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عـن عمليـة األمـم املتحـدة        السابع والعـشرون    ألمني العام املرحلي    اتقرير      
  يف كوت ديفوار 

      
  مقدمة  - أوال  

الـذي مـدد جملـس األمـن        ) ٢٠١٠ (١٩٦٢  جملس األمن  م هذا التقرير عمال بقرار    ُيقدَّ  - ١
 ، وطلـب  ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٣٠مبوجبه والية عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار حـىت             

ــه  إيلّ ــر  في ــصاه     ملتقــدمي تقري ــدان يف موعــد أق ــة يف املي ــدة عــن احلال مــارس / آذار٣١نتــصف امل
 تـشرين   ٢٣التقرير التطورات الرئيسية اليت حدثت منـذ تقريـري املـؤرخ            هذا  ويغطي  . ٢٠١١
  ). S/2010/600 (٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  
  اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية   - ثانيا  

 إىل أن اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسـية الـيت           ، أشرتُ السابقري املرحلي   يف تقري   - ٢
هـذه  أفـرزت   و. لت يوما تارخييا لكوت ديفـوار      مثّ ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣١جرت يف   

األغلبيـة الرئاسـية والـسيد      من أجـل    تحالف  الالسيد لوران غباغبو من     فوز مرشحني مها    اجلولة  
 ونظـراً لعـدم حـصول أي مـن    . اهلوفيتيني من أجل الدميقراطيـة والـسالم  احلسن واتارا من جتمع  

.  للتـصفية  ثانيـة على األغلبية املطلقة من األصوات، تقرر إجراء جولة انتخابيـة هذين املرشحني  
 تـشرين   ٢٨ يـوم    هع الـرئيس غبـاغبو آنـذاك مرسـوما حيـدد فيـ            نـوفمرب، وقّـ   / تشرين الثاين  ٩ويف  
  . جلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية اجراءنوفمرب موعدا إل/الثاين
 كـشوف األصـوات بطريقـة      رجـاع إوظل توزيع املواد االنتخابية يف مجيع أحناء البلـد و           - ٣

 إىل مقـر   وإيـصاهلا  مكتبـاً  ٨١آمنة ويف الوقـت املناسـب مـن مكاتـب املقاطعـات البـالغ عـددها                 
 أمـام انتخابـات دورة   ة رئيـسي ةستي لوجـ ت حتـديا شكّليـ  اللجنة االنتخابية املستقلة يف أبيـدجان    

وباشرت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار عمليـتني لوجـستيتني رئيـسيتني لـدعم                .التصفية
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اللـوازم  جمموعـات  يف إرسـال  أول عمليـة  متثلـت   و. اجلهود اليت تبذهلا اللجنة االنتخابية املستقلة     
تسليم املواد االنتخابيـة    فتمثلت يف   لثانية،  أما العملية ا  . ىل خمتلف املقاطعات يف البلد    إنتخابية  اال

  . احلساسة، مبا يف ذلك أوراق االقتراع
 األمــم نــوفمرب، عنــد إغــالق صــناديق االقتــراع، بــدأت عمليــة / تــشرين الثــاين٢٨ويف   - ٤

ــوار  ــة      املتحــدة يف كــوت ديف ــر اللجن ــة إىل مق  نقــل كــشوف األصــوات مــن املكاتــب اإلقليمي
ديــسمرب، حيــث نقلــت األمــم / كــانون األول١ يف  العمــلجنــز هــذاوقــد أُ. االنتخابيــة املــستقلة

 إىلوعنــد وصــول كــشوف األصــوات  . مــن كــشوف األصــوات٢٠ ٠٠٠أكثــر مــن املتحــدة 
 . مــن قــانون االنتخابــات٥٩أبيــدجان، تلقــى ممثلــي اخلــاص نــسخاً منــها عمــالً بأحكــام املــادة 

ركبـة السـترجاع كـشوف       م ٤٠٠وحشدت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أكثـر مـن             
ــتأجر بر      ــراع، يف حــني اس ــز االقت ــن مراك ــرة م ــائي    األصــوات مباش ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ن

. كما ساهم مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع يف هذه اجلهـود اللوجـستية            . مركبة ٢٥٠
ن وباإلضـافة إىل ذلـك، حـصل ممثلــي اخلـاص علـى مـوارد إضــافية مـن االحتـاد األورويب واليابــا        

قامــت و. وسويــسرا لــتمكني رؤســاء مراكــز االقتــراع يف املنــاطق مــن مجــع كــشوف األصــوات
  .األمن لنقل املواد االنتخابية قبل االنتخابات وبعدهابتوفري  أيضاً  األمم املتحدةعملية

  
  الترتيبات األمنية للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية     

 تـوفري األمـن     مهمـة  مبركز القيادة املتكاملـة      نيطت، أ  اتفاق واغادوغو السياسي   مبوجب  - ٥
أخــرى مــن قــوات بتعبئــة  احلكومــة قامــت، ركــزاملونظــراً حملدوديــة قــدرة . خــالل االنتخابــات

ع الــرئيس غبــاغبو آنــذاك وحتقيقــاً لتلــك الغايــة، وقّــ. األمــن الــوطين للمــساعدة يف تــوفري األمــن
أفراد مـن قـوات الـدفاع واألمـن يف مجيـع      نوفمرب ينص على نشر   / تشرين الثاين  ١٤مرسوماً يف   

أحناء البلد، مبا يف ذلك يف الشمال، خالل اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات حتـت إشـراف مركـز             
عنــصر مــن  ٥٠٠  عنــصر مــن اجلــيش الــوطين و١ ٥٠٠وُنــشر مــا جمموعــه  .القيــادة املتكاملــة

 ١ ٥٠٠  واألمـن و    عنـصر مـن قـوات الـدفاع        ٥٠٠ يف حـني ُنـشر     اجلديدة يف الشمال،     ىالقو
الـشرطة  (وبلـغ العـدد اإلمجـايل لقـوات األمـن اإليفواريـة             .  اجلديدة يف الغرب   ىعنصر من القو  

  .  فردا١١ً ٣٩٠تأمني انتخابات دورة التصفية كلّفة بامل) واجليش
قـوة   عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار إىل جانـب            التابع ل وقام العنصر العسكري      - ٦

. نــسية ومركــز القيــادة املتكاملــة بوضــع خطــة أمنيــة مــشتركة لالنتخابــات ليكــورن الفرعمليــة 
األمـم املتحـدة    وباإلضافة إىل ذلك، كان األفـراد العـسكريون وأفـراد الـشرطة التـابعون لعمليـة                 

 للقيـام علـى حنـو       ميـة العـشرة   يركز يف ياموسوكرو ويف مراكز القيادة اإلقل      امليف مقر   تواجدين  م
 األمـم   وكـان ضـباط الـشرطة التـابعون لعمليـة         . ألمنيـة وتنـسيق االسـتجابة     راقبـة احلالـة ا    فّعال مب 
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وأتاحـــت هـــذه . أيـــضاً يف مركـــز عمليـــات وزارة الداخليـــة يف أبيـــدجانتواجـــدين  ماملتحـــدة
 إبـالغ العمليـة فـوراً جبميـع املعلومـات الـواردة عـن احلـوادث واحلـاالت يف                    يةالترتيبات التنسيق 
 مـن حتليـل مجيـع    ذلـك البعثـة  وقـد مكّـن   . ات األمـن الـوطين   اسـتجابة قـو   عـن   مراكز االقتراع و  

  .وادث اليت وقعت يوم االقتراعاحل
  

  إجراء اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية     
 مراقب دويل، مبا يف ذلك مراقبون مـن االحتـاد األفريقـي، ومركـز     ٣٠٠ُنشر أكثر من    - ٧

 واالحتــاد االقتــصادياالحتــاد األورويب،  و،كــارتر، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا 
  . والنقدي لغرب أفريقيا، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، ملراقبة انتخابات دورة التصفية

اجلولة األوىل من االنتخابـات، سـبق انتخابـات دورة التـصفية الرئاسـية يف             على غرار   و  - ٨
ثـات املراقبـة الدوليـة والوطنيـة        سلـسلة مـن االجتماعـات بـني بع        عقـد   نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨

ــي اخلــاص  ــشترك   الجتماعــات إىل هــذه اهــدفت و. وممثل ــدوريالتوصــل إىل فهــم م ــة ل  املراقب
وشكلت مالحظات املـراقبني الـدوليني عنـصرا        . يعّزز أحدمها اآلخر  يني اللذين   والتصديق الدول 

ــائج االنتخابــات    خلــربهتم  البلــد ومجيــع أحنــاءنظــراً لتواجــدهم يف رئيــسيا يف التــصديق علــى نت
  .طويلة يف تقييم العمليات االنتخابيةال
 الرمسية للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية الـيت اسـتمرت            االنتخابية وجرت احلملة   - ٩

 نوفمرب يف جو من اهلجمات الكالميـة الـضارية        / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٠أسبوعاً يف الفترة من     
نـوفمرب، جـرت منـاظرة وجهـا لوجـه          / تـشرين الثـاين    ٢٥ ففي   ومع ذلك، .  بني اجلانبني  املتبادلة

ن ااملرشــحكــّرر وخــالل املنــاظرة، . واتــارا يف جــو وديالــسيد بــني اخلــصمني الــسيد غبــاغبو و
ــدم اإلعــالن عــن ال  مــاالتزامه ــوز بع ــاتف ــشكل أحــادي  يف االنتخاب ــب،  ب  ا جمــدداوأكــداجلان
  .بقبول النتائج اتعّهدمه
فـرض  يـنص علـى     س غبـاغبو آنـذاك مرسـوماً        يع الرئ نوفمرب، وقّ / تشرين الثاين  ٢٧ويف    - ١٠

ويف اليـوم نفـسه،     . حظر جتول بدا ظاهرياً كإجراء أمين وقائي لردع العنف خالل االنتخابـات           
ــة الــسالم  أجــرى ميــسّ  ــةر عملي ــيساإليفواري ــارة إىل    ، رئ ــاوري، زي ــز كومب ــا فاســو بلي بوركين

الرئيس غباغبو آنـذاك والـسيد   ذلك ، مبا يف  ديفوار ملساعدة أصحاب املصلحة الرئيسيني     كوت
ومت التوصـل   .  عن فرض حظر التجـول     الناشئواتارا ورئيس الوزراء غيوم سورو حلسم اجلدل        

 حظــر التجــول الــذي اعتــربه مؤيــدو الــسيد واتــارا  رفــع اليــوم التــايليفأن يــتم  إىل اتفــاق علــى
 .بـاغبو آنـذاك مل يُنفـذ االتفـاق         غ غـري أن الـرئيس     .قتـراع وسيلة لـثين النـاخبني عـن اخلـروج لال         

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨قررا يف وأجري االقتراع كما كان م
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نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٨ومل تكد متر ثالث ساعات على إغالق مراكز االقتـراع يف              - ١١
 اإلذاعــة والتليفزيــون حــىت ظهــر وزيــر الــشؤون الداخليــة، الــسيد ديزيريــه تــاغرو، علــى حمطــة   

 اجلديـدة ضـد     ى إلدانـة مـا وصـفه بأعمـال العنـف الـيت ارتكبتـها القـو                 التابعة للدولـة   ةاإليفواري
ورداً علــى  .املنــاطق الوســطى والــشمالية والغربيــة مــن البلــديف مؤيــدي الــرئيس غبــاغبو آنــذاك 

سـابق ألوانـه   ”ذلك، أدان املتحدث باسم رئيس الوزراء سـورو بيـان الـسيد تـاغرو معتـرباً أنـه         
نـوفمرب، زعـم    / تـشرين الثـاين    ٢٨قـد يف    ويف مؤمتر صـحفي عُ     .“شكل خطري  ومتحيز ب  وناقص

األغلبيـة الرئاسـية الـذي يـشغل        من أجـل    تحالف  الالسيد باسكال آىف نغيسان، املتحدث باسم       
إجراء اجلولة الثانية مـن      أيضاً منصب زعيم اجلبهة الشعبية اإليفوارية، حزب السيد غباغبو، أن         

ويف مـؤمتر صـحفي ُعقـد يف اليـوم نفـسه،            . شمالالـ سم بالـشفافية يف     االنتخابات الرئاسية مل يت   
ســلط حتــالف جتمــع اهلــوفيتيني مــن أجــل الدميقراطيــة والــسالم الــضوء علــى خمالفــات مزعومــة   

ويف غـضون ذلـك، أعلنـت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة أهنـا،               . جرت يف اجلزء الغـريب مـن البلـد        
اإلعالن عن النتـائج اجلزئيـة لالنتخابـات كمـا كـان            وألسباب خارجة عن إرادهتا، لن تستطيع       

  . نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩مقررا مشرية إىل أهنا ستعلنها ابتداء من 
 الـسيد أيف نغيـسان   نـوفمرب، حـثّ  / تـشرين الثـاين  ٢٩قـد يف  ويف مؤمتر صحفي آخـر عُ      - ١٢

 وسـافان وورودوغـو،   ياللجنة االنتخابية املستقلة على إلغاء النتـائج الـواردة مـن منـاطق دينغيلـ        
وأكـد جمـددا   . لـسيد واتـارا  صاحل افيهـا لـ  الناخبني ت أغلب الواقعة كلها يف الشمال، واليت صوّ  

 للحـق يف    “انتـهاكات خطـرية   ”د مبـا مسـاه      أن االنتخابات يف تلك املناطق مل تكـن شـفافة ونـدّ           
را املــؤمتر  التلفزيــون الــوطين مــراويف غــضون ذلــك، بــثّ.  اجلديــدةىاالنتخــاب ارتكبتــها القــو

الـذي  نـوفمرب و  / تشرين الثـاين   ٢٩األغلبية الرئاسية يف    من أجل   تحالف  الالصحفي الذي عقده    
وخــالل مــؤمتر صــحفي ُعقــد     .“ اجلديــدة ىأعمــال العنــف الــيت ارتكبتــها القــو    ” أدان فيــه

ــاين  ٣٠ يف ــشرين الث ــة       /ت ــن أجــل الدميقراطي ــوفيتيني م ــدد املتحــدث باســم جتمــع اهل ــوفمرب، ن ن
بـل الـرئيس غبـاغبو    مـن قِ “ اتسلـسلة تالعبـ   ”أمسـاه ، ما  مابري تواكوسري ألب لسيداوالسالم،  

  . ملصادرة السلطةآنذاك 
ميثلـــون االنتخابيـــة املـــستقلة  أعـــضاء يف اللجنـــة نـــوفمرب، قـــام/ تـــشرين الثـــاين٣٠ويف   - ١٣
مـن   وةعنـ نع املتحدث باسم اللجنة، السيد بامبـا ياكوبـا،          مباألغلبية الرئاسية   من أجل    تحالفال

