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ــر املرحلـــي      ــونالتقريـ ــام الثالثـ ــ لألمـــني العـ ــدة عـ ــم املتحـ ــة األمـ   ن عمليـ
  يف كوت ديفوار

    
  مقدمة  -أوال   

يوليـه  / متـوز  ٢٧ املـؤرخ    )٢٠١١ (٢٠٠٠  جملـس األمـن    م هذا التقرير عمال بقـرار     قدَُّي  - ١
  حـــىتلـــس مبوجبـــه واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــواراجمل الـــذي مـــدد ،٢٠١١

 يونيـه / حزيـران  ٣٠هنـائي يف موعـد أقـصاه         تقرير   ميقدت فيه  وطلب إيلّ  ،٢٠١٢وليه  ي/متوز ٣١
الـيت  رئيـسية   التطـورات   ال التقريـر    ويغطـي   . القـرار  وعـن تنفيـذ    علـى األرض     عن احلالة  ٢٠١٢
 األنـشطة   ويـوجز ،  )S/2012/186 (٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٩ املؤرخ    اخلاص منذ تقريري حدثت  

  ).٢٠١١ (٢٠٠٠قرار اليذ واليتها مبوجب اليت اضطلعت هبا البعثة لتنف
  

 احلالة األمنية  -ثانيا   
 املنطقـة الغربيـة مـن كـوت ديفـوار علـى طـول        الة األمنية املتقلبة بالفعـل يف     شهدت احل   - ٢

 مـع وقـوع هجـوم مباشـر علـى عناصـر حفـظ الـسالم التابعـة                   خطـريا احلدود مع ليربيا تـدهورا      
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار    ــران٨يف لعملي ــه/ حزي ــراد   ، ق٢٠١٢ُ يوني ــه ســبعة أف تــل في

 عـشية  هجوم على مدنيني يف قرية سـاو         فاستجابة لتقارير أفادت بوقوع   . عسكريني من النيجر  
بنشر دورية، تعرضـت لـنريان عـدد كـبري مـن عناصـر مـسلحة                قامت العملية   يونيه،  /حزيران ٧

األفــراد ا، ممــا أدى إىل مــصرع جمهولــة علــى الطريــق مــن بــارا إىل ســاو علــى احلــدود مــع ليربيــ 
ووقـع هجـوم منفـصل، ولكـن ذو صـلة، علـى وحـدة تابعـة                 . عناصر حفـظ الـسالم    السبعة من   

 مـصرع للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار، كانت قد وصلت بالفعل إىل قرية ساو، أسفر عـن               
ويف نفــس اليــوم، قــام مــسلحون جمهولــون يف املنطقــة بقتــل . أحــد أفــراد الوحــدة وجــرح آخــر

وأدت هـذه اهلجمـات، وتـصاعد حالـة انعـدام األمـن، ووجـود عناصـر                 . مدنيا على األقـل    ١٥
،  التقـارير وفقـا ملـا نقلتـه    بعـضهم،  قيام شخص، مع ٥ ٠٠٠مسلحة، إىل تشريد ما يقرب من       
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  املــساعدة اإلنــسانية إىلوصــولوعلــى الــرغم مــن اســتمرار صــعوبة  .  ليربيــا احلــدود إىلربعبــو
 اجلهات اإلنسانية الفاعلة يف املنطقة الغربية مـن كـوت ديفـوار بتنـسيق               ني، قامت جا احملت مناطق

 .االستجابة اإلنسانية، مبا يف ذلك توفري املساعدة يف حاالت الطوارئ

وعقب اهلجوم الذي وقع على عناصر حفظ السالم، عاد األفـراد املتبقـون مـن دوريـة                   - ٣
 حلمايـة املـدنيني، وجـرى       م مـوقعه  واختـذوا  بـارا    بلدةعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار إىل        

وعـززت العمليـة    . يونيـه / حزيران ٩ و   ٨ من منطقيت تابو وتاي يف       من العملية تعزيزهم بقوات   
 الــشرطة املــشكلة  مــن وحــدات أيــضا وجودهــا يف منطقــة تــاي بقــوات مــن غيغلــو وأفــراد        

تطالع اجلــوي  االســدوريــات بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا تياموســوكرو، يف حــني كثفــ مــن
لكــوت ديفــوار وعقــب اجتماعــات طارئــة .  الليربيــةأجهــزة األمــنالــدوريات املــشتركة مــع و

 وجود قواهتما األمنية على كـال جـانيب         عزز البلدان يف أبيدجان ومونروفيا على التوايل،      وليربيا  
يــا ، بينمــا نــشرت ليرب يف املنطقــة اجلمهوريــةقواهتــاوزادت كــوت ديفــوار عــدد أفــراد . احلــدود

يف املقاطعــات احلدوديــة، وبــدأت   اهلجــرة ومــوظفيالوطنيــة عــددا إضــافيا مــن أفــراد الــشرطة  
احلــدود بــصورة أيــضا  ليربيــا وأغلقــت. املــسلحة الليربيــةالنــشر املتقــدم لــسرية مــن القــوات  يف

 األنشطة اإلنسانية، واختذت خطـوات لكـبح أنـشطة التعـدين غـري القانونيـة                إال يف وجه  مؤقتة،  
. هبـــــذه األنـــــشطة للمقـــــاتلني الـــــسابقني هقـــــة احلدوديـــــة نظـــــرا لالرتبـــــاط املـــــشبويف املنط

ــران ٩ ويف ــه/حزي ــة أشــخاص     يوني ــى أربع ــة القــبض عل ــسلطات اإليفواري  هلــم صــلة ، ألقــت ال
 .يونيه/ حزيران١١إىل أبيدجان يف ، وقامت بنقلهم  املذكورباهلجوم

 اجملهــولني مبهامجــة قــرييت ، قامــت جمموعــة مــن املــسلحني يونيــه/حزيــران ١١ويف ليلــة   - ٤
أوال يف منطقـة تـاي، ممـا أدى إىل مقتـل أربعـة مـدنيني وجـرح عـدد           -  أوال وتييلويل  - سييبلو

.  إىل تـشريد مئـات األشـخاص        اهلجـوم  أدىختطاف ثالثـة أشـخاص آخـرين، و       أكرب بكثري، وا  
ة وقوع مواجهات بـني القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار وعناصـر مـسلح               عن  وترددت أنباء   
 . من العناصر املسلحة١٧يونيه، قتل فيها / حزيران١٣يف املنطقة يف 

ويف حماولــة لتنــسيق الــرد الــشامل، اجتمعــت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار      - ٥
  يف أبيدجان للتحضري لعقـد اجتمـاع ربـاعي        يونيه/حزيران ١٢ يفوبعثة األمم املتحدة يف ليربيا      

 ووافــق الطرفــان. يونيــه/ حزيــران١٤ يف ، عقــد يف أبيــدجانيــةمــع الــسلطات اإليفواريــة والليرب
على مواصلة تعزيز التعـاون وعلـى اختـاذ تـدابري للتـصدي للحالـة اهلـشة علـى احلـدود يف ضـوء                        

ا علـى كـال جـانيب احلـدود، وتكثيـف الـدوريات              تعزيز وجودمه  بسبل منها ،  األخريةاهلجمات  
 األمـن  اتاختاذ خطوات لتعزيـز العالقـات بـني قـو    ، وأنشطة محاية املدنيني، مع    والراجلةاجلوية  
 ووافقت كوت ديفوار وليربيا أيضا علـى تعزيـز التعـاون القـضائي، ال سـيما                 .والسكانلديهما  
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 شـــاركوا معى أهنـــفيمـــا يتعلـــق بـــاإلجراءات القـــضائية ضـــد اإليفـــواريني يف ليربيـــا الـــذين يـــّد
 أيـضا   وجـرى  .تـرام حقـوق الالجـئني     اجلرائم خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابـات، مـع اح          يف

 املقيمــة علــى العــشائررؤســاء وشــيوخ علــى عقــد اجتمــاع مــشترك جملــالس اتفــاق التوصــل إىل 
عقــد اجتمــاع للجنــة املــشتركة للتعــاون بــني كــوت علــى احلــدود لتــشجيع املــصاحلة والتنميــة و

 .العامديفوار وليربيا قبل هناية 

أفـادت األنبـاء بوقـوع هجمـات        يونيـه،   /يـران وإضافة إىل احلـوادث الـيت وقعـت يف حز           - ٦
أبريـل،  / نيـسان ٢٥ يف ووقـع أخطرهـا   . مـن احلـدود  على قرى يف اجلانب اإليفـواري قبل ذلك   

حني قامت جمموعة من األفراد املسلحني مبهامجة بلدة ساكري بـالقرب مـن تـاي، ممـا أدى إىل         
 شـخص إىل الفـرار      ٥ ٩٠٠و   ودفع هذا احلادث حن    .مقتل مثانية مدنيني وحرق اثين عشر مرتال      

ــازهلم ــة مؤشـــرات علـــى أن  . مـــن منـ ــذا ومثـ ــه مجهـ ــوم نفذتـ ــابقني  اهلجـ ــاتلني سـ ــة مـــن مقـ اعـ
وكانـت هنـاك    .  كـوت ديفـوار مـن ليربيـا        ت قـد دخلـت    كوت ديفوار وليربيا كان    من كل من

 مقـاتلني إيفـواريني وليـربيني سـابقني يف ليربيـا لـشن              وجتنيـد بإعـادة تـسليح     تقارير أيضا أفـادت     
 الـرئيس   لنظـام منتـسبة  عناصـر  مبـساعدة جمات واسعة النطاق حمتملة يف كوت ديفـوار، رمبـا        ه

وإذا تأكـدت هـذه التقـارير، فسيـشكل     .  خـارج البلـد  حاليـا السابق لوران غبـاغبو الـذي يقـيم         
 .ذلك هتديدا خطريا لكوت ديفوار وليربيا

ن القـوات اجلمهوريـة    عدد من املواجهات بني عناصـر مـ  وأفادت التقارير أيضا بوقوع   - ٧
األمـر الـذي    االسـتعراض،   ب املشمولة أثناء الفترة    من السكان احملليني  لكوت ديفوار وجمموعات    

أُبلغـت  وقـد   . سلط الضوء على استمرار التوترات بني القوات اجلمهورية وأجزاء من السكان          ي
 / نيـسان ٢٥أبريـل يف أكويـدو، و   / نيـسان ٢٢أبريل يف دميـيب، و  / نيسان٢١ احلوادث يف  هذه

يونيــه يف قــرييت كوهوديــو   / حزيــران٤مــايو يف بــانغولو، و  / أيــار١٣أبريــل يف أبيــدجان، و  
وقــد وقعــت هــذه  .  شخــصا علــى األقــل ٢١وأصــيب  ســبعة أشــخاص وقُتــل فيهــا وغيتــري، 

، مما أثـار     معينة األحداث غالبا حني كانت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار ترد على أحداث          
تـل شـخص واحـد عنـدما     مـايو، قُ / أيـار ٢٤ويف .  جانـب الـسكان احمللـيني   ردود فعل عنيفة من  
ع مــدنيني يف منطقــة أوراغاهــايو مــ) التقليــديونالقناصــون  (طائفــة الــدوزوستــصادم أفــراد مــن 

ــةاملنطقــة يف ــدوزوس   ويف الوقــت نفــسه، .  الغربي ــام طائفــة ال أشــارت التقــارير إىل اســتمرار قي
 .ة الغربيةاملنطق مسؤوليات أمنية يف مبمارسة

ــصادمات   و  - ٨ ــوع مـ ــتمر وقـ ــة اسـ ــط     عنيفـ ــرب ووسـ ــة يف غـ ــصفة غالبـ ــل، وبـ ــني القبائـ بـ
أبريــل /سان نيــ٣بلغــت حــوادث يف  وقــد أُ. األرضحبيــازةيتعلــق أغلبــها خلالفــات ديفــوار،  كــوت

