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لية األمم املتحـدة    تقرير األمني العام املرحلي السادس والعشرون عن عم           
 يف كوت ديفوار

  
 مقدمة  -أوال   

الــذي مــدد جملــس األمــن مبوجبــه ) ٢٠١٠ (١٩٣٣عمــال بــالقرار مقــدم هــذا التقريــر   - ١
وطلـب  ،  ٢٠١٠ديـسمرب / كـانون األول   ٣١والية عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار حـىت            

ــه  ــام إىل افيـ ــني العـ ــصاه     ألمـ ــد أقـ ــدة يف موعـ ــصف املـ ــر منتـ ــدمي تقريـ ــشرين األول٢٢ تقـ  / تـ
 تقريـر   قـد صـدر   و .نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٣٠ وتقريرا كامال يف موعد أقـصاه        ،٢٠١٠ أكتوبر

علـــى ، وركـــز )S/2010/537انظـــر  (٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨ منتـــصف املـــدة يف 
.  اخلــاص عليهــا األمــني العــامممثــل هائيــة وتــصديق قائمــة النــاخبني النبوضــعالتطــورات املتعلقــة 

 املـــؤرخ  األمـــني العـــامويغطـــي هـــذا التقريـــر التطـــورات الرئيـــسية الـــيت حـــدثت منـــذ تقريـــر  
 التطــورات االنتخابيــة منــذ يف، ويقــدم آخــر مــا اســتجد )S/2010/245 (٢٠١٠مــايو /أيــار ٢٠
 . منتصف املدةتقرير

  
 احلالة األمنية  - ثانيا  

، ظلـت احلالـة األمنيـة العامـة يف كـوت ديفـوار مـستقرة         ،  ة قيد االستعراض  خالل الفتر   - ٢
اجلارية وكذلك اجلوانب اليت مل حتـل        بسبب العملية االنتخابية احلساسة   ،  لكنها ال تزال هشة   و

مبــا يف ذلــك عــدم اكتمــال نــزع الــسالح وإعــادة إدمــاج املقــاتلني الــسابقني ، يف عمليــة الــسالم
  املنـاطق  يفحيـث زاد  معـدل اجلرميـة مرتفعـا يف معظـم منـاطق البلـد               ظل و .وإعادة توحيد البلد  

 املنـازل اخلاصـة ومركبـات النقـل         ، مل يتسن حتديد هويتهم    ،وقد هاجم أفراد مسلحون   . يةالغرب
 هجومــا يف ٦٢مــا ال يقــل عــن  بلــغ عــن وقــوعأجوميــة والــسواطري، حيــث اهلالعــام بالبنــادق 

. وغـو هوكور  وبواكي، ودويكـوي، وغيغلـو،     ،بانغولوو وأودييين،،  أبيدجانو،  أبنغورو مناطق
 بــصورة شخــصا وإصــابة عــدة أشــخاص آخــرين ١١اهلجمــات عــن مقتــل تلــك وقــد أســفرت 
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يف كـثري    تلـك اهلجمـات مـصحوبة         وكانت . شعورا باستمرار انعدام األمن    مما أحدث  ،خطرية
حيـث أفيـد عـن     ،مبا يف ذلك العنف اجلنـسي ، من احلاالت بانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان 

 . من النساء والفتيات لالغتصاب١٢تعرض 

حيـث  ،   يف الفترة الـيت سـبقت االنتخابـات        قد زاد نشاطها  وأفيد بأن مجاعات امليليشيا       - ٣
كانت هتدد خالهلا بعرقلة العملية االنتخابيـة إذا مـا فـشلت احلكومـة يف دفـع بـدالت التـسريح                     

وأبلـغ عـن     . الرابع التفـاق واغـادوغو الـسياسي       املستحقة املنصوص عليها يف االتفاق التكميلي     
ــام ــشيا  قي ــوا   مجاعــات امليلي ــول٢١ويف . باحتجاجــات يف أدجــامي ودال ــددت / أيل  ســبتمرب، ه

 مل تنفـذ    إذارهائن  األمم املتحدة   بانغولو بأخذ أفراد عملية      سابقة يف اليليشيا  امل ات مجاع إحدى
ــهم ــشرين األول٧ ويف .مطالبـ ــوبر/ تـ ــم، أكتـ ــن نظـ ــدد مـ ــر  عن عـ ــوي املاصـ ــشيا يف دويكـ  يليـ

ظــاهرات، ممــا أدى إىل تعطيــل االســتعدادات الــيت كــان أعــضاء مــن حــزب اجلبهــة الــشعبية     امل
جلت حوادث مماثلة يف غيغلـو وتوليبلـو        وقد سُ . جيروهنا إلقامة جتمع سياسي    اإليفوارية احلاكم 

 .  أنشطتهاممارسةيليشيا منع األحزاب السياسية من املعناصر حيث حاولت 

تــسببت يف  أن خالفــات سياســية ذات صــلة باالنتخابــاتبــأفيــد ، وباإلضـافة إىل ذلــك   - ٤
كتــوبر الــيت أ/ تــشرين األول٣١فــي أعقــاب انتخابــات ف .جتــدد التــوترات العرقيــة واالجتماعيــة

دوافع بـ سـتهداف   لال اجلماعـات العرقيـة       تعرض بعض   عن أنباءأجريت بطريقة سلمية، وردت     
 أنـصار املرشـح الرئاسـي       بتهديـد يث قامت جمموعـات مـن الـشباب          ح ،سياسية يف منطقة دالوا   

أفيــد ، وباإلضــافة إىل ذلــك. وتــدمري ممتلكــاهتم اجلمهــورينيزب جتمــع حلــ التــابعأالســان واتــارا 
أعضاء احتاد الطالب والتالميذ يف كـوت ديفـوار بتهديـد بعـض مـوظفي اللجنـة         عدد من   قيام  ب

أنه قد جرى إرسـال رسـائل نـصية هاتفيـة حتـرض            بأيضا  وأفيد   .االنتخابية املستقلة يف أبيدجان   
يف أعقــاب  علــى كــره األجانــب واالنقــسامات العرقيــة يف أبيــدجان وأجــزاء أخــرى مــن البلــد  

 . أكتوبر/تشرين األول ٣١انتخابات 
  

 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي  -ثالثا   
وضع قائمة الناخبني النهائية الـيت       إىل أن    أشار األمني العام    املرحلي السابق  تقريراليف  و  - ٥

 فقــد مهــد. ميثــل إجنــازا كــبريا يف عمليــة الــسالم يف كــوت ديفــوار  اخلــاصهصــادق عليهــا ممثلــ
 املاليني من شـعب كـوت ديفـوار علـى بطاقـات اهلويـة الوطنيـة وبطاقـات          حصول الطريق أمام 
، أكتـوبر /رين األول  تـش  ٣١اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية يف            وأمام عقـد  ،  االنتخاب

 تقـدم فيمـا يتعلـق    إحـراز وعلـى الـرغم مـن       . االنتخابيـة ة  لـ  احلم شـهدهتا بعد فترة سلمية عموما     
 عـدد مـن املهـام       مل ُينجـز بعـد    ،  إعـادة توحيـد البلـد     مـن عمليـة     برتع السالح وجوانـب أخـرى       

 .احملددة يف االتفاق التكميلي الرابع التفاق واغادوغو السياسي
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 ت والتصديقاالنتخابا  -ألف   
 التطورات املفضية إىل إجراء االنتخابات    

 تــشرين ٣١ خــالل األســابيع الــيت ســبقت اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية يف    - ٦
عددا من االجتماعـات واألنـشطة       ومعظم املرشحني  أكتوبر، نظمت األحزاب السياسية   /األول

، وباإلضـافة إىل ذلـك    . مجيـع أحنـاء البلـد     بطريقة سـلمية نـسبيا يف        السابقة للحمالت االنتخابية  
ظهار الدعم للبلـد املتجـه حنـو هـذا          قام عدد من الوفود الرفيعة املستوى بزيارة كوت ديفوار إل         

يف كــوت ديفــوار إىل فريقــي بزيــارة قــام وفــد مــن االحتــاد األو .املعلــم البــارز يف عمليــة الــسالم
ة د، تلتـها زيـار  لـ لتقيـيم احلالـة يف الب   برأكتـو / تـشرين األول ١سـبتمرب إىل  / أيلـول ٢٧الفترة من  

 إلـني جونـسون   ، وزيارة قامـت هبـا  أكتوبر/ تشرين األول٩يف   جون أتا ميلز رئيس غانا    قام هبا 
 . أكتوبر/ تشرين األول٢٥ ليربيا يف سريليف رئيسة

 عقـب وضـع   ويف حني ظلت األعمال التحـضريية لالنتخابـات علـى الطريـق الـصحيح                 - ٧
كــان ال بــد مــن التغلــب علــى اجلــدل الــدائر بــشأن ، ســبتمرب/النهائيــة يف أيلــولقائمــة النــاخبني 

 والعديـد مـن التحـديات اللوجـستية الـيت      ،إجراءات االقتراع يف األيام الـيت سـبقت االنتخابـات    
ــق ب ــة  تتعل ــواد االنتخابي ــع امل ــشرين األول٢١ويف . توزي ــة    / ت ــة االنتخابي ــت اللجن ــوبر، أعلن أكت

وقـررت اللجنـة    . جبدولة ونقل النتائج من مراكز االقتـراع       جراءات املتعلقة املستقلة تغيريا يف اإل   
بعـض أعـضاء اللجنـة بـأن        أطلقهـا   يدويا بدال من جدولتها إلكترونيا بعد مزاعم         جدولة النتائج 

لكترونيــة كانــت قريبــة جــدا مــن الــشركة اخلاصــة الــيت جــرى التعاقــد معهــا للقيــام بالعمليــة اإل
 لألمــني مثــل اخلــاصاملوبعــد إجــراء مــشاورات مـع  . يفواريــة احلـاكم اجلبهــة الــشعبية اإل حـزب 
واللجنـة االنتخابيـة    ،  رئـيس بوركينـا فاسـو     ،  ، واملمثل اخلاص للميسر الـرئيس كومبـاوري       العام

أن نقـل النتـائج وجدولتـها        أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٤أعلن رئيس الوزراء سـورو يف       ،  املستقلة
 املرحلـة   تلـك إىل أن تغـيري اإلجـراء يف         نظـرا ،   يف البدايـة   كما كـان مقـررا    ،  إلكترونيا سيجريان

، وقد شكلت جلنة خرباء تضم ممثلي رئيس الـوزراء        . املتأخرة ميكن أن يعرقل العملية االنتخابية     
وعمليــة األمــم ، تكنولوجيــا خاصــة سويــسرية وامليــسر، وشــركة، واللجنــة االنتخابيــة املــستقلة
 تـــشرين ٢٦ ويف. لـــشفافية يف عمليـــة اجلدولـــةهبـــدف ضـــمان ا، املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار

 . وإلكترونيا على حد سواءيدوياأوضح رئيس الوزراء علنا بأن النتائج ستنقل ، أكتوبر/األول
  

 العمليات االنتخابية    

ــستقلة يف التغلــب علــى التحــديات اللوجــستية يف       - ٨ ــة امل ــة االنتخابي ــا اللجن جنحــت عموم
ات، بــدعم مــن عمليــة األمــم املتحــدة وفريــق األمــم املتحــدة األســابيع الــيت ســبقت يــوم االنتخابــ

بطاقـة   ٥ ٧٢٥ ٧٢٠ توزيـع إىل  وفيما يتعلق بتوزيع املواد االنتخابية، أوليـت األولويـة          . القطري
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ونظـرا  . أكتـوبر / تـشرين األول ٦يف  وهو ما بـدأ ، بطاقة هوية وطنية  ٥ ٩٣٢ ٩٩٩ و انتخابية
  عمليـــة األمـــم املتحـــدة بنقـــل البطاقـــات    قامـــت، حـــاالت التـــأخري يف عمليـــة التوزيـــع   إىل 
بالغ عـددها   الــ   الفرعيـة ومكاتـب اللجـان االنتخابيـة احملليـة          احملليات على مستوى    فحسب ليس
إىل  سـعيا    امركـز  ١٠ ١٧٩مراكز االقتراع البـالغ عـددها       ، بل أيضا على مستوى      مكتبا ٤١٥

ــع اإلســراع ب ــة التوزي ــت   .عملي ــا وقــد تغلب ــة االنتخابعموم ــدد مــن     اللجن ــى ع ــستقلة عل يــة امل
 وعــدم ،الــصحيحةوجهــات ال إرســال دفعــات مــن البطاقــات إىل كــان منــها عــدم، التحــديات

