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ر لألمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف  ـــن عــشـــــي الثامـــــر املرحلـــــالتقري  
 كوت ديفوار 

 
 مقدمة - أوال 

لـس األمـن واليـة      فيـه جم  ، الذي جـدد     )٢٠٠٨ (١٨٢٦أعد هذا التقرير عمال بالقرار       - ١
ينـاير  /ين كـانون الثـا  ٣١عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وقـوة ليكـورن الفرنـسية حـىت                  

، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥يتجـاوز     أن أقدم تقريـرا يف موعـد ال         مين  وطلب ،٢٠٠٩
أهـم  ويغطـي التقريـر     . النتخاباتلاحلالة يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك األعمال التحضريية          عن  

 ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١٠ كـــوت ديفـــوار منـــذ تقريـــري املـــؤرخ     الـــيت شـــهدهتا التطـــورات 
)S/2008/451 .( 

 
 التطورات السياسية  - انياث 

وكثفـت  .  خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض        اجيابيـ إاملناخ السياسي يف كوت ديفوار      ظل   - ٢
مع تـسارع وتـرية     التوعية يف مجيع أحناء البلد      أنشطة محالهتا لإلعالم و   مجيع األحزاب السياسية    

 حبريـة   التنقل األحزابالقادة السياسيني ونشطاء    كان بإمكان   و. النتخابات الرئاسية التحضري ل 
تـان الغربيـة والـشمالية اللـتني كانتـا يف حالـة اضـطراب         املنطقيف ذلـك يف مجيع أحنـاء البلـد، مبـا       

 يف ياموسـوكرو    اوطنيـ اإليفوارية احلاكم مؤمترا    جلبهة الشعبية   وعقد حزب ا  . حىت ذلك الوقت  
. ابـات الرئاسـية   النتخا ا لـه يف    الرئيس لوران غبـاغبو مرشـح      عني خالله  ،أغسطس/ آب ٣٠يف  

 رئيس احلزب، سيمون غباغبو، محلة ملدة أسبوعني يف اجلزء الشمايل من الـبالد،              ةنائبونظمت  
 وخالل احلملة، دعـت إىل التعجيـل        . وتافرييه  وكاتيوال ه وداباكاال بواكيزارت خالهلا بيومي و   

إعــادة  وهاتــسرحي ســالح القــوى اجلديــدة ورتعذات الــصلة بــتنفيــذ أحكــام اتفــاق واغــادوغو ب
 . إنشاء قوات مسلحة موحدة قبل االنتخاباتها وإدماج
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 ملـدة أسـبوع يف منطقـة        املعـارض محلـة توعيـة     الدميقراطي لكوت ديفوار    ونظم احلزب    - ٣
 لالنتخابات الرئاسية، الرئيس السابق هنـري       ومرشحه زعيم احلزب    قام يف حني    ،بانداماوادي  

ــةيــه، يكونــان بيد ــه أغــسطس، /آبشــهر يف يــام أملــدة ســتة مشــال البلــد  جبول حيــث زار بيومي
كبـار مـن حـزب جتمـع        ونظـم مـسؤولون     . وكـاتيوال وساكاسـو   وداباكاال ودجيبونوا    هبواكيو

، محـالت   ه، هنرييـت دياباتيـ    ة العامـة للحـزب    األمينم   فيه ن، مب  التابع للحسن واتارا   اجلمهوريني
اقتحمـت  أغـسطس،   / آب١٠  يـوم ليلـة ويف . أغـسطس /مماثلة يف جنـوب شـرق الـبالد يف آب     

 ه الـسيدة دياباتيـ    الفنـدق الـذي كانـت تقـيم بـه          املـوالني للحـزب احلـاكم        نجمموعات من الشبا  
 إىل العــودة مــن هالــسيدة دياباتيــومتكنــت . مهامجــة أتبــاع حزهبــا وحاولــت والوفــد املرافــق هلــا
د عقــأكتــوبر،  / تــشرين األول٤ويف . ساعدة مــن قــوات األمــن اإليفواريــةمبــأبيــدجان بــسالم 

ــوطين جتمــع اجلمهــوريني مــؤمتره  حــزب  ــذييف ياموســوكرو ال ــه  عــني ال ــارا ااحلــسن وخالل ت
 اجملتمـع املـدين     كثفـت تنظيمـات   ،  ويف تلـك األثنـاء    .  يف االنتخابـات الرئاسـية املقبلـة       ا له مرشح

 أنـشطتها خـالل الفتـرة االنتخابيـة     لتنظـيم مدونة قواعـد سـلوك   ، حيث اعتمدت   أيضا أنشطتها 
 . راقبة تنفيذ اتفاق واغادوغوآلية ملأحدثت و
ــسيد ي  الــيت يعقــدها  نتظمــةاملشاورات ويف إطــار املــ  - ٤ ــشوي، . ج. ممثلــي اخلــاص، ال ت

رئـيس  و، مبـن فـيهم الـرئيس غبـاغبو،          لكـوت ديفـوار    الـسياسيني    الزعمـاء واصل اجتماعاته مع    
ــوزراء  ــوم ال ــه   غي ــسيد بيديي ــسيد وســورو، وال ــاراال ــة   وات ــشأن حال ــادل اآلراء ب ــال ، لتب األعم

تنفيـذ   ل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار          الدعم املقدم من    التحضريية للعملية االنتخابية و   
شاملة الـ منيـة   األطـة   الزعمـاء الـسياسيني بـشأن اخل      مـع   وتشاور املمثل اخلاص    . اتفاق واغادوغو 

يف كـوت   ة  عملية األمم املتحد  باالشتراك مع    اإليفواريةقوات األمن   وضعتها  لالنتخابات، اليت   
وباإلضافة إىل ذلك، عقد مـشاورات منتظمـة مـع ميـسر عمليـة الـسالم                . ليكورنديفوار وقوة   

 بـشأن املـسائل املعلقـة املتـصلة بتنفيـذ           ،رئيس بوركينا فاسـو بليـز كومبـاوري        يف كوت ديفوار  
 .اتفاق واغادوغو

 املوقعـة علـى     رافاألط من ممثلي    املؤلفة اجتماعني للجنة التقييم والرصد،      املّيسروعقد   - ٥
وعقـد  . قـد تعتـرض طريقـه      أي عقبـات     وتذليل ملراقبة تنفيذ االتفاق     واملنشأةاتفاق واغادوغو،   

 رئيس الوزراء سورو، وأعضاء اجلهـاز االستـشاري         حبضوريوليه  / متوز ١٠االجتماع األول يف    
 يف ن الـدويل وزيـر الدولـة للتعـاو    و،  مامبيـه الدويل، ورئيس اللجنة االنتخابية املـستقلة، روبـرت         

 القيود اللوجستية اليت تعوق بـدء       إزالةخالل االجتماع سبل    نوقشت  و. أالن جويانديه ،  فرنسا
 ١٧ إىل   ١٥وعقـد االجتمـاع الثـاين يف الفتـرة مـن            . حتديـد هويـة النـاخبني وتـسجيلهم       عملييت  
يـد  مسألة مطروحة منذ وقت طويل، هي حتد      ركز على التدابري الرامية إىل حل       وسبتمرب  /أيلول

الــرئيس وأجــرى .  يف اجلــيش اجلديــدإدماجهــا ينبغـي  الــيت اجلديــدة القــوىأفــراد رتـب وأعــداد  
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يوليه إلجراء مـشاورات    /متوز ٢٨ وزار واغادوغو يف     املّيسرة مع   غباغبو أيضا اتصاالت منتظم   
 . بشأن عملية السالم

 
 احلالة األمنية  - ثالثا 

بيد أن عـددا مـن احلـوادث األمنيـة          .  العموم علىاحلالة األمنية يف البالد مستقرة      ظلت   - ٦
أكتـوبر،  / تـشرين األول   ٤في  ف. أكتوبر/املثرية للقلق وقعت يف أبيدجان يف أوائل تشرين األول        

حتديــد منعــت بــدء عمليــة جمموعــات مــن الــشبان املــوالني للحــزب احلــاكم أفــادت التقــارير أن 
عــدم وجــود مــسؤولني مــن  بمــربرة ذلــك ،أبيــدجانب كوكــودي هم يفتــسجيل النــاخبني وهويــة

 دخـول مقـر   مـسلحون ن ومهامجحاول أكتوبر، / تشرين األول  ٦ويف  . املعهد الوطين لإلحصاء  
 حـزب جتمـع   محلـة  تنـسيق  أيـضا  يتوىل، الذي  تانوهإقامة وزير البناء واإلسكان، مارسيل آمون     

 . املعارضاجلمهوريني 
يف منـاطق   فتـرة قيـد االسـتعراض       عنها خـالل ال   بلغ  منية اليت أ  أهم احلوادث األ  نتجت  و - ٧

 اجلديـدة وقـوات الـدفاع واألمـن         ت هبـا عناصـر سـاخطة مـن القـوى          عن مظاهرات قامـ   أخرى  
 يف إدماجهــا مــن ترتيبــات اســتيائهااإلعــراب عــن وواصــلت عناصــر القــوى اجلديــدة . الوطنيــة

، أغـسطس / آب ١٨فـي   ف. عـادة اإلدمـاج   املتاحـة إل  فـرص   مـن ال   و املزمع إنـشاؤه  اجليش اجلديد   
، مطـالبني   اجلديـدة فرد مـن املقـاتلني اجملمعـني التـابعني للقـوى             ٢٠٠أكثر من   تظاهر يف بواكيه    

كانـت تقـوم سـابقا     اجلديـدة الـيت   القـوى  عناصـر  طالبـت ، يف حـني   هلـم بصرف بدالت شهرية 
حتجاجـات بـصورة    واستمرت اال .  هلا دفع العالوات املستحقة  بجلسات احملاكم املتنقلة    بتنظيم  

 يف  خـتلط مـن اللـواء امل     عناصـر    تظاهرتيوليه،  / متوز ٢٦ويف  . أغسطس/ هناية آب  متقطعة حىت 
عناصــر مــن احتجــت ســبتمرب، / أيلــول٢٦ويف .  هلــاالبــدالت املــستحقةنغاتــادوليكرو مطالبــةً ب

مكافـآت   احلكومـة    عـدم دفـع   ياموسـوكرو علـى     يف داوكـرو و   قوات الدفاع واألمن اإليفوارية     
 اجلديـدة ورئـيس الـوزراء       القوى من   ؤولني رفيعي املستوى   مس تدخالتوساعدت  .  هلا رباحل

 . سورو على استعادة اهلدوء يف بواكيه
بـسبب  بـني اجملتمعـات احملليـة       نتيجة التـوتر    أخرى  مناطق  يف  وظل الوضع مدعاة للقلق      - ٨

ضـرابات  ، فـضال عـن اإل     املنطقة الغربيـة   األراضي وغريها من الرتاعات، وخاصة يف        الرتاع على 
لـبالد،  ا غـرب فـي  ف.  احتجاجا علـى ارتفـاع تكـاليف املعيـشة يف املنـاطق احلـضرية           هراتواملظا