ــصفية   ــة النتخابــات دورة الت ــائج اجلزئي ــذين جتمعــوا يف مقــر   كــان و. إعــالن النت الــصحفيون ال
  . شهوداً على هذا الشجاراللجنة يف انتظار اإلعالن عن النتائج اجلزئية
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  اإليفواريةإعالن نتائج اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية من جانب املؤسسات الوطنية     
، الـسيد يوسـف    املـستقلة ديـسمرب، أعلـن رئـيس اللجنـة االنتخابيـة     / األول  كانون ٢يف    - ١٤

ليــة للجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية مــن فنــدق غولــف يف        باكــايوكو، النتــائج األوّ 
 يف املائـة مـن األصـوات        ٥٤,١٠وأعلن أن املرشح احلسن واتـارا حـصل علـى نـسبة             . أبيدجان

ــى    ــاغبو عل ــوران غب ــسبة بينمــا حــصل املرشــح ل ــة٤٥,٩٠ ن ــسبة  .  يف املائ ــشاركة وبلغــت ن م
ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم، صــرح رئــيس اجمللــس الدســتوري،   .  يف املائــة٨١ النــاخبني

أعلنته اللجنة الغٍ وباطل ألهنـا مل تلتـزم باملوعـد النـهائي لإلعـالن       السيد بول ياو ندري، أن ما   
  . ةّوليعن النتائج األ

ــانون األول٣ويف   - ١٥ ــسم/ كـ ــة    ديـ ــائج النهائيـ ــتوري النتـ ــس الدسـ ــيس اجمللـ ــن رئـ رب، أعلـ
ــال  ــاغبو نــسبة   حبــسبهالالنتخابــات الرئاســية، الــيت ن ــوران غب ــة مــن ٥١,٤٥ املرشــح ل  يف املائ

ــارا نــــسبة    ــسبة  ٤٨,٥٥األصــــوات واملرشــــح احلــــسن واتــ ــة، وبلغــــت نــ ــشاركة  يف املائــ مــ
ــاخبني ــة٧١,٢٨ الن ــائجوألغــى اجمللــس الدســتوري  . يف املائ ــات االنت نت ــواردة مــن خاب ســبع   ال

بــواكي  هــيوتــارا ا بأغلبيــة ســاحقة لــصاحل الــسيد و مجيعهــامقاطعــات يف مشــال البلــد صــوتت
 خمالفـات  بـدعوى ارتكـاب  ، وداباكاال وكاتيوال وبونديايل وفريكيسيدوغو وكوروغو وسيغيال    

، وعــدم وجــود تواقيــع ممثلــي قتــراعمزعومـة تــشمل اســتخدام العنــف الــذي منــع النــاس مــن اال 
  .األغلبية الرئاسية على كشوف األصواتمن أجل تحالف لا

  
  النتخابات الرئاسيةمن اتصديق املمثل اخلاص لألمني العام على نتائج اجلولة الثانية     

ائج االنتخابـات،   ديسمرب، عقب إعالن اجمللـس الدسـتوري عـن نتـ          /كانون األول  ٣ يف  - ١٦
 الثانيـة مـن االنتخابـات     اجلولـة    نتيجـة     مؤمترا صحفيا صدق فيه صراحة علـى       عقد ممثلي اخلاص  

وكـان تـصديقه مـستندا إىل اإلطـار         . املـستقلة االنتخابيـة   على النحو الـذي أعلنـت عنـه اللجنـة           
ــن مخــس   ــرة  ةاملكــون م ــه يف الفق ــشار إلي ــايري امل ــر مــن ٣٢  مع ــسادس عــشر   يتقري ــي ال  املرحل

)S/2008/250 .(     ج النهائيـة  ائ عـن النتـ   رئيس اجمللـس الدسـتوري     إعالنوأوضح ممثلي اخلاص أن
وأشـار أيـضا إىل أنـه    . قائقاحل إىل اكن مستندي السيد غباغبو يف اجلولة الثانية مل        املتمثلة يف فوز  

تـارا سـيظل    ا، فـإن املرشـح احلـسن و       كاوى اليت تقدم هبا السيد غبـاغبو       الش لو ثبتت صحة  حىت  
  .الفائز يف االنتخابات

اجلولة الثانية مـن االنتخابـات      نتائج  يق على   واستخدم ممثلي اخلاص ثالث طرق للتصد       - ١٧
ــى النحــو الــذي    ــهالرئاســية، عل ــق ب  اتبع ــة األوىلفيمــا يتعل مــن االجتاهــات   فتحقــق أوال. اجلول

نتـائج االنتخابـات مـن اللجـان       تجميـع   ب وقـام ثانيـا   . االقتـراع السائدة يف التصويت خـالل يـوم        
لعمليـة األمـم    ان موجـودا هبـا أفـراد تـابعون           جلنة، الـيت كـ     ١٩االنتخابية اإلقليمية البالغ عددها     
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  وحتليلـها   لتجميـع البيانـات    العمليـة  مركـز إلعـداد اجلـداول يف مقـر           وثالثا، متت إقامـة   . املتحدة
  .  األصوات اليت تلقاها ممثلي اخلاص وفقا للقانون االنتخايبكشوف من نسخ انطالقا
 التوصـل إىل اسـتنتاجه املتعلـق     ومكنت الطـرق الـثالث املبينـة أعـاله ممثلـي اخلـاص مـن                - ١٨

واستند استنتاجه إىل التحليـل التفـصيلي ملـا يزيـد           . بنتيجة اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية     
ــها   مــن كــشوف ٢٠ ٠٠٠عــن  ــة األصــوات تلقت  مــن  األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  عملي

علـــى ملوجـــودة ا فحـــص التوقيعـــات ،وباإلضـــافة إىل ذلـــك. الـــسلطات االنتخابيـــة اإليفواريـــة
وأخذ أيـضا يف االعتبـار   .  األصوات للبت فيما إذا كان قد حدث أي غش أو تالعب  كشوف

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اسـتعرض        . الشكاوى الـيت قـدمها الـرئيس غبـاغبو إىل اجمللـس الدسـتوري             
  ممثلــي الــرئيس غبــاغبوات املعنيــة ووجــد أن توقيعــالــواردة مــن املقاطعــات األصــوات كــشوف
 مـن نتيجـة اجلولـة الثانيـة      بالتـايل غ عنها لن تغري وأن املخالفات املبلّقص يف القليل منها   نا آنذاك

  .املستقلة يةلجنة االنتخابالمن االنتخابات، كما أعلنتها 
األمـــم املتحـــدة يف  لعمليـــة التقـــارير الـــصادرة عـــن عنـــصر الـــشرطة التـــابع أشـــارتو  - ١٩

ــاء البلــد، وكــذلك البيانــات     وأفرادهــا املوجــودين يف مراكــز اال  ديفــوار  كــوت قتــراع يف أحن
سوده احلريـة  تـ الصادرة عن بعثات املراقبة، أن اجلولة الثانية من االنتخابات قد أجريت يف جـو       

 طبـع العنـف بعـضا منـها         اليتتفرقة  املوادث  بعض احل والرتاهة بوجه عام، على الرغم من وقوع        
 أعمال العنف املبلغ عنها يف الـشمال        تل، كان ويف اجملم . يف املناطق الغربية والشمالية من البلد     

  .  يف الغربا بلغ عنهأقل مم
 خلصت بعثة املراقبة التابعة للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف بيـان صـادر                و  - ٢٠
، والـشفافية نـوفمرب إىل أن االنتخابـات اتـسمت يف جمملـها باحلريـة              / تـشرين الثـاين    ٢٩ يف   عنها
 باملرشـحني الرئاسـيني      فيه وادث أمنية متفرقة يف غرب البلد، وأهابت      أهنا الحظت وقوع ح    إال

ــات  ــرام نتيجــة االنتخاب ــا يف      . احت ــة لالحتــاد األفريقــي بيان ــة التابع ــة املراقب ــضا بعث وأصــدرت أي
نــوفمرب وصــفت فيــه األحــوال الــيت جــرت فيهــا االنتخابــات بأهنــا مرضــية     /تــشرين الثــاين ٣٠

ــا   ــائج االنتخاب ــرام نت ــاين كــانون ال٢٥ويف . تودعــت إىل احت ــاير/ث ــة  ،ين ــة مراقب  أصــدرت بعث
االنتخابــات التابعــة لالحتــاد األورويب تقريرهــا النــهائي، الــذي أوضــح، ضــمن مجلــة أمــور، أن   
املخالفــات الــيت لوحظــت أثنــاء اجلولــة الثانيــة مل تــؤثر يف النتــائج وأن قــرار اجمللــس الدســتوري   

وباإلضـافة إىل ذلـك، الحـظ       . ه إىل حـد كـبري      في املقاطعات مشكوك بإلغاء األصوات يف بعض     
تطـابق مـع    تالتقرير أن عملية التصديق على النتائج اليت اضطلع هبا ممثلي اخلاص، وفقا لواليتـه،               

  .ديفوار ما الحظته بعثة املراقبة ذاهتا على أرض الواقع يف كوت
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لـس الدسـتوري     أمـام اجمل   ا رئاسي اميين السيد غباغبو    دىديسمرب، أ / كانون األول  ٤ويف    - ٢١
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣تارا يف رسالة مؤرخـة      اويف هذه األثناء، أوضح السيد و     . يف أبيدجان 

 اليمني الرئاسـي    أداءإىل اجمللس الدستوري أنه نظرا للظروف االستثنائية السائدة، ليس بإمكانه           
سمرب، قـدم  ديـ / كـانون األول ٤ويف .  الـيمني خطيـا  فهـو يـؤدي  أمام اجمللس الدستوري ومن مث   

تـارا الـذي أعـاد      ارئيس الوزراء الذي انتهت مدة واليته، السيد سورو، اسـتقالته إىل الـرئيس و             
ــه يف نفــس املنــصب  ــوزراء ســورو جملــسا   / كــانون األول٥ويف . تعيين ديــسمرب، عــني رئــيس ال

هم امـرأة واحـدة، وذلـك يف فنـدق غولـف، وهـو املقـر        بينـ  عـضوا، مـن   ١٣للوزراء يتألف من  
ــت حل ــرئيس و املؤق ــة ال ــارااكوم ــانون األول٧ويف . ت ــضا    / ك ــاغبو أي ــسيد غب ــسمرب، عــني ال دي

 جديـدة، يرأسـها الـسيد جيلـبري أكـي نغبـو، وهـو نائـب رئـيس جامعـة كوكـودي                       “حكومة”
ــابقا،   ــدجان س ــن  وبأبي ــألف م ــرا” ٣٣تت ــن “وزي ــ، م ــن   ٧هم بين ــنني م ــساء، واث الــوزراء ” ن

  .“وزراء دولة”، وأربعة “املفوضني
  

  ويل على أزمة ما بعد االنتخاباتالرد الد
علــى تــصديق ممثلــي اخلــاص أصــدرت بيانــا أيــدت فيــه  ديــسمرب، / كــانون األول٣يف   - ٢٢

املمثـل الـسامي لالحتـاد األورويب ورئيـسا         كـل مـن      وحـذا . تـارا بفـوزه   اوهنأت السيد و  النتائج  
  . ، حذو اإلعالن الذي أصدرته، ضمن آخرين األمريكيةفرنسا والواليات املتحدة

ديــسمرب، أيــد / كــانون األول٧ يف الــيت عقــدت يف أبوجــا االســتثنائيةوخــالل الــدورة   - ٢٣
 يــةلجنــة االنتخابالرؤســاء دول اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا النتيجــة الــيت أعلنتــها  

ويف بيـان صـدر يف   . تارا رئيسا منتخبـا ااملستقلة وصدق عليها ممثلي اخلاص، واعترفوا بالسيد و       
الـسلطة  التخلي عـن    اليوم، أهابت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بالسيد غباغبو          نفس  

  الرئيس املنتخـب دميقراطيـا     دون تأخري وعلقت عضوية كوت ديفوار من اجلماعة إىل أن يتوىل          
ديسمرب، رحب جملس األمن بقراري اجلماعة االقتـصادية        / كانون األول  ٨ويف  . مقاليد السلطة 

ويف .  نتيجـة االنتخابـات   احتـرام يقيـا وأهـاب جبميـع اجلهـات املعنيـة اإليفواريـة             لدول غرب أفر  
ديسمرب، أيـد جملـس الـسالم واألمـن التـابع لالحتـاد األفريقـي موقـف اجلماعـة                   /كانون األول  ٩

تـارا رئيـسا منتخبـا، وحيـث        ااالقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأصدر بيانا يعترف فيـه بالـسيد و           
تــارا، ويعلــق ان ييــسر، دون إبطــاء، نقــل الــسلطة إىل الــرئيس املنتخــب و  أعلــىالــسيد غبــاغبو 

  . االحتاد األفريقي  كوت ديفوار يفمشاركة
ديـسمرب أنـه يعتـزم اختـاذ     / كانون األول١٣ويف هذه األثناء، أعلن االحتاد األورويب يف          - ٢٤

ــة موجهــة ضــد أولئــك الــذين    ــائجعي”تــدابري تقييدي ــة رضــون النت ــة الــصحيحة للعملي  االنتخابي
 تـدابري موجهـة     جمموعةوأقر جملس االحتاد األورويب أول تدابري من        .  يف كوت ديفوار   “رللخط
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حتـاد األورويب  ديـسمرب، فـرض اال  / كانون األول٢٢ و ٢١ويف  . ديسمرب/كانون األول  ٢٠يف  
 الـسيد  منـهم  تأشـريات الـدخول لعـشرات مـن األفـراد،      ا علـى تـسليم    حظـر  والواليات املتحـدة  

ينـاير، فرضـت الواليـات املتحـدة جـزاءات ماليـة علــى       /الثـاين  كـانون  ٦ويف . و وزوجتـه غبـاغب 
قــرر جملــس وزراء االحتــاد االقتــصادي و. الــسيد غبــاغبو، وزوجتــه، وثالثــة مــن أقــرب معاونيــه

تـارا  اديسمرب أنـه لـن يـسمح إال ملمثلـي الـرئيس و            / كانون األول  ٢٣والنقدي لغرب أفريقيا يف     
ويف نفـس اليـوم، أعلـن البنـك الـدويل عـن تعليـق               . دولة كـوت ديفـوار     حسابات   بالتصرف يف 

 مليـون دوالر وجتميـد      ٨٠٠ قيمتـها    تبلـغ مجيع براجمـه يف كـوت ديفـوار وجتميـد أمـوال معونـة               
يناير، قـرر احملـافظ   /الثاين كانون ٢٥ويف . ني دوالري بال ٣ مبلغها اإلمجايل ختفيف الدين   برامج  
ــة ــدولاملركــزي  للمــصرف بالنياب ــة     ل ــع الفــروع احمللي ــا إغــالق مجي يف  للمــصرفغــرب أفريقي
مــصرفا مــن املــصارف   ١٣وباإلضــافة إىل ذلــك، مجــدت  .  إشــعار آخــر حــىتديفــوار  كــوت