ــسان١١أراه، ويف  يف ــاين  / ني ــوا والت ــل يف جيغون ــالقر  - أبري ــساكرو ب ــواكي، ويف  بأكان ــن ب  م
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مــايو / أيــار١٨مــايو بــالقرب مــن أبينغــورو، ويف  / أيــار١١ أهيزابــري، ويف أبريــل يف/نيــسان ٢١
يونيــه، / حزيــران٧ ويف .نو آخــر١٢ وأصــيب شــخص واحــد قُتــل فيهــابــالقرب مــن بلوليكــان، 

  يف غيتروزون بالقرب مـن     واتارااستهدفت عناصر مسلحة جمهولة قرية يتصور أهنا مؤيدة للرئيس          
 .األقل ن وجرح ثالثة أشخاص واغتصاب امرأة واحدة علىدويكوي، مما أدى إىل مصرع مدنيْي

ح الــيت قامــت هبــا عناصــر جمهولــة   عمليــات الــسطو املــسلتوإضــافة إىل ذلــك، أســفر  - ٩
 .بـصفة رئيـسية  قتلـى وإصـابات بـني املـدنيني، يف أبيـدجان ويف املنطقـة الغربيـة              عـدة   وقوع   عن

 حــادث ســـطو مـــسلح  ١٨٨  ال يقــل عـــن االســـتعراض، وقــع مـــا املــشمولة ب وخــالل الفتـــرة  
وتـصدت  .  شخـصا وإصـابة عـدد أكـرب بكـثري          ٥٤خمتلف أجزاء البلد، ممـا أدى إىل مـصرع           يف

األشـخاص   شخـصا علـى األقـل مـن          ١٥تل   وقُ .كثري من هذه احلوادث   للوطنية  األمن ال  أجهزة
عمليـة   أثنـاء  تـصادف وجـودهم      مـن األشـخاص الـذين      وأصيب عدد    أهنم جناة الذين يشتبه يف    

 .سلحنياملفراد األ بني قوات األمن وإطالق النارتبادل 

عــددا مــن عمليــات اقتحــام لــسجون     االســتعراض أيــضا  املــشمولة بوشــهدت الفتــرة    - ١٠
 شخـــــصا مـــــن ســـــجن كورهوغـــــو ٤٥، منـــــهم ســـــجينا ١٩٦خالهلـــــا مـــــا جمموعـــــه  فـــــر
 شخـــصا ٥٢مـــايو، و /أيـــار ١ شخـــصا مـــن ســـجن أغبوفيـــل يف ٩٩ أبريـــل، و/نيــسان  ٢١ يف
 .مــايو/ أيــار٤ يف ، الــسجن الرئيــسي يف العاصــمة، يف أبيــدجانحتجــاز واإلصــالحمركــز اال مــن

 وســجن أغبوفيــل  أبيــدجانئيــسي ســجنرمــايو / أيــار٩احلكومــة يف فــصلت وردا علــى ذلــك، 
هـذه   ويبـدو أن عمليـات اهلـروب         .اهلـاربني السجناء   من   ٣٨وجرى حىت اآلن ضبط     . العمل من

 إىل إمهـال    وتعـزى بـشكل رئيـسي     ،  بتخطـيط مـسبق   س  جاءت من قبيل انتهاز فرصـة سـاحنة ولـي         
ــوء اإلدارة     ــة وس ــدات األمني ــاب املع ــسجن وغي ــوظفي ال ــم املتحــدة      .م ــة األم ــت عملي ــد قام وق

كوت ديفوار مبـساعدة احلكومـة يف تقـصي سـبل التـصدي هلـذا التحـدي، بـسبل منـها وضـع                      يف
 املنــاطق يف األمــن تــوفرياملــسؤولة عــن  اإليفواريــة أجهــزة األمــنبروتوكــول حيكــم التنــسيق بــني 

  .احمليطة بالسجون
وقـد قامـت العمليـة       .وال تزال خملفات احلرب من املتفجرات تـشكل هتديـدا للمـدنيني             - ١١

ــة     ــذخائر غــري اآلمن ــد الــذي تــشكله األســلحة وال فقــد  .مبــساعدة احلكومــة يف التــصدي للتهدي
ا الـذخائر ومـستودع    مرفقـا لتخـزين      ٥٦ مشلـت  عمليـات تقيـيم      ٢٠١١يوليـه   / منذ متوز  أجرت

 .مــن هــذه املرافــق واملــستودعات  ١٦، وقامــت بتجديــد منــاطق خمتلفــة مــن البلــد ســلحة يف لأل
 .منـاطق ختـزين الـذخائر وفـق املعـايري الدوليـة           ما تبقـى مـن      وجتري حاليا جهود لتجديد وتأمني      

خائر والـذ  صنف من الذخائر الثقيلـة غـري اآلمنـة           ٦ ٠٠٠وساعدت العملية أيضا يف تدمري حنو       
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  األمــن وإنفــاذ القــانونجهــزة، وقــدمت دورات تــدريب متخصــصة ألالــيت انتــهت صــالحيتها
 . خملفات احلرب من املتفجرات وإدارة املخزوناتإزالة التدريب على تضمنت الوطنية

واستجابة لطلب جملس األمـن، قامـت العمليـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري بتعـديل                     - ١٢
ــدني  ــة امل ــستويات هنــج مــن ثالثــ هــي و.نياســتراتيجية محاي ــو، ية م ــى مق ــة  )أ( عل ــوفري احلماي  ت

 وتـبني   .احلمايـة مـن العنـف البـدين       و) ج( ؛هتيئـة بيئـة محائيـة     ) ب(ة؛  يخالل العملية السياس   من
،  يـــتعني القيـــام هبـــا يف حالـــة تعـــرض املـــدنيني لعنـــف بـــدين  وإجـــراءات حمـــددةاالســـتراتيجية 

ألمـن الـوطين واجلماعـات املـسلحة غـري احلكوميـة،          قـوات ا   العنـف الـذي تقـوم بـه       ذلـك    يف مبا
  .والعنف اإلجرامي، والعنف املرتكب بدوافع سياسية

  
  التطورات السياسية  - ثالثا  

بذل الرئيس احلسن واتارا مزيدا من اجلهود لتعزيز االسـتقرار واملـصاحلة خـالل الفتـرة                 - ١٣
 مــشتركا بــني الــوزارات، مكلفــا أبريــل، أنــشأ فريقــا عــامال/ نيــسان٦فــي ف. املــشمولة بــالتقرير

يف الفتـرة  و. بوضع إطار وطين إلصالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج          
أبريــــل، قــــام الــــرئيس بــــأول زيــــارة لــــه إىل املنطقــــة الغربيــــة         / نيــــسان ٢٣ إىل ٢١مــــن 
 وشـدد  .ديفـوار، الـيت كانـت األشـد تـأثرا باألزمـة العنيفـة الـيت أعقبـت االنتخابـات                كوت من
خطابات عامة على ضرورة املساحمة واملصاحلة، يف حني أهاب بـاإليفواريني الـذين ال زالـوا                 يف

مــايو، عــني قائــَد الــدرك التــابع للــرئيس  / أيــار٢٣ و ٩ويف يــومي . البلــديف املنفــى العــودة إىل 
 األسبق غباغبو، ورئـيَس أركـان قـوات الـدفاع واألمـن الـسابقة سـفريين إىل الـسنغال وغـابون                    

مايو، أقال الرئيس واتارا وزيـر اإلدمـاج األفريقـي          / أيار ٢٢ويف غضون ذلك، يف     . على التوايل 
  .دعاءات بالفسادابسبب 
أبريل، يف ياموسوكرو، مت افتتاح اجلمعية الوطنية لكوت ديفـوار، الـيت            / نيسان ٢٥ويف    - ١٤

ــوم      ــا يف نفــس الي ــة هل ــاح أول دورة عادي ــع افتت ــا، م ــة  وشــد. انُتخبــت دميقراطي ــيس اجلمعي د رئ
ــوم ســورو،  ــة، غيي ــصيبه، الوطني ــة     يف خطــاب تن ــصبح مؤســسة قوي ــأن ت ــة ب ــزام اجلمعي  علــى الت

ومــستقلة تــسهم يف املــصاحلة الوطنيــة، وتــضطلع بالرقابــة الفعالــة علــى احلكومــة باســم الــشعب  
  جتمــع اجلمهــوريني التــابع منــها اثنتــان رئيــسيتان مهــاوأُنــشئت جمموعــات برملانيــة،. اإليفــواري

نـري كونـان    أوللرئيس احلسن واتارا، واحلزب الدميقراطي لكوت ديفوار التابع للرئيس األسبق           
هما ثالث جمموعات أصغر تشمل حزب االحتاد مـن أجـل الـسالم يف كـوت ديفـوار،          يبيديه، تل 

  .“الترّجي ” و“احلوار”ومجاعتني دون انتماء رمسي ألي حزب سياسي ُتعرفان بامسي 
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 ، بـريت كونـدرز،   يع عمليـة سياسـية أكثـر مشوليـة، بـدأ ممثلـي اخلـاص              وسعيا إىل تـشج     - ١٥
االجتماعــات املنفــصلة مــع احلكومــة وأحــزاب املعارضــة الــسياسية لتيــسري احلــوار    سلــسلة مــن

واستجابة لدعوة احلكومة، شارك ممثلو حزب اجلبهة الشعبية اإليفوارية احلـاكم سـابقا             . بينهما
  الربملـــان يف اجتمـــاع ترأســـه رئـــيس الـــوزراء جـــانووأحـــزاب معارضـــة أخـــرى غـــري ممثلـــة يف 

ت نــاياكعتــه كــل الوأعلــن بيــان الحــق وقّ. أبريــل/ نيــسان٢٨ و ٢٧كواديــو يــومي  - أهوسـو 
إطـار احلـوار    ”املشاركة، باستثناء اجلبهة الـشعبية اإليفواريـة، عـن إنـشاء آليـة للمتابعـة مـسماة                  

ُعقد إطار احلـوار الـدائم اجتماعـا أوال     و.، ملواصلة احلوار من خالل اجتماعات فصلية    “الدائم
  .مل تكن اجلبهة الشعبية اإليفوارية ممثلة فيهيونيه /حزيران ٢١يف 
كرت اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة    ذأبريل، / نيسان٢٩قد يف   غري أنه أثناء مؤمتر حزيب عُ       - ١٦

 اإلفـراج عـن الـرئيس       أهنا لن تشارك يف املصاحلة الوطنية إال إذا متت تلبية مطالبها، مبا يف ذلـك              
نيـة، والعدالـة املنـصفة، وهـو موقـف مت تكـراره             مالسابق غباغبو وأعوانه، وحتسني الظـروف األ      

يونيـه،  / حزيـران  ٥ويف  . مايو/ أيار ٢٦ للجبهة الشعبية اإليفوارية يف أبيدجان يوم         اجتماع أثناء
 منـها، ومت التوصـل      استقبل رئيس الوزراء وفدا من اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة بنـاء علـى طلـب                

  .يوليه ملناقشة املسائل املثرية للقلق/إىل اتفاق لعقد اجتماع يف متوز
 للمـس بـأمن      حمتملـة  ويف غضون ذلـك، ويف خـضم املخـاوف املـستمرة مـن حمـاوالت                - ١٧

يونيــه أن الــسلطات / حزيــران١٢الدولـة، أعلــن وزيــر الداخليــة عــرب التليفزيـون احلكــومي يــوم   
ــؤامرة لإلطا ــابق    أحبطـــت مـ ــر سـ ــون ووزيـ ــباط عـــسكريون منفيـ ــا ضـ ــة، نظمهـ ــة باحلكومـ حـ

  .يونيه/ حزيران٦حكومة الرئيس غباغبو، مت تسليمه من توغو إىل كوت ديفوار يف  يف
، طلب رئيس الوزراء إىل األمم املتحـدة،        مايو موجهة إيلّ  / أيار ٢٥ويف رسالة مؤرخة      - ١٨

قـدم املـساعدة يف االنتخابـات احملليـة املزمـع      مبا فيها عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، أن ت  
ــسنة     ــن هــذه ال ــا يف وقــت الحــق م ــا . إجراؤه ــوم حالي ــيم    وتق ــم املتحــدة لتقي ــة لألم ــة تابع  بعث

