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ن لألمني العام عن عمليـة األمـم املتحـدة          والتقرير املرحلي احلادي والثالث       
  يف كوت ديفوار

    
  مقدمة  -أوال   

، ٢٠١٢يوليــه / متــوز٢٦املــؤرخ ) ٢٠١٢ (٢٠٦٢هــذا التقريــر مقــدم عمــال بــالقرار   - ١
وت ديفـوار حـىت     ـــ ي ك ـــ م املتحـدة ف   ـــ ة األم ـــ ة عملي ــــ ه والي ــــن مبوجب ــدَّد جملس األم  ــذي م ــال

أن أقدم إليه تقريـرا ملنتـصف املـدة عـن احلالـة يف امليـدان                فيه   وطلب إيلّ    ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١
ويغطـي  . ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١القرار، وذلـك يف موعـد أقـصاه         ذلك  وعن تنفيذ   

ــر التطــورات الرئيــسية   ــذ تقــدمي تقريــري املــؤرخ يف   الــيت حــدثت  التقري ــران٢٩من ــه / حزي يوني
٢٠١٢) S/2012/506.(  

  
  احلالة األمنية  -ثانيا   

أغـسطس وتـشرين   /ظلت احلالة األمنية هشة منذ تقريري األخـري، وتـدهورت بـني آب            - ٢
 تــشرين ١٦أكتــوبر، علــى حنــو مــا ذكــرت يف رســاليت إىل رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة  /األول
 قــوات تســتهدفالــيت ثري القلــق بوجــه خــاص اهلجمــات اممــا ُيــو). S/2012/772(أكتــوبر /األول

 إىل زعزعـة    تاألمن الوطين يف أبيدجان وحميطها، وعلى طول احلـدود مـع غانـا وليربيـا، وهـدف                
ــارا    ــرئيس احلــسن درامــان وات ــة ال ــتغري هــام   وكانــت . اســتقرار حكوم ــذانا ب هــذه اهلجمــات إي

ك تنفيـذها    وكـذل  ، اهلجمات ومتويلها  هأن التخطيط هلذ  تفيد التقارير   و. يةاألمناحلالة  دينامية   يف
ضطلع به شبكات وأشخاص تابعون ألعضاء يف احلكومة السابقة للـرئيس غبـاغبو             اإىل حد ما،    

ــوار   ــارير إىل  ، و وخارجهــامــن داخــل كــوت ديف ــهم  أن بعــضهم تــشري التق ــدهم وتدريب مت جتني
 شخصا وجرح كثريون آخـرون، منـهم مـدنيون،    ٦٠وقتل فيها أكثر من .  يف ليربيا  وتسليحهم

دت اهلجمـات   أو. اآلالف لفترة مؤقتة واستوىل املهـامجون علـى أسـلحة وذخـائر           يف حني تشرد    
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الثقــة وعمقــت االنقــسامات يف البلــد، وال ســيما بــني احلــزب احلــاكم  إىل اشــتداد حالــة انعــدام 
  .غباغبو أيضا بعض احلوادث اليت استهدفت أنصار الرئيس السابقوقع و. واملعارضة السياسية

ــت   - ٣ ــري، دفعـ ــادث خطـ ــط ويف حـ ــة سـ ــخاص     عمليـ ــسة أشـ ــا مخـ ــل خالهلـ ــسلح قتـ و مـ
إىل ) نون التقليـدي  والصياد(يوليه، جمموعة كبرية من الشبان والدوزو       / متوز ٢٠دويكويه يف    يف

يـؤوي بعـض املـشاركني    كـان  مهامجة معسكر للمشردين داخليـا يف نـاهيبلي، العتقـادهم بأنـه      
 مـسلحا بالعـصي والـسواطري،       ودخل أفـراد اجملموعـة املخـيم عنـوة، وكـان بعـضهم            . يف السطو 

 شـخص، مبـا يف ذلـك        ٥ ٠٠٠وأضرموا النار فيـه، وكـان هـذا املخـيم يـؤوي عـددا يـصل إىل                  
.  وُدمِّـر املخـيم   ،٥٦رح   وجُـ  ، شخـصا  ١١وقتل يف هذا احلادث     . مؤيدون كثر للرئيس غباغبو   

وقد اسـتجابت قـوات األمـن الـوطين للحـادث، يف حـني نـسقت عمليـة األمـم املتحـدة جهـود                        
 وتقـوم احلكومـة وعمليـة األمـم       . الستجابة اإلنـسانية وبـدأت مبـادرات لتخفيـف حـدة التـوتر            ا

  .املتحدة بإجراء حتقيقات منفصلة
وقعــت قــوات األمــن الــوطين اســتهدفت معظــم اهلجمــات الــيت أن وتــشري التقــارير إىل   - ٤
وشـــكلت ثالثـــة حـــوادث وقعـــت  . فـــوارأبيـــدجان وحميطهـــا يف جنـــوب شـــرق كـــوت دي  يف
أغــسطس بدايــة لسلــسلة مــن اهلجمــات العنيفــة قــام املهــامجون فيهــا بــسرقة أســلحة    /آب ٥ يف

ففــي أبيــدجان، أطلــق مــسلحون النــار علــى مركــز تفتــيش تــابع للقــوات اجلمهوريــة  . ومعــدات
لكوت ديفوار وعلى مركز شرطة يف حي يوبوغون، مما أسفر عن مقتل مخسة أفراد مـن قـوات            

يف أبينغــورو، حاولــت وقــع وخــالل حــادث ثالــث . منــهماألمــن اإليفواريــة وجــرح عــدد آخــر 
جمموعة من املدنيني دخول معسكر للقوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار، حيـث جـردوا حـارس                  

  .املعسكر املعسكر من سالحه قبل أن تتصدى هلم عناصر القوات اجلمهورية من داخل
 أغـــسطس، عنــدما هامجـــت مجاعــة مـــسلحة معـــسكر  / آب٦ووقــع أهـــم هجــوم يف     - ٥

ألسـلحة، وسـرقوا    ل أكويدو للقوات اجلمهورية الواقـع يف أبيـدجان، حيـث اقتحمـوا مـستودعا             
ــرون إ    ــدأ آخـ ــا بـ ــلحة والـــذخائر، بينمـ ــبريا مـــن األسـ ــار علـــى الثكنـــات عـــددا كـ . طـــالق النـ

وقتـل يف هـذا اهلجـوم مخـسة         . املهامجني حصلوا على بعض الدعم من داخل املعسكر        أن وورد
وجلأ عـدد كـبري مـن جنـود         .  شخصا ١٨حد املهامجني وُجرِح    أ و جنود من القوات اجلمهورية   

ويف وقـت الحـق،   . القوات اجلمهورية بشكل مؤقت إىل معسكر عملية األمـم املتحـدة اجملـاور            
  .ألقت القوات اجلمهورية القبض على ستة مهامجني

وم ــــ ك هج ـــ ي ذل ــــ ي، مبـا ف   ـــ وات األمـن الوطن   ــــ د ق ـــ رى ض ـــ ات أخ ـــت هجم ــووقع  - ٦
أغــسطس، عنــدما أصــيب أحــد عناصــر القــوات اجلمهوريــة وأحــد املهــامجني جبــراح / آب٨ يف

. خطـــــرية أثنـــــاء هجـــــوم علـــــى مركـــــز تفتـــــيش تـــــابع للقـــــوات اجلمهوريـــــة يف أغبوفيـــــل
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ــام مــسلحون  /آب ١٥ ويف ــابع للقــوات    هبأغــسطس، ق ــة علــى مركــز تفتــيش ت جمــات متزامن
ــو    ــدرك وســجن حملــي يف داب ــة، ومركــز لل ــة مــدنيني   . اجلمهوري ــل يف تلــك اهلجمــات ثالث وقت

 معـتقال، ويف وقـت الحـق ألقـي          ١٢٠وُجرح أحد عناصر القوات اجلمهورية، يف حـني أطلـق           
أغـسطس قـرب    / آب ٢٥، يف   ىت أخـر  اوأبلـغ عـن هجمـ     .  منهم مرة أخـرى    ٣١القبض على   

، إيروبو، وقتل خالهلا مدين واحد وجندي واحد من القوات اجلمهوريـة واثنـان مـن املهـامجني                
حيـث قتـل جنـدي واحـد مـن القـوات اجلمهوريـة خـالل          سبتمرب يف أبيـدجان،     / أيلول ٢٠ويف  

  .هجوم على ثالثة من مراكز الشرطة والدرك
أغـسطس، حيـث قامـت      / آب ١٣عرب احلدود من ليربيـا يف       وقع  بلغ عن هجوم آخر     وأُ  - ٧

 وقتـل أثنـاءه     جمموعة مسلحني مبهامجة مركز حدودي يف بيهيكان هويبلي غرب كوت ديفوار،          
واسـتوىل املهـامجون علـى أسـلحة        . أحد املهامجني وُجرح ثالثـة مـن عناصـر القـوات اجلمهوريـة            

وسيطروا لفتـرة مؤقتـة علـى املركـز، يف حـني جلـأ بعـض جنـود القـوات اجلمهوريـة إىل اجلانـب                      
اء ـــ أغسطس، أصيب ثالثة جنـود مـن القـوات اجلمهوريـة أثن           / آب ١٤ويف  . الليربي من احلدود  

  .وات اجلمهورية يف باكوبلي بالقرب من توليبلوـــع للقـــوم على مركز تفتيش تابـــهج
ث عــرب احلــدود يف منطقــة احلــدود  بلــغ عــن وقــوع أول حــاد ســبتمرب، أُ/ أيلــول٢٠ويف   - ٨
وفيــه قــام مهــامجون مــسلحون، كــانوا قــد عــربوا احلــدود بــالزوارق، مبهامجــة . غانــا يف نــوي مــع

شخـصا   ١٤ القبض علـى    يوقتل مثانية مهامجني، ويف وقت الحق ألق      . مركز للقوات اجلمهورية  
علــى اهلجــوم،  وردا.  أن اآلخــرين فــروا إىل غانــايــشتبه تــورطهم يف احلــادث، يف حــني ورد ممــن

. ود الربيــة والبحريــة مــع غانــاأغلقــت احلكومــة اإليفواريــة بــصورة مؤقتــة املالحــة اجلويــة واحلــد 
القـوات اجلمهوريـة      مهاجم واحد وجرح ثالثـة عناصـر مـن         أكتوبر، قتل / تشرين األول  ١٤ ويف

  .رطة وللقوات اجلمهورية يف بونواخالل هجمات منفصلة على مراكز للش
ــارير عــن     - ٩ ــرد تق ــا مل ت ــوع وبينم ــاين  وق ــشرين الث ــي  /هجمــات كــبرية يف ت ــوفمرب، فف ن
راح  قتل عنصران من القـوات اجلمهوريـة وأصـيب مـدين واحـد جبـ               ،ديسمرب/كانون األول  ١٦

 ويف حـادثني منفـصلني وقعـا        .خطرية خالل هجوم على مركز للقوات اجلمهوريـة يف أغبوفيـل          
ــسمرب/كــانون األول ٢١يف  ــل أحــد احملتجــزين املــ  دي ــدرك   ، قت ــى مركــز لل دنني يف هجــوم عل
 نفـذ علـى مركـز تـابع         هجـوم أبيدجان، وأصيب عنصران من القوات اجلمهوريـة جبـراح يف            يف

  .وغبا يف أللقوات اجلمهورية
 يف أبيـــدجان هياكل األساســـيةووقـــع أيـــضا هجـــوم علـــى أحـــد املرافـــق الرئيـــسية للـــ   - ١٠
 مـسلحا احملطـة     ٥٠حيـث اقتحمـت جمموعـة مؤلفـة مـن حـوايل             . أكتوبر/تشرين األول  ١٥ يف

وقامـت قـوات    . أضـرارا بإحـدى العنفـات وخبـزاين ميـاه         ذلـك   أحلق  فـ الكهروحرارية يف أزيتـو،     
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، ومجـيعهم مـن العناصـر العاملـة     ق بالقبض علـى تـسعة مـشتبه فـيهم     األمن الوطين يف وقت الح    
  .اجليش والشرطة والدرك يف
وعلــــى الــــرغم مــــن أن معظــــم اهلجمــــات اســــتهدفت مواقــــع حكوميــــة، ففــــي           - ١١
أغسطس، ووسط تصاعد التوتر يف أبيـدجان، هامجـت جمموعـة جمهـولني مقـر حـزب                 /آب ١٨

مـا أسـفر عـن جـرح اثـنني مـن أنـصار احلـزب                هـو   واجلبهة الـشعبية اإليفواريـة احلـاكم سـابقا،          
ــات   ــرار باملمتلكـ ــاق أضـ ــة    / آب١٩ويف . وإحلـ ــهب دار الطباعـ ــون بنـ ــام جمهولـ ــسطس، قـ أغـ

  . التابعة للحزب يف أبيدجان وأحرقوها)Cyclone(سايكلون 
وردا على اهلجمات، أنشأت قوات األمن الوطنية عددا من مراكز التفتـيش، وعـززت          - ١٢

وأثنـاء عمليـات تفتـيش عديـدة،        . ن وحميطها وعلـى طـول احلـدود مـع غانـا           وجودها يف أبيدجا  
ــر مــن    ــسية مــن املعارضــة،    ٥٠٠ألقــي القــبض علــى أكث ــهم شخــصيات رئي  شــخص، مــن بين

مما أثار خماوف بشأن القسوة اليت تتعامل هبا القوات اجلمهورية، فـالكثري مـن االعتقـاالت                 وهو
  .تتم وفقا لإلجراءات القانونية ال
وقــع عــدد ال يــستهان بــه مــن املواجهــات بــني اجملتمعــات احملليــة، كانــت تــدور غالبــا و  - ١٣

حــول قــضايا حيــازة األراضــي، ومعظمهــا مواجهــات بــني مــا يــسمى باجملتمعــات األصــلية           
وأسـفرت هـذه احلـوادث    . غري األصلية، وال سيما يف غـرب ومشـال كـوت ديفـوار      اجملتمعات  و

أضـرار  ت كـذلك    حلقـ وأُ.  آخـرين جبـراح    ٥٥بة   شخـصا، وإصـا    ١٣عن مقتل مـا ال يقـل عـن          
ــا  ــة       . باملمتلكــات أو دمرهت ــوات اجلمهوري ــود يف الق ــذه احلــوادث جن ــن ه ــدخل يف كــثري م وت

ذي ينتـهي  الـدوزو، وورد أهنـم اسـتخدموا يف بعـض األحيـان العنـف الـ       مجاعة  أشخاص من    أو
  . لتسوية هذه املنازعاتبالقتل
ــضا      - ١٤ ــورة داخــل  ١١ وشــهدت الفتــرة قيــد االســتعراض أي  الــسجون هــرب خالهلــا   ث
 معتقال من سجون يف مجيع أحناء البلـد، ويـشمل ذلـك اهلـاربني أثنـاء اهلجـوم                   ١٣٧جمموعه   ما

