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 يف املتحــدة األمــم عمليــة بــشأن العــام لألمــني والعــشرون الرابــع التقريــر    
 ديفوار كوت

 
 مقدمـة  - أوال 

 املتحـدة  األمـم  عمليـة  واليـة  بتجديد )٢٠١٠( ١٩١١ قراره مبوجب األمن جملس قام  - ١
 كامـل  باسـتعراض  القيـام  اعتزامـه  عـن  وأعـرب  ،٢٠١٠ مـايو /أيـار  ٣١ حـىت  ديفوار كوت يف

 العمليـة،  قـوات  وقـوام  تـدعمها،  الـيت  الفرنـسية  للقـوات  املمنـوح  اإلذن وكـذلك  مليةالع لوالية
 ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٧ املـؤرخ  لتقريـري  األول املرفـق  يف إليهـا  املـشار  املرجعية والنقاط

)S/2010/15(، ويف .التعـديالت  مـن  كـبري  قـدر  إجـراء  إمكانية أمام اجملال إفساح هبدف وذلك 
 كــامال تقريــرا إليــه أقــدم أن القــرار نفــس مــن ٢٢ الفقــرة يف اجمللــس إيلَّ بطلــ الــصدد، ذلــك
 ديفــوار، كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة مبــستقبل تتعلــق تفــصيلية وخيــارات توصــيات يــشمل
 ويقـدم  .الـتقين  للتقيـيم  بعثـة  إليهـا  ختلـص  اليت النتائج إىل تستند منقحة مرجعية نقاط إىل إضافة
 تقريــري صــدور منــذ وقعــت الــيت الرئيــسية التطــورات عــن تكملةمــس معلومــات التقريــر هــذا

ــاين كــانون ٧ املــؤرخ ــاير/الث ــارات عــن فــضال ،٢٠١٠ ين ــة والنقــاط والتوصــيات اخلي  املرجعي
 بــه  تقــدمت مــا  وإىل الــتقين التقيــيم  بعثــة إليهــا  خلــصت الــيت  النتــائج إىل اســتنادا  املطلوبــة،

 .مقترحات من
  

 السالم بعمليةاملتصلة  الرئيسية طوراتالت عن علوماتآخر امل  - ثانيا  
 الــيت هويــاهتم، وحتديــد النــاخبني تــسجيل عمليــات إىل أن األخــري تقريــري يفأشــرت   - ٢

 حـوايل  تـضم  مؤقتـة  انتخابيـة  قائمـة  إىل أفـضت  ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تشرين يف رمسيا أجنزت
إىل القاعـدة    ويـشار ( مبيانـاهت  التقنيـة  اخلدمات متعهدو أكد الذين بني من شخص ماليني ٥,٣

 تأكيـد  يـتعني  يـزال  ال الذين من شخص مليون ١,٠٣ وحوايل )“البيضاء القائمة”عادة باسم   
ــاهتم ــشار( بيان ــيهم وي ــة القائمــة” اســمب إل ــسمرب/األول كــانون ٣ ويف ).“الرمادي  ،٢٠٠٩ دي
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 ديفـــوار كـــوت يف الـــسياسيني القـــادة أهـــم يـــضم الـــذي الـــدائم االستـــشاري اإلطـــار أحـــاط
 بـديي،  كونـان  هنـري  الـسابق  والـرئيس  سـورو،  غيـوم  الوزراء ورئيس غباغبو، لوران رئيسال(

 قائـد  واتـارا،  احلـسن  الـسيد  الـسابق،  الـوزراء  ورئـيس  ديفـوار،  لكوت الدميقراطي احلزب قائد
 اهلويــة حتديــد عمليــات هبــا أجريــت الــيت الطريقــة مبــصداقية علمــا ،)اجلمهــوريني جتمــع حــزب

ــاخبني، وتــسجيل ــة النــاخبني بقائمــة حــبور الن  اإلطــار اعتمــد األســاس، ذلــك وعلــى .املؤقت
 يف النهائيـة  النـاخبني  قائمـة  إمتـام  على ينص لالنتخابات جديدا زمنيا جدوال الدائم االستشاري

 مطلــع أو فربايــر/شــباط هنايــة حبلــول الرئاســية االنتخابــات وإجنــاز ،٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون
 .٢٠١٠ مارس/آذار

 مـستقلة  موازيـة  قائمـة  وجودب تفيد تقاريرراجت   يناير،/الثاين كانون مطلع يف أنه غري  - ٣
 بـوغري  روبـري  الـسيد  املـستقلة،  االنتخابيـة  اللجنـة  رئيس أعدها فرد، ٤٢٩ ٠٠٠ حوايل تضم
 االنتخابيـة  العملية توقف إىل النقاش هذا أدى وقد .هبا عمولامل اإلجراءات إطار خارج ماميب،
 االنتخابيـة  اللجنـة  رئـيس  أن يـزعم  احلـاكم  اإليفوارية الشعبية اجلبهة بحز ألن مفاجئ بشكل
 أعـضاء  دعـا  وقد .املؤقتة االنتخابية القائمةه جرى التالعب ب   وأن احتياليا عمال ارتكب املستقلة
 مـاميب  الـسيد  أن سـورو  الـوزراء  رئـيس  بـه  أمـر  حتقيـق  وأكـد  مـاميب،  السيد استقالة إىل احلزب
 ورفــض .هبــا املعمــول اإلجــراءات اتبــاع دون شــخص ٤٢٩ ٠٠٠ متــض قائمــة أعــد قــد كــان
 سـوى  املوازيـة  القائمـة  بإعـداد  يقـم  مل أنه على أصر حيث استقالته، إىل الدعوات ماميب السيد
 .للجنة “الداخلي االستخدام” لغرض

 الــسياسية األحــزاب وممثلــي مــاميب الــسيد مــع ،فربايــر/شــباط ١١ يف ،املُيــسِّر وتــشاور  - ٤
 حــثف باالســتقالة، امليــسر نــصيحةب العمــل رفــض اللجنــة رئــيس لكــن واغــادوغو، يف ةالرئيــسي
ــاغبو الــرئيس ــة حيــل أن علــى غب  ســورو الــوزراء رئــيس إىل الــرئيس وطلــب .واحلكومــة اللجن

 بـإجراء  قـدما  املضي ديفوار لكوت يتيح أن شأنه من هذا إن وقال جديدة، حكومة يشكل أن
ــصِّب .مــصداقية ذات انتخابــات ــة مــن كــل الحــق وقــت يف وُن  االنتخابيــة واللجنــة احلكوم
  .التوايل على فرباير،/شباط ٢٥ و فرباير/شباط ٢٣ يف وذلك اجلديدتني،

 احلـاكم  احلـزب  بـأن  تفيـد  تقـارير  ظـل  يف الـسياسي  التـوتر  تـصاعد  ذلـك،  غضون ويف  - ٥
ــد كــان ــاطق مــن عــدد يف احملــاكم إىل طلــب ق ــوار كــوت وســط يف املن ــل أن ديف ــر تزي  اداألف
 عنيفـة  احتجاجـات  انـدالع  إىل التقـارير  هـذه  وأدت .املؤقتة االنتخابية القائمة من املؤهلني غري
 وغـاغنوا،  فربايـر، /شـباط  ٢٢ يـوم  احملـتجني  أحـد  قتـل  حيث أبيدجان، فيها مبا مناطق، عدة يف

 ثالثـة  قُتـل  حيـث  ودالـوا،  فربايـر، /شـباط  ١٩ يـوم  أشـخاص  مخـسة  عـن  يقـل  ال مـا  قُتـل  حيث
 مكاتـب  بنـهب  النـاس  مـن  حـشد  قـام  فربايـر، /شـباط  ٢٠ ويف .فرباير/شباط ٢٢ ومي أشخاص
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ــة ــدة يف البلدي ــواكي بل ــة ب ــوات ســيطرة حتــت الواقع ــدة، الق ــأتلفوا اجلدي ــسجالت ف ــة ال  املدني
 يف كورهوغــو ويف .الــدويل البنــك مــؤخرا هبــا تــربع حاســوبا ٣٠ و مركبــات ســت وحرقــوا

 حمـال  فيهـا  مبا احلاكم، احلزب يف كبار مسؤولني مةإقا حمالت تعرضت أيضا، فرباير/شباط ٢٠
 وقــوع أثنــاء للــهجوم غبــاغبو، الــرئيس ديــوان ومــدير احلــزب باســم الرمســي النــاطق إقامــة

  .عنيفة احتجاجات
 رأي عـن  احلـاكم  احلـزب  وأعـضاء  غبـاغبو  الـرئيس  أعـرب  األحـداث،  هذه على وردا  - ٦

ــاده ــة أن مف ــة احلال ــشمال يف األمني ــن ال ــسمح ل ــيمبتن ت ــة محــالت ظ ــإجراء وال حــرة انتخابي  ب
 قبــل الــبالد توحيــد وإعــادة الــسالح نــزع إىل دعــوا مث، ومــن .هنالــك ونزيهــة حــرة انتخابــات

 .واغـادوغو  التفـاق  الرابـع  التكميلـي  االتفـاق  يف عليـه  املنصوص النحو على االنتخابات إجراء
 كذريعـة  الرابـع  التكميلي االتفاق باستخدام والرئيس احلاكم احلزب املعارضة أحزاب واهتمت
 حلقــوق الــسامي املفــوض إىل خطيــة رســالة وجهــت كمــا .هنايــة ال مــا إىل االنتخابــات لتــأخري
  .وقعت اليت العنيفة االحتجاجات أثناء املدنيني مقتل يف التحقيق إىل فيها دعته اإلنسان

 العمليـة  ظلـت  اجلديـدتني،  املـستقلة  االنتخابية واللجنة احلكومة إنشاء من الرغم وعلى  - ٧
 واســتئناف االحتيــال قــضية معاجلــة كيفيــة حــول اخلالفــات اســتمرت حيــث متعثــرة االنتخابيــة

 إىل املعارضـة  أحـزاب  دعـت  وبينمـا  .املؤقتـة  النـاخبني  بقائمـة  يتعلق فيما املتوقفة الطعونعملية  
 ئاسـية، الر االنتخابـات  وإجـراء  النهائيـة  النـاخبني  قائمـة  إعـداد  بغـرض  الطعـون عمليـة    استئناف

 فيهـا  أدرجـوا  الـذين  األفـراد  زالـة إل املؤقتـة  القائمـة  مراجعـة  وجـوب  علـى  احلـاكم  احلـزب  أصر
 وعـددها  احملليـة  االنتخابيـة  اللجان تشكيل إعادة إىل أيضا احلاكم احلزب اودع .احتيالية بطرق
ــة، ٤١٥ ــال، يف بالــضلوع اهتمهــا الــيت اللجــان وهــي جلن ــزع إكمــالضــرورة  أكــدو االحتي  ن
  .االنتخابات إجراء قبل البالد توحيد إعادة جوانب ومجيع حالسال
 احلـزب  أعـضاء  كبـار وقـام    ،االهتامـات  األحـزاب  تبادلـت  حيـث  التـوترات  واستمرت  - ٨

 القـوات  ووزراء سـورو  الـوزراء  رئـيس إىل   الذعـة  انتقـادات بتوجيـه    الـشبابية  ومنظماته احلاكم
 يف املـوازي  االقتـصاد  ومن احلكومة من تفادةاالس مواصلة بغية البلد تقسيم لتكريسهم اجلديدة
 إىل أدت لرســائل بنــشرها خــاص، بــشكل ســليب بــدور اإلعــالم وســائط قامــت وقــد .الــشمال

 جلـسة  الـوزراء  ورئـيس  الرئيس عقد أبريل،/نيسان ١٠ ويف .األحزاب بني التوترتصاعد حدة   
 إلجيـاد  املـصلحة  حابأصـ  مجيـع  مع التشاور الوزراء رئيس يواصل أن على خالهلا اتفقا خاصة
 .الناخبني بقائمة املتعلق املأزق من للخروج سبل
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 التقين التقييم بعثة  - ثالثا  
ــى   - ٩ ــذهعل ــة ه ــة، توجهــت اخللفي ــيم بعث ــتقين للتقي ــوار كــوت إىل ال ــرة يف ديف ــن الفت  م

 ).٢٠١٠( ١٩١١ األمـــن جملـــس قـــرار مـــن ٢٢ بـــالفقرة عمـــال أبريـــل،/نيـــسان ٢٢ إىل ١٢
 واسـتمرار  واغادوغو، اتفاقات أمهية باستمرار يتعلق فيما البعثة زيارة وقت ةأسئل عدة توأثري
 للعمليــة املفــاجئ التوقــف إىل بــالنظر املُيــسِّر، يف وثقتــهم االتفــاق علــى املوقعــة األطــراف التــزام

 ســيقوم الــسنغال، رئــيس واد،عبــد اهللا  الــرئيس أن تــزعم الــيت اإلعالميــة والتقــارير االنتخابيــة
  .التقارير هذه نفسه واد الرئيس فند وقد .الوساطة يف لالشتراك ديفوار تكو بزيارة
 الــدعم وإدارة الــسالم، حفــظ عمليــات إدارة مــن تتــألف الــتقين التقيــيم بعثــة وكانــت  - ١٠

 املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  واألمـن،  الـسالمة  شـؤون  وإدارة الـسياسية،  الـشؤون  وإدارة امليداين،
 األمـم منظمـة   و اإلنسانية، الشؤون تنسيق ومكتب السالم، ناءب دعم ومكتب اإلنسان، حلقوق

 مـن  مفـصلة  إحاطـات  التقيـيم  بعثـة  وتلقـت  .اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنامج ،للطفولةاملتحدة  
 الفرنـسية،  ليكورن وقوة القطري، املتحدة األمم وفريق ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

 الــرئيس فــيهم مبــن والــدوليني، الــوطنيني املــصلحة أصــحاب مــن واســعة طائفــة مــع وتــشاورت
ــاغبو ــيس غب ــوزراء ورئ ــا ســورو، ال ــسيد( املعارضــة وزعيم ــديي ال ــسيد ب ــارا وال ــار ،)وات  وكب

ــيس املعارضــة، وأحــزاب احلــاكم احلــزب يف املــسؤولني ــدة القــوات أركــان ورئ ــار اجلدي  وكب
 ووزراء املـستقلة،  االنتخابية ةاللجن ورئيس اإليفوارية، واألمن الدفاع قوات وممثلو مسؤوليها،
 عـن  فـضال  املـدين،  اجملتمع ومنظمات ياماسوكرو، يف املوحدة القيادة ومركز املعنيني، احلكومة

 واملؤســسات ،)األورويب واالحتــاد األفريقــي االحتــاد ممثلـو  ذلــك يف مبــن( الدبلوماســية األوسـاط 
 يف كومبـاوري،  الـرئيس  امليـسر،  مـع  البعثة تشاورت كما .اإلنسانية واملنظمات الدولية، املالية

 عــدة بزيــارة وقامــت .بــاديين بورميــا الــسيد أبيــدجان، يف للميــسر اخلــاص واملمثــل واغــادوغو،
 .وسيغيال وغيغلو دويكوي فيها مبا أماكن،

  
 التقين التقييم بعثة إليها خلصت اليت النتائج  - ألف  

 تكميليةال واالتفاقات السياسي واغادوغو اتفاق تنفيذ حالة  -  ١  

 جانـــب إىل ،٢٠٠٧ مـــارس/آذار ٤ يف املوقـــع ، الـــسياسيواغـــادوغو اتفـــاق يـــسعى  - ١١
 املتعلقــة العالقــة القــضايا معاجلــة خــالل مــن ديفــوار كــوت أزمــة حــل إىل التكميليــة، اتفاقاتــه
 كـل  يف الدولـة  سـلطة  بـسط  وإعادة اجليش، توحيد وإعادة واالنتخابات، اهلوية حتديد بعملييت
ــاء ــد أحنـ ــرد .البلـ ــرح ويـ ــه شـ ــددة ألحكامـ ــري يف احملـ ــؤرخ تقريـ ــار ١٤ املـ ــايو /أيـ  ٢٠٠٧مـ

)S/2007/275( ــري ــؤرخ وتقري ــاين كــانون ٢ امل ــاير/الث ــام ).S/2008/1( ٢٠٠٨ ين ــاق وق  االتف
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 عليــه االهتمــام يتركــز والــذي ،٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٢٢ يف املوقــع الرابــع التكميلــي
 أســلحة ختــزينو تجميــعب االنتخابــات، قبــل للقيــام، الــزمين واجلــدول الطرائــق بتوضــيح حاليــا،
 عمليـة  ببـدء  جمـددا  والقيـام  املليـشيات؛  وتفكيـك  سـابقا؛  احملاربـة  القـوات  يف الـسابقني  املقاتلني
 إدارة بــسط إعــادة وإمتــام اجلديــدة؛ والقــوات اإليفواريــة واألمــن الــدفاع قــوات توحيــد إعــادة
 القــضائية، والــسلطة احملليــة، الــسلطات ذلــك يف امبــ البلــد، أحنــاء مجيــع يف فعــال بــشكل الدولــة
  .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٥ حبلول اجلمارك، وإدارة املالية وإدارة
 املهـام  مجيـع  إجنـاز  يتـوخى  واغـادوغو  اتفـاق  لتنفيـذ اجلـدول الـزمين األصـلي        كان وقد  - ١٢

ــصوص ــا املن ــاق يف عليه ــول االتف ــانون ٤ حبل ــاين ك ــاير/الث ــري .٢٠٠٨ ين ــذ ليــةعم أن غ  التنفي
 بعـض  لتنفيذ املطلوب لوقتل األحزابسوء تقدير    فيها مبا العوامل، من جمموعة بفعل تأخرت
 مـن  وغريهـا  اللوجـستية  والقيـود  القـدرة؛  إىل الوطنيـة  التنفيـذ  مؤسـسات  وافتقار املعقدة؛ املهام
 لتنفيـذ  العمليـة  الطرائق بشأن األحزاب بني فيما نشأت اليت واخلالفات باملوارد؛ املتعلقة القيود
 إىل الـسياسية  اإلرادة غيـاب  سـاهم  كمـا  .اهلوية حتديد عمليات قبيل من حساسية، املهام أكثر
  .التأخري حاالت يف كبري حد
 مجيـع  أقـر  احلـايل،  املـأزق  إزاء اإلحباطشاعر  وم تلك التأخري حاالت من الرغم وعلى  - ١٣

 يفـوق  اإليفواريـة  األزمـة  حـل  بصو تقدما أحرزت واغادوغو اتفاقات بأن املصلحة أصحاب
 مـدى  على البلد يف االستقرار استمرار إىل واستنادا .السابقة السالم اتفاقات من أي أحرزه ما

 أصــحاب بــني فيمــا واغــادوغو اتفاقــات فــضلب بنيــت الــيت والثقــة ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عــامي
 األوىل ولـة اجل إجـراء  حـول  تفـاهم  إىل األحزاب توصلت ،ديفوار كوت يف الرئيسيني املصلحة

 بإمكانيـة  اقتناعهـا وأعربـت عـن      ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ يف الرئاسية االنتخابات من
 يف إليــه املــشار النحــو علــى لكــن .البلــد توحيــد وإعــادة الــسالح نــزع قبــل االنتخابــات إجــراء
 الـرئيس  يـصر  ،٢٠١٠ فربايـر /شـباط  يف وقعـت  الـيت  العنيفـة  األحـداث  عقـب  أعاله، ٦ الفقرة

 .االنتخابـات  إجـراء  قبـل  البلـد  توحيـد  وإعـادة  الـسالح  نزع على اآلن احلاكم واحلزب اغبوغب
 تركـز  غبـاغبو  اتفاقـات  تنفيـذ  وإمتـام  الـسالم  بعمليـة  قدما للمضي املبذولة اجلهود فإن وبالتايل،

ــى اآلن ــضيتني علـ ــزيتني قـ ــات؛ )١( :مركـ ــزع )٢( و االنتخابـ ــسالح نـ ــادة الـ ــد وإعـ  التوحيـ
 ونــزع اخلزانــة شــؤون مركزيــة تطبيــق ظــل يف الدولــة ســلطة بــسط إعــادة يف يتمثــل مــا وهــو(