قتـل  يوليـه،   / متوز ١٠ويف  . بانعدام األمن قطاع الطرق املسلحني شعورا حادا      هجمات  خلقت  
ــصران ــواء املخــتلط مل  مــن عن ــرابط   الل ــة امل ــادة املتكامل ــاميينكرو ركــز القي ــصبه  يف ف يف كمــني ن
غــادر وبعــد هــذا احلــادث، . ن بدوريــة يف املنطقــةاة، بينمــا كانــا يقومــ اهلويــو جمهولــأشــخاص

تـدخلت عمليـة    يوليـه،   / متـوز  ١٩ويف  .  إليهـا   العـودة  رافـضني  عناصر اللواء املخـتلط فـاميينكرو     
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لفـض اشـتباكات وقعـت يف بونـا مشـال            الفرنسية   وقوة ليكورن يف كوت ديفوار    األمم املتحدة   
 إىل ١٢يف الفتــرة مــن و. مــن الــشبانجلديــدة وجمموعــة  االقــوى بــني عناصــر مــن شــرق الــبالد

 احتجاجـا علـى    مظـاهرة عنيفـة    منظمات اجملتمع املـدين       إحدى أعضاءنظم  أغسطس،  /آب ١٥
.  الــبالد اجلديــدة يف منطقــة بونــدوكو شــرقالقــوىاســتغالل املــوارد الطبيعيــة مــن قبــل عناصــر 
ديفـوار   كـوت مشـال شـرق     تقع  ة  يف قري عنيفة  طائفية  ووردت أيضا أنباء عن وقوع اشتباكات       

 . وقوع عدة إصاباتشخاص وأسبتمرب، مما أسفر عن مقتل مثانية / أيلول٣يف 
ال يزال هناك جو من انعدام األمن يف اجلزء الغريب من البالد، وكذلك يف أجزاء مـن                و - ٩

، ويـة على يد قطاع طـرق جمهـويل اهل        نتيجة الستمرار اهلجمات العشوائية      ،منطقة الثقة السابقة  
 يف املــدن أشــد خطــورةال تــزال احلالــة و. اغتــصاب النــساءمبــا فيهــا العنــف أعمــال إضــافة إىل 

قـرب  بينـاو   بـانغولو، وال سـيما يف       و هدويكويـ الرابطـة بـني     علـى طـول الطريـق       الواقعة  والقرى  
 . ه بالقرب من دويكويبلوديه وتوازيوبانغولو، وكذلك 

 للحالــة األمنيــة يف  شــامالا تقييمــوت ديفــوار يف كــوقــد أعــدت عمليــة األمــم املتحــدة - ١٠
، فـضال   للمخـاطر  حتليل مفـصل      ذلك مباشرة، مبا يف  والتالية هلا   النتخابات  االسابقة على   الفترة  

. االنتخابـات املخـاطر والتهديـدات األمنيـة ذات الـصلة ب          للحـد مـن       الـالزم اختاذهـا    تدابريالعن  
: لتقليـل مـن هـذه املخـاطر والتهديـدات األمنيـة           ومن شأن العوامـل التاليـة مجيعهـا اإلسـهام يف ا           

التــصديق ودور ؛  بامليــسراملنــوطالوســاطة والتحكــيم دور احلاليــة، مبــا فيهــا والترتيبــات املــوارد 
اجلهــات املعنيــة احملليــة تــها مــن قبــل  ورصــد االنتخابــات ومراقب؛ممثلــي اخلــاصالــذي يقــوم بــه 

 بـني   البنـاءة عمـل العالقـة  و؛ اإليفـواريني ياسيني لتـشاور الـدائم بـني القـادة الـس      اآلية  و؛  والدولية
 عملية األمم املتحـدة   وموارد اجليش والشرطة املتوفرة لدى      رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ؛      

الـدفاع  قـوات    القائمـة حاليـا بـني قـادة           املتينـة  ليكـورن؛ وعالقـة العمـل     يف كوت ديفوار وقـوة      
ــواألمــن  ــدة ة والقــوىالوطني ــة األمــم املتحــدة  ووقــوة ليكــورن  اجلدي . ديفــوار  يف كــوتعملي
التعزيـز املـشتركة بـني    إىل ترتيبـات  بـاللجوء  ،  عنـد اللـزوم    ا ستوصـي،  أهنـ أيـضا   العملية  وأفادت  
 أو   االنتخابـات  اليت تـسبق   خالل الفترة    ،)٢٠٠٥ (١٦٠٩املنصوص عليها يف القرار     البعثات،  
 وزعمـاء كـوت ديفـوار       ّيـسر املويف غضون ذلـك، مـا زالـت املـشاورات مـستمرة بـني               . تعقبها
 . وبعدهاأثناء االنتخاباتيف ترتيبات أمنية كافية وضع  اختاذ تدابري أخرى لضمان بشأن
ووضــعت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، بالتــشاور مــع قــادة قــوات الــدفاع  - ١١

تـدابري  واألمن والقوى اجلديدة، خطة أمنية لالنتخابات تـستهدف تـوفري األمـن الـشامل باختـاذ                 
وتأخـذ اخلطـة يف   . منها منع التنقل غري املشروع للجماعات املسلحة عرب حدود كوت ديفـوار        

حسباهنا التهديـدات احملتملـة الـيت كـشف عنـها التقيـيم الـذي أجرتـه العمليـة، وتراعـي كـذلك                       
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ويف غضون ذلك، تواصل القـوات التابعـة   . حساسية الفترة اليت تعقب إعالن نتائج االنتخابات    
لية دورياهتا داخل البلد، وعلى طول احلدود اإليفواريـة الليربيـة باالشـتراك مـع بعثـة األمـم          للعم

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت العمليــة أيــضا بعقــد اجتماعــات    . املتحــدة يف ليربيــا
للتنــسيق واالتــصال مــع البلــدان املتامخــة لكــوت ديفــوار، وهــي غانــا وغينيــا وبوركينــا فاســو،    

 .تيبات أمنية على طول احلدود املشتركة يف إطار التحضري لالنتخابات املقبلةلوضع تر
 

 احلالة اإلنسانية -رابعا  
ويعـزى  . استمر حتـسن احلالـة اإلنـسانية العامـة يف البلـد أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            - ١٢

 تـوطني املـشردين     ذلك جزئيا إىل استمرار التطور اإلجيايب لعملية السالم وتواصل عمليـة إعـادة            
وحتقـق تقـدم بـالغ األمهيـة بقيـام منـّسق الـشؤون اإلنـسانية يف كـوت ديفـوار، بـإغالق                     . داخليا

ويف هـذه األثنـاء   . يوليـه / متـوز ٣١مركز العبور املخّصص للمشردين يف غيغلو بـصفة رمسيـة يف       
سـتجابة  يعكف الشركاء يف جمـايل الـشؤون اإلنـسانية والتنميـة علـى النظـر يف وضـع آليـات لال                    

فقـد أفـاد برنـامج      . املالئمة من أجل معاجلة حالة انعدام األمن التغذوي والغذائي يف مشال البلد           
، بالتعـاون مــع  ٢٠٠٨يوليـه  /األغذيـة العـاملي أن النتـائج األوليــة ملـسح تغـذوي أُجـري يف متــوز      

أن ســوء الربنــامج التغــذوي الــوطين ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، تــبني 
وأوضح هـذا املـسح كـذلك أن احلالـة          . يف املائة  ١٧,٥التغذية قد وصل إىل نسبة عالية قدرها        

التغذوية للسكان يف هذه املناطق قد تدهورت تدهورا حادا منـذ املـسح املـشترك الـذي أُجـري       
 . يف املائة١٢,٥ والذي بلغت فيه هذه النسبة حنو ٢٠٠٦يف عام 

 
 دياالنتعاش االقتصا -خامسا  

علــى اجلبهــة االقتــصادية، تــشري التقــديرات إىل أن النــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي قــد   - ١٣
. “فوائـد الـسالم  ”، بفضل انتعاش قطـاع البتـرول و       ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢,٥ارتفع بنسبة   

، وُيعزى ذلـك أساسـا إىل زيـادة         ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٥وُينتظر أن ترتفع نسبة التضخم إىل       
وتشري التوقعات املتعلقة برصـيد احلـساب اجلـاري إىل وجـود            . سعار العاملية لألغذية والطاقة   األ

، بفـضل زيـادة الفـائض       ٢٠٠٨ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام                ٤,٧فائض ُيعادل   
أمـا التـدابري اهليكليـة الراميـة إىل حتـسني بيئـة             . التجاري نتيجـة ارتفـاع أسـعار الـسلع األساسـية          

ــات       ــذ إالّ بعــد االنتخاب ــن ُتنفّ ــصادي فل ــامج االنتعــاش االقت ــة وإىل دعــم برن . األعمــال التجاري
وُينتظر أن تؤدي هذه املبـادرات، وال سـيما اإلصـالحات الـيت متـس احلاجـة إليهـا يف قطاعـات                     
الطاقــة والكاكــاو والــنب، مقترنــة بتحــسينات يف جمــايل الــشفافية واإلدارة املاليــة العامــة، إىل         

 .ع اجلهات املاحنة على تقدمي دعم قوي لربنامج التعمريتشجي
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، ممـا سـاعد علـى خفـض العجـز      ٢٠٠٧وجنحت احلكومة يف زيادة اإليرادات يف عـام       - ١٤
وُينتظـر أن يـستمر حجـم اإليـرادات احملـصلة      .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل  ١,١املايل إىل   

 يف إدارة الـضرائب يف املنـاطق الـشمالية وزيـادة             مـع توّسـع احلكومـة      ٢٠٠٨يف التزايد يف عـام      
 ٢٠٠٨وُينتظــر أن يرتفــع اإلنفــاق اإلمجــايل يف عــام   . عائــدات الــنفط بفــضل ارتفــاع أســعاره 

 يف املائـة    ٠,٤ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وأن يتقلّص العجـز املـايل إىل               ١٩,٩ليصل إىل   
ــايل   ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــن النـ ــات . مـ ــل التوقعـ ــرة  وتظـ ــصادية للفتـ ــة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ االقتـ  مرهتنـ

بــالتطورات الــسياسية، ألن اســتمرار حالــة الــسلم يف البلــد وإجــراء االنتخابــات مهــا الــشرطان   
. املـــسبقان لالنتعـــاش االقتـــصادي واالســـتئناف الكامـــل للـــدعم املقـــدم مـــن اجلهـــات املاحنـــة   

زارة التخطـيط لـصياغة     وتواصلت خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض اجلهـود الـيت تقودهـا و               
 .أكتوبر/استراتيجية للحد من الفقر توطئة للمصادقة املرتقبة عليها قبل آخر تشرين األول

 
 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو  -سادسا  

، يـسعى إىل    ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٤جيدر التذكري بأن اتفاق واغادوغو، الـذي ُوقـع يف            - ١٥
بإزالة منطقة الثقة اليت كانـت تقـسم البلـد؛ وإعـادة            حل األزمة يف كوت ديفوار بالقيام أساسا        