وأبلغت عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أيـضا عـن ازديـاد                 .  أعاله ٦املذكور يف الفقرة    
وعلـى طـول احملـور الرئيـسي        عمليات السطو املسلح يف مجيع أحناء البلد، وخباصـة يف أبيـدجان             

  .يف اجلزء الشمايل من البلد
وال تــزال خملفــات احلــرب مــن املتفجــرات، وكــذلك األســلحة والــذخائر غــري املؤمَّنــة     - ١٥

عـن طريـق    ،  وقـد قامـت عمليـة األمـم املتحـدة مبـساعدة احلكومـة             . تشكل خطرا على املـدنيني    
ذخرية ومـستودعات األسـلحة، حيـث        مرفقا من مرافق ختـزين الـ       ٦٠لـ  أُجريت  عمليات تقييم   

 كيلوغرامــا ١٢ ٩٣٣دة يف تــدمري وكــذلك ســاعدت عمليــة األمــم املتحــ .  منــها٤٩جــددت 
مـن األلغـام األرضـية      لغمـا    ٨٤٢الـذخرية غـري املأمونـة والـيت انتـهت صـالحيتها، ودمـرت                من
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 وتـدمري   فـراد األلغـام املـضادة لأل    التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل        امتثاال   ،املخزنة
وقدمت البعثة أيـضا تـدريبا متخصـصا للقـوات اجلمهوريـة يتنـاول إزالـة خملفـات                  . تلك األلغام 

  . من املتفجرات وإدارة املخزوناتاحلرب
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
ــوطين، ركــزت        - ١٦ نظــرا لوقــوع سلــسلة مــن اهلجمــات الــيت اســتهدفت قــوات األمــن ال

 الــرئيس واتــارا جملــس أأغــسطس، أنــش/ آب٨فــي ف.  األمنيــةئلسااحلكومــة اهتمامهــا علــى املــ
ويتـألف  . األمن الوطين ليكون منربه الرئيسي للنظر يف مـسائل األمـن الـوطين والـسياسة العامـة                

 رئــيس الــوزراء، ووزراء اخلارجيــة والداخليــة واملاليــة والعــدل،  منــهم عــضوا، ١٨اجمللــس مــن 
أغـسطس،  / آب٢٨ويف  . دير الـشرطة الوطنيـة    ورئيس أركان اجليش، وقائد قـوات الـدرك ومـ         

ترأس الرئيس واتارا االجتماع األول جمللس األمن الـوطين، واعتمـد فيـه مـوارد إضـافية لقـوات                   
وجيتمع جملس األمن الوطين منذ تأسيسه على حنو منتظم ملعاجلة املـسائل األمنيـة              . األمن الوطين 

  .ة اإلدماجسريح وإعادوإصالح القطاع األمين ونزع السالح والت
د اعتقلـوا يف ليربيـا      ـــ وا ق ــــ ة أشـخاص كان   ـــ ا تـسليم ثالث   ـــ ن ليربي ـــ ة م ـــ وطلبت احلكوم   - ١٧
 ،ما يتصل مبقتل سـبعة مـن حفظـة الـسالم التـابعني لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                        يف
حيـازة  وباإلضافة إىل ذلـك، اتُِّخـذت خطـوات أوليـة ملعاجلـة قـضايا               . ٢٠١٢يونيه  /حزيران يف

ــوزارات يف        ــني ال ــة دراســية مــشتركة ب ــد حلق ــها عق ــك بوســائل من ــشرين ٥األراضــي، وذل  ت
القــــوات اجلديــــدة، يف ويف الوقــــت نفــــسه، مت تعــــيني ثالثــــة قــــادة ســــابقني . أكتـــوبر /األول

، مــسؤولني إداريــني )ب بــنب الدنامللقــ(فــوزيي، وكــوين ميــسامبا وعثمــان كوليبــايل  تيــو هــمو
  .سبتمرب/ أيلول٢٦لى التوايل، يف يدرو، عبونا وغيغلو وسان ب يف
ــيت        - ١٨ بــه إىل قامــت أن تنفيــذها تفيــد التقــارير  ومثلمــا ذكــر أعــاله، فــإن اهلجمــات ال
أدَّت إىل شــبكات وأشــخاص تــابعون ألعــضاء يف احلكومــة الــسابقة للــرئيس غبــاغبو     مــا حــد

املعارضـة الـسياسية،     وعمقـت االنقـسامات بـني االئـتالف احلـاكم و           اشتداد حالة انعدام الثقـة،    
 واملـصاحلة الوطنيـة علـى الـرغم     احلـوار الـسياسي  جمـال  يف أعـاق إحـراز تقـدم       األمر الـذي    وهو  
حوار سياسي، واجلهود اليت تبذهلا احلكومـة       اليت وجهها أعضاء املعارضة إلجراء      الدعوات   من

ــة للج       ــشاركة القوي ــرغم مــن امل ــى ال ــاغبو، وعل ــة لغب ــة احلــوار  للتحــاور مــع اجلماعــات املوالي ن
رئــيس جلنــة ، وقــد أجــرى تــشارلز كونــان بــاين، رئــيس الــوزراء الــسابق  . واحلقيقــة واملــصاحلة

احلــوار واحلقيقــة واملــصاحلة، مــشاورات مــع األحــزاب الــسياسية، مبــا يف ذلــك احلــزب احلــاكم 
  . احلكومية والزعماء التقليديني والدينيني، واملنظمات غري،اجملتمع املدينممثلي السابق، و
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ويف الوقت نفسه، كثَّف ممثلي اخلاص جهوده لتيسري هذا احلوار بني احلكومة واملعارضـة                - ١٩
الــسياسية، بوســائل منــها عقــد اجتماعــات مــع اجلهــات املعنيــة الرئيــسية، واألحــزاب الــسياسية،     

واختــار حــزب اجلبهــة الــشعبية اإليفواريــة  . واجلماعــات الــشبابية، والزعمــاء التقليــديني والــدينيني 
اكم سابقا أال يشارك يف االجتماع الثاين لإلطـار التحـاوري الـدائم الـذي عقـده رئـيس جملـس             احل

رى، وذلـك   ـــ أكتـوبر، وحـضرته األحـزاب الـسياسية املعارضـة األخ          / تشرين األول  ٢٥الوزراء يف   
 كـــانون ١٣ ويف. ك األمـــن واالنتخابـــاتـــــي ذلـــــام، مبـــا فـــــل موضـــع االهتمــة املـــسائــملناقـــش
الـسنغال وفـدا مـن حـزب اجلبهـة الـشعبية            مجهوريـة   رئـيس   مـاكي سـال،     يسمرب، اسـتقبل    د/األول

وذُِكر أن الـرئيس نـاقش مـع الوفـد سـبل ختفيـف حـدة التـوتر بـني احلكومـة                      . اإليفوارية يف داكار  
 ،ديـسمرب /كـانون األول   ٢٠ ويف   .واملعارضة السياسية، وكذلك مشاركتها يف االنتخابـات احملليـة        

ق غبـاغبو سـيفرج عنـهم بكفالـة،         أن تـسعة حمتجـزين مـن منـسويب الـرئيس الـساب            أعلنت احلكومة   
  .فيهم رئيس الوزراء يف حكومة ما بعد االنتخابات وزعيم مليشيا من غرب كوت ديفوار مبن
اجمللـس الـوطين    قيـام   وقامت وسائل إعالم خاصة باسـتخدام لغـة حتريـضية، ممـا أدى إىل                 - ٢٠

 / أيلـول  ١٧ إىل   ١٢جلميـع صـحف املعارضـة مـن         قف مؤقت   للصحافة على حنو غري مسبوق بو     
واسـتخدم ممثلـي اخلـاص مـساعيه احلميـدة          . سبتمرب، األمر الذي أثار خماوف بشأن حريـة التعـبري         

ــذي حيكــم وســائ       ــانون ال ــزام بالق ــدعوة إىل االلت ــة التعــبري وكــذلك لل  طمــن أجــل مناصــرة حري
وأدت اهلجمــات علــى مقــر . العمــلاإلعــالم، األمــر الــذي أســهم يف إلغــاء وقــف الــصحف عــن  

 أعـاله، وهنـب مقـر إقامـة     ١٠حزب اجلبهة الشعبية ودار الطباعة التابعة له املشار إليها يف الفقرة    
أحد املسؤولني فيه، إىل جانب اعتقال العديد من أعضاء املعارضة السياسية، مبـا يف ذلـك األمـني      

ة ـــ ة شـواغل أمنيـة يف أوسـاط أعـضاء املعارض         العام املؤقت حلزب اجلبهة الشعبية ونائبـه، إىل إثـار         
ل ـــ أغـسطس، مـا ال يق  / منذ آب ،وارـوت ديف ـي ك ـــدة ف ــة األمم املتح  ــوتلقت عملي . ةـــالسياسي

  .ن ممثلي املعارضة السياسية، وجيري حبث هذه الطلبات مع احلكومةــة مــ طلب محاي١٣ن ــع
ــتال      - ٢١ ــوترات داخــل االئ ــضا عــن وقــوع ت ــغ أي ــويتيني   ف وأُبل احلــاكم، وهــو جتمــع اهلوف
أجل الدميقراطية والسالم املكـون مـن جتمـع اجلمهـوريني، حـزب الـرئيس واتـارا، واحلـزب           من

ــه     تــشرين ١٤ويف . الــدميقراطي لكــوت ديفــوار، حــزب الــرئيس األســبق هنــري كونــان بيديي
اخـل جتمـع   نوفمرب، حل الرئيس واتارا احلكومة، وأفيد بـأن ذلـك وقـع بـسبب خـالف د               /الثاين

الـذي  اهلوفويتيني مـن أجـل الدميقراطيـة والـسالم حـول مـشروع قـانون لتعـديل قـانون الـزواج                      
ــة  كــان  ــة الوطني ــشة يف اجلمعي ــد املناق ــاين ٢١ويف . قي ــشرين الث ــرئيس / ت ــوفمرب، عــني ال ــر ن  وزي

 دانيــال كــابالن دانكــن، مــن احلــزب الــدميقراطي لكــوت ديفــوار، رئيــسا للــوزراء،   اخلارجيــة،
تتكـون  ونـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢يف  تضم أربعة وزراء جدد     ك تعيني حكومة جديدة     ذل تالو

  . عضوا، مقارنة باألربعني عضوا الذين كانوا يشكلون احلكومة السابقة٢٩من 
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يوليـه  /وتلقت احلكومة التقريـر النـهائي للجنـة الوطنيـة للتحقيـق، الـيت أنـشئت يف متـوز              - ٢٢
 يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل              إلجراء حتقيقات غري قضائية    ٢٠١١

وَحمَّل التقريـر اجلماعـات املـسلحة املواليـة لكـل           .  خالل أزمة ما بعد االنتخابات     اليت ارتكبت 
ــهاكات خطــرية حلقــوق         ــاغبو مــسؤولية ارتكــاب انت ــسابق غب ــرئيس ال ــارا وال ــرئيس وات مــن ال

ووفقـا للجنـة، قُتـل مـا جمموعــه     . القـانون اإلنـسان، مبـا يف ذلـك عمليـات إعـدام خـارج نطـاق        
ــهم  ٣ ٢٤٨ ــسابق،      ١ ٤٥٢ شخــصا، من ــرئيس ال ــة لل ــوات املوالي ــد الق ــى ي ــوا عل  شخــصا قتل

 شــخص قتلتــهم ٢٠٠ شخــصا قتلــوا علــى يــد القــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار، و ٧٢٧ و
ب من حاالت اإلعدام التعـسفي والتعـذي      حاالت   ١ ٠٠٩ووثقت اللجنة أيضا    . مجاعة الدوزو 

وأعطــى الــرئيس واتــارا تعليمــات لــرئيس الــوزراء باختــاذ التــدابري الالزمــة  . واالختفــاء القــسري
وكثف ممثلي اخلاص مشاركته مع السلطات اإليفوارية يف هـذا          .  اللجنة لضمان تنفيذ توصيات  

 حبقوق اإلنسان واحلاجة إىل مراعـاة األصـول القانونيـة     تتعلقالصدد، حيث أعرب عن شواغل      
  .لعدالة املنصفةوحتقيق ا

أكتــوبر، أدانــت احملكمــة العــسكرية يف أبيــدجان أربعــة ضــباط  / تــشرين األول١١ويف   - ٢٣
أول برونـو دوغبـو بلـي، القائـد الـسابق            - سابقني من قوات الدفاع واألمن، وأبـرزهم الفريـق        

للحرس اجلمهوري، والنقيب أنسيلمي سـيكا يـابو، الـضابط املعـاون لـسيمون غبـاغبو، جبـرائم                
واختـذت احلكومـة    .  االختطـاف والقتـل    منـها جـرائم   رتكبت خالل أزمة ما بعد االنتخابـات،        ا

 إىلإجــراءات لتــسليم جوســتان كاتينــان كــوين، املتحــدث باســم الــرئيس الــسابق غبــاغبو،          
ــوار  كــوت ــة     لديف ــصادية خــالل األزم ــه للمحاكمــة بتهمــة ارتكــاب جــرائم اقت كــان و. تقدمي

سـبتمرب، مث أعيـد   / أيلول٢٥سطس، وأُطلق سراحه بكفالة يف أغ/ آب٢٤اعُتقل يف غانا يف   قد
. أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٤ بكفالة مرة ثانيـة يف       هقبل أن ُيطلق سراح   بيومني  اعتقاله بعد ذلك    

  .ومل ُيبت بعد يف تسليمه
 ،ةـة الدوليـ  ــــ ة اجلنائي ــــ ررت احملكم ــــ د ق ـــ ة، فق ـــ راءات الدولي ـــ ي مـا يتعلـق باإلج     ـأما ف   - ٢٤
 أن الرئيس السابق غبـاغبو قـادٌر علـى املثـول أمـام احملكمـة ملواجهـة        ،نوفمرب/ تشرين الثاين ٢ يف

ديـسمرب، أعلنـت احملكمـة أن موعـد جلـسة اعتمـاد             / كـانون األول   ١١ويف  . التهم املوجهة إليه  
. ٢٠١٣فربايـــر /الئحـــة االهتـــام املقدمـــة ضـــد الـــرئيس الـــسابق غبـــاغبو قـــد ُحـــدد يف شـــباط  

السرية عن األمر بإلقاء القبض الـذي كـان         طابع  نوفمرب، رفعت احملكمة    /الثاينتشرين   ٢٢ ويف
 ووفقا لألمـر بإلقـاء القـبض      . فرباير ضد السيدة األوىل، سيمون غباغبو     /شباط ٢٩قد صدر يف    

ــا ــسانية    فإهنــا، عليه ــها مــسؤولة عــن ارتكــاب جــرائم ضــد اإلن ــصاب وغــريه  من ــل واالغت  القت
، كمـا تفيـد     ال الإنـسانية أخـرى وأعمـال اضـطهاد ارتكبـت          أشكال العنف اجلنسي، وأعم    من