 تـشرين   ٣١وحبلـول وقـت فـتح مراكـز االقتـراع يف            . املواقـع احملـددة   يف   األفراد بطاقات   وجود
قـة  قامـت اللجنـة أيـضا، بطري   و. م علـى بطاقـاهت  وا الناخبني قد حـصل  معظمكان  ،  أكتوبر/األول

 احلصول على البطاقـات املتبقيـة مـن مراكـز االقتـراع           أتاحت للناخبني ترتيبات  وضع  حصيفة، ب 
  .االنتخابات يف يوم

وفريــق األمــم املتحــدة القطــري يف كــوت ديفــوار وقامــت أيــضا عمليــة األمــم املتحــدة   - ٩
وى اللجـان   نقـل املـواد االنتخابيـة األخـرى علـى مـست           علـى مبساعدة اللجنة االنتخابية املـستقلة      

مبـا يف  ،  املـواد االنتخابيـة غـري احلـساسة     وزعـت وقد  .  جلنة ٤١٥ بالغ عددها االنتخابية احمللية الـ  
 مــن  يف الفتــرةوجمموعــات اللــوازم االنتخابيــة ،  االقتــراعوُحجــريات، ذلــك صــناديق االقتــراع 

 ، االقتـراع  وبعد انتهاء دور الطباعـة احملليـة مـن طباعـة أوراق           . أكتوبر/ تشرين األول  ١١ إىل ٨
مبــا يف ذلــك أوراق االقتــراع ، توزيــع املــواد االنتخابيــة احلــساسة بــدأ وفقــا لقــانون االنتخابــات
وقامـت أيـضا عمليـة األمـم       . أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٣ اعتبـارا مـن   ،  واحلرب غري القابل لإلزالـة    

ملراكـز   مـأوى مؤقتـا    ٣ ٢٥٠املتحدة وفريق األمم املتحدة القطري بتنـسيق عمليـة تـشييد حنـو              
 عمليـة  وقامـت  . اضـطلعت هبـا الـسلطات احملليـة بتمويـل مـن اليابـان       ،االقتراع يف اهلـواء الطلـق     

 جمموعـه  مـا  بإعـداد وتعبئـة   يف أبيـدجان وياموسـوكرو     يف مـستودعيها الرئيـسيني     األمم املتحـدة  
دها البـالغ عـد   وطنيـة   ال اتقاطعـ املعلى   هاعيلتوز  االنتخابية  املواد من محوالت تقريبا   طن   ٤٠٠
  وقـدرات الـشرطة يف     قدرات العـسكرية واللوجـستية     ما لديها من ال    ، واستخدمت  مقاطعة ٨١

 .لسلطات الوطنية اليت تنظم االنتخاباتا لدعم قصرية توزيع املواد يف فترة زمنية
  

 احلملة االنتخابية    

لــة أعلنــت رمسيــا اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة بــدء احلم  ، أكتــوبر/ تــشرين األول١٥يف   - ١٠
 وقـام . االنتخابيـة لالنتخابـات الرئاسـية ملـدة أسـبوعني، وقـد جـرت يف جـو سـلمي بوجـه عـام           

، التــابع لتحــالف الغالبيــة الرئاســية الــرئيس لــوران غبــاغبو وهــم، املرشــحون الرئيــسيون الثالثــة
ورئيس الـوزراء   ،   لكوت ديفوار  لحزب الدميقراطي التابع ل والرئيس السابق هنري كونان بيديه      
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، يف مجيـع أحنـاء البلـد       نتخابيـة امـالت   حب،  زب جتمع اجلمهـوريني   التابع حل  أالسان واتارا    السابق
 . نتخابية يف معقل كل منهميف حني ركز معظم املرشحني األحد عشر اآلخرين أنشطتهم اال

غـري أن التـوترات     . نتخابية يف جو سـلمي وحـر بـشكل عـام          وقد أجريت احلمالت اال     - ١١
، وجتمـع اجلمهـوريني   وال سيما بني أنصار اجلبهة الشعبية اإليفوارية ،  رضةبني املعسكرات املتعا  

، غيغلـــوو، ودالـــوا،  اشـــتباكات طفيفـــة معزولـــة يف بوافليـــه حيـــث وقعـــت، كانـــت واضـــحة
، وكـذلك إتـالف ملـصقات احلمـالت االنتخابيـة يف            )بالقرب من أبنغـورو   (ه  يونيابل،  وكاتيوال

س يمبن فـيهم الـسيد بيديـه والـسيد مـابري تـواك      ، وندد بعض مرشحي املعارضة. بعض املناطق 
ــابع حلــ  ــة والــسالم يف  زب الت ــام وســائط  ، بعــدم كــوت ديفــوار  االحتــاد مــن أجــل الدميقراطي قي
 حـسب زعمهـم،     للمرشـحني،  تغطية إعالميـة متكافئـة    نح   مب ، اليت تسيطر عليها الدولة    ،اإلعالم
خـالل احلملـة االنتخابيـة الرمسيـة         حتـسنت كـثريا   استفادة املرشحني من وسـائط اإلعـالم        إال أن   

واجمللــس الــوطين لالتــصاالت  اجمللــس الــوطين للــصحافة وقــد قــام. هامقارنــة بــالفترة الــيت ســبقت
وقــوع ســبعة األول بوأفــاد . اإلعــالم  مــن وســائطالــسمعية والبــصرية بتنظــيم عمليــة االســتفادة

 إذاعـة تابعـة ألحـد        حمطـة  بـث   الثـاين   وعلـق  ،يف وقت الحق   رضت جزاءات بشأهنا  انتهاكات فُ 
  الــيت قــام هبــا بعــض يومــا ألهنــا غطــت أنــشطة احلمــالت االنتخابيــة ١٥ملــدة  اجملتمعــات احملليــة

  .ألنظمة املعمول هبال انتهاكا شكل ، مماملرشحنيا
  

  يوم االنتخابات وإعالن النتائج    
ــوبر بطريقــة ســلمية ومنظمــة  / تــشرين األول٣١أجريــت االنتخابــات الرئاســة يف    - ١٢ أكت

ــام  ــشكل عـ ــه   . بـ ــا جمموعـ ــا مـ ــارك فيهـ ــسبة   ٤ ٨٤٣ ٤٤٥وشـ ــا، بنـ ــة ٨٣,٧٣ناخبـ  يف املائـ
ــالغ عــددهم    مــن ــاخبني املــسجلني الب ــا،٥ ٧٢٥ ٧٢٠الن ــساء    ناخب ــن الن ــال كــبري م ــع إقب .  م

عملية االقتراع ممثلو املرشحني، وآالف املـراقبني الـوطنيني وممثلـو األحـزاب الـسياسية،                وراقب
وكـان مـن بـني الكيانـات الـيت أوفـدت بعثـات مـراقبني االحتـاد                  . ا مراقبـا دوليـ    ٤٢٣فضال عن   

األفريقــي، واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، واالحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب    
ــة، ومركــز كــارتر، وجمموعــة دول     ــة للفرانكفوني ــا، واالحتــاد األورويب، واملنظمــة الدولي أفريقي

يط اهلــادئ، والبعثتــان الدبلوماســيتان للواليــات املتحــدة  أفريقيــا ومنطقــة البحــر الكــارييب واحملــ 
  . األمريكية واليابان

ووقعت مشاكل تقنية يف بعض مراكز االقتراع، يتعلـق معظمهـا بتـأخر وصـول بعـض                   - ١٣
ــة      ــواد االنتخابي ــأخر وصــول امل ــراع، أو عــدم فهمهــم لإلجــراءات، أو ت . مــوظفي مراكــز االقت

ــذلك، فتحــت بعــض مراكــز اال    ــنح      ونتيجــة ل ــك، ُم ــع ذل ــأخر؛ وم ــا يف وقــت مت ــراع أبواهب قت
. الناخبون الذي كـانوا حاضـرين وقـت إغـالق مراكـز االقتـراع وقتـا كافيـا لـإلدالء بأصـواهتم                     
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 موظفا، مواقع االقتران يف مجيـع أحنـاء         ٦٢٣وزارت أفرقة األمم املتحدة، اليت تضم ما جمموعه         
ظفي اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة علـى حتديـد           البلد يوم االنتخابات ملراقبة العملية ومـساعدة مـو        

  . املشاكل وحلها بسرعة
ومل يبلــغ ســوى عــن . وظلــت احلالــة األمنيــة هادئــة يف مجيــع أحنــاء البلــد يــوم االقتــراع  - ١٤

ووفرت قوات األمن اإليفوارية األمن بفعالية، بـدعم مـن القـوات            . وقوع حوادث أمنية طفيفة   
 املتحـدة يف كـوت ديفـوار، وقـوة ليكـورن الفرنـسية، يف اجلنـوب                 احملايدة للعملية التابعة لألمـم    

والشمال وفقا للخطة األمنية اليت وضعها مركز القيادة املتكاملـة الـيت ُوقعـت يف أوائـل تـشرين                   
ــة هادئــة  . أكتــوبر/األول ــة يف املنــاطق احلدودي ــ. وظلــت احلال  األمــم املتحــدة يف ةوقامــت عملي

وباإلضـافة إىل   . تراع، بتعزيز الدوريات يف املنـاطق احلـساسة       كوت ديفوار، قبل وأثناء يوم االق     
ذلك، عقد قادة قوات الدفاع واألمن اإليفوارية، والقوات اجلديدة، ومركز القيـادة املتكاملـة،              
وعملية األمـم املتحـدة، وقـوة ليكـورن، اجتماعـات منتظمـة قبـل عمليـات االقتـراع مـن أجـل                       

  . مركز القيادة يف ياماسوكرو لتعزيز ترتيبات التنسيقحتسني الترتيبات األمنية، واستخدموا 
ــادة   ٦ ٦٠٠ويف يــوم االنتخابــات مت نــشر مــا جمموعــه     - ١٥  عــضو مــن أعــضاء مركــز القي

 عــضو متــوخى يف االتفــاق التكميلــي الرابــع التفــاق واغــادوغو   ٨ ٠٠٠مــن أصــل (املتكاملــة 
وبينمــا . والــشمالية مــن البلــد مركــزا خمتلطــا يف األجــزاء الوســطى والغربيــة  ٢١يف ) الــسياسي

ــاك ســوى    مل ــشر       ١ ١٠٠يكــن هن ــات، مت ن ــل االنتخاب ــز قب ــادة املرك ــون حتــت قي ــضو يعمل  ع
 عـضو مـن قـوة الـدفاع         ٢ ٨٠٠ عضو من القوات اجلديـدة و        ٢ ٥٠٠(عضو إضافيني    ٥ ٣٠٠
ومع ذلك، ظل افتقـارهم إىل      . أكتوبر/ تشرين األول  ٣٠من عناصر الشرطة والدرك يف      ) واألمن

أكتــوبر، ظلــت / تــشرين األول٣١وبعــد انتخابــات . ملعــدات الكافيــة ووســائل النقــل مثــار قلــقا
. قوات الشرطة اإلضافية تعمل ملـدة أسـبوع تقريبـا يف األلويـة املختلطـة قبـل العـودة إىل وحـداهتا                

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ومن املتوقع أن يعاد نشرها قبل اجلولة الثانية من االنتخابات يف 
 مركـز مـن     ٢٠ ٠٠٠وبدأ فرز األصوات مباشرة بعد إغالق صناديق االقتراع يف حنو             - ١٦

مث ُنقلــت . مراكــز االقتــراع حبــضور ممثلــي املرشــحني، فــضال عــن املــراقبني الــوطنيني والــدوليني 
كشوف إحصاء األصوات إىل مكاتب اللجان االنتخابية باملقاطعات واألقـاليم، مث نقلـت منـها        

ووقــع بعــض التــأخري يف نقــل كــشوف اإلحــصاء مــن   . اجلدولــة يف أبيــدجاناملــواد إىل مركــز 
مراكــز االقتــراع إىل مكاتــب اللجــان االنتخابيــة احملليــة نظــرا إىل انعــدام وســائل النقــل، وفــشل  
النقل اإللكتروين يف بعض املواقـع، ورفـض بعـض مـوظفي االقتـراع تقـدمي النتـائج الرمسيـة قبـل                     