 ورغـم   . املتحـدة  األمـم  بدراسـة مـستوى الـدعم الـذي ميكـن أن تقدمـه               االحتياجات االنتخابية 
سية حول مـشاركتها يف هـذه    استمرار االختالف يف وجهات النظر بني أحزاب املعارضة السيا        

يونيــه، / حزيــران٢ويف . االنتخابــات، بــدأت بعــض أحــزاب االئــتالف احلــاكم يف اإلعــداد هلــا 
ترأس الرئيس السابق بيديي اجتماعا للحزب الـدميقراطي لكـوت ديفـوار يف أبيـدجان، حـضره                

ــو  ــزب،   ٨٠٠حنـ ــستقبل احلـ ــتفكري يف مـ ــضو للـ ــت و عـ ــع اسـ ــة وضـ ــات احملليـ . راتيجية لالنتخابـ
فربايـر، تظـل نتـائج هـذه االنتخابـات      / شـباط  ٢٦أعقاب إعادة االنتخابات التـشريعية يـوم         يفو

تم حتقيـق أجرتـه احلكومـة هبـذا     معلقة يف دائـرتني انتخـابيتني نظـرا حلـدوث خمالفـات، وقـد اختُـ         
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يونيه إىل مراجعـة حـدود      / حزيران ٥ويف غضون ذلك، دعت حركة قوى املستقبل يف         . الشأن
  .ترسيم احلدود احلايل خيدم احلزب احلاكم ابية، حبجة أنالدوائر االنتخ

ــام الــسيد هــرييف الدســو، وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الــسالم، بزيــارة            - ١٩ وق
أبريل لتقييم الوضع على أرض الواقع، واجتمع بـالرئيس         / نيسان ١٨ إىل   ١٥ديفوار من    كوت

 ،يونيـه /حزيـران  ١٤يف  و. ة أخـرى  جهـات معنيـة وطنيـة ودوليـ       واتارا وممـثلني عـن حكومتـه، و       
  . يف أبيدجان ُعقد جادوا بأرواحهمحضر نيابة عين حفل تأبني حفظة السالم السبعة الذين

  
  التطورات اإلقليمية    

 منـذ انتخابـه رئيـسا هليئـة رؤسـاء دول وحكومـات اجلماعـة                ،ضطلع الـرئيس واتـارا    وي  - ٢٠
ــا يف    ــدول غــرب أفريقي ــر، / شــباط١٧االقتــصادية ل ــدور نــشط يف االســتجابة لألزمــتني   فرباي ب

لحكومــة يف هــذين البلــدين لات غــري الدســتورية غــيريبيــساو، يف أعقــاب الت - مــايل وغينيــا يف
  . على التوايل،أبريل/ نيسان١٢مارس و / آذار٢٢يومي 
االســتعراض اســتجابة للتهديــدات دون ب  املــشمولةومت أيــضا اختــاذ تــدابري أثنــاء الفتــرة   - ٢١

مــارس، اعتمــد احتــاد هنــر مــانو خطــة / آذار١٣قــد يف أبيــدجان يــوم  اجتمــاع ُعويف. اإلقليميــة
تشغيلية للسالم واألمن للتصدي للجرمية املنظمة عرب الوطنيـة واالجتـار غـري املـشروع يف غـرب                  
ــات          ــادل املعلوم ــز تب ــشتركة، وتعزي ــة م ــات حدودي ــشاء دوري ــشمل إن ــة ت ــي خط ــا، وه أفريقي

أبريـل ملناقـشة   / نيـسان ١٤ و ١٣للمتابعة يف توليبلـو يـومي   وعقد اجتماع   . والتدريب املشترك 
ــا      ــاء الثقــة بــني كــوت ديفــوار وليربي ــشاء وحــدة مــشتركة ألمــن احلــدود وبن ومــن املتوقــع  . إن

ينشئ احتاد هنر مانو ما جمموعه مخس وحدات تغطـي احلـدود بـني كـل مـن كـوت ديفـوار                       أن
 نـاقش احتـاد     ويف غـضون ذلـك،    .  وسـرياليون  وغينيا، وغينيا وليربيا، وليربيا وسرياليون، وغينيـا      

ونـاقش  . يونيـه يف كونـاكري    / حزيـران  ١٥ يـوم    يف  الذي عقده  العاديقمة  ال مؤمتر   هنر مانو يف  
وقـد سـبق   .  يف مجلـة مـسائل أخـرى   املؤمتر املسائل العـابرة للحـدود بـني كـوت ديفـوار وليربيـا            

  .يونيه/ران حزي١٤يوم يف ُعقد مؤمتر القمة اجتماع على مستوى الوزراء 
وواصلت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار دعم جهود التـصدي للتهديـدات دون                - ٢٢

اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب         تعاون مـع  ال يف قيام أمانة احتاد هنر مانو، ب        وسامهت .اإلقليمية
دود، أفريقيا، بوضع استراتيجية دون إقليمية ملعاجلة حركة األسلحة والعناصر املـسلحة عـرب احلـ              
  .وكذلك االجتار غري املشروع، وهو ما يضطلع بتنسيقه مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا
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االستعراض أيضا تعزيـز التعـاون بـني كـوت ديفـوار وليربيـا            ب  املشمولة وشهدت الفترة   - ٢٣
مــايو، أثنــاء اجتمــاع رفيــع  / أيــار٢فــي ف. املــشتركة ملواجهــة التحــديات األمنيــة علــى احلــدود 

 .واريـة الليربيـة املـشتركة للتعـاون       ى يف أبيـدجان، قـررت احلكومتـان إحيـاء اللجنـة اإليف            املستو
مــايو بــني وزيــر دفــاع ليربيــا  / أيــار٩ و ٨ يف اجتمــاع عقــد يــومي  املــسألةوَتواصــلت مناقــشة

عمليـة األمـم املتحـدة يف    مـن  ورئيس أركان دفاع القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، مبشاركة    
يونيــه، ُعقــد اجتمــاع يف معــرب / حزيــران٢ويف . ة األمــم املتحــدة يف ليربيــاكــوت ديفــوار وبعثــ

ــا ضــم ســلطات وممثلــي اجملتمــع املــدين لِكــال البلــدين، وكــذلك عمليــة األمــم      توتــاون يف ليربي
وأثنــاء . املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا ملناقــشة األنــشطة املــشتركة   

يونيــــه يف أبيــــدجان، وكمــــا ورد / حزيــــران١٣ف املعقــــود يف االجتمــــاع الربــــاعي األطــــرا
  . تعزيز التعاون مواصلة، اتفقت السلطات اإليفوارية والليربية على ضرورة أعاله٥ الفقرة يف
  

  إصالح املؤسسات األمنية ومؤسسات سيادة القانون  - رابعا  
هامـة  طـوات    خ ٢٠١١ديـسمرب   /خذت بعد االنتخابـات التـشريعية يف كـانون األول         اُت  - ٢٤

، فقـد وضـع الـرئيس واتـارا     سابقوكما هـو مـبني يف تقريـري الـ     . نللبدء يف إصالح قطاع األم    
أعـاله   ١٣حقيبة إصالح قطاع األمن حتت سلطته وكلف الفريق العامل املشار إليه يف الفقـرة               

بوضع خريطة طريق إلصالح قطاع األمن، وكذلك نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،              
 يومــــا، أي إىل ٩٠وأُمهــــل الفريــــق . ق املــــساعدة املقدمــــة مــــن الــــشركاء الثنــــائينيوبتنــــسي

لتهديـدات،  ل تقيـيمٍ إجـراء   يوليه، إلعداد استراتيجية وطنيـة إلصـالح قطـاع األمـن، و           /متوز ٣١
ويتكـون الفريـق العامـل مـن جلنـة توجيهيـة وجلنـة علميـة ملعاجلـة املـسائل               . عمـل خطط   وضعو

 سـتة أفرقـة عاملـة فرعيـة هتـتم بـاألمن الـوطين، والرقابـة الدميقراطيـة،               تألف مـن  األكثر تقنية، وي  
وإعادة اإلعمار فيما بعد األزمة، وسيادة القـانون والعالقـات الدوليـة، واحلوكمـة االقتـصادية،                

وتــدعم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار هــذه األفرقــة   . والبعــد االجتمــاعي واإلنــساين
 جــراءاتعمليــة تقــدمي الــدعم إلالواصــلت كمــا . ساعدة التقنيــة هلــابتقــدمي مــشورة اخلــرباء واملــ

  .إصالح قطاع األمن من خالل مستشارها األقدم املوجود يف مقر احلكومة
  

  الشرطة    
 عمليــة إصــالح الــشرطة  فريقــا عــامال لبــدء وزيــر الداخليــة أنــشأمــارس،/ آذار٢٨يف   - ٢٥

  يرأسـها وزيـر الداخليـة وتـشمل مـسؤولني     ويتـألف الفريـق العامـل مـن جلنـة توجيهيـة           . الوطنية
الوزارة والشرطة الوطنية، وكذلك ممثلني عن اجملتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك عمليـة األمـم                  ب كبار

  يف ضـوء   وجتتمـع اللجنـة التوجيهيـة كـل أسـبوع ملناقـشة اإلصـالح             . املتحدة يف كـوت ديفـوار     



S/2012/506  
 

12-38690 9 
 

ــا  امل دة يف كـــوت ديفـــوار،  عمليـــة األمـــم املتحـــ ٢٠١١يف عـــام راجعـــات الـــيت اضـــطلعت هبـ
 وخربات البلدان األفريقية األخرى، واخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة           ديفوار، وكذلك فرنسا،   وكوت
وقد كُلفت أمانة تقنية بأن تضع يف غضون شهرين وثيقة اسـتراتيجية            . ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  

ــق العامــ     ــى الفري ــة عل ــة، وســتعرض الوثيق ــشرطة الوطني ــشأن ال ــشار ب ــابع للرئاســة امل ــه ل الت  إلي
  .للموافقة عليهاأعاله  ١٣الفقرة  يف
  

  والسجونالعدالة     
ونــشر القــضاة سجون  يف إعــادة فــتح مؤســسات العدالــة والــ ا قــد أحــرز تقــدممــع أن  - ٢٦

والشرطة القـضائية، ال تـزال هنـاك حتـديات يف إقامـة العدالـة اجلنائيـة بـسبب وجـود عـدد غـري                         
فعلى الـرغم مـن أن احملكمـة العـسكرية     . ئيةكاف من السجون واألداء الضعيف للشرطة القضا 

  عــدم كفايــةفــإنمــارس، / آذار١يف أبيــدجان بــدأت النظــر يف القــضايا عنــدما أعيــد فتحهــا يف 
لـى املـدى الطويـل ضـروريا لـضمان          وسـيكون اإلصـالح اهليكلـي ع      .  إجراءاهتـا   يعرقل موظفيها

وواصـلت  .  للمعـايري الدوليـة    تكون احملاكم قادرة على العمل بطريقة مستقلة وحمايدة ووفقا         أن
وقـدمت التوجيـه إىل     عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار رصد سري عمل احملاكم عـن كثـب               

  .موظفي القضاء
أبريــل، والــيت تــشكل / نيــسان١٩ومثــل اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع العدالــة يف   - ٢٧

 العدالــة والــسجون رين يف قطــاعياألســاس لتــدخالت احلكومــة واألمــم املتحــدة وشــركاء آخــ 
.  اإلصــالح القــضائي مــسار، إجنــازا كــبريا يف  ٢٠١٥ وعــام ٢٠١٢الفتــرة مــا بــني عــام     يف

 األورويب، بـشكل    ، جنبا إىل جنب مـع االحتـاد        يف كوت ديفوار   وتعاونت عملية األمم املتحدة   
ل، وتقـوم وزارة العـد  . وزارة العدل وغريها من اجلهات املعنية يف وضع االسـتراتيجية   وثيق مع 