 إدمـاج  إعـادة  عـن  فـضال  والـشرطة،  والـدرك  اجلـيش  يف اجلديدة القوات أفراد وإدماج السالح
 هبـاتني  احمليطـة  القضايا بأن امليسر، فيهم مبن احملاورين، من العديد وأفاد ).وتفكيكها امليلشيات
ــتني ــتني العملي ــرد الل ــاه، رحهماشــ ي ــزامن بــشكل تناوهلــا جيــب أدن  مــن ألي يبقــى ال لكــي مت
  .بالتزاماته الوفاء لعدم حجة أي األحزاب
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  االنتخابات  -  ٢  
: ينبغي إجياد حل لثالث قضايا أساسية قبـل املـضي قـدما يف العمليـة االنتخابيـة، وهـي                    - ١٤

ج يف هنايــة املطــاف  للخــرو“الرماديــة ” و“البيــضاء” القــائمتنيالغــش، وطرائــق التعامــل مــع  
ويؤكـد الـرئيس بـاغبو وحزبـه حـدوث      . بقائمة هنائية للناخبني، وإجناز العمليات التقنية املتبقيـة     

وقـد عقـد الـرئيس اجتمـاعني        . حاالت غّش واسعة النطاق إبان إعداد القائمة املؤقتـة للنـاخبني          
ما مبزاعم تـشري إىل     مع بعثة التقييم التقين، وحدد وجهني أساسيني من أوجه الغش، يرتبط أوهل           

تالعب الرئيس السابق للجنة االنتخابيـة املـستقلة بالقائمـة، ويتعلـق ثانيهمـا مبـا وصـفه الـرئيس                    
 الذي ارتكبه عـدد مـن رعايـا البلـدان اجملـاورة الـراغبني ببـساطة يف أن        “غري السياسي”بالغش  

 إىل الفريـق    وكأدلـة علـى حـدوث عمليـات الغـش، قـدم الـرئيس             . يصبحوا مـواطنني إيفـواريني    
وثائق مـن بينـها شـهادات مـيالد وشـهادات جنـسية فارغـة، لكنـها موقّعـة وخمتومـة، ُيـزعم أن                        
أعدادا كبرية منها تباع لغري اإليفواريني يف عدد من البلـدات، باإلضـافة إىل قـوائم للنـاخبني يف              

وأصــّر  .عـدد مــن املقاطعـات، أدرجــت فيهـا أمســاء أفـراد مت حتديــد هويـاهتم علــى أهنـم أجانــب      
الرئيس أيضا على ضرورة التحقق من القائمة، يف الوقت الذي دعا فيـه حـزب اجلبهـة الـشعبية         

بعثـة أيـضا بأنـه طلـب     الوأبلـغ الـرئيس   . اإليفوارية احلاكم إىل إجراء مراجعة للقوائم االنتخابيـة     
إىل رئــيس الــوزراء، وهــو غــري مرّشــح لالنتخابــات، أن جيــري مــشاورات مــع مجيــع أصــحاب   

  . حة، وأن يضع عملية للتحقق يف أسرع وقت ممكناملصل
ــة غــّش، وأن       - ١٥ وأصــّرت أحــزاب املعارضــة علــى أن الــسيد مــاميب مل يرتكــب أي عملي

 ٤٢٩ ٠٠٠القائمة املؤقتـة مل تفقـد مـصداقيتها بـسبب إعـداد القائمـة املوازيـة الـيت أدرج فيهـا           
مجيــع الزعمــاء الــسياسيني   ووفقــا لتــصرحيات الــسيد وتــارا، فــإن الــسيد مــاميب أبلــغ        . اســم

، الـدائم االستـشاري   أثنـاء اجتمـاع اإلطـار       وذلـك   اإليفواريني وامليّسر بوجـود القائمـة املوازيـة         
ن أويقـال بـ   . ديسمرب، ممـا يـدلّ علـى أنـه كـان يتـصرف حبـسن نيـة                / كانون األول  ٣املعقود يف   

  . الثةالدائم طلب إىل السيد ماميب وقف التحضريات لقائمة ثاالستشاري اإلطار 
وشدد امليّسر، من جانبه، علـى أن التوصـل إىل حـلّ للقـضايا املتعلقـة بقائمـة النـاخبني                      - ١٦

ورأى امليّسر أيـضا    . يعّد عامال أساسيا لتحقيق التقدم يف سائر اجلوانب األخرى لعملية السالم          
 هـي مثـرة   “ البيـضاء القائمـة ”أنه قد متّ إجناز مجيع املهام املرتبطة بالقائمة املؤقتة للنـاخبني، وأن        

وأقـّر يف الوقـت     . لعملية حظيت بقبول واسع وتتمتع باملصداقية، وهي إجناز جيب احملافظة عليه          
ويـشاطر امليـسر هـذا      . قضية الغـشّ  بالنظر إىل   نفسه بضرورة استعادة ثقة األحزاب يف القائمة،        
فيهم أعـضاء الـسلك     ، مبن   بعثةال استشارهتم   نالرأي العديد من أصحاب املصلحة الدوليني الذي      

لإلحـــصاء وشـــركة اإليفـــواري أمـــا املـــشّغالن التقنيـــان، ومهـــا املعهـــد الـــوطين  . الدبلوماســـي
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ــيت مت االتفــاق عليهــا بــني       “ســاجيم” ــا اإلجــراءات ال ــا حرفي ــسية، فقــد أكــدا أهنمــا اّتبع  الفرن
  .األحزاب، عند إعداد القائمة املؤقتة للناخبني

الــدعم للجهــود الــيت يبــذهلا رئــيس   املــصلحةأصــحابوأشــار امليــّسر بــأن يقــدم مجيــع   - ١٧
الوزراء إلجراء مزيد من عمليـات التحقـق الـتقين مـن القائمـة، علـى حنـو يعيـد الثقـة إىل مجيـع                          

ــة املــستقلة عــن دعمــه       . األحــزاب ــة االنتخابي ــد للجن ــرئيس اجلدي ــل، أعــرب ال وعلــى حنــو مماث
ملمكــن إجــراء االنتخابــات يف ظــل للجهــود الــيت يبــذهلا رئــيس الــوزراء، وأوضــح أن مــن غــري ا 

  . اخلالف على قائمة الناخبني ويف مناخ ينعدم فيه األمن
وكان رئيس الوزراء قـد أجـرى سلـسلة مـن املـشاورات مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة             - ١٨

وتشارك يف هذه املشاورات كل مـن شـعبة املـساعدة           . للتوصل إىل اتفاق على اخلطوات املقبلة     
صديق التـابعتني لعمليـة األمــم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، بـصفة مراقــب،       االنتخابيـة وخليـة التـ   

ويف . اجلديــدةوتواصــالن يف الوقــت نفــسه تــوفري املــشورة واملــساعدة التقنيــة للجنــة االنتخابيــة  
مايو، أصدر رئيس الوزراء ورئيس اللجنة بيانا مشتركا حددا فيه جدوال زمنيـا جديـدا               /أيار ٢

مــايو، / أيــار١٠وســتبدأ املرحلــة األوىل مــن هــذه العمليــة يف . لنــاخبنيلتجهيــز القائمــة املؤقتــة ل
تقــدمي أدلــة تــسمح بتــسجيلهم علــى “ القائمــة الرماديــة”وســتتيح لألشــخاص املــسجلني علــى 

، الـيت   الطعـون أمـا املرحلـة الثانيـة مـن عمليـة           ). “القائمة البيضاء ”أي  (القائمة املؤقتة للناخبني    
، فـستجرى يف وقـت      “القائمـة البيـضاء   ”سجلني حاليا على     ماليني شخص من امل    ٥,٣تشمل  

بيد أنه أشري إىل أن وجود انشقاقات بني األحزاب السياسية بـشأن القـرار              . الحق مل حيدد بعد   
فقد أعرب حزب جتّمع أنصار هوفيـت مـن أجـل الـسالم والدميقراطيـة املعـارض عـن          . املذكور

نه مل يتقيد باإلطـار الـزمين احملـدد إلمتـام عمليـة       رفضه للقرار مشريا إىل مجلة أسباب، من بينها أ        
 ويف  .فربايـر / شـباط  ٢٢أبيـدجان يف    يف  ، الذي وضعه امليّسر بعد التشاور مع األحزاب         الطعون

يف األسـبوع الـذي بـدأ يـوم         “ القائمـة الرماديـة   ”غضون ذلك، بدأت بشكل تدرجيي عمليات       
، مـايو /أيـار  ١٠مع الـسيد بـديي يـوم    ، وأجرى الرئيس غباغبو مناقشات مباشرة      مايو/أيار ١٧

  .يف حماولة لدفع العملية االنتخابية املتعثرة قدمامايو /أيار ١٧ومع السيد واتارا يوم 
  

نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وحلّ املليشيا وإعادة توحيـد              -  ٣  
  قوات األمن

 بـرتع سـالح القـوات اجلديـدة لـيس      رأت أحزاب املعارضة أن مطلب احلـزب احلـاكم     - ١٩
وقالـت أيـضا إن مناقـشة هـذا األمـر ليـست             . إال ذريعة اهلدف منها تأخري االنتخابات الرئاسية      

ن األحزاب قد اتفقت من قبـل علـى إمكانيـة عقـد االنتخابـات الرئاسـية يف تـشرين         ضرورية أل 
 واحلـزب احلـاكم يـردان       بيـد أن الـرئيس بـاغبو      . ، قبل البدء برتع السالح    ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
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 قد تداعت نتيجة حلوادث العنف الـيت وقعـت          “اتفاق الشرف ”بالقول إن الثقة اليت قام عليها       
فربايـر، وبالتـايل فـإن التنفيـذ الكامـل التفـاق واغـادوغو الرابـع أصـبح ضـروريا                    /يف شهر شباط  

وزراء سـورو أن    ورأى رئيس الـ   . خللق مناخ آمن يف املنطقة الشمالية، يسمح بعقد االنتخابات        
قضية عقد االنتخابات قبل إمتام عملية نزع السالح وإعادة التوحيـد، أو بعـدها، ليـست بـذي                  

وقد أعرب كل مـن رئـيس الـوزراء    . بال، ألهنا شرط صريح ينص عليه اتفاق واغادوغو الرابع        
مهم وكبار مسؤويل القوات اجلديدة لبعثة التقييم التقين، خالل اجتماعـات منفـصلة، عـن التـزا               

ــة ســتجري علــى      ــة جتميــع القــوات يف مقــار مؤقت بالتقيــد بــذلك االتفــاق، وأوضــحوا أن عملي
  .مايو/مراحل، وستبدأ يف موقع كوروغو يف شهر أيار

بيد أن رئيس الوزراء شدد على أن القضية الفعلية اليت أفضت باالنتخابـات إىل طريـق                  - ٢٠
ن الــسبيل إىل إقنـاع مقــاتلي القــوات  مـسدود هــي قـضية حتديــد هويـات النــاخبني، مـشريا إىل أ    

ــة        ــسلمون بطاقــات اهلوي ــأهنم سيت ــات ب ــسالح هــو تقــدمي تطمين ــزع ال ــة ن ــدة بإمتــام عملي اجلدي
ويـرى رئـيس الـوزراء أن       . الوطنية، وهو األمر الـذي دفعهـم إىل محـل الـسالح يف بدايـة األمـر                

ــاخبني واســطة يتــسىن مــن خالهلــا لإلي      فــواريني اســتالم  اتفــاق واغــادوغو جعــل مــن قائمــة الن
بطاقات هويـاهتم، وبالتـايل فـإن إعـداد قائمـة النـاخبني النهائيـة يعـّد شـرطا الزمـا إلمتـام عمليـة                         

  . السالح نزع
، وكبـار املـسؤولني يف القـوات        ، رئيس أركان القوات اجلديدة    ونّوه اجلنرال باكايوكو    - ٢١

ــع يــنص     ــدة، وأحــزاب املعارضــة إىل أن اتفــاق واغــادوغو الراب ــزع ســالح   اجلدي ــضا علــى ن أي
وينص االتفاق على أن يتم جتميع القوات يف مقار مؤقتـة قبـل شـهرين علـى              . املليشيات وحلّها 

األقل من التاريخ احملدد إلجراء االنتخابات الرئاسية، على أن يتم تسريح املقـاتلني الـسابقني يف      
وتـشري  . لتـاريخ القوات اجلديدة، ونزع سـالح املليـشيات وحلّهـا قبـل شـهر واحـد مـن ذلـك ا                   

 مـن القـوات     ٣٢ ٧٧٧( فرد   ٧٥ ٣١٨التقديرات إىل أن كال العمليتني ستشمالن ما جمموعه         
  ). من املليشيات٤٢ ٤٥١ اجلديدة و

ويواجه برنـامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج حتـديات عديـدة، مـن بينـها                - ٢٢
يئـة الوطنيـة الرئيـسية املـسؤولة عـن          عدم توفر القـدرة الالزمـة ملركـز القيـادة املتكامـل، وهـو اهل              

تنفيذ الربنـامج؛ وعـدم تـوافر املـوارد الالزمـة إلعـداد مواقـع جتميـع القـوات، وإعاشـة املقـاتلني                       
السابقني يف تلك املواقع؛ وعدم قدرة احلكومة، حـىت اآلن، علـى تـسديد بـدل التـسريح البـالغ                     

 دوالر مـن دوالرات     ١ ٠٠٠ حـوايل ( فرنك من فرنكات االحتـاد املـايل األفريقـي           ٥٠٠ ٠٠٠
فر الفـرص املناسـبة إلعـادة       للمقاتلني السابقني وعناصر املليشيات؛ وعدم توا     ) الواليات املتحدة 

إعادة إحلـاق املقـاتلني املـسّرحني؛ وآثـار قـضية اهلويـة علـى هـذا الربنـامج، كمـا وردت                      /إدماج
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ستدعي تــوفري تــتحــديات وأبلغــت أطــراف عــدة بعثــة التقيــيم الــتقين بــأن معاجلــة هــذه ال . آنفــا
وإذا مل يتوفر هذا الدعم، فإن هذه التحـديات قـد           . الشركاء الدوليني للمساعدة التقنية واملادية    

  .تستخدم كذريعة لعدم إحراز تقدم
وحيّد اتفاق واغادوغو نطاق التركيـز يف جمـال إصـالح القطـاع األمـين، وبـصورة شـبه                     - ٢٣

وات األمـن اإليفواريـة والقـوات اجلديـدة، ويتـرك           حصرية، على إعادة توحيد قوات الدفاع وق      
مهمة رسم السياسة اجلديدة للقطاع األمين يف كوت ديفوار وتكوين بنيته إىل مرحلـة مـا بعـد                  

بيد أن يف وسع عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تـوفر الـدعم منـذ اآلن         . االنتخابات
وقــد أشــار الــشركاء احملليــون   . األمــينلطائفــة واســعة مــن األنــشطة املتعلقــة بإصــالح القطــاع  

والدوليون، خالل االجتماعات اليت عقـدوها مـع بعثـة التقيـيم الـتقين، إىل األثـر اهلـام إلصـالح            
ــز           ــة، وتعزي ــتعادة الثق ــق باس ــا يتعل ــات، يف كــل م ــراء االنتخاب ــل إج ــين، حــىت قب ــاع األم القط

قال مـن مرحلـة حفـظ الـسالم إىل     اإلجنازات، وترسيخ سيادة القانون، واإلسهام يف عملية االنت   
لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار مزيــة نــسبية  كمــا أوضــحوا أن . مرحلــة بنــاء الــسالم

متكّنها من أداء دور قيادي وتنسيقي للدعم الدويل املقدم إىل عملية إصـالح القطـاع األمـين يف             
  .ا الدوركوت ديفوار، وعليها أن تستفيد مما لديها من قدرة مؤسسية ألداء هذ

  
 استعادة سلطة الدولة وإضفاء الطابع املركزي على اخلزانة  -  ٤  

ــيت       - ٢٤ ــة ال ــة الثق ــة منطق ــرغم مــن إزال ــى ال ــد عل ــاً قــسمت البل ــة تنقــل  ومنعــت  عملي حري
، ال تـزال كـوت ديفـوار        مشال البلـد وجنوبـه     اخلدمات بني    وفري وت بضائعاألشخاص، وتسليم ال  

جهــاز علــى إدارة واقتــصاد وخزانــة و يف جزئــه الــشمايل دةبلــداً مقــسماً حتــافظ القــوات اجلديــ
 كـام  ونـواب احل كام مجيع احلإعادة نشروعلى الرغم من . قضائي وهياكل أمنية بصورة موازية 

 ورؤســاءمـن قــادة هـذه املنـاطق    املنـاطق الـيت تـسيطر عليهــا القـوات اجلديـدة، ال يــزال كـل       يف 
م، والـسلطات احملليـة األخـرى ميارسـون الـسلطة            الذين قامـت القـوات اجلديـدة بتعيينـه         بلدياهتا

نشر مـوظفي   إعادة  ومل حيرز أي تقدم يف ما يتعلق ب       . مشال البلد  اإليرادات يف    صلونالفعلية وحي 
 مجيـع املعـابر احلدوديـة يف        يعملـون يف   القـوات اجلديـدة       موظفـو  زالياجلمارك يف الشمال، وال     

باشــروا الــصعيد اإلقليمــي، ولكنــهم مل ينــشر بعــض جبــاة الــضرائب علــى عيــد قــد أُو. الــشمال
، التنفيذيـة وعلـى حنـو مماثـل، أنـشئت مكاتـب متثيليـة إقليميـة للـوزارات                 .  إىل حد كـبري    عملهم

 .متارس مهامها على األغلب ولكنها مل

 منـها هـام   مبالـيت تـضطلع     ومركـز القيـادة املتكاملـة       اليت نـشرها    وتفتقر األلوية املختلطة      - ٢٥
تمتـع بالقـدرة علـى محايـة        ن والنظام، إىل اليد العاملة واملوارد الكافيـة، وال ت         احلفاظ على القانو  

 مـع   يـشوبه القلـق   وهـي حتـافظ علـى تعـايش         . السكان ومؤسـسات الدولـة الـيت أعيـد إنـشاؤها          
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يف موظفـون    وقـد أبلـغ   . جة بالسالح واملمولة جيداً التابعة للقـوات اجلديـدة        اآللية األمنية املدجَّ  
مهـامهم بـدون   أداء باشـروا  قـد  يـشعرون باألمـان و   باتوا ثة التقييم التقين بأهنمحمافظة بواكي بع  

 .فرباير/، إىل أن اندلعت األحداث العنيفة يف شباطأن تعترض سبيلهم عراقيل جسيمة

 العديـد مـن احملـاكم يف الـشمال       باشـر  يف تقريـري األخـري، مل ي       وعلى النحو املشار إليـه      - ٢٦
ــزال حم. العمــلوالغــرب  ــواكي واحملكمــة  وال ت يف كورهوغــو تواجهــان   كمــة االســتئناف يف ب

 ال تـزال احملـاكم يف مـان وكـاتيوال           كمـا . صعوبات لتحقيق النـصاب القـانوين يف عـدد القـضاة          
حـصلت  عقب القالقـل العنيفـة الـيت         عن وظائفهم     املوظفون لىفرباير حني خت  /مغلقة منذ شباط  

ــةاملؤســسات اإلنــشر مــوظفي تــزال إعــادة وال . هنــاك  يف مرافــق الــسجون صــالحية اإليفواري
 .ةالواقعة يف الشمال معلق

وأصر كـل مـن الـرئيس غبـاغبو واحلـزب احلـاكم علـى ضـرورة قيـام القـوات اجلديـدة                 - ٢٧
 الـذي    قادة املناطق  نظامبتفكيك اهلياكل املوازية لالقتصاد واخلزانة واإلدارة واألمن، وال سيما          

. ، والسماح ملؤسسات الدولة اليت أعيد نشرها بأداء مهامهـا      دجلزء الشمايل من البل    يف ا  تعتمده
وشــددا علــى أن القــوات اجلديــدة تــشكل جــزءاً مــن احلكومــة، مــع تــويل أمينــها العــام منــصب 

 تحكماملقبـول أن تظـل القـوات اجلديـدة تـ          فمـن غـري     ، ولذلك،   ٢٠٠٧رئيس الوزراء منذ عام     
وأشـارا أيـضاً إىل أن مـوارد        . زء آخر من البلد   زانة بصورة موازية يف ج    اخلقتصاد و االدارة و باإل

ل إىل البلدان اجملاورة وشـددا علـى املـسؤوليات الـيت تتحملـها تلـك                حوَّكوت ديفوار ال تزال تُ    
 . االستغالل غري القانوين ملواردهاهبدف منعالبلدان للتعاون مع حكومة كوت ديفوار 