وباإلضــافة إىل ذلــك، مت اإلبــالغ عــن بــضعة خمالفــات،  . قة هلــمتلقــي البــدالت املتبقيــة املــستح
ومــع ذلــك مل تتــأثر كــثريا نتيجــة التــصويت   . يف ذلــك ســرقة بطاقــات االقتــراع وعرقلتــها   مبــا
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وقدمت عمليـة األمـم املتحـدة الـدعم اللوجـسيت، األمـر الـذي               . خمالفة من هذه املخالفات    بأي
من وصــول مجيــع كــشوف اإلحــصاء يف  شــكل عنــصرا حامســا يف احلــد مــن التــأخريات، وضــ  

واسـتمرت يف األسـابيع التاليـة لتـاريخ         . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٣أبيدجان يف موعـد مل يتجـاوز        
أكتوبر، مظاهرات موظفي االقتراع الذين يطـالبون باملـدفوعات   / تشرين األول ٣١االقتراع يف   

  . املتبقية املستحقة هلم
نـوفمرب، بالـشعب اإليفـواري      / تشرين الثـاين   ١در يف   وقد أشاد األمني العام يف بيان ص        - ١٧

نظرا إىل أنه مارس حقه يف التصويت بطريقة سلمية، ودعى األطـراف واملرشـحني اإليفـواريني                
. إىل قبول النتائج املعلنة املصدق عليها، وتسوية أية شكاوى من خـالل اآلليـات املنـشأة قانونـا          

  .لة يف لقاءاته مع املرشحني الثالثة الرئيسينيونقل املمثل اخلاص لألمني العام نفس الرسا
 / تــشرين الثــاين ٢ و ١وأعــرب املراقبــون الــدوليون، يف بيــانني منفــصلني صــدرا يف        - ١٨

نوفمرب، عن ارتيـاحهم عمومـا إزاء إجـراء االنتخابـات، يف حـني أقـروا بـبعض أوجـه القـصور،              
وحدد املراقبـون   .  حادث كبري  وأبدوا إعجاهبم باإلقبال القوي على التصويت وعدم وقوع أي        

بعــض الــصعوبات اللوجــستية واإلجرائيــة، مبــا يف ذلــك التــأخريات يف تــسليم املــواد االنتخابيــة   
األساســية يف مجيــع أحنــاء البلــد، وافتقــار بعــض مــوظفي االقتــراع إىل التــدريب، وعــدم كفايــة   

كـر بعـض املـراقبني      وذ. توزيع املعلومات علـى النـاخبني بـشأن اإلجـراءات يف يـوم االنتخابـات              
أهنـم أشـاروا إىل    إال. الدوليني أيضا أهنم منعوا من مراقبة عملية الفرز يف بعض مراكز االقتـراع   

أنه قد أتيحت عموما فرص متكافئة أمام املرشحني لالستفادة من وسـائل اإلعـالم خـالل فتـرة                
، وأن اهلـدوء قـد      االنتخابات الرمسية، مبـا يف ذلـك علـى شاشـات التلفزيـون اإليفـواري الرمسـي                

  . ساد أثناء فترة احلملة االنتخابية
أكتـوبر وإعـالن النتـائج      / تـشرين األول   ٣١وخالل الفترة الفاصلة بـني االنتخابـات يف           - ١٩

. املؤقتة كثرت التكهنات عن إحصاء األصوات وجدولتها، مما أسهم يف إثارة بعـض التـوترات              
 واألمـن، اجلنـرال فيليـب مـانغو، الـسكان يف      ويف أبيدجان، دعا رئيس هيئة أركان قوة الـدفاع       

ــشرين الثــاين ٣ ــوفمرب، إىل العــودة إىل ممارســة وظــائفهم واحلفــاظ علــى اهلــدوء   / ت ونــشرت . ن
 تـشرين   ٣ويف  . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢اللجنة االنتخابية املستقلة النتائج اجلزئية األولية مساء        

دميقراطي لكـوت ديفـوار، بيانـا زعـم فيـه           نوفمرب، أصدر حزب السيد بيدييـه، احلـزب الـ         /الثاين
ودعـا  . حدوث خمالفات وعـدم شـفافية عمليـة إحـصاء األصـوات ووجـود تـضارب يف النتـائج                  

  . احلزب اللجنة إىل وقف اإلعالن عن النتائج املؤقتة، وطلب إعادة فرز األصوات
ائج املؤقتـة   نوفمرب، أعلنت اللجنـة النتـ     / تشرين الثاين  ٤ويف الساعات األوىل من صباح        - ٢٠

 يف املائة مـن األصـوات، يليـه    ٣٨,٠٤وحصل الرئيس غباغبو على نسبة     . لالنتخابات الرئاسية 
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 مرشـحا مـن   ١١، وحـصل   ) يف املائـة   ٢٥,٢٤(والسيد بيدييه   )  يف املائة  ٣٢,٠٧(السيد واتارا   
ومل حيــصل أي مرشــح مبفــرده علــى . املرشـحني اآلخــرين علــى مــا جمموعــه حنــو أربعــة يف املائــة 

غلبيـــة مطلقـــة مـــن األصـــوات ختـــول لـــه، حـــسب نـــص الدســـتور، الفـــوز يف اجلولـــة األوىل   أ
  . االنتخابات من
ــه بــالقرب مــن مقــر احلــزب يف أبيــدجان يــوم       - ٢١  تــشرين ٤وتظــاهر أنــصار الــسيد بيديي

ــاين ــة، إال أهنــم مل يلجــأوا إىل       /الث ــات زعمــوا حــدوثها يف العملي ــى خمالف ــوفمرب احتجاجــا عل ن
نـوفمرب، شـارك حـزب االحتـاد مـن أجـل الدميقراطيـة والـسالم يف                 /تشرين الثاين  ٤ويف  . العنف

ويف . كوت ديفوار الـذي يتبعـه الـسيد مـابري تـواكيس، يف الـدعوة إىل إعـادة فـرز األصـوات                     
 مؤيد من مؤيدي احلزب الـدميقراطي لكـوت ديفـوار    ٥٠٠نوفمرب، قام حوايل    /تشرين الثاين  ٥

 الـــسيد بيدييـــه، للتعـــبري عـــن عـــدم رضـــاهم عـــن نتـــائج مبظـــاهرة ســـلمية يف داوكـــرو، معقـــل
واستمرت مظاهرات أنصار ذلك احلزب علـى نطـاق أضـيق، وأفيـد بـأن               . االنتخابات الرئاسية 

 خـالل العمليـة     تأعضاء اجلبهة الشعبية اإليفواريـة أعربـوا عـن قلقهـم أيـضا إزاء وقـوع خمالفـا                 
 جتمـع اهلـوفيتيني مـن أجـل الدميقراطيـة      نـوفمرب، أصـدر حتـالف   / تشرين الثـاين   ٦ويف  . االنتخابية

يف اجلولة األوىل، أعلن فيـه الـسيد        “ خمالفات خطرية ”والسالم املعارض بيانا زعموا فيه وقوع       
  . واتارا انضمامه إىل دعوة احلزب الدميقراطية لكوت ديفوار اليت طالبت بإعادة فرز األصوات

وإمجـايل عـدد   .  عـدد مراكـز االقتـراع    وتستند هذه املـزاعم إىل االخـتالف اإلمجـايل يف           - ٢٢
 مركــز اقتــراع يف حــني مل يــصدر ســوى  ٢٠ ٠٧٣كــان هنــاك (كــشوف اإلحــصاء الــصادرة 

، وجــاء ذلــك بــسبب دمــج مراكــز االقتــراع يف   ) كــشف إحــصاء يــوم االنتخابــات ١٩ ٨٥٤
وباإلضـافة  . املباين العامة الكبرية وإلغاء كشوف اإلحـصاء وبعـض مراكـز االقتـراع يف اخلـارج               

 ناخبـا علـى القائمـة    ٥ ٧٢٥ ٧٢٠(إىل ذلك، كان هناك تفـاوت يف عـدد النـاخبني املـسجلني            
 ناخبــا يف اإلعــالن عــن النتــائج املؤقتــة، ممــا أدى إىل وجــود ٥ ٧٨٤ ٤٩٠النهائيــة للنــاخبني و 

، نــشأ عــن إدالء أفــراد األمــن ومــوظفي االنتخابــات بأصــواهتم يف ) ناخبــا٥٨ ٧٧٠تبــاين بلــغ 
وعلــى إثــر   . ت يف مكــان تــسجيلهم  الــيت يعملــون فيهــا بــدال مــن التــصوي     مراكــز االقتــراع 

 أكــرب مــن عــدد أصــدرت بعــض مراكــز االقتــراع كــشوف إحــصاء بعــدد مــن األصــوات ذلــك
  .الناخبني املسجلني

نـوفمرب، أعلـن اجمللـس الدسـتوري النتـائج النهائيـة للجولـة األوىل             / تشرين الثـاين   ٦ويف    - ٢٣
صدقا بذلك على صحة النتائج املؤقتة اليت أعلنتها اللجنة االنتخابيـة           من االنتخابات الرئاسية، م   

ووفقا للدستور، ستعاد انتخابات الرئاسة بني الـرئيس غبـاغبو والـسيد واتـارا، ألهنمـا         . املستقلة
. املرشحان احلاصالن على أعلى نسبة من األصوات، وعدم حصول أيهما على الغالبية املطلقـة             
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توري أنـه مل ُتقـدم أي طعـون إىل اجمللـس يف غـضون اإلطـار الـزمين                   وذكر رئـيس اجمللـس الدسـ      
كمـا أشـار اجمللـس إىل أنـه     . ومع ذلك، فقد طعنت أحزاب املعارضـة يف صـحة ذلـك          . القانوين

غـري  . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢١كان من املقرر إجراء جولة ثانية مـن االنتخابـات الرئاسـية يف              
نوفمرب بعد اجتماع جمللس الوزراء أن اجلولـة        /رين الثاين  تش ٩أن رئيس الوزراء سورو أعلن يف       

 / تــشرين الثــاين٢٨الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية ســتعقد، حــسب مــا هــو مقــرر أصــال، يف 
وقد وقع الـرئيس غبـاغبو املرسـوم ذي الـصلة           . نوفمرب، نظرا إىل الصعوبات التقنية واللوجستية     

ــوم  ــة  . يف نفــس الي ــة االنتخابي ــستقلة، يف وأصــدرت اللجن ــاين ١٠امل ــشرين الث ــا  / ت ــوفمرب، بيان ن
أشــارت فيــه إىل أن احلملــة االنتخابيــة للجولــة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية ســتعقد خــالل  

نوفمرب، ودعت املرشحني إىل أن تكـون احلمـالت سـلمية      / تشرين الثاين  ٢٦ إىل   ٢٠الفترة من   
  . ومنظمة كما كانت يف اجلولة األوىل

نوفمرب، أصدرت جتمع اهلـوفيتيني مـن أجـل الدميقراطيـة والـسالم             /رين الثاين  تش ٧ويف    - ٢٤
ويف . بيانا، دعا فيـه الـسيد بيدييـه أنـصاره إىل التـصويت لـصاحل الـسيد واتـارا يف اجلولـة الثانيـة                     

نوفمرب، تعهد السيد واتارا علنا بأنه يف حالـة فـوزه، سـوف يتقاسـم الـسلطة                 / تشرين الثاين  ١٠
  . مع السيد بيدييه

  
  عملية التصديق    

، صــدق املمثــل اخلــاص )٢٠٠٧ (١٧٦٥ مــن قــرار جملــس األمــن ٦متــشيا مــع الفقــرة   - ٢٥
 تـــشرين ١٢لألمـــني العـــام صـــراحة علـــى نتـــائج اجلولـــة األوىل مـــن االنتخابـــات الرئاســـية يف 

، الــذي أشــري إليــه يف “إطــار املعــايري اخلمــسة للتــصديق”واســتند التــصديق إىل . نــوفمرب/الثــاين
 مــن التقريــر املرحلــي الــسادس عــشر عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار   ٣٢فقــرة ال
)S/2008/250 .(      ــيم ــل اخلــاص مــن تقي وحيــدد اإلطــار املعــايري القياســية العامــة الــيت متكــن املمث
ــا ــي م ــسكان        ) أ: (يل ــشاركة ال ــيح م ــات تت ــسابقة لالنتخاب ــرة ال ــة خــالل الفت ــة آمن وجــود بيئ

حـــصول مجيـــع ) ج(مشوليـــة العمليـــة االنتخابيـــة؛ ) ب( العمليـــة؛ واملرشـــحني بـــشكل تـــام يف
املرشحني على فرص متكافئة يف االستفادة من وسائل اإلعـالم اخلاضـعة للدولـة، ومـدى حيـاد        