  .ديفوار خالل أزمة ما بعد االنتخابات  يف كوتالتقارير
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ــول٢٦ويف   - ٢٥ ــة / أيلـــ ــبتمرب، أعلنـــــت احلكومـــ ــتجري  ســـ ــة ســـ  أن االنتخابـــــات احملليـــ
أيـضا   ٢٠١٣فربايـر   /وحـدد شـباط   . ، باستخدام قائمة الناخبني احلاليـة     ٢٠١٣فرباير  /شباط يف

ويف غـضون ذلـك، تقـوم       . إلجراء االنتخابات التشريعية املتبقية يف ست دوائـر انتخابيـة          اموعد
  .يف مقاطعيت بونون وفاكويباليت جرت احلكومة حاليا بالتحقيق يف حاالت العنف االنتخايب 

  
  التطورات اإلقليمية    

ــة        - ٢٦ ــات اجلماعـ ــاء دول وحكومـ ــة رؤسـ ــيس هيئـ ــصفته رئـ ــارا، بـ ــرئيس واتـ ــطلع الـ اضـ
 مــايل اللــتني مــرت هبمــاصادية لــدول غــرب أفريقيــا، بــدور نــشط يف التــصدي لألزمــتني   االقتــ

ــا ــيريين غــري الدســتوريني للحكــومتني     - وغيني ــساو يف أعقــاب التغ ــذين حــدثا  بي يف هــذين الل
اختـاذ خطـوات    أيـضا   واصـل   و. أبريـل، علـى التـوايل     / نيـسان  ١٢مـارس و    / آذار ٢٢البلدين يف   

  .يد دون اإلقليمي، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمةملعاجلة التهديدات على الصع
وجرى تسريع وتـرية التعـاون بـني حكـوميت كـوت ديفـوار وليربيـا، مبـا يف ذلـك علـى              - ٢٧

ــة احلــدود     ــة املــشتركة املتعلقــة مبراقب ويف أعقــاب . أعلــى املــستويات، ملعاجلــة التحــديات األمني
أغــسطس، عقــد الــرئيس واتــارا / آب٢مــع مستــشار األمــن القــومي الليــربي يف ُعقــد اجتمــاع 

ــسة     ــسون ســريليف، رئي ــة اجتماعــا مــع إلــني جون ــدجان يف  مجهوري ــا، يف أبي ــشرين ١٨ليربي  ت
ــة مــشتركة علــى     /األول ــة وليربي ــام بعمليــات عــسكرية إيفواري أكتــوبر، حيــث اتفقــا علــى القي

األمـم  وواصـلت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وبعثـة           . احلدود املشتركة بني بلديهما   
املتحدة يف ليربيا زيـادة التعـاون يف مـا بينـهما، وذلـك بوسـائل تـشمل تعزيـز تبـادل املعلومـات                        

ووضــعت العمليــة والبعثــة أيــضا اســتراتيجية اتــصال عــرب احلــدود   . وعقــد اجتماعــات منتظمــة
  .تسعى إىل تشجيع اإليفواريني الذين يعيشون يف ليربيا على العودة إىل كوت ديفوار

يضا اتصاالت رفيعة املـستوى مـع غانـا حيـث يقـيم العديـد مـن اإليفـواريني،               وجرت أ   - ٢٨
وردت ويف أعقـاب تقـارير      .  الجـئ إيفـواري    ٩ ٣٠٠ومنهم ممثلو النظام الـسابق عـالوة علـى          

عــن مــشاركة إيفــواريني مقــيمني يف غانــا يف هجمــات وقعــت يف كــوت ديفــوار، شــدد رئــيس 
سـبتمرب،  / أيلـول  ٥يارة اليت قـام هبـا إىل أبيـدجان يف           غانا، جون دراماين ماهاما، علنا خالل الز      

واسـَتخدمُت مـساعيَّ    .  لزعزعـة االسـتقرار يف كـوت ديفـوار         اعلى أن بلده لن ُيستخدم منطلق     
 تـشرين   ٤ إىل   ٢احلميدة لتيسري االتصاالت، بينما قام ممثلي اخلاص بزيـارة غانـا يف الفتـرة مـن                 

  .الالجئني على العودة إىل كوت ديفوارأكتوبر، حيث التقى إيفواريني وشجع /األول
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  ت األمنية ومؤسسات سيادة القانونإصالح املؤسسا  - رابعا  
منــذ تقريــري األخــري، تقــدما يف تعزيــز خطتــها إلصــالح القطــاع   ، أحــرزت احلكومــة  - ٢٩

وبدعم من عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، وضـع الفريـق العامـل املـشترك بـني             . األمين
 الــصيغة النهائيــة لالســتراتيجية الوطنيــة إلصــالح القطــاع األمــين، الــيت أقرهــا جملــس   الــوزارات

وحتدد االسـتراتيجية، الـيت مل يـتم بعـد نـشرها، رؤيـة احلكومـة                . سبتمرب/ يف أيلول  وطيناألمن ال 
  . واألولويات العاجلة والطويلة األجل املتصلة بإصالح القطاع األمينوطينلألمن ال

ه االســتراتيجية خطــوة هامــة إىل األمــام، حيــث أهنــا توضــح رؤيــة  ويــشكل وضــع هــذ  - ٣٠
 ،لقدرات اليت كانت هلـا يف فتـرة مـا قبـل األزمـة             الإلصالح تتجاوز استعادة املؤسسات األمنية      

خطـوة تاليـة، سـيتعني    يف و. وتسعى إىل حتقيق حتول للقطاع األمين يستند إىل احتياجـات البلـد     
اتيجية إىل خطة عمـل ملموسـة للتـصدي للتحـديات علـى             على احلكومة أن تترجم هذه االستر     

  .املديني القصري والطويل، وتنفيذ األنشطة املتوخاة
ق تقـدمي مـشورة     ــــ ي كـوت ديفـوار احلكومـةَ عـن طري         ـــ ألمم املتحدة ف  اوتدعم عملية     - ٣١

 وتعقـد البعثـة أيـضا اجتماعـات أسـبوعية مـع الـشركاء             . اخلرباء يف جمال إصالح القطاع األمـين      
وباإلضــافة إىل ذلــك، . الــدوليني مــن أجــل تبــادل املعلومــات وتعزيــز التنــسيق ومواءمــة اجلهــود

ساعدت البعثة أيضا على إعـداد خطـة لالتـصاالت والتوعيـة لتعزيـز الـوعي العـام يف مـا يتعلـق                       
ــين    ــاع األمـ ــالح القطـ ــة إلصـ ــتراتيجية الوطنيـ ــري. باالسـ ــدة    وأخـ ــم املتحـ ــة األمـ ــوم عمليـ ا، تقـ

بــدعم احلكومــة يف جمــال اســتخالص الــدروس مــن جتــارب إصــالح القطــاع  ديفــوار  كــوت يف
. يــــة الوطنيــــة واجملتمــــع املــــديناألمـــين يف البلــــدان اجملــــاورة، وذلــــك مبــــشاركة ممثلــــي اجلمع 

أغسطس، وقعت فرنسا وكوت ديفـوار أربعـة اتفاقـات للتعـاون العـسكري بقيمـة                /آب ١ ويف
  . التدريب وإصالح القطاع األمين مليون يورو، مع التركيز على٢,٣إمجالية تبلغ 

  
  العدالة واملؤسسات اإلصالحية    

 مرحلـة التـشغيل الكامـل، وتعمـل        حمكمـة    ٣٧ مجيع حمـاكم البلـد البـالغ عـددها           بلغت  - ٣٢
واسـُتؤنفت خـدمات تفتـيش مؤسـسات        . افتتحت حمكمة جديـدة يف غيغلـو      ووبكامل طاقتها،   
 / تــشرين األول١٧ويف . أغــسطس/آب، يف أعقــاب تعــيني مفــتش عــام يف القــضاء والــسجون

اسـتعمال  يف  أكتوبر، أعلنـت احلكومـة بـدء إجـراءات تأديبيـة ضـد مثانيـة قـضاة بتـهم التعـسف                      
 ،وجيري حاليا تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة إلصـالح قطـاع العـدل        . السلطة، واالبتزاز والفساد  

  .ل بناء القدراتتقدم عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار املشورة التقنية من أجو
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.  ســـجنا٣٢ حمتجـــزا يف ٧ ٥٨٠ديـــسمرب، / كـــانون األول١٨وكـــان هنـــاك، حـــىت   - ٣٣
ة األمـم املتحـدة   ــــ ن عمليــــ م مـــ ي الـسجون بدع ـــ ة فـــ ة األمني ـــ رت احلكومة تقييما للحال   ــوأج
ــسجون       يف ــات اهلــروب مــن ال ــع عملي ــصدد وضــع اســتراتيجيات ملن . كــوت ديفــوار، وهــي ب

 موظفــا مــن املــوظفني اإلصــالحيني إىل الــسجون حيــث يقــدمون الــدعم   ٣٢يــة عملالوتنتــدب 
وباإلضــافة إىل ذلــك، جيــري حاليــا تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة  . للحكومــة يف جمــال التــدريب

 مليـون   ١٨إلصالح قطاع العدل، بدعم من االحتاد األورويب مـن خـالل مـشروع بقيمـة تبلـغ                  
  .يوليه/ متوز١٩ يف تماليني دوالر ُصرِف ٤دوالر، منها 

  
  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  - خامسا 

. ني الـسابقني وتـسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم        املقـاتل مت إحراز التقدم يف جمال نزع سالح          - ٣٤
أغسطس، أقرت احلكومة السياسة الوطنية بشأن نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة              / آب ٢ففي  

. زع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        ـوحيدة معنيـة بنـ    اإلدماج، اليت تنص على إنشاء هيئة       
وعني الـرئيس واتـارا فيـديل ساراسـورو، النائـب الـسابق ملمثلـي اخلـاص يف مجهوريـة الكونغـو                      

  .أكتوبر/ تشرين األول١توىل مهام منصبه يف وقد الدميقراطية، رئيسا هلذه اهليئة، 
إعادة اإلدمـاج، الـيت ُوضـعت بـدعم         وتنص السياسة الوطنية لرتع السالح والتسريح و        - ٣٥

ــذين تفــوق        ــراد ال ــع األف ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، علــى نــزع ســالح مجي مــن عملي
أو أزمـة مـا بعـد االنتخابـات،         / و ٢٠٠٢ سنة والذين شاركوا يف القتـال يف عـام           ١٨أعمارهم  

 مقاتـل  ١٠٠ ٠٠٠ بنحـو وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وهو ما ميثل عبء عمـل إمجـايل يقـدر               
حتــدد الفئــات املــستهدفة واملعــايري العامــة ووتــضع الــسياسة خمططــا عامــا هلــذه العمليــة، . ســابق

وُتلـزِم الـسياسة    . لألهلية، وهو ما ستحدده بالتفصيل اسـتراتيجية للتنفيـذ جيـري وضـعها حاليـا              
مول  قائمـة املقـاتلني الـسابقني بالـش        أن تكـون  احلكومة بتحديث قاعدة البيانات احلالية لضمان       

  .واملصداقية والشفافية
ووضعت اهليئة املعنية برتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج برناجمـا منوذجيـا يتعلـق                  - ٣٦

ــة أوىل  ــألف بدفع ــن تت ــل ٥ ٠٠٠م ــابق مقات ــتعاجل أوضــاع  س ــسريح   س ــا للت ــع أنيام هم يف موق
وريـة لكـوت    واسـتهدفت العمليـة يف املقـام األول عناصـر مرتبطـة بـالقوات اجلمه              . أبيدجان يف

 سـُيعاد و. ديفوار كانت قد قاتلت إىل جانـب الـرئيس واتـارا خـالل أزمـة مـا بعـد االنتخابـات                    
 فــرد ٥ ٠٠٠ أولئــك املقــاتلني الــسابقني البــالغ عــددهم  فــرد مــن ٢ ٠٠٠إدمــاج مــا جمموعــه 

 إحلـــاق أفـــراد آخـــرين يف اخلدمـــة   يفســـُينظرنظـــام الـــسجون التـــابع للحكومـــة، يف حـــني   يف
 كـانون   ١٨وحـىت   . مارك، واملياه والغابات، وأيضا يف الشركات األمنية اخلاصة       إدارات اجل  يف

 امـرأة،   ٦٣ مقـاتال سـابقا، منـهم        ١ ١٩٤جرى نزع سالح وتسريح     كان قد   ديسمرب،  /األول
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 مقاتــل ســابق للعمــل يف الــسجون، بينمــا خيــضع      ٥٠٠وُنــشر . ســالحقطعــة  ٨٦١ُجمــع و
صـلة عمليـات نـزع الـسالح والتـسريح وإعــادة      ومـن املقـرر موا  . مقاتـل سـابق للتـدريب    ٤٤٣

عمليــة يف غيغلــو وبواكيــه  الواملوقعــان اللــذان حــددهتما  . اإلدمــاج يف أجــزاء أخــرى مــن البلــد 
جاهزان للعمليات؛ أمـا املواقـع الـستة املتبقيـة يف سـان بيـدرو، ومـان، وسـيغيال، وكورهوغـو،                     

  .٢٠١٣وبونا، وأبنغورو، فمن املتوقع إكماهلا حبلول منتصف عام 
ــة بــرتع الــسالح         - ٣٧ ــة املعني ــدعم للهيئ ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار ال وتقــدم عملي

الـسياسة الوطنيـة الـوارد ذكرهـا     والتسريح وإعادة اإلدماج مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية لتنفيـذ              
، وذلك بوسائل منها تقـدمي املـشورة بـشأن التخطـيط لعمليـات اإلحلـاق وإعـادة                  ٣٣الفقرة   يف

وتواصــل البعثــة أيــضا دعــم اللجنــة الوطنيــة املعنيــة   . لــى املــديني املتوســط والطويــل اإلدمــاج ع
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، اليت أجرت تسع عمليات خمصصة يف مجيع أرجـاء البلـد               

ــه   . للتـــشجيع علـــى التـــسليم الطـــوعي للـــسالح  ــا جمموعـ وخـــالل هـــذه العمليـــات، ُجمـــع مـ
  .الذخرية طلقة من ٦ ٣٢٣سالح و قطعة  ١١٢
ر وفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري  وتعمـــل عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوا    - ٣٨
ووفقـا  . احلكومة وممثلي القطاع اخلاص على بدء أنشطة تتعلـق خبلـق فـرص عمـل للـشباب                 مع

 يف املائــة مــن الــسكان  ٦٠ تــشري التقــديرات إىل أنصــدر مــؤخرا عــن البنــك الــدويل،   لتقريــر
  .أو ناقصو العمالةعن العمل  سنة عاطلون ٣٥ و ١٥  أعمارهم بنيتتراوح

  
  استعادة سلطة الدولة  - سادسا 

، بــدور هــام احملليــةاللجــان األمنيــة احملــافظون واضــطلعت الــسلطات احملليــة، وال ســيما   - ٣٩
علـق  تتإدارة املسائل املتصلة باألمن اليت تؤثر على السكان، واليت غالبـا مـا تـرتبط مبنازعـات                 يف