بسط إدارة الدولة يف مجيـع أرجـاء البلـد؛ وحـل امليليـشيات، ونـزع سـالح احملـاربني وإحلـاقهم                      
ــة؛ وتبــسيط       ــدفاع واألمــن الوطني ــة؛ ودمــج القــوى اجلديــدة وقــوات ال بربنــامج للخدمــة املدني

جيل املــؤهلني للتــصويت؛ وتنظــيم وتعجيــل عمليــة حتديــد هويــة الــسكان مــن أجــل تيــسري تــس 
 تــشرين ٢٨وُوقــع اتفاقــان تكميليــان يف  . انتخابــات رئاســية حــرة ونزيهــة ومفتوحــة وشــفافة  

فأســند االتفــاق األول إىل شــركة فرنــسية خاصــة، هــي شــركة ســاغيم  . ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
)Sagem(            دد االتفـاق  ، املسؤولية الفنية عن عملية حتديد هوية الناخبني وتسجيلهم، يف حني حـ

الثاين أطرا زمنية جديدة لتنفيذ أهـم العمليـات املتبقيـة، وهـي توحيـد القـوات املـسلحة؛ ونـزع                     
سالح احملاربني وإعادة إدماجهم؛ واسـتعادة سـلطة الدولـة؛ وحتديـد هويـة الـسكان؛ وتـسجيل                  

 ونــص االتفــاق التكميلــي الثــاين علــى أن ُتجــرى االنتخابــات  . النــاخبني؛ وإجــراء االنتخابــات
 وعلـى جتميـع أفـراد القـوى اجلديـدة وختـزين أسـلحتها،               ٢٠٠٨خالل النصف األول مـن عـام        

بدال من تنفيذ برنامج شامل لرتع سالح احملـاربني الـسابقني وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم قبـل              
ــات /  تـــشرين الثـــاين ٣٠وقـــد تقـــرر يف وقـــت الحـــق أن جتـــرى االنتخابـــات يف      . االنتخابـ

 . ٢٠٠٨ نوفمرب
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 ادة توحيد البلدإع -ألف  

متــشيا مــع أحكــام اتفــاق واغــادوغو، قامــت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار     - ١٦
ــة علــى اخلــط األخــضر يف     ــه/ متــوز٣٠بتفكيــك آخــر مركــز مراقب ــة مجيــع مراكــز  . يولي وبإزال

املراقبة، يكون اخلـط األخـضر الـذي حـل حمـل منطقـة الثقـة قـد كـف مـن الناحيـة الفعليـة عـن                  
اصلت وحدات الشرطة املختلطة دورياهتا يف منطقة الثقة الـسابقة، بـالرغم مـن أن               وو. الوجود

 . قدرهتا العملياتية ظلت حمدودة بسبب عدم كفاية املعدات والدعم املايل
وواصل مركز القيادة املتكاملة، الذي يشرف على وحدات الـشرطة املختلطـة ويتـوىل               - ١٧

األمنية من اتفاق واغـادوغو، بنـاء قدراتـه بـدعم مـن             مسؤولية تنفيذ مجيع اجلوانب العسكرية و     
ويـضم املركـز يف الوقـت احلاضـر، مـن           . عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار وقـوة ليكـورن           

:  عسكريا من القوات احلكومية والقـوى اجلديـدة        ٤٥٨ فردا،   ٦٦٨ قوام كلي مأذون به قدره    
 فـردا ينتـشرون يف منطقـة الثقـة     ٢٤٤ فردا يتمركزون يف مقر القيادة يف ياموسـوكرو، و   ٢١٤

وبـالرغم مـن حتـسن القـدرات        . السابقة كجزء من وحدات الـشرطة املختلطـة وعناصـر الـدعم           
االتصالية للمركز وحركيته، فإن فعاليتـه العملياتيـة مـا زالـت تعوقهـا حمدوديـة القـدرات املاليـة                    

كـز القيـادة، مبـن فـيهم        ومل ينتظم دفع بدالت الغذاء وبـدالت الوقـود ملـوظفي مر           . واللوجستية
 . أفراد وحدات الشرطة املختلطة، على مدى العدة أشهر املاضية

وتواصل عملية األمم املتحدة وقوة ليكورن االحتفاظ يف مركز القيادة املتكاملـة خبليـة               - ١٨
تنفيذ متكاملة، تضم أفرادا من اجليش والـشرطة وأفـرادا مـدنيني، لـدعم قـدرة املركـز يف جمـايل             

وواصلت البعثة أيضا تقدمي الـدعم اللوجـسييت إىل مركـز القيـادة واشـتمل               .  والتنسيق التخطيط
 .ذلك على املساعدة يف جمال النقل، ودعم االتصاالت، وتوفري املعدات املكتبية

 
 جتميع احملاربني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم -باء  

ــشرين األول١يف  - ١٩ ــع    / ت ــد مت جتمي ــوبر، كــان ق ــردا مــ ١١ ٣٦٤أكت ــوى   ف ــراد الق ن أف
ومـن بـني احملـاربني      .  حماربا أعلنت اجلماعة عن تبعيتهم هلا      ٣٤ ٦٧٨اجلديدة من قوام جمموعه     

 مـن   ٨٠٢ فردا أن يتم تـسرحيهم، كـان مـن بينـهم             ٧ ٥٩٨السابقني الذين مت جتميعهم، اختار      
ــايل، والنيجــ      (احملــاربني األجانــب   ــا، وم ــا، وغيني ــا فاســو، وتوغــو، وغان ــنن، وبوركين ــن ب ر، م

ومل .  فردا أبدوا اهتمامهم باالنضمام إىل اجليش الـوطين اجلديـد          ٣ ٧٦٦، و   )ونيجرييا، وليربيا 
ومـن بـني أفـراد القـوى اجلديـدة          .  قطع من األسلحة وبعـض قطـع الـذخرية         ١٠يتم مجع سوى    

ــسريح    ــرى تــ ــيعهم، جــ ــذين مت جتمــ ــت  ٤٥٥الــ ــة تطوعــ ــضمام إىل  ٢٨ حماربــ ــهن باالنــ  منــ
 .اجلديد اجليش
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زال الربنــامج الــوطين إلعــادة اإلدمــاج واإلنعــاش اجملتمعــي، الــذي يفتــرض أن        ومــا  - ٢٠
.  حمارب سابق، يواجه مشكالت ماليـة ضـخمة وقيـودا تنـتقص مـن قدراتـه                ٧ ٠٠٠يستوعب  

 ماليني دوالر من املبلغ الـذي كـان ينتظـر أن حيـصل              ١٠ومل يتلق الربنامج من احلكومة سوى       
ــام   ــه يف ع ــون ٣٢,٥، وهــو ٢٠٠٨علي ــى    . دوالر ملي ــامج عل ــة الربن ــات املالي وأجــربت املعوق

ويف الوقـت نفـسه، لـن يكـون بوسـع           . تقليص براجمه وإقفال معظم مكاتبه يف شىت أرجاء البلد        
الربنامج الوطين للخدمة املدنية، برغم زيـادة قدراتـه، أن يـستوعب العـدد املتوقـع مـن احملـاربني                    

أكتـوبر، بـسبب عـدم التوصـل إىل         /ألول فـرد، حبلـول آخـر تـشرين ا         ١٥ ٠٠٠السابقني، وهو   
ويف هذه األثناء، استهلت عدة جهـات ماحنـة،         . اتفاق بني احلكومة اإليفوارية والقوى اجلديدة     

من بينها البنك الدويل ووكاالت تابعة لألمم املتحدة واالحتاد األورويب، برامج إلعـادة إدمـاج               
 .احملاربني السابقني والشباب املعرضني للخطر

 مـشروع   ١ ٠٠٠ ماليني دوالر لتمويـل      ٤افق مكتب دعم بناء السالم على تقدمي        وو - ٢١
ــى       ــد عل ــا يزي ــاج م ــادة إدم ــصغر إلع ــالغ ال ــتم    ٥ ٠٠٠ب ــا ي ــصري، ريثم  حمــارب يف األجــل الق

ويف أعقاب مشاورات مـع القـوى اجلديـدة،    . استيعاهبم يف برنامج إعادة اإلدماج األطول أجال      
ــة واســعة يف   ــام ممثلــي اخلــاص جبول ــسابقني، وإطــالق    ق ــة احملــاربني ال ــبالد لتوعي  شــىت أرجــاء ال
ــصغر يف آب   ــة ال ــشروعات البالغ ــشرين األول١وحــىت . أغــسطس/امل ــد مت   / ت ــوبر، كــان ق أكت

ومتـــت املوافقـــة علـــى .  حماربـــا ســـابقا٣٠اســـتهالل ثالثـــة مـــشاريع مـــن هـــذا النـــوع لفائـــدة 
وقـد رحبـت احلكومـة      . نفيـذها  حماربا سـابقا عنـد ت      ١٢٩مشروعا إضافيا، ستكون لفائدة      ١٤

اإليفوارية، باإلضافة إىل قادة القوى اجلديدة وامليليشيات، هبذه املبادرة اليت سـتوفر للمحـاربني              
ــسابقة        ــرة ال ــد االســتقرار يف الفت ــساعد علــى توطي ــرزق وست ــة لكــسب ال ــسابقني ســبال بديل ال

 .االنتخابات على
 

 نزع سالح امليليشيات وحلها -جيم  
ز القيـادة املتكاملـة والربنـامج الـوطين إلعـادة الـدمج واإلنعـاش اجملتمعـي مـن                فرغ مرك  - ٢٢

وعلـى الـرغم مـن أن األرقـام النهائيـة           . تسجيل امليليشيات وتصنيفها يف اجلزء الغـريب مـن البلـد          
 ١ ٠١٩تصدر حىت اآلن، أفاد املركز بأن عدد أفراد امليليشيات الذين مت تـصنيفهم يتجـاوز                 مل

ومل حتدد احلكومـة    . امليليشيات املسلحة الذين سبق للحكومة حصرهم يف قوائم       فردا من أفراد    
 الترتيبــات املتعلقــة بــرتع ســالح أفــراد امليليــشيات وحــل هــذه امليليــشيات وإعــادة إدمــاج   بعــد

 . أفرادها
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 توحيد قوات الدفاع واألمن -دال  
ختلطــة، ال تــزال عمليــة باســتثناء إنــشاء مركــز القيــادة املتكاملــة ووحــدات الــشرطة امل  - ٢٣

توحيــد قــوات الــدفاع واألمــن متعثــرة بــسبب تواصــل اخلالفــات بــني األطــراف بــشأن أعــداد    
ــشرطة        ــوة ال ــد وق ــوطين اجلدي ــذين ســيتم دجمهــم يف اجلــيش ال ــدة ال ــراد القــوى اجلدي ورتــب أف

يش ، بأن يـدمج يف اجلـ  ٢٠٠٨يناير /وكما ذُكر سابقا، اقترح امليّسر، يف كانون الثاين     . الوطنية
 فــرد ممــن صــرحت ٣٥ ٠٠٠ فــرد، مــن أصــل القــوام الكامــل لألفــراد البــالغ   ٥ ٠٠٠اجلديــد 