حتديــد نتــائج ) هـــ(مــصداقية قائمــة النــاخبني وقبوهلــا مــن مجيــع األطــراف؛ ) د(هــذه الوســائل؛ 
  . بول تلك النتائجاالنتخابات من خالل عملية فرز شفافة وق

وراقب املمثل اخلاص تلك العملية وقيمها عن كثب، مبا يف ذلك تـسجيل املرشـحني،                 - ٢٦
ــراع، وإعــالن اللجنــة          ــة، وعمليــات االقت ــاخبني وبطاقــات اهلويــة الوطني ــع بطاقــات الن وتوزي

 خلـص بعـد     وقـد . االنتخابية املستقلة النتائج املؤقتة، وإعالن اجمللس الدستوري النتـائج النهائيـة          
حتليل وتقييم شاملني للنتائج النهائية اليت أسفرت عنها اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية                 
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إىل استنتاج مفاده أن العملية، من بدايتها وحىت إعالن النتـائج النهائيـة، كانـت عمومـا سـلمية                   
ن املخالفـات  وذكـر أ . ودميقراطية، وأنـه مت حتديـد نتـائج االنتخابـات مـن خـالل عمليـة شـفافة               
  . املبلغ عنها كانت طفيفة يف طبيعتها ومل تؤثر يف النتائج تأثريا جوهريا

  
  إعادة توحيد البلد والقضايا املتصلة باألمن  -باء   

 كـانون   ٢٢حيدد االتفاق التكميلي الرابع التفاق واغادوغو الـسياسي، الـذي ُوقـع يف                - ٢٧
صلة بإعادة توحيـد البلـد، مبـا يف ذلـك ختـزين             ، طرائق تنفيذ اجلوانب املت    ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

أســلحة املقــاتلني الــسابقني يف القــوات املتحاربــة ســابقا؛ وتفكيــك امليليــشيات؛ وإعــادة إطــالق 
عمليــة إعــادة توحيــد قــوات الــدفاع واألمــن اإليفواريــة والقــوات اجلديــدة؛ واســتكمال إعــادة   

ــد، مبــا      ــع أحنــاء البل ــشكل فعــال علــى مجي ــة ب  corps prefectoral يف ذلــك بــسط ســلطة الدول
  . واهليئة القضائية وهيئة الشؤون املالية وهيئة اجلمارك) السلطات احمللية(

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير اختــذت خطــوات هامــة فيمــا يتعلــق بــرتع الــسالح      - ٢٨
ــاتلي        ــع مق ــة جتمي ــشروع يف عملي ــها ال ــد، ومن ــد البل ــة بإعــادة توحي واجلوانــب األخــرى املتعلق

قوات اجلديـدة الـسابقني يف بـواكي، وسـيغيال، وكورهوغـو، ومـان، والبـدء يف دفـع بـدالت                     ال
التسريح إىل املقاتلني السابقني يف عدد من املواقع؛ ونشر القوات اجلديـدة ومـسؤولية اجلمـارك                

  . احلكوميني بصورة مشتركة على املواقع احلدودية
ا فاسو كومباوري، مع االرتيـاح      أغسطس، الحظ امليسر، رئيس بوركين    / آب ٢٨ويف    - ٢٩

ــاق          ــع التف ــي الراب ــاق التكميل ــا يف االتف ــصوص عليه ــة املن ــام املتبقي ــذ امله ــة لتنفي ــود اجلاري اجله
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، عقـــد اإلطـــار االستـــشاري الـــدائم اجتماعـــا يف  . واغـــادوغو الـــسياسي

غبـاغبو ورئـيس    سـبتمرب حتـت رعايـة امليـسر، ومبـشاركة مـن الـرئيس               / أيلـول  ٢١واغادوغو يف   
الوزراء سورو وزعيمي حزيب املعارضة، السيد بيدييه والسيد واتارا، أصـدر علـى إثـره اإلطـار                  
بيانا ينوه فيه بالتقدم احملـرز فيمـا يتعلـق بإعـادة توحيـد البلـد، وعلـى وجـه اخلـصوص عمليـات                       

أيـضا  وأثـىن اإلطـار     . جتميع عناصر القوات اجلديدة يف بـواكي، وسـيغيال، وكورهوغـو، ومـان            
على التقـدم احملـرز يف اسـتعادة سـلطة الدولـة، مبـا يف ذلـك نـشر مـوظفي اجلمـارك يف بـواكي،                          
وبوغــو، وفريكيــسيدوغو، وكورهوغــو، ومــان، ووانغولودوغــو، وحــث األطــراف اإليفواريــة   

وفيمـا يتعلـق بتـسجيل النـاخبني     . على إجناز املهام املنصوص عليها يف االتفـاق التكميلـي الرابـع          
ــهم      ذكــر اإلطــا  ــسن التحقــق مــن هويت ــذين مل يت ــضا أن األشــخاص ال ــدائم أي ــشاري ال ر االست

 شــخص، ينبغــي أن تتــاح أمــامهم فرصــة عــرض      ٥٥ ٠٠٠ألســباب تقنيــة، البــالغ عــددهم    
  . قضاياهم على هيئة تقنية خمصصة ُتنشأ بعد االنتخابات
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يتعلـق بـرتع   ومل يكتمل بعد عـدد كـبري مـن املهـام املنـصوص عليهـا يف االتفـاق، فيمـا                  - ٣٠
السالح وإعـادة توحيـد البلـد، منـها نـزع سـالح مقـاتلي القـوات اجلديـدة الـسابقني وتفكيـك                       
امليليشيات؛ وإعادة توحيد قوات الدفاع واألمن اإليفواريـة؛ وإعـادة بـسط سـلطة الدولـة علـى           

ؤون مجيع أحناء البلـد، مبـا يف ذلـك إعـادة نـشر الـسلطات احملليـة، واهليئـة القـضائية، وهيئـة الـش                  
  . املالية، وهيئة اجلمارك؛ ومركزية خزانة الدولة

  
  نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم وتفكيك امليلشيات    

 مقاتـل سـابق مـن القـوات اجلديـدة      ٥ ٠٠٠بدأت رمسيا عمليات نزع سالح وجتميـع        - ٣١
يـة، يف كـل مـن بـواكي، يف          ممن وقـع علـيهم االختيـار لالنـضمام إىل القـوات املـسلحة اإليفوار              

يونيـــه، / حزيـــران١٥أغـــسطس، وكورهوغـــو، يف / آب٢٠أغـــسطس، وســـيغيال يف /آب ٢٧
وقـد  . أغسطس، واستمرت هـذه العمليـات طـوال الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             / آب ٢٤ومان يف   

أكتـوبر يف مجيـع املواقـع األربعـة،         / تـشرين األول   ٣١بلغ عـدد العناصـر الـيت مت جتميعهـا، حـىت             
 عنصر من املقرر إدماجهم يف اجليش اجلديـد، علـى النحـو             ٥ ٠٠٠ عنصرا، من أصل     ٣ ٦٢٩

ومع ذلك ما زالت عمليات التجميع تواجـه بعـض   . املنصوص عليه يف االتفاق التكميلي الرابع     
الــصعوبات، ال ســيما فيمــا يتعلــق بعــدم كفايــة املــوارد الالزمــة لتــشغيل مواقــع جتميــع ودعــم     

ــم   ــسابقني، رغ ــاتلني ال ــدعم       املق ــدمت بعــض ال ــوار ق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم  أن عملي
وقد أدت هذه الصعوبات إىل عـدم إمكانيـة جتميـع غالبيـة املقـاتلني               . اللوجسيت لتلك العمليات  

ــادة القــوات     . الــسابقني بــشكل دائــم  ــاطق قي ــع، أعيــد تنظــيم من ــة التجمي ــالتوازي مــع عملي وب
أفرقــة إعطــاء  ”ىل أربــع أفرقــة تــسمى   اجلديــدة واخنفــض عــددها مــن عــشر منــاطق قيــادة إ      

  . يف كل من، بواكي وسيغيال وكورهوغو ومان“ التعليمات
ويف الوقت نفسه، استمرت عمليات نزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعـادة              - ٣٢

 مقـــاتال ٣٢ ٧٧٧وهنـــاك . إدمـــاجهم يف القـــوات اجلديـــدة طـــوال الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير
 مقـاتالً؛ وضـم     ٢٣ ٧٧٧تـسريح   :  املـسجلني سـيوزعون علـى النحـو التـايل          من املقاتلني  سابقا
وحبلـول  .  مقاتل يف مركز القيادة املتكاملة     ٤ ٠٠٠مقاتل إىل اجليش اجلديد؛ وإدماج       ٥ ٠٠٠
إال أنـه مل جتمـع سـوى كميـة حمـدود            .  مقاتـل  ١٧ ٦٠١أكتوبر، مت تـسريح     /تشرين األول  ٣١

خدام، أثنـاء عمليـة نـزع الـسالح وقـد مت ختـزين هـذه                من األسلحة، معظمها غـري صـاحل لالسـت        
ســبتمرب، بــدأت احلكومــة يف دفــع  /ويف أيلــول. األســلحة يف أمــاكن آمنــة تابعــة لألمــم املتحــدة 

بدالت تسريح للمقاتلني السابقني يف القوات اجلديدة يف كل من بونا وبونديايل وكورهوغـو،              
 فرنـك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة           ١٠٠ ٠٠٠ مقـاتال مبلـغ قـدره        ١ ١٧٠وُدفع ملا جمموعه    

ومشلـت املـدفوعات أفرقـة أخـرى مـن أفرقـة إعطـاء           . لكل واحد منهم  )  دوالر ٢٠٠(األفريقية  
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ويف الوقــت نفــسه، . التعليمــات، ويتوقــع أن تــستمر تلــك املــدفوعات بعــد إجــراء االنتخابــات 
 / تـشرين الثـاين    ١٠جتمع عدد مـن املقـاتلني الـسابقني واألشـخاص املتـضررين مـن الـرتاع يـوم                   

  . نوفمرب يف بواكي للمطالبة باحلصول على بدالت إعادة اإلدماج
ــرة، حيــث مت فقــط        - ٣٣ ــها مــا زالــت متعث ــة نــزع ســالح امليليــشيات وحل ورغــم أن عملي

ــسريح   عــضوا مــن أعــضاء امليليــشيات الــذين مت     ٣٧ ٤٥١ عنــصرا مــن جممــوع   ١٧ ٣٠١ت
القـوات اجلديـدة إىل أن تطالـب امليليـشيات          أدى دفـع بـدالت تـسريح لعناصـر           تصنيفهم، فقـد  

 فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيـة        ٥٠٠ ٠٠٠بدفع البدالت املتأخرة وقيمتها حوايل      
ومت . لكل شخص، على النحـو املنـصوص عليـه يف االتفـاق التكميلـي الرابـع               )  دوالر ١ ٠٠٠(

  . دجامي وبانغولو ودالوااإلبالغ عن احتجاج مجاعات امليليشيات السابقة يف كل من أ
 ١ ٠٠٠ املرحلــة األوىل مــن مبــادرة  ٢٠١٠وقــد اختتمــت يف وقــت ســابق مــن عــام     - ٣٤

 مـشروعا   ٥٣٩مشروع صغري، الـيت ميوهلـا صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، حيـث أتـاح                     
وبــــدأت املرحلــــة الثانيــــة مــــن الربنــــامج يف .  مــــستفيدا٣ ٦٣٧الفرصــــة إلعــــادة اســــتيعاب 

 مببلغ إضـايف قـدره مليـون دوالر مقـدم مـن صـندوق بنـاء الـسالم حيـث                    ٢٠١٠مرب  سبت/أيلول
ــن     ــر مـ ــرة أكثـ ــامج مباشـ ــيفيد الربنـ ــات  ١ ٢٠٠سـ ــن املقـ ــل مـ ــوات   مقاتـ ــسابقني يف القـ لني الـ

وعناصــر امليليــشيات واجلماعــات والفئــات الـضعيفة املتــضررة مــن الــرتاع، والــشباب   اجلديـدة، 
  . املعرضني للخطر

  
  ة الدولة ومركزية شؤون اخلزانة إعادة بسط سلط    

واسـتمر املـسؤولون    . أُحرز تقدم حمدود حنـو حتقيـق مركزيـة شـؤون اخلزانـة احلكوميـة                - ٣٥
ويف الوقـت نفـسه، أجـري       . عن القوات اجلديدة يف فرض ومجع الضرائب وإيـرادات اجلمـارك          

