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ــامن وال       ــام الثـ ــني العـ ــر األمـ ــدة    تقريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن عمليـ ــشرون عـ عـ
  ديفوار تكو يف
    

  مقدمة  -أوال   
، )٢٠١١ (١٩٨١ و) ٢٠١٠ (١٩٦٢ُيقدَّم هذا التقرير عمال بقراري جملـس األمـن            - ١

يوليـه  / متـوز ٣١الذي مدد اجمللـس مبوجبـه واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار حـىت                     
، يتـضمن اسـتنتاجات   ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٣٠ب إيلّ فيـه تقـدمي تقريـر حبلـول      ، وطل ٢٠١١

ويغطي هذا التقريـر التطـورات الرئيـسية الـيت          . وتوصيات بعثة التقييم املوفدة إىل كوت ديفوار      
  ).S/2011/211 (٢٠١١مارس / آذار٣٠حدثت منذ تقريري املؤرخ 

  
  أحدث التطورات الرئيسية  -ثانيا   

األخري، استمر الوضع يف التدهور يف كوت ديفوار إىل أن جـرى اعتقـال              بعد تقريري     - ٢
ونظرا لرفض السيد غبـاغبو مجيـع جهـود         . ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١الرئيس السابق غباغبو يف     

التوصــل إىل حــل ســلمي لألزمــة العنيفــة، واصــلت القــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار، الــيت     
ــسكري   /ذارآ ١٧ يفأنــشئت مبوجــب مرســوم أصــدره الــرئيس واتــارا       مــارس، هجومهــا الع

ــدات واقعــة يف ال    يف ــدجان، واســتولت علــى بل ــشرق اجتــاه أبي ــراد  . غــرب والوســط وال ــر أف وف
قوات الدفاع واألمن اإليفوارية السابقة، منـهم أفـراد مـن الـشرطة والـدرك، بأعـداد كـبرية          من

آخرون أو قـاموا    وانضم بعضهم إىل صفوف القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، بينما استسلم           
  .باللجوء إىل معسكرات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

وأصــدر . مــارس، طوقــت القــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار أبيــدجان / آذار٣٠ويف   - ٣
الرئيس واتارا أوامره للقوات بأن تبقى يف مواقعها خـارج املدينـة لتعطـي الـسيد غبـاغبو فرصـة                   

أيــضا بقــادة قــوات الــدفاع واتــصل . زيــد مــن القتــالأخــرية للخــروج بــشكل ســلمي وجتنــب م
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ــة لكــوت  واألمــن إل ــاعهم باالنــضمام إىل القــوات اجلمهوري ــانغو،  .  ديفــوارقن ــرال م وجلــأ اجلن
 لكنـه عـاد وانـضم إىل القـوات          ،مـارس / آذار ٣٠فريقيـا يف    أوأسرته إىل مرتل سفري جنوب       هو

 استـسلم قائـد قاعـدة القـوات اجلويـة           مـارس، / آذار ٣١ويف  . أبريل/ نيسان ٣املوالية لغباغبو يف    
نـت عمليـة األمـم املتحـدة        وأّم.  جندي للقوات اجلمهورية لكـوت ديفـوار       ١٠٠ يف أبيدجان و  

ختلـت أيـضا قـوات الـدفاع واألمـن          و. يف كوت ديفوار وقـوة عمليـة ليكـورن الفرنـسية املطـار            
  .نقاطها للتفتيش حول فندق غولف، وهو املقر املؤقت للحكومة الشرعية عن
وبينما استمرت قوات الدفاع واألمن يف التفكك، ركـزت قـوات احلـرس اجلمهـوري                 - ٤

غبو، وجودهـا وأسـلحتها الثقيلـة    ومركز قيادة العمليات األمنيـة، الـيت ظلـت مواليـة للـسيد غبـا       
ــدجان   يف وصــعدت هجماهتــا ضــد الــسكان املــدنيني، مــستخدمة      . مواقــع اســتراتيجية يف أبي

اسـتخدمت، ممـا دفـع القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار إىل دخـول         األسلحة الثقيلة ضمن ما    
واستهدفت القوات املوالية لغباغبو مقر قيادة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار،             . أبيدجان

بنريان كثيفة للقناصة مـن العيـار الثقيـل ومـن مـدافع اهلـاون، فجرحـت أربعـة مـن أفـراد حفـظ                
ــة األمــم   الــسالم وأصــابت ســبعة آخــرين يف هجمــات    باألســلحة الثقيلــة علــى دوريــات لعملي

وقُتل موظف دويل من موظفي العملية، وموظـف وطـين مـن مـوظفي منظمـة الـصحة            . املتحدة
  .العاملية أثناء القتال الذي دار يف أبيدجان

ىل عمليـة األمـم املتحـدة باختـاذ مجيـع           إ تعليمـايت    وعلى ضوء هذه التطورات، أصـدرتُ       - ٥
املـؤرخ  ) ٢٠١١ (١٩٧٥ من قرار جملس األمن      ٦ على حنو يتماشى مع الفقرة       التدابري الالزمة، 

وعمـال بقـرار   . ، ملنـع اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة ضـد الـسكان املـدنيني           ٢٠١١مارس  / آذار ٣٠
، كتبت أيضا إىل الرئيس الفرنسي ساركوزي طالبا مساعدة مـن قـوة             )٢٠١٠ (١٩٦٢اجمللس  
ة وقـوة ليكـورن بعمليـات عـسكرية     مليـة األمـم املتحـد    أبريـل، قامـت ع    / نيسان ٤ويف  . ليكورن

واحنـسر القتـال نتيجـة لـذلك        . نيبيدجان ملنع استمرار استخدام األسلحة الثقيلـة ضـد املـدني          أ يف
 الـسيد غبـاغبو،     “وزيـر خارجيـة   ”ويف اليوم نفسه بدأ آلسيدي دجيدجيه،       . أبريل/ نيسان ٥ يف

دعى قادة قوات األمـن املواليـة للـسيد غبـاغبو       ا مفاوضات مع احلكومة بشأن إهناء األزمة، بينما      
أصـر يف بيـان صـادر يف وقـت الحـق            ولكـن الـسيد غبـاغبو       . لقـاء أسـلحتها   إهنم أمروا قـواهتم ب    أ

  .األصوات ز يف االنتخابات، وطلب إعادة فرزاليوم نفسه على أنه فا من
غبو مـرة ثانيـة     أبريل، استؤنف القتـال واسـتخدمت القـوات املواليـة لغبـا           / نيسان ٦ويف    - ٦

هدف مـرة ثانيـة مقـر قيـادة عمليـة األمـم       سـتُ وا. د املدنيني يف خمتلف األحياءاألسلحة الثقيلة ض  
هدفت أيضا مقار البعثـات الدبلوماسـية، واحتلـت         سُتوا. بوسائل منها األسلحة الثقيلة   املتحدة،  

نت قـوات الـسيد     أبريل عندما شـ   / نيسان ٩وتصاعد املوقف يف    . القوات املوالية لغباغبو أحدها   
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غباغبو هجوما على فندق غولف، مستخدمة أسلحة منها مـدافع اهلـاون والرشاشـات الثقيلـة،                
  .وأصيب أحد أفراد حفظ السالم خالل اهلجوم. وجرى صد اهلجوم بنجاح

وأثنــاء القتــال، ُحــبس موظفــو األمــم املتحــدة وموظفــو البعثــات الدبلوماســية والرعايــا    - ٧
وأنقــذت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار . آمنــة يف أبيــدجاناألجانــب يف منــاطق غــري 

ونقلـت عمليـة    .  من الرعايـا األجانـب     ٤٠٠بالتعاون مع قوة ليكورن كثريين منهم، من بينهم         
وخـالل القتـال،    . األمم املتحدة معظم موظفي األمم املتحدة الدوليني من أبيـدجان إىل بواكيـه            

  .نيني احملتاجنيقدمت العملية خدمات طبية إىل املد
وعلى ضـوء اسـتمرار اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة ضـد الـسكان املـدنيني وأفـراد حفـظ                       - ٨

أبريـل، باختـاذ   / نيـسان ١٠ مرة أخرى تعليمات إىل عملية األمـم املتحـدة، يف           السالم، أصدرتُ 
 ويف اليــوم نفــسه،. مجيــع التــدابري الالزمــة ملنــع اســتخدام هــذه األســلحة ضــد الــسكان املــدنيني 

قامت العملية بدعم من قوة ليكورن مبزيد من العمليات العسكرية، مستهدفةً األسـلحة الثقيلـة               
  .يف مناطق حول قصر ومقر الرئاسة وعدد من معسكرات اجليش

ــاغبو     / نيــسان١١ويف   - ٩ ــسيد غب ــة لكــوت ديفــوار ال ــل، اعتقلــت القــوات اجلمهوري أبري
 ويف .يف قبـــو يف مقـــر الرئاســـة    “وأعـــضاء حكومتـــه  ”وزوجتـــه وأفـــراد أســـرته وموظفيـــه     

ــسان ١٣ ــا       /ني ــوار، بينم ــاغبو إىل مكــان يف مشــال كــوت ديف ــسابق غب ــرئيس ال ــل ال ــل، ُنق أبري
إليهمـا    العام للدولة جلسات أولية لالسـتماع يوبدأ املدع. وجته إىل مكان منفصل   أُحضرت ز 

سيد غبـاغبو   مـن أفـراد أسـرة الـ     ٧٠أبريـل، أُطلـق سـراح حـوايل         / نيسان ١٦ويف  . مايو/يف أيار 
انتقــل  الــبعض اآلخــر إىل ســجن بونــا، بينمــاونقــل . وموظفيــة الــذين ألقــي القــبض علــيهم معــه

يف أبيــدجان، حيــث طلبــت احلكومــة    آخــرون، مــتعللني بأســباب أمنيــة، إىل فنــدق برغــوال      
وأعلنت احلكومة بعد ذلك حتديـد      . عملية األمم املتحدة تقدمي املساعدة يف توفري األمن هلم         من

وأعلــن حــزب الــسيد غبــاغبو، وهــو حــزب اجلبهــة الــشعبية   .  هــؤالء األفــراد يف منــازهلمإقامــة
  .يفوارية، أن كثريين من مؤيديه قد فروا إىل غاناإلا

وأقــسم كــثري مــن قــادة قــوات األمــن، ومنــهم اجلــرتال مــانغو وقائــدا قــوات العمليــات    - ١٠
قــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار وألقــت ال. األمنيــة والقــوات اجلويــة، بــالوالء للــرئيس واتــارا

ــد احلــرس       ــهم قائ ــار آخــرين، من ــى ضــباط كب ــد االحتجــاز  القــبض عل . اجلمهــوري، وهــم قي
رغم من إذاعة تـصرحيات مـسجلة قيـل     يزال مكان وجود السيد بليه غوديه جمهوال، على ال         وال
مـايو  /يـار أ ١٢وبـدأ املـدعي العـام للمحكمـة العـسكرية حتقيقـا يف              . مـايو /هنا له يف أواخر أيار    إ
  .اجلرائم اليت ارتكبها اجليش والشرطة يف
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 كوليبــــــايل، يف مــــــؤمتر صــــــحفي “إب”ويف الوقــــــت نفــــــسه، أعلــــــن إبراهيمــــــا   - ١١
، الــيت محلـت الــسالح  “املغــاوير اجملهـولني ”أبريـل، وضــع قواتـه املعروفــة باسـم    /نيـسان  ١٩ يف

لكــن . لــرئيس واتــاراالقــوات املواليــة لغبــاغبو يف حــي أبوبــو يف أبيــدجان، حتــت تــصرف ا ضــد
ويف . أبريـــل/ نيـــسان٢٦الـــسيد كوليبـــايل رفـــض حـــضور اجتمـــاع مـــع ممثلـــي احلكومـــة يف   

أبريــل، وبعــد أن اشــتبكت قواتــه مــع القــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار، رفــض   /نيــسان ٢٧
مغادرة أبوبو، رغم أنه كان قد طلب يف وقت أبكر من ذلـك اليـوم مـن عمليـة األمـم املتحـدة            

ــوفري حراســة   ــة ت ــادرة املنطق ــساعدته يف مغ ــة    ويف وقــت . مل ــوم، أعلنــت احلكوم الحــق مــن الي
وسـجلت يف وقـت الحـق       . ختبـأ كـثريون مـن مؤيديـه       او. د كوليبايل قُتـل أثنـاء القتـال       السي أن

ومل جيـر   . يونيـه / حزيـران  ٤ ونزعت سـالحهم يف      ، فرد منهم  ٨٠٠عملية األمم املتحدة حوايل     
  .حلة لالستعمال وكمية حمدودة من الذخرية قطعة سالح صا٣٠تسليم إال حوايل 

ــال قــد خفــت يف     - ١٢ ــرغم أن حــدة القت ــل، فقــد  / نيــسان١١أبيــدجان بعــد   وعلــى ال أبري
قاومت امليليشيات وقوات املرتزقة وعناصـر قـوات الـدفاع واألمـن املواليـة لغبـاغبو، وواصـلت                  

شفت مقـابر   كتُـ ا، و كبـت انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان         رُتاو. القتال يف منطقة يوبوغون   
 العناصـر املتبقيـة مـن يوبوغـون         مجاعية وذلك قبل أن تطرد القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار            

القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار         مـن هـذه العناصـر إىل         ٥٠واستـسلم حنـو     . مايو/ أيار ٤ يف
وفرت بقية العناصر حنـو منطقـة احلـدود مـع ليربيـا، حيـث واصـلت قتـل                   . بريلأ/ نيسان ٢٩ يف

وال تـــزال التقـــارير تـــشري إىل . املـــدنيني وهنـــب املمتلكـــات يف جنـــوب غـــرب كـــوت ديفـــوار
االشتباكات مستمرة بـني القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار وقـوات امليليـشيات واملرتزقـة                   أن

  . وكذلك العنف ضد املدنيني يف الغرب واجلنوب الغريب،املوالية لغباغبو
عملية األمم املتحدة دوريـات مـشتركة مـع القـوات      أبريل، بدأت   /ويف منتصف نيسان    - ١٣

 ٥٠٠وساعدت عملية األمم املتحـدة أيـضا يف مجـع وتـسجيل حنـو               . اجلمهورية لكوت ديفوار  
وتتويل عملية األمم املتحدة تـأمني      .  طلقة ذخرية  ٦٥ ٠٠٠ قطعة سالح، منها أسلحة ثقيلة، و     

ويبـدو أن معظـم     . كوت ديفـوار  معظمها يف حني جرى تسليم بعضها إىل القوات اجلمهورية ل         
وتقــوم العمليـة أيــضا  . ســتوردت قبـل فــرض حظـر توريــد األسـلحة   ااملـواد الـيت مت جتميعهــا قـد    

  .بإزالة الذخائر غري املنفجرة يف أبيدجان
ووقعت انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                 - ١٤

 املــدنيني وحــاالت االختفــاء القــسري واالبتــزاز والعنــف  أثنــاء القتــال، مشلــت قتــل واختطــاف 
يف دويكويـــه والقـــرى احمليطـــة وقُتـــل بـــضع مئـــات مـــن األفـــراد . اجلنـــسي وهنـــب املمتلكـــات

، يون اإليفوارية، وهي هيئة حكوميـة     وواصلت هيئة اإلذاعة والتلفز   . مارس/ذارآ ٢٩ و ٢٨ يف
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وزار . أبريــل/ نيــسان٥بثهــا يف بــث رســائل الكراهيــة والتحــريض علــى العنــف إىل أن توقــف  
 إىل ٢ اإلنـسان، كـوت ديفـوار مـن      إيفان سيمونوفيتش، األمني العام املـساعد لـشؤون حقـوق         

ــسان ٩ ــيت   /نيـ ــة، الـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ ــل، وزارت جلنـ ــسان   أبريـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــشأها جملـ  أنـ
  .مايو/ أيار٢٨ إىل ٤مارس، البلد من /ذارآ ٢٥ يف
ين خـــالل الفتـــرة املــشمولة بـــالتقرير مــع زيـــادة عـــدد   وازداد تــدهور الوضـــع اإلنــسا    - ١٥

ــدان اجملــاورة،       ــد وكــذلك إىل البل ــازحني داخــل البل ــشردين الن ــا وامل ــا إىل ليربي وزارت . أساس
أبريـل املنطقـة الغربيـة      / نيـسان  ٥  و ٤موس، وكيلة األمني العام للشؤون اإلنـسانية، يف         أفالريي  

  .وخيمة للصراعمن كوت ديفوار لتسليط الضوء على العواقب ال
د غبــاغبو، اختــذت احلكومــة عــددا ومــع بــدء اســتقرار الوضــع بــبطء بعــد اعتقــال الــسي  - ١٦
مايو، أعلن الرئيس واتـارا إنـشاء       / أيار ١ويف  . املبادرات الرامية إىل عودة احلياة إىل طبيعتها       من

سابق، رئيـسا   جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة مع تعيني تـشارلز كونـان بـاين، رئـيس الـوزراء الـ                 
وجاء اإلعالن أثناء زيارة لوفد من احلكماء ضم كويف عنـان، األمـني العـام الـسابق لألمـم                   . هلا

فريقيــا، ومــاري روبنــسون الرئيــسة الــسابقة  أاملتحــدة، واألســقف ديزمونــد توتــو مــن جنــوب  
أسيـسي  رئـيس اجمللـس الت    علـن   مـايو، أ  / أيـار  ٥يف  و. أليرلندا، التقوا خالهلا أيضا بالسيد غباغبو     

ديـسمرب، وحلـف الـرئيس      / كـانون األول   ٣لـيت كـان قـد أعلنـها يف          انتـائج االنتخابـات     بطالن  
 كـوت ديفـوار حلـضور احتفـال         وزرُت. مـايو / أيـار  ٦واتارا الـيمني أمـام اجمللـس التأسيـسي يف           

 مـن رؤسـاء     ٢٠مـايو، الـذي حـضره حنـو         / أيـار  ٢١تنصيب الرئيس واتـارا يف ياموسـوكرو يف         
 إىل ١٨ حفــظ الــسالم، البلــد مــن ن لــو روي، وكيــل األمــني العــام لعمليــاتوزار أال. الــدول
  .مايو/أيار ٢٢
بريـل، واسـتبدل   أ/ نيسان٢٨وعني الرئيس واتارا حاكمني ألبيدجان وياموسوكرو يف    - ١٧

مسؤولني كبار آخرين منهم اثنان من أعضاء اجمللس التأسيسي ورئيسا احملكمـة العليـا واجمللـس                
يونيـــه، أعلـــن الـــرئيس واتـــارا / حزيـــران١ويف . مـــايو/ أيـــار١٢جتمـــاعي يف االقتـــصادي واال

ــوزراء ســورو، وبعــضوية    ــدة برئاســة رئــيس ال ــه اجلدي ــهم  ٣٦ حكومت ــرا، بين .  ســيدات٥ وزي
 مـن حـزب     ٨ جلمهوريني؛ و ا عضوا من حزب الرئيس واتارا، جتمع        ١٤وتتألف احلكومة من    

ــدميقراطي لكـــوت    ــه، احلـــزب الـ ــبق بيديـ ــرئيس األسـ ــوار؛ والـ ــدة؛ ٥ ديفـ ــن القـــوى اجلديـ    مـ
ورفض حزب اجلبهـة    . وشغلت أحزاب أصغر املناصب الوزارية املتبقية     .  من اجملتمع املدين   ٥ و

اإليفواريــة الــشعبية، وهــو حــزب الـــسيد غبــاغبو، عرضــا باالنــضمام إىل احلكومــة الـــشاملة         
الـرئيس واتـارا   وتـرأس  . للجميع، وطلب إطالق سراح الرئيس السابق غباغبو مـن احلـبس أوال       

  .يونيه/ حزيران٨أول اجتماع جمللس الوزراء يف 
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ويف الوقــت احلــايل، أعــاد حــوايل  . واســُتؤنف النــشاط التجــاري تــدرجييا يف أبيــدجان   - ١٨
ويف . يا يف مجيـــع أحنـــاء البلـــدمـــصرفا فـــتح أبوابـــه، واســـتعيدت اخلـــدمات املاليـــة تـــدرجي   ٢٠
ي لـدول غـرب أفريقيـا فروعـه يف أبيـدجان،      أبريل، فتح من جديد املصرف املركـز     /نيسان ٢٧

ويف . مــايو/ أيــار٣٠وعــني االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا حمافظــا جديــدا يف        
أبريــل / نيــسان٢١ أبريــل، أعلــن الــرئيس واتــارا اســتئناف صــادرات الكاكــاو، ويف/نيــسان ١٣

 بينمـا تبعـه يف هـذا    فريقي العقوبات الـيت كـان قـد فرضـها علـى كـوت ديفـوار،              ألرفع االحتاد ا  
  .أبريل/ نيسان٢٩الصدد االحتاد األورويب جزئيا يف 

  
  بعثة التقييم  -ثالثا   

 بعثـة تقيـيم إىل كـوت ديفـوار يف الفتـرة             بناء على طلب أعضاء جملس األمـن، أوفـدتُ          - ١٩
وضم املشاركون يف البعثـة ممـثلني عـن إدارة عمليـات حفـظ              . ٢٠١١مايو  /أيار ١٤ إىل   ١من  

ــسالم و ــسياسية  الـ ــشؤون الـ ــداين وإدارة الـ ــدعم امليـ ــضال  إدارة الـ ــن، فـ ــسالمة واألمـ  وإدارة الـ
 حلقـوق اإلنـسان،   مفوضية األمم املتحدةمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، و     عن

  . األمم املتحدة للطفولةمنظمةوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و
 مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار              وقد تلقت بعثة التقيـيم إحاطـات مفـصلة          - ٢٠