 فـرد إىل الـشرطة والـدرك الـوطنيني، ويـستوعب          ٤ ٠٠٠القوى اجلديدة بتبعيتهم هلـا، وينـضم        
ومن املقـرر   .  فرد من برامج إعادة اإلدماج     ٦ ٠٠٠ فرد يف اخلدمة املدنية، ويستفيد       ٢٠ ٠٠٠

ــة ال  ــد جلن ــشرين األول   أن تعق ــا يف منتــصف ت ــيم والرصــد اجتماع ــاجل   /تقي ــع أن يع ــوبر يتوق أكت
 . املسألة هذه

 
 إعادة بسط إدارة الدولة يف كامل أحناء البلد -هاء  

يف الوقــت الــذي أمكــن فيــه إحــراز تقــدم كــبري يف نقــل املــسؤولني احلكــوميني الــذين     - ٢٤
، مبـن فـيهم حكـام املقاطعـات، ليـسوا           أُخرجوا من الشمال أثناء الرتاع، فـإن هـؤالء املـسؤولني          

ــدة       ــابعني للقــوى اجلدي ــاطق الت ــادة املن ــة ألن ق ــة ســلطة فعلي قــادرين حــىت اآلن علــى ممارســة أي
ومـن  . يتلكأون يف تسليم سلطاهتم اإلدارية واألمنيـة واملاليـة يف املنـاطق الواقعـة حتـت سـيطرهتم                 

م وجـود مـوارد لوجـستية وماليـة         العوامل اليت تعـوق أيـضا عمـل مـوظفي الدولـة املنقـولني عـد               
كافيـة، باإلضــافة إىل فتــرات التــأخري الــشديد يف إعــادة إرســاء النظــام القــضائي وتــوفري عناصــر  

وتنظر وزارة العـدل يف االحتفـاظ باملـسؤولني القـضائيني الـذين             . كافية من الشرطة يف الشمال    
يـع الفعالـة ألفـراد اهليئـة القـضائية          وتعترب إعـادة التوز   . نقلوا إىل الشمال لدعم العملية االنتخابية     

وقدرة حكام املقاطعات على العمـل دومنـا عوائـق عـاملني حـامسني يف التـسيري الـسلس للعمليـة             
 . االنتخابية ومصداقيتها

وقدمت وزارة العـدل إىل احلكومـة مـصفوفة تـشغيلية حتـدد احتياجـات ومراحـل نقـل                   - ٢٥
لوســطى والغربيــة، وســتقدم تلــك املــصفوفة إىل   مــوظفي إقامــة العــدل إىل املنــاطق الــشمالية وا  

ومن بني الفئات الرئيسية األربع للمسؤولني الذين سيتم نقلـهم القـضاة    . املاحنني لتوفري التمويل  
وتقـوم الـوزارة أيـضا بـصياغة مراسـيم تعـيني            . وضباط اإلصالحيات وأقالم احملاكم وموظفوها    

ر الواقعـة يف املنـاطق املعنيـة عملـها قبـل صـدور              ومن املهم للغاية أن تبدأ احملـاكم العـش        . القضاة
 . القائمة االنتخابية املؤقتة، ألهنا ستقوم بالفصل يف الشكاوى املتعلقة بعملية تسجيل الناخبني

وشرعت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف دراسـة استقـصائية لنظـام التعلـيم                    - ٢٦
ة احلالية وحتديد اجملاالت املستهدفة لبنـاء القـدرات         القانوين اإليفواري، لتقييم القدرات التدريبي    
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ــة   ــساعدة التقني ــدمي امل ــق       . وتق ــاحنني يف املراف ــن امل ــة م ــل املمول ــادة التأهي ــال إع ــن أعم ــرغ م وف
اإلصــالحية الواقعــة يف منــاطق مــن البلــد خاضــعة لــسيطرة القــوى اجلديــدة، يف كورهوغــو          

أهيـل، الـيت هـي قيـد التنفيـذ يف مثانيـة مرافـق             ويتوقع إجناز املزيد مـن أعمـال إعـادة الت         . وبواكيه
 .٢٠٠٨ديسمرب /أخرى، حبلول كانون األول

 
 حتديد هوية السكان وتسجيل الناخبني -واو  

جيــدر التــذكري بــأن اتفــاق واغــادوغو تــوخى اإلســراع بــوترية عمليــة حتديــد هويــة           - ٢٧
ن مجيـع األفـراد املـسجلني      ويف هذا الصدد، نص االتفاق على أ      . اإليفواريني املؤهلني للتصويت  

 يعتربون مؤهلني تلقائيا للحصول على بطاقـات اهلويـة   ٢٠٠٠بالفعل يف قائمة الناخبني يف عام    
ــة          ــسخ مطابق ــا بإصــدار ن ــة حالي ــة املقام ــتقوم احملــاكم املتنقل ــاخبني؛ وس ــات الن ــة وبطاق الوطني

تـسجيل والداهتـم يف      سـنة فمـا فـوق، الـذين مل يـسبق             ١٨لشهادات ميالد اإليفواريني البالغني     
سجالت احلالـة املدنيـة، لتمكينـهم مـن التـسجيل بغـرض التـصويت؛ وسـيعاد إنـشاء سـجالت                     
احلالة املدنية اليت فقـدت أو أتلفـت خـالل الـرتاع مـن أجـل متكـني مجيـع اإليفـواريني اآلخـرين                        

 .  من التسجيل لغرض التصويت٢٠٠٠الذين رمبا مل يدرجوا يف قائمة الناخبني لعام 
وقد ذكرت يف تقريري السابق أن اجلولة الرابعـة مـن عمليـات احملـاكم املتنقلـة انتـهت                    - ٢٨

وبناء على توصية رفعها اجتمـاع اإلطـار االستـشاري الـدائم، املعقـود              . مايو/ أيار ١٥رمسيا يف   
أغسطس إلصـدار نـسخ مطابقـة مـن        / آب ٢٧مايو، أقيمت حماكم متنقلة إضافية يف       / أيار ٩يف  

للمتقدمني بطلبات يف املناطق اليت مل جتر تغطيتها بشكل كـاف خـالل العمليـة            شهادات امليالد   
 منطقـــة ٣٤ فريقـــا إىل ٥٠الرئيـــسية وأوفـــدت وزارة العـــدل وحقـــوق اإلنـــسان هبـــذا الـــشأن 

ــد    ــضائي يف كامــل أحنــاء البل ــصاص ق ــة، يف  . اخت ــام العملي ــول٢٥ويف خت ســبتمرب، صــدر  / أيل
ومـن بـني هـذه األحكـام،        . عـن شـهادات املـيالد      حكما تفـسرييا عوضـا       ٣٥ ٣٧٠جمموعه   ما

وكـــان جممـــوع .  حكمـــا ألجانـــب٣ ١٣١ حكمـــا ملـــواطنني إيفـــواريني و ٣٢ ٢٣٩صـــدر 
األحكــام التفــسريية الــصادرة عوضــا عــن شــهادات املــيالد منــذ الــشروع يف عمليــات احملــاكم    

 .  حكما٧٥٠ً ٠٠٠، ٢٠٠٧سبتمرب /املتنقلة، يف أيلول
ســـبتمرب، / أيلـــول١٥ هويـــة الـــسكان وتـــسجيل النـــاخبني يف وبـــدأت عمليتـــا حتديـــد - ٢٩
ويف .  يومـا ٤٥سبتمرب ينص على إجرائهمـا يف غـضون فتـرة         / أيلول ١٤صدور مرسوم يف     بعد
ــشرين األول ١ ــاخبني    /تـ ــذين مت تـــسجيلهم كنـ ــواريني الـ ــدد اإليفـ ــان عـ ــوبر، كـ  ٥ ٨٤٩أكتـ

د هويـة الـسكان باعتبـار    وعلى الرغم من توقع تسارع وترية تـسجيل النـاخبني وحتديـ     . شخصا
نشر مزيد من األفرقة يف كامل أحناء البلد، لـيس مـن املـرجح االنتـهاء مـن العمليـة خـالل فتـرة               

 .سبتمرب/ أيلول١٤ يوما املنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي الصادر يف ٤٥ الـ
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ــر العــدل يف   - ٣٠ ــار١٥وأطلــق وزي ــة    / أي ــة املدني ــشاء ســجالت احلال ــة إعــادة إن مــايو عملي
ومشلـت املراحـل   . وإعداد شهادات امليالد والزواج والوفاة اليت فقدت أو أتلفت خـالل األزمـة      

األولية للعملية إعداد قائمة جـرد بالـسجالت املتـوفرة، باإلضـافة إىل الـسجالت الـيت تعرضـت                   
ــضياع  ــن االحتــاد       . للتلــف أو ال ــل م ــشاريع، بتموي ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــدم مكت ويق

ــة األورويب، املــ ــة هلــذه العملي ــادة  . ساعدة التقني ــصادر يف   ٢وتــنص امل  مــن املرســوم الرئاســي ال
سـبتمرب علـى أن تـسجيل أمسـاء مقـدمي الطلبـات املـشمولني بعمليـة إعـادة اإلنــشاء          /أيلـول  ١٤

 . على جدول الناخبني ينبغي أال يغري من اإلطار الزمين احملدد لنشر القائمة االنتخابية املؤقتة
 

 ية االنتخابيةالعمل -زاي  
سبتمرب عدة مراسيم تتصل بالعملية االنتخابية، مبا فيها تلـك الـيت            / أيلول ٤صدرت يف    - ٣١

وكما سبقت اإلشـارة، صـدر يف       . تصف طرائق ممارسة التصويت ومواصفات املواد االنتخابية      
.  يومـا ٤٥سـبتمرب مرسـوم يـنص علـى إجـراء عمليـة تـسجيل النـاخبني خـالل مـدة             / أيلول ١٤

ملتوقع أن يطـرح عمـا قريـب تعـديل للقـانون االنتخـايب يرمـي إىل تقلـيص اإلطـار الـزمين                       ومن ا 
 . لنشر قائمة الناخبني، وكذلك للطعون واالعتراضات املتعلقة بقائمة الناخبني

ــام        - ٣٢ ــذ امله ــة بتنفي ــن املؤســسات املكلف ــا م ــستقلة وغريه ــة امل ــة االنتخابي ــزال اللجن وال ت
ــصلة باالنتخ  ــسية املت ــاجيم     الرئي ــركة س ــل ش ــن قبي ــات، م ــد اإلحــصاءات  ) SAGEM(اب ومعه

الوطنيــة، تواجــه حتــديات خطــرية يف وضــع وتنفيــذ خطــة لوجــستية شــاملة لالنتخابــات تغطــي  
الفترة املمتدة من حتديد اهلوية وتسجيل النـاخبني إىل توزيـع املـواد االنتخابيـة ومجعهـا يف مجيـع            

ب إجنازهـا إلجنـاح عملـييت حتديـد اهلويـة وتـسجيل             وتشمل املهـام الرئيـسية الـيت جيـ        . أحناء البلد 
ــة   ــاخبني إقامــ ــشاء  ٧٠النــ ــسيق؛ وإنــ ــزا للتنــ ــشغيل  ١١ ٠٠٩ مركــ ــسجيل؛ وتــ ــزا للتــ  مركــ