وقد أُنـشئت جلـان لإلنـذار املبكـر والتوعيـة يف معظـم املقاطعـات واحملافظـات                  . األراضيحبيازة  
. منها ما زال يفتقر إىل الوسائل الـيت متكنـها مـن العمـل بـشكل كامـل       الفرعية، رغم أن الكثري   

وتــدعم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار الــسلطات احملليــة، بوســائل منــها بنــاء قــدرات  
ات يف جمال إدارة اخلدمات العامة وإدارة الرتاعات وحلها، وذلك بالتعاون مـع             سلطات احملافظ 
وواصــلت األمــم املتحــدة، مــن خــالل صــندوق بنــاء الــسالم، دعــم العمليــات . وزارة الداخليــة

  .األساسية إلعادة تأهيل احملافظات ومكاتب الشرطة والدرك وجتهيزها
درتــه علــى العمــل يف مجيــع أحنــاء البلــد وقــد اســتعاد جــزء كــبري مــن إدارة الــضرائب ق  - ٤٠

ومـع ذلـك،    . وأعيد فتح مكاتب اجلمارك يف العديد من املواقع يف مشال كوت ديفـوار وغرهبـا              
ال يزال وجود موظفي اجلمارك حمدودا علـى طـول احلـدود مـع ليربيـا، حيـث تواصـل القـوات              
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 كـذلك أن عناصـر   ولـوحظ . اجلمهورية لكوت ديفوار احتالل بعض املرافـق التابعـة للجمـارك     
وعلـى الـرغم مـن االفتقـار إىل         . القوات اجلمهورية لكوت ديفوار ترافق ألوية اجلمـارك املتنقلـة         

املوارد، الذي يعوق حتقيق الكفاءة، تتوىل الـسلطات املعنيـة، بـشكل عـام، حتـصيل اإليـرادات،                  
  .على الرغم من استمرار حوادث ابتزاز املال بالتهديد والعنف

  
   اإلنسانحقوق  - سابعا  

 فقــد ســجلت العمليــة   . ا شــديد ا قلقــ  تــثريزال حالــة حقــوق اإلنــسان يف البلــد    تــال   - ٤١
 ة حالـ ٣٨٢  ابتـزاز وسـطو و  لـة  حا٢٢ و تعذيب أو سوء معاملـة،  ة حال٧٢عملية قتل و     ٥٧

 عناصـر   منـهم ن،  و أفـراد مـسلح    هـم نتـهاكات   ومن كانوا يرتكبون هذه اال    . اعتقال غري قانوين  
ــوار   يف  ــة لكــوت ديف ــوات اجلمهوري ــة  الق ــن مجاع ــدوزو، وم ــثريين يفال ــان   م ــن األحي  كــثري م

خـالل  كانـت تقـع   وتفيد التقارير بأن العديـد مـن االنتـهاكات    .  مع السكان احملليني مواجهات
القـوات  مـن    اجنـود  أن   واألهـم مـن ذلـك،     . قوات األمن الوطين  اليت تقوم هبا    عمليات التفتيش   

خــالل ة منــازل تقريبــا رق عــشرحبــأغــسطس، / آب١٤يف قــاموا، ار اجلمهوريــة لكــوت ديفــو
رتكيب هجـوم   ملـ  قـدموا املـساعدة   ، بـدعوى أن الـسكان        بيهيكـان  يف قرية أجروها  عملية تفتيش   

وقـد تعـرض عـدد    . قـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار    ُشّن على نقطـة حدوديـة جمـاورة تابعـة لل     
د أمـن الدولـة     يـ هتدبدعوى ضلوعهم يف    ل  لتخويف واالعتقا لأنصار احلزب احلاكم السابق      من
بعـض املعـتقلني للتعـذيب    وتعـرض  .  فتـرة مـا بعـد االنتخابـات      اليت جرت يف  العنف  يف أعمال   و

  . من ضروب سوء املعاملة ذلكوغري
أكتوبر، أخرجت ست جثـث مـن مقـربة مجاعيـة يف دويكـوي              / تشرين األول  ١١يف  و  - ٤٢
. ) أعـاله  ٣الفقـرة   انظـر   ( ،يوليه/ متوز ٢٠جوم يف   الذي تعرض هل  خميم نيهيبلي   بالقرب من   تقع  

وتتــوىل حاليـا التحقيــق يف دعــوى   ،فحــص طــب شـرعي إجـراء  وقـد طلبــت الـسلطات احملليــة،   
ــراد    ــنني مــن أف ــة لكــوت ديفــوار يف   ضــلوع اث ــلأعمــالالقــوات اجلمهوري ــيت حــدثت  القت .  ال

 حبالـة حقـوق اإلنـسان      مم املتحدة املـستقل املعـين     األخبري  حث   ،أكتوبر/ تشرين األول  ١٢ يفو
علـى إجـراء حتقيـق كامـل     ،  خالل زيارتـه الثالثـة إىل كـوت ديفـوار          احلكومة، يف كوت ديفوار  

ــة  ــاة إىل العدال ــار. يف احلــادث وتقــدمي اجلن األمــني العــام املــساعد حلقــوق  قــام هبــا  ةوخــالل زي
ــاين    ــشرين الث ــوار يف ت ــسان إىل كــوت ديف ــوفمرب/اإلن ــرت   ،ن ــدمي م ــى تق ــة عل كيب  حــث احلكوم

 التدابري الالزمة ملنع حـاالت االحتجـاز        واختاذاالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان إىل العدالة،       
  . واملعاقبة عليهاوالتعذيب التعسفي
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ــوق اإلنــــسان       و  - ٤٣ ــة الوطنيــــة حلقــ ــانون املتعلــــق باللجنــ ــس الــــوزراء القــ ــد جملــ  اعتمــ
علقـة مبركـز املؤسـسات الوطنيـة      تثـل ملبـادئ بـاريس املت      ميغـري أن الـنص ال       . سبتمرب/أيلول ٦ يف

  .هالتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وطرق عمل
  

  العنف اجلنسي    
ســيما يف األجــزاء  العنف اجلنــسي، ال مــثري للقلــق يف مــا يتــصل بــ منــطوجــود لــوحظ   - ٤٤

  إىل القيـــام،الف مـــن النـــساء يف دويكـــوياآل دفـــعممـــا وهـــو الـــشمالية والغربيـــة مـــن البلـــد، 
ــوز ١٨ يف ــه/مت ــى  احتجــاجظــاهرة مب ،يولي ــاد مظــاهر عل ــسي  ازدي ــف اجلن ــرض   العن ــذي تتع ال
مـا يزيـد     منـها اغتصاب خالل عمليات سطو مـسلح،       عملية   ٩٠ فقد أبلغ عن وقوع   . املرأة له

ر ال تتجــاوز أعمــارهم ثــالث وكــان مــن بــني الــضحايا قــّص. مجــاعي اغتــصابة حالــ ٢٠عــن 
ــال   . ســنوات ــرغم مــن اعتق ــى ال ــسبت   ١٩وعل ــذين ن ــيهمشخــصا مــن ال  جــرائم ارتكــاب  إل

 باعتباره اعتداء غـري الئـق،        أكثر رأفة  بأحكاميعاقب عليه   االغتصاب  زال  ي الاالغتصاب هذه،   
  اسـتخراج   عالوة على ذلك، فـإن ارتفـاع تكلفـة         . اإلفالت من العقاب    حالة  مما يسهم يف   وهو

مسيـة،  تقـدمي شـكاوى ر    ب العديـد مـن األسـر        حـال دون قيـام    )  دوالر ١٠٠ حنـو (شهادات طبية   
ــةالتــسوية ال عــن طريــقبعــض حــوادث االغتــصاب  وعوجلــت  عملــها  العمليــةوواصــلت . ودي

 بالتعاون مع عدة جهـات،      أنشطة تدريب بقيامها بتنظيم    عنف جنسي،    أجل وقوع أعمال   من
منظمـة  عـن طريـق    اهلواتـف اخللويـة   ا مـن ووزعت العملية أيضا عدد.  قوات األمن الوطين  منها

  .االتصال بالسلطات احملليةمساعدة من  إىل الاليت حباجةالنساء نسائية لتمكني 
  

  محاية الطفل    
ملــرتكيب االنتــهاكات اجلــسيمة   الــيت تتيــسر  فــالت مــن العقــاب   ال تــزال حــاالت اإل   - ٤٥
 تـثري ألطفـال،  يف ما يتعلـق با األطفال، فضال عن انعدام املساءلة والشفافية يف إدارة العدالة     ضد

االنتــهاكات حالــة مــن  ٩٤ توثيــق ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، خــالفقــد مت،. شــواغل كــبرية
وأربـع عمليـات     ،مخس عمليات اختطاف  واغتصاب وعنف جنسي،    ة   حال ٦٠ منهااجلسيمة،  

انفجار قنابـل يدويـة وذخـائر غـري منفجـرة،           جراء  تشويه،   عملية قتل و   ٢٣  و ،مدارساحتالل  
العمليــة الــدعم وقــدمت . قــاط تفتــيش عنــد نحــالتني اســتخدمت فيهــا مجاعــة الــدوزو أطفــاالو
ألفراد مـن احلكومـة وقـوات األمـن الوطنيـة ومنظمـات اجملتمـع            التوعية وبناء القدرات     جمايل يف

  . فردا٢ ١٩٧ املدين يبلغ عددهم
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  وسائط اإلعالم    
الراميـة إىل بنـاء قـدرات وسـائط اإلعـالم اإليفواريـة هبـدف               أنـشطتها   واصلت العمليـة      - ٤٦

.  الـسياسية  األحـداث يف تغطيـة    لـديها   ملـسؤولية   زيـادة اإلحـساس با    قيـات املهنيـة و    تعزيز األخال 
ــة  ــاء البلـــد بـــث  ONUCI-FMوواصـــلت إذاعـ ــة  عـــنمعلومـــات للـــسكان يف مجيـــع أحنـ  احلالـ

اإلذاعــة هيئــة  مــع اتفــاق ومت التوصــل إىل. لــسالم واملــصاحلة التــرويج ل و،ديفــوار كــوت يف
  .للعملية فيهارامج  بلبثالوطنية والتلفزيون اإليفوارية 

  
   اإلنسانية واالقتصاديةاألوضاع  - ثامنا  

  أثنــاء أزمــة مــا بعــد االنتخابــات الــذين شــردواعلــى الــرغم مــن أن أغلبيــة األشــخاص    - ٤٧
اسـتمرار  وقـد وقـف      . شـخص مـشردين    ٨٠ ٠٠٠ ال يزال ما يصل إىل     إىل ديارهم،    عادوا قد

إمكانيـات   قلّـة  ، مبـا يف ذلـك  عادة سلطة الدولة استيففعالية  حتقيق  الشعور بانعدام األمن وعدم     
عـودة مـستدامة لألشـخاص     حتقيـق    عائقـا أمـام   حلصول على اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية،         ا

املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان لألشـخاص املـشردين         وقد قام   . املشردين داخليا والالجئني  
أن املـشردين داخليـا ال يزالـون يعيـشون          يوليه، ووجـد    /داخليا بزيارة إىل كوت ديفوار يف متوز      

 علــى الــرغم   ، وأن احتياجــاهتم واحتياجــات اجملتمعــات الــيت تستــضيفهم،    يف ظــروف صــعبة 
 .كانت ملحةتفكيك املخيمات،  من

بـصفة   املتـأثرين، لـسكان  لملـساعدة  ا  تقدمياإلنساينيف اجملال وواصلت اجلهات الفاعلة     - ٤٨
، متويـل   ديـسمرب / كـانون األول   ١٨وبـدأ، اعتبـارا مـن        .ا يف غرب كوت ديفوار ومشاهلـ      رئيسية
 شـد  مليـون دوالر مطلـوب لالسـتجابة لالحتياجـات اإلنـسانية األ            ١٦٠ن مبلـغ     يف املائة م   ٦٠

  حاليـا علـى     اجملتمـع اإلنـساين    يعكـف و. د حمدد يف النداء املوحـ     كما هو  ،٢٠١٢إحلاحا للفترة   
يــتم ، يف حــني ٢٠١٣انية املتبقيــة يف عــام إعــداد إطــار اســتراتيجي ملعاجلــة االحتياجــات اإلنــس 

احلكومـة  عمليـة تنـسيق تتـوىل        إىل الـشؤون اإلنـسانية   تنـسيق   ل هيكـل دويل  االنتقال تدرجييا من    
  .زمام القيادة فيها

انـتعش النـشاط االقتـصادي بقـوة        فقـد    .قويـا داء االقتـصادي يف كـوت ديفـوار         ظل األ   - ٤٩
 وبعـد   ،عـن األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات         جنـم   الـذي   نكمـاش   االأكرب مما كان متوقعا عقب      

 يف أواخــر  ،بلــوغ نقطــة اإلجنــاز يف إطــار املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون         
  .يونيه/حزيران
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 / أيلـول ١٩وقام وفد من صـندوق النقـد الـدويل بزيـارة كـوت ديفـوار يف الفتـرة مـن                       - ٥٠
 تقـدم يف تنفيـذ اإلصـالحات اهليكليـة        إحراز   الحظ   يث، ح أكتوبر/ تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   
ووجـد  .  التجاريـة  األنـشطة العديد منها إىل تعزيز إدارة املالية العامـة وحتـسني منـاخ             اليت يسعى   

مواتيــة، يف حــني ُيتوقــع أن تــؤدي خطــة      ٢٠١٣عــام هنايــة توقعــات النمــو حــىت   أن  الوفــد
ــ احلكوماالســتثمار ــز ة ي ــزاالســتثمار اخلــاص و إىل حتفي ــصادي ومواصــلة ه،تعزي  . التوســع االقت

علـى  مـل   علق فـرص    خل  احلاجة ستنشأ إىل إجراء مزيد من اإلصالحات       والحظ الوفد أيضا أن   
علـى   ورفـع مـستويات املعيـشة        ،لفقـراء ا لإلنفـاق لـصاحل   التمويل  إمكانات  وزيادة  نطاق واسع   

إصــالح صدد يف هــذا الــاألولويــات الرئيــسية ومــن .  مــن أجــل شــعب كــوت ديفــوارحنــو أعــم
 ،اإلدارة املاليـة العامـة    وحتسني إدارة الديون حلماية      وإصالح القطاع املصريف،   ء،قطاع الكهربا 

بــذل  و، األجــور ميزانيــةدارةإل اســتراتيجية واعتمــاد ،د حتديــد أســعار الوقــورونــة يفامل واعتمــاد
  . التجارية على نطاق أوسعاألنشطة حتسني مناخ من أجلجهود 
، وتلت ذلك زيـارة     سبتمرب/ أيلول ٥لبنك الدويل بزيارة كوت ديفوار يف       رئيس ا وقام    - ٥١