ــوة ليكــورن،         ــة األفريقــي وق ــدويل ومــصرف التنمي ــم املتحــدة القطــري والبنــك ال ــق األم وفري
ــرئيس   ــع ال ــشاورت م ــارا،وت ــدفاع ســورو   ، وات ــر ال ــوزراء ووزي ــيس ال ــة ، ورئ  ووزراء الداخلي

ــة والعمــل، وا      ــة املدني ــة والتخطــيط واخلدم ــسان واملالي ــوق اإلن ــدل وحق ــرال ســومايال  والع جلن
باكايوكو من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار فـضال عـن رئـيس اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة،           
وقيادة األمن الوطين، والسلك الدبلوماسـي واجملتمـع املـدين واألحـزاب الـسياسية، مبـا يف ذلـك             

ار أعــضاء وز. ، واملنظمــات الدوليــة والوطنيــة غــري احلكوميــةاإليفواريــة اجلبهــة الــشعبيةحــزب 
  . ومان يف الغرب وبواكيه يف الشمالهالبعثة دالوا، ودويكوي

  
  نتائج بعثة التقييم  -رابعاً   

قــدمت املناقــشات الــيت أجرهتــا بعثــة التقيــيم مــع الــرئيس ورئــيس الــوزراء وحكومتــه،     - ٢١
فضال عن غريها من اجلهات املعنية الوطنية والدولية، صـورة واضـحة عـن التحـديات الرئيـسية                

 فقــد حــدد مجيــع املــشاركني يف املناقــشات اســتقرار الوضــع األمــين،  . لــيت تواجههــا احلكومــة ا
: ومشلـت األولويـات الفوريـة األخـرى       . العليـا سيما يف أبيدجان والغرب، باعتبـاره األولويـة          ال

تعزيــز املــصاحلة الوطنيــة، وبــالتوازي معهــا، معاجلــة اإلفــالت مــن العقــاب واملــساءلة، وإعــادة     
ؤسـسات األمنيـة ومؤسـسات سـيادة القـانون وإصـالحها، ونـزع سـالح اجلماعـات                  تشكيل امل 
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املــسلحة وتــسرحيها وإعــادة إدماجهــا، ومجــع األســلحة غــري املــشروعة مــن اجلماعــات املدنيــة؛   
وإعادة بـسط إدارة الدولـة يف مجيـع أحنـاء الـبالد، ومحايـة املـدنيني، ومعاجلـة الوضـع اإلنـساين،                 

ميـــة للتـــصدي للتهديـــد املتمثـــل يف املرتزقـــة وامليليـــشيات ونقـــل ووضـــع اســـتراتيجية دون إقلي
  .األسلحة عرب احلدود، وإجراء انتخابات تشريعية

  
  الوضع األمين  -ألف   

وال تـزال  . زال الوضع األمين يف البالد، ال سيما يف أبيدجان والغـرب، هـشا للغايـة        ما  - ٢٢
 وذلـك  . وشـن هجمـات ضـد املـدنيني    هناك خماطر مجة تتمثـل يف إمكانيـة جتـدد الـرتاع املـسلح        

على يد العديد من جنـود احلـرس اجلمهـوري الـسابق الـذين ذابـوا وسـط املـدنيني يف أبيـدجان                       
ــن         ــدفاع واألم ــوات ال ــراد ق ــة وأف ــاغبو واملرتزق ــة لغب ــشيات املوالي بأســلحتهم، فــضال عــن امليلي

ــاولون      ــدجان، وحي ــوا يف أبي ــذين هزم ــسابقني ال ــادةال ــع صــفوفهم يف ا إع ــاد   جتمي ــرب، واحت لغ
الشباب الوطنيني وأعضاء احتـاد الطـالب والتالميـذ يف كـوت ديفـوار الـذين ال يـزال بإمكـاهنم               

وقــد .  بأســلحتهماختبــأوا الــذين “املغــاوير اجملهــولني”احلــصول علــى األســلحة، وعناصــر مــن 
تفكيــك قــوات الــدفاع واألمــن، مبــا يف ذلــك الــشرطة والــدرك، لتظــل القــوات اجلمهوريــة     مت

 املؤسسة األمنيـة الوطنيـة الوحيـدة الـيت تـضطلع حاليـا جبميـع املهـام املتعلقـة                    ي ديفوار ه  لكوت
بيد أن، القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار ميكـن            . باألمن، وإنفاذ القانون وحفظ النظام العام     

ــية،          ــا األساس ــة احتياجاهت ــة لتلبي ــا مل تتخــذ خطــوات عاجل ــدا م ــا هتدي ــشكل يف حــد ذاهت أن ت
عــالوة .  املــسائل املتعلقــة بالقيــادة والــسيطرة والتحــديات ذات الــصلة باالنــضباطتعــاجل مل ومــا

. على ذلك، يقوم النظام السابق بتجنيد مجاعات مدنية بشكل منـتظم ويغـدق عليهـا األسـلحة                
  .مارس حتديا خطريا آخر/منذ آذارمن السجون  سجني ١٢ ٠٠٠كما يشكل فرار أكثر من 

لع مؤخرا يف الغرب إىل أن تظهـر علـى الـسطح قـضايا طـال       وقد أدى القتال الذي اند      - ٢٣
ملكيـة األراضـي، وميكـن أن تـؤدي حمـاوالت        تتعلق باجلنـسية أو    أمدها، سواء كانت عرقية أو    

 جتميــع صــفوف العناصــر املواليــة لغبــاغبو يف هــذه املنطقــة املــضطربة تقليــديا إىل انــدالع  إعــادة
شري إىل وجـود ذخـائر مل تنفجـر يف الغـرب وألغـام              ومثة أيضا تقارير ت   . الرتاع مرة أخرى هناك   
  .دجان، مما يشكل خطرا على السكانأرضية يف تيبيسو ويف أبي

  
  الة األمن ومؤسسات سيادة القانونح  -باء   

سة بدرجـة خطـرية     أصبحت قوات الدفاع واألمن، مبا يف ذلك الشرطة والدرك، مسيّـ            - ٢٤
 عـاد لالنـضواء حتـت لـواء القـوات اجلمهوريـة             أثناء األزمة، وتفككـت فعليـا، رغـم أن بعـضها          

واهنارت أيضا مؤسسات السجون يف اجلنوب أساسا ومل تعمل بكامل طاقتـها            . لكوت ديفوار 
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وتعرضــت معظــم البنيــة التحتيــة للــشرطة والــدرك والقــضاء       . ٢٠٠٢يف الــشمال منــذ عــام   
  .والسجون، للتلف أو الدمار

مهورية لكوت ديفوار ستكون املؤسـسة الـيت        وقد أشارت احلكومة إىل أن القوات اجل        - ٢٥
سيتم إعادة بناء القـوات املـسلحة اجلديـدة حوهلـا، يف حـني سـيعتمد تـشكيل الـشرطة والـدرك                    

 احلكومـة   يويف هذا الصدد، مثة حاجـة ملحـة ألن جتـر          . ونظام السجون على اخلدمات القدمية    
ومثـة  . نيـة وخطـة لتنفيـذها     استعراضا شـامال للمؤسـسات األمنيـة، وتـضع اسـتراتيجية أمنيـة وط             

أيــضا حاجــة لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع العــدل، يــتم تنــسيقها مــن خــالل جلنــة   
وقد أعرب العديد من الشركاء الثنـائيني عـن اهتمـامهم           . للتوجيه واملتابعة برئاسة وزارة العدل    

. ت سـيادة القـانون    بتقدمي الدعم لعملية إعادة بناء وإصالح وتنمية املؤسسات األمنية ومؤسسا         
يوليه ملناقشة املسائل املتعلقة بإصالح قطاع األمـن،        /وختطط احلكومة لعقد ندوة وطنية يف متوز      

وقد طلب رئيس الـوزراء سـورو       . ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واملصاحلة الوطنية      
 طلب إىل بعـض     أن تعني األمم املتحدة مستشارا إلصالح القطاع األمين لدعم مكتبه، يف حني           

  .الشركاء الثنائيني أيضا أن يفعلوا الشيء نفسه
وستكون املساعدة األولية مطلوبة من عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار، يف حـني                - ٢٦

. ينبغــي للــشركاء الثنــائيني ووكــاالت األمــم املتحــدة املختــصة تقــدمي املــساعدة الطويلــة األجــل  
وكمــا هــو منــصوص عليــه .  اآلخــرينود الــشركاءوســوف تكمــل مــساعدة األمــم املتحــدة جهــ

، الــرئيس  وامليــسرأفريقيــااتفاقــات واغــادوغو، ستواصــل اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب    يف
  .يد القوات املسلحة وقوات الشرطةتقدمي الدعم إلعادة توحكومباوري رئيس بوركينا فاسو، 

  
  القوات املسلحة  -  ١  

شـكل هلـا، وتفتقـر إىل        وار قـوة غـري تقليديـة، ال       تظل القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـ          - ٢٧
وهي تتألف مـن خلـيط مـن املـوظفني الـسابقني يف القـوات املـسلحة للقـوى اجلديـدة،                     . املوارد

وبعض املوظفني السابقني يف قـوات الـدفاع واألمـن الـذين انـشقوا قبـل اعتقـال الـسيد غبـاغبو                      
الل هجـــوم القـــوات اجلمهوريـــة خـــوالعديـــد مـــن الـــشبان غـــري املـــدربني الـــذين مت جتنيـــدهم  

ونتيجة لعدم دفع الرواتـب بانتظـام،       . بيد أن حجمها احلايل ما زال غري مؤكد        ديفوار، لكوت
تلجأ بعض عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار إىل االبتزاز والنـهب يف أبيـدجان وأجـزاء                

جلمهوريـــة ت اغـــري أن احلكومـــة بـــدأت يف دفـــع الرواتـــب ألفـــراد القـــوا .أخـــرى مـــن الـــبالد
لألزيــاء العــسكرية صــورة ســلبية  ويعطــي املــزيج املتنــوع  . مــايو/أيــارديفــوار يف شــهر  لكــوت
ــا ــون     كمـ ــذين ينتحلـ ــرمني الـ ــل اجملـ ــن قبـ ــتغالهلا مـ ــتم اسـ ــة  يـ ــوات اجلمهوريـ ــراد القـ ــفة أفـ صـ
وأشـار بعـض املـشاركني يف املناقـشات إىل انعـدام ثقـة قطاعـات مـن الـسكان                    . ديفـوار  لكوت
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ــوات  ــا يف الق ــوار  حالي ــة لكــوت ديف ــشركاء    .  اجلمهوري ــة ال ــاقتراح مطالب ــة ب ورحبــت احلكوم
 توحيد اجلـيش يف املـستقبل، نـصح         بإعادةوفيما يتعلق   . الثنائيني بالتربع بزى عسكري للقوات    

واغــادوغو ســارية،  بــأن يظــل اإلطــار واحلــصص املنــصوص عليهــا يف اتفاقــات   تــارااوالــرئيس 
  .واإلبقاء عليها

 مـة اختـذت بالفعـل قـرارا بإرسـال القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار                 ورغم أن احلكو    - ٢٨
هناية املطـاف إىل الثكنـات ونـشر قـوات الـشرطة والـدرك حلفـظ القـانون والنظـام، ال يـزال                        يف

أوال، أن اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة إلعـادة بنـاء الـشرطة                . هناك عدد من املعضالت اخلطرية    
 وثانيـــا، ميكـــن أن يـــؤدي . تكتـــسب زمخـــاكـــيطـــويال والـــدرك املتـــداعيني ستـــستغرق وقتـــا 

االنسحاب الكامل السابق ألوانه للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار إىل ثكناهتـا، رغـم عيوهبـا،               
  .إىل انتكاسات خطرية للجهود املبذولة لتحقيق االستقرار يف الوضع األمين

  
  الشرطة والدرك  -  ٢  

قبـل األزمـة، بـبطء     ٣٠ ٠٠٠ددهم حـوايل    يعود رجال الشرطة والدرك، الذين بلغ ع        - ٢٩
 لتـشجيع   إىل العمل، رغم تدابري بناء الثقة اليت تتخذها عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                  

 يف املائــة ٨٥وقــد ســجل حــىت اآلن . العـاملني يف جمــال إنفــاذ القــانون علــى العــودة إىل عملــهم 
وهـم يـضطلعون    .  يعمـل بالفعـل    منهم نفسه الستئناف العمل، لكن عددا قليال جدا هـو الـذي           

بأنشطة حمدودة للغاية، معظمها باالشتراك مع القوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار وجـاء تقيـيم        
الكثري ممن شاركوا يف املناقشات سلبيا ملؤسسات إنفاذ القوانني هذه حىت بـدون تـأثري األزمـة،                 

ساد، والتغيـب، ونقـص     وذلك بسبب اإلفالت من العقاب، وانعدام املساءلة، والتـسييس، والفـ          
  .التدريب واملعدات

ويف رســالة مؤرخــة . وألقــت احلكومــة الــضوء علــى نقــص األســلحة املتــوفرة للــشرطة   - ٣٠
مايو، طلب وزير الداخلية إىل عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار تـسليم األسـلحة                   /أيار ٣

ضطرة للتحقـق، بالتنـسيق     بيد أن عملية األمم املتحدة مـ      . اليت مجعتها للشرطة يف كوت ديفوار     
مع فريق من اخلـرباء، ممـا إذا كانـت هـذه األسـلحة مت اسـتريادها باملخالفـة لنظـام حظـر توريـد                         

  . السلطاتإىلاألسلحة قبل تسليمها 
  

  املؤسسات القضائية واإلصالحية  -  ٣  
ئي نتيجة لألزمة، توقف عمليا النظام القضائي عن أداء مهامه، مع اهنيار النظـام القـضا                - ٣١

 حمكمة يف اجلنـوب أو هنبـت خـالل هـذه            ٢٦ من أصل    ١٧حيث تضررت جزئيا    . يف اجلنوب 
إضـافة إىل ذلـك،   . ويف الشمال، هجـر العديـد مـن القـضاة واملـدعني العـامني وظـائفهم             . الفترة
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ــة        ــة، وعــدم فعالي ــواد واملــوارد املالي ــة امل يفتقــر القــضاء إىل االســتقالل، ويعــاين مــن عــدم كفاي
ييس موظفيــه، وعــدم كفايــة أنظمــة إدارة القــضايا، والفــساد والنظــرة العامــة   اإلجــراءات وتــس

فقـد توقفــت  . وكـان تـأثري األزمــة علـى نظـام اإلصـالحيات وخيمــا بـنفس القـدر       . الـسيئة إليـه  
 وفر مجيع السجناء مـن الـسجون اجلنوبيـة وعـددها            ؛السجون عن العمل يف اجلنوب وتضررت     

 سـجون   ٣ويف الـشمال، مل يكـن يعمـل سـوى           . م بعـد   سجنا، ومل تتم إعادة القبض علـيه       ٢٢
  . سجنا قبل األزمة١١فقط من 

ــ  -  ٣٢ ــد وقّـ ــشروعا وقـ ــاد األورويب مـ ــغ ع االحتـ ــه قيتبلـ ــة  ١٨متـ ــع احلكومـ ــورو مـ ــون يـ  مليـ
مايو إلصالح وحتديث النظام القضائي ونظام السجون هبدف تعزيز قـدرات احلكومـة        /أيار ٦ يف

وتـساعد عمليـة   . صـالح احملـاكم وحتـسني ظـروف االعتقـال     على حتـسني الوصـول إىل العدالـة وإ     
  .اجلنوب يف أبيدجان وغريها من املواقع يفاألمم املتحدة يف جتديد بعض السجون 

  
  نزع سالح وتسريح وإعادة إدماج املقاتلني السابقني وتفكيك امليليشيات  -جيم   

التحـدي املتمثـل يف نـزع       أدت األزمة اليت أعقبت االنتخابات بدرجة كبرية إىل تفـاقم             - ٣٣
وزادت حــاالت . الــسالح والتــسريح نتيجــة لتجنيــد أفــراد جــدد وانتــشار اجلماعــات املــسلحة 

هؤالء املقاتلني، لكن األرقـام ال تـزال غـري واضـحة يف هـذه املرحلـة حيـث تتـراوح التقـديرات                      
ايري ونظرا حلجم احلاالت املتنوعـة، فـإن االتفـاق علـى معـ            . حالة ١٠٠ ٠٠٠ و ٥٠ ٠٠٠بني  

األهلية املالئمة للمشاركة يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج وإدارة التوقعـات            
وأكـد أصـحاب املـصلحة الوطنيـون أيـضا علـى            . يشكل حتديات رئيسية لوضع برنـامج جديـد       

  .ة اإلدماج، وبرامج تشغيل الشباباحلاجة امللحة إلعاد
  

  مجع األسلحة من اجلماعات املدنية  -دال   
 مجاعــات مــن املــدنيني، ال ســيما    زال عــدد كــبري جــدا مــن األســلحة يف أيــدي      مــا  - ٣٤
وكانت سياسة النظام السابق تقوم على تسليح اجلماعات املتعاطفـة معـه   . أبيدجان والغرب  يف

بــشكل منــتظم، ومت توزيــع اآلالف مــن قطــع الــسالح علــى امليليــشيات والــشباب ومجاعــات     
كمـا مت هنـب خمزونـات قـوات         .  األمر الذي تصاعد خـالل األزمـة       أخرى يف مجيع أحناء البالد،    

ونتيجــة . الــدفاع واألمــن مــن األســلحة، مبــا يف ذلــك مــن قبــل املــدنيني، مــع تفكيــك القــوات   
ا لتـوافر كميـات     لذلك، يظل خطر العنف املسلح احمللي قائما يف مجيع أحناء كوت ديفوار نظـر             

  .ضخمة من األسلحة
  



S/2011/387  
 

11-38060 11 
 

  
  رة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولةإعادة بسط إدا  -هاء   

. أسهمت األزمة اليت أعقبت االنتخابات يف مزيـد مـن تقلـيص سـلطة الدولـة وإدارهتـا                   - ٣٥
وأعــرب أصــحاب املــصلحة الوطنيــون عــن رأي مفــاده أن إعــادة توحيــد الــبالد، مبــا يف ذلــك    

ففـي  . سياق الـسياسي مركزية اخلزانة العامة، ينبغي أن تكون اآلن أكثر سـهولة نتيجـة لـتغري الـ         
الغرب واجلنوب، أبرزت األزمة ضعف مؤسسات الدولة، مبا يف ذلك تسييس املـسؤولني فيهـا               

زالـوا   ويعود املوظفون املدنيون ببطء إىل عملـهم، لكـن مـا   . وعدم القدرة على تقدمي اخلدمات    
ــغــائبني إىل حــد كــبري يف الغــرب، بينمــا     غرق عــودة معظــم وزارات احلكومــة وإدارات تسست

 وتــدمري الدولــة اإلقليميــة إىل العمــل بــشكل كامــل بعــض الوقــت بــسبب ختريــب املبــاين العامــة
وجتــري احلكومــة جــردا للــدمار املــادي الــذي حلــق مببــاين الدولــة   . الــسجالت وهنــب املعــدات

وشدد العديد من املشاركني يف املناقشات على ضرورة تعزيز املؤسسات مـن خـالل          . ومعداهتا
  .واحلكم ساد، والشفافية،معاجلة قضايا الف

  
  احلالة السياسية واالنتخابات التشريعية  - واو  

ــارا يف ياموســوكورو خطــوة رئيــسية حنــو اســتعادة النظــام       - ٣٦ ــرئيس وات شــكل تنــصيب ال
احلكومـة،    الشعبية اإليفوارية املـشاركة يف     وعلى الرغم من رفض اجلبهة    . الدستوري بشكل تام  

 الـسابق غبـاغبو احملتجـز حاليــا     اإليفواريـة واملـرتبطني بـالرئيس   فقـد أكـد أعـضاء اجلبهـة الـشعبية     
استعدادهم لإلسـهام    يس واتارا كرئيس شرعي، معربني عن     فندق بريغوال أهنم يعترفون بالرئ     يف

ودعــوا أيــضا إىل اعتمــاد قــانون للعفــو يــشمل مجيــع . يف عمليــة املــصاحلة الوطنيــة وإعــادة البنــاء
  .ل األزمة اليت نشبت عقب االنتخاباتاألفعال واجلرائم املرتكبة خال

ــتمني         - ٣٧ ــة املن ــة الوطني ــة، باســتثناء أعــضاء اجلمعي ــة الوطني ــع اجلهــات املعني وشــددت مجي
للجبهة الشعبية اإليفوارية، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية بأسرع ما ميكن، وقبل هنايـة               

الدســتوري يف كــوت ديفــوار وشــددت علــى أمهيــة هــذه االنتخابــات الســتعادة النظــام  . العــام
وسـيلزم التغلـب علـى حتـديات هائلـة          . بشكل تام، وحتقيق املصاحلة الوطنية واحلوكمة الـشاملة       

ــوخى     ــزمين املت ــاء باجلــدول ال ــستقلة     . لكــي ميكــن الوف ــة امل ــة االنتخابي ــر اللجن ــد تعــرض مق فق
. الــسجالتومكاتبــها يف مجيــع أحنــاء البلــد للتخريــب، وُنهبــت املعــدات واملركبــات وُدمــرت   

ويتعني حشد متويل؛ ويلزم تأمني عـودة املـشردين والالجـئني؛ ويـتعني معاجلـة احلـاالت املتبقيـة                   
. لتحديد هوية الناخبني املؤهلني؛ ويلزم حتديث القـوائم االنتخابيـة؛ وحتديـد الـدوائر االنتخابيـة               