جمموعــة معــدات لتحديــد اهلويــة، مبــا فيهــا معــدات الفتحــات الطرفيــة الــصغرية جــدا؛  ٦ ٠٠٠
. وعيــة فعالــة موظــف لتحديــد اهلويــة وتدريبــهم ونــشرهم؛ وإطــالق محلــة ت٣٥ ٠٠٠واختيــار 

 مركزا داخـل    ٢٢ ٠٠٠يوم االنتخابات، من املتوقع أن يصل عدد مراكز االقتراع حوايل            ويف
وعــالوة علــى ذلــك، مــن املتــوخى اســتقدام  .  موقعــا١١ ٠٠٩مواقــع االقتــراع البــالغ عــددها  

 مكتبـا   ٤١٥وهنـاك أيـضا يف كـل أحنـاء البلـد            .  موظفـا لفـرز األصـوات      ٦٦ ٠٠٠جمموعـه    ما
 .  فردا١٤ ٠٠٠ليا من املقرر تزويدها بـ انتخابيا حم

ــشرين األول١ويف  - ٣٣ ــة االنتخا  / ت ــادت اللجن ــوبر، أف ــدأ يف   أكت ــستقلة أن العمــل ب ــة امل بي
ومت اسـتقدام   .  مركزا للتنسيق وأن عمليات التجديد جارية يف املواقع املتبقية         ٧٠من أصل    ٤٣

.  موظفـا وجيـري حاليـا تدريبـهم وتـوزيعهم          ٣٥ ٠٠٠كل موظفي حتديد اهلوية البالغ عـددهم        
ــوار ووكــاالت األمــم املتحــدة تــدعم عمليــة           وال ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــزال عمليــة األم ت
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أغـسطس، سـاعدت    /ويف آب . ات التقنية واملساعدة اللوجستية واملعـدات     التسجيل بتوفري اخلرب  
 جمموعـة مـن معـدات       ١ ٥٠٠العملية على إقامة جـسر جـوي لتنقـل مـن أوروبـا إىل أبيـدجان                 

ــسجيل          ــة وت ــد اهلوي ــة حتدي ــأخري يف عملي ــن الت ــد م ــة جتنــب املزي ــسجيل بغي شــركة ســاجيم للت
 مراكـز تنـسيق   ١٠ نقـل معـدات التـسجيل إىل    ووافقت البعثة أيضا على املساعدة يف . الناخبني

 . تقع يف مناطق نائية
وترصد خلية التصديق التابعة للعملية عن كثب اجلوانب الرئيـسية للعمليـة االنتخابيـة،               - ٣٤

مبــا فيهــا تــسجيل النــاخبني، ومجــع املعلومــات البالغــة األمهيــة الــيت ســتمكّن ممثلــي اخلــاص مــن    
ــصديق املنوطــة    ــة الت ــهممارســة والي ــشمولية    . ب ــسالم وال وســيوفر إطــار املعــايري اخلمــسة، أي ال

ووســائط اإلعــالم احلكوميــة والقائمــة االنتخابيــة والنتــائج، علــى حنــو مــا حــدده ممثلــي اخلــاص  
ويتمثــل املبــدأ . ووافقــت عليــه مجيــع األطــراف، أساســا متينــا ألداء هــذه الواليــة البالغــة األمهيــة

ص يف دور التــصديق الــذي سيــضطلع بــه يف مــساعدة األساســي الــيت سيــسترشد بــه ممثلــي اخلــا
 . اإليفواريني يف اجلهود اليت يبذلوهنا إلجراء انتخابات مفتوحة وحرة ونزيهة وشفافة

وسيشكل التصديق على القائمة االنتخابية، بوصفه أهم خطوة قبل االقتـراع، اختبـارا              - ٣٥
ــي اخلــاص     ــدى ممثل ــصديق ل ــدرات الت ــصدد،  . حامســا لق ــك ال ــدأت   ويف ذل ــة أن ب ســبق للعملي

مــشاورات غــري رمسيــة مــع كــل اجلهــات الفاعلــة، مبــن فيهــا الشخــصيات الــسياسية الرئيــسية      
. ، وامليـسر ورئـيس اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة          )الرئيس غبـاغبو والـسيد بيدييـه والـسيد واتـارا          (

مان كـل   وستساعد العملية، بالتعاون مع اللجنة االنتخابية املـستقلة وسـلطات أخـرى علـى ضـ               
وأنـشأت البعثـة أيـضا،    . من عملية االنتخابات ونتائجهـا بتعـاون وثيـق مـع مـراقيب االنتخابـات              

ــن      ــرار جملـــس األمـ ــه قـ ــا نـــص عليـ ــا ملـ ــشر   )٢٠٠٧ (١٧٦٥وفقـ ــسيق نـ ــغرية لتنـ ــة صـ ، خليـ
 .الدوليني املراقبني

ن سـبتمرب، اتـضح أ    / أيلـول  ١٥ومنذ إطالق عملييت حتديد اهلوية وتسجيل الناخبني يف          - ٣٦
ومن املقـرر أن يعقـد      . التأخريات الناجتة عن التحديات التقنية واللوجستية أكرب مما كان متوقعا         

أكتـوبر للتطـرق   /اجتماع لإلطار االستـشاري الـدائم التفـاق واغـادوغو يف هنايـة تـشرين األول            
 . هلذه املسألة، ال سيما أثرها احملتمل على اجلدول الزمين احلايل لالنتخابات

 
 الدعم املايل املقدم لتنفيذ اتفاق واغادوغو -سابعا  

ــد         - ٣٧ ــرة قي ــادوغو خــالل الفت ــاق واغ ــذ اتف ــدعم تنفي ــوال ل ــود حــشد األم تواصــلت جه
ويعمــل صــندوق التمويــل املــشترك الــذي أنــشأه ويــديره برنــامج األمــم املتحــدة    . االســتعراض

يعمـل حاليـا بـشكل كامـل        اإلمنائي لدعم العملية االنتخابية وأنشطة توطيد السالم بعد األزمـة           
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وخــصص، حــىت . وال يــزال يتلقــى التمويــل اخلــارجي مــن قاعــدة متزايــدة التنــوع مــن املــاحنني  
 ماليـني   ١٠ مليون دوالر لألنشطة املتصلة باالنتخابات، بينمـا خـصص مبلـغ             ٢٠تارخيه، مبلغ   

 كامـل، فـإن   وبينمـا حتظـى العمليـة االنتخابيـة بتمويـل     . دوالر لربامج توطيد السالم بعد األزمة    
الربنامج الوطين إلعادة اإلدمـاج واإلنعـاش اجملتمعـي والربنـامج الـوطين للخدمـة املدنيـة مـا زاال                    

 .   أعاله٢٠يواجهان عوائق، حسبما تؤكد عليه الفقرة 
وعقــب قــراري اإلعــالن بــأن كــوت ديفــوار مؤهلــة لتلقــي التمويــل مــن صــندوق بنــاء  - ٣٨

 كـوت ديفـوار خطـة أولويـات ملواجهـة االحتياجـات             السالم، وضعت األمم املتحدة وحكومة    
 ماليـني دوالر خـصص      ٥يوليـه علـى حـوايل       / متـوز  ١٤ومتت املوافقـة يف     . الطارئة لبناء السالم  

 ماليــني دوالر لــدعم مــشاريع إعــادة اإلدمــاج، بينمــا سيــستخدم مليــون دوالر لــدعم   ٤منــها 
وتنفــذ مــشاريع إعــادة . أبيــدجانجهــود التيــسري الــيت يبــذهلا مكتــب املمثــل اخلــاص للميــسر يف 

اإلدماج بالتعاون مع الربنامج الوطين إلعادة اإلدماج واإلنعـاش اجملتمعـي، وهـي تـشمل إسـداء         
وجيـــري . املـــشورة للمقـــاتلني الـــسابقني واألنـــشطة املـــدرة للـــدخل واملـــشاريع البالغـــة الـــصغر

، املدنيـة الـوطين للخدمـة     التخطيط جلهود إضافية من أجل إعادة اإلدماج بالتعاون مع الربنـامج            
ــارات      ــى امله ــدريب عل ــشاء مراكــز للت ــشمل إن ــد    . وهــي ت ــه البل ــستعد في ــذي ي ويف الوقــت ال

لالنتخابات، سيبقى الدعم الذي يقدمه صندوق بناء الـسالم حيويـا لترسـيخ املكاسـب احملققـة                 
 . بشق األنفس

 
 نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار -ثامنا  
 عسكريالعنصر ال -ألف  

ــشرين األول١يف  - ٣٩ ــة    / ت ــصر العــسكري للعملي ــوام العن ــوبر، كــان ق ــردا، ٨ ٠١٧أكت  ف
 ضابط ركن، باملقارنة مـع القـوام املـأذون          ٨٩ مراقبا عسكريا و     ١٩٠ جنديا و    ٧ ٧٣٨منهم  

ونـشرت مخـس    .  امـرأة  ٧٧وتضم البعثة حاليا بني أفرادها العـسكريني        .  فردا ٨ ١١٥به البالغ   
ة اإلحدى عشرة يف اجلزء الغريب مـن البلـد، وأربـع يف اجلـزء الـشرقي، واثنتـان                   من كتائب البعث  

وتوفر القـدرات التمكينيـة واالحتيـاطي التـشغيلي للقـوة وحـدة للطـريان، وثـالث               . يف أبيدجان 
تــزال  وال. ، وســرية دعــمل، وســرية قــوات خاصــة، وســرية إشــارةســرايا هندســية، وســرية نقــ

 فـردا تـوفر محايـة لـصيقة ألعـضاء احلكومـة وغريهـم               ٢٧٩ة مـن    جمموعة األمن الفرعية، املكون   
ومتشيا مع مـذكرة التفـاهم املربمـة بـني القـوتني، ال تـزال قـوة ليكـورن         . من الزعماء السياسيني 

ويبلـغ قـوام قـوة      . حتتفظ بقدرات التدخل السريع لدعم العملية يف حاالت الـضرورة القـصوى           
 .  فرد١ ٨٠٠ليكورن حاليا 
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ويف إطار عمليـة الـدمج      . العملية دمج مواقع انتشار قواهتا يف مجيع أحناء البلد        وتواصل   - ٤٠
 معـسكرا وعـززت قـدراهتا علـى إجـراء      ٢٤ إىل ٤٤هذه، خفضت القوة عدد معـسكراهتا مـن      

غـري أن العمليـة وقـوة ليكـورن كالمهـا ال تـستطيعان              . دوريات موسعة تغطـي كـل أحنـاء البلـد         
ويف غـضون ذلـك، أنـشئ      . سلطات احمللية ال تسمح هلما بذلك     الوصول إىل منطقة ديفو ألن ال     

موقـع انتــشار جديــد يف داباكــاال، يف الــشمال، بينمــا تــستمر اجلهــود إلقامــة ثالثــة معــسكرات  
ومتشيا مع مفهوم العمليات املنقح للبعثة، زادت هـذه         . جديدة يف مناطق ديفو وإيسيا وأدزويب     