الـيت  طـة   وهـي اخل  بدعم من عملية األمم املتحدة، بوضع خطة عمل لتنفيذ هـذه االسـتراتيجية،              
من شأهنا أيضا أن تكون مبثابة خريطة طريق للشركاء الدوليني الذين يـدعمون عمليـة إصـالح                 

  .قطاع العدالة
عدالـة،  تعـدد الـسنوات لألمـم املتحـدة لـدعم قطـاع ال      املشترك املـ ربنامج عالوة على ال و  - ٢٨

 عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   دبَّــرت
واليونيسيف واالحتاد األورويب ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، التمويل إلقامـة           

 ، بيـدرو  لمشورة القانونية يف بوندوكو، وبواكيه، وغيغلو، وكورهوغو، ومان وسـان         لمكاتب  
  .مع التركيز على النساء واألطفال املشورة والتمثيل القانونيني للمجتمعات احمللية، وفريلت
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ــسان١٩ويف   - ٢٩ ــوطين إلصــالح إدارة    / ني ــامج ال ــل، وافقــت وزارة العــدل علــى الربن أبري
وأحــرزت ســلطات . الــسجون، الــذي يــشكل جــزءا مــن االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع العدالــة

وطنية تقدما يف إعـادة إنـشاء مرافـق الـسجون واسـتحداث قواعـد بيانـات الـسجناء                   السجون ال 
وأقامـت عمليـة    . وبناء قـدرات العـاملني يف الـسجون الوطنيـة بـدعم مـن عمليـة األمـم املتحـدة                   

األمــم املتحــدة، باالشــتراك مــع االحتــاد األورويب، شــراكات بــني املــدارس الوطنيــة واألوروبيــة   
وضباط السجون والعاملني الـشباب يف الـسجون لـضمان بنـاء القـدرات          للقضاة وكتبة احملاكم    

  .ى املدى الطويل يف هذه اجملاالتعل
  

   السالح والتسريح وإعادة اإلدماجنزع  - خامسا 
يف إطــار التحــضري لربنــامج وطــين لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج مــن أجــل   - ٣٠

ــة األمــم املت   ــدأت عملي ــسابقني، ب ــاء علــى طلــب القــوات   أبريــل/ يف نيــسانحــدةاملقــاتلني ال ، بن
 موقعا لرتع السالح والتـسريح   ٢٠عادة تأهيل تسعة مواقع من بني       إاجلمهورية لكوت ديفوار،    

أبنغــورو،   يف وذلــك، لكــل منــها شــخص٥٠٠ تبلــغ حــوايل يةطاقــة اســتيعاببوإعــادة اإلدمــاج 
وســيتم .  وســيغيال،درووأبيــدجان، وبــواكي، وبونــا، وغيغلــو، ومــان، وكورهوغــو، وســان بيــ 

 عنصر مرتبط بـالقوات اجلمهوريـة   ٤٠ ٠٠٠ لرتع سالح وتسريح حوايل      ملواقعاذه  ه استخدام
وكانــت عمليــة األمــم .  فــرد١٠٠ ٠٠٠  و٦٠ ٠٠٠ مــن بــني جممــوع حــاالت مقــدر مبــا بــني

ــة اإلدارة     ــشأن إمكاني ــة ب ــع احلكوم ــة م ــشات أولي ــشتركةاملتحــدة قامــت مبناق ــ  امل ــع، هل ذه املواق
،  للمقـاتلني الـسابقني    املميـزة  سماتذلك يف ما يتعلق برتع السالح والتسجيل وحتديـد الـ           يف امب

وتـأمني وختـزين األســلحة واملتفجـرات، والفحـص اخلــاص بالكـشف عـن فــريوس نقـص املناعــة        
وسـتقدم عمليـة األمـم املتحـدة جمموعـة مـواد            . اإليـدز، والتوعيـة، والتـدريب األساسـي       /البشرية

  . من املقاتلني السابقني١٥ ٠٠٠ يقارب  أويلعادة اإلحلاق لعددأساسية خاصة بإ
ووضعت خلية نزع السالح والتسريح يف مكتب رئيس أركان الدفاع التـابع للقـوات                - ٣١

اجلمهورية إجراءات تشغيل قياسية يف جمـال نـزع الـسالح والتـسريح، يف حـني وضـعت وزارة                   
ائية لنسخة أوىل من دليل إجراءات بـشأن إعـادة           وضحايا احلرب الصيغة النه     السابقني املقاتلني

.  يف كـوت ديفـوار     اإلحلاق وإعادة اإلدماج، ومت األمران معـا بـدعم مـن عمليـة األمـم املتحـدة                
ــزع    اجتمــعو ــسريح ون ــين بالت ــل الفرعــي املع ــق العام ــاج، كجــزء    الفري ــادة اإلدم ــسالح وإع  ال
 أعـاله، بـشكل منـتظم       ١٣ يف الفقـرة     الفريق العامل املعين بإصالح قطاع األمن املشار إليـه         من

الـشؤون   املساعدة التقنية، واملشورة املتعلقة بامليزانية و      تلقى منها مع عملية األمم املتحدة حيث      
  .املالية دعما لوضع برنامج وطين لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
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لـصغرية واألسـلحة    قامـت اللجنـة الوطنيـة املعنيـة باألسـلحة ا          ،  ٢٠١١يوليه  /متوزمنذ  و  - ٣٢
 خمصصة جلمع األسلحة يف مجيـع أحنـاء البلـد بـدعم مـن عمليـة األمـم                   ةعملي ٣٦تنفيذ  اخلفيفة ب 

 ١ ٣٥١ طلقـــة ذخـــرية مـــن ٢٢٥ ١٥٤ ســـالح، وقطعـــة  ١ ١٦٣حيـــث مجعـــت املتحـــدة، 
 وعقدت عملية األمم املتحدة اجتماعات مع السلطات احملليـة وممثلـي اجملتمعـات احملليـة                .مقاتال
التـسريح ونـزع    سائل  فيني يف أبيدجان، وبواكي، ودويكوي، وسان بيدرو لتوعيتهم مبـ         والصح

عمليــة أيــضا حلقــة عمــل ملمثلــي احلكومــة واجملتمــع  النظمــت كمــا . الــسالح وإعــادة اإلدمــاج
الــدويل بــشأن املعــايري الدوليــة وأفــضل املمارســات يف جمــال نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة     

  . كوت ديفوارج وكيفية تطبيقها يفاإلدما
  

  استعادة سلطة الدولة  -سادسا  
ــة يف مجيــع أحنــاء البلــد     - ٣٣ إذ أصــبحت الــسلطات . أحــرز تقــدم يف اســتعادة ســلطة الدول

 عمليــة وتتلقــى الــدعم مــن. احملليــة، الــيت متثــل احلكومــة خــارج أبيــدجان، فعالــة بــشكل متزايــد
ومتت إعادة تأهيـل    .  بناء القدرات  األمم املتحدة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املشورة وأنشطة         

 بـدعم مـن صـندوق بنـاء        يف املنطقـة الغربيـة      مقاطعـة فرعيـة    ١٤مقار رئاسـة سـتة مقاطعـات و         
الســتجابة الفوريــة دعمــا ل ه ماليــني دوالر يف إطــار مرفقــ٣ خــصص  قــدالــسالم، الــذي كــان

ب اجلمركيـة   ت إعـادة فـتح املكاتـ      ومتـ . الستعادة األمن وسـلطة الدولـة والتماسـك االجتمـاعي         
، حيــث اضــطلعت عمليــة األمــم املتحــدة بأنــشطة يف جمــال بنــاء القــدرات   يةالــشمالاملنطقــة  يف

  .لفائدة موظفني جدد يف دائرة اجلمارك
مكلفـة بــضمان وتنـسيق األمــن    - جلـان أمــن حمليـة   املقاطعـات نـشئت يف معظــم  وقـد أُ   - ٣٤

ــاختالف ا كانــت وإن - علــى الــصعيد احمللــي  ــها ختتلــف ب ــرأس. ملــوارد املتاحــة فعاليت ذه هــ وي
 القــانون، وكــذلك ممــثلني آخــرين     األمــن وإنفــاذ أجهــزة الــوالة وتــضم ممــثلني عــن    للجــانا

  . مبا يف ذلك مسؤولون من اجلماركاإلدارة احمللية، عن
وقد أنشئت جلان حملية لإلنذار املبكر والتوعية تتألف من الـسلطات احملليـة واألحـزاب          - ٣٥

 )٩٥مـن أصـل     (ة  مقاطعـ  ٨٥تمع املدين، مبا يف ذلك الزعماء التقليـديون، يف          السياسية وممثلي اجمل  
ودعمــت عمليــة األمــم املتحــدة هــذه اللجــان مــن  ). ٣٧١مــن أصــل  (مقاطعــة فرعيــة ١١١و 

  .ار بني اجملتمعات احملليةخالل تنظيم حلقات عمل بشأن آليات حل الرتاعات واحلو
  



S/2012/506
 

12 12-38690 
 

  اليةحقوق اإلنسان والعدالة االنتق  -سابعا   
فــاحلوادث الــيت ســجلتها عمليــة األمــم املتحــدة . ظلــت حالــة حقــوق اإلنــسان تــثري القلــق  - ٣٦

ممتلكـات  وضـع اليـد علـى    مشلت بشكل رئيـسي حـاالت اعتقـال تعـسفي واحتجـاز غـري قـانوين و         
واالبتــزاز وكــسب املــال بــالعنف واخلــروج علــى القــانون والعنــف اجلنــسي  بــشكل غــري مــشروع 

. ية، وســــوء املعاملــــة والتعــــذيبانتــــهاكات احلــــق يف الــــسالمة اجلــــسد اجلنــــساين، والعنــــف و
ــا ــدوزو      كم ــة وال ــوات اجلمهوري ــن الق ــم (شــاركت عناصــر م ــديونالقناصــونوه ــضا )  التقلي أي
ووثقت عمليـة األمـم     . حاالت اعتقال تعسفي واحتجاز غري قانوين، وعنف جنسي واغتصاب         يف

يـسمى   متكررة من املواجهات العنيفة بني ما      حلقوق اإلنسان وحاالت     جسيمةاملتحدة انتهاكات   
القــوات   زارعني ومــريب املاشــية؛ وعناصــر مــن   باجملتمعــات احملليــة األصــلية وغــري األصــلية؛ واملــ     

ــرى       ــى الق ــة عل ــات يف هجمــات عنيف ــيني، وقامــت بتحقيق ــسكان احملل ــة وال ــة   يفاجلمهوري املنطق
  .يعتقد أهنم ميليشيات سابقةاحلدودية بني كوت ديفوار وليربيا قام هبا أفراد مسلحون 

  حقــوق اإلنــسانوبعــد زيــارتني إىل كــوت ديفــوار، قــدم اخلــبري املــستقل املعــين حبالــة     - ٣٧
. مــارس/ آذار٢١ إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يــوم )A/HRC/19/72 (كــوت ديفــوار تقريــره يف

 منـه   وأكد التقرير أن معظم انتهاكات حقوق اإلنسان نتجت على حنو أقل عـن تواطـؤ الدولـة                
لطة سيما بسبب بطء التقدم يف إصـالح القطـاع األمـين واسـتعادة سـ       عن فشلها يف منعها، وال    
  .الدولة يف مجيع أحناء البلد

 أشـخاص يـشتبه يف هتديـدهم ألمـن          ١٠٦، ألقي القبض علـى      ٢٠١١يوليه  /ومنذ متوز   - ٣٨
ــة أو جتنيــد شــبان لزعزعــة اســتقرار ا    ــة أو الــسالمة اإلقليمي ــام مبــا ال يقــل  ومت. لنظــامالدول  القي

 اعتقاال يف ما يتصل بالزيارة الرمسية للرئيس واتارا لغـرب كـوت ديفـوار، علـى الـرغم                   ٦٢ عن
مـارس، اعتقلـت    / آذار ٢٩ويف  . من أنه أفرج عن أغلبية املعتقلني الحقا دون توجيه هتـم إلـيهم            

