / أيار١٨ املؤرخ ٣١٨-٢٠٠٤املرسوم رقم 
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 :٣املادة 
ُينشر هذا املرسوم، الذي يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، يف اجلريدة الرمسيـة                

 .جلمهورية كوت ديفوار
 .٢٠٠٤أغسطس / آب٩ يف أبيدجان، يف حتريرا 

 باغبو لوران )توقيع( 
 
 

 نسخة طبق األصل
 بشهادة األمني العام للحكومة
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بتعـــيني نـــاطق رمســـي  ٢٠٠٤أغســـطس / آب٩ املـــؤرخ ٣٨٣-٢٠٠٤املرســـوم رقـــم   
 احلكومة باسم

 
 ؛إن رئيس اجلمهورية 
 بناء على اقتراح من رئيس الوزراء، رئيس احلكومة؛ 
 را إىل الدستور؛نظ 
 بتعــيني ٢٠٠٣ينـاير  / كـانون الثــاين ٢٥ املــؤرخ ٤٤-٢٠٠٣ونظـرا إىل املرســوم رقـم    

 رئيس الوزراء؛
، بتعـيني أعضـاء     ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٣ املـؤرخ    ٦٥-٢٠٠٣ونظرا إىل املرسوم رقم      

 ٣٤٦-٢٠٠٣حكومــة املصــاحلة الوطنيــة، بصــيغته املعدلــة واملكملــة بواســطة املرســومني رقــم   
 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ ٣٤٩-٢٠٠٣رقم  و٢٠٠٣سبتمرب /يلول أ١٢ املؤرخ

 بإعـــادة ،٢٠٠٤أغســـطس / آب٩ املـــؤرخ ٣٨٢-٢٠٠٤املرســـوم رقـــم ونظـــرا إىل  
 ؛أعضاء إىل حكومة املصاحلة الوطنية

 
 :يقرر ما يلي 

 :١املادة 
 .اسم احلكومةُيعني السيد هيوبري أوالي، وزير األشغال العامة والعمالة ناطقا رمسيا ب 

 :٢املادة 
 .مجيع األحكام السابقة املناقضة ألحكام هذا املرسوم الغية 

 :٣املادة 
ُينشر هذا املرسوم، الذي يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه، يف اجلريدة الرمسيـة                

 .جلمهورية كوت ديفوار
 .٢٠٠٤أغسطس / آب٩ يف أبيدجان، يف حتريرا 

 وباغب لوران )توقيع( 
 نسخة طبق األصل

 األمني العام للحكومةبشهادة 
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بتفويض سلطات لـرئيس     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩ املؤرخ   ٣٨٤-٢٠٠٤املرسوم رقم     
 الوزراء يف حكومة املصاحلة الوطنية

 
 ؛إن رئيس اجلمهورية 
  منه؛٥٣نظرا إىل الدستور، وخاصة املادة  
 بتعــيني ٢٠٠٣ينـاير  /اين كـانون الثــ ٢٥ املــؤرخ ٤٤-٢٠٠٣ونظـرا إىل املرســوم رقـم    

 رئيس الوزراء؛
ــم    ــوم رقــ ــرا إىل املرســ ــؤرخ ٦٢-٢٠٠٣ونظــ ــارس  / آذار١٠ املــ ــنح ٢٠٠٣مــ ، مبــ

 املـؤرخ   ٩٠-٢٠٠٣صالحيات لرئيس الوزراء، بصيغته املعدلة واملكملة بواسطة املرسوم رقـم           
 ؛٢٠٠٣ أبريل/ نيسان١١
 

 :يقرر ما يلي 
 :١املادة 

ويف إطـار أدائـه ملهامـه ُيمـنح         . ل احلكومـة وتنسـيقها    يقوم رئيس الـوزراء بتسـيري أعمـا        
رئــيس الــوزراء بــالتفويض جــزءا مــن اختصاصــات رئــيس اجلمهوريــة، وعلــى األخــص حتديــد   