تحديــد ل ،أكتــوبر/ تــشرين األول٤ســبتمرب إىل / أيلــول٢٣ مــن  يف الفتــرةتقنيــةقامــت هبــا بعثــة 
األولويـات  ومـن  . لبنك الدويل اجلديدة لبناء الدولة وتوطيد الـسالم  اأولويات تنفيذ استراتيجية    

ــار  ــذا اإلط ــدمي ا،يف ه ــدعم  تق ــال ل ــدين  يف جم ــسجيل امل ــاج  ،إدارة األراضــي، والت ــادة إدم  وإع
  جوزيــه مانويــل باروســو، قــامأكتــوبر، / تــشرين األول٢٥يف و. املقــاتلني الــسابقني والــشباب 

حلكومــة لــدعم امليزانيــة مببلــغ توقيــع اتفــاق مــع الرئــيس املفوضــية األوروبيــة، بزيــارة أبيــدجان  
 .يورومليون  ١١٥

 الثـاين لـألداء     هستعراضـ اصـندوق النقـد الـدويل       أكمـل   نـوفمرب،   / الثاين  تشرين ٣٠يف  و  - ٥٢
التـسهيل االئتمـاين    مـن مرفـق     دعم  الـذي يتلقـى الـ     ربنـامج   الاالقتصادي لكوت ديفوار يف إطار      

وبـذلك سيـصل جممـوع      .  مليـون دوالر   ١٠٠صرف مبلـغ يعـادل      القيام فورا ب  تمكني  لاملمدد،  
  . مليون دوالر حىت اآلن٣٢٤ب إىل  يف إطار هذا الترتياملنفقةاملبالغ 
 / كــانون األول٥ و ٤ يف ،لفريــق االستــشاري يف بــاريس  عقــده اوخــالل اجتمــاع    - ٥٣

باليـني دوالر  مثانيـة   تعهدت اجلهات املاحنة بتقدمي أكثر من ،شارك فيه ممثلي اخلاصوديسمرب،  
 إىل عـام  ٢٠١٣م  للفتـرة مـن عـا   ،كـوت ديفـوار  للسد الفجوة يف متويـل خطـة التنميـة الوطنيـة         

  .، وهو ما يتجاوز توقعات احلكومة٢٠١٥
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  همسالمة موظفي األمم املتحدة وأمن  - اتاسع  
ــة اهلــشة،  شــكلت   - ٥٤ ــة األمني ــةاحلال ــدا  ب مقترن ــ ارتفــاع معــدل اجلــرائم العنيفــة، هتدي ا أمني

عـن وقـوع    أُبلغ  االستعراض،  ب املشمولةوخالل الفترة   .  ملوظفي األمم املتحدة ومنشآهتا    بالنسبة
، فــضال عــن ســبع حــوادث ســطو  املــساكنأربــع حــوادث ســطو علــىو،  واحــدةاعتــداءحالــة 

األمــم املتحــدة  قــد اختــذتو .مــوظفي األمــم املتحــدة يف أبيــدجانســيارات اســتهدفت وســرقة 
تـدخل  بوسـائل منـها فريـق ال       خماطر،   احلد مما تنطوي عليه هذه التهديدات من       إىل   هتدفتدابري  
  .الوكاالت الوطنية إلنفاذ القانونمن الذي يضم أيضا أعضاء ، و التابع هلااألمين

  
  نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  - عاشرا  

  العنصر العسكري    
 كـانون   ١٨ لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، يف           قـوام العنـصر العـسكري       بلغ    - ٥٥

ــسمرب /األول ــهم   ٩ ٥٥٠ديـ ــسكريا، منـ ــردا عـ ــديا و ٩ ٢٧٥فـ ــسكريا  ١٧٨ جنـ ــا عـ ، مراقبـ
ويف ضــوء التــدهور . فــردا ٨ ٨٣٧  وهــوأركــان، مقابــل حــد أقــصى مــأذون بــهضــابط  ٩٧ و
ت يف رسـاليت    يقـد أوصـ   ف،   املتالحقـة  احلالة األمنية يف كوت ديفوار، فـضال عـن التهديـدات           يف

ؤجـل  يأن  بـ  )S/2012/772( أكتـوبر / تـشرين األول   ١٦املوجهة إىل رئيس جملس األمن املؤرخـة        
 على النحو املبني يف القوام املـأذون        فردا ٩٥٥  مبقدار لعمليةل القوام العسكري    خفض  النظر يف 

إىل أن ُيفــرغ مــن التقيــيم املقــرر إجــراؤه     ) ٢٠١٢ (٢٠٦٢  جملــس األمــن قــرارمبوجــب بــه 
توصـيات بـشأن    منـها وضـع   أمـور وُينتظر أن يتضمن هـذا التقيـيم مجلـة        . ٢٠١٣ أوائل عام  يف

 احلالـة األمنيـة والتهديـدات       وقوامها، بناء علـى   راؤها يف هيكل العملية     التعديالت اليت ميكن إج   
علـى   فضال عن وضع نقاط مرجعية لقياس وتتبع التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق االسـتقرار                   ،السائدة

  . يف كوت ديفواراملدى البعيد
 بوجـه خـاص  يف غـرب كـوت ديفـوار،    التابعـة هلـا    وجود القـوات     العمليةعززت  وقد    - ٥٦
جيـري  و.  املـثرية للقلـق    املنـاطق غانوا وتابو، وذلك من أجـل تعزيـز محايـة املـدنيني يف               و فودي يف

 ،ليربيـا، وكـذلك يف أبنغـورو    مـع  لحـدود ل إضافية يف غرابو وبـارا املتامخـة  إنشاء خميمات  حاليا  
  .بالقرب من احلدود مع غانا

ــة  كــل يقــوم ويف إطــار التعــاون فيمــا بــني البعثــات،     - ٥٧ ــة اوبعمــن العملي ألمــم املتحــدة  ث
ويتطلـب هـذا تنـسيق دوريـات علـى جـانيب احلـدود              . أسبوعنيبعمليات مشتركة كل    ليربيا   يف

الــسلطات اإليفواريــة تــضم يف املراكــز احلدوديــة يليهــا عقــد اجتماعــات الليربيــة  - اإليفواريــة
ــراد   ــضال عــن أف ــة، ف ــة و مــن الوالليربي ــا  مــن عملي ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــشة،بعث ــائج  ملناق  نت
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 املروحيـة يف انتظار موافقة البلد املساهم بقوات بنقل الطـائرات         و .الدوريات وتبادل املعلومات  
، تواصـل هـذه الطـائرات عملياهتـا         عمليـة الاملسلحة الثالث من بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا إىل            

اجلانـب  وعلـى   استطالع على طـول احلـدود       مهمات  لقيام بدوريات جوية و   لانطالقا من ليربيا    
حتركــات علــى  ا رادعــاآلخــر منــها، يف املنطقــة الغربيــة مــن كــوت ديفــوار، حمققــة بــذلك أثــرا  

  . املشتبه فيها، على جانيب احلدودالعناصر املسلحة
 يف املنــشآت وضــع أمــين مــستقر احلكومــة يف تــوفري إىل ساعدة املــ أيــضا وتقــدم البعثــة  - ٥٨

مـع القـوات    بالتنـسيق    دوريـات    وتقوم بتسيري ،  الرئيسية يف أبيدجان ويف أماكن أخرى يف البلد       
  .اجلمهورية لكوت ديفوار والشرطة الوطنية وقوات الدرك

  
  عنصر الشرطة    

 فـردا،   ١ ٤٩٠ التابعـة للعمليـة   شرطة  الديسمرب، بلغ قوام عنصر     / كانون األول  ١٨يف    - ٥٩
حـد أقـصى    مقابـل   ،  شـرطيا  ٤٩٤ فـردا و     ٩٩٦ تـضم وحـدات شـرطة مـشكلة        سـت ويشمل  

ــه، منــشورةوحــدات الــشرطة املــشكلة  و.  فــردا١ ٥٥٥ وهــوون بــه مــأذ  يف أبيــدجان وبواكي
الـشرطة املتخصـصة البـالغ عـددهم        ومـن بـني مستـشاري       . ودالوا، وغيغلو وتاي وياموسوكرو   

إىل  فـردا  ١٨٤ نقـل ، مت   )٢٠١١ (٢٠٠٠ مبوجـب قـرار جملـس األمـن          أفراد املأذون هبم   ٢٠٥
  .التعينيقيد  فردا ٢١ال يزال ، يف حني العملية
ــد   - ٦٠ ــة مــسامه الواصــلت وق ــدرك    تها عملي ــوات ال ــة وق ــشرطة الوطني ــز قــدرات ال يف تعزي

املـشورة يف إجـراء     تقـدمي   أنـشطة تـدريب، و    واالضـطالع ب  ،  ةواحـد عمـل   قـع   ا يف مو  مبشاركتها
طب الشرعي، واحلماية املباشرة، وحقـوق      جماالت ال م التدريب املتخصص يف     وقُد. التحقيقات
عنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، وصـيانة النظـام             وال ومكافحة االبتزاز، واألخالقيات،  اإلنسان،  

تــدريب ب مــن صــندوق بنــاء الــسالم،  املقــدم مــن خــالل التمويــل،العمليــة أيــضاامــت قو. العــام
تقــوم و. مــن أفــراد الــشرطة الوطنيــة وقــوات الــدرك علــى خفــارة اجملتمعــات احملليــة  فــرد  ٤٠٠

 بتنفيـذ مـشروع جتـرييب يهـدف إىل تعزيـز            ،ية مـن االحتـاد األورويب     مساعدة مال العملية، بفضل   
  .املهنيةهتا كفاءو  الشرطةثقة السكان يف الشرطة وكذلك حتسني أخالقيات

اشـتركت  دعم اجلهود الرامية إىل التصدي للتهديدات على الصعيد دون اإلقليمـي،            ول  - ٦١
رميــة ومكتــب األمــم املتحــدة لغــرب  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلمــععمليــة ال

عــرب  معنيــة بــاجلرائم وضــع خطــة عمــل مــن أجــل إنــشاء وحــدة يف كــوت ديفــوار   يف أفريقيــا 
وواصــلت العمليــة أيــضا تقــدمي الــدعم إىل احلكومــة يف تنفيــذ مبــادرة ســاحل غــرب    . وطنيــةال

ــيم   ــا وتنظ ــالث أفريقي ــة ث ــار املدورات توجيهي ــادرة يف إط ــضباط ب ــدرك  ل ــوات ال ة مكافحــوق
  .، فضال عن الوحدة الوطنية ملكافحة االبتزازيةالوطناالستخبارات املخدرات و
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  العنصر املدين    
ــدرات          - ٦٢ ــوارد والق ــم املتحــدة القطــري، ويف حــدود امل ــق األم ــع فري ــق م ــاون الوثي بالتع

 املـوظفني املـدنيني يف بعـض        يف كـوت ديفـوار قوامهـا مـن         عملية األمم املتحدة     عززت ،املتاحة
سـيما فيمـا يتعلـق     تب امليدانية هبدف النهوض بتنفيذ والية العملية على الـصعيد احمللـي، ال     املكا

 مكتبــان  الــواقعتني غــريب كــوت ديفــوار،   يف غيغلــو وتوليبلــو نــشئ، فقــد أُ. حبمايــة املــدنيني 
عمليــة وفريــق ونفــذت ال. يف مواقــع العمــلاألمــم املتحــدة القطــري يــشتركان والعمليــة وفريــق 

 يوما، بالتنسيق الوثيق مـع الـشركاء   ٩٠ة القطري أيضا خطة عمل مشتركة مدهتا   األمم املتحد 
  . املثرية للقلقاملناطق تنفيذ الوالية يف هو تعزيز وكان هدفهاالوطنيني، 

  
  املالحظات - حادي عشر

أشـعر باألمـل إزاء      األزمة العنيفة الـيت أعقبـت االنتخابـات،          تلت مثانية عشر شهرا     بعد  - ٦٣
 يف مواجهـة مرحلـة    يقـف البلـد   ف.  جبـهات  عـدة  يف يبتقـدم نـس   ه كـوت ديفـوار مـن        ما أحرزتـ  

فال بد مـن اختـاذ      ،  اكون مستدام ي  أن التقدم احملرز فإذا أريد هلذا    .  تبشر خبري  وإن كانت صعبة،  
 وال بــد مــن التــصدي .قــرارات حامســة يف جمــاالت األمــن واملــصاحلة واحلــوار الــسياسيوتنفيــذ 
ــة لأيــضا   وخاصــةيف كــوت ديفــوار، الــيت حتــدث لألزمــات العنيفــة املتكــررة  ألســباب اجلذري

  .املسائل املتعلقة باألراضي
صدي للتحـديات األمنيـة والـشروع       يف التـ  قـدرة قياديـة فـذة       قد أظهـر الـرئيس واتـارا        ل  - ٦٤
األمـر   خـاص بإنـشاء جملـس األمـن الـوطين،            وجـه رحـب ب  إنين أ و. أساسية تإجراء إصالحا  يف

تـسريح  والسالح الـ  إصـالح قطـاع األمـن ونـزع         هامـة بـشأن   اسـتراتيجيات    اعتمـاد    الذي يـّسر  
ونـزع    إىل تسريح املقاتلني السابقني    يهدفمشروع جترييب   بدأ تنفيذ   دماج، يف حني    اإلوإعادة  

يف مجيـع أحنـاء      سـلطتها تـدرجييا       الدولـة  تـستعيد  عالوة على ذلك،     .سالحهم وإعادة إدماجهم  
  .معية الوطنيةاجلبينما العمل سارٍ يف البلد، 
مت تكثيــف اجلهــود ، وقــد  االنتعــاشمــاض علــى مــسار ســريع حنــو حتقيــقاالقتــصاد إن   - ٦٥

مــثرية معــدالت النمــو ف.  النمــو االقتــصادي والتنميــة حتقيــقحنــوقــدما البلــد ب املــضيالراميــة إىل 
مـن جانـب القطـاعني    سـتثمار  با مشفوعة وطنية طموحة إمنائيةنابعة من خطة    فهي  ،  لإلعجاب

وإن االســتجابة القويــة الــيت أبـــداها     . دوليــة اتساعدمبـــتخفيــف الــدين و  بعــام واخلــاص، و  ال
 الذي يقدمـه   املتني يعكس الدعم    ،يف باريس املعقود   الفريق االستشاري    عاملاحنون، أثناء اجتما  

  .ا وقيادهتهاشعبوكوت ديفوار، لاجملتمع الدويل 
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العديــد صــادقني لــدى  واســتعداد التــزاموجــود  تعكــس الرائعــةمجيــع هــذه اإلجنــازات   - ٦٦
يـسوده  طـي صـفحة املاضـي والعمـل معـا حنـو حتقيـق مـستقبل                 لقادة كوت ديفوار وشعبها      من
أن احلكومـة، رغـم مـضي       أيـضا   يـذكرنا   استمرار العنـف    غري أن   . االستقرار واالزدهار من و األ