. ية لالنتخابـات  وجيب حتقيق استقرار احلالة األمنية بشكل كاف، وجيب هتيئة بيئة سياسية موات           
وفيما يتعلق بتكوين اللجنة االنتخابية املستقلة، أفاد الـرئيس واتـارا بأنـه سـيجري اإلبقـاء علـى                   
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ويف . الصيغة اليت مت االتفاق عليها يف اتفاق بريتوريا، بيد أن هذه املسألة قد تـصبح مثـار نـزاع                  
لـي اخلـاص للتـصديق علـى        الوقت نفسه، يتوقع معظم احملـاورين اسـتمرار الواليـة املمنوحـة ملمث            

تياجــات االنتخابيــة كــوت ديفــوار وتــزور بعثــة األمــم املتحــدة لتقيــيم االح. نتــائج االنتخابــات
  .يونيه/ حزيران٣٠ إىل ١٨الفترة من  يف
  

  حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  - زاي  
أن املـصاحلة  أنشأ الرئيس واتارا جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة ولكنه شدد أيضا علـى       - ٣٨

بالرغم من أن كوت ديفوار ليست طرفا يف نظـام رومـا            . الوطنية لن تعين اإلفالت من العقاب     
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فإن الرئيس السابق غبـاغبو قـد أقـر بواليـة احملكمـة يف عـام            

، ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٣، وأكد الرئيس واتارا من جديد هذا اإلقرار، يف رسـالة مؤرخـة              ٢٠٠٣
كبـت منـذ   طلب فيها أيضا إىل املدعي العام للمحكمة إجـراء حتقيـق يف أخطـر اجلـرائم الـيت ارتُ               

 املـدعي   ىوانتـه .  وتقـدمي املـسؤولني عـن ارتكاهبـا إىل العدالـة           ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨
العام، عقـب فحـص أويل، إىل أن هنـاك أسـس معقولـة تـدعو إىل االعتقـاد بـأن جـرائم تـدخل                         

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٨كبت يف كـوت ديفـوار منـذ        رُتا والية احملكمة قد     نطاق يف
مـايو  / أيـار  ١٩وأبلغ املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية رئيس احملكمـة، يف رسـالة مؤرخـة               

ــة إ  ٢٠١١ ــة ملنحـ ــدائرة التمهيديـ ــدمي طلـــب إىل الـ ــه تقـ ــة  ، باعتزامـ ــق يف احلالـ ــتح حتقيـ ــا بفـ ذنـ
ــوار كــوت يف ــار٢٠ ويف. ديف ــايو / أي ــيس     ٢٠١١م ــة أن رئ ــة الدولي ــة اجلنائي ــت احملكم ، أعلن

  .احملكمة قد أحال احلالة يف كوت ديفوار إىل الدائرة التمهيدية الثانية
تبــاع هنــج شــامل للعدالــة االنتقاليــة يــشمل احملاكمــات،  اومــع ذلــك، فمــن الــضروري   - ٣٩

ويف ضـوء املـسائل   . ملؤسـسية واإلفصاح عن احلقيقة، والتعويضات، والفحص، واإلصـالحات ا   
املتعلقــة مبلكيــة األراضــي واملواطنــة يف الغــرب، أكــدت كــثري مــن اجلهــات املعنيــة علــى أمهيــة     
التدخالت اليت من شـأهنا معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع ودعـم التماسـك االجتمـاعي علـى                     

ردين إىل صــعيد اجملتمــع احمللــي، إذ مــن املــرجح بــصفة خاصــة أن تزيــد عــودة األشــخاص املــش   
  .جمتمعاهتم احمللية يف الغرب من تفاقم التوترات

  
  حالة حقوق اإلنسان  - حاء  

ــهاكات واســعة النطــاق        -  ٤٠ ــات إىل حــدوث انت ــيت أعقبــت االنتخاب أدت أعمــال العنــف ال
وقـدمت جلنـة التحقيـق      . حلقوق اإلنسان، والعنـف اجلنـسي، وانتـهاكات جـسيمة ضـد األطفـال             

وخلــــصت فيــــه إىل . يونيــــه/ حزيــــران١٥ حقــــوق اإلنــــسان يف الدوليــــة تقريرهــــا إىل جملــــس
كبـت أثنـاء األزمـة، حيـث     رُتاانتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل قد    أن
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املـصاحلة   وشـددت اللجنـة علـى أن      . شـخص  ٣ ٠٠٠و  يقدر عدد األشـخاص الـذين قتلـوا بنحـ         
صت بـأن جتـري احلكومـة حتقيقـات كاملـة         الوطنية، بدون حتقيق العدالة، لن تكون مستدامة وأو       

  .وحمايدة وشفافة يف انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدم أولئك املسؤولني عنها إىل العدالة
وعلى الرغم من تناقص انتهاكات حقوق اإلنسان مـن حيـث احلـدة، فـال تـزال هنـاك                     - ٤١

ة والفـراغ األمـين   فالسكان ال يزالون عرضة للخطـر بـسبب احلالـة األمنيـة اهلـش            : حتديات هائلة 
 املــــسلحة، ووجـــود خملفــــات احلــــرب  يف بعـــض املنــــاطق، وانتــــشار األســـلحة واجلماعــــات  

املتفجـرات، والـضعف الـشديد للمؤسـسات املـسؤولة عـن محايـة حقـوق اإلنـسان وتـراث                     من
ــاب   ــن العق ــالت م ــستمر لألع  . اإلف ــضا اخلطــر امل ــاك أي ــن شــأنه    وهن ــذي م ــة، ال ــال االنتقامي م

وقــد تلقــت عمليــة األمــم . بذولــة دعمــا للتماســك االجتمــاعي واملــصاحلةيقــوض اجلهــود امل أن
ــوات          ــق بعناصــر مــن الق ــيت تتعل ــارير عــن عــدد مــن احلــاالت ال ــوار تق املتحــدة يف كــوت ديف

واعتــرف مجيــع احملــاورين، مبــن فــيهم . اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار، والــيت جيــري التحقيــق فيهــا
صدي لإلفــالت مــن العقــاب وكفالــة املــساءلة  الــرئيس ورئــيس الــوزراء، بأنــه ال غــىن عــن التــ  

  .واحلماية الفعالة حلقوق اإلنسان
  

  العنف اجلنسي واجلنساين  -  ١  
. ال يزال العنف اجلنسي منتشرا يف مجيع أحناء البلد وهو حاد بشكل خاص يف الغـرب                - ٤٢

 حالـة مـن حـاالت العنـف اجلنـسي واجلنـساين،             ٣٠٠وأفادت التقارير عـن حـدوث أكثـر مـن           
وعلى الـرغم مـن أن بعـض      . ٢٠١١يناير  / من حاالت االغتصاب منذ كانون الثاين      ١١٨ا  منه

  .هذه اهلجمات قد ارتكبها رجال يرتدون زيا رمسيا، فإن أغلب املعتدين معروفني للضحية
  

  األطفال  -  ٢  
كان األطفال ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان الواسـعة النطـاق الـيت ارتكبـت أثنـاء                  - ٤٣

صــفوف اجلماعــات املــسلحة وغريهــا    حــدث ارتفــاع حــاد يف جتنيــد األطفــال يف     و. األزمــة
بـالقوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار، بينمـا كانـت            مباشـر   اجلماعات املرتبطـة بـشكل غـري         من

وشـوهد بعـض األطفـال    . حاالت جتنيد األطفال يف القـوات املـسلحة النظاميـة منخفـضة نـسبيا      
خــرين يــدعمون اجلماعــات املــسلحة  قــارير بــأن آوهــم حيملــون الــسالح، يف حــني أفــادت الت  

 حالـــة مـــن حـــاالت قتـــل األطفـــال  ٧٧وقـــد ُوثقـــت حـــاالت جمموعهـــا . نقـــاط التفتـــيش يف
حـاالت للعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال ارتكبتـها امليليـشيات               وتشويههم أثنـاء األزمـة وكـذلك      

  .املوالية لغباغبو، واملرتزقة وأفراد من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار
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  محاية املدنيني  - طاء  

أضــرت احلالــة الراهنــة لوكــاالت األمــن وإنفــاذ القــانون اإليفواريــة بقــدرات هــذه            - ٤٤
وســيتطلب هــذا  . دة بنــاء هياكلــها الوكــاالت علــى محايــة املــدنيني، وستــستغرق وقتــا إلعــا      

يـة  تواصل كل من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وفريق األمم املتحـدة القطـري عمل                أن
  .محاية املدنيني يف إطار والية كل منهما

  
  دور وسائط اإلعالم  - ياء  

شدد الرئيس واتارا على احلاجة امللحة ألن تقوم وسائط اإلعالم، اليت كانـت مسيـسة                 - ٤٥
. وحزبية بشكل كبري، بدور أكثر إجيابيـة يف املـستقبل، وأن تـسهم يف عمليـة املـصاحلة الوطنيـة                   

ئيس واتارا وكثري من اجلهـات املعنيـة الوطنيـة إىل اختـاذ تـدابري لكفالـة                 ويف هذا الصدد، دعا الر    
األداء الفعال للهيئات التنظيمية، وعلى األخص اجمللس الوطين للـصحافة واهليئـة العليـا لإلعـالم                

  .املسموع واملرئي اليت أُنشئت مؤخرا
  

  احلالة اإلنسانية  - كاف  
وت ديفـوار، وعلـى وجـه التحديـد         شخص للتشريد داخل كـ     ٣٠٠ ٠٠٠و  تعرض حن   - ٤٦

البلــدان اجملــاورة، إىل ليربيــا شــخص إىل  ٢٠٠ ٠٠٠ن يف أبيــدجيان ويف الغــرب، وفــر أكثــر مــ 
ونظــرا الســتمرار انعــدام األمــن واخلــوف مــن االنتقــام، فــإن عــودة الالجــئني    . املقــام األول يف

. ولـة نتيجـة للتـشرد     واألشخاص املشردين داخليا ال تزال بطيئـة وقـد تنـشأ حالـة متتـد فتـرة مط                 
ومن املرجح أن تثري عـودة األشـخاص املـشردين إىل جمتمعـاهتم احملليـة يف الغـرب قـضايا مل تـتم                       
ــة لألزمــة، وال ســيما احلــصول علــى األراضــي وملكيــة      تــسويها بعــد تتعلــق باألســباب اجلذري

اش، ولـذلك فثمـة حاجــة ملحـة إىل ربـط املـساعدة اإلنــسانية بربنـامج قـوي لإلنعــ       . املمتلكـات 
ومعاجلة مسألة التماسك االجتماعي على الصعيد الوطين وصعيد اجملتمعـات احملليـة، وال سـيما                

  .يف الغرب، وتعزيز أنشطة بناء السالم
 ى ممـا أد   ،وأعاقت األزمة أيضا سبل كـسب العـيش واخلـدمات االجتماعيـة األساسـية               - ٤٧

وسيكتـسي الـتمكني االقتـصادي للنـساء والـشباب، إىل جانـب             . إىل تدهور الظـروف املعيـشية     
تلبيته أولويات اإلنعاش العاجلة مبا فيها تقدمي اخلدمات العامة األساسية، أمهية حامسة يف تيـسري               

وبـدأت احلكومـة يف تلبيـة أشـد احتياجـات           . مشاركتهم يف عمليات حتقيق االستقرار والـسالم      
 والــذي ، مليــون دوالر١٠٠ن إحلاحــا عــن طريــق برناجمهــا للطــوارئ الــذي تبلــغ قيمتــه الــسكا

. يرمي إىل إعادة تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية بتمويـل مـن االحتـاد األورويب وفرنـسا                   
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وال تزال اخلطة املنقحة للعمل اإلنساين يف حاالت الطوارئ تعاين من نقص خطـري يف التمويـل               
 مليـون دوالر   ١٨٠البـالغ قـدرها      يف املائـة فقـط مـن احتياجاهتـا           ٢٥ إال نـسبة     إذ مل تتم تغطيـة    

  .يونيه/حزيران ٨ يف
  

  احلالة االقتصادية  - الم  
تضرر االقتصاد اإليفواري بشدة من جراء األزمة ومن املتوقع أن يسجل النـاتج احمللـي            - ٤٨

 تــصل كــوت ديفــوار نوكــان مــن املقــرر أ. ٢٠١١اإلمجــايل احلقيقــي معــدل منــو ســليب لعــام  
جنــاز يف مــا يتعلــق بتخفيــف عــبء الــديون يف إطــار املبــادرة املتعلقــة نقطــة اإلإىل هــذا العــام  يف

ومـع  .  على األقـل ٢٠١٢ونتيجة لألزمة، تأخر ذلك حىت عام . بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون   
األعمـــال رفـــع اجلـــزاءات الدوليـــة، اســـتؤنف النـــشاط االقتـــصادي بإعـــادة فـــتح املـــصارف، و

وسددت احلكومة للبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقـي مـا عليهـا مـن متـأخرات                . التجارية
 مليـون  ١٠٠مببلـغ ال يقـل عـن         ويعد البنك الـدويل عمليـة لـدعم امليزانيـة         . تتعلق خبدمة الديون  

  مليـون دوالر،   ١٥٠دوالر، ووافق مصرف التنمية األفريقي مؤخرا على دعم للميزانيـة بنحـو             
 مليـون دوالر يف إطـار       ١٢٥ الوقت نفسه خيطط صندوق النقد الدويل لتقدمي قـرض مببلـغ             ويف

جنــاز يف إطــار ومــن أجــل الوصــول إىل نقطــة اإل. مرفقــه لتقــدمي القــروض يف حــاالت الطــوارئ
سـتراتيجيتها املتعلقـة    امبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، سـيتعني علـى احلكومـة أن تـنقح                   

  .او وأن حترز تقدما حنو تنفيذ استراتيجية احلد من الفقربقطاع الكاك
  

  اجلوانب دون اإلقليمية واستئناف امليسر االضطالع بدوره  - ميم  
تــشكل القــوات املواليــة لغــاغبو مــن املرتزقــة وامليليــشيات وعناصــر القــوات اإليفواريــة    - ٤٩

ر فحـسب، بـل جلرياهنـا       للدفاع واألمن الـسابقة يف الغـرب، هتديـدا خطـريا لـيس لكـوت ديفـوا                
ومعظــم جــريان كــوت ديفــوار عرضــة خلطــر عــدم االســتقرار، نظــرا لــسهولة اختــراق     . أيــضا

ــصرفون       ــذين يت ــة ال ــة دون اإلقليمي ــشيات يف املنطق ــسابقني وامليلي ــاتلني ال ــسجل املق احلــدود ول
وى ودعا كل من الرئيس ورئيس الوزراء إىل قيام األمم املتحدة بـدور أقـ             . كمقاتلني مأجورين 

غـري  . للتصدي لتحركات املرتزقة واجلماعات املسلحة واألسلحة عرب احلـدود إىل داخـل ليربيـا             
ــة         ــى املرتزق ــيس عل ــز ينبغــي أن ينــصب ل ــة أشــارت إىل أن التركي أن كــثريا مــن اجلهــات املعني

ولــذلك فــإن وضــع   . الليــربيني فحــسب، إذ أن بلــدانا جمــاورة أخــرى عرضــة للخطــر أيــضا       
  .يد دون اإلقليمي للتصدي هلذا التحدي يشكل أمرا بالغ األمهيةاستراتيجية على الصع
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وقـد طلـب الـرئيس واتـارا        . وسيظل دور املنطقة دون اإلقليميـة حامسـا يف هـذا الـشأن              - ٥٠
من امليسر مواصـلة مـساعدة احلكومـة يف تنفيـذ اجلوانـب الـيت مل يكتمـل تنفيـذها مـن اتفاقـات                      

رو رسالةً يطلب فيها من األمم املتحدة توسـيع نطـاق   واغادوغو، وأرسل يل رئيس الوزراء سو   
  .الدعم املقدم إىل مكتب املمثل اخلاص للميسر يف أبيدجان

  
  سالمة وأمن املوظفني  - نون  

حتسنت سالمة وأمن موظفي األمـم املتحـدة منـذ أن توقفـت اهلجمـات املباشـرة علـى                     - ٥١
غـري أن التحـديات ال تـزال        . اغبوموظفي املنظمة عقب إلقـاء القـبض علـى الـرئيس الـسابق غبـ              

مستمرة وخاصة بسبب احلالة األمنيـة املتقلبـة وحمدوديـة قـدرات قـوات األمـن اإليفواريـة علـى              
  .كفالة توفري احلماية الفعالة للسكان وملوظفي األمم املتحدة

  
  توصيات بعثة التقييم  -خامسا  

ــيس       - ٥٢ ــرئيس ورئ ــا ال ــن فيه ــة، مب ــة الوطني ــة نظــر   عرضــت اجلهــات املعني ــوزراء، وجه  ال
مشتركة بشأن طابع املساعدة اليت تتوقع هذه اجلهات مـن املنظمـة تقـدميها يف جمـاالت حمـددة،             
مشددةً على أن استمرار وجود عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار واملـساعدة الـيت تقـدمها                  

  .البلداألمم املتحدة أمران ضروريان لتحقيق استقرار احلالة األمنية وإعادة بناء 
هتا احلكومـــة والطلبـــات املقدمـــة   واســـتنادا إىل اجملـــاالت ذات األولويـــة الـــيت حـــدد      - ٥٣
جانبها، ومع مراعاة الدور الـذي سـيؤديه الـشركاء اآلخـرون، يوصـى بـأن ينـصب تركيـز                     من

األمم املتحدة على اجملاالت املبينـة أدنـاه مـن أجـل تقـدمي الـدعم الفعـال للحكومـة يف التـصدي                       
استقرار احلالة األمنية، ومنع االنتكاس والعـودة إىل جتـدد           يات إحلاحا هبدف حتقيق   ألشد التحد 

  .الرتاع وهتيئة جمال يتيح للحكومة استعادة قدراهتا املفقودة
  

  دعم جهود حتقيق استقرار احلالة األمنية  - ألف  
علـى  يوصى بأن تؤدي عملية األمم املتحدة دورا أكرب يف مساعدة الـسلطات الوطنيـة                 - ٥٤

حتقيق استقرار احلالـة األمنيـة، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى أبيـدجان والغـرب، مبـا يف ذلـك                         
وسـتزيد عمليـة األمـم املتحـدة لـذلك مـن الـدوريات املـشتركة مـع القـوات                    . املناطق احلدوديـة  

ــة لكــوت ديفــوار والــشرطة وقــوات الــدرك، وتــسهل اســتئناف الــشرطة والــدرك          اجلمهوري
إنفاذ القانون، وتردع أنشطة امليليـشيات وأفـراد قـوات الـدفاع واألمـن              االضطالع مبسؤوليات   

وستواصــل . الــسابقني واملرتزقــة وغريهــم مــن اجلماعــات املــسلحة، وتــساعد يف محايــة املــدنيني 
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أيضا عملية األمم املتحدة مجع األسلحة وتأمينها والتخلص منها واملساعدة يف إزالـة املخلفـات               
  .روب، حسب االقتضاءاملتفجرة الباقية بعد احل

الوثيــق مــع بعثــة األمــم املتحــدة   بــأن تعــزز عمليــة األمــم املتحــدة، بالتنــسيق    ويوصــى  - ٥٥
ــن      يف ــس األم ــراري جمل ــع ق ــشيا م ــا، ومت ــا )٢٠١١ (١٩٨١و ) ٢٠١١ (١٩٨٠ليربي ، دعمه

وسـتزيد  . لسلطات كوت ديفوار وليربيا يف رصـد التحـديات األمنيـة عـرب احلـدود ومواجهتـها                
مم املتحدة، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيـا، وجودهـا ودورياهتـا يف املنـاطق                 عملية األ 

احلدوديــة، ال ســيما يف النقــاط الــساخنة، وســتجري تقييمــا مــشتركا حلركــة العناصــر املــسلحة  
واألسلحة عرب احلدود وعمليات تشريد السكان املدنيني واالعتداء عليهم، وتتبـادل املعلومـات             

ــك  ــشأن ذل ــاطق       ب ــوطين يف املن ــن ال ــات مؤســسات األم ــم لعملي ــدمي دع ــة لتق ، وتعطــي األولوي
ــالتخطيط         ــام ب ــدراهتا، والقي ــاء ق ــا وبن ــشتركة معه ــدوريات م ــام ب ــها القي ــة بوســائل من احلدودي

ويف الوقــت نفــسه، تلــزم اســتراتيجية دون إقليميــة  . للطــوارئ بالتعــاون مــع الــسلطات الوطنيــة 
القتصادية لدول غرب أفريقيا على وضع هـذه االسـتراتيجية،       أوسع نطاقا، وسأشجع اجلماعة ا    

اليت ستساهم فيها عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وغريهـا مـن كيانـات األمـم املتحـدة                      
ــا   . املتواجــدة يف املنطقــة دون اإلقليميــة  وينبغــي أن ينــسق مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي

تحـدة املتواجـدة يف املنطقـة دون اإلقليميـة لـدعم وضـع              األعمال اليت تقوم هبا كيانات األمـم امل       
  .االستراتيجية دون اإلقليمية

  
  وإصالحها دعم إعادة تشكيل مؤسسات األمن و سيادة القانون  - باء  

يوصـى بـأن تــدعم عمليـة األمـم املتحــدة، بالتنـسيق مـع وكــاالت األمـم املتحــدة ذات          - ٥٦
ــصل ــا   ةال ــة يف إع ــائيني، احلكوم ــشركاء الثن ــانون      وال ــيادة الق ــن وس ــشكيل مؤســسات األم دة ت

وسيـشمل ذلـك    . وإصالحها، وخاصة القوات املسلحة والشرطة والـدرك والقـضاء والـسجون          
تقدمي دعم لعملية احلوار الـوطين لتيـسري خلـق رؤيـة لألمـن القـومي، ومـساعدة احلكومـة علـى                      