الدولـة؛  سلطات كوت ديفوار واحدا من حماميي سيمون غبـاغبو واهتـم الحقـا بتهديـد سـلطة                  
ــة، ونقــل إىل     ــة، وهتديــد ســالمة األراضــي الوطني ــآمر ضــد ســلطة الدول  يركــزامل  الــسجنوالت

  .أبريل/ نيسان١٧أبيدجان يف  يف
ــسكرية           - ٣٩ ــة وع ــيم ظــروف احتجــاز عناصــر مدني ــم املتحــدة تقي ــة األم وواصــلت عملي

ت حمتجــزة يف مرافــق الــيت مــا زالــ اعتقلــت يف مــا يتــصل باألزمــة الــيت أعقبــت االنتخابــات، و   
ــيين  يف ــو وأوديـ ــاتيوال وكورهوغـ ــديايل وكـ ــواغل خبـــصوص   . بونـ ــزين شـ ــار بعـــض احملتجـ وأثـ

القـانون العـام، والـذي اعتـربوه        اإلجراءات القضائية الطويلة ومكـوثهم مـع احملتجـزين مبوجـب            
  .يشكل هتديدا لسالمتهم وأمنهم اخلاصني قد
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الــصعيد الــوطين للقيــام بــشكل منــتظم وعملــت البعثــة بــشكل وثيــق مــع النظــراء علــى   - ٤٠
برصد انتـهاكات حقـوق اإلنـسان والتوعيـة وبنـاء القـدرات علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي هبـدف                      

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        .  وتشجيع ثقافة السالم واحترام حقوق اإلنـسان       املنعتعزيز  
إلنــسان وأســاليب  دورة تدريبيــة خبــصوص مبــادئ حقــوق ا١٥قــدمت عمليــة األمــم املتحــدة 

وجرت أيضا توعية املنظمات غري احلكومية الوطنيـة والـسلطات          . التحقيق ملمثلي اجملتمع املدين   
  . مبعايري حقوق اإلنسان ومبادئهااحمللية وسلطات إنفاذ القانون

  
  العنف اجلنسي    

وجـرى  .  حاالت اغتصاب يف مجيع أحناء البلد      ١٠٤، مت توثيق    ٢٠١١يوليه  /منذ متوز   - ٤١
 بعض احلاالت إطالق سـراح املغتـصبني املزعـومني بـسبب عـدم قـدرة الـضحايا علـى تقـدمي              يف

وقـد ارتكـب معظـم هـذه        .  يف الغالب يف متناول أسرهم      تكلفتها شهادات طبية، واليت مل تكن    
مواجهـات   احلوادث مسلحون غري حمددي اهلوية خالل هجمات على وسـائل النقـل العـام، أو              

 أنه مل يبلغ عن عدد كبري مـن حـاالت االغتـصاب             ن املرجح وم. لح أو أعمال سطو مس    طائفية
  .انعدام الثقة يف النظام القضائي االنتقام أو بسبب شيةخ
  

  محاية الطفل    
، وثقـت فرقـة العمـل الـيت تقودهـا األمـم املتحـدة           ٢٠١٢ ينـاير /منذ شهر كانون الثاين     - ٤٢

ــيت ترتكــب ضــد األط      ــهاكات اجلــسيمة ال ــة برصــد االنت ــال يف حــاال املعني ــسلح  تف ــرتاع امل  ال
ــيت ارتكبــت ضــد األ     ــهاكات ال ــها عــددا مــن االنت ــالغ عن ــشويه،   واإلب ــا يف ذلــك الت ــال، مب طف

 منــها عناصــر مــن القــوات  ٧حالــة اغتــصاب وعنــف جنــسي ضــد األطفــال، ارتكبــت    ٣٤ و
ــة طفلــني يف حــادثني منفــصلني وقعــا    يف جــرح ذخــائر غــري منفجــرة تــسببتكمــا . اجلمهوري

يـة األمـم املتحـدة بتـدريب أكثـر          وقامـت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وعمل          . ارسم/آذار يف
  . حقوق الطفل ومحاية الطفلبشأن فردا من القوات اجلمهورية ١٧٠ من
  

  العدالة االنتقالية    
تواصــلت املالحقــات القــضائية الوطنيــة والدوليــة يف مــا يتعلــق بــاجلرائم اخلطــرية الــيت      - ٤٣

ــة  ــات ارتكبــت خــالل األزم ــيت أعقبــت االنتخاب ــة   و.  ال ــة الوطني ــة اللجن ــة والي مــددت احلكوم
وزارت نائبـة املـدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             . أغـسطس /للتحقيق حـىت منتـصف آب     

أبريــل، يف حــني كــان املــدعي العــام يف أبيــدجان يــومي    / نيــسان٤ و ٣كــوت ديفــوار يــومي  
جلنائيـة الدوليـة، لتأكيـد التـهم ضـد الـرئيس            ومت تأجيل جلـسة احملكمـة ا      . يونيه/ حزيران ٢ و ١

أغـسطس  / آب ١٣يونيـه، حـىت     / حزيـران  ١٨ يف   اليت كان مقررا عقدها أصـال     السابق غباغبو،   
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ــسة       ــا يكفــي مــن الوقــت للتحــضري للجل ــوم  . مــن أجــل إعطــاء دفاعــه مــع م وألقــي القــبض ي
در أمـر دويل    يونيه يف لومي، بتوغو، على وزيـر سـابق يف عهـد النظـام الـسابق، صـ                 /حزيران ٦

تـهم ارتكـاب   ب، وسلم إىل كوت ديفوار يف نفـس اليـوم   ٢٠١١يونيه  /بالقبض عليه يف حزيران   
  .أعمال ختريبية لزعزعة استقرار احلكومة يف أبيدجان

ودعمت عمليـة األمـم املتحـدة أنـشطة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف كـوت ديفـوار وفقـا                        - ٤٤
  .يناير/ كانون الثاين٢٣ يف املدعي العام للمحكمة مة مع املربتفاهمالمذكرة وجب لواليتها ومب

وواصلت عملية األمم املتحدة دعم جلنـة احلـوار واحلقيقـة واملـصاحلة يف وضـع وتنفيـذ                    - ٤٥
 املفوضة الـسامية حلقـوق اإلنـسان بعثـتني تقنيـتني            أوفدتو. استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية   

 ملساعدة اللجنـة علـى      ٢٠١٢أبريل  / ونيسان ٢٠١١فمرب  نو/ كوت ديفوار يف تشرين الثاين     إىل
ونظمـت اللجنـة، بـدعم مـن عمليـة          . ملشاورات الوطنية بشأن عملية املصاحلة    اختطيط وتصميم   

 أبيدجان مدهتا ثالثة أيام بـشأن العدالـة االنتقاليـة لفائـدة ممثلـي                حلقة دراسية يف   األمم املتحدة، 
، خصص صندوق بنـاء الـسالم أكثـر         ٢٠١١يوليه  /وزومنذ مت . املنظمات غري احلكومية الوطنية   
  .من مليون دوالر ألعمال اللجنة

  
  وسائط اإلعالم    

اضــطلعت وســائط اإلعــالم اإليفواريــة بــدور أكثــر إجيابيــة يف العمليــة الــسياسية، علــى    - ٤٦
الــرغم مــن أن العديــد مــن الــصحف اخلاصــة اســتمر باســتخدام لغــة حتريــضية ميكــن أن تقــوض 

ــة املــصا  ــذ متــوز . حلةعملي ــه /ومن ــوطين للــصحافة جــزاءات علــى    ٢٠١١يولي ، فــرض اجمللــس ال
 حالة نتيجة لالنتهاكات، مبا يف ذلك تعليـق عمـل صـحيفتني          ١٠٠صحف خاصة يف أكثر من      

مايو مها صحيفتا نوتر فوا وبولكوش التابعتـان كلتامهـا للجبهـة الـشعبية              / أيار ١٥للمعارضة يف   
م املتحـدة يف كـوت ديفـوار بأنـشطة ترمـي إىل بنـاء قـدرات                 واضطلعت عملية األم  . اإليفوارية

املـسؤولية  التحلـي بالـشعور ب     تدعيم آداب املهنـة لـديها وتعزيـز          علىوسائط اإلعالم اإليفوارية    
وواصـلت العمليـة رصـد وسـائط اإلعـالم اإليفواريـة، يف حـني               . يف تغطية التطـورات الـسياسية     

أداة حامســة تــستخدمها البعثــة يف تعزيــز الــسالم ، ONUCI-FMظلــت اإلذاعــة التابعــة للعمليــة، 
  .واملصاحلة الوطنية

  
  احلالة اإلنسانية واالقتصادية  -ثامنا   

على الرغم من أن غالبية املشردين بسبب األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات عـادت إىل                    - ٤٧
ــية، ال    ــسنة املاضــ ــالل الــ ــلية خــ ــها األصــ ــو  أماكنــ ــزال حنــ ــشردين  ٨٦ ٠٠٠ يــ ــخص مــ  شــ

. فـــوار حيـــث تعـــيش غالبيتـــهم يف جمتمعـــات مـــضيفة يف غـــرب كـــوت ديفـــوار دي كـــوت يف
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ــشردين داخليــا يف      ــان املخصــصان للم ــضيف املوقع ــاهيبلي بــالقرب    ويست ــوار يف ن كــوت ديف
وال يزال مـا يقـرب      .  شخصا، على التوايل   ٣٩١ و   ٤ ٦٧١دويكوي ويف سان بيدرو حنو       من

جــئ يف بلــدان أخــرى يف املنطقــة   ال٢٤ ١٤٠ الجــئ إيفــواري يف ليربيــا وحنــو  ٥٨ ٢٠٠مــن 
تزال العودة املستدامة للمـشردين تـشكل حتـديا بـسبب حالـة انعـدام األمـن                  وال. دون اإلقليمية 

السائدة، اليت تفاقمت من جـراء احلـوادث األمنيـة األخـرية، والتـوترات بـني اجملتمعـات احملليـة،                    
يـة، وعـدم احلـصول علـى        اليت وقعت أساسا بسبب اخلالف على الوصـول إىل األراضـي وامللك           

وباإلضافة إىل ذلك، يعوق سوء حالـة الطـرق إمكانيـة إيـصال         . اخلدمات االجتماعية األساسية  
وعملت العملية بشكل وثيق مع اجلهات الفاعلة اإلنسانية لتيـسري عـودة            . املساعدات اإلنسانية 

ــن ليربيــ         ــودة الالجــئني م ــاء ع ــوفري األمــن أثن ــك مــن خــالل ت ــا يف ذل ــشردين، مب ا إىل غــريب امل
هـونني لتحـسني    -وأهلـت األمـم املتحـدة أيـضا الطريـق مـن توليبلـو إىل زوان               . ديفـوار  كوت

  .املنطقة الغربيةإمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية ودعم االنتعاش االقتصادي يف 
وواصلت اجلهات الفاعلة اإلنـسانية تقـدمي املـساعدة واحلمايـة للمـشردين مـع التركيـز                   - ٤٨

سامهة يف إعادة إرساء أسباب املعيشة واخلدمات اجملتمعيـة مثـل الـصحة والتعلـيم وامليـاه                 على امل 
وال تــزال املــساعدة اإلنــسانية املقدمــة إىل الالجــئني يف مجيــع أحنــاء املنطقــة . والــصرف الــصحي

وتقدر املوارد الالزمـة لتلبيـة      . تشجيعهم على العودة، أمرا حامسا    ألهداف منها   دون اإلقليمية،   
ويف منتــصف .  مليــون دوالر١٧٣ مببلــغ ٢٠١٢حتياجــات اإلنــسانية األكثــر إحلاحــا لعــام   اال

 يف املائـة مـن هـذا التمويـل، وهـو مـا يتـرك            ٢٥يونيه، مل يكن قد جـرى تـأمني سـوى           /حزيران
  .ثغرات حرجة يف الربامج املنقذة للحياة واملوجهة حنو حتقيق االنتعاش

نقــد الـدويل، بعــد االنتـهاء مــن االســتعراض األول   مــايو، قـام صــندوق ال / أيـار ١١ويف   - ٤٩
،  املمـدد  ألداء كوت ديفوار االقتـصادي يف إطـار الربنـامج املـدعوم بترتيـب للتـسهيل االئتمـاين                 