، حباجـة إىل  منيـة معاجلـة احلالـة األ  ، مبا يف ذلـك     إصالحات هيكلية رئيسية  البلد قدما حنو حتقيق     
 إجـراء علـى   ربهن  تـ هـي أيـضا حباجـة إىل أن          و .املـصاحلة تحقيـق   فيما يتعلق ب  أن تفي بوعودها،    

عمـل،  ال فـرص  هتيئـة  و،الفقـر طائلـة  احلد من ب ،حتسينات ملموسة يف الظروف املعيشية للسكان  
 للـــشباب، مبـــن فـــيهم املقـــاتلون الـــسابقون، وزيـــادة االســـتثمارات يف اخلـــدمات        وخاصـــة

  .لألزمات الصحة والتعليم يف املناطق املعرضة سيما الجتماعية، اال
 .يـــــتعني التـــــصدي هلـــــازال يـــــال ويف الوقـــــت نفـــــسه، هنـــــاك حتـــــديات رئيـــــسية   - ٦٧
أغـسطس  / موجـة مـن اهلجمـات بـني آب          حـدوث  التطـورات اإلجيابيـة   هـذه    زخم من حد قدف

د مــع غانــا وليربيــا، علــى طــول احلــدووقعــت وادث حــباإلضــافة إىل ، أكتــوبر/األول وتــشرين
وإنـين أديـن   . تـدمري املمتلكـات   إىل  الـسكان و  بـني   وتـشريد   ات  وإصـاب وقوع وفيات    إىل   وأدت

علـى خمـيم    الـذي ُشـن     اهلجوم  كـ تلـك الـيت تـستهدف املـدنيني،         سواء  ومجيع اهلجمات العنيفة،    
قـوات  و  أاملنشآت التابعة للحزب احلاكم السابق      أو  لمشردين داخليا يف غريب كوت ديفوار،       ل

 إثـارة اخلـوف     الـيت يـراد هبـا      ،أعمـال العنـف تلـك     ف .اهلياكل األساسية احليوية   وأاألمن الوطنية   
حتديد اجلنـاة   العمل من أجل    أدعو احلكومة إىل    وإنين  . توقفت جيب أن    ، استقرار البلد  زعزعةو
 وأحــث أيــضا مجيــع األطــراف الــسياسية الفاعلــة ووســائط اإلعــالم علــى االمتنــاع. تهمحماســبو

  .العنف ريضية تثري التوترات أو حترض علىاستخدام أي لغة حت عن
 علــى عناصــر املعارضــة أن تلــك اهلجمــات أبــرزت قــدرة جيــدة لــدى   وباإلضــافة إىل  - ٦٨

مؤسـسات  يف  ضعف والقـصور    الـ  فقـد أظهـرت مـواطن     عـسكري،   ال شبه   التنظيم على املستوى  
قطاع األمن أمر أساسـي لتحقيـق سـالم         فعال يف    إصالح   فإجراء. األمن وإنفاذ القانون الوطنية   

 إصـالح   عمليـات لتعجيل بتنفيـذ على اوأحث احلكومة واجلهات املعنية الرئيسية   .نيدائم أمنو
، مـع وضـوح    ومهنيـة  منظمـة  مجهوريـة  إىل إنـشاء قـوات مـسلحة      هتـدف   قطاع األمن   كبرية يف   

 علـى محايـة املـدنيني      درة أكثر فاعلية، وتتوافر هلما الق     شرطة ودرك وقوة   ؛التسلسل القيادي  يف
صـالح  إل إنشاء جملس لألمـن الـوطين ووضـع اسـتراتيجية            يشكل ويف حني    .يف مجيع أحناء البلد   

إلجـراءات    إنـشاء آليـة    أشـجع احلكومـة علـى النظـر يف        تني، فإنين    إجيابي خطوتنيالقطاع األمين   
 مسـيجري اسـتيعاهب  ين  بالنـسبة جلميـع األفـراد الـذ     ةتتسم بالـشفافية واالسـتدام    والتعيني  التدقيق  

ادرات ــــوهنــاك حاجــة أيــضا إىل إعطــاء األولويــة للمب. يف مؤســسات قطــاع األمــنتعيينــهم  أو
 .اـــ  وفيمـا بينه   ة والـدرك والقـوات املـسلحة،      ـــ الشرط واتـــل ق ــداخة  ـــز الثق ـــة إىل تعزي  ــالرامي
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أود و. اع األمـن  ــــ ن إصـالح قط   ة الـسكان بـشأ    ــــ ة إىل توعي  ــــ ود الرامي ـــراع باجله ـــاإلسوجيب  
  .دعمهم هلذه العمليات احليويةتقدمي ة ـــ مواصلإىلني ــأن أدعو الشركاء الدوليا ــأيض
 هميف جمـال نـزع سـالح املقـاتلني الـسابقني وتـسرحي            مبـا أحـرز مـن تقـدم         أرحب  إنين  و  - ٦٩

ــسري     ، والهموإعــادة إدمــاج  ــسالح والت ــرتع ال ــة ب ــدة معني ــشاء ســلطة وحي ح وإعــادة ســيما إن
مرحلــة وضــع  احلكومــة اآلن بــسرعة مــن أن تنتقــلوجيــب .  واعتمــاد سياســة وطنيــة،اإلدمــاج
الـيت  عـدد القـوات     و نطاق يتناسـب     على و ، التنفيذ الفعلي على أرض الواقع      مرحلة إىلاملفاهيم  

عمليـة األمـم    ل تتـيح  أن    علـى  وأحـث احلكومـة   . ا وإعادة إدماجهـ   ا وتسرحيه ايتعني نزع سالحه  
، ففـي ذلـك مـا يـساعد          الوصول الكامل إىل قاعدة بيانات املقاتلني الـسابقني، اجلديـدة          املتحدة

، )٢٠١٢( ٢٠٦٢جملـس األمـن يف قـراره        و مـا دعـا إليـه        ــــ  علـى حن   ،ان مصداقيتها ـــى ضم ــعل
ي ــعلـى املـض   أيـضا   ة  ـــأشجع احلكوم و. اـــة سياسي ـــة تسريح متوازن  ـــعمليب القيامضمان  على  و
ـــرنام وضــع بيف ـــيوفج شــامل وجــامع  ــ ـــع إلفــرصال رــ ــسابقني،   ادة إدمــاجـ ــع املقــاتلني ال مجي
وأولئــك الــذين قــاتلوا إىل ا، ــــن األجانــب يف كــل مــن كــوت ديفــوار وليربي و املقــاتلفــيهم مبــن

دوزو متكن مجاعـة الـ   ة  ـــوأحث احلكومة على إجياد حلول فعال     .  الرئيس السابق  ،غباغبوجانب  
 واالمتثـال  ،ي اجملتمـع اإليفـواري   ــن ف ـــالصياديوهو دور    التقليدي   هايام بدور عودة إىل الق  من ال 

  .الصارم ملعايري حقوق اإلنسان
مهمــة بالغــة األمهيــة ملكافحــة  يــشكل وال يــزال تعزيــز املؤســسات القــضائية األخــرى    - ٧٠

يادة اإلفالت مـن العقـاب وكفالـة االسـتقرار واألمـن، واحتـرام حقـوق اإلنـسان واالمتثـال لـس                    
  .السجونخدمات تعزيز قدرة اجلهاز القضائي واللتزامها بوإنين أثين على احلكومة . القانون
القلق ال يزال يساورين إزاء اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك       غري أن    - ٧١

وأحــث .  منــها النــساء واألطفــال يعــانونالــيت ال تــزالحــاالت العنــف اجلنــسي واالغتــصاب،  
وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب علـى وجـه        ،  وفقاً اللتزاماهتا الدولية أن تكفل، لى  احلكومة ع 
ــسرعة  ــانون      وال ــهاكات الق ــسان وانت ــهاكات اجلــسيمة حلقــوق اإلن تقــدمي املــسؤولني عــن االنت

 إىل  اأدعـو احلكومـة أيـض     و. النظر عن انتماءاهتم الـسياسية    بصرف   ،اإلنساين الدويل إىل العدالة   
ــة   ــة إتاحـ ــارة اكفالـ ــزينزيـ ــسجونحملتجـ ــن  و،  يف الـ ــهم مـ ــيحاتمتكينـ ــفافة  توضـ ــة شـ  بطريقـ

مـساءلة  إىل  أن أؤكـد جمـددا دعـويت        وأود  .  فيما عـدا ذلـك     سراحهمإطالق   ، أو أوضاعهم عن
تلـك الـيت ارتكبـت       سـيما  وال  وحماكمتـهم،   ضـد املـدنيني    الـيت ارتكبـت   املسؤولني عن اجلـرائم     

 ســبعة مــن حفظــة قتــل حيــث بــاراك يف مــشردين داخليــا، وكــذللل وخمــيم نــاهيبليبونــون  يف
  .يونيه/السالم يف حزيران
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ــربز   - ٧٢ ــداث العنـــف  وتـ ــة أحـ ــضا موجـ ــشراء أيـ ــسياسية استـ ــوترات الـ ــسامات والتـ . االنقـ
. حقيقيـة مبذولـة مـن اجلميـع       وجهـودا   وسيتطلب التغلب علـى هـذه االنقـسامات إرادة سياسـية            

 يقـوم  الزيـارات الـيت   بـسبل منـها  ، ز املـصاحلة   لتعزي أرحب باجلهود اليت يبذهلا الرئيس واتارا     إنين  و
رحـب أيـضا باملبـادرات الـيت اختـذهتا          أو. ويقوم هبا أعضاء حكومته إىل أحناء خمتلفـة مـن البلـد           هبا  

بـشأن  توافق واسع النطـاق يف اآلراء        للسعي من أجل التوصل إىل    جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة     
.  مـع العديـد مـن جمموعـات الـشباب          وخاصـة الوطين،   على الصعيد االهتمام  اليت حتظى ب  املسائل  

تـدابري ملموســة   و تليهـا مبــادرات علــى وجـه الــسرعة هــذه اجلهـود  هنـاك حاجــة إىل أن تكثـف   و
أحـث احلكومـة علـى      إين  و.  املصاحلة على مجيع املستويات ويف مجيع اجلوانب       هتدف إىل تشجيع  

ملعارضة السياسية، مبا يف ذلك األحـزاب       مع ا بّناء   جهودها الرامية إىل الدخول يف حوار        أن تعزز 
اجملــال الــسياسي واألمــن أن تكفــل إتاحــة ، ووغريهــا مــن األحــزاب ة الــسابقةاكمــاحلالــسياسية 

احلـزب احلـاكم الـسابق       أدعـو ممثلـي   و. تحقيق االستقرار يف البلـد    لللجميع، وهو أمر ال غىن عنه       
  .واملصاحلة واراحلتعزيز وأحزاب املعارضة إىل االضطالع بدور بناء حنو 

 الدميقراطيـــة ةة فرصـــة لتعزيـــز العمليـــــــــة املقبلـــــح االنتخابـــات احملليـــــي أن تتيـــــينبغو  - ٧٣
 وإنين أحث احلكومة ومجيـع األطـراف     . املصاحلة الوطنية   حتقيق لمسامهة يف لكوت ديفوار و   يف

توقيتــها، لــك التحــضري لالنتخابــات املقبلــة، مبــا يف ذ أن تــؤدي عمليــات الــسياسية علــى كفالــة
ــة   ــصلة  واإلصــالحات االنتخابي ــة ذات ال ــدابري األمني ــه  إىل دعــم إجــراء تــصويت  والت حــر ونزي

  . واملصاحلة عملية التكاملتسهم يفأن دعا إليه جملس األمن، وعلى حنو ما سلمي، و
  زيــادة التعــاونلعملــهما مــن أجــل وإنــين أثــين علــى حكــوميت كــوت ديفــوار وليربيــا     - ٧٤

تعزيـز االتـصاالت    أمورا مشجعة تنتج عن     أيضا  وأرى  .  ذلك على أعلى مستوى    ، مبا يف  بينهما
تحركــات العناصــر للتــصدي بفعاليـة  ل أيــضا أساسـي  وهــذا التعــاون .بـني كــوت ديفــوار وغانـا  

 الـذين   إخـضاع أولئـك    وضـمان    ،املسلحة واألسلحة عرب احلدود وكذلك االجتار غري املشروع       
 التقـارير   إزاءوأشـعر بـالقلق     . لمـساءلة اجلنائيـة   لالسـتقرار   يقفون وراء هذه األنشطة املزعزعـة ل      

 داخل كـوت ديفـوار   ةأعضاء حكومة الرئيس غباغبو السابقمرتبطني بشبكات وأفراد املتعلقة ب 
تنطـوي علـى جتنيـد املقـاتلني     و يف متويل وتنفيذ أنشطة مزعزعة لالسـتقرار       الضالعني ها،وخارج

  .همالسابقني وتسليح
مــصدر قلــق بالنــسبة لكــوت ديفــوار واملنطقــة دون تــشكل دات ال تــزال هـذه التهديــ و  - ٧٥

الحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا        ا وتظـل مـشاركة   . عمومااإلقليمية  
وإنـين  . يف سـياق اسـتراتيجية دون إقليميـة       بفعالية تكتسب أمهية بالغة، وخاصة      واحتاد هنر مانو    

رئيس واتــارا، بــصفته رئــيس اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  الــالــيت يبــذهلا هود اجلرحــب بــأ
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 اخنفـاض عـدد اهلجمـات    منرغم على ال و. يف املنطقة دون اإلقليميةلألزماتأفريقيا، للتصدي  
حنـو هـذا   مزيد مـن االهتمـام     فينبغي توجيه   . يف اآلونة األخرية، ال تزال املناطق احلدودية متقلبة       

 أولئـك  بدعم من األمم املتحدة، من أجـل حتـسني ظـروف             احلكومات املعنية، جانب  من  األمر  
  .الذين يعيشون يف املناطق احلدودية

التـدابري األمنيـة وحـدها ال تكفـي         فـإن   أكـدت يف تقـاريري الـسابقة،        كنت قـد    ما  وك  - ٧٦
 على اختاذ تـدابري ملموسـة       تنياحلكومكلتا  وأود أن أحث    .  على احلدود مع ليربيا    احلالةملعاجلة  

نزع سالح املقاتلني السابقني وتـسرحيهم      كفالة  عزيز محاية املدنيني وتعزيز املصاحلة و     ومنسقة لت 
ــة األمــم املتحــدة   األمــم املتحــدة يف كــو  عمليــةوستواصــل. وإعــادة إدمــاجهم ت ديفــوار وبعث

هـذه الغايـة،     لتحقيـق    ليربيا دعم اجلهود اليت تبـذهلا الـسلطات الوطنيـة واملنظمـات اإلقليميـة              يف
  .تعزيز ترتيبات التعاون بني البعثاتمع مواصلة 

 العـسكريني وأفـراد    ومجيع أفراد العملية  ، بريت كوندرس،     ممثلي اخلاص  وأود أن أشكر    - ٧٧
 يهم املتواصــلني وتفــانهمالتـزام علــى الـشرطة واملــوظفني املـدنيني وفريــق األمــم املتحـدة القطــري    