جهم يف دائـرة    يوليه هبـدف إدمـا    / متوز ٢٩تدريب على مدى يومني ملقاتلي القوات اجلديدة يف         
ــة  ــارك الوطني ــو يف    . اجلم ــو ووانغولودوغ ــول٧وأقيمــت احتفــاالت يف بوج ســبتمرب، ويف / أيل

 ضـابطاً   ١٣٨سبتمرب مبناسبة نشر مـا جمموعـه        / أيلول ٨بواكي وفريكيسيدوغو وكورهوغو يف     
ومــع ذلــك، فهــم ال يعملــون بكامــل  . مــن ضــباط اجلمــارك ممــن ينتمــون إىل القــوات اجلديــدة 

اآلن ألن القوات اجلديدة ما زالـت تـسيطر علـى هـذه املنـاطق، ومـا زالـت جتمـع                     طاقتهم حىت   
ويف الوقــت نفــسه، جيــري تعــيني ضــباط اجلمــارك املعــارين الثمانيــة   . الــضرائب غــري املــشروعة

الــذين ســتقوم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار بتــوزيعهم يف املنطقــة الــشمالية لتقــدمي     
  . املشورة والدعم الالزمني ملسؤويل اجلمارك الوطنيني

وفيمــا يتعلــق بالــسلطة القــضائية، فــإن احملكمــتني اللــتني أغلقتــا يف أعقــاب مظــاهرات،    - ٣٦
، حـسب مـا هـو موضـح         )كمة كـاتيوال املؤقتـة    حمكمة مان االبتدائية وحم    (٢٠١٠فرباير  /شباط
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/ ، عاودهتــا العمــل يف آب(S/2010/245) ٢٠١٠مــايو /يف تقريــر األمــني العــام الــصادر يف أيــار 
. ، وأصبحتا قادرتني على النظر يف الطعون املتعلقـة بالقائمـة األوليـة للنـاخبني              ٢٠١٠أغسطس  

ة عـاودت مجيعهـا العمـل رمسيـا،         ورغم أن اإلحدى عشرة حمكمة املوجودة يف املنطقـة الـشمالي          
ــها بعــد نتيجــة الســتمرار عجزهــا عــن حتقيــق        ــواكي عمل فلــم متــارس حمكمــة االســتئناف يف ب

عالوة على ذلـك، ليـست احملـاكم يف وضـع يـسمح هلـا بالتعامـل                 . النصاب القانوين من القضاة   
ملـون  مع أي مسائل جنائية نظـراً إىل عـدم وجـود ضـباط للـشرطة القـضائية وقـوات لألمـن يع                     

بشكل سليم، ويف الوقت نفسه، مـا زالـت عمليـة إعـادة توزيـع مـوظفي الـسجون اإليفـواريني              
  . على مرافق السجون يف الشمال معلقة

  
  نشر عناصر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - رابعا  

  العنصر العسكري  -ألف   
 األمــم املتحــدة يف نــوفمرب، كــان قــوام القــوة العــسكرية لعمليــة  / تــشرين الثــاين٢٢يف   - ٣٧

ــزال    ــوار ال ي ــهم   ٧ ٧٥٠كــوت ديف ــن بين ــردا، م ــديا و ٧ ٤٧٤ ف ــا عــسكريا  ١٨٣ جن  مراقب
 فرداً، من بينـهم     ٧ ٧٩٢ ضابطا من ضباط األركان، مقابل حد أقصى مأذون به قوامه            ٩٣ و

 جندي إضايف سيعملون ملدة تـصل إىل سـتة أشـهر مـن أجـل تعزيـز األمـن خـالل الفتـرة                        ٤٠٠
ــة، ــن      االنتخابي ــرار جملــس األم ــه مبوجــب ق ــأذون ب ــى النحــو امل ــد مت ). ٢٠١٠ (١٩٤٢ عل وق

وسـرية واحـدة إضـافية      )  جنـدي  ٢٠٠(االنتهاء من نشر سرية واحدة إضـافية يف ياموسـوكرو           
  . أكتوبر/ تشرين األول١٨يف )  جندي٢٠٠(يف أبيدجان 

قريــر األمــني ، وبنــاًء علــى التوصــية الــيت وردت يف ت)٢٠١٠ (١٩٣٣وعمــالً بــالقرار   - ٣٨
، مت االنتــهاء مــن إعــادة تــشكيل العنــصر العــسكري لتعزيــز ٢٠١٠مــايو /العــام الــصادر يف أيــار

ومشـل ذلـك تعـديل نـشر القـوات احلاليـة هبـدف             . سـبتمرب / أيلـول  ٣٠قدرته على االستجابة يف     
اال زيادة تركيز القوات يف املناطق احلرجة، وحتقيقا لتلك الغاية، مت نقل سـرية مـشاة مـن داباكـ      

إىل بواكي لتعزيـز االحتيـاطي يف القطـاع، وأعيـد تـشكيل كتيبـة قـوة االحتيـاط التابعـة لعمليـة                       
إضـافة إىل ذلـك، مت نـشر وحـدة          . األمم املتحدة يف ياماسـوكرو إلنـشاء فـصيلة مقاتلـة إضـافية            

طريان عسكري جمهزة بثالث طائرات هليكوبتر عـسكرية خفيفـة متعـددة األغـراض يف غـرب                 
جـل ســد الثغــرة احلاليـة، جزئيــا، يف قـدرة الطــريان العــسكري التـابع لعمليــة األمــم     دالـوا، مــن أ 

  . املتحدة
واستكماالً للتدابري اليت أُختذت بالفعل لتعزيـز عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                    - ٣٩

، ورغـم أن الوضـع      )٢٠١٠ (١٩٤٢قبل االنتخابات حسب ما أذن به جملس األمن يف قـراره            
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أكتـوبر، واصـلت    / تـشرين األول   ٣١ت ديفوار ظـل هادئـا يف أعقـاب انتخابـات            األمين يف كو  
عملية األمم املتحدة النظـر يف اخليـارات املتاحـة الـيت تكفـل مواصـلة عمليـة التعزيـز إذا اقتـضي                       

ومن مث تستطلع األمانة العامـة إمكانيـة        . الوضع ذلك خالل الفترة املتبقية من العملية االنتخابية       
ألصول اجلوية مؤقتاً من بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عملية األمم املتحـدة يف               نقل القوات وا  

كوت ديفوار، حسب املطلوب يف إطار ترتيبات التعاون فيما بني البعثات املنـصوص عليهـا يف             
 مــن قــرار جملــس ٦والفقــرة ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩ مــن قــرار جملــس األمــن  ٦ إىل ٤الفقــرات مــن 

  ). ٢٠١٠ (١٩٣٨األمن 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اضطلع العنصر العسكري باملهام املوكلـة إليـه حبمايـة        - ٤٠

إضـافة  . موظفي األمم املتحدة واملعدات واملنشآت أثناء الدوريات وأثنـاء مهـام احلراسـة الثابتـة       
ــواد            إىل ذلــك، ســاعد العنــصر العــسكري اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة علــى نقــل وتوزيــع امل

ابيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد قبــل االنتخابــات، وعلــى مجــع املــواد االنتخابيــة احلــساسة بعــد   االنتخ
ومتاشيا مع املهام األمنيـة أثنـاء االنتخابـات، قـدمت عمليـة األمـم املتحـدة املـساعدة               . التصويت

إىل مركــز القيــادة املتكاملــة، وعملــت عــن كثــب مــع قــوات الــدفاع واألمــن اإليفواريــة وقــوة   
رنـسية، للحفـاظ علـى األمـان الـالزم للجولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية الـيت                     ليكورن الف 
  .أكتوبر/ تشرين األول٣١جرت يف 

.  جنــدي مت نــشرهم يف منطقــة أبيــدجان ٩٠٠ومــا زال قــوام قــوة ليكــورن الفرنــسية    - ٤١
، ترخيـصه لقـوة ليكـورن بتقـدمي        )٢٠١٠ (١٩٣٣وكان جملس األمن قد مدد، مبوجب قـراره         

ــة األمــم املتحــدة، داخــل حــدود نــشر   الــد تلــك القــوات وحــسب قــدراهتا، حــىت   عم إىل عملي
وإضـافة إىل محايــة املنـشآت الرئيـسية يف أبيـدجان، مبــا يف     . ٢٠١٠ديـسمرب  /كـانون األول  ٣١

ذلك املطار، واصلت قوة ليكورن يف حدود قدراهتا مساعدة عملية األمـم املتحـدة علـى تقـدمي       
  .إليفواريةاالدعم إىل قوات األمن 

  عنصر الشرطة  -باء   
نــوفمرب، بلــغ قــوام الــشرطة يف عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت   / تــشرين الثــاين١٩يف   - ٤٢

 إمـرأة،   ١٩ مستـشارا مـن مستـشاري الـشرطة، مـن بينـهم              ٤٣٣ فـردا، منـهم      ١ ٣٢٩ديفوار  
. دا فـر ١ ٤٥٠ ضابطا يف وحداهتا الست املشكلة، مقابل حد أقصى مأذون بـه قوامـه             ٨٩٧ و

، زيـادة قـوام وحـدات الـشرطة املـشكلة مبقـدار             )٢٠١٠ (١٩٤٢وأقر جملس األمن، يف قـراره       
.  ضابط ملدة تصل إىل ستة أشهر، مـن أجـل تعزيـز الترتيبـات األمنيـة خـالل االنتخابـات                    ٥٠٠

ــشرطة املــشكلة يف       ــضباط اإلضــافيني يف وحــدات ال ــشر ال ــهاء مــن ن ــد مت االنت ــشرين ١٨وق  ت
، وبالتوصــية الــواردة يف  )٢٠١٠ (١٩٣٣ة إىل ذلــك، وعمــالً بــالقرار   إضــاف. أكتــوبر/األول
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ــار   ــر األمــني العــام الــصادر يف أي ــة قــوام العنــصر العــسكري   ٢٠١٠مــايو /تقري ، أعيــدت موازن
  .  ضابط شرطة إىل وحدات الشرطة املشكلة القائمة٥٠وعنصر الشرطة مما أدى إىل إضافة 

ألمـــم املتحـــدة يف تقـــدمي املـــشورة والـــدعم واســـتمر عنـــصر الـــشرطة التـــابع لعمليـــة ا  - ٤٣
ــادة      ــة وغريهــا مــن وكــاالت إنفــاذ القــوانني، وإىل مركــز القي اللوجــسيت إىل الــشرطة اإليفواري
املتكاملة بوجه خاص، من خالل التـدريب واملـشاركة يف املواقـع يف اجلـزأين الـشمايل والغـريب                   

حنة، يف وضع وتنفيذ مـشاريع لبنـاء        واستمر عنصر الشرطة باالشتراك مع اجلهات املا      . من البلد 
قدرات وكاالت إنفاذ القـوانني اإليفواريـة يف جمـاالت مثـل التـدريب، وعلـوم الطـب الـشرعي                    

وعقـدت الـشرطة عـدة حلقـات عمـل لتـدريب وكـاالت إنفـاذ القـوانني            . وأخالقيات الـشرطة  
ب وإدارة اإليفواريــة علــى تــوفري األمــن خــالل االنتخابــات، مــع التركيــز علــى مكافحــة الــشغ  

  . النظام العام
  

  حقوق اإلنسان  -خامسا  
ــة حقــوق اإلنــسان يف هــذا البلــد مثــار قلــق     - ٤٤ فقــد تعــرض مــدنيون، يف  . مــا زالــت حال

اجلــزءين الــشمايل واجلنــويب مــن البلــد، لإلعــدام بــدون حماكمــة وللتعــذيب وســوء املعاملــة           
ومـا زال  . األمـن اإليفواريـة  واالعتقال التعـسفي واالبتـزاز علـى يـد عناصـر يف قـوات الـدفاع و           

اإلفالت من العقاب يثري القلق، رغم قرارات االهتام اليت أصدرهتا احملكمـة العـسكرية واحملكمـة              
اجلنائية يف أبيدجان حبق عشرة من أفراد قوات األمن الوطين، من بينـهم ضـابط شـرطة واحـد،             

ال عـن طريـق التهديـد       وستة من رجال الدرك، وثالثة من موظفي اجلمارك، اهتموا بكسب املـ           
  . بالعنف، واالبتزاز ومضايقة املواطنني، خالل الفترة املشمولة بالتقرير