وأعلـن   .يس الـوزراء والقـوات اجلديـدة       بعثة التقييم التقين هذه املسائل مـع رئـ         أثارتو  - ٢٨
مـايو  / اعتباراً من أيـار    اجلزء الشمايل من البلد    إىل   ينتدبونن موظفي اجلمارك س   أرئيس الوزراء   

كخطوة حنو إعادة توحيد اخلزانـة، وأشـار إىل أن قـادة املنـاطق سـوف يتخلـون عـن مناصـبهم                       
ــصاد  وخــالل اجتمــاع خمــصص  .  تــسريح مقــاتليهم أو جتمــيعهم نظــراً إىل لبحــث مــسألة االقت

منــصب وزيــر ماليــة يــشغل أيــضاً  وهــواملــوازي، أبلــغ وزيــر الــصناعة، الــسيد موســى دوســو،  
، بعثة التقييم الـتقين بـأن املناقـشات جاريـة بـشأن الترتيبـات الراميـة         يف الشمال القوات اجلديدة 

 . إىل تفكيك االقتصاد واخلزانة املوازيني

تكــرر أن االدعــاءات بغيــاب ســلطة الدولــة و، بــتــهامــن جه، ورأت أحــزاب املعارضــة  - ٢٩
انعدام األمن يف الشمال ال ختلو من املبالغة عموماً، وأنه قـد أعيـد نـشر معظـم مـوظفي الدولـة                      

 أن هذه املسائل تشكل ذريعـة       إىل أمور منها   وأشار السيد واتارا والسيد بديي    . القضاءجهاز  و
ــات   ــراء االنتخابــ ــأخري إجــ ــص  . لتــ ــك الــ ــارا يف ذلــ ــن   ددوأشــ ــس األمــ ــاع جملــ يف  إىل اجتمــ

،  جيجيـه  ، الـسفري ألـسيد     الـدائم  ممثـل كـوت ديفـوار     فيـه   ، الذي أدىل    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٨
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وإعـادة نـشر إدارهتـا يف     سـلطة الدولـة   عملية استعادة”، من بني أمور أخرى، أن  أفاد فيه ببيان  
  .)S/PV.6113(  انظر“أوشكت على االكتمال أحناء البلديع مج
  

 احلالة األمنية   -باء   
وأثـار  . رأى الكثريون أن احلالة األمنية احلالية يف كوت ديفوار مبثابة بؤرة توتر خطـرة           - ٣٠

لرئيــسية ا الــسياسية املــؤثرة طــرافاخلــالف بــشأن قائمــة النــاخبني أزمــة ثقــة ومل يــستقطب األ  
د  التـوترات الـسياسية النامجـة عـن ذلـك بـشكل حـا              لقـد قوضـت   و. فحسب بل السكان أيـضاً    

ــة األخــرية منــذ توقيــع اتفــاق واغــادوغو      . االســتقرار النــسيب الــذي ســاد خــالل األعــوام الثالث
، يف حال مل يـتم تـدبريه     الذي ترتبط به املسألة احلساسة للهوية     يسفر جتهيز قائمة الناخبني      وقد

وشـدد العديـد مـن    . على حنو يتسم باإلنصاف والشفافية، إىل انتشار العنف على نطـاق واسـع         
ــيت وقعــت يف شــباط    احملــ ــة ال ــى أن االحتجاجــات العنيف ــشأ  /اورين عل ــر مل تكــن ب ن حــل فرباي

 احملاوالت الرامية إىل شطب أعداد كـبرية مـن األشـخاص             ضد ، بل احلكومة واللجنة االنتخابية  
 .اإليفوارية ، األمر الذي سوف حيرمهم من اجلنسيةالقائمة املؤقتة للناخبنيبصورة تعسفية من 

. جلزء الغريب مـن البلـد  كوت ديفوار تعج بامليلشيات املسلحة، وال سيما يف ا   وال تزال     - ٣١
وعلى الرغم من عـدم إمكانيـة تقـدير حجـم هـذه امليليـشيات وقـدراهتا العـسكرية فعليـاً بدقـة،                       

 املـسلحة    احلـضرية  اجلماعـات الـشبابية   تـستغل   وباملثـل،   . فهي تشكل تنظيماً متماسك التكوين    
مـن جانـب أصـحاب املـصاحل الـسياسية،      ن وياموسوكرو وسان بـدرو     وغري املسلحة يف أبيدجا   
األخـرى املعروفـة منـذ أمـد         سـباب أللوميكـن   . لـسكان لهتديداً جـسيماً    حبيث أصبحت تشكل    

 أعمـال العنـف الـيت      أن تـؤجج سـعري       زء الغريب من البلد   انعدام األمن يف اجل   بعيد والكامنة وراء    
صوصية واجلرميـة    التفـشي املـستمر للـ      ويـشمل ذلـك   . ليـة قد تندلع نتيجة املراوحة الـسياسية احلا      

املسلحة، والصدامات املتكررة يف ما بني اجملتمعات احمللية وداخلها يف تلـك املنطقـة، وال سـيما        
ــيح عــدم تنظــيم    .  األراضــيحــول ــك، يت ــا،   وباإلضــافة إىل ذل ــسلل عربه احلــدود وســهولة الت
ألسلحة الصغرية واملوارد الطبيعية، وكـذلك       تداول ا   ويف غياب التدقيق،   ،الشمالسيما يف    وال

 .  باملخدرات واألشخاصاالجتار

ــادوغو إىل     - ٣٢ ــاق واغـ ــداعي اتفـ ــؤدي تـ ــد يـ ــوأ وقـ ــق أسـ ــيناريو  حتقـ ــرض  سـ ــين مفتـ . أمـ
احملتملـة الـيت قـد تـؤدي إىل تـداعي االتفـاق اهنيـار عالقـة العمـل بـني الـرئيس              ستجدات  املـ  ومن

سر  مـن العمليـة؛ وانـسحاب امليِّـ        كليهمـا  املـوقعني أو     الطرفنيورئيس الوزراء؛ وانسحاب أحد     
من العملية؛ أو اللجوء إىل تدابري استثنائية سوف تقوض االتفاق، مبا فيهـا التـصرحيات احملتملـة                  

 .للمجلس الدستوري خبصوص االنتخابات
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 عـودة الـرتاع  املتمثـل يف  إال أن بعض احملاورين مل يستبعدوا سيناريو أسوأ االفتراضـات      - ٣٣
ويبــدو أن األزمــة احلاليــة والنــربة  . الــشمالبــالقوة يف ســلطة الدولــة حــال فرضــت  يف الــشامل

 ثريان الـشكوك جمـدداً     ونـزع الـسالح وإعـادة التوحيـد تـ          املتعلق مبسائل اهلويـة   السلبية للخطاب   
ح تـصلي  ال  مـسألة   مع بعثة التقييم الـتقين     مراراً وتكراراً وقد أثارت القوات اجلديدة     . بني القوتني 

 علـى حـد     مؤشراً، التابعة للجيش الوطين، اليت تعترب       MI-24املستمر للطائرة العمودية من طراز      
إال أن حمــاورين آخــرين . قوهلــا، إىل أن احلكومــة قــد حتــتفظ خبيــار إعــادة توحيــد البلــد بــالقوة  

 . نزاع عسكري مباشر بني القوتنيينشبيعتقدون بأنه من غري احملتمل أن 

 من حمـاوري بعثـة التقيـيم الـتقين، مبـن فـيهم امليـسر، عـن قلقهـم بـشأن                      وأعرب العديد   - ٣٤
قالقـل اجتماعيـة بـسبب       انـدالع  احتمـال     االجتماعية لألزمة املستمرة وحـذروا مـن       التداعيات

 معــدالت الفقــر، وتقلــص إمكانيــة الوصــول إىل الــسلع واخلــدمات األساســية، وارتفــاع   تزايــد
ــشباب، وارتفــ     ــة يف صــفوف ال ــدل البطال ــشة  مع ــة املعي ــسبة إىل اع تكلف ــم بالن ــسكانمعظ  .ال

ــد ــؤدي هــذه العوامــل إىل  وق ــدالعت ــة   ان ــة مظــاهرات عنيف ــع سياســية،  عفوي ــا دواف  أو حتركه
 .سيما يف املراكز احلضرية الكربى، مع احتمال احتدامها وحتوهلا إىل صدامات مسلحة وال

 أال سـيما سـيناريو أسـو      االسـتقرار يف كـوت ديفـوار، و       انعـدام   وقد يكـون ألثـر جتـدد          - ٣٥
.  عــودة الــرتاع، تــداعيات علــى املنطقــة دون اإلقليميــة األوســع نطاقــاً    املتمثــل يفاالفتراضــات

جملـس األمـن أيـضاً،      بـأن يراعـي      العديد من حماوري بعثة التقيـيم الـتقين          نصحهذا الصدد،    ويف
ذا مـا هلـ   يفـوار،   لدى اختاذ قرار بشأن استمرار وجود بعثـة األمـم املتحـدة ودورهـا يف كـوت د                 

 .املنطقة دون اإلقليمية األوسع نطاقاًُحتقيق االستقرار يف البلد من أمهية من أجل 
  

 دور وسائط اإلعالم  -جيم   
 بـشأن الـدور الـسليب الـذي تؤديـه وسـائل        بـالغ قلقهـم   أعرب العديد من احملاورين عن        - ٣٦

 اسـتخدام بإمكانيـة   دون سـواه    كم  اإلعالم اإليفوارية يف تأجيج التوترات، واستئثار احلزب احلا       
واشـتكت أحـزاب    . وسائل اإلعـالم اململوكـة للدولـة، وتفـاوت املـشهد اإلعالمـي يف الـشمال               

ويعتــرب الــسلوك الــسليب .  وســائط اإلعــالم الرمسيــةاســتخدام مــن ال تــتمكن أهنــا  مــناملعارضــة
 اإلعالم الرمسيـة    وسائطاالستئثار الذي ميارسه احلزب احلاكم على استخدام        لوسائط اإلعالم و  

.  بتعزيــز الــسالم واملــصاحلة الوطنيــة واألمــنةمــن اتفــاق واغــادوغو املتــصل ٦-٦خرقــاً للمــادة 
ثارت بعثة التقييم التقين هذه املـسألة مـع امليـسر الـذي أشـار إىل أنـه يعتـزم االجتمـاع                      أولذلك  

 العديـد مـن     بطيـرت و. بأصحاب خمتلف املؤسسات اإلعالمية خالل زيارتـه املقبلـة إىل أبيـدجان           
األحزاب السياسية ولذلك فمن املهـم إقنـاع هـذه األحـزاب بالتزامهـا الـذي يقـضي                  بالصحف  

 شخـصياً يف    أنـا بأن حتترم احتراماً كامالً مدونة قواعد السلوك اليت وقعتها أثناء حفـل حـضرته               
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 ، وبــااللتزام باألحكــام املتعلقــة بــالتحريض يف العهــد    يف أبيــدجان ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٢٤
 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  
 حالة حقوق اإلنسان  -دال   

 زء الغـريب   البلـد، وال سـيما يف اجلـ        حنـاء استمرت انتهاكات حقـوق اإلنـسان يف مجيـع أ           - ٣٧
 وأعــضاء يف امليليــشيات  اهلويــةجمهولــوومنطقــة الثقــة الــسابقة، حيــث ينــشط أفــراد مــسلحون   

. بـرز هـذه االنتـهاكات العنـف اجلنـسي واالبتـزاز والـسرقة             ومـن أ  . العقـاب مبنأى مـن    املسلحة  
 العنــف  أعمــالومــن الــسمات املقلقــة بــشكل خــاص حلالــة حقــوق اإلنــسان يف الغــرب تكــرار 

وعـالوة علـى ذلـك،    . آخذة يف االزدياد ا يعتقد معظم احملاورين بأهن    يتاجلنسي ضد األطفال، ال   
ل تــشويه األعــضاء يــتقليديــة املؤذيــة مــن قبال تــزال النــساء والــشابات يعــانني مــن املمارســات ال

زء ، وال سـيما يف اجلـ       مـن البلـد    ويف عـدة منـاطق    .  القسري واملبكـر   وزواجهنالتناسلية لإلناث   
، أفاد احملاورون عـن تـدهور حالـة احلمايـة، مـع ورود تقـارير تفيـد بـأن الـصدامات بـني                        الغريب

وأفــراد الــشرطة النظــاميون يرتكبــون  وال يــزال األفــراد العــسكريون  . تتكــررة يــاجملتمعــات احملل
وأقــر املــسؤولون يف اللجنــة الوطنيــة  . العقــابمبنــأى مــن انتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان  

ــسان      ــة حلقــوق اإلن ــادة املنظمــات اإليفواري ــسان وق ــصدي   حلقــوق اإلن ــى الت ــدرة عل ــدم الق بع
 أصــحاب ووافــق معظــم. تحــديات اجلــسيمة الــيت يواجههــا البلــد يف جمــال حقــوق اإلنــسان   لل
صلحة على أن املؤسسات الوطنية إلنفاذ القانون ليست مدربة أو جمهـزة علـى النحـو املالئـم              امل

 . للسيطرة على القالقل املدنية
  

 احلالة اإلنسانية  -هاء   
ال تــزال األنــشطة اإلنــسانية تركــز علــى إعــادة إدمــاج املــشردين داخليــاً والعائــدين يف     - ٣٨
تهم، وكذلك على املـسائل املتعلقـة بـسوء التغذيـة واألمـن الغـذائي               ومحايزء الغريب من البلد     اجل

 / هنايــة آذاريفو . ينــذر بالــسوء يف بعــض املنــاطق الواقعــة يف الــشمال     مبلغــاًالــيت قــد بلغــت   
. مـن املـشردين داخليـاً طوعـاً إىل منـاطقهم األصـلية         ٨٩ ٦٦٨، عاد ما جمموعه     ٢٠١٠ مارس
املتبقية يعيشون مع األسر املـضيفة، وال سـيما يف          شخص من احلاالت     ٣١ ٠٠٠يزال حنو    وال

ــاً    ــتني غربــ ــو اإلداريــ ــان وغيغلــ ــاطعيت بلوليكــ ــتمرت   . مقــ ــودة، اســ ــاطق العــ ــض منــ ويف بعــ
إعــادة اإلدمــاج  إمكانيــة  هتــددحــول األراضــي وحــاالت اإلفــالت مــن العقــاب       املنازعــات

 . االجتماعي واالقتصادي

مـن اإلغاثـة إىل التنميـة،    عمومـاً   يف البلـد  تالتحـول الـذي تـشهده األولويـا       ونظراً إىل     - ٣٩
ــة حــاالت      مت تعــديل إطــار التنــسيق يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية حبيــث يــشمل بــصورة متزامن
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وخفض مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مالكـه       . الطوارئ الباقية واحتياجات اإلنعاش الناشئة    
بإدمـاج قدراتـه يف      ٢٠١٠ليـه   يو/متـوز  ١الوظيفي يف كوت ديفوار وسـوف يقـوم اعتبـاراً مـن             

 ومكتبــه منــسق األمــم املتحــدة املقــيم جمــال التنــسيق والتخطــيط حلــاالت الطــوارئ يف مكتــب   
وستظل مسألة سد ثغـرات التمويـل ملواصـلة تقـدمي اخلـدمات إىل الـسكان                . اإلقليمي يف داكار  

  .املتضررين حتظى باألولوية
  

  احلالة االقتصادية  -واو   
تقييم التقين مع املمثلني القطريني للبنك الدويل وصندوق النقد الـدويل           اجتمعت بعثة ال    - ٤٠

وأبلغـوا  . ومصرف التنمية األفريقي، الذين قـدموا تقييمـا للحالـة االقتـصادية يف كـوت ديفـوار                 
ظـل  لتحسن، وأن برناجمه االقتـصادي      ا استمرت يف بعثة التقييم بأن حالة االقتصاد الكلي للبلد        

وعلى الرغم مـن    . صحيح على نطاق واسع، رغم عوامل التأخري يف تنفيذه        يتقدم على املسار ال   
ومـع  .  يف املائـة   ٣,٨نـسبة    إىل   ٢٠٠٩األزمة االقتصادية واملالية العاملية، تسارع النمـو يف عـام           

انقطـاع التيـار    تكـرار    قد ثبطتها حلد ما االنتخابـات املعلقـة و         ٢٠١٠ذلك، فإن التوقعات لعام     
 إىل النمـو االقتـصادي      يهـبط بريل، ومن املتوقع أن     أ/النقل يف نيسان  اع  قطالكهربائي وإضراب   

 يظل فـائض احلـساب   وأن)  يف املائة٢,٥(ويتوقع أن يبقى التضخم منخفضا  .  يف املائة  ٣نسبة  
ومـع ذلـك، جيـري تنفيـذ اإلصـالحات          . رتفاع أسـعار الكاكـاو    نتيجة ال اجلاري اخلارجي قويا    
  .اهليكلية ببطء شديد

لبلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون  بـــادرة ا بلـــوغ نقطـــة اختـــاذ القـــرار بالنـــسبة مل ومنـــذ  - ٤١
بـادرة وتـشغيل    امل، مت إحراز تقدم يف كل مـن تنفيـذ حـوافز نقطـة إجنـاز                 ٢٠٠٩مارس  /آذار يف

ويكتــسب حتــسني إدارة الــدين أمهيــة خاصــة بالنــسبة   . اســتراتيجية احلكومــة للحــد مــن الفقــر  
تويات الديون العالية غري املستدامة علـى مـدى العقـدين املاضـيني     لكوت ديفوار إذ مل تترك مس    

  . الصحة والتعليمقطاعيسوى حيز مايل ضيق من أجل قيامها باالستثمار بشكل كاف يف 
البلـد يف   حققـه   كبريا من التقدم االجتمـاعي الـذي        قسطا  وقد قلصت األزمة السياسية       - ٤٢

 الكلــي يف الــسنوات الــثالث املاضــية إىل احلــد مــن  اســتقرار االقتــصاديــؤدومل . العقــود املاضــية
 يف املنـاطق الريفيـة ويف الـشمال، حيـث تعـيش             وتشتد حدته الفقر بلغ أعلى مستوياته،     ف. الفقر
وكادت تبلغ مجيع مؤشـرات التنميـة االجتماعيـة حـد           . فقراليف  من الشعب    يف املائة    ٧٠نسبة  

األساســـية الالزمـــة لتيـــسري النـــشاط وتـــدهورت أيـــضا خـــدمات البنيـــة . التـــدهور الركـــود أو
ــاة الكرميــة والتكامــل اإلقليمــي بــسبب تراجــع االســتثمارات وتفــشي      ــوفري احلي االقتــصادي وت

  . اإلمهال
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  توطيد السالم  -زاي   
ــؤرخ    - ٤٣ ــري امل ــار١٤يف تقري ــايو / أي ــرزت، )S/2007/275 (٢٠٠٧م ــور  يف ، أب ــة أم مجل

ة وانعـدام األمـن والرتاعـات علـى األراضـي يف      أخرى، تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادي 
ويف هـذا الـصدد،     . الغرب، والصعوبات الـيت تعتـرض تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة يف الـشمال              

أوصيت بضرورة زيادة عملية األمم املتحدة وفريق األمم املتحدة القطـري املـساعدات املقدمـة               
درات لتعزيـــز التماســـك جـــل وضـــع مبـــاأللحكومـــة واجملتمـــع املـــدين يف كـــوت ديفـــوار مـــن 

  . االجتماعي واملصاحلة الوطنية، فضال عن استعادة اخلدمات االجتماعية األساسية
ــيم ل وأكــد احملــاورون   - ٤٤ ــة التقي ــتقينبعث ــزال قائمــة  تلــك  يف الغــرب أن  ال التحــديات ال ت

باب  فيما يتعلـق بالـش  شديدوهناك قلق . باعتبارها من عوامل زعزعة االستقرار يف هذه املناطق     
عــدم الــذين يــسهل علــى اجلهــات الــسياسية الفاعلــة اســتغالهلم، إذ يعــانون بــشكل مباشــر مــن  

 وتـسجل . ، ورمبـا ضـاعت علـيهم أيـضا الفـرص التعليميـة أثنـاء األزمـة                ربيصـول الـ   وإمكانية ال 
 أو العمالــة الــذين يعــانون مــن البطالــةأربعــة ماليــني مــن الــشباب وجــود  الرمسيــة اإلحــصاءات