 .ماركوسي - سياسة املصاحلة الوطنية، وتنفيذ اإلجراءات املترتبة على اتفاقات لينا
 :وبتلك الصفة يتوىل رئيس الوزراء مبا يلي 

 ومة الذي جيمع كافة أعضاء احلكومة؛ترأس جملس احلك • 

 د؛ومة فيما يتعلق بإعادة بناء البلتنفيذ برنامج عمل احلك • 

تنســيق العالقــات مــع املنظمــات اإلمنائيــة ومنظمــات التمويــل الثنائيــة واملتعــددة  كفالــة  • 
األطـــراف، بالتعـــاون مـــع وزارة الدولـــة، وزارة االقتصـــاد واملاليـــة ووزارة التخطـــيط  

 والتنمية؛

نــزع ســالح احملــاربني وتســرحيهم وإعــادة     تنفيــذ سياســة احلكومــة يف جمــال    كفالــة  • 
 ؛إدماجهم

 :تنسيق سياسات احلكومة يف اجملاالت التالية • 

 تنظيم إطار االقتصاد الكلي وتوازنه؛ -  

 تشجيع اإلدارة الرشيدة؛ -  
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 التحكم يف النمو السكاين واهلجرة؛ -  

 تعزيز القدرات؛ -  

 فحة الفقر؛مكا -  

 إعادة إدماج ضحايا احلرب؛ -  

 إعادة بناء قوات الدفاع واألمن؛ -  

 إعادة جتميع القوات؛ -  

 اإلعداد لالنتخابات لضمان مصداقيتها وشفافيتها؛ -  

 حتديد هوية السكان؛ -  

 اإلصالح االقتصادي؛ -  

 حتسني اجلهاز القضائي؛ -  

 إعادة سلطة الدولة؛ -  

 مة األراضي الوطنية؛ضمان سال -  

 تعزيز العدالة؛ -  

 .إعادة هيكلة اإلدارة واخلدمات العامة -  

 :٢املادة 
ُيطلــع رئــيس الــوزراء رئــيس اجلمهوريــة بانتظــام علــى مــدى إجنــاز املهــام املوكلــة إىل     

حكومة املصاحلة الوطنية، وفقا للسلطات املمنوحة له يف هذا املرسوم، يف إطار تنفيـذ اتفاقـات                
 .ماركوسي واتفاق أكرا الثاين - الين

 :٣املادة 
مدة السلطات املمنوحة يف هذا املرسوم حمدودة بفتـرة ال تتجـاوز تـاريخ إعـالن نتـائج               

 .ة املقبلة الرئاسينتخاباتاال
 :٤املادة 

 ٦٢-٢٠٠٣وُيلغـي املرسـومني     . يبدأ نفاذ هذا املرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليـه          
 املشـــار ٢٠٠٣أبريـــل /نيســـان ١١ املـــؤرخ ٩٠-٢٠٠٣ و ٢٠٠٣س مـــار/ار آذ١٠املـــؤرخ 

 .إليهما أعاله، وحيل حملهما
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 :٥املادة 
ــدة       ــوزراء، رئــيس احلكومــة تنفيــذ هــذا املرســوم الــذي ُينشــر يف اجلري يتــوىل رئــيس ال

 .الرمسية جلمهورية كوت ديفوار
 .٢٠٠٤أغسطس / آب٩ يف أبيدجان، يف حتريرا 

 باغبو لوران )توقيع( 
 
 
 خة طبق األصلنس

 بشهادة األمني العام للحكومة
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 الضميمة الثانية
 

 ]بالفرنسية: األصل[
 

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٩من جملس الوزراء املعقود يف بيان   
، ٢٠٠٤أغســطس / آب٩عقــد جملــس الــوزراء جلســة يف قصــر رئاســة اجلمهوريــة يف  

وريـة السـيد لـوران      ، حتت رئاسـة معـايل رئـيس اجلمه        ٣٠/١٢ إىل الساعة    ٣٠/١١من الساعة   
 .باغبو

ويف مستهل اجللسة ألقى رئيس الوزراء كلمة باسم أعضـاء احلكومـة هنـأ فيهـا رئـيس                   
اجلمهوريــة علــى خطــاب التهدئــة والتشــجيع الــذي وجهــه إىل الــبالد مبناســبة الــذكرى الرابعــة  