ويتعلـق ذلـك   . وما زالت حالـة حقـوق اإلنـسان حمفوفـة باملخـاطر ال سـيما يف الغـرب            - ٤٥
جزئيــا بــالتوترات الطائفيــة بــسبب الــرتاع علــى األراضــي، واالنتــهاكات الــيت يرتكبــها قطــاع    

مت اإلبالغ عن عدد من حـاالت االعتقـال التعـسفي واهتامـات بكـسب املـال عـن                   وقد  . الطرق
ــة         ــاء، ال ســيما يف منطق ــسكان الغرب ــسلع مــن ال ــوال وال ــزاز األم ــد والعنــف وابت ــق التهدي طري

  . بوندوكو
وقـد  . وال يزال احترام حقوق اإلنسان ضعيفا بشكل عام يف اجلزء الشمايل من الـبالد               - ٤٦

 انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان، من بينـها حـاالت   ٣٧دة ما ال يقل عن ارتكبت القوات اجلدي 
وتعـرض سـتة مـن عناصـر القـوات اجلديـدة،            . اعتقال واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة     

لتعذيب شديد على أيدي عناصر من القـوات اجلديـدة قبـل اعتقـاهلم يف سـجن بـواكي املـدين،              
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 كورهوغو الفرعية التابعة للقـوات      -نطقة بونديايل   بسبب اهتامهم بالضلوع يف قتل قائد أمن م       
  .مايو/ أيار١٩اجلديدة يف 

واستمرت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف رصد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                 - ٤٧
والتحقيق فيها، وإذكاء الوعي بقواعد ومبادئ حقـوق اإلنـسان مـن خـالل أنـشطة تدريبيـة يف               

أغــسطس، نــشرت عمليــة األمــم املتحــدة تقريــرا عــن حتقيــق   / آب٢٦ويف . مجيــع أحنــاء الــبالد
وبنـاًء علـى تقريـر األمـني العـام      . ٢٠١٠فربايـر   /أُجري يف أحداث العنف اليت وقعت يف شـباط        

، وضــعت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وفريــق األمــم ٢٠١٠مــايو /الــصادر يف أيــار
 تؤكــد مــن جديــد علــى أن عمليــة األمــم املتحــدة القطــري اســتراتيجية شــاملة حلمايــة املــدنيني،

املتحدة خمولة والية التـدخل حلمايـة املـدنيني الـذين يواجهـون هتديـدا وشـيكا بـالتعرض للعنـف                 
  . اجلسدي، حسب قدراهتا يف مناطق نشرها

  
  اجلانب اجلنساين     

واصلت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار تعزيـز قـدرات الـسلطات احملليـة وقـادة                    - ٤٨
تمعات احمللية واجلماعات النسائية احمللية فيما يتعلق بتعزيز مشاركة املرأة يف عمليـة الـسالم،               اجمل

وإذكاء الوعي بالقضايا اجلنسانية، واحلد من العنف القائم على نوع اجلنس، بطرق منـها عقـد                
راد وقامت عملية األمم املتحدة أيضا بتدريب األفـراد العـسكريني وأفـ           . دورات تدريبية متنوعة  

  . الشرطة واملوظفني املدنيني، الذين مت نشرهم حديثا، على اجلوانب اجلنسانية يف حفظ السالم
  

  العنف اجلنسي     
تــدهورت حالــة احتــرام حقــوق النــساء والفتيــات خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض،           - ٤٩
حـاالت  وحـدثت زيـادة كـبرية يف        . سيما يف األجزاء الوسطى والغربية والـشمالية مـن البلـد           ال

ومت اإلبـالغ عـن     . العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك ضـد األطفـال                
وكـان معظـم الـضحايا مـن     .  شخصا مـن مرتكبيهـا   ١١ حالة اغتصاب، ألقي القبض على       ٥٦

وقام موظفو شؤون حقوق اإلنـسان التـابعون لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                   . القُصر
 حالـــة عـــن فتيـــات تعرضـــن لعمليـــات تـــشويه ٢١٦ زواج قـــسري و بتوثيـــق مخـــس حـــاالت

ومت اإلبالغ يف منطقة كورهوغو، عن اختفـاء        . أعضائهن التناسلية، مما يشكل انتهاكا للقوانني     
  . مخسة أطفال تقل أعمارهم عن سنتني، عثر عليهم فيما بعد مقتولني
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  لطفلمحاية ا    
ــة )٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢وفقــا لقــراري جملــس األمــن    - ٥٠ ، واصــلت عملي

األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة ضـد األطفـال يف كـوت                      
ديفوار، واإلبالغ عنها، وتعميم ثقافة محاية الطفل وحقوق الطفل من خالل التـدريب املنـتظم               

ــراد اجلــيش والــشرطة واملــوظفني املــدنيني   ــة األمــم املتحــدة ال . ألف تــدريب أيــضا ووفــرت عملي
لألطــراف املعنيــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك قــادة اجملتمعــات احملليــة واجلماعــات النــسائية ومجعيــات  

كمـــا واصـــلت، بالتعـــاون مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة غـــري . الـــشباب
  . احلكومية، تقدمي املساعدة إىل احلكومة على وضع اإلطار املؤسسي الوطين حلماية الطفل

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

نظمت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار دورات تدريبيـة ألفـراد حفـظ الـسالم             - ٥١
اإليدز واألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي،          /لتوعيتهم بفريوس نقص املناعة البشرية    

الطوعيــة والــسرية وتعــريفهم هبمــا وتدريبــهم علــى الوقايــة منــهما، ووفــرت خــدمات املــشورة  
إضافة إىل ذلك اسـتمرت عمليـة األمـم املتحـدة، باالشـتراك مـع صـندوق         . وإجراء االختبارات 

األمم املتحدة للسكان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين               
ــامج    /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــة، والربن ــادة املتكامل ــدز ومركــز القي ــوطين إلعــادة  اإلي ال

ــة        ــشترك لتوعي ــشروع م ــذ م ــي، يف تنفي ــل اجملتمع ــادة التأهي ــاج وإع ــابقا  ٦٨٠اإلدم ــاتال س  مق
اإليــدز، وقــدمت خــدمات املــشورة الفرديــة  /باملــسائل املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  

ــصاحل    ــارات ل ــة وإجــراء االختب ــسابقني ١١٦الطوعي ــاتلني ال ــة األمــم  .  مــن املق وتعاونــت عملي
حدة مع احلكومة على بناء قدرات موظفيهـا فيمـا يتعلـق بالوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة                      املت

  .اإليدز/البشرية
  

  سيادة القانون  - سادسا 
شــؤون دعــم إعــادة توزيــع مــوظفي عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار واصــلت   - ٥٢

ر بالتنــسيق مــع ونظمــت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوا  . يف مجيــع أحنــاء البلــد العــدل 
الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــتقين، حلقــات عمــل جتمــع بــني القــضاة وأفــراد الــشرطة القــضائية     

حلقـة عمـل أخـرى      وركـزت   . فيمـا بينـهم   وهتدف إىل الوقوف على أساليب حتـسني االتـصال          
 االنتقـايل واملـسائل ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك القيـود الـيت تواجههـا احملـاكم، ونقـل                   لعلى العـد  

وإعــداد وحــدات تنــصيبه، نظــام العــدل الــذي أعيــد إىل القــضايا اجلنائيــة مــن القــوات اجلديــدة 
  .املسائل اجلنسانيةيف جمال لقضاة منوذجية لتدريب ا
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بونـدوكو وتـابو ودالـوا ومـان     و، ال سـيما يف أوديـين     مزريةوال تزال أوضاع السجون       - ٥٣
دالــوا بــسبب نقــص و ســجون تــابو وقــد تــويف ســتة مــدنيني كــانوا حمتجــزين يف. وياموســوكرو

 سـجينا مـن     ٤٢ويف كورهوغـو، متكـن      . الغذاء والنظافة وتعذر احلصول على اخلدمات الطبيـة       
 وحـىت اآلن أعيـد      .يوليـه /يونيـه ومتـوز   /الفرار من الـسجن الرئيـسي باملدينـة يف شـهري حزيـران            

يــل مجيــع تأهوأعيــد . مطلقــي الــسراحمنــهم  ٣٧القــبض علــى مخــسة منــهم، يف حــني ال يــزال 
وال تزال املرافق املفتوحة حتت سيطرة القـوات        . إال أن معظمها ال يزال مغلقا     مرافق السجون،   

  .اجلديدة
  

  احلالة اإلنسانية  - سابعا  
ال تزال األنشطة اإلنسانية ينصب تركيزها على إعادة إدماج ومحاية املـشردين داخليـا                - ٥٤

وحبلـول هنايـة تـشرين      . ء التغذية واألمـن الغـذائي     قضايا سو وعلى  والعائدين يف املناطق الغربية،     
شـخص مـن املـشردين داخليـا قـد عـادوا طوعـا إىل                ٩٠ ٠٠٠أكتوبر، كان ما جمموعه     /األول

واسـتقر  . اإلنـساين حـسب مـا ذكرتـه العناصـر الفاعلـة يف اجملـال             مناطقهم األصـلية يف الغـرب،       
قام مكتـب    يوليه/ متوز ١تبارا من   واع. غيغلو و بلوليكني وداناين ودويكوي  مقاطعات  ثلثهم يف   

األمـني العـام الـصادر يف       هـو مـبني يف تقريـر        حـسبما   األمم املتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية،        
بالتنــسيق والتخطــيط للطــوارئ يف مكتــب منــسق  املتعلقــة ، بإدمــاج قدراتــه ٢٠١٠مــايو /أيــار
  .ومكتبه اإلقليمي يف داكاريف أبيدجان ألمم املتحدة املقيم ا

  
  االقتصادي والدعم املايل لعملية السالمالتعايف   -منا ثا  

يوليـــه، أقـــر جملـــس صـــندوق النقـــد الـــدويل االســـتعراض الثـــاين للربنـــامج / متـــوز٩يف   - ٥٥
كوت ديفوار يف إطار مرفق احلد من الفقر وحتقيق النمو، وقـدم دعمـا مـن            املتعلق ب االقتصادي  

 صـندوق النقـد الـدويل كـوت ديفـوار يف الفتـرة              وزار ممثلـو  .  مليون دوالر  ٥٣,٥امليزانية مببلغ   
صـندوق  اليت أعـدها    حتديث التوقعات االقتصادية    هبدف   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩إىل  ١٥من  

واجتمعوا مع احلكومة ملناقشة االسـتعراض      . يف ضوء التطورات االقتصادية األخرية    البلد  بشأن  
صادية خالل النصف الثـاين مـن عـام         الثالث للربنامج، الذي سريكز على تنفيذ السياسات االقت       

  . ٢٠١١ وإعداد برنامج اإلصالح لعام ،٢٠١٠
وتتواصـل اجلهـود الـيت تبــذهلا األمـم املتحـدة واجملتمـع الــدويل مـن أجـل تعبئـة األمــوال            - ٥٦

 الـذي   ،واسـتمر الـصندوق املـشترك للتربعـات       . الالزمة لدعم تنفيذ اتفاق واغـادوغو الـسياسي       
للخـروج مـن   املخـصص  دعم الربنـامج الـوطين   لـ ألمـم املتحـدة اإلمنـائي    أنـشأه ويـديره برنـامج ا   

 ٥,٤٩وحـــىت اآلن، فمـــن بـــني . يف تلقـــي التمويـــل) Programme de sortie de crise( األزمـــة
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 مليـون دوالر دعمـا ملختلـف املبـادرات          ٣,٨٩ مت صـرف     ،٢٠١٠مليون دوالر رصدت لعـام      
 عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف      واسـتمرت . املتوخاة يف اتفاق واغـادوغو الـسياسي     

تقــدمي الــدعم اللوجــسيت وغــريه مــن صــور الــدعم إىل مكتــب امليــسر خــالل الفتــرة املــشمولة      
  . بالتقرير

  
  رصد وسائط اإلعالم واإلعالم اجلماهريي  -تاسعا   

،  يف كـوت ديفـوار     خالل الفترة املشمولة باالستعراض، استمرت عملية األمم املتحدة         - ٥٧
املتعلـق  واملؤسسات التنظيمية، يف االضطالع بربناجمهـا       الوطنية  شراكة مع وزارة االتصاالت     بال