وال يزال الرتاع على األرض مستمرا، مما يعد سببا رئيسيا وبقعـة            . يع أحناء البالد  الناقصة يف مج  
بـصورة هيكليـة ال تـسفر عـن         للمشكلة  ساخنة للرتاع، يف حني أن اجلهود الرامية إىل التصدي          

. كمــا أصــبحت اهلجــرة غــري اخلاضــعة للرقابــة مــصدرا للقلــق       . مكاســب ملموســة للــسالم  
ــبالدلــي يف غــرب عــات اجملتمــع احمل اواستــشهدت مج ــة    ال  بعــدم اســتئناف اخلــدمات االجتماعي

بــصورة كاملــة، مبــا يف ذلــك امليــاه والــصرف الــصحي، والرعايــة الــصحية والتعلــيم، كمــشكلة 
فرصــة لتعزيــز ال، والحظــت كــذلك أن عــدم وجــود هــذه اخلــدمات أســفر عــن ضــياع عويـصة 

  .التماسك االجتماعي
، الذي أعدته عملية األمم املتحـدة وفريـق األمـم           ويسلط اإلطار االستراتيجي املتكامل     - ٤٥

دعم بـ  منظومة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       ضرورة أن تقوم  املتحدة القطري، الضوء على     
اخلــدمات االجتماعيــة ومعاجلــة األســباب اجلذريــة للــرتاع، مــع مراعــاة تأثريهــا         بنــاء إعــادة 
 املتحـدة القطـري مـن نقـص األمـوال           ومع ذلك، يعاين فريق األمـم     . عملية السالم اجلارية   على

  .يف هذا الصدد
 خـدمات أخـرى وافيـة      الدولـة    ال تقدم  القطاع االجتماعي واالقتصادي،     وعالوة على   - ٤٦

ويعـد حتديـد    .  ال تقـدم خـدمات القـانون والنظـام علـى حنـو كـاف                فهـي  .من أجل بناء السالم   
ويلــزم إثبــات . لدولــة واجملتمــعاهلويــة، خبــالف االنتخابــات، عنــصرا أساســيا يف العالقــات بــني ا

وثائق من أجل امتالك األرض، ولكن أيضا للحصول على اخلـدمات االجتماعيـة مثـل       بالاهلوية  
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وال يـستطيع معظـم النـاس احلـصول علـى هـذه الوثـائق يف فتـرة                 . االمتحانات املدرسية الوطنيـة   
  . عدم شعورهم باألمانيؤججوبتكلفة معقولة، مما مناسبة زمنية 
 مـن اجلهـود ملعاجلـة الـرتاع، وذلـك بعـدة             مت بـذل طائفـة    لى مستوى اجملتمع احمللي،     وع  - ٤٧

فقــد ســاعدت بــشكل كــبري يف العــودة الــسلمية للمــشردين . طــرق منــها جلــان الــسالم بــالقرى
 علـى   غـري مترابطـة    هذه اجلهود    فإنومع ذلك،   . وتوسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار احمللي      

 عمليــات الــسالم علــى املــستوى وال تــستفيد منــها الــصعيد الــوطين، الــصعيد اإلقليمــي أو علــى
 ةكرشامـــوبوجـــه أعـــم، مل تـــستفد عمليـــة الـــسالم حـــىت اآلن بالقـــدر الكـــايف مـــن   . الـــوطين
  .املدين اجملتمع
.  التمويـــلاخنفـــاضعـــن  الـــشركاء يف العمليـــات اإلنـــسانية واإلمنائيـــة  بلـــغوأخـــريا، أ  - ٤٨
يـزال نـصيب     وال. منو املساعدة اإلمنائيـة   توقف  انية، يف حني    اخنفض متويل العمليات اإلنس    فقد

ــدنيا جــدا         ــوار مت ــة إىل كــوت ديف ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــرد الواحــد مــن امل  ٨,٢(الف
مقارنـــة مـــع البلـــدان ذات األرقـــام القياســـية املماثلـــة يف مبـــادرة التنميـــة البـــشرية،   ) اتدوالر

ــدان األخــرى اخلارجــة مــن ا    ــة وخــصوصا البل ويف الوقــت نفــسه، ســوف  . لرتاعــات يف املنطق
ــستنفد أمــوال ــة   الــيت متــول صــندوق بنــاء الــسالم ُت   مكتــب املمثــل اخلــاص للميــسر حبلــول هناي

  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
  

  دور عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - رابعا  
األمــن  قــرار جملــس مبوجــبمت تعــديل واليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار     - ٤٩

ــه   ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ مــع الواقــع اجلديــد يف  العمليــة مــن أجــل تكييــف الــدور الــذي تــضطلع ب
أعقــاب توقيــع اتفــاق واغــادوغو، وال ســيما قــرار املــوقعني علــى اتفــاق االمــتالك التــام لعمليــة   

وأقـر  . السالم ومنح املؤسسات الوطنية دورا قياديا يف تنفيذ املهام املنـصوص عليهـا يف االتفـاق          
 ٢٠٠٧ مـايو / أيـار  ١٤ من تقريـري املـؤرخ       ٧٢ إىل   ٤٢ التوصيات الواردة يف الفقرات      اجمللس

)S/2007/275( ــيت ــصورة حتــدد، ال ــم تنفيــذ هــذه      أوضــح ب ــم املتحــدة يف دع  دور عمليــة األم
ذلــك  مــن ٨٣ إىل ٧٥ووافــق اجمللــس أيــضا علــى التوصــيات الــواردة يف الفقــرات   . الترتيبــات
ساعدة إىل الـسكان املعرضـني للخطـر، ودعـم اجلهـود الراميـة إىل           ، فيما يتصل بتقدمي املـ     التقرير

تعزيـز حقــوق اإلنـسان ومحايتـها، ودعــم    اجلهــود الراميـة إىل  هتيئـة بيئـة سياســية إجيابيـة، ودعـم     
  . االقتصادي عملية االنتعاش

ــه     - ٥٠ ــن، يف قراري ــة )٢٠١٠ (١٩١١و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٠وطلــب جملــس األم ، إىل عملي
مي دعمها الكامل لتنفيذ املهام املتبقية مبوجب اتفاقـات واغـادوغو، وال سـيما            األمم املتحدة تقد  
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تقين واللوجـسيت للجنـة     تلك اليت تعترب ضرورية إلجراء االنتخابات الرئاسـية، وتـوفري الـدعم الـ             
نــزع ســالح  /، وتقــدمي الــدعم لــربامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج       االنتخابيــة

ــشيات؛ واالســتمرار   ــا يف ذلــك وجــود     امللي ــة، مب ــة الســتعادة ســلطة الدول يف مــساعدة احلكوم
الــشرطة املدنيــة ومؤســسات ســيادة القــانون يف مجيــع أحنــاء الــبالد، ومواصــلة مــساعدة امليــسر   
وممثلــه اخلــاص يف أبيــدجان، واالســتمرار يف العمــل بــشكل وثيــق مــع الوكــاالت اإلنــسانية يف   

يف الوقـت املناسـب وبطريقـة         مـن أجـل االسـتجابة      مناطق التوتر وفيمـا يتعلـق بعـودة املـشردين         
  .  العنف والتهديدات األخرى ضد املدنينيأعمال  إىل احتمال تفشيةئمالم

 يف عملية السالم، ال سيما عـدم وضـوح اإلطـار الـزمين        الدائمالتأخري  عوامل  ستلزم  تو  - ٥١
ــع، التوســع يف اســتعراض دور ع     ــى أرض الواق ــات وتطــورات الوضــع عل ــة األمــم  لالنتخاب ملي

ــاده أن    . املتحــدة ــد مــن احملــاورين عــن رأي مف ــزاموأعــرب العدي ــراره  اعت  جملــس األمــن، يف ق
ف يف  اطـر ، تركيز دور عملية األمم املتحدة على تقدمي املساعدة الكاملـة لأل           )٢٠١٠ (١٩١١

زع الــسالح واســتعادة ونــتنفيــذ املهــام املتبقيــة يف إطــار اتفــاق واغــادوغو، خباصــة االنتخابــات  
 مجيـع  حـذّر و. واقـع أرض العلـى  حقـائق  اسـتجابة مناسـبة لل  يعـد مبثابـة    ،لسلطة الفعلية للدولـة   ا

احملاورين بأن االنسحاب املبكر لعملية األمم املتحدة قبـل اسـتقرار البلـد مبـا فيـه الكفايـة ميكـن                     
كـن  مي التقدم احملرز حىت اآلن، وأن االستقرار املستدام يف كوت ديفـوار ال تراجع أن يؤدي إىل    

.  ال تزال هناك قوتان مسلحتان، وال يزال البلـد منقـسما إداريـا واقتـصاديا          تأن يتحقق ما دام   
تنفيذ عمليات نزع الـسالح متـشيا       يف  على ضرورة أن تساعد األمم املتحدة البلد         شددواهلذا  و

 وإعـداد قائمـة     ؛ واسـتعادة سـلطة الدولـة وإعـادة توحيـد االقتـصاد            ؛مع اتفاق واغادوغو الرابـع    
 نبــهوا إىلبيــد أهنــم . قبــل مغــادرة عمليــة األمــم املتحــدة   وإجــراء انتخابــات؛النــاخبني النهائيــة

ضرورة أن تعمل البعثة من أجل إحراز تقدم مناظر يف عملييت االنتخابات والتوحيـد مـن أجـل                  
 حول ما إذا كـان جيـب أن يـأيت نـزع             النقاش الدائر جتنب الوقوع يف احللقة املفرغة النامجة عن        

 وزير الداخليـة عـن رأي مفـاده أنـه سـيكون             وأعرب.  التوحيد قبل االنتخابات   وإعادةسالح  ال
 االنتخابـات التـشريعية، وأنـه       إجـراء ني  حلـ من املهم اإلبقاء على عمليـة األمـم املتحـدة يف البلـد              

 عمليـة األمـم   خبـصوص   ما بعد االنتخابـات    ترتيبات  مع حكومة منتخبة حديثا    ينبغي أن تناقش  
  . ومنظومة األمم املتحدةاملتحدة 

ــع، وآخــذة يف          - ٥٢ ــى أرض الواق ــا للوضــع عل ــى تقييمه ــاء عل ــيم، بن ــة التقي ــصت بعث وخل
االعتبــار اآلراء واملقترحــات الــواردة مــن خمتلــف احملــاورين، إىل أن املهــام احملــددة لعمليــة األمــم 

جلــوهر ال تــزال ضــرورية بالنــسبة ) ٢٠١٠ (١٩١١و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٠املتحــدة يف القــرارين 
ومع ذلك، فقد ُوجه انتباه بعثة التقييم إىل عدد من القضايا واملعـضالت النامجـة               . ةالعمليوالية  

عــــن تطــــور احلالــــة الــــسياسية واألمنيــــة وامللكيــــة الوطنيــــة لعمليــــة الــــسالم، علــــى النحــــو   
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 يف بد أن تؤخذ هذه املسائل عند النظـر يف جتديـد واليـة عمليـة األمـم املتحـدة        وال .أدناه املبني
  .كوت ديفوار

  
  األمنية اجلوانب  - لفأ  

 حاليـا  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  قـوات  يف العـسكري  العنـصر  قـوام  يبلغ  - ٥٣
 بـالقوام  مقارنة العسكريني، املراقبني من ١٩٣ و القوات من ٧ ١٩٨ فيهم مبن فردا، ٧ ٣٩١

 ١ ١٥١ البعثـة  يف الـشرطة  نـصر ع قوام ويبلغ .عسكريا فردا ٧ ٤٥٠ البالغ به املأذون األقصى
 الـشرطة  وحـدات  يف فـردا  ٧٤٩ و الـشرطة  شـؤون  مستشاري من ٤٠٢ على يشتملون فردا،

 قـوة  قـوام  يـزال  وال .عنـصر  ١ ٢٠٠ الـشرطة  لعنـصر  بـه  املـأذون  القـوام  ويبلـغ  .الستة املشكلة
 سجملــ وقــام .أبيــدجان منطقــة يف منتــشر معظمهــا القــوات، مــن ٩٠٠ يبلــغ الفرنــسية ليكــورن
 مــن الفرنــسية القــوات إىل منحــه الــذي اإلذن بتمديــد )٢٠١٠( ١٩١١ قــراره مبوجــب األمــن
 قـدراهتا،  وضـمن  انتـشارها  نطـاق  حـدود  يف ديفـوار،  كوت يف املتحدة األمم عملية دعم أجل
 .٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ حىت

 فيمـا  اخلاطئـة  تـصوراهتم  وعن شواغلهم عن التقين التقييم بعثة حماوري خمتلف وأعرب  - ٥٤
 األمــم عمليــة يف الــشرطة وعنــصر العــسكري العنــصر بــه يــضطلع الــذي األمــين بالــدور يتعلــق

 مــصداقية علــى انعكاســات هلــا الــيت والتــصورات الــشواغل وهــي ديفــوار، كــوت يف املتحــدة
 هـذين  دور هـي  الـصدد  هـذا  يف املصلحة أصحاب معظم أثارها اليت الرئيسية والقضية .العملية

  .العنف يواجهون الذين الضعفاء املدنيني محاية يف العنصرين
 ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  بـأن  الـتقين  التقيـيم  بعثـة  الداخليـة  وزيـر  وأبلغ  - ٥٥
 أعيـد  الـيت  الدولـة  ومؤسـسات  السكان محاية على الوطنية السلطات ملساعدة التدخل هلا ينبغي

ــط نــشرها ــت إذا فق ــة طلب ــك احلكوم ــري .ذل ــك أن غ ــد ذل ــضع ق ــةع ي ــم ملي  يف املتحــدة األم
 الـيت  العنيفـة  لالحتجاجـات  االسـتجابة  على التدخل طلب اقتصر ما إذا مأزق يف ديفوار كوت
 جملـس  قـرار  أن إىل اإلشـارة  جتـدر  الـصدد،  هـذا  ويف .الـسياسية  املعارضـة  أحـزاب  فيها تشارك
 دون ديفــوار، كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة تقــوم أن علــى يــنص )٢٠٠٧( ١٧٣٩ األمــن
ــة مبــسؤولية املــساس ــوار، كــوت حكوم ــوفري ديف ــة بت ــذين للمــدنيني احلماي  خطــر يتهــددهم ال
 .انتشارها مناطق ويف قدراهتا حدود يف وذلك البدين، للعنف الوشيك التعرض

ــادة ملركــز احملــدودة القــدرة وتظــل  - ٥٦ ــالغ قلــق مثــار املتكاملــة القي  أبريــل/نيــسان فــيف .ب
 ٣٢٧ و اإليفواريـة  واألمـن  الدفاع قوات أفراد من ٧٢٦( فقط فردا ١ ٠٥٣ انتدب ،٢٠١٠

 يف للعمـل  ،٨ ٠٠٠ وهـو  عليـه  املنـصوص  األفـراد  عـدد  أصـل  مـن  )اجلديـدة  القـوات  أفـراد  من
 البـالغ  املقـررة  املختلطـة  األلويـة  أصـل  ومـن  .لـه  التابعة الشرطة ووحدات املختلطة الدرك ألوية
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ــواء ١١ أنــشئ ،٢٣ عــددها  يف عناصــرها لــدعم املــساعدة ديــدةاجل القــوات وطلبــت .فقــط ل
 واألمـن  الـدفاع  قـوات  عناصـر  فيـه  يتلقـى  الـذي  الوقـت  يف أنـه  إىل مـشرية  املختلطة، الوحدات

 حمـاورين  عـدة  وأشـار  .راتبـا  يتلقـون  ال اجلديـدة  للقـوات  التـابع  املخـتلط  اللواء أفراد فإن راتبا،
 املناســبة، بــالتجهيزات ختلطــةامل والوحــدات املتكاملــة القيــادة مركــز جتهيــزضــرورة  إىل أيــضا
ومبعـدات غـري فتاكـة ملكافحـة الـشغب،           باالتصاالت واملتعلقة اللوجستية التجهيزات سيما وال
 اسـترياد  بغرض األسلحة توريد حظر على استثناء تطبيق يف األمن جملس نظر سيتطلب ما وهو

 .ت املسدسافيها مبا الشغب، مكافحةمعدات 

 وقـوات  الفرنـسية  ليكـورن  وقـوة  ديفـوار  كوت يف املتحدة ماألم عملية تاشترك وقد  - ٥٧
 األمنيــة واخلطــة .لالنتخابــات أمنيــة خطــة وضــع يف اجلديــدة والقــوات الوطنيــة واألمــن الــدفاع
 اجلهـاز  احلـسبان  يف تأخـذ  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  األمنيـة  العناصـر  كـل  بـني  جتمـع  اليت املتكاملة
 قـدرات  يف العجـز  أوجـه  وتراعـي  االنتخابـات  خيـص  فيمـا  لـة املتكام القيـادة  ملركـز  التابع األمين
 األمــن جملــس يتخــذ ريثمــا اســتعراض إىل حباجــة األمنيــة اخلطــة وســتكون .أعــاله املبينــة املركــز
 ةالعمليـ  سـتحدد  لالنتخابـات،  الـسابقة  األوىل املرحلـة  ويف .املستقبل يف البعثة دور بشأن قرارا

 جانـب  إىل اخلطـر  هلذا للتصدي احلالية الطوارئ طخط وستكيف للعنف عرضة األكثر املناطق
 أي الثانيـة،  املرحلـة  ويف .واحـد  آن يف االطمئنـان  علـى  والبعـث  للـردع  والقـوة  احلضور إظهار
 علــى املتكاملــة القيــادة مركــز وستــساعد باســتمرار احلالــةالعمليــة  ســتراقب االنتخابــات، أثنــاء
 يف املتحــدة األمــم عمليــة إىل للحراســة يــاتدور موســتقدَّ .التنقــل ريــةحب الــسكان متتــع كفالــة
 اجلـيش  وسـيكون  .واملعدات األفراد نقل عن فضال الدوليني، املراقبني أفرقة وإىل ديفوار كوت

 بعــد مــا فتــرة أي الثالثــة، املرحلــة ويف .الــسريع للــرد وبريــة جويــة قــوة واســطةب للــرد مــستعدا
اضـطرابات   ألي حتـسبا  احلالـة  برصد كثب عن عمليةال ستقوم االستقرار، وإحالل االنتخابات

 للمعــدات األمــن تــوفري علــى املتكاملــة القيــادة مركــز وستــساعد ،الــساخطة األحــزابتثريهــا 
 .احلساسة واملعدات االنتخابية

 املقتـرح  إىل أشـرت  ،)S/2010/15( ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٧ املؤرخ تقريري ويف  - ٥٨
 مـن  جنـدي  ٥٠٠ إىل يصل ما لنشر كمباوريلرئيس  او غباغبو الرئيس به تقدم الذي املشترك
 الترتيبــات تعزيــز أجــل مــن ديفــوار، كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة إطــار يف فاســو، بوركينــا
 وزيــر وأبلــغ .٢٠١٠ مــارس/آذار حبلــول إجراؤهــا يتوقــع كــان الــيت االنتخابــات أثنــاء األمنيــة
 ه جـرى صـرف النظـر عـن        بأن التقين مالتقيي بعثة غباغبو الرئيس ومستشارو اإليفواري الداخلية

 الثغـرة  لـسد  بـالطوارئ  يتـصل  فيمـا  أخرى بدائل التقين التقييم بعثة حبثت مث ومن .املقترح هذا
ــة ــاء األمني ــات أثن ــرد .االنتخاب ــذا يف مقترحــات وت ــصدد ه ــرات يف ال ــن ١٠٠ إىل ٩٧ الفق  م
 .التقرير هذا
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ــة القــضية وكانــت  - ٥٩ ــيت الثاني ــقت احملــاورون أثارهــا ال ــدور تعل ــةال ب ــوفري األمــن   عملي يف ت
 وإذا بــالقوة، االنتخابــات عرقلــة األحــزاب مــن حــزب أي حــاوللالنتخابــات يف حالــة إذا مــا 

 خــاص قلــق مبعــث القــضية وكانــت .االنتخابــات نتــائج يف للطعــن املــسلح العنــف إىل جلــأ مــا
 أن اجلديـدة  قـوات ال واقترحـت  . وللمجتمع املـدين   اجلديدة وللقوات املعارضة ألحزاب بالنسبة
 القـوات  ةمغـادر  عـدم  لكفالـة  التجمـع  منـاطق  يف ديفـوار  كـوت  يف املتحدة األمم عملية تنتشر