 عـن تقـديري للبلـدان        أيـضا  أعـرب و.  يف كـوت ديفـوار      دائمـني   سالم واستقرار  إحاللدعم   يف
ــرطة    ــأفراد ش ــوات وب ــسامهة بق ــة    ،امل ــات اإلقليمي ــة واملنظم ــدان املاحن ــراف  و والبل ــددة األط املتع

  .البلد  هذاإىلالدعم الذي ال يقدر بثمن تقدم  غري احلكومية اليت ما فتئت واملنظمات
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  ١املرفق 
  

ة ــراد الـشرط  ـني وأفـ  ــعـسكري راد ال ـــ وام األف ــق: عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار         
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١٨يف 

  
 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 الشرطة وحدات الشرطة املشكلة اجملموع القوات ضباط األركان املراقبون العسكريون البلد

 – – –––– األرجنتني

 ١ ٣٥٧ ١٨٣ ١٦١٢ ١٣٠٩٢ بنغالديش

 ٥٧ – ٦٠٨٤٢٠٤٣٤ بنن

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

 – – ٤–١٣ الربازيل

 ٢٣ – ––––  بوركينا فاسو

 ٣٨ – –––– بوروندي

 ١٩ – –––– الكامريون

 ٩ – –––– كندا

 ٩ – –––– مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٣ – ٥–٤١ تشاد

 – – ٦––٦ الصني

 ٢٨ – –––– جيبويت

 ١٧ – –––– مجهورية الكونغو الدميقراطية

 – – ٢––٢ إكوادور

 ١٥ – ١١٧٥١٧٦– مصر

 – – ٣––٣ السلفادور

 – – ١––١ إثيوبيا

 ١٤ – ٦–٦– فرنسا

 – – ٣––٣ غامبيا

 ٥ – ٦٧٥٠٠٥١٣ غانا

 – – ٥––٥ غواتيماال

 ١٠ – ٣––٣ غينيا

 – – ٧––٧ اهلند

 – – ٢––٢ يرلنداأ

 ٢٦ ٤٩٠ ٠٧٩ ٠٦٠١ ٧١٢١ األردن



S/2012/964
 

24 12-65841 
 

 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 الشرطة وحدات الشرطة املشكلة اجملموع القوات ضباط األركان املراقبون العسكريون البلد

 ٤٠ – –––– مدغشقر

 – – ٣٣٨٥٨٨٦٤ مالوي

 – – ٣٧٢٣٧٢٦– املغرب

 – – ٢––٢ ناميبيا

 – – ٤–٣١ نيبال

 ٥٨ – ٥٤٩٣٢٩٤١ النيجر

 – – ٥١٦٣٦٩ نيجرييا

 – ١٤٩ ٤٠٠ ٣٧٨١ ١١١١١ باكستان

 – – ٩–٧٢ باراغواي

 – – ٣––٣ بريو

 – – ٥–٢٣ الفلبني

 – – ٢––٢ بولندا

 – – ٢––٢ مجهورية كوريا

 – – ٤––٤ مجهورية مولدوفا

 – – ٦––٦ رومانيا

 – – ١١––١١ االحتاد الروسي

 ١٦ – –––– رواندا

 ١٣ – ٩٧٤٨٨٥٠٤ السنغال

 – – ٣––٣ صربيا

 ٢١ – ٧٨٥١٧٥٣٢ توغو

 ١١ – ٧–٤٣ تونس

 ١٦ – –––– تركيا

 – – ٧–٥٢ أوغندا

 ٨ – –––– أوكرانيا

 – – ٤–٢٢ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٤ – ١––١ أوروغواي

 ١٣ – ٧–-٧ اليمن

 – – ١––١ زامبيا

 – – ١––١ زمبابوي

 ٤٩٤ ٩٩٦ ٥٥٠ ٢٧٥٩ ١٧٨٩٧٩ اجملموع 
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  ٢املرفق 
  