 مليــون دوالر، ليــصل جممــوع املبــالغ املدفوعــة مبوجــب هــذا الترتيــب إىل   ١٠٠بــصرف مبلــغ 
ــون دوالر٢٢٥ ــرة  .  مليـ ــالل الفتـ ــشمولةوخـ ــتعراض،ب املـ ــارة   االسـ ــدويل بزيـ ــك الـ ــام البنـ  قـ
وأحـرز املزيــد  . قبـت االنتخابــات ديفـوار لتقيــيم التقـدم احملـرز منــذ هنايـة األزمــة الـيت أع      كـوت 
ختفيـف  علـى    كـوت ديفـوار      حتصلأوجه التقدم يف تنفيذ اإلصالحات اهليكلية، ويتوقع أن          من

  .يونيه/اية حزيران يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون حبلول هنلعبء ديوهنا
  

  همسالمة املوظفني وأمن  -تاسعا   
يـزال   وال.  من أفراد حفظ السالم خطر اهلجمات املباشرة على أفراد العمليـة           ٧أبرز مقتل     - ٥٠

رمــون واملقــاتلون الــسابقون، ارتفــاع معــدل حــدوث اجلــرائم والعنــف املــسلح الــيت يــشارك فيــه اجمل  
  .املتحدة للقلق بشأن سالمة وأمن موظفي األممسيما يف غريب كوت ديفوار، مصدرا  وال
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  نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  -عاشرا   
  العنصر العسكري    

 يـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف كـــــوت ديفـــــوار،بلـــــغ قـــــوام العنـــــصر العـــــسكري يف عمل  - ٥١
ــران ٢٢ يف ــه، /حزيــ ــيهم     ٩ ٥٨٥يونيــ ــن فــ ــسكريني، مبــ ــراد العــ ــن األفــ ــديا ٩ ٢٩٧ مــ  جنــ
  . فردا٩ ٧٩٢ ضابط أركان مقابل حد أقصى مأذون به قدره ٩٦ عسكريا، و مراقبا ١٩٢ و

ويف ضوء املخاطر األمنية اليت نشأت يف غريب كوت ديفـوار بعـد األزمـة الـيت أعقبـت                     - ٥٢
وجـرى  . االنتخابات، كثفت العملية جهودها يف املنطقـة احلدوديـة بـني كـوت ديفـوار وليربيـا                

ابو وتاي وتوليبلو على طول احلدود مع ليربيـا لتعزيـز محايـة             نشر أفراد عسكريني إضافيني يف ت     
وعززت العملية أيضا وجودهـا     . املدنيني وزيادة قدرة العملية على االستجابة للحوادث األمنية       

وتقـوم البعثـة    .  أعـاله  ٣يونيه كما هو مبني يف الفقـرة        / حزيران ٨يف املنطقة بعد وقوع حادث      
ىل زريغلـو وبـني تـاي وغيغلـو لتيـسري التـدخالت الـسريعة         الطريق الرئيـسي مـن تـاي إ       إصالحب

  .وإمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية
ومتشيا مع مفهوم مشترك للعمليات بني عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وبعثـة                   - ٥٣

األمــم املتحــدة يف ليربيــا يقــضي بــدعم الــسلطات يف كــال اجلــانبني ملواجهــة التحــديات األمنيــة  
ة، اضطلعت العملية وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا بـدوريات منـسقة، تلتـها اجتماعـات                احلدودي

لتبــادل املعلومــات يف نقــاط العبــور احلدوديــة مبــشاركة الــسلطات اإليفواريــة والليربيــة املعنيــة،   
ونفـذت كلتـا البعثـتني أيـضا اسـتطالعا جويـا علـى أسـاس                . وعززتا تبـادل املعلومـات وحتليلـها      

 ليربيـا وعمليـة األمـم املتحـدة         اتفقـت بعثـة األمـم املتحـدة يف        تكماال هلـذه اجلهـود،      واس. منتظم
  .بناء الثقة يف املناطق احلدوديةلكوت ديفوار على القيام بأنشطة  يف
 لــدعم احلكومــة ية والــشرقيةالــشمالاملنطقــتني وزادت العمليــة مــن قواهتــا املنــشورة يف    - ٥٤
تني واحلفاظ على االسـتقرار والقـانون والنظـام، وخـصوصا           استعادة سلطتها يف هاتني املنطق     يف

ــق الرئيــسي مــن كــاتيوال إىل يامو    ــادة    علــى طــول الطري ــغ عــن حــدوث زي ســوكرو حيــث أبل
ويف أعقـاب انـدالع األزمـة يف مـايل، زادت العمليـة أنـشطة رصـد احلـدود                   . اجلرائم العنيفـة   يف

. ا يف ذلك مـن خـالل دوريـات جويـة     اليت تضطلع هبا على طول احلدود اإليفوارية مع مايل، مب         
 حيـث جلـأ الكـثري       يةالـشرق املنطقـة   وكثفت العملية من دورياهتا على طول احلدود مـع غانـا يف             

من اإليفواريني، مبن فيهم مقاتلون سابقون وممثلون للنظام السابق، خـالل األزمـة الـيت أعقبـت                 
نـــاطق حمـــددة اســـتجابة وأجـــرت العمليـــة أيـــضا تعزيـــزات مؤقتـــة يف م . االنتخابـــات وبعـــدها

  . دون تصعيد احلاالتحليلولةللحوادث األمنية من أجل محاية املدنيني وا
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، أوصيت بتخفيض القوام العسكري املأذون به للعملية مبـا يعـادل            سابقويف تقريري ال    - ٥٥
ومل تغــري األحــداث األخــرية مــن األســاس املنطقــي هلــذا التخفــيض . كتيبــة واحــدة يف أبيــدجان

. ة وكـاالت األمـن الـوطين يف أبيــدجان   أجهـز  مـدى فعاليــة ىل تقيـيم للوضـع األمـين، و   اسـتنادا إ 
ــة      غــضون ويف ــات احلماي ــة الســتعراض ترتيب ــة املــشاورات مــع احلكوم ــك، واصــلت العملي  ذل

ألعضاء احلكومة واألطـراف الـسياسية املـؤثرة الرئيـسية، وكـذلك املنـشآت غـري التابعـة لألمـم                    
  .لموارد الالزمة لالضطالع هبذه املهاميق لالتحديد الدقاملتحدة، هبدف 

التوصية الـواردة   وكذلك أكدت األحداث األخرية اليت وقعت يف غريب كوت ديفوار             - ٥٦
 بنقــل الطــائرات العموديــة املــسلحة الــثالث املنــشورة حاليــا يف بعثــة األمــم  سابقيف تقريــري الــ

ر لـردع املفـسدين عـن القيـام بـأي           املتحدة يف ليربيـا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوا               
ــسكان،      ــا ال ــيت يتعــرض هل ــدات ال ــاطق  عمــل عــسكري كــبري ومواجهــة التهدي  وخاصــة يف املن

 ، فإهنـا  تتمركز يف كـوت ديفـوار     سـ الطائرات العمودية املـسلحة     أن   وعلى الرغم من     .احلدودية
 وإىل حـني اإلذن  .ميكن أن تستخدم أيضا يف ليربيا، يف إطار ترتيب حمدد للتعـاون بـني البعثـتني               

 نقلــها رئــيس جملــس األمــن يل يف بالــصيغة الــيتهبــذه التوصــية، أشــري إىل موافقــة جملــس األمــن، 
، علـى اسـتخدام الطـائرات العموديـة املـسلحة           )S/2011/594انظـر    (٢٠١١سـبتمرب   /أيلول ٢٧

 إىل  ديفـوار  الثالث يف املناطق احلدودية يف كل من ليربيا وكوت ديفوار وأيضا يف غريب كوت             
وسيتواصـل تـدعيم ترتيبـات      . ما بعد االنتخابات الليربية وإن كانت ال تـزال تتمركـز يف ليربيـا             

التعـاون اإلضــافية بــني عمليـة األمــم املتحــدة يف كـوت ديفــوار وبعثــة األمـم املتحــدة يف ليربيــا،     
 لتعزيـز   ألمم املتحدة بصفة عامة يف كـوت ديفـوار وليربيـا،          ل  بني األفرقة العاملة التابعة    وكذلك

  . من خالل األنشطة العابرة للحدود مبا يف ذلكاستجابة األمم املتحدة على جانيب احلدود،
ركـز علـى دعـم احلكومـة يف إصـالح      ي جنـديا وهـو   ٤٥٠ القـوات الفرنـسية    ويبلغ قـوام    - ٥٧

تفويضه لقوة ليكورن   ) ٢٠١١ (٢٠٠٠وكان جملس األمن قد مدد مبوجب قراره        . قطاع األمن 
 يف  وذلــك،٢٠١٢يوليـه  / متـوز ٣١حـىت   م لعمليـة األمـم املتحـدة يف كــوت ديفـوار    بتقـدمي الـدع  

  .وال يزال الدعم املقدم من قوة ليكورن إىل العملية ضروريا. القوة وقدراهتاانتشار حدود 
  

  الشرطةعنصر     
ــوار،       - ٥٨ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ ــة األمـ ــشرطة يف عمليـ ــايل لعنـــصر الـ ــوام احلـ ــغ القـ يبلـ
 مـن وحـدات   ا مـن األفـراد الـذين يـشكلون سـت     ١ ٣٦٦يونيـه،  /حزيـران  ٢٢يف  احلال   هو كما

بل حد أقـصى مـأذون       من فرادى ضباط الشرطة، مقا     ٣٦٧  فردا و  ٩٩٩الشرطة املشكلة تضم    
  فـردا مـن وحـدات الـشرطة املـشكلة          ٣٣٩( فـردا    ٥٣٣  منـهم  وينتـشر .  فـردا  ١ ٥٥٥قـدره    به
 مـن وحـدات الـشرطة       ٣٦٠( فـردا    ٤٧٣ يف أبيـدجان، و   )  من فـرادى ضـباط الـشرطة       ١٩٤ و
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ــشكلة و ــشرطة   ١١٣ امل ــرادى ضــباط ال ــن ف ــة يف )  م ــة الغربي ــردا ٣٦٠ و املنطق ــردا  ٣٠٠( ف ف
وتنـشر  . املنطقـة الـشرقية   يف  )  مـن فـرادى ضـباط الـشرطة        ٦٠وحـدات الـشرطة املـشكلة و         من

ىت اآلن وُنـشر حـ  . وحدات الشرطة املشكلة يف أبيدجان وبواكيـه ودالـوا وغيغلـو وياموسـوكرو        
ــل  ٣٩ ــن أصـ ــشارا مـ ــشرطة مب ٢٠٥ مستـ ــشاري الـ ــن مستـ ــام  مـ ــب أحكـ ــرار وجـ  ٢٠٠٠ القـ

 مـن مستـشاري الـشرطة الـذين     ٢٠٥ باسـتيعاب زيـادة قـدرها      فيه اجمللس  ، الذي أذن  )٢٠١١(
قـوام   مـن خـالل إجـراء التعـديالت املناسـبة علـى            ، مهارات خرباء يف اجملاالت املتخصصة     لديهم

  .هلا القوام العام املأذون به  الشرطة بالعملية ويف حدوداألفراد العسكريني وأفراد
تقاسـم أمـاكن العمـل      وقدمت العملية الدعم إىل الشرطة والدرك الوطنيني مـن خـالل              - ٥٩

ــل اهلياكــل األساســية واملعــدات؛ و    ــة؛ وتأهي ــربامج التوجيهي ــاملني   وال ــراد الع ــع األف إعــادة توزي
تـدريب للـشرطة والـدرك الـوطنيني يف جمـاالت األمـن             ووفرت العملية ال  . جمال إنفاذ القانون   يف

ــا؛     العـــام؛ ومكافحـــة الـــشغب وضـــبطه؛ وحقـــوق اإلنـــسان؛ ومجـــع املعلومـــات والتكنولوجيـ
؛ واحلمايـة   واملرتكـب بـدوافع جنـسانية     والتحقيق؛ والطب الشرعي؛ ومكافحة العنف اجلنـسي        