. لـسيولة  ا  يف نقصلـ  و أمنيـة  يف البلـد لـدواعي       أعماهلا التجارية مصرفا   ٢٠اخلاصة البالغ عددها    
ــر، أعلنــت  /شــباط ١٧ويف  ــة”فرباي ــاغبو  “حكوم ــسيد غب ــرعني عــن تــ  ال ــواريأميم الف  نياإليف

 /الثـاين كـانون   ٢٤يف و. اقريبـ وعـن إعـادة فتحهمـا    ملصريف يب إن يب باريبا وسوسـيتيه جنـرال          
 / آذار٣١تــارا عــن حظــر تــصدير حبــوب الكاكــاو، جــرى متديــده إىل اينــاير، أعلــن الــرئيس و

  .والنبو مارس إىل تأميم قطاعي حبوب الكاكا/ آذار٧مارس، بينما سعى السيد غباغبو يف 
  

  املساعي الدبلوماسية  - ثالثا  
يف حماولة للتوصل إىل حل سلمي ألزمة ما بعد االنتخابات يف كوت ديفوار، عقـدت                 - ٢٥

رفيعــة ال االجتماعــاتاجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي عــددا مــن    
  . إىل أبيدجاناملستوى بشأن احلالة يف كوت ديفوار وأرسلت العديد من الوفود 

بعثـة  يف  رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكـي  توجهديسمرب،  / كانون األول  ٥ويف    - ٢٦
تـارا، والـسيد غبـاغبو ورئـيس        امع الرئيس و  خالهلا  إىل أبيدجان باسم االحتاد األفريقي، تشاور       

 مبيكـي يف    ويف أعقاب إحاطة قدمها الـرئيس الـسابق       .  املستقلة وممثلي اخلاص   بيةلجنة االنتخا ال
ديــسمرب، رحــب جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي بالبعثــة الــيت  / كــانون األول٩

 على احترام نتائج االنتخابات وأعاد تأكيد عزمـه علـى           بشدةاضطلع هبا، وحث السيد غباغبو      
  ضـد أولئـك الـذين يقوضـون إرادة الـشعب اإليفـواري الـيت            ، إذا لزم األمـر،    اختاذ تدابري أخرى  

  .  عنها حبريةعرب
 رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي،         توجـه  الوضـع املتجمـد،      لتـسوية ويف حماولة أخـرى       - ٢٧

، إىل رمــضان العمــامرةالــسيد جــون بينــغ، ومفــوض االحتــاد األفريقــي للــسالم واألمــن، الــسيد 
ــدول غــرب     / كــانون األول١٧أبوجــا يف  ديــسمرب للتــشاور مــع رئــيس اجلماعــة االقتــصادية ل
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ــرئيس غــودالك   أفريق ــا، ال ــاني ــا،جوناث ــد مث توجه ــةان ج إىل أبي ــيس رفق ــة مفوضــية رئ  اجلماع
تـارا والـسيد   ا الـرئيس و    هنـاك  والتقـوا . االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، الـسيد فيكتـور غبيهـو            

 إحاطة بـشأن نتـائج الزيـارة إىل         العمامرةديسمرب، قدم املفوض    / كانون األول  ٢١ويف  . غباغبو
  العميـق علنـا عـن قلقـه    يف أعقاهبـا   اجمللسأعربومن التابع لالحتاد األفريقي،    جملس السالم واأل  

  .  واسع على نطاقعنفال استمرار جتمد الوضع وخطر اندالع إزاء
 رؤسـاء دول وحكومـات اجلماعـة االقتـصادية          واصلديسمرب،  / كانون األول  ٢٤ويف    - ٢٨

 يف   عقـدت  اسـتثنائية  دورةيف  حلالـة يف كـوت ديفـوار، وذلـك          اض  الدول غـرب أفريقيـا اسـتعر      
مــوقفهم الــسابق، ال ســيما فيمــا يتعلــق بوضــع وكــرر رؤســاء الــدول يف بيــاهنم تأكيــد . أبوجــا

تارا باعتباره الرئيس الشرعي لكوت ديفـوار، وهـو األمـر الـذي أكـدوا أنـه غـري قابـل                     االسيد و 
ــاوض ــددا . للتف ــوا جم ــاغبو  ودع ــسيد غب ــسليم إىل  ال ــسات ــرئيس ولل ــارااطة إىل ال ــور  ت ــى الف  عل
فــق رؤســاء الــدول كــذلك علــى إرســال وفــد رفيــع املــستوى إىل كــوت ديفــوار    اتو. وســلميا

 فــستنظر ذا الطلــب،هلــ، ويف حالــة عــدم امتثــال الــسيد غبــاغبو التنحيبــإلقنــاع الــسيد غبــاغبو 
  .  يف اختاذ تدابري أخرى، مبا يف ذلك استخدام القوة املشروعةاجلماعة

 / كــانون األول٢٤ة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا املــؤرخ  اجلماعــوعلــى إثــر قــرار  - ٢٩
 وسـرياليون زيـارة    والـرأس األخـضر  وفد رفيع املستوى يتألف من رؤسـاء بـنن    أجرى  ديسمرب،  

. تارا والسيد غباغبو كـل علـى حـدة        اديسمرب والتقوا الرئيس و   / كانون األول  ٢٨بيدجان يف   أل
يناير ومعهـم رئـيس وزراء كينيـا، الـسيد          /الثاينن   كانو ٣وعاد الرؤساء الثالثة إىل أبيدجان يف       

رئــيس مفوضــية مــن قبــل لالحتــاد األفريقــي رايــال أودينغــا، الــذي كــان قــد عــني مبعوثــا خاصــا 
يناير، أعلـن   /الثاين كانون   ٤ويف بيان صدر يف     . ديسمرب/ كانون األول  ٢٧االحتاد األفريقي يف    

فاوض علـى إهنـاء األزمـة سـلميا دون شـروط            الوفد أنه التقى السيد غباغبو الذي وافق على الت        
 الـرئيس  وخـالل اجتمـاع مـع        . علـى الفـور    مسبقة ورفع احلصار املفـروض علـى فنـدق غولـف          

 قبولـه نتيجـة    شـريطة ،  حيفـظ لـه كرامتـه     تارا، أشار إىل استعداده لكفالة خمرج للسيد غبـاغبو          او
الـسيد غبـاغبو يف     “ جيةير خار وز”وأشار  .  املستقلة يةلجنة االنتخاب الاالنتخابات كما أعلنتها    

  .يناير إىل أن السيد غباغبو مل يقدم وعدا من هذا القبيل/ كانون الثاين٥
ــيس نيجرييــ واضــطلع   - ٣٠ ــسابق أولوســيغ ارئ ــصادية   و ال ن أوباســاجنو باســم اجلماعــة االقت

ــدول ــا جبهــود إضــافية إلهنــاء    ل ــدجان  ســلمياألزمــة يف كــوت ديفــوار اغــرب أفريقي ، وزار أبي
تـارا والـسيد غبـاغبو وممثلـي        اينـاير وعقـد اجتماعـات مـع الـرئيس و          /الثـاين  كانون   ١٠ و ٩ يف

ــن    ــضاء م ــسلكاخلــاص وأع ــي   وأجــرى.  الدبلوماســيال ــوث اخلــاص لالحتــاد األفريق  إىل  املبع
يناير من أجـل    /الثاين كانون   ١٧ يف   البلد زيارة ثانية إىل     ،، رئيس الوزراء أودينغا   ديفوار كوت
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وأعلــن رئــيس الــوزراء أودينغــا يف مــؤمتر . تــارا والــسيد غبــاغبوالــرئيس و مــع احمادثــاتإجــراء 
ثانيـة  مـرة  قـد نكـث   ” وأن الـسيد غبـاغبو   تقدم كـبري  أي حيرز  يف أبيدجان أنه مل    عقد صحفي

ينـاير،  /الثـاين  كـانون    ٢٥ويف  . رفع احلصار املفروض على فندق غولـف      ب “ بوعده يف أسبوعني 
يكـا،  ر انقضت مـدة واليتـه، رئـيس مـالوي بينغـو وا موذا             اجتمع رئيس االحتاد األفريقي الذي    

 قبـل مغادرتـه، أشـار     عقدوخالل مؤمتر صحفي . تارا والسيد غباغبو يف أبيدجان    امع الرئيس و  
إىل أنه بعد استماعه للطرفني، سوف يطلـع رؤسـاء الـدول علـى اسـتنتاجاته خـالل مـؤمتر قمـة                      

  . االحتاد األفريقي
 لتـشجيع اجلهـود      بكبـار القـادة األفارقـة       على اتصال مستمر   كنت هذه الفترة،    وطوال  - ٣١

اليت يبذلوهنا من أجل التوصـل إىل حـل سـلمي لألزمـة بـشكل حيتـرم إرادة الـشعب اإليفـواري                      
 غرب أفريقيا، الـسيد سـعيد       يف ممثلي اخلاص     أيضا أوفدتو. اليت أعرب عنها بشكل دميقراطي    

كـوت ديفـوار، إىل     يف   اخلـاص    ييـسي ملمثلـ    الرئ  النائـب  ،السيد أبـو موسـى     ب نيت، مصحوبا يج
ة يف االنتخابـات اإليفواريـة،       توضـيح دور األمـم املتحـد       زيـادة مـن أجـل     خمتلفة  عواصم أفريقية   

أجريـا  ينـاير،  /الثـاين  كـانون  ٢٥ إىل ١٨وخالل الفترة مـن  . يف ذلك التصديق على نتائجها   مبا
  . مبيا وغانا ومايلوغا فريقياأوجنوب كل من أنغوال وبوركينا فاسو ل زيارات

ينــاير يف أديــس أبابــا قبــل مــؤمتر قمــة االحتــاد /الثــاين كــانون ٢٨ويف اجتمــاع عقــد يف   - ٣٢
األفريقي، أعاد جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي تأكيـد قراراتـه الـسابقة وقـرارات             

ين بكـوت ديفـوار   معـ رفيع املـستوى    فريق  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وقرر إنشاء        
 بوجـه عـام واقتـراح حـل سياسـي لألزمـة،       البلـد يدعمه فريق للخرباء من أجل تقيـيم احلالـة يف         

اســتنادا إىل القــرارات ذات الــصلة الــيت اختــذها االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتــصادية لــدول    
ألمـن حبلـول    تقريـرا إىل جملـس الـسالم وا   الفريق الرفيـع املـستوى     يقدموتقرر أن   . غرب أفريقيا 
وأيـدت قـرارات جملـس الـسالم واألمـن          .  ملزمـة  اجمللـس فربايـر وأن تكـون قـرارات        /هناية شباط 

خـالل اجتمـاع رفيـع املـستوى بـشأن كـوت ديفـوار عقـد يف                  ينـاير /الثـاين  كانون   ٢٨املؤرخة  
اشــتركت يف رئاســته مــع وينــاير علــى هــامش مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي  /الثــاين كــانون ٢٩

وكمـا جـرى االتفـاق مـع        . ماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي          رئيسي اجل 
 غرب أفريقيا للمـشاركة يف عمـل فريـق اخلـرباء الـذي        اخلاص يف االحتاد األفريقي، عينت ممثلي     

الفريــق الرفيــع وبعــد ذلــك بفتــرة قــصرية، أعلــن عــن تــشكيل   . الفريــق الرفيــع املــستوىيــدعم 
ــستوى ــألف مــن رؤســ و. امل ــا ت ــس(اء موريتاني ــوب   ) ارئي ــشاد وجن ــا فاســو وت ــا أوبوركين فريقي

شباب، وهـو أيـضا     الـ وأعلن السيد شارل بليه غوديه، قائد الـوطنيني         .  املتحدة ترتانيامجهورية  و
 رئـيس   ،بو، خالل مؤمتر صـحفي أن كومبـاوري        لدى السيد غباغ   “وزير الشباب والتوظيف  ”

  . ليس مرحبا به،بوركينا فاسو
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بعثة لتقصي احلقائق يف كوت ديفوار استغرقت أربعـة أيـام مـن             بفريق اخلرباء    واضطلع  - ٣٣
تــارا والــسيد غبــاغبو ا التمــسوا آراء الــرئيس و،الزيــارةوخــالل هــذه . فربايــر/ شــباط١٠ إىل ٦

لجنـة  الوتشاوروا أيضا مع اجلهات املعنية اإليفوارية، مبا يف ذلك رئيس الوزراء سورو، وممثلـو               
األحــزاب الــسياسية واجملتمــع املــدين، ممثلــو ولة، ورئــيس اجمللــس الدســتوري،  املــستقيــةاالنتخاب

وقـدم فريـق اخلـرباء      .  الدبلوماسي والسلكعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       ممثلو  وكذلك  
  . فرباير/ شباط٢٠يف نواكشوط يف الفريق الرفيع املستوى تقريره وتوصياته إىل 

فريقيـا وترتانيـا    أفر رؤساء موريتانيـا وتـشاد وجنـوب         ، سا فرباير/ شباط ٢٢ و   ٢١ ويف  - ٣٤
ــسالم        ــي لل ــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي ومفــوض االحتــاد األفريق ــم رئ ــدجان، ومعه إىل أبي

وألغى الـرئيس   . الدستوري والسيد غباغبو ورئيس اجمللس      تارااواألمن، واجتمعوا مع الرئيس و    
ــاوري ــارة  كومب ــع املــستو  مــشاركته يف زي ــق الرفي ــة صــاد  ى الفري ــدات أمني ة عــن رنظــرا لتهدي

 مفوضـية وانـضم رئـيس     .  جمموعـة مـن الـشباب املـوالني للـسيد غبـاغبو            مشباب، وه الالوطنيني  
يف أبيــــدجان يف الفريــــق الرفيــــع املــــستوى اجلماعــــة االقتــــصادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا إىل 

  . فرباير/شباط ٢٢
ع لالحتاد األفريقـي بتمديـد واليـة    فرباير، قام جملس السالم واألمن التاب     / شباط ٢٨ويف    - ٣٥

مـارس،  /آذار ٤ويف  . مـارس / إمتـام عملـه خـالل شـهر آذار         الفريق الرفيع املستوى لتمكينـه مـن      
اجتماعا آخر يف نواكشوط، طلب فيه إىل رئيس مفوضية االحتـاد األفريقـي الـسفر          الفريق   عقد

الجتمـاع مـع   لدسـتوري  تـارا والـسيد غبـاغبو ورئـيس اجمللـس ال         ادعوة الـرئيس و   وإىل أبيدجان   
تارا الدعوة، أرسل السيد غبـاغبو      اوفيما قبل الرئيس و   . مارس يف أديس أبابا   / آذار ٩يف  الفريق  

. ، الـسيد دجيدجيـه    “تـه وزيـر خارجي   ” السيد نغيـسان و     السياسي ممثلني عنه، مها رئيس حزبه    
ــشارك  ــضا ومل ي ــس الدســتوري  أي ــيس اجملل ــد  / آذار٩ويف . رئ ــارس، عق ــق م ــااجتماالفري  تع

تارا ومع ممثلي السيد غباغبو واقترح حال متماشيا مع القـرارات الـسابقة             ا مع الرئيس و   ةمنفصل
عتــرف ، الــيت ترب أفريقيــا وعــن االحتــاد األفريقــي الــصادرة عــن اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــ 

ي  لـن يقـبال أبـدا أ       اإال أن ممثلي الـسيد غبـاغبو صـرحا علنـا بأهنمـ            . تارا رئيسا منتخبا  ابالسيد و 
ــى    ــوي علـ ــراح ينطـ ــياقتـ ــاغبو تنحـ ــسيد غبـ ــصرين ، الـ ــى أنـــ مـ ــب   ه علـ ــرئيس املنتخـ ــو الـ  هـ

  . ديفوار لكوت
ــى       / آذار١٠ويف   - ٣٦ ــي عل ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــسالم واألم ــس ال ــارس، اجتمــع جمل م

ويف بيـان   . بشأن توصـياته  الفريق الرفيع املستوى    حاطة من   إل لالستماعمستوى رؤساء الدول    
تـارا رئيـسا لكـوت ديفـوار وأيـد      ااع، اعترف جملس السالم واألمن بالـسيد و     صدر بعد االجتم  

تلــك وطلــب إىل رئــيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي تعــيني ممثــل ســام لتنفيــذ    الفريــق توصــيات 
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 تلـك النتيجـة، كـرر ممـثال الـسيد غبـاغبو           ل ارتياحـه تارا عن   اما أعرب الرئيس و   نيبو. توصياتال
وبنـاء علـى طلـب رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي،        . ر امللـزم لقـرا هـذا ا التأكيد على رفضهما    

 الفريــق الرفيــع املــستوى مــارس، وتقريــر / آذار١٠ يفأحلــت إىل جملــس األمــن البيــان الــصادر  
)S/2011/180( .  