 املنـصوص  الترتيبـات  يف التـدخل  بغيـة  املنـاطق  لتلـك  املتجمعـة  واألمـن  الـدفاع  وقـوات  اجلديدة
 قـدرات  يف العجـز  أوجـه  خيـص  وفيمـا  .االنتخابـات  لتـأمني  واغـادوغو  اتفاقـات  إطـار  يف عليها
 علـى  باحلفـاظ  املكلفـة  الوحـدات  وهـي  لـه،  التابعـة  املختلطة والوحدات املتكاملة القيادة مركز

طلــب رئــيس الــوزراء ســورو، يف رســالة مؤرخــة  لالنتخابــات، األمــن وتــوفري واألمــن القــانون
 موجهة يل، أن تسهم العملية يف تعزيز قدرات العمليات لـدى املركـز مـن               ٢٠١٠مايو  /أيار ٦

أنــة كافــة األحــزاب وكــل الــسكان إىل اختــاذ مجيــع الترتيبــات األمنيــة الالزمــة، وفقــا   أجــل طم
 إىل التوصـل  احتمـال لبعثـة التقيـيم      غباغبو الرئيس ذكرو.  من اتفاق واغادوغو الرابع    ٩للمادة  
 اجلــيش إىل لالنــضمام تعيينــهم مت الــذين اجلديــدة القــوات ألفــراد املباشــر الــدمج يف يتمثــل حــل

 . إليهماهلامة املسؤولية هذهإسناد و املطلوبة، القدرة بالفعل لديها اليت الوطنية األمن وقوات
  

 والتصديق االنتخابات  - باء  
 املـساعدة  إليهـا،  املـسندة  الوالية مع متشيا ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية تقدم  - ٦٠

 املـسؤولة  الوطنيـة  لتنفيـذ ا مؤسـسات  مـن  وغريهـا  املـستقلة  االنتخابيـة  للجنة واللوجستية التقنية
ــييت عــن ــد عمل ــة حتدي ــات اهلوي ــوم .واالنتخاب ــة وتق ــى البعث ــد وجــه عل ــل التحدي ــدات بنق  املع

 وتـوفري  واالقتـراع،  اهلويـة  حتديـد  مراكـز  وجتديـد  ،االنتخابيـة  اللجنـة  مستودعات إىل االنتخابية
 املـصلحة  أصـحاب  مجيـع  وأقـر  .التـسجيل  ومـوظفي  القـضاء  وتـدريب  التسجيل، ملوظفي النقل
 لكانـــت اآلن، إىل ديفـــوار كـــوت يف املتحـــدة األمـــم عمليـــة قدمتـــه الـــذي الـــدعم لـــوال بأنـــه

 يف أشـد  تأخري حاالت يف تسببت االنتخابية اللجنة واجهتها اليت واللوجستية التقنية التحديات
 نأ غــري .احلاســم الــدعم هــذا تقــدمي مبواصــلة للعمليــة يــؤذن أن طلبــوا وقــد .االنتخابيــة العمليــة
 اللجنـة  أن مـن  قلقهـم  عـن  أعربـوا  الدوليون، الشركاء سيما وال املصلحة، أصحاب من العديد

 الـيت  الرئيـسية  القـضايا  معاجلـة  يف تبـدأ  مل فربايـر، /شـباط  ٢٥ يف عّينت اليت اجلديدة، االنتخابية
 .غري املكتملة التقنية العمليات إلمتام خطوات اختاذ ويف االنتخابية العملية تعرقل

 التــصديق واليــة تنفيــذبــشأن  املقترحــات مــن عــددإبــالغ بعثــة التقيــيم الــتقين ب وجــرى  - ٦١
 مخـسة  املؤلـف مـن    التـصديق  إطـار  بتحديـد  اآلن إىل اخلـاص  ممثلي وقام .اخلاص مبمثلي املنوطة
 العمليـة  يف حـامستني  مـرحلتني  علـى  وبالتـصديق  الـسابقة،  تقـاريري  يف املـبني  النحو على معايري
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 النـاخبني  قائمـة  وإعـداد  بنجـاح  النـاخبني  وتـسجيل  اهلويـة  حتديـد  عملـييت  إجنـاز ا  مهـ  :االنتخابية
 املوازيـة  القائمـة  ظهـور  قبـل  “مـصداقية  وذات متوازنة” بأهنا وصفها اليت القائمة وهي املؤقتة،
  .فرد ٤٢٩ ٠٠٠ تضم اليت الرتاع مثار

 لإلطـار  واضـحا  افهمـ  لـديهم  أن الـسياسية  املعارضـة  أحـزاب  قـادة  بعـض  ذكـر  وبينما  - ٦٢
 حتديـد  عملييت إلمتام بتأييده ورحبوا االنتخابية العملية على للتصديق اخلاص ممثلي وضعه الذي
 مناقـشة  بـاعتزامهم  الـتقين  التقيـيم  بعثـة  أبلغوا املؤقتني، الناخبني وقائمة الناخبني وتسجيل اهلوية
 الـذي  الـدور  سـيما  وال ،والـسالم  األمـن  معـايري  سـياق  يف بالتـصديق  يتعلـق  فيمـا  اخلـاص  ممثلي

 ومـن  .احلـاكم  احلـزب  قبـل  مـن  إليهـا  الوصـول  واحتكـار  احلكوميـة  اإلعالم وسائط به تضطلع
 بوسـعهم  يكن مل أنه مفاده الذي الرأي عن الرئيس ومستشارو احلاكم احلزب أعرب جهتهم،
 اآلمنـة  غـري  احلاليـة  األجـواء  ظـل  يف الـشمال  يف جترى قد اليت االنتخابات على التصديق تصور

 رضـاهم  عـن  الـدوليني  املـصلحة  أصحاب من العديد وأعرب .ونزيهة حرة انتخابات باعتبارها
 عـن  العمـل  مواصـلة  علـى  اخلـاص  ممثلـي  وشـجعوا  التـصديق،  واليـة  هبا نفذت اليت الطريقة عن

 احلملــة حتــسني أمهيــة علــى شــددوا كمــا .التحكــيم واليــة بــه أنيطــت الــذي امليــسر مــع كثــب
 قــد استفــسارات أيــة توضــيح بغيــة الــسياسية، األحــزاب مــع الــدائم والتعامــل ةللبعثــ اإلعالميــة

، شـدد رئـيس     مـايو /أيـار  ٦ويف الرسالة املؤرخـة     .  بشأن التصديق  اجلمهور ولدى لديهم تكون
الوزراء أيضا على أمهية توضـيح عمليـة التـصديق واملنهجيـة املتبعـة لتجنـب اخـتالف األطـراف               

 .السياسية يف تفسريها
  

 املليــشيات وحــل إدمــاجهم وإعــادة وتــسرحيهم الــسابقني املقــاتلني ســالح نــزع  -جيم   
  األمن قطاع وإصالح

 مقــاتلي ســالح نــزع علــى اإلشــراف احملايــدة القــوات إىل واغــادوغو اتفاقــات تطلــب  - ٦٣
ــوات ــدة الق ــسرحيهم اجلدي ــيعهم، وت ــى أســلحتهم، وختــزين وجتم ــزع وعل ــشيات ســالح ن  امللي
 هـذه  تنفيـذ  مـسؤولية  يتـوىل  الـذي  املتكاملـة،  القيادة ملركز احملدودة لقدرةا إىل وبالنظر .وحلها
 والتـسريح  الـسالح  نـزع  برنـامج  تـدعم  ديفـوار  كـوت  يف املتحدة األمم عملية فتئت ما املهام،
 اإلدمـاج،  وإعـادة  والتـسريح  الـسالح  ولـرتع  للتجميع مواقع بناء منها بوسائل اإلدماج وإعادة
 اإلحلـاق  إلعـادة  الـوطين  والربنـامج  املتكاملـة  القيـادة  ملركـز  التخطـيط  الجمـ  يف املساعدة وتقدمي

 اجلديـدة  القـوات  توطلبـ  .اآلن إىل مجعـت  اليت والذخرية األسلحة وتأمني اجملتمعي، واإلنعاش
 تأهيـل  مواصـلة  علـى  املـساعدة  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عملية إىل نوالدولي الشركاءو

 القـوات  جتميـع  عمليـات  لتـأخري  تفاديـا  ومـان  وسـيغيال  بـواكي  يف عالتجميـ  مواقـع  يف الثكنات
 .اجلديدة
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 الـسابقني  املقـاتلني  جتميـع  تـؤخر  قـد  أخـرى  قـضية  بـأن  اجلديـدة  القوات قيادة وأفادت  - ٦٤
 التمويـل  غيـاب  يف تتمثـل  اجلديـد  اجليش إىل لالنضمام تعيينهم مت الذين ٥ ٠٠٠ عددهم البالغ

 .الـشأن  هـذا  يف املـساعدة  يقـدم  أن الـدويل  اجملتمـع  إىل وطلبـت  ،جتمـيعهم  بعـد  علـيهم  لإلنفاق
 عمليـة  تقـدم  أن باكـايوكو،  اجلنـرال  اجلديدة، القوات أركان رئيس اقترح ذلك، على عالوةو

 لألفـراد  األساسـي  العـسكري  التـدريب  تقدمي جمال يف املساعدة ديفوار كوت يف املتحدة األمم
  .يعالتجم خميمات يف ٥ ٠٠٠ عددهم البالغ

 ١ ٠٠٠ لتنفيـذ  اخلـاص  ممثلـي  أخـذها  الـيت  املبـادرات ب املـصلحة  أصـحاب  مجيع وأشاد  - ٦٥
 إىل نظـر ُي وكـان  .إدمـاجهم  إلعـادة  فرصـا  الـسابقني  للمقـاتلني  تتـيح  اليت الصغرى املشاريع من

 البــدل يتلقــوا مل الــذين املــسرَّحني املقــاتلني إيــواء بغيــة الثغــرات لــسد تــدبري أهنــا علــى املبــادرة
 اجلماعـة  فرنكـات  مـن  فرنـك  ٥٠٠ ٠٠٠ قيمته تبلغ الذي واغادوغو اتفاق يف عليه املنصوص

 مــن فقــط ٣ ٧٢٠ ـلــ املــأوى الربنــامج وفــر التمويــل حملدوديــة نظــرا أنــه غــري األفريقيــة؛ املاليــة
ــسابقني املقــاتلني ــدويل اجملتمــع ينظــر أن احملــاورين بعــض واقتــرح .ال  اخلــاص البــدل دفــع يف ال
 اجلديــدة للقــوات التــابعني املــسرحني املقــاتلني مــن ٢٣ ٢٥٧ ـبــ يتعلــق فيمــا ملتبقيــةا باألعمــال

 املاحنـة  اجلهـات  أن غـري  .دوالر مليـون  ٦٠ قرابة سيكلف ما وهو املليشيات، من ٤٢ ٤٥١ و
 األرقـام  تلـك  تكـون  أن مـن  القلقهـ  نظرا النقدية املدفوعات هذه متويل تؤيد ال أهنا إىل أشارت
ــا ــ فيهــا، مبالغ ــراه اومل ــه مــن ت ــرجح ال ،الــصغرى املــشاريع منــوذج فخبــال أن ــوفر أن ي  هــذه ت

 ذلـك،  إىل إضـافة  .مـستدام  حنـو  علـى  الـسابقني  املقـاتلني  إدماج إعادة فرص النقدية املدفوعات
 املـسؤولة  وهـي  احلكومـة،  قيـام  إىل احلاجـة  الـتقين  التقيـيم  بعثـة  أثارهتـا  اليت الرئيسية القضايا من
ــذين الــسابقني للمقــاتلني حيــق كــان إذا مــا بتوضــيح البــدل، هــذا دفــع عــن  مــن يــستفيدون ال

  .البدل تلقي الصغرى املشاريع
  

  استعادة سلطة الدولة وتوطيد السالم  -دال   
عمليـة األمـم املتحـدة      ) ٢٠١٠ (١٩١١ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٠قـرارا جملـس األمـن       منح    - ٦٦

  مجيـع أحنـاء     سـلطة الدولـة يف     بـأن تيـّسر قيـام احلكومـة بإعـادة فـرض           تفويضا  يف كوت ديفوار    
كـــوت ديفـــوار وإحيـــاء املؤســـسات واخلـــدمات العامـــة الـــضرورية إلنعـــاش البلـــد اجتماعيـــا   

 وال سـيما  واقتصاديا، وبأن تدعم إعادة مؤسسات بسط سـيادة القـانون يف الـشمال والغـرب،                
ارة النظــام القــضائي والــشرطة، كجــزء مــن العمليــة الــشاملة إلعــادة بــسط ســلطة الدولــة واإلد 

  . احلكومية يف مجيع أحناء البلد
 الدور الذي تؤديه عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف جمال دعم اسـتعادة               َزوتركَّ  - ٦٧

 مـوظفي اخلدمـة املدنيـة، مبـا يف ذلـك           نـشر سلطة الدولة، حـىت اآلن، علـى رصـد ودعـم إعـادة              
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ولتحقيــق هــذه الغايــة، . ة يف املائــ٩٦نــسبة وصــل ذلــك إىل  الــشمال، ويفالــسلطة القــضائية، 
ــو       ــات ون ــام املقاطع ــع حك ــق م ــاون وثي ــة بتع ــت البعث ــوزارات  عمل ــسؤولني يف ال ــع امل  اهبم، وم

. الـيت شـكلتها احلكومـة      ، ومـع اللجنـة الوطنيـة لإلشـراف علـى إعـادة تـشكيل اإلدارة               التنفيذية
قدمتـه  بفـضل مـا     ،  هموسـكن  وطرأ حتسن ملحوظ على ظروف عمل موظفي الـسلطات احملليـة          

بالتعـاون مـع فريـق األمـم          خربة تقنية ودعم لوجسيت    منعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       
كما عززت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار قـدرات الـسلطات احملليـة               . املتحدة القطري 

وأدى الــدعم املقــدم مــن اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك البنــك  .  وتــسويتهاالرتاعــاتعلــى إدارة 
ــدويل وا ــاإلدارات       الــ ــة بــ ــق اخلاصــ ــز املرافــ ــل وجتهيــ ــادة تأهيــ ــة، إىل إعــ ــية األوروبيــ ملفوضــ
  .والسجون واحملاكم

ــثالث      ومبــا   - ٦٨ ــسنوات ال ــدة كانــت جــزءا مــن احلكومــة علــى مــدى ال أن القــوات اجلدي
املاضــية، فقــد رأى العديــد مــن احملــاورين أن الــسبب الوحيــد الــذي يــدفعها إىل عــدم الــسماح   

يف املناطق اخلاضـعة لـسيطرهتا هـو االفتقـار إىل اإلرادة            بشكل كامل   ولة  بإعادة بسط سلطة الد   
وعلـى النحـو املـشار إليـه سـابقا،          .  والفوائد املتأتية من االقتصاد املـوازي يف الـشمال         ،السياسية

فإن القوى اجلديدة تشري من جانبها إىل لزوم حل مسألة اهلوية، وقيام احلكومة بتوفري التمويـل                
ــسريح مقــاتلي  ــة   لت ــدة وجتمــيعهم، وكفال ــل   مــنح ا القــوات اجلدي ــدة مــصدر متوي لقــوات اجلدي

وللمضي قدما يف إعادة توحيد اخلزانـة وإعـادة   . مستدام من أجل احلفاظ على نفسها كمنظمة      
 الـــــضريبية واجلمركيـــــة يف الـــــشمال، تقتـــــضي احلاجـــــة معاجلـــــة مـــــسألة مـــــستقبل  اإلدارة
  .اجلديدة القوات

  
  حبقوق اإلنساناجلوانب املتعلقة   -هاء   

واصــلت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار تعزيــز قــدرات املؤســسات الوطنيــة      - ٦٩
ــسان       ــوق اإلن ــدل وحق ــوزارة الع ــة ل ــسان، وكــذلك املؤســسات التابع ــوق اإلن  وإلدارات ،حلق

قـوق اإلنـسان يف اجلامعـات والكليـات         حبوواصلت البعثة أيضا إذكاء الـوعي       . حكومية أخرى 
ت انتهاكات حقوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء الـبالد وقـدمت تقـارير بـشأهنا،            واملدارس، ورصد 

وعلــى الــرغم مــن هــذه اإلجنــازات، فــإن . الــة النــساء واألطفــالحب بــشكل خــاص  االهتمــاممــع
أن حالــة حقــوق اإلنــسان واحلمايــة قــد تــدهورت يف الواقــع خــالل رأوا العديــد مــن احملــاورين 
مور املثرية للقلق بـشكل خـاص البالغـات الـيت تفيـد بتـصاعد               ومن األ . الفترة املشمولة بالتقرير  

العنف اجلنسي، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال، والـذي يـرى بعـض احملـاورين أنـه                         
ن مــن بعثــة التقيــيم الــتقين إىل كــون حمــور  ووأشــار احملــاور.  متزايــدابعــدا عرقيــايتخــذ فتــئ  مــا

وسيكون من شأن العمل بـشكل      . ت عنيفة ضا على حنو خاص هلجما    دويكوي معرّ  - بانغولو
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 واملوثوقية يف جمـال مجـع البيانـات وتبـادل املعلومـات بـشأن حالـة               املنهجيةيتسم بقدر أكرب من     
 ١٦١٢مبـا يف ذلـك علـى النحـو املطلـوب يف قـراري جملـس األمـن                 حقوق اإلنـسان واحلمايـة،      

ــاد    ، )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥( ــيح زي ــا، أن يت ــوفر حالي ــر غــري مت ــود  وهــو أم ــز اجله ة تعزي
كما الحظت بعثة التقييم التقين وجود عدد مـن الفـرص           . املبذولة ملنع االنتهاكات والرد عليها    

ــشرطة        ــة للجــيش وال ــسان التابع ــة وحقــوق اإلن ــة باحلماي ــسيق بــني اجلهــات املعني لتحــسني التن
وار إىل  ودعا أيـضا عـدد مـن املتحـاورين عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـ                   . واهليئات املدنية 

صــعيد حقــوق اإلنــسان يف البلــد،  اإلكثــار مــن احلــديث علنــا عــن األمــور املــثرية للقلــق علــى    
طالعهــا علــى إوطلبــت اجلماعــات النــسائية زيــادة الــدعم لــضمان  . ســيما العنــف اجلنــسي وال

الـسيد  مـع بعثـة التقيـيم الـتقين، نـدد           لقائـه وخـالل   . فيـه ومـشاركتها    احلـوار الـسياسي   جمريات  
هم الـيت وجهتـها حمكمـة عـسكرية إىل الـسيد جيـدجي مـادي، األمـني العـام للتجمـع                      بالت يبدي

ــه مــن أجــل الدميقراطيــة والــسالم  ”املعــارض  ، الــذي كــان قــد دعــا اىل  “جتمــع أنــصار هوفوي
 كـوت ديفـوار، ووصـف تلـك التـهم بأهنـا غـري الئقـة وال حتتـرم             يف التظاهر ضد الوضع احلـايل    

وذكر السيد جيدجي مادي فيما بعد أنـه رفـع املـسألة            . رية التعبري  املتعلقة حب  املبادئ الدميقراطية 
 ســري يرصــدإىل قــسم حقــوق اإلنــسان التــابع لعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار الــذي    

  .احملكمة اليت تتخذهاجراءات اإل
  

  املشاركة السياسية مع األطراف  -واو   
. راف اإليفواريـة والدوليـة املعنيـة       بنشاط مـع مجيـع األطـ       اتصاالتهيواصل ممثلي اخلاص      - ٧٠

 يعمل بشكل وثيق مع امليسر وممثله اخلاص يف أبيـدجان، ويـزور واغـادوغو               هوهلذا الغرض، فإن  
  .بانتظام للتشاور مع الرئيس كومباوري

ينـاير، كثـف ممثلـي    /ومنذ بدء األزمة الراهنة احمليطة بالعملية االنتخابية يف كانون الثاين        - ٧١
 يف  لالسـتماع إىل آرائهـم    ،  الـدينيون ت مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك الزعمـاء           اخلاص االتصاال 