ة شـاملة لألمـن     القطـاع، وتطـوير اسـتراتيجي      إجراء اسـتعراض للمؤسـسات األمنيـة علـى نطـاق          
الوطين ووضع خطط إلصالح هذه املؤسسات، تتضمن آليات للحكم والرقابـة املدنيـة، فـضال          

وينبغــي أن تقــدم بعثــة األمــم املتحــدة . عــن وضــع اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع العدالــة وتنفيــذها
أيــضا، بالتنــسيق مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، التــدريب لقــوات األمــن وإنفــاذ القــانون      

جماالت حقوق اإلنـسان ومحايـة األطفـال والعنـف اجلنـسي واجلنـساين؛ وتقـدم الـدعم فيمـا                     يف
يتعلق بوضع آلية للتدقيق من أجل املوظفني الذين سيتم استيعاهبم يف اخلدمات؛ وتعـزز احتـرام                

  .حقوق اإلنسان
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عمليــة األمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة     وُيوصــى كــذلك بــأن تقــدم   -  ٥٧
أجـل    متعدد السنوات لـدعم العدالـة، مـن   القطري، الدعم يف وضع وتنفيذ برنامج لألمم املتحدة      

 العدالــة يف كــوت ديفــوار، فــضال    اللجــوء إىلإمكانيــة تطــوير الــشرطة والقــضاء والــسجون و   
اإلصالح األويل العاجل للبنية التحتية ذات الصلة، وتوفري املعـدات، مـع أخـذ املـساعدة الـيت              عن
تقـدم عمليـة     وينبغـي أيـضا أن    . رين يف االعتبـار    هذه اجملاالت من جانـب الـشركاء اآلخـ         قدم يف ُت

األمــم املتحــدة الــدعم يف جمــال تنميــة القــدرات، بوســائل مــن بينــها تــوفري التــدريب املتخــصص    
  .للشرطة والدرك وموظفي السجون، واالشتراك معهم يف موقع واحد، وتقدمي برامج للتوجيه

يق الفعـال والـشفافية واملواءمـة بـني اجلهـود، والتقـسيم الواضـح للعمـل          ولضمان التنـس    - ٥٨
بني العديد مـن الـشركاء الـذين يرغبـون يف املـساعدة يف عمليـة إصـالح قطـاع األمـن، يوصـى                        
بتنــسيق الــدعم املقــدم إلجــراء هــذا اإلصــالح، اســتنادا إىل خطــة رئيــسية حتــدد املهــام الرئيــسية 

ى سبيل املثال الفريق العامل الذي أنـشئ يف مكتـب رئـيس             وتقسيم املسؤوليات، من خالل عل    
الوزراء، ويف ظل قيـام ممثلـي اخلـاص بـأداء دور رئيـسي يف تنـسيق الـدعم املقـدم مـن الـشركاء                         

وينبغي أيضا أن توفـد عمليـة األمـم املتحـدة خـبريا للعمـل يف مكتـب رئـيس الـوزراء                     . الدوليني
  .، تلبية لطلب رئيس الوزراءبإصالح القطاع األميناملسائل املتعلقة  يف
  

دعـــــم نـــــزع ســـــالح احملـــــاربني الـــــسابقني وتـــــسرحيهم وإعـــــادة إدمـــــاجهم،    - جيم  
  امليليشيات وتفكيك

ينبغي أن تقوم عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار وفريـق األمـم املتحـدة القطـري،                 - ٥٩
ضــع برنــامج وطــين بالتنــسيق الوثيــق مــع الــشركاء الــدوليني اآلخــرين، مبــساعدة احلكومــة يف و 

ــزع ســالح    ــسريح احملــاربني وإعــادة إدمــاجهم ون ــد لت ــشيات، يتناســب  جدي هم وتفكيــك امليلي
الــسياق اجلديــد، ويــبىن علــى الــدروس املــستفادة مــن املاضــي، ويأخــذ يف االعتبــار حقــوق   مــع

ــيهم األطفــال والنــساء،           ــسرحيهم، مبــن ف ــذين ســيجري ت ــن األشــخاص ال ــات املختلفــة م الفئ
وينبغي أن تواصل أيضا عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار دعـم              .  الفئات واحتياجات هذه 

تسجيل احملاربني السابقني وتصنيفهم، ومساعدة السلطات الوطنية يف مجع األسـلحة وتأمينـها،             
وستـستمر املـشاريع   . ودعم عملية نزع سالح العناصـر املـسلحة األجنبيـة وإعادهتـا إىل أوطاهنـا              

مشروع، واليت بدأهتا عملية األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم             ١ ٠٠٠ا  ددهالصغرية، اليت يبلغ ع   
املتحــدة اإلمنــائي قبــل االنتخابــات بتمويــل طــوعي ويف إطــار مــشاريع األثــر الــسريع يف تــوفري    

ويوصى بـأن يـدعم فريـق األمـم املتحـدة      . مصادر رزق بديلة مستدمية لبعض احملاربني السابقني   
 وســائر الــشركاء املهــتمني وضــع خطــة لتنفيــذ هــذه املــشاريع  القطــري بالتــشاور مــع احلكومــة

  .كجزء من إعادة إدماج احملاربني السابقني
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  دعم عملية مجع األسلحة من اجملتمعات املدنية  - دال  

مـــم املتحـــدة القطـــري، بالتنـــسيق ينبغـــي أن تـــدعم عمليـــة األمـــم املتحـــدة وفريـــق األ  - ٦٠
تنفيذ بـرامج جلمـع األسـلحة مـن اجملتمعـات احملليـة،             الشركاء اآلخرين، احلكومة يف وضع و      مع

اليت ينبغي أن ترتبط باحلد من العنف وحتقيـق املـصاحلة يف اجملتمعـات احملليـة مـن أجـل اإلسـهام                      
  .يف ترسيخ أمن اجملتمع والتماسك االجتماعي

  
  دعم إعادة بسط إدارة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولة  - هاء  

يــة األمــم املتحــدة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري دعمهمــا        يوصــى بــأن تعــزز عمل    - ٦١
للــسلطات اإليفواريــة مــن أجــل بــسط ســلطة الدولــة الفعالــة وإعــادة ترســيخها وتعزيــز اإلدارة  
العامة وتقدمي اخلدمات العامة يف اجملاالت الرئيسية يف مجيع أحناء البلـد علـى الـصعيدين الـوطين                

املكتملة مـن اتفاقـات واغـادوغو حيـث إهنـا ذات صـلة         واحمللي، وأن تنفذ كذلك اجلوانب غري       
بإعادة توحيد البلد، األمر الذي سيـستلزم اسـتمرار وجـود مـوظفي اجلمـارك الثمانيـة املعـارين                   

  .الذين أذن هبم جملس األمن يف وقت سابق
  

  دعم اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة سياسية إجيابية وإجراء انتخابات تشريعية  - واو  
ؤدي بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار وفريق األمم املتحـدة القطـري دورا هامـا                ست  - ٦٢

ة مواتيــة لالنتخابــات املقبلــة، يف تعزيـز عمليــة سياســية شــاملة للجميــع ودعــم هتيئــة بيئــة سياســي 
وينبغـي  . خالل وسائل منها االتصال باألحزاب السياسية، ورصد أنشطتها ودعم تطويرها          من

وينبغـي أن تـدعم عمليـة األمـم         . عزيـز مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية          بذل جهـود حمـددة لت     
املتحدة وفريق األمم املتحـدة القطـري تنظـيم وإجـراء االنتخابـات التـشريعية، وتـوفر املـساعدة                   

تية والتقنية املالئمة، وتساعد السلطات الوطنية يف وضع ترتيبات أمنية فعالة، مـع أخـذ               جساللو
.  إليهــا بعثــة األمــم املتحــدة لتقيــيم االحتياجــات االنتخابيــة بعــني االعتبــارالنتــائج الــيت توصــلت

لتصديق علـى النتـائج، مـع إدخـال التعـديالت الالزمـة           لوينبغي اإلبقاء على والية ممثلي اخلاص       
  .خصوصية االنتخابات التشريعية يف احلسبان ألخذ

  
  لعدالة االنتقاليةدعم اجلهود الرامية إىل تعزيز املصاحلة الوطنية وا  - زاي  

ينبغي أن تقدم عملية األمم املتحدة، بالتنسيق مع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، الـدعم                    -  ٦٣
احلقـائق   مل إجراءات املقاضاة واإلفصاح عن    للحكومة يف تطوير هنج شامل للعدالة االنتقالية يش       

ــأن تــدعم األمــم املتحــدة   . والتعويــضات واإلصــالحات املؤســسية  ــة احلــواويوصــى أيــضا ب ر جلن
. واحلقيقة واملصاحلة مـن أجـل ضـمان قيامهـا بعملـها وفقـا للمبـادئ واملعـايري املعتـرف هبـا دوليـا                    
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وينبغي أيضا تقدمي دعم لتحقيق املصاحلة بني اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك إنـشاء وتفعيـل آليـات      
  .حملليا ملنع نشوب الرتاعات أو ختفيف حدهتا أو حلها، وبصفة خاصة على الصعيد

  
  ومحايتها دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان  - حاء  

ينبغــي لعمليــة األمــم املتحــدة أن تــدعم تنفيــذ توصــيات جلنــة التحقيــق الدوليــة وتعزيــز    - ٦٤
وينبغـي  . ان الوطنيـة ذات الـصلة     املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان ومنظمـات حقـوق اإلنـس           

اهتا يف ما يتعلق برصـد حقـوق اإلنـسان والتحقيـق واإلبـالغ              تواصل العملية أيضا تعزيز قدر     أن
ويف هــذا الــصدد، ينبغــي أن تكفــل عمليــة األمــم   . يف هــذا اجملــال، مبــا يف ذلــك اإلبــالغ العــام  

املتحدة وفريق األمم املتحدة القطري إجراء مزيـد مـن الرصـد واإلبـالغ املنـتظمني عـن العنـف                    
وينبغـي  ). ٢٠١٠ (١٩٦٠لـس األمـن يف قـراره        اجلنسي واجلنساين علـى النحـو الـذي طلبـه جم          

للفريق القطري أيضا مساعدة احلكومة يف وضع اللمسات األخرية الستراتيجية وطنيـة متعـددة            
تفعيــل آليــة الرصــد واإلبــالغ   وينبغــي إعــادة. القطاعــات ملكافحــة العنــف اجلنــسي واجلنــساين 

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢املنصوص عليها يف قرار جملس األمن 
  

  اية املدنينيمح  - طاء  
ــشركاء          - ٦٥ ــع ال ــم املتحــدة القطــري العمــل م ــق األم ــم املتحــدة وفري ــة األم تواصــل عملي

اآلخــرين ملــساعدة الــسلطات الوطنيــة يف محايــة الــسكان املــدنيني مــن خــالل التواجــد والــردع   
والتــدخل املباشــر عنــد االقتــضاء، يف نطــاق واليــة كــل منــهما، مــع أخــذ االحتياجــات اخلاصــة 

ويوصى كذلك بأن تقوم عملية األمـم املتحـدة والفريـق القطـري             . لضعيفة يف االعتبار  للفئات ا 
 مبراجعة استراتيجية البعثة املتعلقة حبماية املدنيني حبيث تأخذ يف االعتبار احلقـائق اجلديـدة علـى               

 ١٩٦٠أرض الواقــع، وتعــزز التنــسيق وتتــضمن تــدابري ملنــع العنــف اجلنــساين وفقــا للقــرار          
شاء فريـق عامــل معـين باحلمايــة؛ ووضـع تـدابري حمــددة للحمايـة مــن قبيـل نظــم       ؛ وإنـ )٢٠١٠(

  .اإلنذار املبكر، وفرق احلماية املشتركة، واالتصال باجملتمع احمللي
  

  دعم وسائط اإلعالم  - ياء  
يوصى بأن تواصل عملية األمم املتحـدة رصـد وسـائط اإلعـالم اإليفواريـة عـن كثـب                     - ٦٦

ــة مــن خــالل    وأن تقــدم املــساعدة، حــسب   االقتــضاء، إىل وســائط اإلعــالم واهليئــات التنظيمي
وينبغـي أن تواصـل     . وسائل من بينها تـوفري التـدريب، بغيـة متكينـها مـن أداء دور أكثـر إجيابيـة                  

عملية األمم املتحدة أيضا استخدام قدراهتا يف جمال البث اإلذاعـي، عـرب أثـري حمطتـها اإلذاعيـة،                   
الـشاملة الراميـة إىل هتيئـة بيئـة سـلمية، لتحقيـق غايـات مـن بينـها                   من أجل املـسامهة يف اجلهـود        
  .إجراء االنتخابات التشريعية
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  هود الدعم املبذولة ملعاجلة الوضع اإلنساينج  - كاف  

ينبغــي لفريــق األمــم املتحــدة القطــري وعمليــة األمــم املتحــدة اإلمعــان يف تعزيــز تقــدمي       -  ٦٧
نية املتـأثرة بـالرتاع والفئـات الـضعيفة، وتيـسري االنتقـال إىل              املساعدة اإلنسانية إىل الفئات الـسكا     

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي        . حتقيق االنتعاش عن طريق دعم األولويات والربامج الوطنية احملـددة         
للفريق القطري وعملية األمم املتحـدة دعـم الـسلطات يف وضـع اسـتراتيجية تقـدم حلـوال دائمـة                     

ــا وال  ــشردين داخلي ــسألة امل ــرئيس اخلــاص     مل ــامج ال ــذ برن ــدعم لتنفي ــدمي ال ــذها، وتق الجــئني وتنفي
ــالطوارئ ــة األساســية، ووضــع خطــة طــوارئ       ،ب ــق باخلــدمات االجتماعي ــا يتعل  وال ســيما يف م

  .للتحضري لعودة املشردين، ودعم إنشاء هيكل تنظيمي مشترك بني الوزارات للشؤون اإلنسانية
  

  االنتعاش االقتصادي عملية دعم  - الم  
يف حني سيوفر اجلـزء األكـرب مـن الـدعم املقـدم للحكومـة يف جمـال التنميـة االقتـصادية             - ٦٨

مــن خــالل شــركاء متعــددي األطــراف وثنــائيني، يوصــى بــأن تــساعد منظومــة األمــم املتحــدة   
تنقـــيح  الـــسلطات اإليفواريـــة يف حتـــسني ختطـــيط التنميـــة وإعـــادة اإلعمـــار مـــن خـــالل دعـــم 

االســتراتيجية الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وأن  اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر و 
وينبغـي لفريـق األمـم املتحـدة القطـري          . تدعم تنمية القدرات يف جمـال ختطـيط وتنـسيق املعونـة           

  .أيضا دعم اإلنعاش االقتصادي من خالل تدخالت توليد فرص العمل وكسب الرزق
  

  دون اإلقليمية دعم اجلهود  - ميم  
ق األمــم املتحــدة القطــري العمــل    ى بــأن تواصــل عمليــة األمــم املتحــدة وفريــ     يوصــ  - ٦٩
. مكتب امليـسر وممثلـه اخلـاص يف دعـم تنفيـذ اجلوانـب غـري املكتملـة مـن العمليـة الـسياسية               مع

ملــا طلبــه رئــيس الــوزراء، ينبغــي أن تــوفر عمليــة األمــم املتحــدة أيــضا الــدعم اللوجــسيت  ووفقــا
  .ص للميسراملناسب ملكتب املمثل اخلا

  
  توصية بشأن تشكيل ونشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - سادسا 

يف ضوء استمرار التحديات األمنية وأثر األزمة على املؤسسات األمنية الوطنيـة، يوصـى               -  ٧٠
العـسكريني   وسيتواصـل اسـتعراض قـوام البعثـة مـن         .  شهرا إضـافيا   ١٢بتمديد والية العملية ملدة     

ة وتشكيلها ونشرها بعد االنتخابات التشريعية، مـع مراعـاة احلالـة األمنيـة الـسائدة             وأفراد الشرط 
وسيـشكل جنـاح   . والتقدم احملرز حنو إعادة بناء املؤسسات الوطنية املعنية باألمن وسـيادة القـانون     

ــستقبل       ــشكيلها يف امل ــة وت ــديل دور العملي ــة حامســة لتع ــشريعية مرحل ــات الت ــسبة . االنتخاب وبالن
عمليـة األمـم املتحـدة       ت الـيت نقلـت بـشكل مؤقـت مـن بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل                    للقدرا
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) ٢٠١١ (١٩٨١ كـــوت ديفـــوار، قـــدمت التوصـــيات الـــيت طلبـــها جملـــس األمـــن يف قـــراره يف
  ).S/2011/351( يونيه موجهة إىل رئيس اجمللس/ حزيران١٠رسالة مؤرخة  يف
  

  العنصر العسكري  -ألف   
 فـردا مـن بينـهم       ٨ ٦٨٤ يونيـه، / حزيران ٢٠العسكري احلايل للعملية، يف     يضم القوام     - ٧١

 ضابطا لألركان، مقابل عدد أقـصى مـأذون         ٩٦  مراقبا عسكريا و   ١٨٦  من اجلنود و   ٨ ٤٠٢
 جنــدي إضــايف مــأذون هبــم يف قــرار جملــس األمــن  ٢ ٠٠٠ومــن أصــل .  فــردا٩ ٧٩٢بــه يبلــغ 
  .قريب ر ما تبقى من األفراد عما جنديا وسيجري نش١ ٠٢٤، مت نشر )٢٠١١ (١٩٦٧
وخالل األزمة، أعيد نشر مـا يبلـغ مخـس سـرايا والقـوة االحتياطيـة مـن مشـال وشـرق                        - ٧٢

ومع استقرار احلالة األمنية يف أبيـدجان ووصـول قـوات جديـدة إضـافية، تعـود هـذه                   . أبيدجان
نــشر قــوات يف تــابو وتقــوم العمليــة بتعزيــز قواهتــا يف الغــرب ب. الوحــدات إىل مواقعهــا الــسابقة

وتوليبلو وتاي وإعادة تشكيل قوهتا االحتياطية، مع االحتفاظ باملرونة لتنفيذ أي عمليـة أخـرى         
وعلــى ضــوء تفكــك أجهــزة األمــن وأجهــزة إنفــاذ القــانون الوطنيــة، سيــضطر   . إلعــادة النــشر

م العنــصران العــسكري والــشرطي للعمليــة إىل مواصــلة تعزيــز دورمهــا يف محايــة مــوظفي األمــ    
ــة       ــة املعني ــة اجلهــات اإليفواري املتحــدة ومرافقهــا وعتادهــا، مبــا يف ذلــك ترتيباهتــا املتعلقــة حبماي

ــسية  ــشآت الرئي ــغ      . واملن ــذي يبل ــه ســابقا وال ــأذون ب ــاء علــى العــدد اإلضــايف امل ويوصــى باإلبق
  .بعد االنتخابات التشريعيةإىل ما  شرطي، ١٠٠  جندي و٢ ٤٠٠
ــوة ليكــورن، ا  وُخ  - ٧٣ ــوام ق ــاد إىل      فــض ق ــة، فع ــا خــالل األزم ــدد أفراده ــادة ع ــيت مت زي ل
وقـام جملـس األمـن، بقراريـه        . ونشرت هذه القـوات يف منطقـة أبيـدجان أساسـا          . جندي ٩٠٠
، بتمديد اإلذن الذي منحه لقوة ليكورن لتقدمي الـدعم          )٢٠١١ (١٩٨١ و) ٢٠١٠ (١٩٦٢

ومـا زال الـدعم   . ٢٠١١ يوليـه / متـوز ٣١للعملية، ضمن حـدود انتـشار القـوة وقـدراهتا، حـىت          
  .الذي تقدمه قوة ليكورن ضروريا

  
  عنصر الشرطة  -باء   

 / حزيـران  ٢٠يبلغ القوام احلايل لعنصر الشرطة يف العملية، مبا يف ذلك التعزيـزات، يف                - ٧٤
  مـن وحـدات الـشرطة املـشكلة الـيت تـضم            ٦يـشكلون    فردا من أفراد الشرطة،      ١ ٢٦٥يونيه،  
 ١ ٣٥٠، مقابـل عـدد أقـصى مـأذون بـه يبلـغ               املدنية  الشرطة  من ضباط  ٣٠٦  ضابطا و  ٩٥٩

  . امرأة١٨ويضم عنصر الشرطة . رداف
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وفضال عن القيام بدوريات مشتركة مع القوات اجلمهورية لكـوت ديفـوار والتمركـز                - ٧٥
يف خمافر الشرطة كتدبري لبناء الثقة، تقوم شرطة العملية بتـوفري األمـن يف مواقـع ثابتـة يف بعـض                     

شآت الرئيسية وتواصل القيـام بتحقيقـات يف جمـال حقـوق اإلنـسان واملـساعدة يف عمليـات                   املن
تنـــاقص قـــدرة الـــشرطة والـــدرك  وعلـــى ضـــوء . نـــزع الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج 

 فـرد مـن أفـراد وحـدات        ١٠٠ديفوار، يوصى بأن يأذن جملـس األمـن بإعـادة حتويـل              كوت يف
ــالــشرطة املــشكلة إىل فــرادى ضــباط   ــةرطةشال ــردا إضــافيا،  ١٢٠ال عــن حتويــل ، فــض املدني  ف

فـراد املتخصـصني    األ مـن    ٢٠٥  عـدده  زيادة القوام اإلمجايل املأذون به من أفراد الشرطة مبـا          مع
يف جماالت مكافحـة الـشغب وحفـظ األمـن يف اجملتمعـات احملليـة والـشرطة القـضائية والتحقيـق             

واجلرمية املنظمة وإدارة احلـدود للمـساعدة       اجلنائي والطب الشرعي والعنف اجلنسي واجلنساين       
  .يف بناء قدرات وكاالت إنفاذ القانون اإليفوارية