ــرئيس ووجــهمــارس، / آذار١٥ويف   - ٣٧ ــه    ا ال ــه تأكيــد قبول ــا إىل األمــة كــرر في ــارا خطاب ت
يمــا يتعلــق بتــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة واالســتمرار يف فالفريــق الرفيــع املــستوى توصــيات 

اإلصالحات يف إطار اتفاق واغادوغو السياسي، ال سيما إعادة توحيد البلد واجليشني، وعقـد              
 الفرصـة الـيت   اغتنـام ودعـا الـسيد غبـاغبو واجمللـس الدسـتوري واجلـيش إىل         . انتخابات تشريعية 

  .  االحتاد األفريقي إلهناء األزمةأتاحها
مارس، اختذ رؤساء دول وحكومات اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب             / آذار ٢٤ويف    - ٣٨

 ضـد   املرتكبـة  أعمال العنف    بشدة يف أبوجا قرارا يدينون فيه        عقدت  عادية دورةأفريقيا خالل   
اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا          دول  باالستهداف املقـصود ملـواطين      ونددوا  املدنيني؛  

 أن وأعلنـوا .  علـى مـوظفي األمـم املتحـدة    باالعتـداءات ا األجانـب وكـذلك    وغريهم من الرعاي  
ونـص  .  التنحـي عنـف هـي نتيجـة لـرفض الـسيد غبـاغبو          احلالة األمنية املتردية وتصاعد أعمال ال     

تـارا  اكفالة نقـل الـسلطة إىل الـرئيس و   ل املتخذةالقرار على أن الوقت قد حان إلنفاذ القرارات         
 الـيت سـبق   لقـرارات لوطلب إىل جملس األمن اإلذن بالتنفيذ الفـوري  دون أي مزيد من التأخر،     

ــا   أن اختــذهتا ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــيس    .  اجلماع ــضا إىل رئ ــة أي ــؤمتر القم ــز م وأوع
 حكومـة الـرئيس   ملـد  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا باستكشاف كافة الـسبل           مفوضية

ــة والدب او ــارا بكافــة الوســائل القانوني ــوا كــذلك إىل .اســلطاهتالالزمــة ملباشــرة لوماســية ت  وطلب
ــز و     ــة تعزي ــة يف كــوت ديفــوار بغي ــة األمــم املتحــدة يف   جملــس األمــن النظــر يف احلال ــة عملي الي

وختامـا،  .  إليـه  واملنتـسبني  أكثر صرامة ضد السيد غباغبو        دولية ديفوار وفرض جزاءات   كوت
جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي           تنفيذ قرارات   إىل  مفوضية االحتاد األفريقي   دعوا

  .مارس على وجه السرعة/ آذار١٠املؤرخة 
  

  آثار األزمة  -رابعا   
  الوضع األمين    

 / كــانون األول٢يف التــصفية بعــد فتــرة وجيــزة مــن إعــالن النتــائج املؤقتــة النتخابــات   - ٣٩
اعــات وميليــشيات مرتبطــة مجوديــسمرب، قامــت قــوات األمــن النظاميــة املواليــة للــسيد غبــاغبو  

، وخاصـة   اتـارا حبزبه السياسي بشّن هجمات عنيفة على جتّمعات يعتقد بأهنـا معاقـل للـرئيس و              
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وشـرعت القـوات املواليـة للـسيد غبـاغبو أيـضا يف إقامـة حـواجز                 . أبيـدجان يف   ةيف أحياء خمتلف  
تـارا  ايـه الـرئيس و    على الطرق ونشر األسلحة الثقيلة يف مواقع حميطة بفندق غولف الذي جلأ إل            

ــع        ــادة جتم ــن ق ــد م ــستقلة والعدي ــة امل ــة االنتخابي ــيس اللجن ــورئ ــة فييتيني ألجــل اواهل لدميقراطي
ويف . والــسالم، مبــن فــيهم الــرئيس الــسابق بيدييــه، عنــدما أخــذت أعمــال العنــف يف التــصاعد  

جلمهـوريني،  ا جتمـع   أبيـدجان حلـزب   عناصر من الدرك مقـر  تديسمرب، هامج /كانون األول  ٢
  . جرحيا٢٠ قتلى وما يزيد على ٨فأوقعت ارا، اتوهو حزب الرئيس و

وازدادت حــدة التــوتر يف أبيــدجان عقــب بيــانني أذاعهمــا قائــد احلــرس اجلمهــوري يف   - ٤٠
فيهمـا  عيـا    مـن الـشهر نفـسه، د       ١٢ديسمرب وقائد قوات الدفاع واألمـن يف        / كانون األول  ١٠

 الـذين قـاال إهنـم يف طـريقهم لالسـتيالء         “جانباأل” ضدقواهتما إىل الدفاع عن كوت ديفوار       
ديسمرب، وقعت مواجهة يف إحـدى نقـاط التفتـيش          / كانون األول  ١٣ويف  . على مقاليد األمور  

وُنــزع فتيــل .  اجلديــدةىبــني عناصــر مــن قــوات الــدفاع واألمــن املواليــة للــسيد غبــاغبو والقــو 
 الـسيد غبـاغبو، الـذي       “جيـة وزيـر خار  ”األزمة بعد تدخل ممثلي اخلاص مـع الـسيد دجيجيـه،            

رّتب ملوضوع نشر قوات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار بـني احلـاجز الرئيـسي لقـوات                    
 تــوتر الوضــع األمــين يف حمــيط فنــدق غولــف يف أعقــاب  ومــع.الــدفاع واألمــن وفنــدق غولــف

كل هتديدا بشن هجوم على الفندق، قامـت عمليـة األمـم املتحـدة بـش              لشباب  توجيه الوطنيني ا  
. يف حميط الفنـدق ويف داخلـه  التابعة هلا  لة  وحدات الشرطة املشكّ  وتدرجيي بتعزيز انتشار قواهتا     

. عـن عـزمهم مهامجـة فنـدق غولـف     شباب ديـسمرب، أعلـن الوطنيـون الـ    / كانون األول٢٩ويف  
وعلى الرغم من إلغاء تلك املبـادرة، اسـتمر فـرض قيـود علـى حركـة املـدنيني واإلمـدادات إىل                      

  .هتديداهتم مبهامجة الفندقلشباب  وواصل الوطنيون االفندق،
تـارا إىل الزحـف واالسـتيالء علـى مـبىن           ادعا رئيس الوزراء سورو مؤيـدي الـرئيس و        و  - ٤١

ديـسمرب، وعلـى مكتـب      / كـانون األول   ١٦يف أبيـدجان يف     حمطة اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية     
ــه     ــذي يلي ــوم ال ــوزراء يف الي ــيس ال ــانون ا١٦ويف . رئ ــسمرب/ألول ك ــدجان، ضــربت  دي  يف أبي

فيهـا أبوبـو    تـارا، مبـا  االقوات املوالية للسيد غباغبو طوقا على األحياء اليت تعّد معاقل للـرئيس و      
االنــضمام إىل وأدجاميــه وكوماســي وتريــشفيل، واســتخدمت القــوة املفرطــة ملنــع ســكاهنا مــن  

ح خالل احلـوادث    ا جبر ٢٠٠ شخصا وأصيب ما يزيد على       ٥٠وقد قتل ما ال يقل عن       . املسرية
ويف فندق غولف، اندلع يف اليوم نفسه قتال عنيف بني قوات الـدفاع واألمـن           . اليت أعقبت ذلك  
  .اجلديدة حاولت مغادرة الفندق لالنضمام إىل املسريةى وعناصر من القو

مـن عـدة بلـدات واقعـة يف         اتـارا   ويف مناطق أخرى، تدفق اآلالف من أنصار الرئيس و          - ٤٢
يبيـسو حيـث   يالشمايل من البلد حنو أبيدجان، ولكن قوات الـدفاع واألمـن أوقفتـهم يف ت       اجلزء  
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عـدات قتاليـة ثقيلـة، واسـتخدمت الغـاز املـسيل للـدموع              جمهـزة مب  نـشر قـوات     بعززت مواقعهـا    
ويف ياموسوكرو، استخدمت القوات املوالية للـسيد غبـاغبو      . والذخرية احلية لتفريق املتظاهرين   

 شـخص مـن مؤيـدي الـرئيس         ١ ٠٠٠فرطة لتفريق مظاهرة سلمية قام هبا حوايل        أيضا القوة امل  
ويف بيـان صـدر عـن    .  شخـصا وأصـيب العديـد منـهم جبـراح          ٢٠تارا، قتل خالهلا أكثـر مـن        او

ديسمرب، أدان اجمللس أعمال العنـف بأشـد العبـارات، حمـذرا         / كانون األول  ١٧جملس األمن يف    
لــى املــدنيني سيحاســبون علــى أعمــاهلم، وحــث مجيــع   عاالعتــداءاتالطــرفني مــن أن مــرتكيب 

  .اجلهات املعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
 كـانون  ٤ففـي  . ينـاير /واستمرت حدة العنـف يف التـصاعد طـوال شـهر كـانون الثـاين         - ٤٣
مؤيـدي  غـري متناسـبة ضـد       يناير، واصـلت القـوات املواليـة للـسيد غبـاغبو اسـتخدام قـوة                /الثاين

ــرئيس و ــارااال ــسه ويف . ت ــوم نف ــدفاع و  الي ــوات ال ــدميقراطي    ، دامهــت ق ــر احلــزب ال ــن مق األم
 واعتقـال   مـن األشـخاص   ديفوار، مما أدى إىل مقتل أحد األشخاص وإصابة عـدد آخـر            لكوت
 علـى حـي   شـنت قـوات الـدفاع واألمـن غـارات           ،  ينـاير /كـانون الثـاين    ١١ويف  . شخصا ١٣٦
واسـتخدمت القـوات    . عـن ثالثـة مـدنيني مـصرعهم       ال يقـل     أبيـدجان، لقـي فيهـا مـا       يف   ،أبوبو

ينـاير لفـض مظـاهرة      / كـانون الثـاين    ١٩  و ١٨املوالية للسيد غباغبو أيضا الذخرية احليـة يـومي          
ــدة لو ــارا مؤي ــة يف       ات ــه الواقع ــه وكوماســي وأّتيكوبي ــو وأدجامي ــاء أبوب ــصاره يف أحي ــا أن ــام هب ق

ير، يف أحنـاء أخـرى مـن البلـد،          ينـا /اين كـانون الثـ    ٢٠أبيدجان، خملفـة العديـد مـن القتلـى، ويف           
ارا عـدة منـازل     اتـ ويف داوكـرو، أحـرق متظـاهرون موالـون لو          .فيها غانوا وديفـو وداوكـرو      مبا

ويف أثنـاء   . حدث، ومن بينها منـزل مدير محلة التحـالف مـن أجـل األغلبيـة الرئاسـية                انتقاما ملا 
 للـسيد غبـاغبو علـى مركـز مراقبـة           ينـاير، اسـتولت القـوات املواليـة       / كانون الثاين  ١٩ذلك، يف   

ــابع توزيـــع ال ــاص   التـ ــاع اخلـ ــة للقطـ ــة اململوكـ ــاء اإليفواريـ ــشركة الكهربـ ــانون ٢٥ويف . لـ  كـ
ينــاير، اقتحمــت القــوات املواليــة للــسيد غبــاغبو الفــروع اإليفواريــة للمــصرف املركــزي  /الثــاين

  .ر مليون دوال٤٠٠، حسب ما أوردته التقارير، ونقلت منهالدول غرب أفريقيا 
ارا أنـصاره إىل القيـام مبزيـد مـن االحتجاجـات            اتـ فرباير، دعا الرئيس و   / شباط ١٩ويف    - ٤٤

 علــى ذلــك، اســتخدمت القــوات املواليــة للــسيد غبــاغبو ورداً. للمطالبـة بتنحــي الــسيد غبــاغبو 
القوة املفرطة، مبا فيها األسلحة الثقيلـة لتفريـق املتظـاهرين، وخاصـة يف أحيـاء أبوبـو وأدجاميـه                    

ــدجان، وكــذلك يف ياموســوكرو وداوكــرو    و ــة يف أبي ــشفيل الواقع ــه وكوماســي وتري . أتيكوبي
 تـشريد سـكان مـن     وأُبلغ عن سقوط عدد كبري من القتلى يف صـفوف الـسكان املـدنيني وعـن                 

 الــسيد غبــاغبو إىل “حكومــة”فربايــر، جلــأت / شــباط٢٨ويف . األحيــاء املتــضررة يف أبيــدجان
ارا، مـن  اتـ نتقامية حبق مناطق أخرى يعتقـد بأهنـا معاقـل للـرئيس و       مزيد من اإلجراءات اال   اختاذ  

ى  عـن منـاطق يف مشـال كـوت ديفـوار تـسيطر عليهـا القـو                 ءبينها قطع إمدادات الكهربـاء واملـا      
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عــدة ويف وقــت الحــق، قُطعــت . املرافــق مــدة أســبوع تقريبــاخــدمات وقــد قُطعــت . اجلديــدة
 فنـدق   عـن مواقـع منـها     مـارس   /ربايـر وآذار  ف/ خالل شهري شـباط    جمددااملرافق  مرات خدمات   