ــوفري ا ــصحفي     بت ــا يف ذلــك ال ــة، مب ــة للعــاملني يف وســائط اإلعــالم اإليفواري ــدريب والتوعي ن ولت
ن يف احملطات اإلذاعية غري اهلادفـة للـربح، علـى دور وسـائط اإلعـالم وطرائـق التغطيـة                  ووالعامل
عملية األمم املتحدة، من خالل حمطتـها اإلذاعيـة،         وواصلت  . المية خالل الفترة االنتخابية   اإلع

توعيــة الــسكان بــشأن عمليــة الــسالم بــشكل عــام، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى العمليــة     
أيـضا أنـشطتها يف جمـال االتـصال         عمليـة األمـم املتحـدة       وتابعـت   . االنتخابية وطرائق املـشاركة   

يف هتيئـة  ، واإلسـهام  ز التماسك االجتماعي داخل اجملتمعـات احملليـة وفيمـا بينـها       تعزيالرامية إىل   
  .بيئة سلمية طوال الفترة االنتخابية

  
  سلوك األفراد وانضباطهم  -عاشرا   

سياسـة  تتوافـق مـع     تنفيذ اسـتراتيجيات    عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       واصلت    - ٥٨
إزاء االســتغالل اجلنــسي واالنتــهاك اجلنــسي، إطالقــا  عــدم التــسامحاألمــني العــام الــيت تقــضي ب

بالتركيز على اختاذ تدابري وقائية مـن خـالل التـدريبات التمهيديـة وتـدريبات جتديـد املعلومـات            
ومـن أجـل التوعيـة باالسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني وسـبل              .  األمـم املتحـدة    جلميع أفراد عملية  

لتــدريب والتوعيــة امت عمليــة األمــم املتحــدة مــواد  اإلبــالغ القائمــة علــى اجملتمــع احمللــي، قــد  
 ومجاعـــات النـــساء ، والـــسلطات احملليـــة، والقـــادة الـــدينيني،لقـــادة اجملتمعـــات احملليـــةالالزمـــة 

  .والشباب، الذين يعيشون بالقرب من منشآت األمم املتحدة

  سالمة األفراد وأمنهم  - عشرحادي 
ألمنية اهلشة متفـشية، مـن قبيـل اجلـرائم يف املنـاطق             ال تزال احلوادث النامجة عن البيئة ا        - ٥٩

احلضرية، وقطـع الطـرق واالبتـزاز واالغتـصاب والقتـل وهـي تـشكل أكـرب هتديـد أمـين ألفـراد                       
ويف الــشمال، كانــت هنــاك زيــادة يف احلــوادث الــيت تــستهدف مــوظفي األمــم . األمــم املتحــدة

. ديـد الـسالح يف مكـان إقامتـهم    ففي بواكي، تعرض موظفان دوليان للسطو حتـت هت        . املتحدة
ومتثـل زيـادة    . يف الطريـق العـام    وتعرض موظف آخر العتداء جـسدي وسـرقة ممتلكاتـه الثمينـة             
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أنشطة امليليشيات يف الغرب، اليت تضمنت هتديدات ضد موظفي األمم املتحدة، شاغال بـشأن              
  .يف ذلك اجلزء من البلدأمن أفراد األمم املتحدة العاملني 

  
  اجلوانب املالية  - عشرثاين 

ــا     - ٦٠ ــة، بقراره ــة العام ــدره  ٦٤/٢٧٣خصــصت اجلمعي ــا ق ــون دوالر ٤٨٥,١، مبلغ  ملي
 ٢٠١٠يوليـه  / متـوز  ١لفتـرة مـن     خـالل ا  لإلنفاق على عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار              

وإذا قــرر جملــس األمــن متديــد واليــة عمليــة األمــم املتحــدة    . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠حــىت 
ــا ــد  مل ــانون األول٣١بع ــسمرب / ك ــة حــىت      ٢٠١٠دي ــى العملي ــاق عل ــة اإلنف ، فستقتــصر تكلف
 تــشرين ١٠ويف .  علــى املبــالغ الــيت وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة  ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٣٠
حـساب عمليـة األمـم املتحـدة        يف  املقـررة غـري املدفوعـة       األنـصبة   ، بلغـت    ٢٠١٠نـوفمرب   /الثاين
مجيــع عمليــات حفــظ  يف املقــررة غــري املدفوعــة  ألنــصبة اوبلــغ جممــوع .  مليــون دوالر٦٧,٨

ــاريخ    ــك الت ــسالم يف ذل ــون دوالر ٢ ٩٢٢ال ــالغ املوســددت . ملي ــستحقة ب ــات امل إىل احلكوم
، وعـن   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣١ يف   ية املنته ةاملسامهة عن تكاليف القوات والشرطة عن الفتر      

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠عن الفترة املنتهية يف تكاليف املعدات اململوكة للوحدات 
  

  مالحظات  - عشرثالث 
ــراع  كانــت   - ٦١ ــة االقت ــيت أجريــت يف  عملي ــشرين األول٣١ال ــا  / ت ــا تارخيي ــوبر يوم يف أكت

نظـرا  شعب كـوت ديفـوار، واألحـزاب الـسياسية وقادهتـا            ويشيد األمني العام بـ    . كوت ديفوار 
 ،امهم حبـل األزمـة اإليفواريـة      احترامهم مبادئ حقوق اإلنسان والدميقراطيـة، وكـذلك التـز         إىل  

 خــالل الفتــرة الــيت مــضت مــن عمليــة   وباســتعادة الــسالم واألمــن الــدائمني ،الــيت طــال أمــدها
عمليــة الــسالم يف  مــن معــامل  ومثــل عقــد االنتخابــات معلمــا هامــا     . االنتخابــات حــىت اآلن 

الـيت  الرئاسـية   ديفوار، وكـان اإلقبـال اهلائـل للنـاخبني يف اجلولـة األوىل مـن االنتخابـات                   كوت
 الــسلمية أجريــت يف ظلــها احلمــالت وكــذلك األجــواءأكتــوبر، / تــشرين األول٣١يف جــرت 

شــهادة حقيقيــة مبــا لــدى شــعب كــوت ديفــوار مــن صــرب وإرادة   وعمليــة االقتــراع االنتخابيــة 
وإنين أثين على املؤسسات الوطنيـة، مبـا        . سياسية وتصميم على املضي قدما حنو مستقبل أفضل       

تـصديها بـشكل    نظـرا إىل    للجنـة االنتخابيـة املـستقلة والـشركاء الـوطنيني والـدوليني،             يف ذلك ا  
كما يشيد األمـني العـام   . كفالة أن جترى االنتخابات يف موعدها املقرر  هبدف  فعال للتحديات   

وفريـق األمـم املتحـدة القطـري إىل         يف كـوت ديفـوار      الدعم املقـدم مـن عمليـة األمـم املتحـدة            ب
  .خابية الوطنيةالكيانات االنت
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 وعدم وجـود أي حـوادث أمنيـة         ،وميثل التقييم اإلجيايب من قبل مجيع املراقبني الدوليني         - ٦٢
ويتطلب األمر إجـراء انتخابـات تـصفية فيمـا بـني            . تطورات مشجعة االنتخابات  كبرية يف يوم    

بــة األوىل ذين حــال يف املرتلــواتــارا، الأالســان الــرئيس لــوران غبــاغبو ورئــيس الــوزراء الــسابق 
ومثة عدد مـن التحـديات      . والثانية على التوايل، من أجل انتخاب الرئيس القادم لكوت ديفوار         

التـصدي هلـا، وقـد    قـادر علـى   واثق مـن أن شـعب كـوت ديفـوار           إن األمني العام    . ماثلة أمامنا 
أكتـوبر، وسـوف   / تـشرين األول ٣١متكن بشكل رائع من أن يكون على قدر هذه املناسبة يف     

ومـن الـضروري أن تـبين اللجنـة         . ل ذلك مـرة أخـرى، مبـا يقدمـه اجملتمـع الـدويل مـن دعـم                 يفع
االنتخابية املستقلة على التقـدم احملـرز حـىت اآلن للتأكـد مـن أن اجلولـة الثانيـة سـتكون ناجحـة                       

وسـيكون وجـود املـراقبني الـوطنيني والـدوليني خـالل االنتخابـات أمـرا حامسـا يف                   . مثل األوىل 
  .وحرة ونزيهة وشفافةأمام اجلميع كون االنتخابات مفتوحة كفالة أن ت

حنـو  وقد تلقى املاليني من اإليفواريني بطاقات هويتـهم الوطنيـة، وهـي خطـوة حامسـة                   - ٦٣
وعملية حتديد اهلويـة أمـر ضـروري        . حمورية يف الصراع  اليت كانت   معاجلة مسألة حتديد اهلوية،     

مجيـع األطـراف    ويـدعو األمـني العـام       كوت ديفـوار،    لتحقيق االستقرار على األجل الطويل يف       
  . حتديد اهلوية، مبا يف ذلك فيما بعد االنتخاباتةمواصلة عمليإىل اإليفوارية 

املرشــحني ومؤيــديهم علــى قبــوهلم النتــائج الــيت أعلنــها  ويقــدم األمــني العــام هتانيــه إىل   - ٦٤
اهلــادئ، مــين األسياسي والــنــاخ صــون املاجمللــس الدســتوري، وأحــث مجيــع اإليفــواريني علــى  

وحيـث  . املـضي يف اجلولـة املقبلـة ومـا بعـدها     لدى ومواصلة إبداء االحترام للمبادئ الدميقراطية    
على االلتزام الصارم مبدونـة قواعـد الـسلوك    مرة أخرى مجيع املرشحني واألحزاب   األمني العام   

حيـث  ،  هيدجان حتت رعايت   يف أب  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨النتخابات، اليت وقعت يف     املتعلقة با 
 وحنـو اجلـزء املتبقـي مـن         ،قدما حنو اجلولة الثانية مـن االنتخابـات الرئاسـية         كوت ديفوار   ضي  مت

وجيــب حــل أي نزاعــات ذات صــلة  . العمليــة االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك االنتخابــات التــشريعية  
إىل املمثـل   ملوكلـة   وال تـزال واليـة التـصديق ا       . باالنتخابات مـن خـالل اآلليـات املنـشأة قانونيـا          

 مـع   ،وسيواصل متابعة التطورات عن كثب بالتـشاور      . تشكل ضمانا هاما  لألمني العام   اخلاص  
يف مجيــع مراحــل العمليــة  املوكلــة إليــه  التــصديق ة للوفــاء بواليــ،أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني 

  .االنتخابية، اليت تشمل االنتخابات التشريعية
يــستحق بيئــة الــسلمية الــسائدة حــىت اآلن، وهــو أمــر   أيــضا بالويرحــب األمــني العــام    - ٦٥

بقـوة مجيـع أصـحاب    وأحث  .كافة أجهزة األمن، وإمنا أيضا السكانالشكر فيه ليس فحسب     
تلجـأ إىل   حمـاوالت    املصلحة أن حيافظوا على هذه البيئـة اإلجيابيـة وأن يـستمروا يف مقاومـة أي               

ة األمم املتحدة العمل بـشكل وثيـق مـع          وستواصل عملي . عملية السالم يف  لتأثري  العنف هبدف ا  
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ــوة ليكــورن     ــاخ يــسوده اهلــدوء   هبــدف أجهــزة األمــن يف كــوت ديفــوار وق ضــمان وجــود من
  .منع أية مفسدين من تقويض هذه العمليةو ،والسالم طوال الفترة االنتخابية وما بعدها

حلملـة  بتحـسني فـرص اسـتفادة مجيـع املرشـحني خـالل ا            األمني العام   رحب  ويف حني ي    - ٦٦
إزاء اسـتمرار    القلـق    ره اليت تسيطر عليها الدولة، ال يـزال يـساو         ،االنتخابية من وسائط اإلعالم   

تــأجيج التــوترات الــسياسية والتحــريض علــى  بدور ســليب بــ اإلعــالم طوســائتقــوم أن إمكانيــة 
وبينمـا تقـف   . ال ميكـن قبوهلـا  صـدور طنطنـات    عـن   إزاء ما تردد     القلق أيضا    هويساور. العنف
نقطة بارزة يف مسار طويـل مـن الـصراع إىل الـسالم، جيـب               بلوغ   ديفوار على مشارف     كوت

أن إىل  مجيـع أصـحاب املـصلحة       ويـدعو األمـني العـام        .أن تكون هـذه الفرقـة يف عـداد املاضـي          
  .املنخرطني فيهامبحاسبة  ، وأن يقوموا من خالل اآلليات املناسبةهذه الطنطناتيرفضوا مثل 