خــالل فحــص وتــدريب وقامــت العمليــة أيــضا بــدعم تعزيــز القــدرات التــشغيلية مــن . اللــصيقة
شـاركت العمليـة    كما. نشئت ملكافحة الفساد واالبتزاز داخل قوات األمن    وحدة اليت أُ  الأفراد  

  .يف مشاريع التأهيل اليت ميوهلا البنك الدويل واالحتاد األورويب وأملانيا
  

 املدين العنصر    
عزيز وجود أفرادهـا    ، بالتنسيق الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري، بت        العمليةقامت    - ٦٠

يف تنفيـذ واليتـها     تـها   املدنيني يف املكاتـب امليدانيـة يف غـرب ومشـال كـوت ديفـوار لزيـادة فعالي                 
ــصعيد احمللــي  ــةوفتحــت. علــى ال ــابو وت  العملي ــها    مكاتــب يف ت ــز مكتب ــاي، مــع تعزي ــو وت وليبل

.  وزوانسـو وأغبوفيـل وبـانغولو ودانـان وتـابو     بوافتح سـتة مكاتـب أخـرى يف أ    وسُت. غيغلو يف
زيـادة فعاليتـها وتعزيـز      على   من العمل بشكل أوثق مع السلطات احمللية         العمليةوسيمكن ذلك   

  .الثقة بني السلطات احمللية والسكان يف كوت ديفوار
  

  اجلوانب املالية  -ادي عشر ح
 ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٢١ بــاء املــؤرخ ٦٦/٢٤٢بقرارهــا  العامــة اجلمعيــةخصــصت   - ٦١

يف كــوت ديفــوار للفتــرة  املتحــدة األمــممليــون دوالر لإلنفــاق علــى عمليــة  ٥٧٥مبلغــا قــدره 
، إذا ما قرر جملـس األمـن متديـد واليـة            ٢٠١٣يونيه  /حزيران ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليه  /متوز ١ من

ــد    ــا بع ــة إىل م ــوز ٣١العملي ــه /مت ــة حــىت     ٢٠١٢يولي ــى العملي ــاق عل ــة اإلنف ــصر تكلف ، وستقت
.  العامــــــةاجلمعيــــــةالــــــيت وافقــــــت عليهــــــا  علــــــى املبــــــالغ ٢٠١٣يونيــــــه /حزيــــــران ٣٠
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، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة للحــساب اخلــاص  ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٢٢ ويف
وبلغ جمموع االشـتراكات املقـررة      .  مليون دوالر  ٧٨,٢يف كوت ديفوار     املتحدة   األمملعملية  

 مليــون ١ ٣٤١,٩غــري املــسددة عــن مجيــع عمليــات حفــظ الــسالم يف ذلــك التــاريخ مــا قــدره 
وقد مت تسديد التكاليف املتعلقة بالقوات وبقوات الشرطة املـشكلة والتكـاليف املتعلقـة       . دوالر

باملعـــدات اململوكـــة للوحـــدات للحكومـــات املـــسامهة بقـــوات عـــن الفتـــرة املمتـــدة حـــىت          
  . على التوايل٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠ والفترة املمتدة حىت ٢٠١٢مايو /أيار ٣١
  

  حظاتمال  -ثاين عشر 
لتــــابعني لألمــــم املتحــــدة قتــــل ســــبعة مــــن حفظــــة الــــسالم املأشــــعر ببــــالغ األســــى   - ٦٢
وقـد أدنـت هـذا اهلجـوم        .  يونيه يف غـرب كـوت ديفـوار علـى احلـدود مـع ليربيـا               /حزيران ٨ يف

ن شن مثل هذه اهلجمات عمدا على حفظة السالم التـابعني           وأكرر التأكيد بأ  . بأشد هلجة ممكنة  
ودعوت حكومـة كـوت ديفـوار إىل         .كل جرمية حرب مبوجب القانون الدويل     لألمم املتحدة يش  

وأرحــب . ها للتعــرف علــى مــرتكيب هــذه اجلرميــة وحماســبة املــسؤولني عنــ بــذل قــصارى جهــدها
  .، للتحقيق يف هذا اهلجومبالتدابري الفورية اليت اختذهتا احلكومة، بالتنسيق مع حكومة ليربيا

لحالــة يف غــرب لتــدهور العــام ال اســتمرار عــدم االســتقرار وإزاءإين ليــساورين القلــق و  - ٦٣
ــة الـــيت      ــا منـــذ انـــدالع األزمـ ــوار وعلـــى احلـــدود مـــع ليربيـ عقبـــت االنتخابـــات أكـــوت ديفـ

 بـني  ات القلق اسـتمرار حالـة انعـدام األمـن يف املنطقـة وتـوتر العالقـ         ومما يثري . ديفوار كوت يف
لعنيفة على القـرى الواقعـة علـى احلـدود،          خمتلف أجهزة األمن والسكان، فضال عن اهلجمات ا       

 تفيد بإعـادة    مفزعة، وسط تقارير    سقوط قتلى وجرحى وحتدث دمارا وتشريدا     اليت تؤدي إىل    
 أنـين أعربـت يف تقريـري        شـري إىل  وأُ. تسليح وجتنيد مقاتلني سـابقني يف كـوت ديفـوار وليربيـا             

ــ ــة  سابقال ) S/2012/186(مــارس /ر آذا٢٩مــؤرخ األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار   عــن عملي
 كـوت ديفـوار   االسـتقرار يف    القلق بصفة خاصة إزاء املخاطر والتهديدات الكـبرية احملدقـة ب           عن

قــاتلني حتركــات امل، واملتداولــة، نتيجــة للعــدد الكــبري مــن األســلحة  وبــسالمة الــسكان وأمنــهم
هذه األمـور تـشكل     وال تزال   . رتبطني بالنظام السابق  امل األشخاصسابقني عرب احلدود ونوايا     ال

اســتقرار أيــضا تهــدد ي و، بــل يف املنطقــة الــذين يعيــشون النــاس لــيس فقــطا يتهــددخطــرا كــبري
  . وليربيا ومنطقة غرب أفريقياديفوار كوت
 علــى عــاتق تقــعمــسؤولية محايــة املــدنيني وتعزيــز املــصاحلة الوطنيــة وضــمان األمــن إن   - ٦٤

 احلالـة األمنيـة      لتحـسني   تكثيـف جهودمهـا    احلكومتنيبـ  وأهيب. حكوميت كوت ديفوار وليربيا   
املبـادرات املتخـذة لتعزيـز التعـاون        ب حـيط علمـا   وأ. الـسكان على احلدود بينهما وضمان محايـة       
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 للتعـرف علـى     الالزمـة  تـدابري الوجيـب اختـاذ     . ومعاجلة هـذه احلالـة يف ضـوء اهلجمـات األخـرية           
  .املفسدين وحماسبة مرتكيب أعمال العنف

ــن كــل واصــل يوس  - ٦٥ ــم املتحــدة يف كــو  م ــة األم ــم املتحــدة   عملي ــة األم ــوار وبعث ت ديف
 تقـــدمي الـــدعم للحكـــومتني   يف كـــل مـــن البلـــدين األمـــم املتحـــدة القطـــري يـــقليربيـــا وفر يف
 تعزيــز اســتمرار كــل منــهم يفسؤولياهتما الوطنيــة لتحقيــق هــذه الغايــة، مــع مبــ اضــطالعهما يف

ــشط ــتهأن ــة ال حــسب ه وتعاون ــه والي ــة إلي ــيت  . املوكول ــدات ال ــشكلهاوالتهدي  وجــود العناصــر  ي
  حـــدوداملـــسلحة وانتقاهلـــا عـــرب احلـــدود واالجتـــار غـــري املـــشروع واجلرميـــة املنظمـــة تتجـــاوز  

دول  مــشاركة فعالــة مــن ، فإننــا حنتــاج إىل هلــذه التهديــداتللتــصديو. ديفــوار وليربيــا كـوت 
ــة  ــة دون اإلقليمي ــتراتيجية دون إقل   ،املنطق ــويت إىل وضــع اس ــصدد   وأكــرر دع ــذا ال ــة يف ه . يمي

 يف إطار اجلماعـة االقتـصادية       تني املتخذ نيوأرحب مببادرات قادة غرب أفريقيا، مبا فيها املبادرت       
وكيانات األمم املتحدة املوجودة يف غرب أفريقيـا، وعلـى   . لدول غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو     

 بـادريت ل مل مي دعـم فعـا    وجه التحديد مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، علـى اسـتعداد لتقـد               
س واتـارا علـى حـسن    شـيد بـالرئي  وأ. غـرب أفريقيـا واحتـاد هنـر مـانو         اجلماعة االقتصادية لدول    

، بوصـفه رئيـسا هليئـة اجلماعـة االقتـصادية، وعلـى اجلهـود الـيت يبـذهلا ملواجهـة                     قيادته للجماعة 
  .األزمات يف املنطقة دون اإلقليمية

. األمنيــــة يف املنــــاطق احلدوديــــة هــــذه التــــدابريحلالــــة ا  حتــــسنيتجــــاوزيوجيــــب أن   - ٦٦
لقطـــاع األمــــن ونـــزع الـــسالح والتــــسريح وإعـــادة اإلدمــــاج     الفعــــال صـــالح  اإل أن كمـــا 
 تنـاول جيب أن ت  اليت  ضروري لدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار،        عنصر  البلدين   كال يف

ال سـيما املتعلقــة حبيــازة األراضــي   ،الكامنــة وراءه القــضايا جلتعـا و، العوامـل الدافعــة إىل الــرتاع 
ع وتعزيــز املــصاحلة  لألســباب اجلذريــة للــرتاالتــصدي فهنــاك حاجــة ملحــة إىل ،لــذاو. واهلويــة

كوت ديفوار عن طريق اختاذ تدابري حمددة على الصعيد الوطين، مع إعطـاء األولويـة لتعزيـز                  يف
  .سيادة القانون واستعادة سلطة الدولة يف غرب البلد

منيــة يف غــرب كــوت ديفــوار  إزاء احلالــة األبــالغ الــرغم ممــا يــساورين مــن قلــق وعلــى  - ٦٧
بصفة عامـة يبعـث يف داخلـي         التقدم الذي أحرزه البلد      فإن ليربيا،   حوايل احلدودية   ةطقاملن ويف

التـــدابري اإلضـــافية الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة لتحقيـــق االســـتقرار واملـــصاحلة  ف. شـــعورا بالتفـــاؤل
االنتقال حنـو مـستقبل أفـضل للبلـد         بدي تربهن على التزام الرئيس وحكومته       واالنتعاش االقتصا 

 الذي كـان   البلد،    من غريباجلزء ال زيارة األوىل اليت قام هبا الرئيس واتارا إىل         الوكانت  . وشعبه
زال عرضة للعنـف، مبثابـة إشـارة مهمـة تـدل علـى              يأشد املناطق تضررا من األزمة األخرية وال        

  .ملصاحلةاجلنوح للسلم وا
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وأرحب أيضا بافتتاح اجلمعية الوطنية املنتخبـة، الـذي يـشكل خطـوة مهمـة يف عمليـة                  - ٦٨
ــوار،  التحــول ــدميقراطي يف كــوت ديف ــق  ال ــة     عــن طري ــى احلكوم ــة عل ــة فعلي ــوفري رقاب ــة  ت نياب

طلبـت احلكومـة مـساعدة األمـم املتحـدة إلجـراء االنتخابـات              قـد   و. شعب كـوت ديفـوار     عن
وسيتوقف جناح هذه االنتخابـات علـى التوقيـت والـشمولية واألمـن واإلصـالح               . املرتقبةاحمللية  

 وتـضطلع أيـضا اجلمعيــة الوطنيـة بـدور خــاص     .ت االنتخابيـة واإلداريــة املعنيـة  املؤسـسي للـهيئا  
الــسعي إىل التوصــل إىل توافــق عــام بــشأن كيفيــة معاجلــة املــسائل املتعلقــة باهلويــة وحيــازة      يف