  .مارس/ آذار١٢غولف يف 
تــارا يف أبيــدجان افربايــر، وردت أنبــاء مفادهــا أن أنــصار الــرئيس و/ويف أواخــر شــباط  - ٤٥

اجلديـدة وأفـراد انـشقوا عـن     ى  القـو  منببعض عناصرتعززت صفوفهم  أصبحوا أكثر تنظيما و   
ة  اإلعــالم املواليــة لغبــاغبو، قامــت مجاعــ وحــسب مــا ورد يف وســائط. قــوات الــدفاع واألمــن

مبهامجة القوات املوالية للـسيد     “ القوات الفدائية اخلفّية  ” تطلق على نفسها اسم      معادية لغباغبو 
 علــى ذلــك، ورداً. فقتلــت عــدة أفــراد منــهافربايــر، / شــباط٢٣  و٢٢غبــاغبو يف أبوبــو يــومي 

ــوة يف أب     ــن اســتخدامها للق ــن م ــدفاع واألم ــوات ال ــة   كثّفــت ق ــات املدرع ــستعملة العرب ــو م وب
ــاغبو أن  .واألســلحة الثقيلــة، مبــا فيهــا قــذائف اهلــاون   القــوات ” ويف حــني يــدعي معــسكر غب

ر حكومـة الـرئيس واتـارا كمـا تنكـر عناصـر تابعـة               كـ موالية للرئيس واتـارا، تن    “ الفدائية اخلفية 
ن قائــدها هــو  عناصــر مــن اجلماعــة أوادعــت. لتلــك اجلماعــة وجــود أيــة صــالت بــني اجلــانبني

سب التقــارير، يف انقــالب عــام  إبراهيمــا كوليبــايل، وهــو رقيــب ســابق يف اجلــيش شــارك، حــ  
  .٢٠٠٢ ويف حماولة االنقالب يف عام ١٩٩٩

وحــسب مــا .  القــوات املواليــة للــسيد غبــاغبو مبرتزقــة أجانــب عــززتويف أثنــاء ذلــك،   - ٤٦
 ٤ ٥٠٠باغبو عددا من املرتزقة يقدر بـ       أوردته بعض التقارير، استأجرت اإلدارة املوالية للسيد غ       

مرتزق، نشر معظمهم يف أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وعلى طول منطقة الثقـة الـسابقة،        
 بأسلحة من خمزونات قوات الدفاع      ومت تسليحهم . مبا يف ذلك دانانيه ودويكويه ودالوا وتييبيسو      

  .، يف بعض احلاالت، بالزي الرمسيزودواواألمن و
لتحديــد الــشباب فربايــر الــسيد بليــه غوديــه إىل الــوطنيني /بعــد نــداء وّجهــه يف شــباطو  - ٤٧

االعتـداءات   عـدد مـن    يف أبيـدجان ويف مجيـع أحنـاء البلـد، أُبلـغ عـن وقـوع                  “األجانـب ”هوية  
وتعرضــت اســتهدفت رعايــا بلــدان غــرب أفريقيــا وعــن اختطــاف بعــضهم أو حــرقهم أحيــاء،  

وقامـت القـوات املواليـة      .  إىل التخريـب والنـهب      أبيـدجان  جانـب يف  األميلكهـا   مشاريع جتاريـة    
تـارا يف   اللسيد غباغبو أيضا بتخريب وهنب حمال إقامة العديد من الوزراء يف حكومة الرئيس و             

ــومي    ــني ي ــدجان ب ــارس/ آذار٥  و٣أبي ــة     .م ــذلك، قامــت جمموعــات شــبابية موالي ــا ل  وانتقام
ان خيّصان مـسؤولَني مـن كبـار مـسؤويل حـزب            تارا بنهب منـزلني يف بواكيه وأبيدج     اللرئيس و 

  .السيد غباغبو
ــة للــسيد    / يف آذاروازداد الوضــع تــوتراً  - ٤٨ مــارس عنــدما اســتخدمت قــوات األمــن املوالي

 أطلقـت تلــك القـوات نــريان   ،مـارس / آذار٣ويف . تظــاهريناملغبـاغبو األسـلحة الثقيلــة لتفريـق    
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تـارا،  ااء كـن يتظـاهرن سـلميا تأييـدا للـرئيس و           رشاشاهتا الثقيلة يف أبوبو على جمموعة من النس       
مـارس،  / آذار٨ويف  . وإصـابة عـدد كـبري آخـر جبـراح بليغـة           ة أشخاص   مما أسفر عن مقتل سبع    

قتل ما ال يقل عن أربعة أشخاص يف تريشفيل يف اشتباك اندلع بني قوات األمن املواليـة للـسيد              
. مـارس / آذار ٣ قتلـى سائية لتـأبني    تارا عقب مظـاهرة نـ     امسلحني من أنصار الرئيس و    وغباغبو  

تـارا  اوأنـصار الـرئيس و  الـشباب  عن وقوع عدد من االشتباكات بني الـوطنيني    تقارير  ردت  وو
  .حبرق أشخاص أحياءالشباب ن و الوطنيقام خالهلاأبيدجان يف  يوبوغون  حييف
ــام مــسلحون  / آذار٧ويف   - ٤٩ ــة ل” هنــم أنــصار يــدعى أمــارس، ق ــة اخلفّي  ،“لقــوات الفدائي

كوتيـه   -  أنونكـوا  قريـة  مبهامجة مجاعة إبرييه العرقية، اليت ُيعتقد بأهنا مؤيدة للـسيد غبـاغبو، يف            
ــة   تــشريد  ممــا أدى إىل ،خــارج أبيــدجانالواقعــة  ــالغ تعــدادهم قراب  ٥ ٠٠٠معظــم أفرادهــا الب
 يف ،مــارس، وردت أنبــاء عــن قتــل مثانيــة مــدنيني، بينــهم ثالثــة أطفــال /آذار ١١ويف . شــخص
 عناصـر مـن القـوات املواليـة للـسيد غبـاغبو األسـلحة الثقيلـة، مبـا فيهـا               على إثر اسـتخدام    أبوبو

مـارس، ألقـى جمهولـون قنبلـة يدويـة علـى            / آذار ١٥ويف  . القذائف الصاروخية وقذائف اهلـاون    
أبيــدجان، ممــا أســفر عــن مقتــل شــخص واحــد  يف  أتيكوبيــه  حــيمنطقــة مكتظــة بالــسكان يف

 شخـصا حـتفهم   ٢٥مارس، لقـي أكثـر مـن        / آذار ١٧ويف  . خصا ش ١٨وجرح ما ال يقل عن      
 قـوات األمـن املواليـة للـسيد غبـاغبو      على إثـر إطـالق    ح  ا شخصا جبر  ٤٠يزيد على    وأصيب ما 

  .عدة قذائف هاون على أبوبو
 عناصـر  ويف تلك األثناء، وردت معلومات عن وقوع مواجهات مـسلحة مباشـرة بـني              - ٥٠
يــة للــسيد غبــاغبو والقــوى اجلديــدة يف غــرب كــوت ديفــوار    قــوات الــدفاع واألمــن املوال مــن

ــع يف        ــشامل املوق ــار ال ــف إطــالق الن ــاق وق ــهاك التف ــار٣ووســطها، يف انت ــايو / أي . ٢٠٠٣م
جتنيـد قواهتمـا وتدريبـها      أيـضا   وواصـال   . وأفادت أنباء بـأن اجلـانبني اسـتخدما األسـلحة الثقيلـة           

اجلديـدة  ى  ات الـدفاع واألمـن ملواقـع القـو        فرباير، أفيد مبهامجـة قـو     /شباط ٢٤ويف  . وتسليحها
. هــــونني - فربايــــر، أُبلــــغ عــــن وقــــوع قتــــال عنيــــف يف زوان/ شــــباط٢٥ويف . يف دانانيــــه

 عــن وقــوع القتــال يف  يف كــوت ديفــوارفربايــر، أفــادت عمليــة األمــم املتحــدة/شــباط ٢٨ ويف
، وهـي بلـدة     اجلديـدة سـيطرهتا علـى توليبليـو       ى  مارس، بسطت القـو   /آذار ٦هويي، ويف    - بن

اجلديـدة باجتـاه    ى   تقـدمت القـو    ،ومـن هنـاك   . رئيسية على احلدود مع ليربيا، بعـد قتـال عنيـف          
اجلديــدة بــسطت ى حيــث ذُكــر أن القــو ،ال عــن وقــوع قتــال يف دالــوا وبونــوف وأفيــدغيغلــو، 

ــر  ــى قـ ــيطرهتا علـ ــوليكني  ييت سـ ــذلك بلـ ــو، وكـ ــي وزايبـ ــال عنيـــف ،دوكـ ــر قتـ  ٢٠ يف  دار إثـ
  .مارس/آذار
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 ليــصبحاجلديــدة أهنــا غــريت امسهــا ى مــارس، أعلنــت القــو/ آذار٩يف بيــان صــدر يف و  - ٥١
تـارا مرسـوما يقـضي      امـارس، وقّـع الـرئيس و      / آذار ١٧ويف  . القوات اجلمهورية لكوت ديفوار   

ــدفاع واألمــن والقــوات املــسلحة     ــوات ال ــد ق ــة بتوحي ــوالتابع ــدة يف إطــار القــوات  ى للق اجلدي
ى  الــسيد غبــاغبو القــو “حكومــة”مــارس، دعــت / آذار١٨ويف . اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار 

اجلديــدة إىل إلقــاء الــسالح، وحثّــت شــعب كــوت ديفــوار علــى التعــاون مــع قــوات األمــن يف  
مـارس، مؤيديـه إىل التوجـه إىل مقـر قـوات            / آذار ١٩، يف   شبابودعا زعيم الـوطنيني الـ     . ذلك

. أجـــل حتريـــر البلـــدف اجلـــيش مـــن مـــارس لالخنـــراط يف صـــفو/ آذار٢١الـــدفاع واألمـــن يف 
ــى   /آذار ٢٣ ويف ــذائف علـ ــت قـ ــارس، أطلقـ ــدو يف   مـ ــب كومانـ ــسكر كامـ ــن معـ ــدنيني مـ   مـ
  .سامانكيه - أبوبو
ــوار  قامــت و  - ٥٢ ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ــدهور الوضــع األمــين  رداً  ،عملي ــى ت  ،عل

 ووضـعت . فيهـا املـدنيون للخطـر     تعـرض   بتعديل وضـعها، وزادت الـدوريات يف املنـاطق الـيت ي           
 وحــدات  أفــراد أيــضا آليـة لــدوريات خمتلطـة تــضم أفـرادا مــن القـوات العــسكرية ومـن     عمليـة ال

 تهديـدات األمنيـة الناشـئة     مواجهـة ال  لة ذات قدرات ملكافحة التجمهر، من أجل        الشرطة املشكّ 
ــضل  ــة أفـ ــن ذلـــك . مواجهـ ــضال عـ ــل األمـــ وفـ ــسالم   ، زار وكيـ ــظ الـ ــات حفـ ــام لعمليـ ني العـ

 .مليــةاســتجابة العسمرب لتقيــيم الوضــع ميــدانيا واســتعراض ديــ/ديفــوار يف كــانون األول كــوت
إدارة عمليــات حفــظ الــسالم يف املستــشار العــسكري ومستــشار شــؤون الــشرطة  أيــضا قــام و

  .استجابتها التشغيليةبزيارتني منفصلتني إىل عملية األمم املتحدة من أجل دعم البعثة يف تعزيز 
  

  حالة حقوق اإلنسان    
تج عن األزمـة الـسياسية إىل تـدهور حـاد يف حالـة حقـوق اإلنـسان يف                 أدى العنف النا    - ٥٣

ــبالد،  ســيما يف أبيــدجان ويف الغــرب، مــع ارتفــاع عــدد انتــهاكات حقــوق     ال معظــم أحنــاء ال
 منـذ منتـصف     شخـصا  ٤٣٤ مـا يزيـد علـى         هذه االنتهاكات قتـل    ومشلت.  عنها املبلغاإلنسان  

 بعـضها   ى، انطـو  ينيتعسف  اعتقال واحتجاز   حالة ٥٢٠ديسمرب، وما ال يقل عن      /كانون األول 
ومت اإلبـالغ أيـضا عـن حـاالت إعـدام بـدون       .  حالـة اختفـاء  ٧٢على تعذيب، وما ال يقل عن  

 مـن ضـروب املعاملـة        ذلـك  حماكمات وإعدام بـإجراءات مـوجزة، واغتـصاب، وتعـذيب وغـري           
، نيتعـسفي  ال حتجـاز االوعتقـال   االقـسري و  الختفـاء   االالقاسية والالإنـسانية واملهينـة، وحـاالت        

ورغـم أن انتـهاكات   . بتـزاز االتحرش والتخويف والحاالت دينية، وال بايناملعتداءات على  االو
حقوق اإلنسان ارتكبت مـن كـال اجلـانبني، فقـد قتـل معظـم األشـخاص علـى يـد عناصـر مـن                      

يت وكانـت االنتـهاكات الـ     . القوات املوالية للسيد غباغبو، بدعم من مرتزقة وجمموعات شـبابية         
  . أقل من حيث العدد واجلسامةهلا  اجلديدة ىأبلغ عن ارتكاب عناصر القو
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ديـسمرب  / كانون األول  ١٩وتلقت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار معلومات يف            - ٥٤
، وعـن نقـل عـشرات اجلثـث مـن         أبيـدجان يف   أنيامـا     حـي  عن احتمال وجود مقـربة مجاعيـة يف       

 القــوات قامــت خالهلــاشــهر أوبعــد ثالثــة . إىل املــشرحةاملقــربة اجلماعيــة يف شــاحنات شــرطة 
متكنـت   غباغبو على حنو متكرر بعرقلة وصـول عمليـة األمـم املتحـدة إىل املوقـع،               لسيد  املوالية ل 

وجـود املقـربة    التأكـد مـن     لعمليـة   لورغـم أنـه مل يتـسن        . مـارس / آذار ١٢عملية من زيارته يف     ال
 هبـا يف مــشرحة أنيامـا منــذ انــدالع   حيــتفظ جثـة  ٢٦٠ يــق بـأن حــوايل اجلماعيـة، فقــد أبلـغ الفر  

 ندوتريـه    مقاطعـة  وزعمت شهادات أخـرى أنـه مت دفـن عـدة جثـث يف غابـة بـانكو يف                  . األزمة
عمليــة إىل أي المــارس، مل تتوصــل / آذار١٤وخــالل زيــارة لندوتريــه يف . أبيــدجانالواقعــة يف 