  
  مسائل الدعم  - سابعا  

استلزمت األزمة اليت تلت االنتخابـات قيـام عمليـة األمـم املتحـدة باختـاذ تـدابري بديلـة                      - ٧٦
جــستيات يف بواكيــه، لكفالــة سلــسلة توريــد بــال عوائــق، مبــا يف ذلــك إنــشاء قاعــدة بديلــة للو  

واستراتيجية جديـدة للـدعم اللوجـسيت، وسلـسلة إمـدادات موازيـة مـن غانـا وبوركينـا فاسـو،            
نقــل اجلــوي والــربي، مبــا يف ذلــك ومــوردين جــدد، وعمليــات تــسليم عــن طريــق مــزيج مــن ال 

وبعودة احلالة إىل طبيعتها، متكنـت العمليـة مـن إعـادة تنـشيط      . بعثات أخرى حلفظ السالم   من
سلة اإلمدادات العادية اليت كانت تـستخدمها، مـع االحتفـاظ بقاعـدة اللوجـستيات البديلـة                 سل

ويف املــستقبل، ستــشمل حتــديات الــدعم الرئيــسية إعــادة نــشر األفــراد العــسكريني   . يف بواكيــه
وأفـراد الــشرطة يف مواقـع جديــدة ودعــم أنـشطة التــدريب وعمليــات نـزع الــسالح والتــسريح     

لـــة خملفـــات احلـــرب مـــن املتفجـــرات والـــدعم اللوجـــسيت لالنتخابـــات  وإعـــادة اإلدمـــاج وإزا
وقــد يلــزم التــصدي هلــذه التحــديات عــن طريــق ختــصيص مــوارد إضــافية يف معظــم . التــشريعية

  .اجملاالت، مبا فيها اللوجستيات
  

  اجلوانب املالية  - ثامنا  
 / حزيــران٣٠ىل  إ٢٠١١يوليــه / متــوز١قُــدمت امليزانيــة املقترحــة للعمليــة للفتــرة مــن    - ٧٧

 إىل اجلمعية العامة لكي تنظـر فيهـا يف اجلـزء الثـاين مـن دورهتـا اخلامـسة والـستني              ٢٠١٢يونيه  
وانتظارا للنظر املزمع من جانب جملس األمن يف االشتراكات املقـررة وتعـديل واليـة               . املستأنفة

ــا  ١٩  و١٨البعثــة املــشار إليهمــا يف الفقــرتني      مــن ٢ة والفقــر) ٢٠١٠( ١٩٦٢ مــن قراره
 علــى أســاس نــشر ٢٠١١/٢٠١٢عــدت امليزانيــة املقترحــة للفتــرة ، أُ)٢٠١١( ١٩٨١قرارهــا 
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من أفـراد الـشرطة      ١ ٢٥٠ من أفراد الوحدات العسكرية و     ٧ ٢٠٠  مراقبا عسكريا، و   ١٩٢
ة التــدابري املختلفــة املقترحــة  بلغ تكلفــوســُت ). فــرد يف وحــدات الــشرطة املــشكلة ٨٠٠منــهم (
ــر إ  يف ــا ميكــن  هــذا التقري ــران٢٠ويف . ىل اجمللــس بأســرع م ــه / حزي قيمــة  ، بلغــت٢٠١١يوني

أمـا جممـوع    . مليـون دوالر   ٥٣,٦االشتراكات املقررة غري املسددة للحـساب اخلـاص للعمليـة           
خ االشتراكات املقررة غري املسددة جلميع عمليات حفـظ الـسالم فكانـت تبلـغ يف ذلـك التـاري                  

ــددت إىل احل. مليـــون دوالر ١ ٥٩٩,٣ ــشرطة   وسـ ــوات والـ ــاليف القـ ــسامهة تكـ ــات املـ كومـ
 ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٣٠املشكلة وتكاليف املعدات اململوكة للوحدات للفترتني املنتهيتني يف         

  . على التوايل٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ و
  

  مالحظات  - تاسعا  
لقـــد طـــوى إلقـــاء القـــبض علـــى الـــرئيس الـــسابق غبـــاغبو صـــفحة مؤملـــة مـــن تـــاريخ     -  ٧٨

ومثل تويل الرئيس واتـارا مقاليـد       . يفوار ما كان ينبغي أن حتدث بأي حال من األحوال         د كوت
. احلكم تتوجيا لكفاح شعب كوت ديفوار ضد حماولة إحباط رغبته الـيت أعـرب عنـها دميقراطيـا                 

وأود أن أثــين علــى حكومــة كــوت ديفــوار وشــعبها ملــا أبــدياه مــن قــدرة علــى التحمــل يف هــذا   
ن أعرب عن امتناين للدعم الثابت الذي قدمـه اجملتمـع الـدويل ومـشاركته             وأود كذلك أ  . الصدد

الفعالة، ال سيما اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي والعديـد مـن فـرادى             
  .القادة يف العامل الذين مل يتزعزعوا يف دعمهم لكوت ديفوار خالل أوقات شديدة الصعوبة

مـايو التقـدم املطـرد      / أيـار  ٢٢  و ٢١ زيـاريت إىل كـوت ديفـوار يف          ومما طمأنين خـالل     - ٧٩
الذي حترزه حكومة الـرئيس واتـارا وتزايـد دالئـل عـودة األمـور إىل طبيعتـها، وإن كـان ذلـك                       

ــة   . علــى حنــو تــدرجيي  ــة مــا زالــت غــري مــستقرة للغاي ــة األمني  وســيأخذ إصــالح ،غــري أن احلال
حــديات املتعلقــة بإعــادة ترســيخ ســالم واســتقرار والت. القــدرات الوطنيــة املــدمرة بعــض الوقــت

ن األزمة اليت تلت االنتخابـات أدت إىل تفـاقم املـشاكل القدميـة              أ حيث   ،دائمني حتديات هائلة  
ــة الــسالم، وأثــارت أيــضا مــشاكل      ومــضاعفتها وتراجــع التقــدم الــذي ســبق إحــرازه يف عملي

وأشــد املهــام . إىل الــرتاع املــسلحوأشــعر بــالقلق إزاء تزايــد املخــاطر الكــبرية للعــودة  . جديــدة
مــن شــأهنا أن تــشعل فتيــل الــرتاع إحلاحــا هــي مــساعدة احلكومــة علــى التــصدي للعوامــل الــيت 

وسـتكون الـشهور الـستة إىل    . جديد، على النحو احملـدد يف القـسم الرابـع مـن هـذا التقريـر          من
لتعايف بشكل مطـرد    شهرا املقبلة حامسة يف حتديد ما إذا كانت كوت ديفوار ستستمر يف ا             ١٢

وإنـين مقتنـع بـأن مـن املمكـن ختفيـف حـدة              . من األزمة أم ترتلق مـن جديـد إىل نـزاع متجـدد            
التهديدات املستمرة الستقرار كوت ديفوار واملنطقة دون اإلقليمية، ولكن احلكومـة سـتحتاج             

  .إىل دعم قوي، من جهات منها األمم املتحدة
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 ال يـزال يـشكل األولويـة نظـرا ألن هتيئـة بيئـة أمنيـة                 ولئن كان اسـتتباب احلالـة األمنيـة         - ٨٠
مستقرة يفسح اجملال الضروري لتقدم اجلهود املبذولة يف اجملـاالت األخـرى ذات األولويـة الـيت                 
حددها الرئيس واحلكومة، فإن إحالل سالم واستقرار دائمني ال ميكن أن يقتصر على التـدابري               

شجيع املـصاحلة مـع التـصدي لإلفـالت مـن العقـاب             وسيكون من املهم أيضا ت    . األمنية وحدها 
واملــساءلة، ومحايــة حقــوق اإلنــسان وبنــاء مؤســسات قويــة ومــستقلة وكفالــة حوكمــة شــاملة   

ويف أثنـاء ذلـك، جيـب       . للجميع ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع وتعزيـز التنميـة االقتـصادية              
مة بالـشمولية والـشفافية واملـصداقية،    إجراء االنتخابات التشريعية يف وقتها احملدد وبطريقة متس       

  .مع تلبية االحتياجات الفورية للشعب، مبا فيها عودة املشردين داخليا إىل ديارهم
. ورغم هذه التحديات العاجلـة يبـدو أن كـوت ديفـوار تـسري علـى الـدرب الـصحيح                     - ٨١

ئيس وحكومتـه  وعالوة على ذلك، فـإن الـر  . فالرئيس على وعي باملسؤوليات الثقيلة اليت أمامه   
ــاء البلــد حــىت يتــسىن        ــة واضــحة عــن ســبل إحــالل الــسالم واالســتقرار وإعــادة بن ــديهم رؤي ل

ديفــوار أن تــستعيد يف املــستقبل دورهــا التــارخيي باعتبارهــا الدعامــة الــيت يرتكــز عليهــا  لكــوت
يـد  وممـا يبعـث علـى األمـل التـزام وإصـرار العد            . االستقرار واالزدهار يف املنطقة دون اإلقليميـة      

مــن األفــراد الــذين التقيــت هبــم خــالل زيــاريت لكــوت ديفــوار علــى مواجهــة التحــديات الــيت     
ولكـن ميكـن اإلسـراع    . لـة وضـحاها  بيد أن من الواضح أن ذلـك لـن حيـدث بـني لي          . تواجههم

إذا قام مجيع اإليفواريني بتوحيد صفوفهم وراء رؤية مشتركة ومـضاعفة جهـودهم ملـصلحة                به
ويف الوقـت نفـسه،   . صرب الالزم لكي تثمر هذه التدابري تغريا حنـو األفـضل     بالوبالتحلي  بلدهم،  

  .جيب وقف استمرار العنف، وأهيب بالسلطات أن تتخذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد
وقد تكبدت كوت ديفوار خسائر هائلة من جراء األزمة، وليس من املتوقع مـن البلـد       - ٨٢

ه مـــن اإلســهام مبـــوارد كـــبرية مــن أجـــل مواجهـــة   أن يعــود بـــسرعة إىل مـــستوى يــتمكن فيـــ  
وسيحتاج البلد إىل مساعدتنا يف هـذا الوقـت احلـرج لتمكينـه             . التهديدات واألولويات العاجلة  

وناقشت مع الرئيس واتارا عندما كنـت يف كـوت ديفـوار            . من الوقوف على قدميه من جديد     
 أفضل حنو دعما حلكومتـه، وأكـدت        الطريقة اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحدة أن تقدم على         

له على التزام املنظمة مبواصلة املسرية وتقدمي الـدعم الـذي تطلبـه الـسلطات اإليفواريـة والعمـل        
بــشكل وثيــق مــع مجيــع الــشركاء ملــساعدة احلكومــة يف جمهودهــا خــالل األشــهر احلرجــة الــيت  

مـم املتحـدة الـدعم هلـا كلـها      واجملاالت الرئيسية اليت مت حتديـدها لكـي تقـدم أسـرة األ           . تنتظرها
  .جماالت أساسية لتفادي االنتكاسات اخلطرية اليت قد تؤدي إىل نشوب الرتاع من جديد

وبناء علـى األولويـات الـيت حـددها الـرئيس وحكومتـه، أوصـيت جملـس األمـن بـإقرار                 - ٨٣
 القـسم  اجملاالت ذات األولوية ملـشاركة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار علـى النحـو املـبني يف                  

د مــع تكليفهـا باملهــام املبينــة  اخلـامس مــن هـذا التقريــر، وبتمديـد واليــة العمليــة ملـدة عــام واحـ     
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ويف ضوء التحديات األمنيـة اخلطـرية واملخـاطر الـيت قـد جيرهـا       . القسمني اخلامس والسادس   يف
 إىل البلد إجـراء انتخابـات أخـرى، أوصـيت جملـس األمـن أيـضا بـأن يـأذن باإلبقـاء علـى قـوام                         

ــغ      ــد عــدد يبل ــة عن ــصر العــسكري للعملي ــهم   ٩ ٧٩٢العن ــردا، مــن بين ــود  ٨ ٤٠٢ ف ــن اجلن  م
ــا عــسكريا و١٨٦ و ــ.  ضــابط أركــان٩٦  مراقب ــادة تبلــغ  وفيمــا يتعل ق بالــشرطة، أوصــي بزي

أفراد من فرادى ضباط الشرطة ذوي املهارات اللغوية املناسبة، وبـذلك تبلـغ املـستويات                ٢٠٥
ــهم   فــردا مــ١ ٥٥٥املــأذون هبــا  ــشرطة، مــن بين ــراد ال  فــردا مــن وحــدات الــشرطة  ٧٨٠ن أف

 مـن مـوظفي اجلمـارك املـأذون     ٨، فـضال عـن      املدنيـة   فردا من ضباط الـشرطة     ٧٧٥ املشكلة و 
وسيجري استعراض قوم البعثـة مـن العـسكريني وأفـراد الـشرطة بعـد االنتخابـات             . هبم من قبل  

خـذ يف احلـسبان التقـدم احملـرز     األت، مـع    التشريعية، وميكن حينذاك التوصية مبزيد من التعـديال       
  .يف إعادة بناء القدرات الوطنية والتحديات األمنية القائمة

سـيكون مـن الـضروري      و. ولن يكون الدعم الذي تقدمه األمم املتحـدة كافيـا مبفـرده             - ٨٤
. تقــدمي دعــم قــوي ثنــائي ومتعــدد األطــراف، وسيواصــل الــشركاء اإلقليميــون أداء دور مهــم   

ــب مب ــرئيس كومبــــاوري،   وأرحــ ــلة امليــــسر، الــ ــة الــــسالم    واصــ ــشاركته يف دعــــم عمليــ  مــ
ــدوليني أيــضا أن يعملــوا مــع احلكومــة واألمــم     . ديفــوار كــوت يف وأهيــب جبميــع الــشركاء ال

املتحدة يف إطار جهد منسق ومتضافر من أجل تقدمي أكرب دعم ممكن لألولويات الـيت حـددهتا                 
يق إىل أقصى حد ممكـن لتقـسيم العمـل بـني العمليـة              وسيكون من املهم التحديد الدق    . احلكومة

ــصدد       ــذا ال ــشركاء يف ه ــائيني وســائر ال ــشركاء الثن ــم املتحــدة القطــري وال ــق األم ــن . وفري وم
ــة     ،الــضروري ــة لزمــام األمــور بــشكل كامــل يف عملي  يف الوقــت نفــسه، كفالــة امللكيــة الوطني

  .السالم ويف عملية إعادة البناء
ــتم بـــاإلع  - ٨٥  تـــشوي، . ج.راب عـــن خـــالص امتنـــاين ملمثلـــي اخلـــاص، ي وأود أن أختـ

وللرجال والنساء يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار على شجاعتهم وتفـانيهم يف العمـل                
يف كـوت ديفـوار خـالل مرحلـة صـعبة بـصفة              من أجـل إحـالل مزيـد مـن الـسالم واالسـتقرار            

. أحباء وزمـالء وأصـدقاء    قدوا  وأعرب عن خالص وعميق تعزييت ملن ف      . خاصة من تاريخ البلد   
وأود أيــضا أن أعـــرب عـــن تقـــديري للبلـــدان املــسامهة بقـــوات وأفـــراد للـــشرطة يف العمليـــة،   

وإنــين ممــنت بــصفة خاصــة لألفــراد . وللرجــال والنــساء الــذين خــاطروا حبيــاهتم يف أداء مهــامهم 
ــة يف         ــن روح مهني ــه م ــوا ب ــا حتل ــسية مل ــوة ليكــورن الفرن ــة وق ــاميني يف العملي  االضــطالع النظ

االمتنان أيضا لفريق األمم املتحدة القطـري       عن   بوأعر. بوالياهتم حتت ظروف بالغة الصعوبة    
واملنظمــات اإلنــسانية واجلهــات املاحنــة متعــددة األطــراف والثنائيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    

اعـة  وأخـريا، أود مـن جديـد أن أعـرب عـن تقـديري للجم       . ملسامهاهتا املهمـة والتزامهـا الثابـت      
االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي واجملتمــع الــدويل بــصفة عامــة، اللتــزامهم     

  .مبوقف ثابت نابع من املبادئ
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  املرفق
  

قـوام األفـراد العـسكريني وأفـراد     : عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار         
  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠الشرطة يف 

  
  عنصر الشرطة   العنصر العسكري  

  لدالب
املراقبـــــــــون 
  العسكريون

ــباط ضــــــــ
  اجملموع  اجلنود  األركان

ــدات  وحــــــــــــــ
  الشرطة املشكلة

الــــشرطة 
  املدنية

--٨--٨ حتاد الروسياال

--٢--٢ إثيوبيا

٣----- األرجنتني
٠٧٨٤٤٩١٦ ١١ ٧١٢٠٥٩  األردن
--٢--٢  إكوادور

--٢--٢ أوروغواي

--٣-٢١ أوغندا

٧----- أوكرانيا
--٢--٢ أيرلندا

--٨-٦٢ باراغواي

-١٠٠١٥٠ ٠٧٧١ ١١١٢١ باكستان

--٧-٤٣ الربازيل

-١٧٨٣٦٠ ١٥٥٢ ١٣١٠٢ بنغالديش

٣١-٨٧٤٢٠٤٣٥  بنن
٢٤----- بوروندي

--٣--٣ بولندا

--٣--٣ )ات املتعددة القومي-دولة (بوليفيا 

--٣--٣  بريو

١٤----- تركيا
١٦-٤-٣١ تشاد
٨-٧٧٥١٧٥٣١ توغو
--١١-٧٤ تونس

١٨----- مجهورية أفريقيا الوسطى
٣١----- مجهورية الكونغو الدميقراطية

--٣-١٢ مجهورية تنـزانيا املتحدة

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

  لدالب
املراقبـــــــــون 
  العسكريون

ــباط ضــــــــ
  اجملموع  اجلنود  األركان

ــدات  وحــــــــــــــ
  الشرطة املشكلة

الــــشرطة 
  املدنية

--٤--٤ مجهورية مولدوفا

٣١----- جيبويت
--٦--٦ رومانيا

--٢--٢  زامبيا

--٣--٣ زمبابوي

--٣--٣ السلفادور

١٧-١٣٧٥٠٤٥٢٤ السنغال
--٣--٣ صربيا

--٦--٦ الصني

--١--١ غامبيا

٢-٤٨٥٢٧٥٣٩  غانا
--٥--٥ غواتيماال

--٣--٣ غينيا

١٢-٦-٦- فرنسا
--٦-٣٣ الفلبني

٣٤----- الكامريون
٥-----  كندا
٢-١١٧٥١٧٦- مصر

--٣٧٢٢٧٢٥- املغرب

--٨٥٦٨٥٦-- مالوي

--٢--٢ ناميبيا

--٤-٣١ نيبال

٣١-٧٤٣٩٠٤٠١ النيجر
--٧-٦١ نيجرييا

--٨--٨  اهلند

٤-٩-٨١ اليمن
٨ ٨٦٨٤ ١٨٦٩٦٤٠٢  اجملموع    ٣٠٦ ٩٥٩
١٨ - ٨٣٨١٩٢  عدد اإلناث  
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  خريطة
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	9 - وفي 11 نيسان/أبريل، اعتقلت القوات الجمهورية لكوت ديفوار السيد غباغبو وزوجته وأفراد أسرته وموظفيه ”وأعضاء حكومته“ في قبو في مقر الرئاسة. وفي 13 نيسان/أبريل، نُقل الرئيس السابق غباغبو إلى مكان في شمال كوت ديفوار، بينما أُحضرت زوجته إلى مكان منفصل. وبدأ المدعي العام للدولة جلسات أولية للاستماع إليهما في أيار/مايو. وفي 16 نيسان/أبريل، أُطلق سراح حوالي 70 من أفراد أسرة السيد غباغبو وموظفية الذين ألقي القبض عليهم معه. ونقل البعض الآخر إلى سجن بونا، بينما انتقل آخرون، متعللين بأسباب أمنية، إلى فندق برغولا في أبيدجان، حيث طلبت الحكومة من عملية الأمم المتحدة تقديم المساعدة في توفير الأمن لهم. وأعلنت الحكومة بعد ذلك تحديد إقامة هؤلاء الأفراد في منازلهم. وأعلن حزب السيد غباغبو، وهو حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، أن كثيرين من مؤيديه قد فروا إلى غانا.
	10 - وأقسم كثير من قادة قوات الأمن، ومنهم الجنزال مانغو وقائدا قوات العمليات الأمنية والقوات الجوية، بالولاء للرئيس واتارا. وألقت القوات الجمهورية لكوت ديفوار القبض على ضباط كبار آخرين، منهم قائد الحرس الجمهوري، وهم قيد الاحتجاز. ولا يزال مكان وجود السيد بليه غوديه مجهولا، على الرغم من إذاعة تصريحات مسجلة قيل إنها له في أواخر أيار/مايو. وبدأ المدعي العام للمحكمة العسكرية تحقيقا في 12 أيار/مايو في الجرائم التي ارتكبها الجيش والشرطة.
	11 - وفي الوقت نفسه، أعلن إبراهيما ”إب“ كوليبالي، في مؤتمر صحفي في 19 نيسان/أبريل، وضع قواته المعروفة باسم ”المغاوير المجهولين“، التي حملت السلاح ضد القوات الموالية لغباغبو في حي أبوبو في أبيدجان، تحت تصرف الرئيس واتارا. لكن السيد كوليبالي رفض حضور اجتماع مع ممثلي الحكومة في 26 نيسان/أبريل. وفي 27 نيسان/أبريل، وبعد أن اشتبكت قواته مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار، رفض مغادرة أبوبو، رغم أنه كان قد طلب في وقت أبكر من ذلك اليوم من عملية الأمم المتحدة توفير حراسة لمساعدته في مغادرة المنطقة. وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت الحكومة أن السيد كوليبالي قُتل أثناء القتال. واختبأ كثيرون من مؤيديه. وسجلت في وقت لاحق عملية الأمم المتحدة حوالي 800 فرد منهم، ونزعت سلاحهم في 4 حزيران/يونيه. ولم يجر تسليم إلا حوالي 30 قطعة سلاح صالحة للاستعمال وكمية محدودة من الذخيرة.
	12 - وعلى الرغم أن حدة القتال قد خفت في أبيدجان بعد 11 نيسان/أبريل، فقد قاومت الميليشيات وقوات المرتزقة وعناصر قوات الدفاع والأمن الموالية لغباغبو، وواصلت القتال في منطقة يوبوغون. وارتُكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واكتُشفت مقابر جماعية وذلك قبل أن تطرد القوات الجمهورية لكوت ديفوار العناصر المتبقية من يوبوغون في 4 أيار/مايو. واستسلم نحو 50 من هذه العناصر إلى القوات الجمهورية لكوت ديفوار في 29 نيسان/أبريل. وفرت بقية العناصر نحو منطقة الحدود مع ليبريا، حيث واصلت قتل المدنيين ونهب الممتلكات في جنوب غرب كوت ديفوار. ولا تزال التقارير تشير إلى أن الاشتباكات مستمرة بين القوات الجمهورية لكوت ديفوار وقوات الميليشيات والمرتزقة الموالية لغباغبو، وكذلك العنف ضد المدنيين في الغرب والجنوب الغربي.
	13 - وفي منتصف نيسان/أبريل، بدأت عملية الأمم المتحدة دوريات مشتركة مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار. وساعدت عملية الأمم المتحدة أيضا في جمع وتسجيل نحو 500 قطعة سلاح، منها أسلحة ثقيلة، و 000 65 طلقة ذخيرة. وتتولي عملية الأمم المتحدة تأمين معظمها في حين جرى تسليم بعضها إلى القوات الجمهورية لكوت ديفوار. ويبدو أن معظم المواد التي تم تجميعها قد استوردت قبل فرض حظر توريد الأسلحة. وتقوم العملية أيضا بإزالة الذخائر غير المنفجرة في أبيدجان.
	14 - ووقعت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء القتال، شملت قتل واختطاف المدنيين وحالات الاختفاء القسري والابتزاز والعنف الجنسي ونهب الممتلكات. وقُتل بضع مئات من الأفراد في دويكويه والقرى المحيطة في 28 و 29 آذار/مارس. وواصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيفوارية، وهي هيئة حكومية، بث رسائل الكراهية والتحريض على العنف إلى أن توقف بثها في 5 نيسان/أبريل. وزار إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان، كوت ديفوار من 2 إلى 9 نيسان/أبريل، وزارت لجنة التحقيق الدولية، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 25 آذار/مارس، البلد من 4 إلى 28 أيار/مايو.
	15 - وازداد تدهور الوضع الإنساني خلال الفترة المشمولة بالتقرير مع زيادة عدد المشردين النازحين داخل البلد وكذلك إلى البلدان المجاورة، وأساسا إلى ليبريا. وزارت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، في 4 و 5 نيسان/أبريل المنطقة الغربية من كوت ديفوار لتسليط الضوء على العواقب الوخيمة للصراع.
	16 - ومع بدء استقرار الوضع ببطء بعد اعتقال السيد غباغبو، اتخذت الحكومة عددا من المبادرات الرامية إلى عودة الحياة إلى طبيعتها. وفي 1 أيار/مايو، أعلن الرئيس واتارا إنشاء لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة مع تعيين تشارلز كونان باني، رئيس الوزراء السابق، رئيسا لها. وجاء الإعلان أثناء زيارة لوفد من الحكماء ضم كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والأسقف ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، وماري روبنسون الرئيسة السابقة لأيرلندا، التقوا خلالها أيضا بالسيد غباغبو. وفي 5 أيار/مايو، أعلن رئيس المجلس التأسيسي بطلان نتائج الانتخابات التي كان قد أعلنها في 3 كانون الأول/ديسمبر، وحلف الرئيس واتارا اليمين أمام المجلس التأسيسي في 6 أيار/مايو. وزرتُ كوت ديفوار لحضور احتفال تنصيب الرئيس واتارا في ياموسوكرو في 21 أيار/مايو، الذي حضره نحو 20 من رؤساء الدول. وزار ألان لو روي، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، البلد من 18 إلى 22 أيار/مايو.
	17 - وعين الرئيس واتارا حاكمين لأبيدجان وياموسوكرو في 28 نيسان/أبريل، واستبدل مسؤولين كبار آخرين منهم اثنان من أعضاء المجلس التأسيسي ورئيسا المحكمة العليا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في 12 أيار/مايو. وفي 1 حزيران/يونيه، أعلن الرئيس واتارا حكومته الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سورو، وبعضوية 36 وزيرا، بينهم 5 سيدات. وتتألف الحكومة من 14 عضوا من حزب الرئيس واتارا، تجمع الجمهوريين؛ و 8 من حزب الرئيس الأسبق بيديه، الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار؛ و 5 من القوى الجديدة؛و 5 من المجتمع المدني. وشغلت أحزاب أصغر المناصب الوزارية المتبقية. ورفض حزب الجبهة الإيفوارية الشعبية، وهو حزب السيد غباغبو، عرضا بالانضمام إلى الحكومة الشاملة للجميع، وطلب إطلاق سراح الرئيس السابق غباغبو من الحبس أولا. وترأس الرئيس واتارا أول اجتماع لمجلس الوزراء في 8 حزيران/يونيه.
	18 - واستُؤنف النشاط التجاري تدريجيا في أبيدجان. وفي الوقت الحالي، أعاد حوالي 20 مصرفا فتح أبوابه، واستعيدت الخدمات المالية تدريجيا في جميع أنحاء البلد. وفي 27 نيسان/أبريل، فتح من جديد المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا فروعه في أبيدجان، وعين الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا محافظا جديدا في 30 أيار/مايو. وفي 13 نيسان/أبريل، أعلن الرئيس واتارا استئناف صادرات الكاكاو، وفي 21 نيسان/أبريل رفع الاتحاد الأفريقي العقوبات التي كان قد فرضها على كوت ديفوار، بينما تبعه في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي جزئيا في 29 نيسان/أبريل.
	ثالثا - بعثة التقييم
	19 - بناء على طلب أعضاء مجلس الأمن، أوفدتُ بعثة تقييم إلى كوت ديفوار في الفترة من 1 إلى 14 أيار/مايو 2011. وضم المشاركون في البعثة ممثلين عن إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية وإدارة السلامة والأمن، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
	20 - وقد تلقت بعثة التقييم إحاطات مفصلة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي وقوة ليكورن، وتشاورت مع الرئيس، واتارا، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع سورو، ووزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والمالية والتخطيط والخدمة المدنية والعمل، والجنرال سومايلا باكايوكو من القوات الجمهورية لكوت ديفوار فضلا عن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، وقيادة الأمن الوطني، والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية. وزار أعضاء البعثة دالوا، ودويكويه ومان في الغرب وبواكيه في الشمال.
	رابعاً - نتائج بعثة التقييم
	21 - قدمت المناقشات التي أجرتها بعثة التقييم مع الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته، فضلا عن غيرها من الجهات المعنية الوطنية والدولية، صورة واضحة عن التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة. فقد حدد جميع المشاركين في المناقشات استقرار الوضع الأمني، لا سيما في أبيدجان والغرب، باعتباره الأولوية العليا. وشملت الأولويات الفورية الأخرى: تعزيز المصالحة الوطنية، وبالتوازي معها، معالجة الإفلات من العقاب والمساءلة، وإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية ومؤسسات سيادة القانون وإصلاحها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وجمع الأسلحة غير المشروعة من الجماعات المدنية؛ وإعادة بسط إدارة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين، ومعالجة الوضع الإنساني، ووضع استراتيجية دون إقليمية للتصدي للتهديد المتمثل في المرتزقة والميليشيات ونقل الأسلحة عبر الحدود، وإجراء انتخابات تشريعية.
	ألف - الوضع الأمني
	22 - ما زال الوضع الأمني في البلاد، لا سيما في أبيدجان والغرب، هشا للغاية. ولا تزال هناك مخاطر جمة تتمثل في إمكانية تجدد النزاع المسلح وشن هجمات ضد المدنيين. وذلك على يد العديد من جنود الحرس الجمهوري السابق الذين ذابوا وسط المدنيين في أبيدجان بأسلحتهم، فضلا عن الميليشيات الموالية لغباغبو والمرتزقة وأفراد قوات الدفاع والأمن السابقين الذين هزموا في أبيدجان، ويحاولون إعادة تجميع صفوفهم في الغرب، واتحاد الشباب الوطنيين وأعضاء اتحاد الطلاب والتلاميذ في كوت ديفوار الذين لا يزال بإمكانهم الحصول على الأسلحة، وعناصر من ”المغاوير المجهولين“ الذين اختبأوا بأسلحتهم. وقد تم تفكيك قوات الدفاع والأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لتظل القوات الجمهورية لكوت ديفوار هي المؤسسة الأمنية الوطنية الوحيدة التي تضطلع حاليا بجميع المهام المتعلقة بالأمن، وإنفاذ القانون وحفظ النظام العام. بيد أن، القوات الجمهورية لكوت ديفوار يمكن أن تشكل في حد ذاتها تهديدا ما لم تتخذ خطوات عاجلة لتلبية احتياجاتها الأساسية، وما لم تعالج المسائل المتعلقة بالقيادة والسيطرة والتحديات ذات الصلة بالانضباط. علاوة على ذلك، يقوم النظام السابق بتجنيد جماعات مدنية بشكل منتظم ويغدق عليها الأسلحة. كما يشكل فرار أكثر من 000 12 سجين من السجون منذ آذار/مارس تحديا خطيرا آخر.
	23 - وقد أدى القتال الذي اندلع مؤخرا في الغرب إلى أن تظهر على السطح قضايا طال أمدها، سواء كانت عرقية أو تتعلق بالجنسية أو ملكية الأراضي، ويمكن أن تؤدي محاولات إعادة تجميع صفوف العناصر الموالية لغباغبو في هذه المنطقة المضطربة تقليديا إلى اندلاع النزاع مرة أخرى هناك. وثمة أيضا تقارير تشير إلى وجود ذخائر لم تنفجر في الغرب وألغام أرضية في تيبيسو وفي أبيدجان، مما يشكل خطرا على السكان.
	باء - حالة الأمن ومؤسسات سيادة القانون
	24 - أصبحت قوات الدفاع والأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، مسيّسة بدرجة خطيرة أثناء الأزمة، وتفككت فعليا، رغم أن بعضها عاد للانضواء تحت لواء القوات الجمهورية لكوت ديفوار. وانهارت أيضا مؤسسات السجون في الجنوب أساسا ولم تعمل بكامل طاقتها في الشمال منذ عام 2002. وتعرضت معظم البنية التحتية للشرطة والدرك والقضاء والسجون، للتلف أو الدمار.
	25 - وقد أشارت الحكومة إلى أن القوات الجمهورية لكوت ديفوار ستكون المؤسسة التي سيتم إعادة بناء القوات المسلحة الجديدة حولها، في حين سيعتمد تشكيل الشرطة والدرك ونظام السجون على الخدمات القديمة. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة ملحة لأن تجري الحكومة استعراضا شاملا للمؤسسات الأمنية، وتضع استراتيجية أمنية وطنية وخطة لتنفيذها. وثمة أيضا حاجة لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لقطاع العدل، يتم تنسيقها من خلال لجنة للتوجيه والمتابعة برئاسة وزارة العدل. وقد أعرب العديد من الشركاء الثنائيين عن اهتمامهم بتقديم الدعم لعملية إعادة بناء وإصلاح وتنمية المؤسسات الأمنية ومؤسسات سيادة القانون. وتخطط الحكومة لعقد ندوة وطنية في تموز/يوليه لمناقشة المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمصالحة الوطنية. وقد طلب رئيس الوزراء سورو أن تعين الأمم المتحدة مستشارا لإصلاح القطاع الأمني لدعم مكتبه، في حين طلب إلى بعض الشركاء الثنائيين أيضا أن يفعلوا الشيء نفسه.
	26 - وستكون المساعدة الأولية مطلوبة من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، في حين ينبغي للشركاء الثنائيين ووكالات الأمم المتحدة المختصة تقديم المساعدة الطويلة الأجل. وسوف تكمل مساعدة الأمم المتحدة جهود الشركاء الآخرين. وكما هو منصوص عليه في اتفاقات واغادوغو، ستواصل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والميسر، الرئيس كومباوري رئيس بوركينا فاسو، تقديم الدعم لإعادة توحيد القوات المسلحة وقوات الشرطة.
	1 - القوات المسلحة

	27 - تظل القوات الجمهورية لكوت ديفوار قوة غير تقليدية، لا شكل لها، وتفتقر إلى الموارد. وهي تتألف من خليط من الموظفين السابقين في القوات المسلحة للقوى الجديدة، وبعض الموظفين السابقين في قوات الدفاع والأمن الذين انشقوا قبل اعتقال السيد غباغبو والعديد من الشبان غير المدربين الذين تم تجنيدهم خلال هجوم القوات الجمهورية لكوت ديفوار، بيد أن حجمها الحالي ما زال غير مؤكد. ونتيجة لعدم دفع الرواتب بانتظام، تلجأ بعض عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار إلى الابتزاز والنهب في أبيدجان وأجزاء أخرى من البلاد.غير أن الحكومة بدأت في دفع الرواتب لأفراد القوات الجمهورية لكوت ديفوار في شهر أيار/مايو. ويعطي المزيج المتنوع للأزياء العسكرية صورة سلبية كما يتم استغلالها من قبل المجرمين الذين ينتحلون صفة أفراد القوات الجمهورية لكوت ديفوار. وأشار بعض المشاركين في المناقشات إلى انعدام ثقة قطاعات من السكان حاليا في القوات الجمهورية لكوت ديفوار. ورحبت الحكومة باقتراح مطالبة الشركاء الثنائيين بالتبرع بزى عسكري للقوات. وفيما يتعلق بإعادة توحيد الجيش في المستقبل، نصح الرئيس واتارا بأن يظل الإطار والحصص المنصوص عليها في اتفاقات واغادوغو سارية، والإبقاء عليها.
	28 - ورغم أن الحكومة اتخذت بالفعل قرارا بإرسال القوات الجمهورية لكوت ديفوار في نهاية المطاف إلى الثكنات ونشر قوات الشرطة والدرك لحفظ القانون والنظام، لا يزال هناك عدد من المعضلات الخطيرة. أولا، أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة بناء الشرطة والدرك المتداعيين ستستغرق وقتا طويلا كي تكتسب زخما. وثانيا، يمكن أن يؤدي الانسحاب الكامل السابق لأوانه للقوات الجمهورية لكوت ديفوار إلى ثكناتها، رغم عيوبها، إلى انتكاسات خطيرة للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني.
	2 - الشرطة والدرك

	29 - يعود رجال الشرطة والدرك، الذين بلغ عددهم حوالي 000 30 قبل الأزمة، ببطء إلى العمل، رغم تدابير بناء الثقة التي تتخذها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لتشجيع العاملين في مجال إنفاذ القانون على العودة إلى عملهم. وقد سجل حتى الآن 85 في المائة منهم نفسه لاستئناف العمل، لكن عددا قليلا جدا هو الذي يعمل بالفعل. وهم يضطلعون بأنشطة محدودة للغاية، معظمها بالاشتراك مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار وجاء تقييم الكثير ممن شاركوا في المناقشات سلبيا لمؤسسات إنفاذ القوانين هذه حتى بدون تأثير الأزمة، وذلك بسبب الإفلات من العقاب، وانعدام المساءلة، والتسييس، والفساد، والتغيب، ونقص التدريب والمعدات.
	30 - وألقت الحكومة الضوء على نقص الأسلحة المتوفرة للشرطة. وفي رسالة مؤرخة 3 أيار/مايو، طلب وزير الداخلية إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار تسليم الأسلحة التي جمعتها للشرطة في كوت ديفوار. بيد أن عملية الأمم المتحدة مضطرة للتحقق، بالتنسيق مع فريق من الخبراء، مما إذا كانت هذه الأسلحة تم استيرادها بالمخالفة لنظام حظر توريد الأسلحة قبل تسليمها إلى السلطات.
	3 - المؤسسات القضائية والإصلاحية

	31 - نتيجة للأزمة، توقف عمليا النظام القضائي عن أداء مهامه، مع انهيار النظام القضائي في الجنوب. حيث تضررت جزئيا 17 من أصل 26 محكمة في الجنوب أو نهبت خلال هذه الفترة. وفي الشمال، هجر العديد من القضاة والمدعين العامين وظائفهم. إضافة إلى ذلك، يفتقر القضاء إلى الاستقلال، ويعاني من عدم كفاية المواد والموارد المالية، وعدم فعالية الإجراءات وتسييس موظفيه، وعدم كفاية أنظمة إدارة القضايا، والفساد والنظرة العامة السيئة إليه. وكان تأثير الأزمة على نظام الإصلاحيات وخيما بنفس القدر. فقد توقفت السجون عن العمل في الجنوب وتضررت؛ وفر جميع السجناء من السجون الجنوبية وعددها 22 سجنا، ولم تتم إعادة القبض عليهم بعد. وفي الشمال، لم يكن يعمل سوى 3 سجون فقط من 11 سجنا قبل الأزمة.
	32 - وقد وقّع الاتحاد الأوروبي مشروعا تبلغ قيمته 18 مليون يورو مع الحكومة في 6 أيار/مايو لإصلاح وتحديث النظام القضائي ونظام السجون بهدف تعزيز قدرات الحكومة على تحسين الوصول إلى العدالة وإصلاح المحاكم وتحسين ظروف الاعتقال. وتساعد عملية الأمم المتحدة في تجديد بعض السجون في أبيدجان وغيرها من المواقع في الجنوب.
	جيم - نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين وتفكيك الميليشيات
	33 - أدت الأزمة التي أعقبت الانتخابات بدرجة كبيرة إلى تفاقم التحدي المتمثل في نزع السلاح والتسريح نتيجة لتجنيد أفراد جدد وانتشار الجماعات المسلحة. وزادت حالات هؤلاء المقاتلين، لكن الأرقام لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة حيث تتراوح التقديرات بين 000 50 و 000 100 حالة. ونظرا لحجم الحالات المتنوعة، فإن الاتفاق على معايير الأهلية الملائمة للمشاركة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإدارة التوقعات يشكل تحديات رئيسية لوضع برنامج جديد. وأكد أصحاب المصلحة الوطنيون أيضا على الحاجة الملحة لإعادة الإدماج، وبرامج تشغيل الشباب.
	دال - جمع الأسلحة من الجماعات المدنية
	34 - ما زال عدد كبير جدا من الأسلحة في أيدي جماعات من المدنيين، لا سيما في أبيدجان والغرب. وكانت سياسة النظام السابق تقوم على تسليح الجماعات المتعاطفة معه بشكل منتظم، وتم توزيع الآلاف من قطع السلاح على الميليشيات والشباب وجماعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي تصاعد خلال الأزمة. كما تم نهب مخزونات قوات الدفاع والأمن من الأسلحة، بما في ذلك من قبل المدنيين، مع تفكيك القوات. ونتيجة لذلك، يظل خطر العنف المسلح المحلي قائما في جميع أنحاء كوت ديفوار نظرا لتوافر كميات ضخمة من الأسلحة.
	هاء - إعادة بسط إدارة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولة
	35 - أسهمت الأزمة التي أعقبت الانتخابات في مزيد من تقليص سلطة الدولة وإدارتها. وأعرب أصحاب المصلحة الوطنيون عن رأي مفاده أن إعادة توحيد البلاد، بما في ذلك مركزية الخزانة العامة، ينبغي أن تكون الآن أكثر سهولة نتيجة لتغير السياق السياسي. ففي الغرب والجنوب، أبرزت الأزمة ضعف مؤسسات الدولة، بما في ذلك تسييس المسؤولين فيها وعدم القدرة على تقديم الخدمات. ويعود الموظفون المدنيون ببطء إلى عملهم، لكن ما زالوا غائبين إلى حد كبير في الغرب، بينما ستستغرق عودة معظم وزارات الحكومة وإدارات الدولة الإقليمية إلى العمل بشكل كامل بعض الوقت بسبب تخريب المباني العامة وتدمير السجلات ونهب المعدات. وتجري الحكومة جردا للدمار المادي الذي لحق بمباني الدولة ومعداتها. وشدد العديد من المشاركين في المناقشات على ضرورة تعزيز المؤسسات من خلال معالجة قضايا الفساد، والشفافية، والحكم.
	واو - الحالة السياسية والانتخابات التشريعية
	36 - شكل تنصيب الرئيس واتارا في ياموسوكورو خطوة رئيسية نحو استعادة النظام الدستوري بشكل تام. وعلى الرغم من رفض الجبهة الشعبية الإيفوارية المشاركة في الحكومة، فقد أكد أعضاء الجبهة الشعبية الإيفوارية والمرتبطين بالرئيس السابق غباغبو المحتجز حاليا في فندق بيرغولا أنهم يعترفون بالرئيس واتارا كرئيس شرعي، معربين عن استعدادهم للإسهام في عملية المصالحة الوطنية وإعادة البناء. ودعوا أيضا إلى اعتماد قانون للعفو يشمل جميع الأفعال والجرائم المرتكبة خلال الأزمة التي نشبت عقب الانتخابات.
	37 - وشددت جميع الجهات المعنية الوطنية، باستثناء أعضاء الجمعية الوطنية المنتمين للجبهة الشعبية الإيفوارية، على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية بأسرع ما يمكن، وقبل نهاية العام. وشددت على أهمية هذه الانتخابات لاستعادة النظام الدستوري في كوت ديفوار بشكل تام، وتحقيق المصالحة الوطنية والحوكمة الشاملة. وسيلزم التغلب على تحديات هائلة لكي يمكن الوفاء بالجدول الزمني المتوخى. فقد تعرض مقر اللجنة الانتخابية المستقلة ومكاتبها في جميع أنحاء البلد للتخريب، ونُهبت المعدات والمركبات ودُمرت السجلات. ويتعين حشد تمويل؛ ويلزم تأمين عودة المشردين واللاجئين؛ ويتعين معالجة الحالات المتبقية لتحديد هوية الناخبين المؤهلين؛ ويلزم تحديث القوائم الانتخابية؛ وتحديد الدوائر الانتخابية. ويجب تحقيق استقرار الحالة الأمنية بشكل كاف، ويجب تهيئة بيئة سياسية مواتية للانتخابات. وفيما يتعلق بتكوين اللجنة الانتخابية المستقلة، أفاد الرئيس واتارا بأنه سيجري الإبقاء على الصيغة التي تم الاتفاق عليها في اتفاق بريتوريا، بيد أن هذه المسألة قد تصبح مثار نزاع. وفي الوقت نفسه، يتوقع معظم المحاورين استمرار الولاية الممنوحة لممثلي الخاص للتصديق على نتائج الانتخابات. وتزور بعثة الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانتخابية كوت ديفوار في الفترة من 18 إلى 30 حزيران/يونيه.
	زاي - حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
	38 - أنشأ الرئيس واتارا لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة ولكنه شدد أيضا على أن المصالحة الوطنية لن تعني الإفلات من العقاب. بالرغم من أن كوت ديفوار ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن الرئيس السابق غباغبو قد أقر بولاية المحكمة في عام 2003، وأكد الرئيس واتارا من جديد هذا الإقرار، في رسالة مؤرخة 3 أيار/مايو 2011، طلب فيها أيضا إلى المدعي العام للمحكمة إجراء تحقيق في أخطر الجرائم التي ارتُكبت منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة. وانتهى المدعي العام، عقب فحص أولي، إلى أن هناك أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جرائم تدخل في نطاق ولاية المحكمة قد ارتُكبت في كوت ديفوار منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رئيس المحكمة، في رسالة مؤرخة 19 أيار/مايو 2011، باعتزامه تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية لمنحة إذنا بفتح تحقيق في الحالة في كوت ديفوار. وفي 20 أيار/مايو 2011، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن رئيس المحكمة قد أحال الحالة في كوت ديفوار إلى الدائرة التمهيدية الثانية.
	39 - ومع ذلك، فمن الضروري اتباع نهج شامل للعدالة الانتقالية يشمل المحاكمات، والإفصاح عن الحقيقة، والتعويضات، والفحص، والإصلاحات المؤسسية. وفي ضوء المسائل المتعلقة بملكية الأراضي والمواطنة في الغرب، أكدت كثير من الجهات المعنية على أهمية التدخلات التي من شأنها معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم التماسك الاجتماعي على صعيد المجتمع المحلي، إذ من المرجح بصفة خاصة أن تزيد عودة الأشخاص المشردين إلى مجتمعاتهم المحلية في الغرب من تفاقم التوترات.
	حاء - حالة حقوق الإنسان
	40 - أدت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات إلى حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، والعنف الجنسي، وانتهاكات جسيمة ضد الأطفال. وقدمت لجنة التحقيق الدولية تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 حزيران/يونيه. وخلصت فيه إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد ارتُكبت أثناء الأزمة، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين قتلوا بنحو 000 3 شخص. وشددت اللجنة على أن المصالحة الوطنية، بدون تحقيق العدالة، لن تكون مستدامة وأوصت بأن تجري الحكومة تحقيقات كاملة ومحايدة وشفافة في انتهاكات حقوق الإنسان وتقدم أولئك المسؤولين عنها إلى العدالة.
	41 - وعلى الرغم من تناقص انتهاكات حقوق الإنسان من حيث الحدة، فلا تزال هناك تحديات هائلة: فالسكان لا يزالون عرضة للخطر بسبب الحالة الأمنية الهشة والفراغ الأمني في بعض المناطق، وانتشار الأسلحة والجماعات المسلحة، ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات، والضعف الشديد للمؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان وتراث الإفلات من العقاب. وهناك أيضا الخطر المستمر للأعمال الانتقامية، الذي من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة دعما للتماسك الاجتماعي والمصالحة. وقد تلقت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار تقارير عن عدد من الحالات التي تتعلق بعناصر من القوات الجمهورية لكوت ديفوار، والتي يجري التحقيق فيها. واعترف جميع المحاورين، بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء، بأنه لا غنى عن التصدي للإفلات من العقاب وكفالة المساءلة والحماية الفعالة لحقوق الإنسان.
	1 - العنف الجنسي والجنساني