  .ية إلصدار القوانني الضروريةاألراضي وإعطاء األولو
وتـشكل مبـادرة    . وتربز األحداث األخرية أن الشقاق ال يزال عميقا يف كوت ديفوار            - ٦٩

احلكومة بإجراء حوار مع املعارضة السياسية خطوة إجيابيـة، وأدعـو مجيـع األطـراف املعنيـة إىل             
 لعمـل مـن أجـل إقامـة        ا وأحـث احلكومـة علـى مواصـلة       . املشاركة يف هذا احلوار بطريقـة بنـاءة       

إتاحـة جمـال للمعارضـة    كفالـة  و وحتقيـق املـصاحلة علـى مجيـع املـستويات       حقيقي حوار سياسي 
 املـسامهة دور املعارضـة البنـاءة و  بـ  االضـطالع  إىل أحزاب املعارضة    دعووأ. املعترك السياسي  يف

ميـدة   احل همـساعي   علـى اسـتعداد لبـذل      وممثلـي اخلـاص   . يف بناء مـستقبل أفـضل لكـوت ديفـوار         
  .تيسري احلوار بني مجيع األطراف املعنيةل

 إحراز تقدم يف إصالح قطاع األمـن إلحـالل سـالم واسـتقرار دائمـني             الضروريومن    - ٧٠
املبــادرات الــيت اختــذها الــرئيس واتــارا لإلشــراف مباشــرة علــى  ب وأنــوه هنــا. يف كــوت ديفــوار

هـذه  يف    ُيـسترشد بـه    طـين إصالح قطاع األمن، وأحث احلكومة على اإلسـراع بوضـع إطـار و            
ــة  ــة البالغــة األمهي  الثقــة  أن تعــزز خطــة شــاملة إلصــالح قطــاع األمــن  يفتــرض يف أيو. العملي

 العالقـات بـني    كمـا ينبغـي أيـضا أن تعـزز    بينـها، فيمـا  داخل أجهزة األمن ووالتماسك املتبادلة  
لقلــق ايــزال وال .  محايتــهم مهمــة هلــاأوكلــتإنفــاذ القــانون والــسكان الــذين  وأجهــزة األمــن 

ــون         ــا يرتكب ــرتبطني هب ــزة أو م ــرادا داخــل هــذه األجه ــأن أف ــد ب ــيت تفي ــاء ال ــساورين إزاء األنب ي
انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان، وميارســون ســلوكا غــري مــشروع، وأحــث الــسلطات علــى اختــاذ  

مـن  األأجهـزة   فإن  ويف هذا الصدد،    . مزيد من التدابري ملنع هذه التجاوزات ومقاضاة مرتكبيها       
 لــضمان ســالمة  ضــرورية دعــائمترفــةاحملقويــة والدرك الــشرطة و الــة وقــواتستقلاملــورفــة احملت

السكان وأمنهم، وأشجع احلكومة على اختاذ مزيد من التدابري لزيادة الثقة يف صـفوف اجلـيش                
  .بينها والدرك والشرطة وفيما

 الكبرية الـيت حـدثت     زيادةواحلوادث األمنية املتكررة اليت ترتكبها العناصر املسلحة وال         - ٧١
فــراد واجلماعــات املــسلحون والتقــارير الــيت تفيــد بتجنيــد   األمــؤخرا يف اهلجمــات الــيت يــشنها  

سابقني وإعـادة تـسليحهم تـربز احلاجـة امللحـة إىل اختـاذ تـدابري حمـددة يف جمـال نـزع                       القاتلني  امل
جيـل وضـع    وأحـث احلكومـة علـى تع      . سالح املقـاتلني الـسابقني وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم          

بـشكل  سـتحقاق   البرنامج وطين لرتع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج مـع حتديـد معـايري ا                 
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ــاعي       ــاج االجتم ــل اإلدم ــول تكف ــق وإجيــاد حل ــدائمني ل واضــح ودقي ــصادي ال ــاتلني واالقت لمق
 وأُشـجع يف املقـام األول حكـوميت         ،وال بد من معاجلة احلالة من منظور دون إقليمي        . السابقني

  .تصدي لظهور هذه التهديدات من جديدلل  الالزمةتدابريالار وليربيا على اختاذ كوت ديفو
 ويف مــستويات تقتــضي مــن األطــراف  ،وال تــزال حالــة حقــوق اإلنــسان مــصدر قلــق   - ٧٢

ب يقـوض   فـاإلفالت مـن العقـا     . املعنية علـى الـصعيد الـوطين مزيـدا مـن االهتمـام واإلجـراءات              
  سـلطات كـوت ديفـوار علـى        وأحـث . رام حقوق اإلنسان  جهد يرمي إىل إرساء ثقافة احت      أي

 ي تلقـ  كفالـة مركـزهم أو انتمـائهم الـسياسي، و        أيـا كـان       مقاضاة مجيع مرتكيب اجلـرائم     ضمان
  .مات واضحة عن حالتهممجيع احملتجزين معلو

  دعـم جهـود    الضطالع بدور مهـم يف    األمم املتحدة يف كوت ديفوار ل     وتواصل عملية     - ٧٣
 ويف تقريـري اخلـاص املـؤرخ    . احلالـة األمنيـة ومحايـة املـدنيني      قيـق اسـتقرار    حت  من أجل  احلكومة

ــارس / آذار٢٩ ــراد   )S/2012/186 (٢٠١٢مـ ــه مـــن األفـ ــأذون بـ ــوام املـ  ، أوصـــيت خبفـــض القـ
 القــــوام املــــأذون  جممــــوع كتيبــــة واحــــدة، وبــــذلك يبلــــغللعمليــــة مبــــا يعــــادلالعــــسكريني 

ــه ــردا ٨ ٨٣٧ ب ــن  و ،ف ــألف م ــديا وضــابط ٨ ٦٤٥يت ــان و جن ــسكريا،  ١٩٢  أرك ــا ع  مراقب
 فـردا، ويتـألف   ١ ٥٥٥  حاليـا االحتفاظ بـالقوام املـأذون بـه مـن أفـراد الـشرطة الـذي يبلـغ            مع
.  مــن فــرادى رجــال الــشرطة٥٥٥  فــرد مــن أفــراد وحــدات الــشرطة املــشكلة و ١ ٠٠٠ مــن
 علـى   الـذي اسـتند إليـه هـذا اخلفـض املوصـى بـه             متس األحداث األخرية باألساس املنطقـي        ومل

 وفعاليــة قــوات األمــن الوطنيــة يف أبيــدجان، رغــم أن احلالــة  العامــةأســاس تقيــيم احلالــة األمنيــة
وعلـى هـذا األسـاس، أوصـي جملـس األمـن بتمديـد واليـة         . ستظل قيـد االسـتعراض عـن كثـب     

يوليـه  / متـوز  ٣١ فـردا، لفتـرة سـنة واحـدة حـىت            ١٠ ٣٩٢العملية بقوام مأذون به يبلغ إمجاليـه        
  .٢٠١٣مارس / آذار٣١استعراض احلالة حبلول ، مع ٢٠١٣

وأود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص، بــريت كونــدرز، ومجيــع أفــراد العمليــة، وفريــق األمــم     - ٧٤
األشـهر   وتفـان، ال سـيما خـالل         تـصميم  علـى مـا أبـدوا مـن          ، رجـاال ونـساء    ،املتحدة القطري 
 حتقيـق   املساعدة علـى  يف   غالبا يف ظروف صعبة،      الذي يتم ،  عملهم فقد ساعد . الصعبة املاضية 

لبلـدان  لوأعـرب عـن تقـديري أيـضا       . استقرار احلالـة األمنيـة وتعزيـز املكاسـب الـيت مت حتقيقهـا             
ــوات  ــسامهة بق ــراد و عــسكريةامل ــة أف ــة   ، شــرطة يف العملي ــدان املاحنــة واملنظمــات اإلقليمي  وللبل

دعـم ال يقـدر بـثمن     تقدمي   تاملتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية اليت واصل      املنظمات  و
ــوار  ــوت ديفـ ــرى  . لكـ ــي ذكـ ــضا أن أحيـ ــسالم وأود أيـ ــة الـ ــأرواحهم حفظـ ــادوا بـ ــذين جـ   الـ

النيجر، وأعرب عن أعمق مشاعر املواساة حلكومة النيجر وألسر األشـخاص الـذين قـضوا                من
لثمن البـاهظ الـذي يدفعـه حفظـة         بـا  صـارخ ومأسـاوي      تـذكري  مبثابـة  قد جـاء فقـداهنم    ف. حنبهم

  .دان اخلارجة من الرتاعا يف جهودهم الرامية إىل إحالل السالم يف البلالسالم أحيان
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 املرفق
    ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢١يف قوام العسكري وقوام الشرطة ال:  األمم املتحدة يف كوت ديفوارعملية

 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 البلد
املراقبون 
 اجملموع القوات ضباط األركان العسكريون

شرطة وحدات ال
 الشرطة املشكلة

 ٣ - ---- األرجنتني

 ١ ٣٦٠ ١٧٩ ١٥٩٢ ١٢٠٨٢ بنغالديش

 ٥٧ - ٨٠٨٤٢٠٤٣٦ بنن

 - - ٣--٣ ) املتعددة القوميات- دولة (وليفيا ب

 - - ٧-٤٣ الربازيل

 ٣٩ - ---- بوروندي

 ١٢ - ---- الكامريون

 ٩ - ---- كندا

 ١١ - ---- يا الوسطىمجهورية أفريق

 ٢٠ - ٥-٤١ تشاد

 - - ٤--٤ الصني

 ٣٩ - ---- جيبويت

 ٢٧ - ---- مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - ٢--٢ إكوادور

  - ١١٧٥١٧٦- مصر

 - - ٣--٣ السلفادور

 - - ٢--٢ إثيوبيا

 ١٤ - ٦-٦- فرنسا

 - - ٣--٣ غامبيا

 ٦ - ٥٧٥٠٨٥٢٠ غانا

 - - ٥--٥ غواتيماال

 - - ٣--٣ غينيا

 - - ٨--٨ اهلند

 - - ٢--٢ يرلنداأ

 ١٤ ٤٨٩ ٠٢٩ ٠٦٠١ ٧١٢١ األردن

 ١٣ - ---- مدغشقر

 - - ٣٣٨٥٧٨٦٣ مالوي

 - - ٣٧٢٣٧٢٦- املغرب
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 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 البلد
املراقبون 
 اجملموع القوات ضباط األركان العسكريون

شرطة وحدات ال
 الشرطة املشكلة

 - - ٢--٢ ناميبيا

 - - ٤-٣١ نيبال

 ٤٠ - ٥٤٩٢٤٩٣١ النيجر

 ١٠ - ٦١٦٣٧٠ نيجرييا

 - ١٥٠ ٣٩٨ ٣٧٧١ ١٠١١١ باكستان

 - - ٩-٧٢ باراغواي

 - - ٣--٣ بريو

 - - ٦-٣٣ الفلبني

 - - ٢--٢ بولندا

 - - ٢--٢ مجهورية كوريا

 - - ٤--٤ مجهورية مولدوفا

 - - ٦--٦ رومانيا

 - - ١١--١١ االحتاد الروسي

 ٨ - ---- داروان

 ٩ - ١٢٧٥١٦٥٣٥ السنغال

 - - ٣--٣ صربيا

 ٣ - ٧٨٥١٨٥٣٣ توغو

 - - ١٠-٧٣ تونس

 ١٢ - ---- تركيا

 - - ٧-٥٢ أوغندا

 ٤ - ---- أوكرانيا

 - - ٤-٢٢ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١ - ٢--٢ أوروغواي

 ١٥ - ٩-صفر٩ اليمن

 - - ١--١ زامبيا

 - - ٢--٢ زمبابوي

 ٣٦٧ ٩٩٩ ٥٨٥ ٢٩٧٩ ١٩٢٩٦٩ اجملموع 
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  ريطةاخل    
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