ر تـزعم وجـود مقـابر مجاعيـة         عمليـة أيـضا عـدة تقـاري       الوتلقت  . دليل يؤكد صحة هذه املزاعم    
بـالقرب مـن   (، وإيـسيا  )بالقرب من ديفـو أيضا (يف أجزاء أخرى من البلد، ال سيما يف الكوتا    

 بيــد أن القــوات املواليــة للــسيد غبــاغبو أعاقــت ). بــالقرب مــن دالــواأيــضا (ولوبوديغيــا ) دالــوا
 بانتـهاكات   عم املتعلقـة  مـن املـزا   لتحقيق يف هـذه املـزاعم وغريهـا         ل عملية األمم املتحدة     مساعي
  . حلقوق اإلنسانجسيمة

 تقــارير أفــادت بــأن منــازل املعارضــني الــسياسيني للــسيد غبــاغبو يف   علــى إثــر ورودو  - ٥٥
  اخلــاص، أصــدر مستــشاري العرقــيئهمأبيـدجان مت وضــع عالمــات عليهــا للكــشف عــن انتمــا 

دينــغ، ومستــشاري اخلــاص ، الــسيد فرانــسيس  والفظــائع اجلماعيـة املعـين مبنــع اإلبــادة اجلماعيــة 
ديـسمرب،  / كـانون األول   ٢٩السيد إدوارد الك، بيانا مشتركا يف        املسؤولية عن احلماية،  املعين ب 

عرب عن شديد القلق إزاء املؤشرات اليت تنم عن قيام بعض القيادات بالتحريض على العنـف                ي
 حقـوق اإلنـسان   ويف ضـوء حالـة  . بني عناصر خمتلفة من السكان مبا خيـدم أغراضـهم الـسياسية           

يف   الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان األمـــم املتحـــدةيف كـــوت ديفـــوار، بعثـــت مفوضـــةاملتـــدهورة 
. ريه األمنــينيغبــاغبو وبعــض مــن كبــار مستــشا ديــسمرب رســائل إىل الــسيد/كــانون األول ٢٩

 إىل القلـق، مـذكرة       إىل مسؤوليتهم عن حالة حقـوق اإلنـسان الـيت تـدعو            وأشارت يف رسائلها  
 اتومـسؤوليتهم الشخـصية عـن انتـهاك      الـذي يقـع علـى عـاتقهم          محاية املـدنيني  ب  إياهم بواج 

 لقيـادهتم   اخلاضـعة رتكبها عناصـر قـوات األمـن        تلقانون اإلنساين الدويل اليت     احقوق اإلنسان و  
  . وسيطرهتم

وقد أدت األزمة املستمرة أيضا إىل تفاقم التوترات بني الطوائـف واألعـراق، وأفـضت          - ٥٦
ووقعـت أبـرز احلـوادث الـيت مت اإلبـالغ عنـها يف              . تل وتشريد وتدمري للممتلكـات     ق أعمالإىل  

بــني أفــراد ينــاير اســتمر لعــدة أيــام / كــانون الثــاين٣يف اشــتباك مــسلح  دويكويــه، حيــث انــدلع
وأسـفر هـذا احلـادث عـن     .  من مرتزقـة ليـربيني    مت بدعم  هأفادت تقارير أن  مجاعيت ديوال وغريي    
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ــابة  ٣٧مقتــــل مــــا ال يقــــل عــــن   ــا يقــــرب مــــن ١٠٠شخــــصا وإصــ   آخــــرين وتــــشريد مــ
  .  مرتال٢٣٠شخص وحرق  ١٧ ٠٠٠
ــة للرصــد          - ٥٧ ــة عمــل متكامل ــوار فرق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــشأت عملي ــد أن وق

حقوق اإلنسان من أجل توثيـق االنتـهاكات، ومركـز اتـصال علـى مـدار        يف جمال   والتحقيقات  
 يف إنـــشاء مركـــز االتـــصالومنـــذ . زعومـــة ســـاعة لتلقـــي معلومـــات عـــن االنتـــهاكات امل ٢٤
  .  مكاملة٩ ٠٠٠ ديسمرب، تلقى أكثر من/كانون األول ١٥
 حالـة اغتـصاب مرتبطـة       ٢٨وقد وثقت عملية األمم املتحدة حىت اآلن ما ال يقل عـن               - ٥٨

باالضطرابات اليت أعقبت االنتخابـات، لكـن مـن املـرجح أن يكـون العـدد احلقيقـي أعلـى مـن            
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٤ امـرأة يف  ١٩ تعرضـت    ، علـى سـبيل املثـال      ،هي دويكويـ   ففـ  .ذلك بكثري 

ــسلحة    إىل ــشيات املـ ــل امليليـ ــن قبـ ــاعي مـ ــصاب اجلمـ ــدر يف  . االغتـ ــان صـ ــانون ٢٨ويف بيـ  كـ
ينـاير، أدانــت ممـثليت اخلاصــة املعنيـة بـالعنف اجلنــسي يف حـاالت الــرتاع، الـسيدة مــارغو       /الثـاين 
  .  كوسيلة لتحقيق غايات سياسيةستروم، استخدام العنف اجلنسيوال
مــارس، قــرر جملــس حقــوق اإلنــسان إنــشاء جلنــة حتقيــق دوليــة مــستقلة   / آذار٢٥ويف   - ٥٩

للتحقيق يف ادعاءات بارتكاب جتاوزات وانتهاكات جسيمة حبقوق اإلنسان يف كوت ديفـوار             
ــات   ــد انتخاب ــاين ٢٨بع ــشرين الث ــسؤولني عــن تلــك األعمــ     / ت ــد امل ــوفمرب، مــن أجــل حتدي ال ن

. وأهــاب اجمللــس جبميــع األطــراف اإليفواريــة إبــداء التعــاون التــام معهــا . وتقــدميهم إىل العدالــة
 إىل اجمللـس يف دورتـه الـسابعة عـشرة وأوصـى             اودعا اجمللس جلنة التحقيق إىل تقدمي اسـتنتاجاهت       

يئــات بــأن تقــوم اجلمعيــة العامــة بإحالــة النتــائج الــيت توصــلت إليهــا جلنــة التحقيــق إىل كافــة اهل  
  .املعنية

  عالموسائل اإل    
اململوكــة للدولــة والتلفزيــون اإليفواريــة الــسيد غبــاغبو هيئــة اإلذاعــة  اســتخدم أنــصار  - ٦٠

كراهيـة ضـد مجاعـات عرقيـة ودينيـة وسياسـية معينـة يف كـوت ديفـوار، وضـد                     اللنشر رسـائل    
تحـــدة يف امل عمليـــة األمـــمضـــد واجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا بلـــدان مـــواطين 
اإلذاعـة والتلفزيـون    حمطـة  وبثـت . ديفوار، مما أجج التوتر وأدى إىل تفاقم الوضع األمين        كوت
 معلومات كاذبة، حيث اهتمت عملية األمم املتحـدة بانتـهاك سـيادة كـوت ديفـوار،           واريةاإليف

. قتـل املـدنيني العـزل     و اجلديـدة، بطـرق عـدة مـن بينـها توزيـع األسـلحة                ىوتقدمي الـدعم للقـو    
. كمنرب يطالب منه السيد غباغبو عملية األمـم املتحـدة مبغـادرة الـبالد         أيضا   احملطةواستخدمت  

 بثهـا يف    التـضمني التـرددي   موجـة   علـى   يف الوقت نفسه، واصلت إذاعـة عمليـة األمـم املتحـدة             
عــالوة علــى .  الــسيد غبــاغبو التــشويش علــى ترددهــاأنــصارمجيـع أحنــاء الــبالد رغــم حمــاوالت  
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لــس الــوطين للــصحافة، حتــت قيــادة جديــدة عينــها الــسيد غبــاغبو يف كــانون   ذلــك، فــرض اجمل
يناير، عددا من القيود على الصحافة املطبوعة املوالية لواتـارا، ممـا أدى إىل وقـف إصـدار                  /الثاين

 الـسيد غبـاغبو شـبه    أنـصار ونتيجـة لـذلك، أصـبح لـدى       . عدد من الـصحف يف أوقـات خمتلفـة        
  . البلد جلزء اجلنويب مناحتكار لنشر املعلومات يف ا

  
  احلالة اإلنسانية    

ــر      - ٦١ ــئني حــــىت اآلن بتــــسجيل أكثــ ــدة لــــشؤون الالجــ ــم املتحــ ــية األمــ قامــــت مفوضــ
 إىل ٢١٤  الجئــا إىل غينيــا و٩١٦ الجــئ إيفــواري يف ليربيــا، يف حــني فــر حنــو ٩٠ ٠٠٠ مــن
ن شـردوا يف  ويتـراوح عـدد األشـخاص الـذي    . إىل بوركينـا فاسـو   ٢٢ ىل مـايل و إ ١٤٣  وغانـا 

ــسانية مــا بــني     شــخص ٧٠٠ ٠٠٠ و ٣٠٠ ٠٠٠ أبيــدجان حــسب تقــديرات املنظمــات اإلن
 شـخص   ٤٥ ٠٠٠ عقـب االشـتباكات الـيت دارت يف أبوبـو، و          ) نصف سكان ضاحية أبوبـو    (

وأدت األزمة أيضا إىل تزايـد نـدرة الـسلع األساسـية، وتـدهور مـستويات املعيـشة،                  . يف الغرب 
وتعرضــت إمــدادات املــساعدة .  علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم احلــصوليف متزايــدة وصــعوبة
ــة ل ــتمكن مــا يقــدر حبــوايل  عراقيــل يف معظــم أحنــاء الــبالد، وال الطبي ــذ مــن  ٨٠٠ ٠٠٠ ي  تلمي

تالمذة املدارس يف مجيع أحناء البلـد مـن الدراسـة بـسبب اسـتمرار إغـالق معظـم املـدارس منـذ                       
   .نوفمرب/تشرين الثاينأواخر 
  املبذولـة  هـود اجل فريـق األمـم املتحـدة القطـري واملنظمـات اإلنـسانية مـن                وقد ضاعف   - ٦٢

شـخص   ٢٣ ٧٠٠ حيث يتم حاليا تقـدمي املـساعدات الغذائيـة ملـا يقـرب مـن              . ملواجهة األزمة 
  وتبـــذل جهـــود ملـــساعدة مـــا يقـــرب مـــن ،مـــن املـــشردين داخليـــا يف غـــرب كـــوت ديفـــوار 

ونظرا ألن أعـداد املـشردين آخـذة يف    . ياالجئ واجملتمعات اليت تستضيفهم يف ليرب    ١٨٦ ٠٠٠
الزيادة، ستكون زيادة الدعم املقدم من املـاحنني ضـرورية لـضمان تـوافر خمـزون اإلغاثـة الـالزم                 

  . لتلبية احتياجات السكان املعرضني للخطر
  

 موظفي األمم املتحدة وعرقلة العمليات اليت تضطلع هبـا عمليـة األمـم              االعتداءات على     
  كوت ديفوار املتحدة يف 

طالـب  ت الـسيد غبـاغبو رسـالة        “وزيـر خارجيـة   ”ديسمرب، بعث   / كانون األول  ١٧يف    - ٦٣
ومنــذ ذلــك احلــني، . زعم أن البعثــة مل تعــد حمايــدةوتــفــوري البالرحيــل عمليــة األمــم املتحــدة 

 السيد غباغبو تدابري دؤوبة للتضييق على عمليـات البعثـة، بطـرق شـىت مـن                 “حكومة”اختذت  
ومنعت التخليص اجلمركي لإلمـدادات يف      . اهنا من احلصول على اإلمدادات احليوية     بينها حرم 

امليناء وقطعت إمدادات الوقود وحالت دون وصول مـوظفي األمـم املتحـدة إىل فنـدق غولـف                  
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لعمليــة األمــم لألفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة التــابعني   تــسليم اإلمــدادات  حماولتــهم عنــد
وقــام . وتعــني علــى العمليــة أن تلجــأ إىل إيــصال اإلمــدادات جــوا  . كاملتحــدة املتمركــزين هنــا

يف معظـم  املتعهدون الذين يقومون بنقل اإلمدادات مثل الوقـود داخـل البلـد، بوقـف خـدماهتم         
. وجلأ بعضهم إىل ذلـك بـسبب التهديـدات الـيت يتلقوهنـا مـن املـوالني للـسيد غبـاغبو                     ،احلاالت

تأجرة من حق اهلبـوط علـى يـد سـلطات الطـريان املـدين يف       وباملثل، أدى حرمان الطائرات املس    
. كوت ديفـوار إىل تعطيـل تنـاوب القـوات العـسكرية ووحـدات الـشرطة عـن طريـق أبيـدجان            

وأصــبح وصــول العمليــة إىل املطــار يف أبيــدجان، حيــث توجــد بعــض طائراهتــا، خيــضع لقيــود    
مــارس / آذار٩غبو يف  الــسيد غبــا“حكومــة”ذلــك، أعلنــت  إضــافة إىل. مــشددة أكثــر فــأكثر

  . ليكورن يف البلد عمليةحظرا على مجيع الرحالت اجلوية التابعة لعملية األمم املتحدة وقوة
وقـوات الـدفاع واألمـن إىل    الشباب ، جلأ الوطنيون  خالل الفترة املشمولة بالتقرير   ويف    - ٦٤

 إىل املنـاطق الـيت      سـيما  مضايقات تشمل التعطيل عند املتاريس، ومنع الدوريات من املـرور، ال          
إىل املواقـع الـيت     وتشهد اشتباكات بني القوات املواليـة للـسيد غبـاغبو وأنـصار الـرئيس واتـارا،                 

ووصــل أمــر التعطيــل واملــضايقات  . عــن وقــوع انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنــسان هبــا  يبلــغ 
ــذ حــد  إىل ــاتتنفي ــي ف. هجم ــانون األول١٨ف ــزي     / ك ــدي ال ــسمرب، أطلقــت عناصــر ترت دي

ي النار على دورية تابعة لعملية األمم املتحدة أثنـاء دخوهلـا مقـر العمليـة يف أبيـدجان،                    العسكر
 وقع يف اليوم نفسه يف أبيدجان، ألقت جمموعة مـن            منفصل ويف حادث . وكذلك على احلراس  

احلجـارة علـى دوريـة للمـراقبني العـسكريني التـابعني لعمليـة األمـم املتحـدة،                  الـشباب   الوطنيني  
ينـاير، متـت حماصـرة قافلـة لوجـستيات          / كـانون الثـاين    ١٠ويف  .  إصـابة شخـصني    أسفر عـن   مما

 مـن قبـل حـشد مـن النـاس           تتابعة لعملية األمم املتحدة كانت متجهـة إىل فنـدق غولـف وهنبـ             
مــن قــوات أطلقــت أيــضا عناصــر  ،ينــاير/ كــانون الثــاين١٢ويف . عنــد إحــدى نقــاط التفتــيش 

رية تابعة لعملية األمم املتحدة يف املنطقة، ممـا أسـفر عـن             ، النار على دو   الدفاع واألمن يف أبوبو   
ينــاير، هامجــت قــوات مواليــة للــسيد / كــانون الثــاين١٣ويف . إصــابة ثالثــة مــن حفظــة الــسالم