	42 - لا يزال العنف الجنسي منتشرا في جميع أنحاء البلد وهو حاد بشكل خاص في الغرب. وأفادت التقارير عن حدوث أكثر من 300 حالة من حالات العنف الجنسي والجنساني، منها 118 من حالات الاغتصاب منذ كانون الثاني/يناير 2011. وعلى الرغم من أن بعض هذه الهجمات قد ارتكبها رجال يرتدون زيا رسميا، فإن أغلب المعتدين معروفين للضحية.
	2 - الأطفال

	43 - كان الأطفال ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الأزمة. وحدث ارتفاع حاد في تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة وغيرها من الجماعات المرتبطة بشكل غير مباشر بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار، بينما كانت حالات تجنيد الأطفال في القوات المسلحة النظامية منخفضة نسبيا. وشوهد بعض الأطفال وهم يحملون السلاح، في حين أفادت التقارير بأن آخرين يدعمون الجماعات المسلحة في نقاط التفتيش. وقد وُثقت حالات مجموعها 77 حالة من حالات قتل الأطفال وتشويههم أثناء الأزمة وكذلك حالات للعنف الجنسي ضد الأطفال ارتكبتها الميليشيات الموالية لغباغبو، والمرتزقة وأفراد من القوات الجمهورية لكوت ديفوار.
	طاء - حماية المدنيين
	44 - أضرت الحالة الراهنة لوكالات الأمن وإنفاذ القانون الإيفوارية بقدرات هذه الوكالات على حماية المدنيين، وستستغرق وقتا لإعادة بناء هياكلها. وسيتطلب هذا أن تواصل كل من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري عملية حماية المدنيين في إطار ولاية كل منهما.
	ياء - دور وسائط الإعلام
	45 - شدد الرئيس واتارا على الحاجة الملحة لأن تقوم وسائط الإعلام، التي كانت مسيسة وحزبية بشكل كبير، بدور أكثر إيجابية في المستقبل، وأن تسهم في عملية المصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد، دعا الرئيس واتارا وكثير من الجهات المعنية الوطنية إلى اتخاذ تدابير لكفالة الأداء الفعال للهيئات التنظيمية، وعلى الأخص المجلس الوطني للصحافة والهيئة العليا للإعلام المسموع والمرئي التي أُنشئت مؤخرا.
	كاف - الحالة الإنسانية
	46 - تعرض نحو 000 300 شخص للتشريد داخل كوت ديفوار، وعلى وجه التحديد في أبيديجان وفي الغرب، وفر أكثر من 000 200 شخص إلى البلدان المجاورة، إلى ليبريا في المقام الأول. ونظرا لاستمرار انعدام الأمن والخوف من الانتقام، فإن عودة اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا لا تزال بطيئة وقد تنشأ حالة تمتد فترة مطولة نتيجة للتشرد. ومن المرجح أن تثير عودة الأشخاص المشردين إلى مجتمعاتهم المحلية في الغرب قضايا لم تتم تسويها بعد تتعلق بالأسباب الجذرية للأزمة، ولا سيما الحصول على الأراضي وملكية الممتلكات. ولذلك فثمة حاجة ملحة إلى ربط المساعدة الإنسانية ببرنامج قوي للإنعاش، ومعالجة مسألة التماسك الاجتماعي على الصعيد الوطني وصعيد المجتمعات المحلية، ولا سيما في الغرب، وتعزيز أنشطة بناء السلام.
	47 - وأعاقت الأزمة أيضا سبل كسب العيش والخدمات الاجتماعية الأساسية، مما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية. وسيكتسي التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، إلى جانب تلبيته أولويات الإنعاش العاجلة بما فيها تقديم الخدمات العامة الأساسية، أهمية حاسمة في تيسير مشاركتهم في عمليات تحقيق الاستقرار والسلام. وبدأت الحكومة في تلبية أشد احتياجات السكان إلحاحا عن طريق برنامجها للطوارئ الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والذي يرمي إلى إعادة تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا. ولا تزال الخطة المنقحة للعمل الإنساني في حالات الطوارئ تعاني من نقص خطير في التمويل إذ لم تتم تغطية إلا نسبة 25 في المائة فقط من احتياجاتها البالغ قدرها 180 مليون دولار في 8 حزيران/يونيه.
	لام - الحالة الاقتصادية
	48 - تضرر الاقتصاد الإيفواري بشدة من جراء الأزمة ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو سلبي لعام 2011. وكان من المقرر أن تصل كوت ديفوار في هذا العام إلى نقطة الإنجاز في ما يتعلق بتخفيف عبء الديون في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ونتيجة للأزمة، تأخر ذلك حتى عام 2012 على الأقل. ومع رفع الجزاءات الدولية، استؤنف النشاط الاقتصادي بإعادة فتح المصارف، والأعمال التجارية. وسددت الحكومة للبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي ما عليها من متأخرات تتعلق بخدمة الديون. ويعد البنك الدولي عملية لدعم الميزانية بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار، ووافق مصرف التنمية الأفريقي مؤخرا على دعم للميزانية بنحو 150 مليون دولار، وفي الوقت نفسه يخطط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بمبلغ 125 مليون دولار في إطار مرفقه لتقديم القروض في حالات الطوارئ. ومن أجل الوصول إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، سيتعين على الحكومة أن تنقح استراتيجيتها المتعلقة بقطاع الكاكاو وأن تحرز تقدما نحو تنفيذ استراتيجية الحد من الفقر.
	ميم - الجوانب دون الإقليمية واستئناف الميسر الاضطلاع بدوره
	49 - تشكل القوات الموالية لغاغبو من المرتزقة والميليشيات وعناصر القوات الإيفوارية للدفاع والأمن السابقة في الغرب، تهديدا خطيرا ليس لكوت ديفوار فحسب، بل لجيرانها أيضا. ومعظم جيران كوت ديفوار عرضة لخطر عدم الاستقرار، نظرا لسهولة اختراق الحدود ولسجل المقاتلين السابقين والميليشيات في المنطقة دون الإقليمية الذين يتصرفون كمقاتلين مأجورين. ودعا كل من الرئيس ورئيس الوزراء إلى قيام الأمم المتحدة بدور أقوى للتصدي لتحركات المرتزقة والجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود إلى داخل ليبريا. غير أن كثيرا من الجهات المعنية أشارت إلى أن التركيز ينبغي أن ينصب ليس على المرتزقة الليبريين فحسب، إذ أن بلدانا مجاورة أخرى عرضة للخطر أيضا. ولذلك فإن وضع استراتيجية على الصعيد دون الإقليمي للتصدي لهذا التحدي يشكل أمرا بالغ الأهمية.
	50 - وسيظل دور المنطقة دون الإقليمية حاسما في هذا الشأن. وقد طلب الرئيس واتارا من الميسر مواصلة مساعدة الحكومة في تنفيذ الجوانب التي لم يكتمل تنفيذها من اتفاقات واغادوغو، وأرسل لي رئيس الوزراء سورو رسالةً يطلب فيها من الأمم المتحدة توسيع نطاق الدعم المقدم إلى مكتب الممثل الخاص للميسر في أبيدجان.
	نون - سلامة وأمن الموظفين
	51 - تحسنت سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة منذ أن توقفت الهجمات المباشرة على موظفي المنظمة عقب إلقاء القبض على الرئيس السابق غباغبو. غير أن التحديات لا تزال مستمرة وخاصة بسبب الحالة الأمنية المتقلبة ومحدودية قدرات قوات الأمن الإيفوارية على كفالة توفير الحماية الفعالة للسكان ولموظفي الأمم المتحدة.
	خامسا - توصيات بعثة التقييم
	52 - عرضت الجهات المعنية الوطنية، بمن فيها الرئيس ورئيس الوزراء، وجهة نظر مشتركة بشأن طابع المساعدة التي تتوقع هذه الجهات من المنظمة تقديمها في مجالات محددة، مشددةً على أن استمرار وجود عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة أمران ضروريان لتحقيق استقرار الحالة الأمنية وإعادة بناء البلد.
	53 - واستنادا إلى المجالات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة والطلبات المقدمة من جانبها، ومع مراعاة الدور الذي سيؤديه الشركاء الآخرون، يوصى بأن ينصب تركيز الأمم المتحدة على المجالات المبينة أدناه من أجل تقديم الدعم الفعال للحكومة في التصدي لأشد التحديات إلحاحا بهدف تحقيق استقرار الحالة الأمنية، ومنع الانتكاس والعودة إلى تجدد النزاع وتهيئة مجال يتيح للحكومة استعادة قدراتها المفقودة.
	ألف - دعم جهود تحقيق استقرار الحالة الأمنية
	54 - يوصى بأن تؤدي عملية الأمم المتحدة دورا أكبر في مساعدة السلطات الوطنية على تحقيق استقرار الحالة الأمنية، مع التركيز بوجه خاص على أبيدجان والغرب، بما في ذلك المناطق الحدودية. وستزيد عملية الأمم المتحدة لذلك من الدوريات المشتركة مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار والشرطة وقوات الدرك، وتسهل استئناف الشرطة والدرك الاضطلاع بمسؤوليات إنفاذ القانون، وتردع أنشطة الميليشيات وأفراد قوات الدفاع والأمن السابقين والمرتزقة وغيرهم من الجماعات المسلحة، وتساعد في حماية المدنيين. وستواصل أيضا عملية الأمم المتحدة جمع الأسلحة وتأمينها والتخلص منها والمساعدة في إزالة المخلفات المتفجرة الباقية بعد الحروب، حسب الاقتضاء.
	55 - ويوصى بأن تعزز عملية الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وتمشيا مع قراري مجلس الأمن 1980 (2011) و 1981 (2011)، دعمها لسلطات كوت ديفوار وليبريا في رصد التحديات الأمنية عبر الحدود ومواجهتها. وستزيد عملية الأمم المتحدة، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وجودها ودورياتها في المناطق الحدودية، لا سيما في النقاط الساخنة، وستجري تقييما مشتركا لحركة العناصر المسلحة والأسلحة عبر الحدود وعمليات تشريد السكان المدنيين والاعتداء عليهم، وتتبادل المعلومات بشأن ذلك، وتعطي الأولوية لتقديم دعم لعمليات مؤسسات الأمن الوطني في المناطق الحدودية بوسائل منها القيام بدوريات مشتركة معها وبناء قدراتها، والقيام بالتخطيط للطوارئ بالتعاون مع السلطات الوطنية. وفي الوقت نفسه، تلزم استراتيجية دون إقليمية أوسع نطاقا، وسأشجع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على وضع هذه الاستراتيجية، التي ستساهم فيها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المتواجدة في المنطقة دون الإقليمية. وينبغي أن ينسق مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا الأعمال التي تقوم بها كيانات الأمم المتحدة المتواجدة في المنطقة دون الإقليمية لدعم وضع الاستراتيجية دون الإقليمية.
	باء - دعم إعادة تشكيل مؤسسات الأمن و سيادة القانون وإصلاحها
	56 - يوصى بأن تدعم عملية الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والشركاء الثنائيين، الحكومة في إعادة تشكيل مؤسسات الأمن وسيادة القانون وإصلاحها، وخاصة القوات المسلحة والشرطة والدرك والقضاء والسجون. وسيشمل ذلك تقديم دعم لعملية الحوار الوطني لتيسير خلق رؤية للأمن القومي، ومساعدة الحكومة على إجراء استعراض للمؤسسات الأمنية على نطاق القطاع، وتطوير استراتيجية شاملة للأمن الوطني ووضع خطط لإصلاح هذه المؤسسات، تتضمن آليات للحكم والرقابة المدنية، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية لقطاع العدالة وتنفيذها. وينبغي أن تقدم بعثة الأمم المتحدة أيضا، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، التدريب لقوات الأمن وإنفاذ القانون في مجالات حقوق الإنسان وحماية الأطفال والعنف الجنسي والجنساني؛ وتقدم الدعم فيما يتعلق بوضع آلية للتدقيق من أجل الموظفين الذين سيتم استيعابهم في الخدمات؛ وتعزز احترام حقوق الإنسان.
	57 - ويُوصى كذلك بأن تقدم عملية الأمم المتحدة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، الدعم في وضع وتنفيذ برنامج للأمم المتحدة متعدد السنوات لدعم العدالة، من أجل تطوير الشرطة والقضاء والسجون وإمكانية اللجوء إلى العدالة في كوت ديفوار، فضلا عن الإصلاح الأولي العاجل للبنية التحتية ذات الصلة، وتوفير المعدات، مع أخذ المساعدة التي تُقدم في هذه المجالات من جانب الشركاء الآخرين في الاعتبار. وينبغي أيضا أن تقدم عملية الأمم المتحدة الدعم في مجال تنمية القدرات، بوسائل من بينها توفير التدريب المتخصص للشرطة والدرك وموظفي السجون، والاشتراك معهم في موقع واحد، وتقديم برامج للتوجيه.
	58 - ولضمان التنسيق الفعال والشفافية والمواءمة بين الجهود، والتقسيم الواضح للعمل بين العديد من الشركاء الذين يرغبون في المساعدة في عملية إصلاح قطاع الأمن، يوصى بتنسيق الدعم المقدم لإجراء هذا الإصلاح، استنادا إلى خطة رئيسية تحدد المهام الرئيسية وتقسيم المسؤوليات، من خلال على سبيل المثال الفريق العامل الذي أنشئ في مكتب رئيس الوزراء، وفي ظل قيام ممثلي الخاص بأداء دور رئيسي في تنسيق الدعم المقدم من الشركاء الدوليين. وينبغي أيضا أن توفد عملية الأمم المتحدة خبيرا للعمل في مكتب رئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني، تلبية لطلب رئيس الوزراء.
	جيم - دعم نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وتفكيك الميليشيات
	59 - ينبغي أن تقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين الآخرين، بمساعدة الحكومة في وضع برنامج وطني جديد لتسريح المحاربين وإعادة إدماجهم ونزع سلاحهم وتفكيك الميليشيات، يتناسب مع السياق الجديد، ويبنى على الدروس المستفادة من الماضي، ويأخذ في الاعتبار حقوق الفئات المختلفة من الأشخاص الذين سيجري تسريحهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، واحتياجات هذه الفئات. وينبغي أن تواصل أيضا عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار دعم تسجيل المحاربين السابقين وتصنيفهم، ومساعدة السلطات الوطنية في جمع الأسلحة وتأمينها، ودعم عملية نزع سلاح العناصر المسلحة الأجنبية وإعادتها إلى أوطانها. وستستمر المشاريع الصغيرة، التي يبلغ عددها 000 1 مشروع، والتي بدأتها عملية الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبل الانتخابات بتمويل طوعي وفي إطار مشاريع الأثر السريع في توفير مصادر رزق بديلة مستديمة لبعض المحاربين السابقين. ويوصى بأن يدعم فريق الأمم المتحدة القطري بالتشاور مع الحكومة وسائر الشركاء المهتمين وضع خطة لتنفيذ هذه المشاريع كجزء من إعادة إدماج المحاربين السابقين.
	دال - دعم عملية جمع الأسلحة من المجتمعات المدنية
	60 - ينبغي أن تدعم عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري، بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، الحكومة في وضع وتنفيذ برامج لجمع الأسلحة من المجتمعات المحلية، التي ينبغي أن ترتبط بالحد من العنف وتحقيق المصالحة في المجتمعات المحلية من أجل الإسهام في ترسيخ أمن المجتمع والتماسك الاجتماعي.
	هاء - دعم إعادة بسط إدارة الدولة وتوسيع نطاق سلطة الدولة
	61 - يوصى بأن تعزز عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري دعمهما للسلطات الإيفوارية من أجل بسط سلطة الدولة الفعالة وإعادة ترسيخها وتعزيز الإدارة العامة وتقديم الخدمات العامة في المجالات الرئيسية في جميع أنحاء البلد على الصعيدين الوطني والمحلي، وأن تنفذ كذلك الجوانب غير المكتملة من اتفاقات واغادوغو حيث إنها ذات صلة بإعادة توحيد البلد، الأمر الذي سيستلزم استمرار وجود موظفي الجمارك الثمانية المعارين الذين أذن بهم مجلس الأمن في وقت سابق.
	واو - دعم الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة سياسية إيجابية وإجراء انتخابات تشريعية
	62 - ستؤدي بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري دورا هاما في تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع ودعم تهيئة بيئة سياسية مواتية للانتخابات المقبلة، من خلال وسائل منها الاتصال بالأحزاب السياسية، ورصد أنشطتها ودعم تطويرها. وينبغي بذل جهود محددة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وينبغي أن تدعم عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري تنظيم وإجراء الانتخابات التشريعية، وتوفر المساعدة اللوجستية والتقنية الملائمة، وتساعد السلطات الوطنية في وضع ترتيبات أمنية فعالة، مع أخذ النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانتخابية بعين الاعتبار. وينبغي الإبقاء على ولاية ممثلي الخاص للتصديق على النتائج، مع إدخال التعديلات اللازمة لأخذ خصوصية الانتخابات التشريعية في الحسبان.
	زاي - دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
	63 - ينبغي أن تقدم عملية الأمم المتحدة، بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، الدعم للحكومة في تطوير نهج شامل للعدالة الانتقالية يشمل إجراءات المقاضاة والإفصاح عن الحقائق والتعويضات والإصلاحات المؤسسية. ويوصى أيضا بأن تدعم الأمم المتحدة لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة من أجل ضمان قيامها بعملها وفقا للمبادئ والمعايير المعترف بها دوليا. وينبغي أيضا تقديم دعم لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية، بما في ذلك إنشاء وتفعيل آليات لمنع نشوب النزاعات أو تخفيف حدتها أو حلها، وبصفة خاصة على الصعيد المحلي.
	حاء - دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	64 - ينبغي لعملية الأمم المتحدة أن تدعم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية ذات الصلة. وينبغي أن تواصل العملية أيضا تعزيز قدراتها في ما يتعلق برصد حقوق الإنسان والتحقيق والإبلاغ في هذا المجال، بما في ذلك الإبلاغ العام. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري إجراء مزيد من الرصد والإبلاغ المنتظمين عن العنف الجنسي والجنساني على النحو الذي طلبه مجلس الأمن في قراره 1960 (2010). وينبغي للفريق القطري أيضا مساعدة الحكومة في وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية وطنية متعددة القطاعات لمكافحة العنف الجنسي والجنساني. وينبغي إعادة تفعيل آلية الرصد والإبلاغ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1612 (2005).