ــوفري     ــدرة القــوات علــى التنقــل لت ــة وغريهــا مــن العمليــات    األخــرية ق ــة االنتخابي األمــن للعملي
وباإلضافة إىل إجراء دوريات مشتركة ومتزامنة مع بعثـة         . الرئيسية الواردة يف اتفاق واغادوغو    

احلدود مع ليربيا، عقدت العملية اجتماعات تنسيق واتـصال         طول  األمم املتحدة يف ليربيا على      
ــة     ــو بغيـ ــا فاسـ ــا وبوركينـ ــا وغينيـ ــلطات غانـ ــع سـ ــدود   مـ ــى احلـ ــة علـ ــات األمنيـ ــز الترتيبـ تعزيـ

 .  لالنتخابات حتضريا
 

 عنصر الشرطة  -باء  
 فـردا  ١ ١٣٦، بلغ قوام عنصر الشرطة يف العمليـة      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١يف   - ٤١

 مستـشارا فرديـا يف شـؤون    ٣٨٨ فـردا، مبـن فـيهم    ١ ٢٠٠باملقارنة مع القوام املأذون به البالغ  
ــة بــني أفرادهــا   . ا يف ســت وحــدات شــرطة مــشكلة  فــرد٧٤٨الــشرطة و  وتــضم شــرطة البعث

 . ضابطة ١٨
وواصــل عنــصر الــشرطة التركيــز علــى تقــدمي الــدعم والتوجيــه واملــشورة إىل الــشرطة    - ٤٢

الوطنية اإليفوارية ووحدات الشرطة املختلطة اليت حتافظ على القانون والنظـام يف منطقـة الثقـة                
ال بالــشرطة والــدرك الــوطنيني، وأجــرى دوريــات وحتقيقــات وبقــي أيــضا علــى اتــص. الــسابقة

مشتركة يف اجلزء الشمايل من البلد أساسا مبساعدة أفـراد القـوات االحتياطيـة للقـوى اجلديـدة                  
وعـالوة علـى ذلـك، واصـل        . ٢٠٠٦ فرد، الذين دربتـهم العمليـة يف عـام           ٦٠٠البالغ عددهم   

القيــادة املتكاملــة وأســدى املــشورة بــشأن  عنــصر الــشرطة يف العمليــة تقــدمي الــدعم إىل مركــز  
 . إصالح الشرطة الوطنية اإليفوارية

 
 حقوق اإلنسان -تاسعا  

استمرت حالة حقوق اإلنسان العامة يف التحسن خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، مـع                - ٤٣
ومـع ذلـك، لوحظـت عـدة انتـهاكات        . اخنفاض حاد يف االنتـهاكات املرتكبـة بـدوافع سياسـية          

ة خالل هذه الفترة يف كـل مـن املنـاطق الواقعـة حتـت سـيطرة احلكومـة ويف اجلـزء الـذي                      خطري
ومشلـت هـذه االنتـهاكات اخنـراط الـشرطة يف اسـتخدام             . تسيطر عليه القوى اجلديدة من البلد     
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. القوة خالل عمليات إنفاذ القانون، وابتزاز املال بالتهديد والعنف، والتعذيب، وسوء املعاملـة            
نعدام األمن يف اجلزأين الغريب والشمايل من البلد، فضال عن أجزاء مـن منطقـة الثقـة                 وال يزال ا  

. السابقة، مصدر قلق كبري وعامل تـأثري سـليب علـى التمتـع الكامـل حبقـوق اإلنـسان األساسـية              
وتــشكل اهلجمــات العــشوائية املتزايــدة الــيت يــشنها قطــاع طــرق جمهولــون، إىل جانــب العنــف  

را يوميــا علــى احلــق يف احليــاة، والــسالمة البدنيــة، وســالمة وأمــن        واغتــصاب النــساء، خطــ  
وتظـل احلالـة أشـد خطـورة يف املـدن والقـرى الواقعـة علـى طـول الطريـق                     . األشخاص والـسلع  

الرابطــة بــني دويكويــه وبــانغولو، وخباصــة يف بينــاو بــالقرب مــن بــانغولو، وكــذلك يف بلوديــه   
 . وتوازيو بالقرب من دويكويه

بب فـــشل مـــسؤويل إنفـــاذ القـــانون يف إلقـــاء القـــبض علـــى مـــرتكيب هـــذه   وقـــد تـــس - ٤٤
االنتــهاكات أو حتديــد هويتــهم يف ازديــاد هــشاشة العالقــات داخــل اجملتمعــات احملليــة املختلطــة 

ومل تــؤد . عرقيــا، ممــا أدى إىل صــدامات طائفيــة متيــزت هبجمــات وهجمــات مــضادة انتقاميــة  
 يف االنتهاكات اليت أبلغتها هبـا العمليـة إىل نتـائج تـذكر          التحقيقات اليت أجرهتا السلطات احمللية    

يف أغلب احلاالت؛ وقد زاد اخنفاض عدد احملاكمات يف هذه القضايا من حدة الشعور الـسائد                
 . باإلفالت من العقاب يف البلد

وفيما يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنـسان يف املنـاطق الواقعـة حتـت سـيطرة القـوى اجلديـدة،                       - ٤٥
غ عــن خروقــات متعــددة للحـق يف احليــاة، وعــن عــدد مـن حــاالت التعــذيب، وســوء   اإلبـال  مت

وجلأت عناصر القوى اجلديدة يف كثري من األحيـان         . املعاملة، واالعتقال واالحتجاز التعسفيني   
إىل ابتــزاز األمــوال مــن الــضحايا وأفــراد عــائالهتم إلطــالق ســراح أشــخاص حمتجــزين بــشكل   

باستمرار اإلفالت من العقاب، نظرا لغياب نظام عدالـة يـؤدي           وبقيت احلالة مطبوعة    . تعسفي
وكما سـبقت   . مهمته كما جيب وسط ابتزاز عناصر القوى اجلديدة لألموال بالتهديد والعنف          

ــه عــدة مظــاهرات يف الــشوارع      اإلشــارة، نظمــت عناصــر القــوى اجلديــدة املتجمعــة يف بواكي
ت احلــرب، ممــا أدى إىل عــدة انتــهاكات للمطالبــة بالــدفع الفــوري للبــدالت الــشهرية ومكافــآ 

حلقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها االعتداء البدين، وانتهاكات احلـق يف امللكيـة، وتقييـد حريـة                 
وفيمـا يتعلـق حبالـة النـساء والفتيـات، مت اإلبـالغ عـن عـدد مـن حـاالت العنـف البـدين                         . التنقل

 . جمات مسلحة شنها قطاع طرقواجلنسي، خاصة يف اجلزء الغريب من البلد هلا عالقة هب
أغـسطس املقـرر    / آب ٨ إىل   ٣وبدعوة من احلكومة اإليفوارية، زار كوت ديفوار من          - ٤٦

اخلــاص جمللــس األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان املعــين باآلثــار الــضارة لنقــل وإلقــاء املنتجــات      
الـــسيد والنفايـــات الـــسمية واخلطـــرة بـــصورة غـــري مـــشروعة علـــى التمتـــع حبقـــوق اإلنـــسان، 

وكــان اهلــدف مــن زيارتــه تقيــيم احلالــة منــذ إلقــاء النفايــات الــسمية يف   . أوكيــشوكوو إيبيــانو
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ــاة مــا ال يقــل عــن ، الــذي كــان مــن نتائجــه املأســاوية و  ٢٠٠٦أغــسطس /أبيــدجان يف آب  ف
ــارة، حــث املقــرر  .  ضــحية أخــرى١٠٠ ٠٠٠شخــصا ووقــوع أزيــد مــن   ١٦ ــة الزي ويف هناي

ل املــوارد املتيــسرة للــضحايا إلنــصافهم كمــا جيــب واإلســراع  اخلــاص احلكومــة علــى تعبئــة كــ 
ودعـا  . وال يزال العديد من الـضحايا يعـانون مـن مـشاكل صـحية             . بتقدمي التعويض الكايف هلم   

املقرر اخلاص أيضا احلكومـة إىل تكثيـف جهودهـا مـن أجـل البـت يف الـدعاوى املرفوعـة ضـد                       
 . ه الكارثةاألفراد واألشخاص االعتباريني املتورطني يف هذ

ويف غضون ذلك، واصلت العملية التوعية مبسأليت حقوق الطفل ومحاية الطفل، وفقـا              - ٤٧
ــة   ). ٢٠٠٣ (١٤٦٠و ) ١٩٩٩ (١٢٦١لقــراري جملــس األمــن   ــشطة توعي ــة أن ونفــذت البعث

 شريكا من املنظمـات غـري احلكوميـة، وتنظيمـات اجملتمـع املـدين، واملؤسـسات                 ٤ ٣٣٠لفائدة  
 فــردا مــن أفــراد ٤ ٦٧٨، بتوعيــة مــا جمموعــه ٢٠٠٨ حــىت اآلن، يف عــام احلكوميــة، وقامــت

 . العملية بشأن مسائل محاية الطفل
ورصدت العملية، بالتعاون مع شـركائها انتـهاكات ارتكبـت ضـد األطفـال، وأبلغـت             - ٤٨

ماعـات املـسلحة لكـي      ، واستمرت يف التحـاور مـع اجل       )٢٠٠٥ (١٦١٢عنها متشيا مع القرار     
ــذ  ــسهل تنفي ــت ــن    أحك ــس األم ــرار جمل ــدد حــاالت    ). ٢٠٠٤ (١٥٣٩ام ق ــاض ع ــم اخنف ورغ

اختطاف األطفال وقتلهم املبلغ عنها يف كوت ديفوار، فإنين قلق إزاء استمرار العنـف اجلنـسي        
ومتــشيا مــع توصــيات الفريــق العامــل جمللــس األمــن املعــين باألطفــال    . املرتكــب ضــد األطفــال 

قـدمي املـساعدة التقنيـة إىل احلكومـة اإليفواريـة يف إطـار              والرتاعات املسلحة، واصـلت العمليـة ت      
جهودها الراميـة إىل إنـشاء جلنـة وطنيـة لألطفـال املتـضررين مـن الـرتاع املـسلح، ووضـع خطـة               

 . عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنسي
 

 النوع اجلنساين -عاشرا  
ــرارين       - ٤٩ ــا للقـ ــسانية، وفقـ ــضايا اجلنـ ــدة القـ ــلت وحـ  ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥واصـ

بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، زيــادة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف سياســات  ) ٢٠٠٨(
وتعاونــت العمليــة مــع شــركاء وطنــيني لوضــع مــشروع خطــة عمــل وطنيــة   . العمليــة وبراجمهــا

ويف هــذا الــصدد، قــدمت البعثــة تــدريبا . ملكافحــة العنــف اجلنــسي يعــرض علــى نظــر احلكومــة
جلنسي والقائم على النوع اجلنساين إىل قيـادات نـسائية حمليـة وضـباط           متخصصا بشأن العنف ا   

ويف إطـار التعـاون مـع مؤسـسات أخـرى،       . شرطة ودرك ومـوظفني مـدنيني وزعمـاء تقليـديني         
قدمت العملية الدعم التدرييب يف جمال الشؤون اجلنـسانية وحفـظ الـسالم إىل أفـراد عـسكريني                  