 التــزام الــسكان بــضبط الــنفس ضــمانلتمــاس مــسامهتهم يف ال و،تحقيــق تقــدماملمكنــة لسبل الــ
 كمـا التقـى هلـذا الغـرض       . تواصـل اجلهـود املبذولـة إلجيـاد حـل للمـأزق           بينما ت الصرب  التحلي ب و

وأكدت منظمات اجملتمع املدين لبعثة التقييم التقين أنه ينبغي لعمليـة           . بزعماء منظمات الشباب  
ر مـشاركتها الكاملـة يف آليـات رصـد تنفيـذ اتفاقـات              األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تيـسّ          

  .واغادوغو لكفالة امللكية الوطنية احلقيقية لعملية السالم
التقيـيم الـتقين آراء العديـد        بعثـة    التمـست وبناء على طلب بعض أعضاء جملس األمن،          - ٧٢

من احملاورين بشأن مسألة توزيع املسؤولية والتدابري اليت ميكن اختاذهـا للـضغط علـى األطـراف                 
 سـردا تارخييـا    األحـزاب الـسياسية املعارِضـة        قـدمت و.  عمليـة الـسالم    يفمن أجل حتقيـق تقـدم       
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ت أن الــرئيس واحلــزب لتطــور األزمــة اإليفواريــة واإلجــراءات الــيت اختــذها جملــس األمــن، ورأ 
 مـن أجـل إطالـة أمـد بقـائهم يف      ٢٠٠٥منـذ عـام   عدة مرات    االنتخابات   تعمدا تأجيل احلاكم  
أيـد متديـد   ، قـد  )٢٠٠٦ (١٧٢١وذكّرت تلك األحزاب بأن جملس األمـن، يف قـراره       . احلكم

  شـهرا، وأن تلـك الفتـرة انتـهت قبـل عـامني ومل              ١٢والية الرئيس غبـاغبو لفتـرة أخـرية مـدهتا           
ودعت تلك األحزاب اجمللس إىل فرض عقوبات حمـددة اهلـدف           . يفعل اجمللس شيئا حيال ذلك    

على كبار املسؤولني يف احلزب احلاكم الـذين يتحملـون، حبـسب قوهلـا، املـسؤولية عـن عرقلـة                    
عملية الـسالم، وعلـى أولئـك املتـورطني يف انتـهاكات خطـرة حلقـوق اإلنـسان ويف التحـريض                     

لمجتمـع الـدويل أال يتعامـل      لعلى ذلك، قال زعمـاء املعارضـة إنـه ينبغـي            وعالوة  . على العنف 
. “حالة خاصة ينبغي السماح هلا بالتحرك بالـسرعة الـيت تناسـبها   ” امع كوت ديفوار باعتباره  

ــشرين            ــد ت ــن حتدي ــس األم ــي جملل ــه ينبغ ــه بأن ــن رأي ــارا ع ــسيد وات ــرب ال ــصدد، أع ــذا ال ويف ه
، موعـدا   يف منـصب الرئاسـة    لـرئيس غبـاغبو     ة العاشـرة ل   الذي ميثل الـسن   ،  ٢٠١٠أكتوبر  /األول

، إذا مل ُيحتــرم هــذا املوعــد النــهائي ينبغــي هــو يــرى أنــهو. هنائيــا إلجــراء االنتخابــات الرئاســية
  .بالتنحي عن منصبه الرئيس أن يطالبللمجلس 

التنـازالت  بـّين   وقدم الرئيس غباغبو بدوره وصفا مفصال أيضا لتـاريخ هـذه األزمـة، و               - ٧٣
ومشلـت تلـك التنـازالت قبـول     .  انتخابـات وإجـراء الرئيسية اليت قّدمها يف حماولة لتوحيد البالد    

؛ وإصـدار مرسـوم     )بـاين وتـشارلز كونـان     ديـارا   سـيدو   (رئيسي وزراء فرضهما اجملتمع الـدويل       
وإعطــاء ممثلــي األحــزاب املعارِضــة أغلبيــة   ؛ بالترشــح لالنتخابــات الرئاســيةامســح للــسيد واتــار

 واملوافقــة علــى أن يكــون رئــيس اللجنــة مــن املعارضــة؛ ،يف اللجنــة االنتخابيــة املــستقلةعــد املقا
 وعلــى إعطــاء دور لألمـم املتحــدة يف التــصديق  ، شــركة سـاجيم بوصــفها املــشغل الفـين  قبـول و

منـصب رئـيس الـوزراء لـرئيس        إسناد  وعلى العملية االنتخابية ألنه كان يريد انتخابات نظيفة؛         
تلــك  علــى الــرغم مــن  هوأكــد الــرئيس وحزبــه أنــ . لــت إقــصاءه عــن منــصبه حركــة متــرد حاو

 ظلمـا بإعاقـة عمليـة الـسالم وتأجيـل االنتخابـات، وأن اجملتمـع                َمهِـ ، فإنه كـثريا مـا اتُّ      التنازالت
 القرارات السابقة اليت انتقدته، قد جتاهل قـصدا حقيقـة أنـه كـان قـد          إصدارالدويل، عن طريق    

ــات حــرة و  ــام  انتخــب يف انتخاب ــة    ٢٠٠٠نزيهــة يف ع ــة جنمــت عــن حماول ــة احلالي ، وأن األزم
خارجية يف وقت مل يكن قد مر أكثر من عامني على بدء واليتـه، وأهنـا                رعتها جهات   انقالب  

وأضاف يقول إنـه أعـاد تنـصيب ضـباط اجلـيش الـذين كـانوا                . فشلت وحتولت إىل حركة مترد    
 أمل حتقيـق إعـادة توحيـد   على  أقدم عليها قد انضموا اىل التمرد، وذلك يف بادرة فريدة أخرى        

نـه  أوأكـد الـرئيس   . مرتبات، وأن أولئك الضباط قد احتفظوا برتبهم وأهنم يتلقون حاليا           البالد
.  انتخابـات نظيفـة وذات مـصداقية       يـدها  انتخابات يف أقرب وقت ممكن، ولكنـه ير        إجراءيريد  

ة األزمة اإليفواريـة، ورأى أن هـذه    اإلطار املناسب لتسوي   ال يزال وأضاف إن اتفاق واغادوغو     
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 يف املائة، وطلـب أن تتـابع عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                   ٨٠األزمة قد ُحلت بنسبة     
 يف املائـة، وال سـيما   ٢٠مسريهتا وأن تواصل تقدمي املساعدة علـى تنفيـذ النـسبة املتبقيـة البالغـة              

  . انتخابات حرة ونزيهةإجراء مان ضهبدف ،  البالدفيما يتعلق برتع السالح وإعادة توحيد
أن اتفـاق واغـادوغو ال يـزال علـى الطريـق الـصحيح وأن          عـن رأيـه يف       امليـسر    أعربو  - ٧٤

ونصح امليـسر بعـدم اختـاذ تـدابري عقابيـة ضـد             . ت ملتزمة بتنفيذه بشكل كامل    ما زال األطراف  
الـسائدة يف كـوت     األطراف الـسياسية الرئيـسية، مؤكـدا أن التقـدم، يف ظـل الظـروف املعقـدة                  
، والتيــسري، اخلفيــفديفــوار، ُيحــرز عــن طريــق خطــوات صــغرية مــن خــالل ممارســة الــضغط    

وأضـاف املمثـل اخلـاص للميــسر أن اجملتمـع الـدويل ســوف      . واحلـوار، والقبـول حبلـول وســطى   
ووافـق العديـد مـن أصـحاب املـصلحة الـدوليني علـى رأي               . يعترف بـذلك الواقـع      مل إذايفشل  

ا من أن أي تدابري عقابيـة تتخـذ يف هـذه املرحلـة، مبـا يف ذلـك فـرض عقوبـات                 امليسر، وحذرو 
صـرف  حمددة اهلدف، قد تؤدي إىل تفـاقم الوضـع الـذي يتـسم أصـال بالـصعوبة، مـع احتمـال                      

ــصلب موقــف       عــن االهتمــام ــل يف ت ــأثري عكــسي يتمث ــؤدي إىل ت ــة، وأن ي ــام ذات األولوي امله
يـد مـن احملـاورين الـدوليني األمـم املتحـدة بـأن تركـز                ونـصح امليـسر والعد    . األطراف املستهدفة 

علـــى مـــساعدة األطـــراف علـــى العمـــل بـــصورة متزامنـــة علـــى تنفيـــذ املهـــام املتبقيـــة املتعلقـــة  
  . باالنتخابات، ونزع السالح وإعادة التوحيد، مع املساعدة أيضا على توطيد السالم

  
  املسائل املتعلقة بالدعم  -زاي   

لالنتخابـات  تخطـيط  العـل مـن الـصعب    جي مبوعـد االنتخابـات      يطالغمـوض احملـ    ما زال   - ٧٥
. االنتخابــاتإجــراء هــذه شــراء املزيــد مــن العتــاد اجلــوي العــسكري واللوجــسيت مــن أجــل    و

فاملوارد اللوجستية املوجودة لدى البعثة تستخدم حاليا لـدعم املهـام االنتخابيـة احلاليـة، ولكـن                 
ــوارد     ــد مــن امل ــاك حاجــة إىل مزي ــة مبجــرد   ســتكون هن ــة االنتخابي ــدعم العملي ــد ل موعــد حتدي

  .النتخاباتل
  

  سالمة املوظفني وأمنهم   -حاء   
 متكـني مـوظفي     يعمـل علـى    تنفيذ تـدابري مناسـبة للتخفيـف مـن حـدة املخـاطر               ال يزال   - ٧٦

ــراجمهم وأنــشطتهم خــالل االضــطرابات الــيت وقعــت يف      األمــم املتحــدة مــن املــضي قــدما يف ب
املنـازل،  والـسطو علـى     ، مثـل الـسطو املـسلح        ةفـ يرائم العن اجلـ ت  ما زالـ  و. ٢٠١٠فرباير  /شباط

 مـن اخلطـورة يف   كـبرية ويتسم الوضع بدرجة . تشكل هتديدا أمنيا خطرا ملوظفي األمم املتحدة 
للتـصدي  مناطق اجلنوب والغـرب حيـث ال متلـك وكـاالت إنفـاذ القـانون إال وسـائل حمـدودة                     

عد أن تقع يف الشمال حوادث ترتكبها مجاعـات مـسلحة،           ُيستب وال. للنشاط اإلجرامي املسلح  
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نظرا إىل الطبيعة احلساسة للعمليات الرامية إىل إعادة توحيد البالد، وقد يـؤثر ذلـك علـى أمـن                   
األمنية تقليـل تعـرض مـوظفي       العمل  وقد أتاح تطبيق معايري     . موظفي األمم املتحدة وأنشطتهم   

 أحنـاء نقطاع التيار الكهربائي على حنو متكرر يف مجيع         ، ولكن ا  اجلرائماألمم املتحدة ملثل هذه     
  . األمنيةاإلجراءاتالبالد يؤثر على تنفيذ بعض من هذه 

    
 اجلوانب املالية   - خامسا 

ــا     - ٧٧ ــة، مبوجـــب قرارهـ ــة العامـ ــررت اجلمعيـ ــؤرخ ٦٣/٢٨٩قـ ــران٣٠، املـ ــه / حزيـ يونيـ
علـى عمليـة األمـم املتحـدة يف          مليون دوالر لإلنفـاق      ٤٩١,٨، أن تعتمد مبلغا إمجالية      ٢٠٠٩

وإذا مـا قـرر     . ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١كوت ديفـوار للفتـرة مـن        
، فإن تكلفة مواصـلة العمليـة       ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١جملس األمن متديد والية العملية إىل ما بعد         

وحـىت  . يـة العامـة    ستقتصر على املبالغ اليت وافقت عليهـا اجلمع        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠حىت  
، بلغـت االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة للحـساب اخلـاص للعمليـة                 ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١

أمــا جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة بالنــسبة جلميــع عمليــات .  مليــون دوالر٧٣,٦
وأدرجـت املبـالغ    . مليـون دوالر ١ ٧٢٥,٧حفظ السالم، فبلغ حىت ذلك التـاريخ مـا مقـداره           

حقة للحكومــات املــسامهة بقــوات مقابــل تكــاليف القــوات ووحــدات الــشرطة املــشكلة   املــست
ــرة حــىت     ــر / شــباط٢٨القــوات وتكــاليف املعــدات اململوكــة للوحــدات عــن الفت  ٢٠١٠فرباي

 . على التوايل٢٠٠٩ديسمرب /وكانون األول
    

 املالحظات والتوصيات  - سادسا 
األمـل بـأن البلـد     ٢٠٠٩ هنايـة عـام    بعثت األحداث الـيت شـهدهتا كـوت ديفـوار حـىت             - ٧٨

  واغـادوغو  ات اتفاقـ  كانـت و.  أزمتـه الـيت طـال أمـدها         خبطـى ثابتـة حنـو حـلِّ         أخـرياً  بات ميضي 
وسـاد  . اتفاقـات سـابقة    أكثـر مـن أي       -إحراز تقدم ملحـوظ      أتاح لألطراف    إطاراً أرست قد

تعلقـة بتحديـد اهلويـة      مناخ عام مـن االسـتقرار، وزادت حريـة التنقـل، وأوشـك تنفيـذ املهـام امل                 
 وشاع أمل حقيقي بـأن كـوت ديفـوار متـضي قـدماً            . وذات الصلة باالنتخابات على االكتمال    

 .٢٠١٠ عام مطلع وبأن االنتخابات سوف جتري يف باطراد

/ لذلك أصبت خبيبة أمل بسبب التوقف املفاجئ للعمليـة االنتخابيـة يف كـانون الثـاين               و  - ٧٩
 انتكاسـة  األمـر الـذي يـشكل   فربايـر،   /أعمـال عنـف يف شـباط       ذلـك مـن      علـى يناير ومـا ترتـب      

 الـذي   الحـق خـروج مـن املـأزق ال       لل ودفع عدم إحراز تقـدم    . حادة يف عملية السالم اإليفوارية    
وأود، بـادئ   .  إطـار واغـادوغو    بأمهيـة ببعـضهم إىل البـدء بالتـشكيك         استمر زهاء مخسة أشـهر    
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 تعطــل اختــاذ أي إجــراءات قــد   تتجنــب بــأنيفواريــةذي بــدئ، أن أناشــد مجيــع األطــراف اإل 
  . االستقرارعدم  بإغراق البلد يف دوامة جديدة من العنف وهتددالتقدم البارز الذي أحرزته و

وال يوجـد حاليـاً أي إطـار        . مـدعاة لقلـق شـديد      أي تداع إلطار واغـادوغو       وسيكون  - ٨٠
 لتربيـر املـأزق احلـايل،       اليت تـذكرها األطـراف    األسباب  وال تنفي   .  واغادوغو اتبديل عن اتفاق  

، مبا فيها مـسألة تزويـر االنتخابـات واحلاجـة إىل اسـتكمال نـزع الـسالح وإعـادة توحيـد البلـد                    
ــوال أمهيــة االتفاقــ      ــال مــن األح ــأي ح ــي اتب ــب عليهــا،    الشاكلليــست مبــ  وه  ميكــن التغل

و  واغــادوغاتأي اقتــراح لوضــع اتفاقــ يكــون وســوف.  اإلرادة الــسياسية الالزمــةتــوافرت إذا
يطيــل أمــد األزمــة ومعانــاة  ســوف  يف اللحظــة األخــرية و احملــددةهــدافألل  تغــيري مبثابــةجانبــاً

اإلطــار  تــوفري  واغــادوغوات اتفاقــ تواصــلولــذلك، ينبغــي أن. الــشعب اإليفــواري دون مــربر
 . الالزم إلخراج كوت ديفوار من األزمة

يف تنفيـذ   ت التـأخري املزمنـة      ت حـاال   األعوام الثمانية منذ اندالع األزمة، شـكل       خاللو  - ٨١
وأثبتـت أحـداث    . خمتلف اتفاقات الـسالم مـصدراً لإلحبـاط الـشديد لـدى الـشعب اإليفـواري               

ــر/شــباط ــات يف كــوت  اإلخفــاق يف اســتمرار  أن ٢٠١٠مــارس /آذار - فرباي إجــراء االنتخاب
ع التطبيـ عـوق   حـدة التـوترات وي    زيـادة    مـن حيـث أنـه يـسهم يف           يـشعل فتيـل الـرتاع      قدديفوار  

ــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي  ــأخري  شــكلتو. الدســتوري وال ــحــاالت الت ة أيــضاً  املتعاقب
صرب الـشركاء الـدوليني لكـوت ديفـوار الـذين اسـتثمروا مـستويات كـبرية مــن         اختبـاراً قاسـياً لـ   

ولـئن كـان مـن      . عـادة الـسالم واالسـتقرار الـدائمني يف البلـد          إجهود الرامية إىل    لل دعماًاملوارد  
 ميكــن فإنــه الة، يـ يــة وعمليــة حقيقنحتـديات تق   عــنحــاالت التـأخري النامجــة   أن حتــدثاملفهـوم 

 وال سـيما إذا كانـت     ،   جملـرد االفتقـار إىل اإلرادة الـسياسية        التوقـف عـن التنفيـذ     االت  القبول حب 
.  القضايا احلساسة اليت تتصدر األزمـة      يف تقوض التقدم الذي أحرز بشق األنفس        هذه احلاالت 
 لتجـاوز األهـداف احلزبيـة    بالـشجاعة  الزعماء السياسيون اإليفواريـون    يتحلى أن   ولذلك ينبغي 

، وأن يباشــروا حــواراً حقيقيــاً، حتــت  ن يــضعوا املــصلحة الوطنيــة أوال والشخــصية الــضيقة، وأ
 .رعاية امليسر، حلل خالفاهتم

  بزمــام عمليــة الــسالم بــشكل تــام  الــيت متــسكيفواريــةاألطــراف اإليقــع علــى عــاتق و  - ٨٢
اإلرادة الــسياسية الالزمــة، ســيطلب إىل  التحلــي بــوإىل جانــب . االلتــزام بإجنــاح هــذه العمليــة 

واملـوقعني  وإنين أحث أيضاً امليـسر      .  لدعم عملية التنفيذ   الزمةاحلكومة أيضاً ختصيص املوارد ال    
 واغادوغو علـى العمـل بنـشاط مـع اجملتمـع املـدين والنظـر يف مـشاركته يف عمليـة          على اتفاقات 

 .  العمليةهلذه الوطنية احلقيقية لكيةلسالم من أجل تعزيز املا
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 حــىت اآلن  مــن تقــدم أحــرزهملــا  عليــهوإنــين أثــين. بالغــةويكتــسب دور امليــسر أمهيــة   - ٨٣
 أالحـظ بـأن مجيـع األطـراف         وكان مـن دواعـي سـروري أن       .  جهوده املثابرة يف وأشجعه على   

ــتقين    ــيم ال ــة التقي ــأبلغــت جلن ــها ب ــسر مل تتزعــزع امليف أن ثقت ــا تقــرنإال أهنــا جيــب أن  . ي  أقواهل
اإلطار االستـشاري الـدائم     عقد  لة اجلهود اليت يبذهلا     ر ملؤاز تتعاون معه تعاوناً تاماً   باألفعال وأن   

وجيـب أن يقـول اجملتمـع الـدويل أيـضاً كلمتـه             . ملـأزق احلـايل   مـن ا   عـن خمـرج      من أجل البحـث   
ــد  ــصوت واحـ ــوده وأن  بـ ــد جهـ ــدى يوحـ ــع  لـ ــه مـ ــة  تعاطيـ ــراف اإليفواريـ ــسب . األطـ ويكتـ

 بالغــةاالقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي يف هــذا الــصدد أمهيــة    اجلماعــة دور
وحيتاج امليسر إىل دعمهما الكامل واملوحد اآلن أكثر من أي وقـت مـضى مـن              . بشكل خاص 

ر عـن جملــس   أرحـب بالبيــان الـصاد  ،ولـذلك . أجـل إعطـاء عمليـة الــسالم املتعثـرة دفعـة أخــرية     
وقـد الحظـت بقلـق أن متويـل     . ٢٠١٠مـايو  / أيـار  ٣لالحتاد األفريقـي يف     التابع  السالم واألمن   

 حبلــول هنايــة  ستنفدللميــسر الــذي قدمــه صــندوق بنــاء الــسالم سيــ      اص مكتــب املمثــل اخلــ  
ومـن األمهيـة    .  دوالر وتبلغ امليزانية الـسنوية هلـذا املكتـب، حـىت تارخيـه، مليـوين             . سبتمرب/أيلول