غباغبو ست مركبات تابعة لألمم املتحدة مما أدى إىل إصابة شخصني مـن غـري مـوظفي األمـم               
 مـن الــوطنيني  ٣٠٠ وحاصـر مـا يقـرب مـن     . تابعـة للعمليـة  املتحـدة وإحـراق مركبـة عـسكرية    

 ٢٤ و ٢٣ بيـدجان يف أقاعـدة لوجـستيات تابعـة لعمليـة األمـم املتحـدة يف كوماسـي ب         الشباب  
يناير، يف حماولة لقطع إمدادات املياه ودخول القاعدة، بطرق شىت من بينها إلقـاء              /كانون الثاين 

باحتجــاز الــشباب لوطنيــون مــارس، قــام ا/ آذار١ فربايــر و/ شــباط٢٨ويف . قنابــل مولوتــوف
ــة قبــل تــسليمهم إىل قــوات األمــن        ــدوليني بطريقــة غــري قانوني ــدين املــدنيني ال ــة مــن املتعاق ثالث

  الـشباب مـارس، هـاجم الوطنيـون   / آذار١٢ويف . النظامية اليت أطلقت سراحهم يف اليوم نفسه    
 لإلصــابة  وتعـرض موظفـا يف عمليـة األمــم املتحـدة يف موقــف للـسيارات تــابع لـسوبر ماركــت     
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مـارس، مت اإلبـالغ     /آذار ١٥ ويف.  وأضرمت النريان يف املركبـة التابعـة لألمـم املتحـدة           والسرقة
 ،مـارس /آذار ١٦ويف  . قـاموا باقتيـاده   الـشباب   وطنيني  إن ال ن فقد أحد حفظة السالم، وقيل       ع

علـى  دة   غباغبو كمينـا لقافلـة إمـدادات تابعـة لعمليـة األمـم املتحـ                للسيد نصبت القوات املوالية  
مارس، اقتحمت عناصر مسلحة مكاتـب تابعـة ملفوضـية األمـم           / آذار ٢٣ويف  .  أبوبو مقربة من 

. واســتولت علــى بعــض املعــدات وعــدد مــن املركبــات   املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف غيغلــو، 
وقامت األمانة العامة بوضع قائمة بـاحلوادث الـيت تعـرض هلـا موظفـو األمـم املتحـدة وسـلمتها                     

بـشأن كـوت    ) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ التابعـة جمللـس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار              زاءاتاجلـ إىل جلنة   
  . ديفوار
 مـن أجـل إجيـاد سـبل عمليـة لتـذليل التحـديات اللوجـستية النامجـة                   لقد بذلت جهود  و  - ٦٥

وجنحــت عمليــة األمــم  . عــن جهــود عرقلــة العمليــات الــيت تــضطلع هبــا عمليــة األمــم املتحــدة   
  هـذه العامة، يف وضع ترتيبات طوارئ بديلة مـن أجـل التغلـب علـى    املتحدة، بدعم من األمانة   

 نقـل  بطـرق منـها   اإلمدادات إىل أفراد البعثة، وكذلك إىل فندق غولـف،  وكفالة إيصالالقيود  
اإلمــدادات جــوا، وإنــشاء قاعــدة لوجــستيات بديلــة يف بواكيــه وفــتح طــرق إمــداد بديلــة بريــة   

  .  البلدان اجملاورةعربوجوية 
الـيت اسـتهدفت    لت احملاوالت املستمرة مـن قبـل القـوات املواليـة للـسيد غبـاغبو،         وشك  - ٦٦

قدرة العمليـة   أمام   حتديا    إمدادات عملية األمم املتحدة    ق طر عرقلة أنشطة حفظة السالم وقطع    
ومن مث منحت عملية األمم املتحدة األولويـة للمهـام التاليـة            . على تنفيذ واليتها بكافة جوانبها    

 ومنـشآهتا الرئيـسية، ورصـد        الرئيـسيني   توفري األمن ملمثلي احلكومة الـشرعية       وهي يهااملوكلة إل 
انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، ودعم اجلهـود اإلنـسانية، ومحايـة املـدنيني ومـوظفي                

عــالوة علــى ذلــك، تقــدم عمليــة األمــم املتحــدة املــساعدة للحكومــة . األمــم املتحــدة ومنــشآهتا
اخلطـط للمـضي قـدما يف حتقيـق جوانـب عمليـة الـسالم الـيت مل يـتم االنتـهاء             الشرعية يف وضع    

  . توطيد السالم واالستقرار يف البالداليت تعد بالغة األمهية يفمنها و
  

  سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة    
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت اإلبالغ عن عدد كبري من احلوادث اليت تعـّرض هلـا                  - ٦٧
 ١٣ هتديـدا، و  ٣١  حالـة حرمـان مـن حريـة التنقـل، و     ١٩١و األمم املتحدة، مـن بينـها       موظف

 عمليـة هنـب   ٣٠ كمـا اسـتهدفت   ،غري قانوينحاالت احتجاز    ٧ واعتداء   ٣٨ عملية سلب و  
الـــسيارات تطـــاف االعتـــداء اللفظـــي واخحـــاالت مـــساكن املـــوظفني ووقعـــت العديـــد مـــن  

 يف رفــع املــستوى األمــين دقــة مبــوظفي األمــم املتحــدة،  ونظــرا لتزايــد املخــاطر احمل . تخويــفالو
 يف اجلـزء اجلنـويب مـن البلـد،         الرابع املستوى إىل   ث الثال من املستوى ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
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وقامـت عمليــة األمــم املتحــدة يف كـوت ديفــوار وفريــق األمــم املتحـدة القطــري بنقــل مــوظفي    
وبينمـا عـاد بعـض املـوظفني يف وقـت           . ج البلـد  إىل خـار  األساسيني  األمم املتحدة الدوليني غري     

ــد يف آذار     ــرى يف البلـ ــع أخـ ــدة إىل مواقـ ــم املتحـ ــو األمـ ــل موظفـ ــق، ُنقـ ــارس/الحـ ــىت و. مـ حـ
 موظفــا مــدنيا مــن مــوظفي األمــم  ٢٣٠مــارس، بلــغ عــدد املتمركــزين يف أبيــدجان  /آذار ٢٤

موعـه   مراقبـا عـسكريا وضـابط أركـان مـن أصـل مـا جم       ١٤٧  ضباط شرطة و   ٢١٠ املتحدة و 
  .يف البلدمن األفراد غري النظاميني  ١ ٥٣٨

  
  تعزيز الوجود العسكري للعملية يف كوت ديفوار  - خامسا 

، اكتملت عملية النشر املؤقـت لعـدد إضـايف مـن            ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢يف    - ٦٨
ر  فرد هبدف تعزيز عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوا            ٥٠٠العسكريني وأفراد الشرطة يبلغ     

  ).٢٠١٠ (١٩٤٢ وذلك عمال بقرار جملس األمن ،خالل فترة االنتخابات
بنقـل  ) ٢٠١٠ (١٩٥١ هقـرار نوفمرب مبوجب   / تشرين الثاين  ٢٤ جملس األمن يف   وأذن  - ٦٩

ثالث سرايا مشاة وطائرتني عموديتني عسكريتني للخدمات مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا                  
حــدة يف كــوت ديفــوار يف إطــار ترتيبــات التعــاون بــني  بــشكل مؤقــت لتعزيــز عمليــة األمــم املت

 مبوجـب مـؤخرا   اللـذين مـددا     )٢٠١٠ (١٩٣٨و  ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩ ينالبعثات عمـال بـالقرار    
غيغلـو ومـان الـواقعتني غـريب     بلـديت  واكتمل نشر السرايا الـثالث يف    ). ٢٠١١ (١٩٦٨القرار  

. نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٦ة يف    بينما وصلت الوحدة اجلويـ     ،نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٧البلد يف   
 / كــانون الثــاين٢٢ونظــرا إىل أن الــسرايا الــثالث عــادت إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا يف  

هـذا  لء  فربايـر يف حماولـة ملـ      / شـباط  ٢٧تان من توليبلـو وأوديـني إىل غيغلـو يف           يناير، ُنقلت سريّ  
  .الفراغ الكبري

ترتيـب مواقـع     األمين، أعادت العمليـة أيـضا        وهبدف التصدي بفعالية لتطورات الوضع      - ٧٠
الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة املشكَّلة املوجودة يف مجيع أحناء البلـد، ال سـيما لتعزيـز                

كتيبــة مــن كوروغــو وفريكيــسيدوغو يف  إىل أبيــدجان ُنقلــت ف. وحــداهتا املنتــشرة يف أبيــدجان 
وحـدات الـشرطة املـشكّلة مـن     اد أفر من ٢٦٥تان من بواكي ومان، فضال عن      الشمال، وسريّ 

ــوا وغيغلــو يبــواكي ــة، الــيت كانــت متمركــزة ســابقا يف   .  وياموســوكرو ودال والقــوة االحتياطي
  .‘‘غولف’’ياموسوكرو، أصبحت اآلن متفرغة حلماية فندق 

 واســتلزم. العــسكريةالقــدرات مزيــدا مــن ممــا اســتلزم  تــدهور الوضــع األمــين وتواصــل  - ٧١
طــائرات عموديــة اســتخدام ل مشــ، وردعــاً صــرامةاختــاذ وضــع أشــد   بيئــة مناوئــة  نــشوءأيــضا

تعزيـز وحـدات    مت  وعالوة على ذلك،    . اإلمدادمسلّحة لتوفري الردع واحلماية واحلراسة لطرق       
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ــشكَّلة املوجــودة    ــشرطة امل ــشرطة باالستعاضــة عــن ال ــشرطة     ضــباط ال ــن وحــدات ال ــأفراد م  ب
بنشر عـدد إضـايف   ) ٢٠١١ (١٩٦٧يف قراره  وعلى ضوء ما تقّدم، أذن جملس األمن        . املشكلة
حـــىت   مـــن األفـــراد العـــسكريني يف عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار  ٢ ٠٠٠قوامـــه 
 إىل جانب قدرات إضافية أخرى، وبتمديد انتشار القـدرات املؤقتـة             ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣٠

) ٢٠١٠ (١٩٤٢لقـرار   مبوجـب ا   اإلضافية من األفراد العسكريني وأفـراد الـشرطة املـأذون هبـا             
وقــد مت حتديــد البلــدان املــسامهة بقــوات الــيت ســتوفر معظــم  . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠حــىت 

قـل ثـالث   نويف ما يتعلق ب.  املستوى الثاينالقدرات العسكرية اإلضافية، باستثناء املستشفى من   
 املتحـدة يف     مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل عمليـة األمـم                 مؤقتـا  طائرات عمودية مـسلحة   

ووصـــلت الطـــائرة الثالثـــة يف مـــارس / آذار١كـــوت ديفـــوار، فقـــد وصـــلت اثنتـــان منـــها يف  
  . مارس/آذار ٢١
 فــردا، مــن ٧ ٧٥٣، بلــغ قــوام القــوة العــسكرية للعمليــة ٢٠١١مــارس / آذار٢٤ويف   - ٧٢

 ضابط أركان مقابل عـدد أقـصى مـأذون          ٩٤  مراقبا عسكريا و   ١٧٦  جنديا و  ٧ ٤٨٦بينهم  
 العنـصر العـسكري     وبلـغ عـدد النـساء يف      ). ٢٠١١ (١٩٦٧ لقرارل فردا وفقا    ٩ ٧٩٢غ  به يبل 
 مـن بينـهم   ، فـردا ١ ٢٩٩وبلغ قوام شرطة عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار       .  امرأة ٨٤
وبلـغ  .  وحـدات مـن وحـدات الـشرطة املـشكَّلة          سـت  ضـابطا يف     ٩٥٣  ضابط شـرطة و    ٣٤٦

  .  امرأة١٩ عنصر الشرطة عدد النساء يف
  

  مالحظات    
اعُتبِر النجاح يف تنظيم اجلولة األوىل من االنتخابـات الرئاسـية وقبـول مجيـع األطـراف                   - ٧٣

علــى أن كــوت ديفــوار أصــبحت أخــريا تــسري علــى درب حتقيــق تــدل بنتائجهــا عالمــة إجيابيــة 
ن أال تـزال ماثلـة، فقـد كنـُت أمتـىن            كانـت   ورغـم أن التحـديات      . السالم واالستقرار الدائمني  

التغلــب علــى يف  اإليفواريــون بــنفس الــروح، جتمعهــم رغبتــهم يف مــستقبل أفــضل و   هــاواجهي
وكـان إجـراء    . سنوات من األزمات اليت جلبـت البـؤس وانعـدام األمـن لـشعب كـوت ديفـوار                 

نـوفمرب مرضـيا، رغـم وقـوع عـدة      / تـشرين الثـاين  ٢٨اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسـية يف        
ــف  ــين . أحــداث عن ــا أث ــة        وأن ــسكه بالعملي ــى مت ــرهن عل ــذي ب ــوار ال ــى شــعب كــوت ديف  عل

سلمي لجـو الـ   ل أعـرب عـن االرتيـاح     و نـسبة إقبـال كـبرية مـن النـاخبني،            من خـالل  الدميقراطية  
  .عموما يف ذلك اليومالذي ساد 

وقد أثري عدد من املسائل املتعلقة بدور التصديق الذي اضطلعت بـه األمـم املتحـدة يف                   - ٧٤
السند القانوين لوالية التصديق املوكلـة إىل األمـم         ف.  نفسي ملَزما بتوضيحها   كوت ديفوار أجدُ  

املتحدة مسَتَمدٌّ من اتفـاق بريتوريـا املتعلـق بعمليـة الـسالم يف كـوت ديفـوار وبـاإلعالن بـشأن               
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أبريــل / نيــسان٦(بريتوريــا  وبالتحديــد، تــضّمن اتفــاق. فيــذ اتفــاق بريتوريــا الــصادر الحقــا تن
، )٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢٩( بـشأن تنفيـذ اتفـاق بريتوريـا الـصادر الحقـا        واإلعالن) ٢٠٠٥

رئـيس جنـوب    وابو مبيكـي، وسـيط االحتـاد األفريقـي          ثبفضل وساطة   التوصل إليهما   ن مت   االلذ
علــى اين شاركة األمـم املتحــدة يف االنتخابـات يف كـوت ديفـوار، وحثّـ     مبـ آنـذاك، طلبـا    أفريقيـا 
وأيـدت اهليئـات املعنيـة يف اجلماعـة     . ف على عمليـة االنتخابـات  ممثّل رفيع املستوى ليشر   تعيني  

ويف .  جملـس األمـن    فضال عـن  االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي هذين االتفاقني         
، ألغــي منــصب املمثــل الــسامي لالنتخابــات بنــاء علــى طلــب مــن الــرئيس غبــاغبو ٢٠٠٧عــام 