قــادة حيــث األمــني العــام  بعــد اجلولــة الثانيــة مــن االنتخابــات الرئاســية، إىل مــاوتطلعــا   - ٦٧
ــى    ــديهم عل ــوار ومؤي ــوا كــوت ديف ــات،  أن حيترم ــائج االنتخاب ــدخلوا نت ــة  وأن ي ــة املقبل املرحل

وسـيكون مـن    . املؤسسات املنتخبة حديثا دون تأخري    ، سعيا إىل تكوين     بروح املصاحلة متحلني  
رقـة املاضـية مـن أجـل كفالـة أن تكـون هـذه املؤسـسات قـادرة          املهم االبتعاد عـن سياسـات الف   

تنفيـذ املهــام املتبقيـة مــن عمليـة الـسالم ملــا فيـه خـري البلــد وفائـدة كافــة        حنـو  علـى قيـادة الــبالد   
  . اإليفواريني

ــزال   - ٦٨ ــام  وال ي ــني الع ــساوراألم ــسي،    هي ــف اجلن ــد العن ــق إزاء تزاي ــردد   القل ــا يت وإزاء م
لرفــاه الــسكان ، بالنــسبة ومــن الــضروري. قــوق اإلنــسانحلاكات انتــهوقــوع عــن باســتمرار 

لــذلك فــإنين أدعــو األطــراف    .  محايــة احلقــوق واحلريــات األساســية   ،واجملتمــع بــصفة عامــة  
ــة  ــصدي      إىل اإليفواري ــسان، والت ــهاكات حقــوق اإلن ــع انت ــة ملن ــدابري الالزم ــضع وتنفــذ الت أن ت

  . لظاهرة اإلفالت من العقاب
وستواصــل عمليــة األمــم . ة االنتخابيــة بــإجراء االنتخابــات الربملانيــة وســتكتمل الــدور  - ٦٩

 الـيت يأمـل     لألعمـال التحـضريية هلـذه االنتخابـات التـشريعية اهلامـة           الـالزم   املتحدة تقدمي الدعم    
لـدورة االنتخابيـة يـشكل      ااختتـام   أن جنـاح    وعلـى الـرغم مـن       . األمني العام أن جتري يف حينـها      

األمــم املتحــدة يف عمليــة خلفــض قــوام  وســوف يتــيح أساســا ،سالمخطــوة حامســة يف عمليــة الــ
وينبغـي أن تلتـزم األطـراف    . البلد، فـإن االنتخابـات وحـدها لـن تقـدم حـال لألزمـة اإليفواريـة             

اسـتكمال اجلوانـب املتبقيـة مـن عمليـة الـسالم،         على  اإليفوارية مبواصلة العمل بعد االنتخابات      
ــادة    ــصلة بإع ــام ذات ال ــيما امله ــاق      وال س ــع التف ــي الراب ــاق التكميل ــواردة يف االتف ــد ال  التوحي

  . إعادة بناء بلدهم، وعلى واغادوغو السياسي
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مــن األمــني ، طلــب اجمللــس )٢٠١٠ (١٩٣٣ مــن قــرار جملــس األمــن ٢٦ويف الفقــرة   - ٧٠
عمليـة  كـي تقـاس عليهـا إمكانيـة خفـض قـوام             املرجعية  النقاط  إعداد جمموعة جديدة من     العام  

وأعـرب اجمللـس، يف الفقـرة    . توطيـد اسـتقرار البلـد   لـضرورة  حـدة، مـع املراعـاة التامـة         األمم املت 
ديـسمرب، اسـتعراض واليـة    / كـانون األول ٣١من القرار نفسه، أيضا عـن اعتزامـه، حبلـول       ٢٩

والنقـاط   ،إىل قـوة ليكـورن    اإلذن املخـول    ، فـضال عـن      هـا  وقوام هاوهيكلـ  عملية األمم املتحـدة   
 مبـا يف ذلـك تلـك الـواردة يف     ،يف مجيـع اخليـارات  والنظـر  ،  ٢٦هـا يف الفقـرة      املرجعية املشار إلي  

ــار األمــني العــام الــصادر يف  تقريــر ــذ   ٢٠١٠مــايو /أي ــة، وتنفي ــد اســتقرار احلال ، يف ضــوء توطي
اإلرادة الـسياسية الـيت تبـديها       مـدى   عملية السالم، وحالة االنتخابـات، و     يف  اخلطوات الرئيسية   
مبراعاة اإلرادة السياسية اليت أبـدهتا األطـراف حـىت اآلن ومـا هـو متوقـع                 و. األطراف اإليفوارية 

نـوفمرب، وبـالنظر إىل أنـه       / تـشرين الثـاين    ٢٨من عقد اجلولة الثانية من االنتخابـات الرئاسـية يف           
، ستتشاور األمانـة العامـة وعمليـة    ٢٠١١من املتوقع إجراء االنتخابات التشريعية يف أوائل عام      

مع احلكومة املنتخبة حديثا فيما يتعلق بتنفيذ ما تبقـى مـن اخلطـوات الرئيـسية يف     األمم املتحدة   
 عمليـة يقـاس عليهـا خفـض قـوام         املرجعيـة   النقـاط    وإعداد جمموعـة جديـدة مـن         ،عملية السالم 
وجـود األمـم املتحـدة يف مرحلـة مـا بعـد             عن شكل   مقترحات  إعداد  ، فضال عن    األمم املتحدة 

للنظـر فيهـا، وذلـك    اجمللـس  علـى  عرضـها  يأن األمني العـام   عتزم  ير،  االنتخابات يف كوت ديفوا   
وصــي األمــني العــام يولــذا فــإن . ٢٠١٠مــارس / آذار٣١يف تقريــر مــن املقــرر تقدميــه حبلــول   

، ملـدة أربعـة أشـهر      بـه  بتمديد واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، بقوامهـا املـأذون                 
ــراح متديــد يــستند أســاس أن ، علــى ٢٠١١أبريــل / نيــسان٣٠أخــرى حــىت  ــرة ااقت ــة لفت لوالي

توطيـد االسـتقرار يف   إمكانات  يف احلالة األمنية، فضال عن اتلتطورلتقييم إىل  مناسبة،  إضافية  
 األمـني   املقترحات املقرر إدراجها يف تقرير    إىل   االنتهاء من الدورة االنتخابية و     أعقابالبالد يف   

  .مم املتحدة يف كوت ديفوار فيما بعد االنتخابات املشار إليه أعاله بشأن دور األالعام
، ومجيــع  جــني-يونـغ   اخلــاص، تــشوي هشكر ممثلـ يــأن يــود األمـني العــام  ويف اخلتـام،    - ٧١

األمــم املتحــدة يف   بعمليــة  العــاملني األفــراد العــسكريني وأفــراد الــشرطة واملــوظفني املــدنيني      
عـرب أيـضا    هو ي و.  وتفانيهم يف ذلك   مدعم عملية السال  باستمرار التزامهم   ديفوار على    كوت

، بليــز كومبــاوري، رئــيس بوركينــا فاســو، كــوت ديفــوار مليــسر عمليــة الــسالم يف هعــن امتنانــ
. يبــذالهنا بــال كلــلجهــود التيــسري الــيت ، بورميــا بــوديين، نظــرا إىل  اخلــاص يف أبيــدجانهوممثلــ

ــوأخــريا،  ــام  ود ي ــدان ا هعــرب عــن تقــدير يأن األمــني الع ــع البل ملــسامهة بقــوات وبقــوات   جلمي
ــم        ــا، واالحتــاد األفريقــي، ووكــاالت األم ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــشرطة، واجلماعــة االقت ال

اإلنــساين واجلهــات املاحنــة الثنائيــة  العاملــة يف اجملــال املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا واملنظمــات  
ــددة األطــراف،   ــة،    وواملتع ــة غــري احلكومي ــة والوطني ــه مــن  نظــرا إىلاملنظمــات الدولي ــا تقدم  م

  .هامة يف استعادة السالم واالستقرار الدائمني يف كوت ديفوارإسهامات 
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  املرفق األول
قــوام األفــراد العــسكريني وأفــراد  : عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار      

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين ١٩الشرطة يف 
  
  عنصر الشرطة   العنصر العسكري  

  البلد
املراقبـــــــــون 
  العسكريون

ــباط ضــــــــ
  اجملموع  اجلنود  األركان

ــدات  وحــــــــــــــ
  الشرطة املشكلة

ــشرطة الــــــ
  املدنية

  -  -  ١٠  -  -  ١٠  اإلحتاد الروسي
  -  -  ٢  -  -  ٢  إثيوبيا

  ٣  -  -  -  -  - األرجنتني
  ٢٤  ٤٤٩  ١ ٠٦٦  ١ ٠٤٧  ١٢  ٧  األردن
  -  -  ٢  -  -  ٢ إكوادور

  ٣  -  ٢  -  -  ٢  أوروغواي
  -  -  ٤  -  -  ٤ أوغندا
  ٧  -  -  -  -  - أوكرانيا
  -  -  ٢  -  -  ٢  أيرلندا

  -  -  ٩  -  ٢  ٧ باراغواي
  ١  ١٥٠  ١ ١٠٦  ١ ٠٨٣  ١٢  ١١  باكستان
  -  -  ٧  -  ٣  ٤ الربازيل

  ١  ٢٩٧  ٢ ١٢٨  ٢ ١٠٣  ١٢  ١٣ بنغالديش
  ٥٢  -   ٤٣٢  ٤٢٠  ٧  ٥  بنن

  ١٤  -  -  -  -  - بوروندي
  -  -  ٣  -  -  ٣  بولندا

  -  -  ٣  -  -  ٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  -  -  ٣  -  -  ٣  بريو
  ١٣  -  -  -  -  -  تركيا
  ٣٢  -  ٤  -  ١  ٣ تشاد
  ٢٠  -  ٥٢٢  ٥٠٩  ٦  ٧ توغو
  -  -  ١١  -  ٤  ٧  تونس

  ١٦  -  -  -  -  - مجهورية أفريقيا الوسطى
  -  -  ٣  -  ٢  ١ مجهورية تنـزانيا املتحدة

  -  -  ٢  -  -  ٢ مجهورية كوريا
  -  -  ٤  -  -  ٤  مجهورية مولدوفا
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  عنصر الشرطة   العنصر العسكري  

  البلد
املراقبـــــــــون 
  العسكريون

ــباط ضــــــــ
  اجملموع  اجلنود  األركان

ــدات  وحــــــــــــــ
  الشرطة املشكلة

ــشرطة الــــــ
  املدنية

  ٤٠  -  -  -  -  - جيبويت
  -  -  ٦  -  -  ٦ رومانيا
  -  -  ٢  -  -  ٢ زامبيا

  -  -  ٣  -  -  ٣  زمبابوي
  -  -  ٣  -  -  ٣ السلفادور
  ٣٥  -  ٥٣٤  ٥١٧  ٥  ١٢  السنغال
  ٤  -  -  -  -  - سويسرا
  -  -  ٣  -  -  ٣ صربيا
  -  -  ٦  -  -  ٦ الصني
  -  -  ٣  -  -  ٣ غامبيا
  ١٤  -  ٥٣٠  ٥١٥  ٩  ٦ غانا

  -  -  ٥  -  -  ٥ غواتيماال
  -  -  ٣  -  -  ٣ غينيا
  ١٣  -  ٧  -  ٧  - فرنسا
  -  -  ٥  -  ٣  ٢ الفلبني

  ٥٠  -  -  -  -  - الكامريون
  ٥  -  -  -  -  - كندا

  ٢٧  -  -  -  -  - الكونغو
  ٤  -  ١٧٦  ١٧٥  ١  - مصر

  -  -  ٧٢٦  ٧٢٣  ٣  - املغرب
  -  -  ٢  -  -  ٢ ناميبيا
  -  -  ٤  -  ١  ٣ نيبال
  ٥١  -  ٣٩٢  ٣٨٢  ٤  ٦  النيجر
  -  -  ٥  -  -  ٥  نيجرييا
  -  -  ٨  -  -  ٨  اهلند
  ٤  -  ٩  -  ١  ٨ اليمن

  ٤٣٣  ٨٩٦  ٧ ٧٥٧  ٧ ٤٧٤  ٩٥  ١٨٨  اجملموع
  ٢٠    ١٠١  ٨٧  ٣  ١١  عدد اإلناث
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