 املكتب من مواصلة تنفيذ املهام املتبقيـة يف إطـار           لتمكني هذا كان حتديد مورد ثابت للتمويل      مب
 . واغادوغواتاتفاق

لقد درست بعناية النتائج اليت توصلت إليها بعثـة التقيـيم الـتقين واآلراء الـيت اسـتقتها              و  - ٨٤
 بعيـدة املنـال   بحتأصـ  فرص  وإىل،  وهي تشري إىل حالة شائكة وحساسة     . من خمتلف احملاورين  

 إمنـا املطـرد لبلـد كـان    يء  واالهنيـار البطـ  الناس العـاديني معاناة وإىل  مبتناول اليد،    بعد أن كانت  
ونظـراً خليبـة األمـل الـيت       .  دعامة االستقرار واالزدهار يف املنطقة دون اإلقليميـة        ميثل فيما مضى  

 الدائمـة ا، وسـجل املراوحـات   أن تؤيت مثارهـ   كادت  تسبب هبا التوقف املفاجئ لعملية انتخابية       
فإنــه مــن علــى مكاســب حزبيــة،   أغلــب األحيــان عــن حــسابات سياســية للحــصولاملنبثقــة يف

 ولكـن . الطبيعي أن نفهم هذا اإلغراء باإلستسالم ملشاعر اإلحبـاط واليـأس مـن كـوت ديفـوار       
النتخابـات،  نظرا إىل الشوط الذي قطعته كوت ديفوار واملسافة القصرية املتبقية للوصـول إىل ا         

مبثابـة  يف هـذه املرحلـة، فـسيكون ذلـك           اجملتمع الدويل، وال سـيما األمـم املتحـدة،           يئسذا   إ لذا
ة للمفـسدين، وهـدراً   أ العاديني يف كوت ديفوار واملنطقـة دون اإلقليميـة، ومكافـ    للناس خزالن

يب عـن األذهـان    وال ينبغي أن يغ   . ةاليت استثمرت خالل األعوام الثمانية األخري     ائلة  للموارد اهل 
متثـل خطـوة     على الرغم من أهنـا     أيضاً أن االنتخابات لن حتل األزمة يف كوت ديفوار حبد ذاهتا          

 الـدعم، بعـد إجـراء       أن يواصـل تقـدمي     اجملتمـع الـدويل      وسيتعني علـى  . أساسية يف عملية السالم   
ــى اســتكمال      ــوار عل ــساعدة كــوت ديف ــات، مل ــسلمية االنتخاب ــها ال ــبا عمليت ب  ومعاجلــة األس

 .اجلذرية لألزمة
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األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بـالقوام           بقاء علـى عمليـة      وهلذه األسباب، أوصي باإل     - ٨٥
ديفـوار    كـوت  ح، وذلـك ملـن    ٢٠١٠، حىت هناية    والشرطي العسكري   لعنصريهاإلمجايل احلايل   ا

 وتـرد اخليـارات  .  املتحـدة بـدعم كامـل مـن األمـم      حنـو االنتخابـات      لقطع الشوط األخري  فرصة  
اليت نظرت فيهـا بعثـة التقيـيم الـتقين والتوصـيات بـشأن ترشـيد البعثـة وإعـادة تـشكيلها خـالل                        

ويف حـال حـصلت هـذه التوصـية علـى موافقـة             . أدنـاه  ١٠٠ إىل ٩٧هذه الفتـرة، يف الفقـرات       
وتقـدم   سوف جتري استعراضاً للتقـدم احملـرز يف عمليـة الـسالم            األمانة العامة فإن  جملس األمن،   

 .العام هناية  األمم املتحدة يف كوت ديفوار قبلعملية التوصيات بشأن مستقبل املزيد من

متـسعاً مـن الوقـت      األطـراف اإليفواريـة      وأعتقد أن األشهر السبعة املتبقية سوف متـنح         - ٨٦
ل خالفاهتا مبساعدة امليـسر، وإظهـار صـدق التزامهـا بعمليـة الـسالم، وتنفيـذ املهـام املتبقيـة،                     حل
 ومجيـع اجلوانـب   ح واغادوغو، وال سيما تلك املتصلة باالنتخابات ونـزع الـسال          إطار اتفاق  يف

لتـدابري  ن هـذه املهـام احلامسـة تـشكل ا         أوإنين أشـاطر رأي امليـسر بـ       . املتعلقة بإعادة توحيد البلد   
 االنتـهاء مـن إعـداد   إال أن . يف هذه املرحلة وجيب الدفع هبا قدماً بصورة متزامنـة ذات األولوية   

 ال تــزال مــسألة حامســة، علــى النحــو املــبني يف النتــائج الــيت توصــلت إليهــا بعثــة نــاخبنيقائمــة ال
على جهود رئيس الوزراء واللجنـة االنتخابيـة املـستقلة          إنين أثين يف هذا الصدد      و. التقييم التقين 
وعالوة علـى ذلـك، مـن املهـم الـسماح للجنـة             . ملأزق املتعلق بقائمة الناخبني   ا  من إلجياد خمرج 

عمليـة   رئـيس الـوزراء، والعـاملني التقنـيني، وامليـسر، و            مـن  اء عملها بصورة مستقلة، بـدعم     بأد
مجيـع األطـراف علـى النظـر يف النـهج           وأحـث يف هـذا الـصدد        . األمم املتحدة يف كوت ديفوار    

مـايو عـن رئـيس الـوزراء ورئـيس اللجنـة االنتخابيـة        / أيـار ٢املبني يف البيان املشترك الـصادر يف   
 .املتوقفة كأساس إلحياء العملية االنتخابية املستقلة،

املتحـــدة يف  األمـــم عمليـــةويف حـــال وافـــق جملـــس األمـــن علـــى توســـيع نطـــاق نـــشر   - ٨٧
حبيث تتكيف مع األوضـاع     العملية  ديفوار حىت هناية العام، أوصي بأن يتم تعديل والية           كوت

 ذات  تـدابري تبقيـة املتـصلة بال    تنفيـذ املهـام امل    لاجلديدة عن طريق التركيز على مساعدة األطـراف         
ــة ــاله  األولوي ــد      ‘١’ :احملــددة أع ــد البل ــادة توحي ــة بإع ــب املتعلق ــع اجلوان ــسالح ومجي ــزع ال  ؛ ن

 تــدابريهــذه ال) ٢٠١٠ (١٩١١، يف قــراره أن حــددلــس األمــن جمل وســبق. االنتخابــات ‘٢’ و
تحـدة يف كـوت ديفـوار        عمليـة األمـم امل     باعتبارها املهام ذات األولوية الـيت ينبغـي أن تقـدم هلـا            

ويف الوقت نفسه، من املهـم أيـضاً أن تقـدم البعثـة             . الدعم الستكمال تنفيذ اتفاقات واغادوغو    
 .الدعم للمهام اهلامة املتصلة بتعزيز السالم

ــة      - ٨٨ ــاخبني املؤقت ــة، أود اإلشــارة إىل أن قائمــة الن ــة االنتخابي ــق بالعملي ــا يتعل  أتــت ويف م
ولـذلك  .  عليها مجيع األطـراف    تطرائق اتفق استناداً إىل   أجريت  قية  تتسم باملصدا عملية  نتيجة  
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جيب أن تبذل مجيـع اجلهـود السـتعادة الثقـة يف هـذه القائمـة مبـا يعـزز اإلجنـازات الـيت حتققـت                          
 الـدعم الـتقين     تقـدمي مـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار           األ عمليـة وإنين أوصي بأن تواصـل      . بالفعل

 عمليـة   اسـتئناف : خابية املستقلة مـن إجنـاز املهـام املتبقيـة التاليـة           واللوجسيت لتمكني اللجنة االنت   
توزيـع  وتوعيـة وسـائط اإلعـالم؛       وتوزيـع قـوائم النـاخبني املؤقتـة والنهائيـة؛           و؛  الطعون املتوقفـة  

توزيع املواد االنتخابية احلساسة وحفظها يف مكان مـأمون         وبطاقات اهلوية وبطاقات الناخبني؛     
ونظــراً إىل أن إصــدار بطاقــات اهلويــة يــؤثر علــى التقــدم احملــرز حنــو   . راعمبــا فيهــا أوراق االقتــ

األخرى ذات األولوية، من األمهيـة مبكـان توزيـع هـذه البطاقـات علـى وجـه                  مال التدابري   استك
ــساعدة   ــسرعة، مبـ ــةالـ ــور    عمليـ ــوار، فـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــداد   األمـ ــن إعـ ــهاء مـ  االنتـ

 . الناخبني قائمة

 عــن واليــة التــصديق املنوطــة نبثــقامل الــذي تؤديــه البعثــة وللــدور الثنــائي  مــينوإدراكــاً  - ٨٩
مبمثلي اخلاص وواليته احلالية اليت تقضي بتقـدمي الـدعم الـتقين واللوجـسيت للعمليـة االنتخابيـة،                  

 األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بنـشاط     عمليةأوصي بأن تشارك شعبة املساعدة االنتخابية يف    
، بقيادة رئيس الوزراء، للخروج من املأزق املتعلق بالقائمـة االنتخابيـة عـن              ةاملتواصليف اجلهود   

 بصفتها مراقبـاً،    بعثةخلية التصديق يف ال   ينبغي أن تشارك    طريق إسداء املشورة التقنية، يف حني       
يف االعتبـار    األسـلوب الـذي حلـت بـه هـذه املـسألة احلـساسة                 أخـذ  لتمكني ممثلـي اخلـاص مـن      

 األمـم املتحـدة يف      عمليـة  وسـوف تكثـف      .القائمـة النهائيـة للنـاخبني     داد  على إعـ  تصديقه   لدى
  .كوت ديفوار محلتها اإلعالمية ملواصلة توعية السكان واألطراف بشأن عملية التصديق

بعثـة املـساعدة التقنيـة      طمـأن   رئـيس الـوزراء     أُالحظ أن   من دواعي سروري أن     وكان    - ٩٠
ع السالح وإعادة توحيد البلد أن تـأيت قبـل االنتخابـات        بأن مسألة ما إذا كان ينبغي لعملية نز       

جتميـع  أن تقرن القول بالفعل وأن تطلق       لذلك فإنين أحث القوات اجلديدة على        .ليست قضية 
بـني  تنـسيق   الجيـب   علـى أنـه     . القوات يف كورهوغو، مث يف املواقع املعينة األخـرى، دون تـأخري           

ــة هــذا األمــر  ــة األمــم   تــسريح املقــاتلني الــسابقني وعملي ــة عملي  وإعــادة إدمــاجهم وينبغــي لبعث
الــيت ال تــزال لعمليــة املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تــساعد احلكومــة يف ختطــيط وتنــسيق هــذه ا 

بعثــة بتقــدمي املــشورة املــستمرة إىل الــشركاء  الويف هــذا الــصدد، أُوصــي بــأن تقــوم   .متــصدعة
لتـسريح وإعـادة اإلدمـاج ونـزع        الوطنيني املسؤولني عن مجيع جوانب عمليات نزع السالح وا        

ســالح امليليــشيات وحلــها، واملــسامهة يف جتديــد الثكنــات يف أربعــة مواقــع جتميــع، وأن تــدعم   
عملية التجميع؛ وأن تشارك يف الترتيب من أجل التخزين اآلمن لألسلحة؛ وأن تواصـل تقـدمي                

، وأنــا ال أزال وهــذا املوضــوع األخــري لــه أمهيــة خاصــة  .مــشاريع صــغرية للمقــاتلني املــسرحني
ل أشعر بالقلق إزاء عدم وجود فـرص إلعـادة إدمـاج املقـاتلني الـسابقني وامليليـشيات ممـا يـشكِّ                    

كمـا أدعـو الـشركاء الـدوليني لتقـدمي           .هتديدا حقيقيا لألمن وتوطيد الـسالم يف كـوت ديفـوار          
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إعــادة  ميــة إىل إعــادة اإلحلــاق و  امتويــل إضــايف للمــشاريع الــصغرية أو األنــشطة األخــرى الر     
ويف الوقـت    .اإلدماج، اليت بدوهنا ُيرجح أن يكون االستقرار بعيد املنال، حىت بعد االنتخابات           

نفسه، جيب أن توفر حكومة كوت ديفوار املـوارد الالزمـة لتحقيـق االكتفـاء للمقـاتلني الـذين                   
كـان  مب يـة مهومن األ  .جيري جتميعهم ودفع البدالت للمقاتلني املسرحني وامليليشيات اليت ُحلت        

هـا جيـب أن ُتحـرز تقـدما يف نفـس الوقـت              التأكيد على أن عملية نزع سـالح امليليـشيات وحلّ         
عرقلـة  اإلدماج لتجنـب اسـتخدام ذرائـع ل   نزع السالح والتسريح وإعادة   الذي تتقدم فيه عملية     

ة بعثـ الوأُوصي يف هـذا الـصدد بـأن ُتقـدم            .االنتخاباتتعطيل  ويف هناية املطاف،    تنفيذ العملية،   
  .أسلحة امليليشياإتالف املساعدة للسلطات الوطنية يف مجع و

ذلك، وبناء على طلب رئيس أركان القـوات اجلديـدة، ومتـشيا مـع أحكـام                إضافة إىل     - ٩١
ــأن تــساهم  ٤واغــادوغو  ــة يف ال، أُوصــي ب ــوفري بعث ـــ  ت ــدريب األساســي ل ــرد مــن  ٥ ٠٠٠الت  ف

ــدا إلدمــ      ــيعهم متهي ــذين ســيتم جتم ــدة ال ــوات اجلدي ــوطين الق ــذا   .اجهم يف اجلــيش ال ــي هل وينبغ
أحكــام ومــع أخــذ  . وبالقــانون اإلنــساين الــدويلتوعيــة حبقــوق اإلنــسانالالتــدريب أن يــشمل 

لبعثــة أن تــشجع القــوات اجلديــدة    ل، ينبغــي  يف االعتبــارالعفــو الــواردة يف اتفــاق واغــادوغو   
ــراد الــذين سيــشكِّ    مــن اجلــيش الــوطين  لون جــزءا واحلكومــة علــى إجــراء تــدقيق يف مجيــع األف

ويف الوقت ذاته، ميثل اتباع هنج شـامل إلصـالح قطـاع األمـن أمـرا أساسـيا مـن أجـل                       .اجلديد
وتقـف األمـم املتحـدة علـى أهبـة           .حتقيق االستدامة الطويلة األجـل للبنيـة األمنيـة يف هـذا البلـد             

فريقـي واجلماعـة   وثيق مع االحتـاد األ   التنسيق  الاالستعداد لدعم كوت ديفوار يف هذه العملية، ب       
  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 يف مجيع أحنـاء البلـد، أشـاطر متامـا الـرأي القائـل               تهاسلطلوفيما يتعلق باستعادة الدولة       - ٩٢
بأنه من غري املقبول استمرار وجود جهاز إداري واقتصادي وأمين مواز يف الشمال بعد مـضي                

ينبغـي جمللـس األمـن أن يطلـب         لـذا   و .ومـة ثالث سنوات على إدماج القـوات اجلديـدة يف احلك         
وتتحمـل احلكومـة،     .لسيطرة على االقتصاد واإليرادات يف الشمال     احلكومة فوراً زمام ا   تسليم  

مــن جانبــها، املــسؤولية عــن كفالــة تقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة للــسكان حــني ُتــستعاد ســلطة  
مناســبة الســتقطاب ديفــوار  املقبلــة الســتقالل كــوت ٥٠وُتعــد الــذكرى الــسنوية الـــ  .الدولــة

  .إعادة توحيد البلد بصورة فعالة يف مجيع جوانبه دون مزيد من التأخرياجلميع من أجل 
دعـم االسـتعادة   نـشط يف  بعثـة ومنظومـة األمـم املتحـدة بـدور أ          الوصي بـأن تـضطلع      وأُ  - ٩٣

الغايـة، ينبغـي    وحتقيقـا هلـذه      . ألداء مهامهـا   الفعالة لسلطة الدولة، مبا يف ذلـك اسـتئناف الدولـة          
ــسية، وال   ل ــا يف اجملــاالت الرئي ــزز دعمه ــة أن تع ــانون،     لبعث ســيما يف جمــايل اإلدارة وســيادة الق

العدالـة ومـشاريع    مـشاريع   واالستمرار يف االضطالع بدور رئيـسي يف تطـوير وتنـسيق وتنفيـذ              
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ويف غضون ذلك، ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تعـزز بـشكل عاجـل          .اإلصالحياتقطاع  
اجلهود الرامية إىل زيادة القـدرات التخطيطيـة واإلداريـة ألشـكال الوجـود اإلقليمـي للـوزارات                

عـدد  وأُوصـي أيـضا بنـشر        .املعنية الرئيسية يف املناطق اليت ال يزال وصول الدولـة إليهـا حمـدودا             
ام قـوة املـراقبني العـسكريني،       عـارين، مـع ختفـيض مماثـل يف قـو          املمارك  اجلموظفي  من   ٨أقصاه  

وســيقدم  .حيــافظ علــى قــوام البعثــة الــشامل مــن األفــراد ذوي الــزي العــسكري دون تغــيري   مبــا
موظفو اجلمارك املعارون املشورة والدعم ملسؤويل اجلمارك الوطنيني الـذين أُعيـد تـوزيعهم يف               

املالية العامة، لرصـد     يف   رباء املدنيني اخلوإضافة إىل ذلك، أُوصي بنشر عدد مالئم من          .الشمال
وسـيعمل كـل مـن خـرباء اجلمـارك وخـرباء             .تقدم احملرز يف إعـادة التوحيـد االقتـصادي للبلـد          ال

املاليــة العامــة، حــسب االقتــضاء، يف جمموعــات متنقلــة خمتلطــة مــع مــراقيب بعثــة عمليــة األمــم     
 خليـة احلظـر التابعـة لعمليـة األمـم املتحـدة يف       ونعززسـي املتحدة يف كوت ديفوار العسكريني و     

  .كوت ديفوار
بعثـة بتزويـدها باملـشورة      الوفيما يتعلق باللجنـة االنتخابيـة املـستقلة، أُوصـي بـأن تقـوم                 - ٩٤

ويف الوقت نفسه، ينبغـي للحكومـة        .التقنية والدعم اللوجسيت لزيادة قدرهتا على تنفيذ واليتها       
تعلـق  أن تتحمل مسؤوليتها بتقدمي الـدعم الكامـل للجنـة االنتخابيـة املـستقلة، مبـا يف ذلـك مـا ي                  

ويف هـذا   .بالتمويل واللوجـستيات واالتـصاالت واملعـدات غـري املميتـة للـسيطرة علـى احلـشود             
إصـدار  قد تود النظـر يف  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢القرار عمال بالسياق، فإن جلنة جملس األمن املنشأة  

كافحــة ملإعفــاء مــن احلظــر املفــروض علــى األســلحة مبــا يــسمح للحكومــة باســترياد معــدات      
 مؤســسات إنفــاذ القــانون ذات الــصلة وذلــك لتجنــب اســتخدام األســلحة    الــشغب مــن أجــل 

  .الطويلة والذخائر احلية يف حاالت القالقل املدنية
فربايـر يف  / بانزعاج عميق من جراء أعمال العنـف الـيت انـدلعت يف شـباط              تكما شعر   - ٩٥

وتتحمـل   .يف البلـد  ي شعور بـالقلق إزاء الوضـع األمـين اخلطـري الناشـئ              ـالبلد، وينتابن شىت أحناء   
لبعثـة، أن تواصـل   لوينبغـي   .مجيع األطراف مسؤولية املـسامهة يف هتيئـة منـاخ آمـن لالنتخابـات        

وغريهـا مـن الـسلطات الوطنيـة         من جانبـها، العمـل مـع ليكـورن، واللجنـة االنتخابيـة املـستقلة              
  .ذات الصلة لتنفيذ اخلطة األمنية املتفق عليها لالنتخابات

لتعقيدات الـيت تواجـه البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري يف كـوت                  ولقد الحظت ا    - ٩٦
ومـسؤولية كفالـة بيئـة      . ديفوار فيما يتعلق بتنفيذ املسؤوليات املوكلـة إليهمـا يف محايـة املـدنيني             