خـرين يف كـوت ديفـوار، علـى نقـل واليـة املمثـل               الذي وافق، هو ومجيع القـادة الـسياسيني اآل        
ــل اخلــاص لألمــني العــام    ــسامي إىل املمث ــرار جملــس األمــن  . ال ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ويف ق امل

مبوجـب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم       وهـو يتـصرف    لـس   اجملقـرر   ،  ٢٠٠٧يوليـه   /متوز ١٦
صديق على أن مجيع مراحـل      أن يتوىل املمثل اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار الت         ’’ املتحدة

العملية االنتخابية توفر كافة الـضمانات الالزمـة إلجـراء انتخابـات رئاسـية وتـشريعية مفتوحـة                  
  .‘‘وحرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايري الدولية

ــذا  - ٧٥  أنــشئت واليــة التــصديق املوكَلــة إىل األمــم املتحــدة بنــاء علــى رغبــة مــن         ،وهك
ــواريني أنفــسهم،   ــات  ضــماناًا باعتبارهــاإليف ــة مــصداقية االنتخاب ــي وكــان .  إضــافيا لكفال ممثل

ــسية          ــات الرئاســية واملراحــل الرئي ــن االنتخاب ــة األوىل م ــائج اجلول ــى نت ــد صــادق عل اخلــاص ق
وعلـى ضـوء التطـورات      .  مجيع األطراف  هاقبلتاإلجراءات اليت   نفس  وفقا ل لعملية  من ا األخرى  

ــصديق أداة حامســة     ــة الت ــضح أن والي ــة، ات ــصداقية اال الالحق ــضمان م ــية يف   ل ــات الرئاس نتخاب
  . وحلماية إرادة شعب كوت ديفوار اليت عرب عنها بشكل دميقراطيديفوار كوت
االحتــاد األفريقــي الختاذمهــا وإّنــي أشــيد باجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا وب    - ٧٦

يامهما بتعليـق عـضوية     موقفا حازما وثابتا يف االعتراف بالسيد واتارا رئيًسا لكوت ديفوار ولق          
وأرّحـب  . كوت ديفوار يف املنظمات التابعة هلما وذلك إىل حني تويل الرئيس الشرعي منـصبه             

  . اجلماعة االقتصادية واالحتاد األفريقيبتأييد جملس األمن ملوقف
وأتوّجــه بالــشكر أيــضا إىل الــدول األعــضاء علــى مــا قدمتــه مــن دعــم فــوري وقــوي      - ٧٧

 يف كـوت ديفـوار، وعلـى ثباهتـا علـى موقفهـا املبـدئي حـىت بعـد اسـتفحال                      للعملية الدميقراطيـة  
كمــا أنــين أقــدر اجلهــود املبذولــة مــن جانــب اجلماعــة االقتــصادية واالحتــاد األفريقــي،  . األزمــة
 املستوى، إلهناء األزمة بسالم وعلى حنو حيترم إرادة شعب كوت ديفوار الـيت           يهما رفيع يوممثل
 الـصادرة    التوصـيات الـــُملزِمة    احتراموإّني أهيب جبميع األطراف     . ية عنها بوسائل دميقراط   عرب

تعــاون يف ذلــك الذها دون تــأخري، وعــن جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي وتنفيــ 
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فثبـات اجملتمـع الـدويل علـى وحـدة مقـصده،            . تعاونا تاما مع املمثـل الـسامي لالحتـاد األفريقـي          
ية واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة، سـيكون حامسـا يف الـضغط                سيما اجلماعـة االقتـصاد     وال

  .على األطراف اإليفوارية لكي حتترم إرادة الشعب وتتوصل إىل حلّ سلمي لألزمة الراهنة
ىل الـرئيس   أضّم صويت إىل األصوات اليت تناشد السيد غبـاغبو تـسليم الـسلطة فـورا إ               و  - ٧٨

املـضروب علـى فنـدق غولـف، الـذي اختـذ منـه الـرئيس            وإهنـاء احلـصار      واتارا والتنحي بكرامة  
  .واتارا وحكومته مقرا

وإّنين أشعر بقلق بالغ إزاء العنف ضّد املدنيني وإزاء تصعيد االشتباكات املـسلحة بـني                 - ٧٩
اجلانبني، اليت جتعـل البلـد يقتـرب أكثـر فـأكثر مـن شـفى نـار حـرب أهليـة، ومـا حتملـه حـرب                  

يمة ليس على كـوت ديفـوار فحـسب، بـل أيـضا علـى املنطقـة          كهذه يف طياهتا من عواقب وخ     
 اجلـسيمة وإّنـي أديـن بـشدة أعمـال العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان                 .  ككل دون اإلقليمية 

اليت ارتكبتها مجيع األطراف، وأحـثّ اجلماعـات املـسلحة النظاميـة وغـري النظاميـة علـى وقـف                    
إلذاعــة التابعــة للدولــة كــسالح لنــشر  ومــن غــري املقبــول أيــضا اســتخدام هيئــة ا  . العنــف فــورا

أذكّـر مـن يرتكبـون أعمـال     و. الرسائل الـيت حتـرض علـى العنـف ضـد املـدنيني واألمـم املتحـدة            
ــأّنهم سيحاســبون علــى أفعــاهلم        ــسان ومــن حيّرضــون عليهــا ب ــهاكات حقــوق اإلن العنــف وانت

 .مبوجب القانون الدويل

التحقيق يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان     بـ عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار    وتقوم    - ٨٠
وأنا ممنت ملنظمات حقوق اإلنـسان الدوليـة والوطنيـة الـيت تقـوم              .  اإلفالت من العقاب   ملكافحة

وأرحــب بإنــشاء جملــس حقــوق اإلنــسان للجنــة التحقيــق مــن أجــل  . بتوثيــق هــذه االنتــهاكات
ــهاكات جــسيمة    ــاءات ارتكــاب انت ــق يف ادع ــسؤولني عــن ت  . التحقي ــد امل ــال  وحتدي لــك األعم

وأحــث أيــضا جملــس األمــن وجمتمـع حقــوق اإلنــسان ككــل علــى اختــاذ  . وتقـدميهم إىل العدالــة 
  .تدابري قوية للتصدي لإلفالت من العقاب يف كوت ديفوار

يـد مـن    قلق إزاء احلالة اإلنسانية املتردية، واحتمـال أن تز        اليساورين  إضافة إىل ذلك،    و  - ٨١
وأود أن أؤكـد أنّ  . سـيما ليربيـا    املنطقة دون اإلقليمية، وال   يف  تفاقم الوضع يف كوت ديفوار و     

على كـل األطـراف الـسماح بوصـول العـاملني يف اجملـال اإلنـساين دون عراقيـل إىل احملتـاجني،                      
  . يف النداء العاجل لكوت ديفوار وليربيااإلسهاموأهيب باجلهات املاحنة 

حــا يف العمــل مــع االحتــاد األفريقــي  واستــشرافا للمــستقبل، تتمثــل املهمــة األكثــر إحلا   - ٨٢
ويكتـسي  . واجلماعة االقتصادية إلجياد حل سلمي لألزمة ووضع حـد ألعمـال العنـف اجلاريـة              

ــابع لالحتــاد األفريقــي   تنفيــذ التوصــيات امللزمــة  ــة  الــصادرة عــن جملــس الــسالم واألمــن الت  أمهي
ذه القـرارات دون قيـد      قبل ه  ويسرين أن الرئيس واتارا قد    . أساسية يف التوصل إىل حل سلمي     
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ولكنين مـع   . مارس عن التزامه بتنفيذها   / آذار ١٥أعرب يف خطابه إىل األمة يوم       أنه  أو شرط و  
، الـيت ال تـشري      “حكومتـه ” ذلك أشعر بالقلق إزاء التـصرحيات الـصادرة عـن الـسيد غبـاغبو و              

لة التـشّبث   بوضوح إىل القبـول هبـذه القـرارات امللزمـة والـيت تـوحي بانعقـاد العـزم علـى مواصـ                     
  .بالسلطة عرب استخدام القوة

 عناية متضافرة ملعاجلة اجلوانب اليت مل تكتمل من عملية الـسالم، وهـي إجـراء         تلزموس  - ٨٣
 وإعـادة توحيـد البلـد، ونـزع سـالح املقـاتلني             ،االنتخابات التشريعية، وتعزيز املصاحلة الوطنيـة     

 ســلطة الدولــة علــى وبــسطاملــسلحة، الــسابقني وتفكيــك امليليــشيات، وإعــادة توحيــد القــوات 
ــارا قــد  . مجيــع أراضــي كــوت ديفــوار  اســتهل شــيئا مــن   ويــسرين أن أشــري إىل أن الــرئيس وات

فهـو وحكومتــه ســيكونان  .  أّنــه سيــشكل حكومـة وحــدة وطنيــة وأشـار التخطـيط هبــذا الــشأن  
ذي قطعتـه   واألمم املتحـدة ثابتـة علـى التزامهـا الـ          . حباجة لدعم ثابت من جانب اجملتمع الدويل      

تــسوية ناجحــة طــال  بــشأن دعمهمــا يف جهودمهــا مــن أجــل الوصــول باألزمــة اإليفواريــة إىل  
  .انتظارها

 الكـثري مـن التحـديات اخلطـرية         عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار         ولقد واجهت     - ٨٤
يـة  طوال األزمة اليت أعقبت االنتخابات واليت أفرزهـا املنـاخ الـسياسي الـسائد واألعمـال العدائ                

وكـان علـى البعثـة أيـضا أن تتغلّـب علـى التحـديات            . من جانب القوات املوالية للسيد غبـاغبو      
مجاعــة  معاديــة غــري مــسلحة، مثــل   مجاعــاتأمــام أنــشطتهااملتمثلــة يف العراقيــل الــيت وضــعتها  

 بـأن   وأكـرر إلدانة اهلجمات املرتكبة ضد أفراد البعثة وقوافلها،        أشد ا وأدين  . ب الشبا نيالوطني
حفظـة الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة تـشكّل جـرائم        املتعمدة واملباشرة املنفذة ضـد    جمات  اهل

ومرتكبـو هـذه األفعـال هـم        . حكمـة اجلنائيـة الدوليـة     ممبوجـب نظـام رومـا األساسـي لل        حرب  
  .عرضة للمحاكمة عن جرائم احلرب هذه

وار مـن حتـديات،     وعلى الرغم من كلّ ما يواجـه عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـ                   - ٨٥
بعضها مل ُيَعاجل بعُد بالكامل، فإّني أعرب عـن تقـديري ملـا حققتـه البعثـة مـن إجنـازات كـبرية،                 

والـذي أتـاح تنظـيم جـولْيت االنتخابـات           للعمليـة االنتخابيـة      ومنها الـدعم احلاسـم الـذي قّدمتـه        
ومة الـشرعية للـرئيس     كوأشيد هبا أيضا على اإلجراءات الفعالة اليت اختذهتا حلماية احل         . الرئاسية

 لـضمان   أساسـيا فقد كان هذا العمل املناسب التوقيت        .ها املؤقت يف فندق غولف    واتارا ومقرّ 
تـزال   وعالوة على ذلك، وفيمـا ال      . عنها بوسائل دميقراطية   عرب إرادة الشعب اليت     إحباطعدم  

اجهـون خطـرا وشـيكا،      البعثة تواجه حتديات كبرية يف توفري احلمايـة املاديـة للمـدنيني الـذين يو              
فإّنها تعمل يف الوقت نفسه على إعداد سّجل مفصل جبميـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان املبلَّـغ                  

لـهجمات علـى الـسكان      لعنها، وقد كان حلضورها يف كثري من احلاالت مفعوال ردعيـا فعـاال              
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فات القـوة،   وبفضل املوارد اإلضافية اليت وافق عليها جملس األمن، مبا يف ذلـك مـضاع             . املدنيني
 على تذليل العقبات اليت حتول دون تنفيذ الواليـة املوكلـة            العمليةجيرى العمل على تعزيز قدرة      

وأنا ممنت جمللس األمن على اختـاذه إجـراءات يف الوقـت املناسـب مـن                . إليها بشأن توفري احلماية   
 يف امليـدان  تطـّورات الوضـع  وسأواصـل اسـتعراض   . أجل توطيد دعائم البعثة طوال فترة األزمة      

مـا قـد يـصبح الزمـا مـن التعـديالت            وقدرات العملية، مث سـأعود إىل اجمللـس بتوصـيات بـشأن             
  .اإلضافية

يكتـــسي دور البعثـــة أمهيـــةً أكـــرب بالنـــسبة الســـتقرار كـــوت ديفـــوار واملنطقـــة دون  و  - ٨٦
، ة أطوارهـا اجلاريـ فعالوة على التصدي للتحديات األمنية املتعددة النامجة عن األزمة         . اإلقليمية
عمل مـع االحتـاد     سـت  و . ومحاية املدنيني  إيصال املساعدات اإلنسانية   على تسهيل    العمليةستركز  

مــارس الــصادرة عــن جملــس الــسالم  / آذار١٠األفريقــي واجلماعــة االقتــصادية لتنفيــذ قــرارات  
جلوانـب  ليس فيما يتعلق با   دعم الرئيس واتارا يف التخطيط      ستواألمن التابع لالحتاد األفريقي، و    
تحقيـق االسـتقرار والتنميـة      ب فيمـا يتعلـق   ، بـل أيـضا       فحـسب  اليت مل تكتمل مـن عمليـة الـسالم        

  .كوت ديفوار يف
املتحـدة   تشوي وموظفي عملية األمـم . ج.ويف اخلتام، أوّد أن أشكر ممثلي اخلاص، ي    - ٨٧

راجمهـا يف  وأفـراد وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وب     الـدوليني والـوطنيني   يف كوت ديفـوار   
يف ظـل   العمـل     يف  النـادر   تطلعـات املنظمـة بتفـانيهم      أمسـى  ميثلون   برحوا ديفوار الذين ما   كوت

وأوّد . إرسـاء وضـع أكثـر سـلما واسـتقرارا يف كـوت ديفـوار              خماطر شخـصية هائلـة مـن أجـل          
أيــضا أن أعــرب عــن تقــديري لكــل البلــدان املــسامهة بقــوات عــسكرية وقــوات شــرطة علــى      

 يف ظـل الظـروف الـصعبة    خاصـة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار،   إزاء  اصل  توامل هاالتزام
ــيت  ــا األال ــامي يواجهه ــراد النظ ــدانف ــصادية واالحتــاد    . ون يف املي ــة االقت ــدم للجماع وأخــريا، أتق

نظمـات غـري احلكوميـة      املاألفريقي واملنظمات اإلنسانية واملاحنني متعددي األطراف والثنائيني و       
 مـن التـزام ثابـت       يبدونـه ه من مسامهات هامة ومـا       نقدموملا ي ية، بعبارات االمتنان    احمللوالدولية  

  .إزاء كوت ديفوار
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