ــدنيني يف دورة   ــوظفني مـ ــرطة ومـ ــراد شـ ــاد األفريقـــي   وأفـ ــادة بعثـــات االحتـ ــار قـ ــة لكبـ تدريبيـ
 . بوتسوانا يف
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية -حادي عشر 
. اإليـدز يف أنـشطة البعثـة      /واصلت العملية تعميم التوعية بفريوس نقص املناعة البـشرية         - ٥٠

ــة وقامــت بت      ــر اإلصــالحيات احلكومي ــة شــراكة مــع دوائ ــة ويف هــذا الــصدد، أقامــت البعث وعي
وعملـت البعثـة    . اإليـدز / ضابطا مـن ضـباط اإلصـالحيات بـشأن الفـريوس           ٧٢سجينا و    ٧٩٤

أيــضا مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان لتنفيــذ مــشروع    
ونقحـت  . اإليـدز يف عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              /مشترك بشأن الفـريوس   
ملتحدة للسكان، مـع منظمـات غـري حكوميـة ووزارة الـدفاع، أسـاليب               البعثة وصندوق األمم ا   

يونيه، فيما يتعلق بالوقايـة مـن       /العمل ملواصلة تنفيذ مشروعني كان قد مت إطالقهما يف حزيران         
األمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي ومعاجلتـها لـدى املـشتغلني بتجـارة اجلـنس وقـوات األمـن                     

اإليـدز،  / فردا يف البعثة بـالفريوس   ٣ ٤١٧امت العملية بتوعية    وعالوة على ذلك، ق   . اإليفوارية
 من املـثقفني األقـران اجلـدد التـدريب لالضـطالع بأنـشطة التوعيـة                ١٧٠بينما تلقى ما جمموعه     

 .  فردا يف البعثة١ ٥٤٦وقدمت خدمات مشورة وفحص طوعية إىل . كل داخل كتيبته
 

 سلوك األفراد وانضباطهم -ثاين عشر  
تزال حتقيقات األمم املتحدة والبلد املساهم بقوات الذي يعنيـه األمـر جاريـة بـشأن                ال   - ٥١

. ادعاءات االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من قبل أفراد إحدى الوحدات العـسكرية يف العمليـة             
. ســتعلن نتــائج التحقيقــات مبجــرد اكتماهلــا ) S/2008/451(وكمــا أشــرت يف تقريــري الــسابق  

ت العمليــة، عــن طريــق وحــدة الــسلوك واالنــضباط، توعيــة أفرادهــا  غــضون ذلــك، واصــل ويف
العسكريني وأفراد الشرطة واملـوظفني املـدنيني التـابعني هلـا بـشأن الـسياسة الـيت أنتـهجها بعـدم                     

ويف إطــار التوعيــة العامــة الــيت تقــوم هبــا . التــسامح إطالقــا إزاء االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني
 على اتصال مبنظمات اجملتمع املدين لضمان توعية الـسكان احمللـيني            العملية، بقيت هذه األخرية   
 .مبعايري سلوك األمم املتحدة

 
 رصد وسائط اإلعالم  واإلعالم -ثالث عشر 

واصــلت العمليــة اجلهــود الــيت تبــذهلا إلطــالع الــسكان اإليفــواريني علــى مــستجدات     - ٥٢
ق واغـادوغو، خاصـة فيمـا يتعلـق بالعمليـة           عملية السالم والدعم الذي تقدمه البعثة لتنفيذ اتفـا        

وساعدت عملية مكتب رئيس الوزراء واللجنة االنتخابية املستقلة يف وضع وتنفيـذ            . االنتخابية
استراتيجية اتصاالت، مبا يف ذلك إنتاج إعالنات إذاعية ومنشورات وملـصقات دعمـا لعملـييت      

 . حتديد اهلوية وتسجيل الناخبني
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جيع اجملتمـع املـدين علـى االضـطالع بـدور نـشيط يف تعزيـز عمليـة               وواصلت البعثة تش   - ٥٣
الــسالم بتنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية واجتماعــات مــع الــدعامات األربــع الرئيــسية  

وقامـت  . املستهدفة، وهي وسائط اإلعالم والنـساء والزعمـاء التقليـديون والتنظيمـات الـشبابية             
ريـة عـن كثـب، ونظمـت حلقـات دراسـية تدريبيـة              العملية أيضا برصد وسائط اإلعـالم اإليفوا      

 . لوسائط اإلعالم الوطنية واحملطات اإلذاعية احمللية لتوعيتها بدورها خالل الفترة االنتخابية
ويف حماولــة لتــسهيل إعــادة نــشر أفــراد العمليــة يف مــدينيت أدزوبيــه وإيــسيا اجلنــوبيتني،   - ٥٤

ــة أنــشطة للجمهــور يف هــذين   ــذي   . املــوقعنينظمــت البعث  ويف أمــاكن أخــرى، ويف الوقــت ال
كانت فيه إعادة نشر األفراد العسكريني للبعثة جارية، واصـلت احملطـة اإلذاعيـة التابعـة للبعثـة،                  

وأقيمــت أجهــزة إرســال  . ، توســيع منطقــة تغطيتــها كــذلك )ONUCI FM(أونوســي إف إمي 
 ٢٣إلرســال إىل إذاعيــة يف داباكــاال وتــابو وبوندياليــه، وبــذلك وصــل جممــوع عــدد أجهــزة ا   

ويف غضون ذلك استمرت احملطـة اإلذاعيـة التابعـة للبعثـة يف تقـدمي               . جهازا على النطاق الوطين   
معلومــات عــن عمليــة الــسالم عــن طريــق نــشراهتا اإلخباريــة وبــرامج أحــداث الــساعة وبــرامج  

 ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت البعثة محلة اتصال خاصـة لـدعم مبـادرة إقامـة                . التحقيقات
 .  مشروع بالغ الصغر١
 

 سالمة األفراد وأمنهم -رابع عشر  
رغــم اعتبــار احلالــة األمنيــة العامــة يف البلــد هادئــة نــسبيا، ال تــزال التحــديات املتعلقــة     - ٥٥

وتعـرف  . باحلفاظ على القانون والنظام بشكل عام تؤثر يف سالمة أفراد األمم املتحدة وأمنـهم             
 الطـرق وابتـزاز األمـوال واالغتـصاب والقتـل زيـادة يف مجيـع           اجلرمية يف احلواضر وجـرائم قطـع      

وخالل األحداث األخرية يف بوندوكو، رشقت املركبات اليت حتمـل عالمـة األمـم              . أحناء البلد 
وما زال املوظفون الوطنيـون مهـددين       . املتحدة باحلجارة وأصيب أحد املوظفني جبروح خفيفة      

ســبتمرب يف /بني مــن عمليــة سـرقة جــرت يف أيلــول بـالتعرض للــهجوم يف عقــر منــازهلم، كمـا يتــ  
وكــان هــذا ثالــث هجــوم يتعــرض لــه موظفــون وطنيــون، . مــرتل إحــدى املوظفــات الوطنيــات

ويف الوقت احلاضر، جيري تنفيذ املعايري الدنيا لألمن التشغيلي بصرامة، مبـا فيهـا              . وكلهن نساء 
 . املعايري السكنية

 
 اآلثار املالية  -خامس عشر 

 مليــون ٤٧٥,٤  مبلغــا قــدره ٦٢/٢٥٤صت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا  خصــ - ٥٦
يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١دوالر لإلنفــاق علــى العمليــة خــالل الفتــرة مــن  

، ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثاين  ٣١وإذا قرر جملس األمن متديد والية العملية إىل ما بعد           . ٢٠٠٩
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 علـى املبـالغ الـيت أقرهتـا         ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠ليـة حـىت     ستقتصر تكلفة اإلنفاق علـى العم     
 . اجلمعية العامة

، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املدفوعــة للحــساب      ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٣١ويف  - ٥٧
وبلــغ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة لكــل  .  مليــون دوالر٦١,٣اخلــاص للعمليــة 

 .  مليون دوالر٣ ٥٦٨,٧عمليات حفظ السالم يف ذلك التاريخ 
 ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٣١وســـددت تكـــاليف القـــوات للفتـــرة املمتـــدة إىل غايـــة       - ٥٨

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١وتكاليف املعدات اململوكة للوحدات إىل غاية 
 

 مالحظات  -سادس عشر 
تسود حالة من السلم واالستقرار يف كوت ديفـوار منـذ توقيـع اتفـاق واغـادوغو قبـل                     - ٥٩

وتشمل اإلجنازات الرئيسية احملققة خالل هذه الفترة احلامسة من تاريخ البلـد            . ر شهرا مثانية عش 
هناية األعمال العدائية بني القوى اجلديدة وقوات الدفاع واألمـن الوطنيـة؛ وإزالـة منطقـة الثقـة                  
اليت كانت تقسم البلد فعليـا فيمـا سـبق؛ وإعـادة حـق الـسكان يف التنقـل حبريـة يف مجيـع أحنـاء                  

ــة الــسكان عــن طريــق عمليــات      الب ــة ذات مــصداقية لتحديــد هوي ــة الناجحــة لعملي لــد؛ والبداي
احملاكم املتنقلة؛ وحتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء البلـد؛ واسـتمرار احلـوار وروح            
التراضي بني أهم الزعماء السياسيني؛ وعودة املسؤولني احلكوميني املـشردين خـالل الـرتاع إىل            

 . تعاش االقتصاد الداعي للتفاؤل؛ والتقدم احملرز يف التحضري لالنتخاباتالشمال؛ وان
وحقق عمليـة الـسالم إجنـازا بـالغ األمهيـة متثـل يف إطـالق عمليـة تـسجيل النـاخبني يف                        - ٦٠
وقطعـت املراحـل الرئيـسية للعمليـة االنتخابيـة حـىت تارخيـه بـشكل مـرض،                  . سبتمرب/أيلول ١٥

ومن دواعي سروري الكبري جنـاح      . جستية الكربى اليت واجهتها   على الرغم من التحديات اللو    
عمليات احملاكم املتنقلة وتوافق اآلراء اليت توصلت إليـه األطـراف حلـل املـسائل الناشـئة، مبـا يف               
ذلـــك إصـــدار بطاقـــات اهلويـــة وتـــسجيل النـــاخبني يف آن واحـــد؛ يف جـــو تـــسوده املـــصداقية 

أية مسائل ناشئة، مبا فيهـا إمكانيـة إدخـال تعـديالت            وينبغي معاجلة   . والشفافية على حد سواء   
على اجلدول الزمين لالنتخابات، وفقا للقانون الذي يـنظم اإلطـار الـزمين لالنتخابـات وبـنفس                

 . روح التراضي اليت كانت السمة املميزة لتنفيذ اتفاق واغادوغو بشكل ناجح حىت اآلن
اص أمهيــة حامســة يف ضــمان مــصداقية  وســيكون لواليــة التــصديق املنوطــة مبمثلــي اخلــ  - ٦١