 .واألربعني الستقالل كوت ديفوار
ف أعمـال احلكومـة أن كـل وزيـر        وكذلك أبلغ رئيس الوزراء اجمللس، يف إطار اسـتئنا         

 .سوف يتلقى عما قريب تعميما يذكره مبهامه وواجباته باعتباره عضوا يف احلكومة
وبــدوره ألقــى رئــيس اجلمهوريــة كلمــة أشــار فيهــا إىل أن هــذا االجتمــاع جلســة           

.  جملـس الـوزراء انعقـد مـن جديـد السـتئناف أعمـال احلكومـة               أنللتعارف، وقـال إنـه ُيسـعده        
هـذه الفرصـة ليعيـد إىل األذهـان أن كـوت ديفـوار، فضـال عـن تنفيـذ اتفاقـات                      يغتنم   وقال إنه 

الســالم، تعــاين مــن مشــاكل هيكليــة تتعلــق بــالفقر والصــحة والتعلــيم واألمــن، وهــي مشــاكل   
 .ت مضى، وعلينا التصدي هلاقتتطلب منا اهتماما أكثر من أي و

ــة، طلــب       ــأخري الشــديد يف عمــل احلكوم ــدارك الت ــد   وســعيا لت ــة عق ــيس اجلمهوري رئ
، وكــذلك الــدعوة إىل عقــد ٢٠٠٤ أغســطس/آب ١٢اجتمــاع جمللــس الــوزراء يــوم اخلمــيس 

األولويـة يف القضـايا العاجلـة املعلقـة لـدى           سـبيل   اجتماعني آخرين األسبوع القادم للنظر علـى        
ــة األخــرية ذات       ــال النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــدل، وإكم ــة، ويف وزارة الع ــر اخلارجي وزي

 .صلة باتفاق ماركوسيال
وأعلــن رئــيس اجلمهوريــة أنــه دعــا النــواب إىل عقــد جلســة اســتثنائية للنظــر يف هــذه     
وشدد رئيس اجلمهورية على دوره ككفيل حلرمة الدستور، وأن من واجبـه احتـرام              . النصوص

وطلـب مـن اجلميـع العمـل        . الدستور وضمان احترامه، وفقا لليمني اليت أداها عند توليه مهامه         
ن أجل التوفيق حبكمة بـني الدسـتور وبـني االتفاقـات املربمـة الـيت يـتعني علينـا مجيعـا تنفيـذها                        م

 .برتاهة وحسن نية
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وفيما يتعلق باتفاق أكرا الثالث أعلن رئـيس اجلمهوريـة أن مـا ينبغـي تنفيـذه قـد ُدوِّن                     
 .رمسيا

وقـع يف املمـر     وأبلغ وزير الدولة وزير النقل رئيس اجلمهوريـة باحلـادث اخلطـري الـذي                
ــوم الســبت   ) GESCO(اخلــاص بشــركة جيســكو    ــون، ي ، ٢٠٠٤أغســطس / آب٧يف يوبوغ

وأعـرب رئـيس اجلمهوريـة عـن        .  وجـرح مثانيـة أشـخاص      والذي أسفر عن وفاة شخص واحد     
ــة    ــة واألمني ــا الدفاعي ــه إىل أســرة  . أســفه هلــذا التصــرف اجلديــد املشــني لقواتن وقــدم أحــر تعازي

وطلـب رئـيس اجلمهوريـة      . مع اجلرحى ومتـىن هلـم شـفاء عـاجال         الضحية، وأعرب عن تعاطفه     
 الـدفاع واألمـن بالعمـل بسـرعة إللقـاء الضـوء علـى        يوأمر وزيـر .  دوءمن اجلميع االلتزام باهل 

 .هذه املسألة وحتديد املسؤوليات
 

  هيوبريأوالياألستاذ 
 وزير األشغال العامة والعمالة
 الناطق الرمسي باسم احلكومة

 