	طاء - حماية المدنيين
	65 - تواصل عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري العمل مع الشركاء الآخرين لمساعدة السلطات الوطنية في حماية السكان المدنيين من خلال التواجد والردع والتدخل المباشر عند الاقتضاء، في نطاق ولاية كل منهما، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة في الاعتبار. ويوصى كذلك بأن تقوم عملية الأمم المتحدة والفريق القطري بمراجعة استراتيجية البعثة المتعلقة بحماية المدنيين بحيث تأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة على أرض الواقع، وتعزز التنسيق وتتضمن تدابير لمنع العنف الجنساني وفقا للقرار 1960 (2010)؛ وإنشاء فريق عامل معني بالحماية؛ ووضع تدابير محددة للحماية من قبيل نظم الإنذار المبكر، وفرق الحماية المشتركة، والاتصال بالمجتمع المحلي.
	ياء - دعم وسائط الإعلام
	66 - يوصى بأن تواصل عملية الأمم المتحدة رصد وسائط الإعلام الإيفوارية عن كثب وأن تقدم المساعدة، حسب الاقتضاء، إلى وسائط الإعلام والهيئات التنظيمية من خلال وسائل من بينها توفير التدريب، بغية تمكينها من أداء دور أكثر إيجابية. وينبغي أن تواصل عملية الأمم المتحدة أيضا استخدام قدراتها في مجال البث الإذاعي، عبر أثير محطتها الإذاعية، من أجل المساهمة في الجهود الشاملة الرامية إلى تهيئة بيئة سلمية، لتحقيق غايات من بينها إجراء الانتخابات التشريعية.
	كاف - جهود الدعم المبذولة لمعالجة الوضع الإنساني
	67 - ينبغي لفريق الأمم المتحدة القطري وعملية الأمم المتحدة الإمعان في تعزيز تقديم المساعدة الإنسانية إلى الفئات السكانية المتأثرة بالنزاع والفئات الضعيفة، وتيسير الانتقال إلى تحقيق الانتعاش عن طريق دعم الأولويات والبرامج الوطنية المحددة. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للفريق القطري وعملية الأمم المتحدة دعم السلطات في وضع استراتيجية تقدم حلولا دائمة لمسألة المشردين داخليا واللاجئين وتنفيذها، وتقديم الدعم لتنفيذ برنامج الرئيس الخاص بالطوارئ، ولا سيما في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية، ووضع خطة طوارئ للتحضير لعودة المشردين، ودعم إنشاء هيكل تنظيمي مشترك بين الوزارات للشؤون الإنسانية.
	لام - دعم عملية الانتعاش الاقتصادي
	68 - في حين سيوفر الجزء الأكبر من الدعم المقدم للحكومة في مجال التنمية الاقتصادية من خلال شركاء متعددي الأطراف وثنائيين، يوصى بأن تساعد منظومة الأمم المتحدة السلطات الإيفوارية في تحسين تخطيط التنمية وإعادة الإعمار من خلال دعم تنقيح استراتيجية الحد من الفقر والاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تدعم تنمية القدرات في مجال تخطيط وتنسيق المعونة. وينبغي لفريق الأمم المتحدة القطري أيضا دعم الإنعاش الاقتصادي من خلال تدخلات توليد فرص العمل وكسب الرزق.
	ميم - دعم الجهود دون الإقليمية
	69 - يوصى بأن تواصل عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري العمل مع مكتب الميسر وممثله الخاص في دعم تنفيذ الجوانب غير المكتملة من العملية السياسية. ووفقا لما طلبه رئيس الوزراء، ينبغي أن توفر عملية الأمم المتحدة أيضا الدعم اللوجستي المناسب لمكتب الممثل الخاص للميسر.
	سادسا - توصية بشأن تشكيل ونشر عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	70 - في ضوء استمرار التحديات الأمنية وأثر الأزمة على المؤسسات الأمنية الوطنية، يوصى بتمديد ولاية العملية لمدة 12 شهرا إضافيا. وسيتواصل استعراض قوام البعثة من العسكريين وأفراد الشرطة وتشكيلها ونشرها بعد الانتخابات التشريعية، مع مراعاة الحالة الأمنية السائدة والتقدم المحرز نحو إعادة بناء المؤسسات الوطنية المعنية بالأمن وسيادة القانون. وسيشكل نجاح الانتخابات التشريعية مرحلة حاسمة لتعديل دور العملية وتشكيلها في المستقبل. وبالنسبة للقدرات التي نقلت بشكل مؤقت من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، قدمت التوصيات التي طلبها مجلس الأمن في قراره 1981 (2011) في رسالة مؤرخة 10 حزيران/يونيه موجهة إلى رئيس المجلس (S/2011/351).
	ألف - العنصر العسكري
	71 - يضم القوام العسكري الحالي للعملية، في 20 حزيران/يونيه، 684 8 فردا من بينهم 402 8 من الجنود و 186 مراقبا عسكريا و 96 ضابطا للأركان، مقابل عدد أقصى مأذون به يبلغ 792 9 فردا. ومن أصل 000 2 جندي إضافي مأذون بهم في قرار مجلس الأمن 1967 (2011)، تم نشر 024 1 جنديا وسيجري نشر ما تبقى من الأفراد عما قريب.
	72 - وخلال الأزمة، أعيد نشر ما يبلغ خمس سرايا والقوة الاحتياطية من شمال وشرق أبيدجان. ومع استقرار الحالة الأمنية في أبيدجان ووصول قوات جديدة إضافية، تعود هذه الوحدات إلى مواقعها السابقة. وتقوم العملية بتعزيز قواتها في الغرب بنشر قوات في تابو وتوليبلو وتاي وإعادة تشكيل قوتها الاحتياطية، مع الاحتفاظ بالمرونة لتنفيذ أي عملية أخرى لإعادة النشر. وعلى ضوء تفكك أجهزة الأمن وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية، سيضطر العنصران العسكري والشرطي للعملية إلى مواصلة تعزيز دورهما في حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها وعتادها، بما في ذلك ترتيباتها المتعلقة بحماية الجهات الإيفوارية المعنية والمنشآت الرئيسية. ويوصى بالإبقاء على العدد الإضافي المأذون به سابقا والذي يبلغ 400 2 جندي و 100 شرطي، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
	73 - وخُفض قوام قوة ليكورن، التي تم زيادة عدد أفرادها خلال الأزمة، فعاد إلى 900 جندي. ونشرت هذه القوات في منطقة أبيدجان أساسا. وقام مجلس الأمن، بقراريه 1962 (2010) و 1981 (2011)، بتمديد الإذن الذي منحه لقوة ليكورن لتقديم الدعم للعملية، ضمن حدود انتشار القوة وقدراتها، حتى 31 تموز/يوليه 2011. وما زال الدعم الذي تقدمه قوة ليكورن ضروريا.
	باء - عنصر الشرطة
	74 - يبلغ القوام الحالي لعنصر الشرطة في العملية، بما في ذلك التعزيزات، في 20 حزيران/ يونيه، 265 1 فردا من أفراد الشرطة، يشكلون 6 من وحدات الشرطة المشكلة التي تضم 959 ضابطا و 306 من ضباط الشرطة المدنية، مقابل عدد أقصى مأذون به يبلغ 350 1 فردا. ويضم عنصر الشرطة 18 امرأة.
	75 - وفضلا عن القيام بدوريات مشتركة مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار والتمركز في مخافر الشرطة كتدبير لبناء الثقة، تقوم شرطة العملية بتوفير الأمن في مواقع ثابتة في بعض المنشآت الرئيسية وتواصل القيام بتحقيقات في مجال حقوق الإنسان والمساعدة في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وعلى ضوء تناقص قدرة الشرطة والدرك في كوت ديفوار، يوصى بأن يأذن مجلس الأمن بإعادة تحويل 100 فرد من أفراد وحدات الشرطة المشكلة إلى فرادى ضباط الشرطة المدنية، فضلا عن تحويل 120 فردا إضافيا، مع زيادة القوام الإجمالي المأذون به من أفراد الشرطة بما عدده 205 من الأفراد المتخصصين في مجالات مكافحة الشغب وحفظ الأمن في المجتمعات المحلية والشرطة القضائية والتحقيق الجنائي والطب الشرعي والعنف الجنسي والجنساني والجريمة المنظمة وإدارة الحدود للمساعدة في بناء قدرات وكالات إنفاذ القانون الإيفوارية.
	سابعا - مسائل الدعم
	76 - استلزمت الأزمة التي تلت الانتخابات قيام عملية الأمم المتحدة باتخاذ تدابير بديلة لكفالة سلسلة توريد بلا عوائق، بما في ذلك إنشاء قاعدة بديلة للوجستيات في بواكيه، واستراتيجية جديدة للدعم اللوجستي، وسلسلة إمدادات موازية من غانا وبوركينا فاسو، وموردين جدد، وعمليات تسليم عن طريق مزيج من النقل الجوي والبري، بما في ذلك من بعثات أخرى لحفظ السلام. وبعودة الحالة إلى طبيعتها، تمكنت العملية من إعادة تنشيط سلسلة الإمدادات العادية التي كانت تستخدمها، مع الاحتفاظ بقاعدة اللوجستيات البديلة في بواكيه. وفي المستقبل، ستشمل تحديات الدعم الرئيسية إعادة نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة في مواقع جديدة ودعم أنشطة التدريب وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات والدعم اللوجستي للانتخابات التشريعية. وقد يلزم التصدي لهذه التحديات عن طريق تخصيص موارد إضافية في معظم المجالات، بما فيها اللوجستيات.
	ثامنا - الجوانب المالية
	77 - قُدمت الميزانية المقترحة للعملية للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/ يونيه 2012 إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها في الجزء الثاني من دورتها الخامسة والستين المستأنفة. وانتظارا للنظر المزمع من جانب مجلس الأمن في الاشتراكات المقررة وتعديل ولاية البعثة المشار إليهما في الفقرتين 18 و 19 من قرارها 1962 (2010) والفقرة 2 من قرارها 1981 (2011)، أُعدت الميزانية المقترحة للفترة 2011/2012 على أساس نشر 192 مراقبا عسكريا، و 200 7 من أفراد الوحدات العسكرية و 250 1 من أفراد الشرطة (منهم 800 فرد في وحدات الشرطة المشكلة). وستُبلغ تكلفة التدابير المختلفة المقترحة في هذا التقرير إلى المجلس بأسرع ما يمكن. وفي 20 حزيران/يونيه 2011، بلغت قيمة الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للعملية 53.6 مليون دولار. أما مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام فكانت تبلغ في ذلك التاريخ 599.3 1 مليون دولار. وسددت إلى الحكومات المساهمة تكاليف القوات والشرطة المشكلة وتكاليف المعدات المملوكة للوحدات للفترتين المنتهيتين في 30 نيسان/أبريل 2011 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 على التوالي.
	تاسعا - ملاحظات
	78 - لقد طوى إلقاء القبض على الرئيس السابق غباغبو صفحة مؤلمة من تاريخ كوت ديفوار ما كان ينبغي أن تحدث بأي حال من الأحوال. ومثل تولي الرئيس واتارا مقاليد الحكم تتويجا لكفاح شعب كوت ديفوار ضد محاولة إحباط رغبته التي أعرب عنها ديمقراطيا. وأود أن أثني على حكومة كوت ديفوار وشعبها لما أبدياه من قدرة على التحمل في هذا الصدد. وأود كذلك أن أعرب عن امتناني للدعم الثابت الذي قدمه المجتمع الدولي ومشاركته الفعالة، لا سيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والعديد من فرادى القادة في العالم الذين لم يتزعزعوا في دعمهم لكوت ديفوار خلال أوقات شديدة الصعوبة.
	79 - ومما طمأنني خلال زيارتي إلى كوت ديفوار في 21 و 22 أيار/مايو التقدم المطرد الذي تحرزه حكومة الرئيس واتارا وتزايد دلائل عودة الأمور إلى طبيعتها، وإن كان ذلك على نحو تدريجي. غير أن الحالة الأمنية ما زالت غير مستقرة للغاية، وسيأخذ إصلاح القدرات الوطنية المدمرة بعض الوقت. والتحديات المتعلقة بإعادة ترسيخ سلام واستقرار دائمين تحديات هائلة، حيث أن الأزمة التي تلت الانتخابات أدت إلى تفاقم المشاكل القديمة ومضاعفتها وتراجع التقدم الذي سبق إحرازه في عملية السلام، وأثارت أيضا مشاكل جديدة. وأشعر بالقلق إزاء تزايد المخاطر الكبيرة للعودة إلى النزاع المسلح. وأشد المهام إلحاحا هي مساعدة الحكومة على التصدي للعوامل التي من شأنها أن تشعل فتيل النزاع من جديد، على النحو المحدد في القسم الرابع من هذا التقرير. وستكون الشهور الستة إلى 12 شهرا المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت كوت ديفوار ستستمر في التعافي بشكل مطرد من الأزمة أم تنزلق من جديد إلى نزاع متجدد. وإنني مقتنع بأن من الممكن تخفيف حدة التهديدات المستمرة لاستقرار كوت ديفوار والمنطقة دون الإقليمية، ولكن الحكومة ستحتاج إلى دعم قوي، من جهات منها الأمم المتحدة.
	80 - ولئن كان استتباب الحالة الأمنية لا يزال يشكل الأولوية نظرا لأن تهيئة بيئة أمنية مستقرة يفسح المجال الضروري لتقدم الجهود المبذولة في المجالات الأخرى ذات الأولوية التي حددها الرئيس والحكومة، فإن إحلال سلام واستقرار دائمين لا يمكن أن يقتصر على التدابير الأمنية وحدها. وسيكون من المهم أيضا تشجيع المصالحة مع التصدي للإفلات من العقاب والمساءلة، وحماية حقوق الإنسان وبناء مؤسسات قوية ومستقلة وكفالة حوكمة شاملة للجميع ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي أثناء ذلك، يجب إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد وبطريقة متسمة بالشمولية والشفافية والمصداقية، مع تلبية الاحتياجات الفورية للشعب، بما فيها عودة المشردين داخليا إلى ديارهم.
	81 - ورغم هذه التحديات العاجلة يبدو أن كوت ديفوار تسير على الدرب الصحيح. فالرئيس على وعي بالمسؤوليات الثقيلة التي أمامه. وعلاوة على ذلك، فإن الرئيس وحكومته لديهم رؤية واضحة عن سبل إحلال السلام والاستقرار وإعادة بناء البلد حتى يتسنى لكوت ديفوار أن تستعيد في المستقبل دورها التاريخي باعتبارها الدعامة التي يرتكز عليها الاستقرار والازدهار في المنطقة دون الإقليمية. ومما يبعث على الأمل التزام وإصرار العديد من الأفراد الذين التقيت بهم خلال زيارتي لكوت ديفوار على مواجهة التحديات التي تواجههم. بيد أن من الواضح أن ذلك لن يحدث بين ليلة وضحاها. ولكن يمكن الإسراع به إذا قام جميع الإيفواريين بتوحيد صفوفهم وراء رؤية مشتركة ومضاعفة جهودهم لمصلحة بلدهم، وبالتحلي بالصبر اللازم لكي تثمر هذه التدابير تغيرا نحو الأفضل. وفي الوقت نفسه، يجب وقف استمرار العنف، وأهيب بالسلطات أن تتخذ التدابير الملائمة في هذا الصدد.
	82 - وقد تكبدت كوت ديفوار خسائر هائلة من جراء الأزمة، وليس من المتوقع من البلد أن يعود بسرعة إلى مستوى يتمكن فيه من الإسهام بموارد كبيرة من أجل مواجهة التهديدات والأولويات العاجلة. وسيحتاج البلد إلى مساعدتنا في هذا الوقت الحرج لتمكينه من الوقوف على قدميه من جديد. وناقشت مع الرئيس واتارا عندما كنت في كوت ديفوار الطريقة التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة أن تقدم على أفضل نحو دعما لحكومته، وأكدت له على التزام المنظمة بمواصلة المسيرة وتقديم الدعم الذي تطلبه السلطات الإيفوارية والعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لمساعدة الحكومة في مجهودها خلال الأشهر الحرجة التي تنتظرها. والمجالات الرئيسية التي تم تحديدها لكي تقدم أسرة الأمم المتحدة الدعم لها كلها مجالات أساسية لتفادي الانتكاسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى نشوب النزاع من جديد.
	83 - وبناء على الأولويات التي حددها الرئيس وحكومته، أوصيت مجلس الأمن بإقرار المجالات ذات الأولوية لمشاركة الأمم المتحدة في كوت ديفوار على النحو المبين في القسم الخامس من هذا التقرير، وبتمديد ولاية العملية لمدة عام واحد مع تكليفها بالمهام المبينة في القسمين الخامس والسادس. وفي ضوء التحديات الأمنية الخطيرة والمخاطر التي قد يجرها إلى البلد إجراء انتخابات أخرى، أوصيت مجلس الأمن أيضا بأن يأذن بالإبقاء على قوام العنصر العسكري للعملية عند عدد يبلغ 792 9 فردا، من بينهم 402 8 من الجنود و 186 مراقبا عسكريا و 96 ضابط أركان. وفيما يتعلق بالشرطة، أوصي بزيادة تبلغ 205 أفراد من فرادى ضباط الشرطة ذوي المهارات اللغوية المناسبة، وبذلك تبلغ المستويات المأذون بها 555 1 فردا من أفراد الشرطة، من بينهم 780 فردا من وحدات الشرطة المشكلة و 775 فردا من ضباط الشرطة المدنية، فضلا عن 8 من موظفي الجمارك المأذون بهم من قبل. وسيجري استعراض قوم البعثة من العسكريين وأفراد الشرطة بعد الانتخابات التشريعية، ويمكن حينذاك التوصية بمزيد من التعديلات، مع الأخذ في الحسبان التقدم المحرز في إعادة بناء القدرات الوطنية والتحديات الأمنية القائمة.
	84 - ولن يكون الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة كافيا بمفرده. وسيكون من الضروري تقديم دعم قوي ثنائي ومتعدد الأطراف، وسيواصل الشركاء الإقليميون أداء دور مهم. وأرحب بمواصلة الميسر، الرئيس كومباوري، مشاركته في دعم عملية السلام في كوت ديفوار. وأهيب بجميع الشركاء الدوليين أيضا أن يعملوا مع الحكومة والأمم المتحدة في إطار جهد منسق ومتضافر من أجل تقديم أكبر دعم ممكن للأولويات التي حددتها الحكومة. وسيكون من المهم التحديد الدقيق إلى أقصى حد ممكن لتقسيم العمل بين العملية وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الثنائيين وسائر الشركاء في هذا الصدد. ومن الضروري، في الوقت نفسه، كفالة الملكية الوطنية لزمام الأمور بشكل كامل في عملية السلام وفي عملية إعادة البناء.
	85 - وأود أن أختتم بالإعراب عن خالص امتناني لممثلي الخاص، ي. ج. تشوي، وللرجال والنساء في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على شجاعتهم وتفانيهم في العمل من أجل إحلال مزيد من السلام والاستقرار في كوت ديفوار خلال مرحلة صعبة بصفة خاصة من تاريخ البلد. وأعرب عن خالص وعميق تعزيتي لمن فقدوا أحباء وزملاء وأصدقاء. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات وأفراد للشرطة في العملية، وللرجال والنساء الذين خاطروا بحياتهم في أداء مهامهم. وإنني ممتن بصفة خاصة للأفراد النظاميين في العملية وقوة ليكورن الفرنسية لما تحلوا به من روح مهنية في الاضطلاع بولاياتهم تحت ظروف بالغة الصعوبة. وأعرب عن الامتنان أيضا لفريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة متعددة الأطراف والثنائية والمنظمات غير الحكومية لمساهماتها المهمة والتزامها الثابت. وأخيرا، أود من جديد أن أعرب عن تقديري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بصفة عامة، لالتزامهم بموقف ثابت نابع من المبادئ.
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