ولن يركز ممثلي اخلاص عند ممارسة تلـك الواليـة علـى اجلوانـب الـسلبية يف                 . العملية االنتخابية 
ــسلطات        ــاء يرمــي إىل اســتباق املــشاكل ومــساعدة األطــراف وال ــل ســيتبع هنجــا بن ــة، ب العملي

 الـصدد،   ويف هـذا  . اتظ عـل مـصداقية االنتخابـ      االنتخابية على التصدي هلا بشكل فعـال حيـاف        
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ويف . سيواصل العمل عن كثب مع امليسر والتشاور مـع كـل اجلهـات املعنيـة الوطنيـة والدوليـة            
الوقت نفسه، ستدعم العملية، يف حدود املوارد املتيسرة هلـا، الـسلطات االنتخابيـة يف مواجهـة           

ألساسـي أيــضا  وسـيكون مـن ا  . التحـديات اللوجـستية والتقنيـة اهلائلــة الـيت مـا زالـت تواجههــا      
إشــراك أكــرب عــدد ممكــن مــن مــراقيب االنتخابــات، خاصــة مــن املنظمــات اإلقليميــة مــن قبيــل     
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي، واملنظمـة الدوليـة للبلـدان الناطقـة           

ان، بالفرنــسية، واالحتــاد األورويب، فــضال عــن خمتلــف املنظمــات غــري احلكوميــة وفــرادى البلــد 
 . لتعزيز مصداقية العملية االنتخابية وشفافيتها

وقد أمكن حتقيق املكاسب اليت حتققت حىت تارخيه يف تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو بفـضل                  - ٦٢
استمرار األطراف اإليفوارية يف االلتـزام باالتفـاق وروح احلـوار وتوافـق اآلراء الـذي نـتج عـن                    

إليفوارية، رئيس بوركينا فاسو بليز كومبـاوري،       وال يزال ميسر عملية السالم ا     . ذلك االتفاق 
ورافـق شـركاء كـوت ديفـوار الـدوليون،          . وسيطا شجاعا ودعامـة ضـرورية يف عمليـة الـسالم          

ومنهم األمم املتحدة، العملية بفعالية، فرصدوها عـن كثـب وقـدموا هلـا مـساعدة ماليـة وتقنيـة                    
 القــدرات إىل املؤســسات املكلفــة ولوجــستية قّيمــة، فــضال عــن تقــدمي دعــم بــالغ األمهيــة لبنــاء 

حلـة احلرجـة   ومع انتقـال البلـد إىل املر  . بتنفيذ خمتلف املهام الرئيسية احملددة يف اتفاق واغادوغو 
 عملية السالم، أي االنتخابات الرئاسية، من الضروري احلفاظ على الشراكة الفعالـة             نمالتالية  

 .الدولية واالستفادة منها استفادة تامةبني األطراف اإليفوارية وامليسر واجلهات املعنية 
ورغم أن كوت ديفوار قطعت بنجاح أطول جزء من مـسريهتا احملفوفـة باملخـاطر حنـو                  - ٦٣

ومـن شـأن العديـد      . االنتخابات، فإن املسافة القصرية املتبقيـة ال تـزال حمفوفـة بتحـديات هائلـة              
الـسالم ككـل    عمليـة   ، بل على    من املهام غري املنجزة أن تشكل خطرا شديدا على االنتخابات         

ويف الوقت الـذي    . وكذلك استقرار كوت ديفوار على املدى الطويل، إذا مل تتم إدارهتا بعناية           
حيرز فيه تقدم يف جتميع املقاتلني الـسابقني، فـإن اجلهـود املبذولـة جلمـع أسـلحتهم ووضـعها يف               

ث، مل تـسفر حـىت اآلن       خمازن مأمونة، كما يـنص علـى ذلـك اتفـاق واغـادوغو التكميلـي الثالـ                
وباإلضافة إىل ذلك، من شأن مـسألة دفـع بـدالت إىل كـل مـن                . سوى عن نتائج خميبة لآلمال    

مقاتلي القـوى اجلديـدة الـسابقني الـذي مت جتمـيعهم وأفـراد قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة أن                       
تفكيـك  عمليـة  وإن تعثـر  . تصبح سببا يف وقوع اضـطرابات قـد ختـل بـاألمن أثنـاء االنتخابـات               

امليليشيات ونزع سـالحها يف الغـرب، فـضال عـن اسـتمرار وجـود تنظيمـات شـبابية تـرتع إىل                       
استخدام العنف بدوافع سياسية، عامالن يشكالن أيضا خطرا ممـاثال علـى تـوفري األمـن خـالل            

 . فترة االنتخابات
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لدولـة  ويساورين أيضا قلق شديد إزاء عدم إحراز تقدم حقيقي يف إعادة بسط سلطة ا              - ٦٤
وقد منـع ذلـك إعـادة التوحيـد الكامـل           . يف الشمال، خاصة فيما يتعلق باألخذ مبركزية اخلزانة       

للبلد وإعادة بسط سلطة الدولة كاملة يف مجيع أحناء أراضي كوت ديفوار عقـب إزالـة منطقـة              
وأحث األطراف وامليسر، بدعم من الـشركاء الـدوليني، علـى املثـابرة علـى معاجلـة هـذه         . الثقة
عـادة توحيـد القـوات املـسلحة وقـوات       إلملسائل احلرجـة، بطـرق منـها االتفـاق علـى ترتيبـات              ا

 .األمن، وتنفيذ برنامج فعال إلعادة إدماج املقاتلني السابقني، فضال عن برنامج اخلدمة املدنية
وكما أظهرت أمثلة أخـرى يف مجيـع أحنـاء العـامل، فـإن االنتخابـات، الـيت يقـصد منـها            - ٦٥

لــسالم والدميقراطيــة، مــن شــأهنا أن تــصبح مــصدرا لعــدم االســتقرار إذا مل تــتم إدارهتــا  توطيــد ا
وباإلضــافة إىل اختــاذ تــدابري لتخفيــف املخــاطر املــشار إليهــا أعــاله يف . بــشكل مالئــم وشــفاف

الفترة السابقة على االنتخابات، سـيكون أيـضا مـن املهـم أن تـتم بعنايـة إدارة الفتـرة احلـساسة                      
ويف هذا الصدد، أود أن أشجع الزعمـاء اإليفـواريني علـى مواصـلة              . شرة لالنتخابات التالية مبا 

وتوفر النجاحات احملققة حـىت اآلن يف التغلـب علـى العوائـق            . االلتزام بروح التراضي واملصاحلة   
اليت ظهرت يف تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو أساسـا للثقـة يف قـدرات األطـراف اإليفواريـة لالرتقـاء                      

احلزبيــة الــضيقة وإعطــاء األولويــة للمــصاحل الوطنيــة حلــل أي مــسائل قــد تزعــزع فــوق املــصاحل 
 . االستقرار يف أعقاب االنتخابات

تـشوي، وكـل أفـراد      . ج .ويف اخلتام، أود أن أشكر ممثلي اخلاص لكـوت ديفـوار، ي            - ٦٦
وأعـرب  . العملية من عسكريني وشرطة ومـدنيني علـى التـزامهم املـستمر بـدعم عمليـة الـسالم                 

عن امتناين أيضا مليـسر عمليـة الـسالم اإليفواريـة، الـرئيس بليـز كومبـاوري، وممثلـه اخلـاص يف                      
وأخــريا، أشــكر كــل البلــدان املــسامهة . كــوت ديفــوار، جلهــود التيــسري الــيت يبــذلوهنا بــال كلــل

بقوات وبأفراد شرطة، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي، ووكـاالت         
 املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا، واملنظمـــات اإلنـــسانية، واملـــاحنني الثنـــائيني واملتعـــددي األمـــم

األطراف، فضال عن املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية، علـى مـسامهاهتا اهلامـة يف جهـود                 
 . إعادة السالم واالستقرار الدائمني إىل كوت ديفوار
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 مرفق 
قوام العنصر العسكري وعنـصر الـشرطة   : ارعملية األمم املتحدة يف كوت ديفو   

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف 
 
   العنصر العسكري 

 البلد
راقبـــــــــــونامل
 عسكريونال

ــباط ضـــــــــــــ
 اجملموع القوات ركاناأل

شرطةال اتوحد
الشرطة املدنية شكلةامل

   ١١   ١١ االحتاد الروسي
   ٢   ٢ إثيوبيا

 ٣      األرجنتني
 ٩ ٣٧٤ ١ ٠٦٩ ١ ٠٥٠ ١٢ ٧  األردن
 ١      إسبانيا

   ٢   ٢ إكوادور
 ٥  ٢   ٢  أوروغواي

   ٥  ١ ٤ أوغندا
   ٢   ٢  أيرلندا

   ١٠  ٢ ٨  باراغواي
 ١ ١٢٤  ١ ١٤٥  ١ ١٢٦ ١٠ ٩  باكستان
   ٧  ٣ ٤ الربازيل

 ٥ ٢٥٠ ٢ ٧٢٥ ٢ ٧٠٤ ١٠ ١١ بنغالديش
 ٥١  ٤٣٥ ٤٢٠ ٧ ٨ بنن

 ١٤      بوروندي
   ٢   ٢  بولندا
   ٣   ٣ بوليفيا
   ٣   ٣  بريو
 ٦       تركيا
 ١٨  ٢   ٢ تشاد
 ٩  ٣٢٢ ٣٠٩ ٦ ٧ توغو
   ١٠  ٣ ٧  تونس

 ٩      مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٢٠      مجهورية الكونغو الدميقراطية
   ٣  ٢ ١ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٥١      جيبويت
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   العنصر العسكري 

 البلد
راقبـــــــــــونامل
 عسكريونال

ــباط ضـــــــــــــ
 اجملموع القوات ركاناأل

شرطةال اتوحد
الشرطة املدنية شكلةامل

 ٣       رواندا
   ٧   ٧  انياروم
   ٢   ٢  زامبيا

   ٢   ٢ زمبابواي
   ٣   ٣ السلفادور
 ٤١  ٣٣٦ ٣٢٠ ٦ ١٠  السنغال
 ٢      سويسرا
   ٣   ٣  صربيا
 ١  ٧   ٧ الصني
   ٣   ٣ غامبيا
 ٥  ٥٤٧ ٥٣٤ ٧ ٦ غانا

   ٥   ٥ غواتيماال
   ١   ١ غينيا
 ١١  ١٨٣ ١٧١ ١٠ ٢ فرنسا
   ٧  ٣ ٤ الفلبني

 ٥٨      الكامريون
   ٢   ٢ كرواتيا
 ٧      كندا
 ٢      ليبيا

 ٧      مدغشقر
   ٧٢٤ ٧٢٢ ٢   املغرب
   ٤   ٤ مولدوفا
   ٢   ٢ ناميبيا
   ٤  ١ ٣  نيبال
 ٤٢  ٣٩١ ٣٨٢ ٣ ٦  النيجر
   ٨   ٨  نيجرييا
   ٧   ٧ اهلند
 ٧  ٩  ١ ٨ اليمن
 ٣٨٨ ٧٤٨ ٨ ٠١٧  ٧ ٧٣٨ ٨٩ ١٩٠ اجملموع 
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