آمنــة ومأمونــة، مبــا يف ذلــك محايــة املــدنيني وتــأمني حــدود الــبالد، تقــع علــى عــاتق الــسلطات   
ــة يف املقــام األ  ــة وجملــس األمــن سيواصــالن رصــد ســلوك     . ولاإليفواري وإنــين أثــق يف أن البعث

ويف الوقـت   . احلكومة وأصحاب املصلحة اإليفواريني اآلخـرين يف هـذا اجملـال اهلـام عـن كثـب                



S/2010/245
 

34 10-36324 
 

ذاته، يساورين القلق إزاء حمدودية قدرة املؤسسات األمنية الوطنية املعنيـة علـى محايـة املـدنيني،                 
.  يزال إنفاذ القانون فيها يفتقر إىل القوى العاملة والوسائل الكافيـة           وال سيما يف املناطق اليت ال     

مـن قـرار جملـس      ) و (٢ومتشيا مع الوالية املسندة إليهـا علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة                  
الــذين ، ستواصــل البعثــة تعزيــز مــا تبذلــه مــن جهــود حلمايــة املــدنيني   )٢٠٠٧ (١٧٣٩األمــن 

حـــدود قـــدراهتا ويف منـــاطق لعنـــف البـــدين، وذلـــك يف يتهـــددهم خطـــر التعـــرض الوشـــيك ل 
وباإلضافة إىل ذلـك، ستواصـل البعثـة والفريـق          . ، مع إيالء اهتمام خاص لتلك املواقع      انتشارها

 ١٨٩٤ مـن قـرار اجمللـس    ٢٤سـتراتيجية شـاملة حلمايـة املـدنيني، وفقـا للفقـرة          االقطري وضـع    
تملــة، وخيــارات لالســتجابة لألزمــة،  ، تغطــي طرائــق لتقيــيم التهديــدات احلاليــة واحمل )٢٠٠٩(
وسـتكفل  . يف ذلك الوالية املسندة للبعثة فيما يتعلق باحلماية، وتدابري التخفيف من املخاطر            مبا

البعثة والفريق القطري تعيني قدرة خمصصة هلذه الغاية، وحتسني التنسيق داخـل املنظومـة، ومـع                
وتعـد محايـة املـدنيني      . عدات اإلنـسانية  أصحاب املـصلحة، مبـن فـيهم الـشركاء يف ميـدان املـسا             

 بـل أهنـا   .مسامهة رئيسية يف توطيد السالم، ومن الواضح أهنـا ليـست جمـرد مـسألة أمنيـة حمـضة             
اقتصادية وتتعلق باملساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنـسان، وهـو          - تنطوي على أبعاد اجتماعية   

  .وأصحاب املصلحة اآلخرينما تتناوله األمم املتحدة بطريقة كلية إىل جانب احلكومة 
ها ســابقا ممثلــي اخلــاص بــشأن عونظــرت بعثــة املــساعدة التقنيــة يف اخليــارات الــيت وضــ  - ٩٧

 تعزيـز واليـة عمليـة األمـم         ‘١’: وتـشمل  .إعادة تشكيل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       
 ترشــيد ‘٣’ اإلبقــاء علـى الوضــع الـراهن؛   ‘٢’املتحـدة يف كــوت ديفـوار لتنظــيم االنتخابـات؛    

وبناء على النتـائج     .العملية سحب   ‘٤’والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وتكوينها؛         
ــة فقــد ركــزت علــى اخليــار      ــة املــساعدة التقني ويف هــذا الــصدد،  .‘٣’الــيت توصــلت إليهــا بعث

هـذا  ستحقق املهام املوصى هبا لبعثة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، املنصوص عليها يف                
 أعاله، سيجري اإلبقاء علـى      ٨٥ن يف الفقرة    وكما هو مبيّ   . البعثة ترشيد والية هدف  الفصل،  

ــة          ــسكري حــىت هناي ــزي الع ــة ذوي ال ــراد البعث ــن أف ــة م ــة املكون ــة احلالي ــوة اجملتمع  .٢٠١٠الق
ويتمثــل اخليــار  .بعثــة املــساعدة التقنيــة خيــاريندرســت ة، العمليــيتعلــق بإعــادة تــشكيل  وفيمــا
يف تعديل النشر احلايل للقوات مبا يكفل زيادة تركيـز القـوات يف املنـاطق احملـددة العاليـة                    األول

 حاليــا يف داباكــاال لتعزيــز ةإعــادة توزيــع ســرية مــشاة واحــدة موجــودأيــضا وميكــن . اخلطــورة
. إضـافية يـة  بواكي، وإعادة هيكلة كتيبة االحتيـاط بـالقوة لنـشر فـصيلة قتال      يف  قطاع  لاحتياطي  
العنــصرين عاد موازنــة قــوام  وإضــافة إىل ذلــك، ســت.نفيــذ هــذا التعــديل بــسرعة نــسبيةوميكــن ت

 فـردا إىل  ٥٠املوجود يف العنصر العسكري إلضـافة  الحتياطي العسكري والشرطي باستخدام ا  
أفراد الشرطة، وذلك لتعزيز الوحدات الـشرطية املـشكلة القائمـة، يف ضـوء الزيـادة املتوقعـة يف                   

  .ة ومتطلبات احلمايةاالضطرابات املدني
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ــادة    - ٩٨ ــة بزيـ ــتقوم البعثـ ــاين، سـ ــار الثـ ــود ويف اخليـ ، وحيـــث ُتوجـــد مواقـــع  القـــواتوجـ
وسـتنفذ عمليـة إعـادة التـوازن بـني       .يف منـاطق أخـرى  إبقـاء مـراقبني     معسكرات التجميع، مـع     

العنــصرين العــسكري والــشرطي ضــمن القــوام احلــايل املــأذون بــه ومبــا ُيمكــن مــن نــشر وحــدة 
وسـيجري نـشر سـرية مـشاة إضـافية لتعزيـز             . فـردا  ١٤٠ مـشكلة إضـافية، تتكـون مـن          شرطية

وســـتكون هنـــاك حاجـــة إىل وحـــدة جويـــة إضـــافية لتـــوفري النقـــل اجلـــوي    .قطـــاع أبيـــدجان
وسـيجري حتقيـق إعـادة التـوازن        .لالحتياطيني ولوحدات الشرطة يف مجيـع أحنـاء منطقـة البعثـة           

  .البعثة  من أماكن أخرى يف منطقةن القواتهذا عن طريق نقل عدد مساو م
، أُوصـي بـأن يوافـق جملـس األمـن علـى اخليـار األول باحلفـاظ علـى                 إمعان النظـر  وبعد    - ٩٩

 فردا، مع قوة عسكرية شاملة قوامهـا        ٨ ٦٥٠جمموع القوة احلالية املأذون هبا جمتمعة عند حد         
املة قوامهــا  مراقبــا عــسكريا؛ وقــوة شــرطية شــ١٩٢ جنــدي و ٧ ٢٠٠، تتــألف مــن ٧ ٣٩٢
 فــردا مــن أفــراد الــشرطة وســت وحــدات شــرطية مــشكلة ليــصبح  ٤٥٠، تتــألف مــن ١ ٢٥٠

هذا اخليار ميكن حتقيقـه بـشكل سـريع،          و . موظفي مجارك معارين   ٨و  شرطي؛   ٨٠٠اجملموع  
  .وهو ُيعاجل التهديد باضطرابات مدنية ويعزز قوات االحتياط يف القطاعات املعرضة للقالقل

 فـإنين  ولذلك .حقيقيا هتديدا تشكل وبعدها االنتخابات أثناء االضطرابات زالت وما - ١٠٠
 عـن  تقل ال لفترة ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية عزيزت جيري بأن السابقة توصييت أؤكد
 مل الـيت  فاسـو،  بوركينـا  مـن  الكتيبة من وبدال .بعدها أشهر وثالثة االنتخابات قبل أشهر ثالثة
 بالبعثـة  النظـاميني  األفـراد  تدعيم الضروري من سيكون قبل، من أشرت كما قائما، خيارا تعد
 مـن  بالعمليـات  املتعلقـة  العناصر زيادة طريق عن والشرطة، القوات من فرد ٥٠٠ إىل يصل مبا

 وستواصـل  .إضـافية  طـريان  بعناصـر  إضـافيتني،  مشاة وسرييت القائمة املشكلة الشرطة وحدات
 .عندما يطلب اجمللس ذلك تقين،وبتحليلي ال بالتطورات األمن جملس إبالغ العامة األمانة

ــ البلــد أن الواضــح ومــن - ١٠١  ظلــت إذابــسهولة  يــشتعل أن ميكــن بــارود كربميــل زالال ي
 رفـاه  يف املـستمر  التدهور املدنية االضطرابات تغذي وقد .عالج دون للرتاع اجلذرية األسباب
 إمكانيـة  وضـآلة  إليهـا،  احلاجـة  متـس  الـيت  عمـل ال فـرص  ونقـص  املتزايـد،  الفقـر  بـسبب  السكان
 املتحـدة  األمـم  فريـق  مـع  اتعاوهنـ  البعثـة  وستكثف .األساسية االجتماعية اخلدمات إىل الوصول
 حلـول  إىل الـسعي  علـى  احلكومـة  وتشجيع جوانبه جبميع السالم توطيد دعم أجل من القطري
 املـشاركة  علـى  اإليفـواري  املدين تمعاجمل قدرة لبناء جهودها وتقوية األراضي؛ لقضايا مستدامة

 ةخاصـ بـصورة    تركيـز ال مـع  الـوطين،  للحـوار  عمليـة  ودعـم  السالم؛ عملية يف هادف حنو على
 .والشباب املرأة مشاركة على
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 مـن  اإلفـالت حـاالت    عـن  متواصـلة  تقـارير ما يصلين من     بشأن بقلق أشعر زلت وما - ١٠٢
 واجلنـساين  اجلنـسي  العنـف  سـيما  ال اإلنـسان،  حلقـوق  واسعة االنتـشار   انتهاكات على العقاب

 أعمـال  خـالل  انتـهاكات  الوطنيـة  القـوات  ارتكـاب  وبـشأن  األطفـال،  ضـد  يرتكـب  مـا  فيه مبا
 علـى  تتخـذ  أن اإليفواريـة  بالـسلطات  أهيـب  فـإنين  ولـذلك  .فرباير/شباط يف وقعت اليت العنف
 بـسبل  اإلنـسان،  حقـوق  اتانتـهاك  على العقاب من اإلفالت ملكافحة حمددة تدابري عاجل حنو
 تقدمـه  الـذي  الـدعم  زيـادة  مـع  اجلنـسي،  العنف ملكافحة الوطنية االستراتيجية اعتماد بينها من

 وتقـدمي  اإلنـسان  حقـوق  وضـع  رصـد  البعثـة  وستواصـل  .القطـري  املتحـدة  األمـم  وفريـق  البعثة
ــه، تقــارير ــن        عن ــس األم ــراري جمل ــوب يف ق ــى النحــو املطل ــك عل ــا يف ذل ) ٢٠٠٥ (١٦١٢مب

 مرتكبــون  بــأهنم  احملــددين األفــراد  مجيــع  إىل اجمللــس اهتمــام  واســترعاء، )٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
ــهاكات ــرية النت ــوق خط ــسان حلق ــى ا  اإلن ــفوحمرضــون عل ــسياسي، لعن ــن ال ــهم وم ــادة بين  ق
وستــصدر التقــارير العلنيــة نــصف الــسنوية عــن انتــهاكات حقــوق   .احلزبيــة الــشباب حركــات

لك مـن التقـارير املواضـيعية ذات الـصلة، حـسب االقتـضاء،              اإلنسان يف كوت ديفوار، وغري ذ     
وباإلضـافة إىل ذلـك، ســتعزز العمليـة قــدرهتا علـى رصـد العنــف اجلنـسي واإلبــالغ عنـه عمــال        

 ).٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢بقراري جملس األمن 

حتـرض  و الـسياسية  التـوترات   الـيت تـؤجج حـدة      اإلعـالم  ط لوسـائ  الـسليب  الـدور  ويعد - ١٠٣
 وصـول  سـبل  ونقـص انتهاكا للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،              العنف،على  
 أن علــى األمــن جملــس وأشــجع .ةمقبولــ غــري أمــورا الدولــة إعــالم ط وســائإىل األطــراف مجيــع
 ضــد حمــددة اهلــدف جــزاءات فــرض بينــها مــن بــسبل املــسألة، هــذه بــشأن قويــا موقفــا يتخــذ

 مجيــع وصــول بإتاحــة يطالــب أن أيــضا اجمللــس علــى جيــبو .املعنيــة اإلعالميــة املؤســسات
 يف التطـورات  رصـد  البعثـة  وستواصـل  .املـساواة  قـدم  علـى  الدولـة  إعـالم  ط وسائ إىل األطراف

 )٢٠٠٤( ١٥٧٢ بـالقرار عمـال    املنـشأة  األمـن  جملـس  جلنـة  إبـالغ و اإليفواريـة  اإلعالم طوسائ
 .تراه مناسبا من النتائج اليت تتوصل إليها مبا

اختـاذ   خيـص  فيمـا  املـصلحة  أصـحاب  ملختلـف  املختلفـة  اآلراء إىل خاصة بصفة وأشري - ١٠٤
أزمــة  اإليفواريــة األزمــة إن .الـسالم  عمليــة تعرقــل الــيت الـسياسية  عقابيــة حبــق األطــراف تـدابري 
 قـدموا  يكونـون  قـد  اآلن، املـسرية  بتعطيـل  يتهمون قد من بعض بأن اإلقرار املهم ومن معقدة،

 دائمـا  تقـدم  حتقق فقد ذلك، إىل وإضافة .أخرى مراحل يف كبري تقدم حتقيق اويسروتنازالت  
 أتفـق  فـإنين  ولـذلك  .األطـراف  بـني  الوسـط  واحللـول  احلـوار  طريق عن ومؤملة صغرية خبطوات

 تـشجيع  علـى  اجمللـس  وأحـث  عكـسية،  نتـائج  إىل تـؤدي  قـد  العقابية التدابري أن يف الوسيط مع
 .سط الوالسياسية واحللول احلوار
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 هبـا  أوصيت اليت املعايري ، األمن جملس طلب بناء على  ، التقين التقييم بعثة واستعرضت - ١٠٥
 هــاأقر والــيت )S/2009/21( ٢٠٠٩ ينــاير/الثــاين كــانون ٨ املــؤرخ تقريــري مــن ٤٧ الفقــرة يف
 املهـام  تنفيذ يف احملرز التقدم لقياس مصممة املعايريو ).٢٠٠٩( ١٨٦٥ قراره يف الحقا لساجمل

 هــذا يف اإلجنــازات لقيــاس مفيــدا إطــارا تــوفر وســتظل واغــادوغو، اتفاقــات يف األمهيــة البالغــة
املعـايري   إبقـاء  البعثة وستواصل .تنفيذها حلالة كامل تقييم التقرير هذا منت يف ورد وقد .الصدد

 لاملقبـ  تقريـري  يف احملـرز  التقـدم  عـن  آخر املعلومات  وتقدمي االستعراض قيد اإلجناز ومؤشرات
  .األمن جملس إىل

 أن لـضمان  اإلجنـاز  مؤشـرات  أيـضا  القطـري  املتحـدة  األمم وفريق البعثة وستستعرض - ١٠٦
 القطـري  فريـق الو البعثة عززست ذلك، ينجح ولكي .متزامنا تقدما حددهتا اليت األولويات حترز
 أهيـب  مـا ك الـداخلي،  األمـن  قـوى  إطار يف االستراتيجي والتخطيط التحليل جمال يف اراهتمقد

 املـضي  هلـا  ميكن ال مما السالم، توطيد جمال يف احليوية لألنشطة دعمها تزيد أن املاحنة باجلهات
 .كافية موارد بدون قدما

 أفـراد  وجلميـع  ديفـوار،  لكـوت  اخلـاص  ملمثلي تقديري عن أعرب أن أود اخلتام، ويف - ١٠٧
 .الـسالم  عمليـة  بـدعم  املـستمر  التـزامهم  علـى  ومدنيني، وشرطة عسكريني املتحدة، األمم بعثة
 بوركينـا  رئـيس  كومبـاوري،  الـرئيس  اإليفواريـة،  الـسالم  عمليـة  مليـسِّـر  امتناين عن أعرب كما

 جلميـع  امتنـاين  عـن  اإلعـراب  أود وأخـرياً،  .التيـسري  جمـال  يف ال تكل  جهود من يبذله ملا فاسو،
 غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  وإىل للـشرطة،  وبوحـدات  عـسكرية  بقوات املسامهة البلدان
 اإلنـسانية  واملنظمـات  وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  ووكـاالت  األفريقي واالحتاد أفريقيا

 واحملليـة،  الدوليـة  احلكوميـة  غـري  املنظمات وكذلك والثنائية، األطراف املتعددة املاحنة واجلهات
  .ديفوار كوت يف واالستقرار السالم الستعادة هامة مسامهات من قدمته ما على
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  املرفق األول

    ٢٠١٠مايو / أيار١٢قوام األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف : عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  
  عنصر الشرطة  العنصر العسكري  

  البلد
املراقبـــــــــــــــــــون 

  اجملموع  اجلنود  ضباط األركان  العسكريون
وحــدات الــشرطة 

  الشرطة املدنية  املشكلة

      ١١      ١١  اد الروسياالحت
      ٢      ٢ إثيوبيا

  ٣           األرجنتني
  ١٣  ٣٧٤  ١ ٠٦٥  ١ ٠٤٦  ١٢  ٧  األردن
      ٢      ٢ إكوادور

  ٣    ٢      ٢  أوروغواي
      ٦    ٢  ٤ أوغندا
  ٤           أوكرانيا
      ٣      ٣  أيرلندا

      ٩    ٢  ٧ باراغواي
  ١  ١٢٥  ١ ١٤٩  ١ ١٢٧  ١١  ١١  باكستان
      ٧    ٣  ٤ الربازيل
    ٢٥٠  ٢ ٠٩٤  ٢ ٠٦٩  ١١  ١٤ ديشبنغال
  ٥٣    ٤٣٢  ٤٢٠  ٦  ٦  بنن

  ٢٣           بوروندي
      ٧      ٧  بولندا

      ٣      ٣ بوليفيا 
      ٣      ٣  بريو
  ١٨            تركيا
  ٢٨    ٤    ١  ٣ تشاد
  ٢٥    ٣٢٢  ٣٠٩  ٦  ٧ توغو
      ١١    ٤  ٧  تونس

  ٨           مجهورية أفريقيا الوسطى
      ٣    ٢  ١ مجهورية ترتانيا املتحدة

      ٢      ٢ هورية كوريامج
  ١١           مجهورية الكونغو الدميقراطية

      ٤      ٤  مجهورية مولدوفا
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  عنصر الشرطة  العنصر العسكري  

  البلد
املراقبـــــــــــــــــــون 

  اجملموع  اجلنود  ضباط األركان  العسكريون
وحــدات الــشرطة 

  الشرطة املدنية  املشكلة

  ١٨    ٧      ٧ جيبويت
             رومانيا
      ٢      ٢ زامبيا

      ٣      ٣ زمبابوي
      ٣      ٣ السلفادور
  ٤٠    ٣٣٧  ٣٢٠  ٦  ١١  السنغال
  ٤           سويسرا
      ٣      ٣ صربيا
      ٤      ٤ الصني
      ٣      ٣ غامبيا
  ١٥    ٥٤٦  ٥٣٢  ٨  ٦ غانا

      ٥      ٥ غواتيماال
      ٣      ٣ غينيا
  ١١    ٩    ٨  ١ فرنسا
      ٧    ٣  ٤ الفلبني

  ٥٠           الكامريون
  ٤           كندا
  ٤    ١٧٦  ١٧٥  ١   مصر

      ٧٢٦  ٧٢٣  ٣   املغرب
      ٢      ٢ ناميبيا
      ٤    ١  ٣ نيبال
  ٦٢    ٣٩١  ٣٨٢  ٤  ٥  النيجر
      ٥      ٥  نيجرييا
      ٧      ٧  اهلند
  ٤    ٩    ١  ٨ اليمن

  ٧ ١٠٣  ٩٥  ١٩٣  اجملموع
  

٧ ٣٩١  
  )١١٣ -إناث (

٤٠٢  ٧٤٩  
  )١٦ -إناث (

  