  خريطة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	التقرير المرحلي الحادي والثلاثون للأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بالقرار 2062 (2012) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2012، الــذي مــدَّد مجلس الأمــن بموجبــــه ولايـــة عمليــة الأمــم المتحدة فــي كــوت ديفوار حتى 31 تموز/يوليه 2013 وطلب إليّ فيه أن أقدم إليه تقريرا لمنتصف المدة عن الحالة في الميدان وعن تنفيذ ذلك القرار، وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. ويغطي التقرير التطورات الرئيسية التي حدثت منذ تقديم تقريري المؤرخ في 29 حزيران/يونيه 2012 (S/2012/506).
	ثانيا - الحالة الأمنية
	2 - ظلت الحالة الأمنية هشة منذ تقريري الأخير، وتدهورت بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، على نحو ما ذكرت في رسالتي إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر (S/2012/772). ومما يُثير القلق بوجه خاص الهجمات التي استهدفت قوات الأمن الوطني في أبيدجان ومحيطها، وعلى طول الحدود مع غانا وليبريا، وهدفت إلى زعزعة استقرار حكومة الرئيس الحسن درامان واتارا. وكانت هذه الهجمات إيذانا بتغير هام في دينامية الحالة الأمنية. وتفيد التقارير أن التخطيط لهذه الهجمات وتمويلها، وكذلك تنفيذها إلى حد ما، اضطلع به شبكات وأشخاص تابعون لأعضاء في الحكومة السابقة للرئيس غباغبو من داخل كوت ديفوار وخارجها، وتشير التقارير إلى أن بعضهم تم تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم في ليبريا. وقتل فيها أكثر من 60 شخصا وجرح كثيرون آخرون، منهم مدنيون، في حين تشرد الآلاف لفترة مؤقتة واستولى المهاجمون على أسلحة وذخائر. وأدت الهجمات إلى اشتداد حالة انعدام الثقة وعمقت الانقسامات في البلد، ولا سيما بين الحزب الحاكم والمعارضة السياسية. ووقع أيضا بعض الحوادث التي استهدفت أنصار الرئيس السابق غباغبو.
	3 - وفي حادث خطير، دفعت عملية سطو مسلح قتل خلالها خمسة أشخاص في دويكويه في 20 تموز/يوليه، مجموعة كبيرة من الشبان والدوزو (الصيادون التقليديون) إلى مهاجمة معسكر للمشردين داخليا في ناهيبلي، لاعتقادهم بأنه كان يؤوي بعض المشاركين في السطو. ودخل أفراد المجموعة المخيم عنوة، وكان بعضهم مسلحا بالعصي والسواطير، وأضرموا النار فيه، وكان هذا المخيم يؤوي عددا يصل إلى 000 5 شخص، بما في ذلك مؤيدون كثر للرئيس غباغبو. وقتل في هذا الحادث 11 شخصا، وجُرح 56، ودُمِّر المخيم. وقد استجابت قوات الأمن الوطني للحادث، في حين نسقت عملية الأمم المتحدة جهود الاستجابة الإنسانية وبدأت مبادرات لتخفيف حدة التوتر. وتقوم الحكومة وعملية الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات منفصلة.
	4 - وتشير التقارير إلى أن معظم الهجمات التي استهدفت قوات الأمن الوطني وقعت في أبيدجان ومحيطها في جنوب شرق كوت ديفوار. وشكلت ثلاثة حوادث وقعت في 5 آب/أغسطس بداية لسلسلة من الهجمات العنيفة قام المهاجمون فيها بسرقة أسلحة ومعدات. ففي أبيدجان، أطلق مسلحون النار على مركز تفتيش تابع للقوات الجمهورية لكوت ديفوار وعلى مركز شرطة في حي يوبوغون، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من قوات الأمن الإيفوارية وجرح عدد آخر منهم. وخلال حادث ثالث وقع في أبينغورو، حاولت مجموعة من المدنيين دخول معسكر للقوات الجمهورية لكوت ديفوار، حيث جردوا حارس المعسكر من سلاحه قبل أن تتصدى لهم عناصر القوات الجمهورية من داخل المعسكر.
	5 - ووقع أهم هجوم في 6 آب/أغسطس، عندما هاجمت جماعة مسلحة معسكر أكويدو للقوات الجمهورية الواقع في أبيدجان، حيث اقتحموا مستودعا للأسلحة، وسرقوا عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر، بينما بدأ آخرون إطلاق النار على الثكنات. وورد أن المهاجمين حصلوا على بعض الدعم من داخل المعسكر. وقتل في هذا الهجوم خمسة جنود من القوات الجمهورية وأحد المهاجمين وجُرِح 18 شخصا. ولجأ عدد كبير من جنود القوات الجمهورية بشكل مؤقت إلى معسكر عملية الأمم المتحدة المجاور. وفي وقت لاحق، ألقت القوات الجمهورية القبض على ستة مهاجمين.
	6 - ووقعــت هجمـــات أخــرى ضــد قـــوات الأمن الوطنــي، بما فـــي ذلــك هجـــوم في 8 آب/أغسطس، عندما أصيب أحد عناصر القوات الجمهورية وأحد المهاجمين بجراح خطيرة أثناء هجوم على مركز تفتيش تابع للقوات الجمهورية في أغبوفيل. وفي 15 آب/أغسطس، قام مسلحون بهجمات متزامنة على مركز تفتيش تابع للقوات الجمهورية، ومركز للدرك وسجن محلي في دابو. وقتل في تلك الهجمات ثلاثة مدنيين وجُرح أحد عناصر القوات الجمهورية، في حين أطلق 120 معتقلا، وفي وقت لاحق ألقي القبض على 31 منهم مرة أخرى. وأبلغ عن هجمات أخرى، في 25 آب/أغسطس قرب إيروبو، وقتل خلالها مدني واحد وجندي واحد من القوات الجمهورية واثنان من المهاجمين، وفي 20 أيلول/سبتمبر في أبيدجان، حيث قتل جندي واحد من القوات الجمهورية خلال هجوم على ثلاثة من مراكز الشرطة والدرك.
	7 - وأُبلغ عن هجوم آخر وقع عبر الحدود من ليبريا في 13 آب/أغسطس، حيث قامت مجموعة مسلحين بمهاجمة مركز حدودي في بيهيكان هويبلي غرب كوت ديفوار، وقتل أثناءه أحد المهاجمين وجُرح ثلاثة من عناصر القوات الجمهورية. واستولى المهاجمون على أسلحة وسيطروا لفترة مؤقتة على المركز، في حين لجأ بعض جنود القوات الجمهورية إلى الجانب الليبري من الحدود. وفي 14 آب/أغسطس، أصيب ثلاثة جنود من القوات الجمهورية أثنــاء هجـــوم على مركز تفتيش تابـــع للقـــوات الجمهورية في باكوبلي بالقرب من توليبلو.
	8 - وفي 20 أيلول/سبتمبر، أُبلغ عن وقوع أول حادث عبر الحدود في منطقة الحدود مع غانا في نوي. وفيه قام مهاجمون مسلحون، كانوا قد عبروا الحدود بالزوارق، بمهاجمة مركز للقوات الجمهورية. وقتل ثمانية مهاجمين، وفي وقت لاحق ألقي القبض على 14 شخصا ممن يشتبه تورطهم في الحادث، في حين ورد أن الآخرين فروا إلى غانا. وردا على الهجوم، أغلقت الحكومة الإيفوارية بصورة مؤقتة الملاحة الجوية والحدود البرية والبحرية مع غانا. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، قتل مهاجم واحد وجرح ثلاثة عناصر من القوات الجمهورية خلال هجمات منفصلة على مراكز للشرطة وللقوات الجمهورية في بونوا.
	9 - وبينما لم ترد تقارير عن وقوع هجمات كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر، ففي 16 كانون الأول/ديسمبر، قتل عنصران من القوات الجمهورية وأصيب مدني واحد بجراح خطيرة خلال هجوم على مركز للقوات الجمهورية في أغبوفيل. وفي حادثين منفصلين وقعا في 21 كانون الأول/ديسمبر، قتل أحد المحتجزين المدنين في هجوم على مركز للدرك في أبيدجان، وأصيب عنصران من القوات الجمهورية بجراح في هجوم نفذ على مركز تابع للقوات الجمهورية في أغباو.
	10 - ووقع أيضا هجوم على أحد المرافق الرئيسية للهياكل الأساسية في أبيدجان في 15 تشرين الأول/أكتوبر. حيث اقتحمت مجموعة مؤلفة من حوالي 50 مسلحا المحطة الكهروحرارية في أزيتو، فألحق ذلك أضرارا بإحدى العنفات وبخزاني مياه. وقامت قوات الأمن الوطني في وقت لاحق بالقبض على تسعة مشتبه فيهم، وجميعهم من العناصر العاملة في الجيش والشرطة والدرك.
	11 - وعلى الرغم من أن معظم الهجمات استهدفت مواقع حكومية، ففي 18 آب/أغسطس، ووسط تصاعد التوتر في أبيدجان، هاجمت مجموعة مجهولين مقر حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الحاكم سابقا، وهو ما أسفر عن جرح اثنين من أنصار الحزب وإلحاق أضرار بالممتلكات. وفي 19 آب/أغسطس، قام مجهولون بنهب دار الطباعة سايكلون (Cyclone) التابعة للحزب في أبيدجان وأحرقوها.
	12 - وردا على الهجمات، أنشأت قوات الأمن الوطنية عددا من مراكز التفتيش، وعززت وجودها في أبيدجان ومحيطها وعلى طول الحدود مع غانا. وأثناء عمليات تفتيش عديدة، ألقي القبض على أكثر من 500 شخص، من بينهم شخصيات رئيسية من المعارضة، وهو مما أثار مخاوف بشأن القسوة التي تتعامل بها القوات الجمهورية، فالكثير من الاعتقالات لا تتم وفقا للإجراءات القانونية.
	13 - ووقع عدد لا يستهان به من المواجهات بين المجتمعات المحلية، كانت تدور غالبا حول قضايا حيازة الأراضي، ومعظمها مواجهات بين ما يسمى بالمجتمعات الأصلية والمجتمعات غير الأصلية، ولا سيما في غرب وشمال كوت ديفوار. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وإصابة 55 آخرين بجراح. وأُلحقت كذلك أضرار بالممتلكات أو دمرتها. وتدخل في كثير من هذه الحوادث جنود في القوات الجمهورية أو أشخاص من جماعة الدوزو، وورد أنهم استخدموا في بعض الأحيان العنف الذي ينتهي بالقتل لتسوية هذه المنازعات.
	14 - وشهدت الفترة قيد الاستعراض أيضا 11 ثورة داخل السجون هرب خلالها ما مجموعه 137 معتقلا من سجون في جميع أنحاء البلد، ويشمل ذلك الهاربين أثناء الهجوم المذكور في الفقرة 6 أعلاه. وأبلغت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أيضا عن ازدياد عمليات السطو المسلح في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في أبيدجان وعلى طول المحور الرئيسي في الجزء الشمالي من البلد.
	15 - ولا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات، وكذلك الأسلحة والذخائر غير المؤمَّنة تشكل خطرا على المدنيين. وقد قامت عملية الأمم المتحدة بمساعدة الحكومة، عن طريق عمليات تقييم أُجريت لـ 60 مرفقا من مرافق تخزين الذخيرة ومستودعات الأسلحة، حيث جددت 49 منها. وكذلك ساعدت عملية الأمم المتحدة في تدمير 933 12 كيلوغراما من الذخيرة غير المأمونة والتي انتهت صلاحيتها، ودمرت 842 لغما من الألغام الأرضية المخزنة، امتثالا لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. وقدمت البعثة أيضا تدريبا متخصصا للقوات الجمهورية يتناول إزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وإدارة المخزونات.
	ثالثا - التطورات السياسية
	16 - نظرا لوقوع سلسلة من الهجمات التي استهدفت قوات الأمن الوطني، ركزت الحكومة اهتمامها على المسائل الأمنية. ففي 8 آب/أغسطس، أنشأ الرئيس واتارا مجلس الأمن الوطني ليكون منبره الرئيسي للنظر في مسائل الأمن الوطني والسياسة العامة. ويتألف المجلس من 18 عضوا، منهم رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والعدل، ورئيس أركان الجيش، وقائد قوات الدرك ومدير الشرطة الوطنية. وفي 28 آب/أغسطس، ترأس الرئيس واتارا الاجتماع الأول لمجلس الأمن الوطني، واعتمد فيه موارد إضافية لقوات الأمن الوطني. ويجتمع مجلس الأمن الوطني منذ تأسيسه على نحو منتظم لمعالجة المسائل الأمنية وإصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	17 - وطلبت الحكومــة مــن ليبريــا تسليم ثلاثــة أشخاص كانـــوا قــد اعتقلوا في ليبريا في ما يتصل بمقتل سبعة من حفظة السلام التابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، في حزيران/يونيه 2012. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذت خطوات أولية لمعالجة قضايا حيازة الأراضي، وذلك بوسائل منها عقد حلقة دراسية مشتركة بين الوزارات في 5 تشرين الأول/أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تم تعيين ثلاثة قادة سابقين في القوات الجديدة، وهم تيو فوزيي، وكوني ميسامبا وعثمان كوليبالي (الملقب ببن لادن)، مسؤولين إداريين في بونا وغيغلو وسان بيدرو، على التوالي، في 26 أيلول/سبتمبر.
	18 - ومثلما ذكر أعلاه، فإن الهجمات التي تفيد التقارير أن تنفيذها قامت به إلى حد ما شبكات وأشخاص تابعون لأعضاء في الحكومة السابقة للرئيس غباغبو أدَّت إلى اشتداد حالة انعدام الثقة، وعمقت الانقسامات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة السياسية، وهو الأمر الذي أعاق إحراز تقدم في مجال الحوار السياسي والمصالحة الوطنية على الرغم من الدعوات التي وجهها أعضاء المعارضة لإجراء حوار سياسي، والجهود التي تبذلها الحكومة للتحاور مع الجماعات الموالية لغباغبو، وعلى الرغم من المشاركة القوية للجنة الحوار والحقيقة والمصالحة. وقد أجرى تشارلز كونان باني، رئيس الوزراء السابق، رئيس لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، مشاورات مع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم السابق، وممثلي المجتمع المدني، والزعماء التقليديين والدينيين، والمنظمات غير الحكومية.
	19 - وفي الوقت نفسه، كثَّف ممثلي الخاص جهوده لتيسير هذا الحوار بين الحكومة والمعارضة السياسية، بوسائل منها عقد اجتماعات مع الجهات المعنية الرئيسية، والأحزاب السياسية، والجماعات الشبابية، والزعماء التقليديين والدينيين. واختار حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الحاكم سابقا ألا يشارك في الاجتماع الثاني للإطار التحاوري الدائم الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في 25 تشرين الأول/أكتوبر، وحضرته الأحزاب السياسية المعارضة الأخــرى، وذلك لمناقشــة المسائــل موضع الاهتمــام، بما فــي ذلــك الأمن والانتخابات. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر، استقبل ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال وفدا من حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية في داكار. وذُكِر أن الرئيس ناقش مع الوفد سبل تخفيف حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة السياسية، وكذلك مشاركتها في الانتخابات المحلية. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الحكومة أن تسعة محتجزين من منسوبي الرئيس السابق غباغبو سيفرج عنهم بكفالة، بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة ما بعد الانتخابات وزعيم مليشيا من غرب كوت ديفوار.
	20 - وقامت وسائل إعلام خاصة باستخدام لغة تحريضية، مما أدى إلى قيام المجلس الوطني للصحافة على نحو غير مسبوق بوقف مؤقت لجميع صحف المعارضة من 12 إلى 17 أيلول/ سبتمبر، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن حرية التعبير. واستخدم ممثلي الخاص مساعيه الحميدة من أجل مناصرة حرية التعبير وكذلك للدعوة إلى الالتزام بالقانون الذي يحكم وسائط الإعلام، الأمر الذي أسهم في إلغاء وقف الصحف عن العمل. وأدت الهجمات على مقر حزب الجبهة الشعبية ودار الطباعة التابعة له المشار إليها في الفقرة 10 أعلاه، ونهب مقر إقامة أحد المسؤولين فيه، إلى جانب اعتقال العديد من أعضاء المعارضة السياسية، بما في ذلك الأمين العام المؤقت لحزب الجبهة الشعبية ونائبه، إلى إثارة شواغل أمنية في أوساط أعضاء المعارضــة السياسيـــة. وتلقت عمليــة الأمم المتحــدة فـــي كـوت ديفـوار، منذ آب/أغسطس، ما لا يقــل عــن 13 طلب حمايــة مــن ممثلي المعارضة السياسية، ويجري بحث هذه الطلبات مع الحكومة.
	21 - وأُبلغ أيضا عن وقوع توترات داخل الائتلاف الحاكم، وهو تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام المكون من تجمع الجمهوريين، حزب الرئيس واتارا، والحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، حزب الرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حل الرئيس واتارا الحكومة، وأفيد بأن ذلك وقع بسبب خلاف داخل تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام حول مشروع قانون لتعديل قانون الزواج الذي كان قيد المناقشة في الجمعية الوطنية. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عين الرئيس وزير الخارجية، دانيال كابلان دانكن، من الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، رئيسا للوزراء، وتلا ذلك تعيين حكومة جديدة تضم أربعة وزراء جدد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وتتكون من 29 عضوا، مقارنة بالأربعين عضوا الذين كانوا يشكلون الحكومة السابقة.
	22 - وتلقت الحكومة التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق، التي أنشئت في تموز/يوليه 2011 لإجراء تحقيقات غير قضائية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال أزمة ما بعد الانتخابات. وحَمَّل التقرير الجماعات المسلحة الموالية لكل من الرئيس واتارا والرئيس السابق غباغبو مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القانون. ووفقا للجنة، قُتل ما مجموعه 248 3 شخصا، منهم 452 1 شخصا قتلوا على يد القوات الموالية للرئيس السابق، و 727 شخصا قتلوا على يد القوات الجمهورية لكوت ديفوار، و 200 شخص قتلتهم جماعة الدوزو. ووثقت اللجنة أيضا 009 1 حالات من حالات الإعدام التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري. وأعطى الرئيس واتارا تعليمات لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ توصيات اللجنة. وكثف ممثلي الخاص مشاركته مع السلطات الإيفوارية في هذا الصدد، حيث أعرب عن شواغل تتعلق بحقوق الإنسان والحاجة إلى مراعاة الأصول القانونية وتحقيق العدالة المنصفة.
	23 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أدانت المحكمة العسكرية في أبيدجان أربعة ضباط سابقين من قوات الدفاع والأمن، وأبرزهم الفريق - أول برونو دوغبو بلي، القائد السابق للحرس الجمهوري، والنقيب أنسيلمي سيكا يابو، الضابط المعاون لسيمون غباغبو، بجرائم ارتكبت خلال أزمة ما بعد الانتخابات، منها جرائم الاختطاف والقتل. واتخذت الحكومة إجراءات لتسليم جوستان كاتينان كوني، المتحدث باسم الرئيس السابق غباغبو، إلى كوت ديفوار لتقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية خلال الأزمة. وكان قد اعتُقل في غانا في 24 آب/أغسطس، وأُطلق سراحه بكفالة في 25 أيلول/سبتمبر، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بيومين قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مرة ثانية في 24 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يُبت بعد في تسليمه.
	24 - أما فـي ما يتعلق بالإجــراءات الدوليــة، فقــد قـــررت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـة، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الرئيس السابق غباغبو قادرٌ على المثول أمام المحكمة لمواجهة التهم الموجهة إليه. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت المحكمة أن موعد جلسة اعتماد لائحة الاتهام المقدمة ضد الرئيس السابق غباغبو قد حُدد في شباط/فبراير 2013. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، رفعت المحكمة طابع السرية عن الأمر بإلقاء القبض الذي كان قد صدر في 29 شباط/فبراير ضد السيدة الأولى، سيمون غباغبو. ووفقا للأمر بإلقاء القبض عليها، فإنها مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأعمال لاإنسانية أخرى وأعمال اضطهاد ارتكبت، كما تفيد التقارير في كوت ديفوار خلال أزمة ما بعد الانتخابات.
	25 - وفي 26 أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة أن الانتخابات المحلية ستجري في شباط/فبراير 2013، باستخدام قائمة الناخبين الحالية. وحدد شباط/فبراير 2013 أيضا موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المتبقية في ست دوائر انتخابية. وفي غضون ذلك، تقوم الحكومة حاليا بالتحقيق في حالات العنف الانتخابي التي جرت في مقاطعتي بونون وفاكوبي.
	التطورات الإقليمية
	26 - اضطلع الرئيس واتارا، بصفته رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدور نشط في التصدي للأزمتين اللتين مرت بهما مالي وغينيا - بيساو في أعقاب التغييرين غير الدستوريين للحكومتين اللذين حدثا في هذين البلدين في 22 آذار/مارس و 12 نيسان/أبريل، على التوالي. وواصل أيضا اتخاذ خطوات لمعالجة التهديدات على الصعيد دون الإقليمي، بما في ذلك الجريمة المنظمة.
	27 - وجرى تسريع وتيرة التعاون بين حكومتي كوت ديفوار وليبريا، بما في ذلك على أعلى المستويات، لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة المتعلقة بمراقبة الحدود. وفي أعقاب اجتماع عُقد مع مستشار الأمن القومي الليبري في 2 آب/أغسطس، عقد الرئيس واتارا اجتماعا مع إلين جونسون سيرليف، رئيسة جمهورية ليبريا، في أبيدجان في 18 تشرين الأول/أكتوبر، حيث اتفقا على القيام بعمليات عسكرية إيفوارية وليبرية مشتركة على الحدود المشتركة بين بلديهما. وواصلت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا زيادة التعاون في ما بينهما، وذلك بوسائل تشمل تعزيز تبادل المعلومات وعقد اجتماعات منتظمة. ووضعت العملية والبعثة أيضا استراتيجية اتصال عبر الحدود تسعى إلى تشجيع الإيفواريين الذين يعيشون في ليبريا على العودة إلى كوت ديفوار.
	28 - وجرت أيضا اتصالات رفيعة المستوى مع غانا حيث يقيم العديد من الإيفواريين، ومنهم ممثلو النظام السابق علاوة على 300 9 لاجئ إيفواري. وفي أعقاب تقارير وردت عن مشاركة إيفواريين مقيمين في غانا في هجمات وقعت في كوت ديفوار، شدد رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، علنا خلال الزيارة التي قام بها إلى أبيدجان في 5 أيلول/سبتمبر، على أن بلده لن يُستخدم منطلقا لزعزعة الاستقرار في كوت ديفوار. واستَخدمتُ مساعيَّ الحميدة لتيسير الاتصالات، بينما قام ممثلي الخاص بزيارة غانا في الفترة من 2 إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر، حيث التقى إيفواريين وشجع اللاجئين على العودة إلى كوت ديفوار.
	رابعا - إصلاح المؤسسات الأمنية ومؤسسات سيادة القانون
	29 - أحرزت الحكومة، منذ تقريري الأخير، تقدما في تعزيز خطتها لإصلاح القطاع الأمني. وبدعم من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وضع الفريق العامل المشترك بين الوزارات الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، التي أقرها مجلس الأمن الوطني في أيلول/سبتمبر. وتحدد الاستراتيجية، التي لم يتم بعد نشرها، رؤية الحكومة للأمن الوطني والأولويات العاجلة والطويلة الأجل المتصلة بإصلاح القطاع الأمني.
	30 - ويشكل وضع هذه الاستراتيجية خطوة هامة إلى الأمام، حيث أنها توضح رؤية للإصلاح تتجاوز استعادة المؤسسات الأمنية القدرات التي كانت لها في فترة ما قبل الأزمة، وتسعى إلى تحقيق تحول للقطاع الأمني يستند إلى احتياجات البلد. وفي خطوة تالية، سيتعين على الحكومة أن تترجم هذه الاستراتيجية إلى خطة عمل ملموسة للتصدي للتحديات على المديين القصير والطويل، وتنفيذ الأنشطة المتوخاة.
	31 - وتدعم عملية الأمم المتحدة فــي كوت ديفوار الحكومةَ عن طريـــق تقديم مشورة الخبراء في مجال إصلاح القطاع الأمني. وتعقد البعثة أيضا اجتماعات أسبوعية مع الشركاء الدوليين من أجل تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق ومواءمة الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت البعثة أيضا على إعداد خطة للاتصالات والتوعية لتعزيز الوعي العام في ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني. وأخيرا، تقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بدعم الحكومة في مجال استخلاص الدروس من تجارب إصلاح القطاع الأمني في البلدان المجاورة، وذلك بمشاركة ممثلي الجمعية الوطنية والمجتمع المدني. وفي 1 آب/أغسطس، وقعت فرنسا وكوت ديفوار أربعة اتفاقات للتعاون العسكري بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليون يورو، مع التركيز على التدريب وإصلاح القطاع الأمني.
	العدالة والمؤسسات الإصلاحية
	32 - بلغت جميع محاكم البلد البالغ عددها 37 محكمة مرحلة التشغيل الكامل، وتعمل وبكامل طاقتها، وافتتحت محكمة جديدة في غيغلو. واستُؤنفت خدمات تفتيش مؤسسات القضاء والسجون، في أعقاب تعيين مفتش عام في آب/أغسطس. وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة بدء إجراءات تأديبية ضد ثمانية قضاة بتهم التعسف في استعمال السلطة، والابتزاز والفساد. ويجري حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع العدل، وتقدم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار المشورة التقنية من أجل بناء القدرات.
	33 - وكان هناك، حتى 18 كانون الأول/ديسمبر، 580 7 محتجزا في 32 سجنا. وأجــرت الحكومة تقييما للحالــة الأمنيــة فــي السجون بدعــم مـــن عمليـــة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وهي بصدد وضع استراتيجيات لمنع عمليات الهروب من السجون. وتنتدب العملية 32 موظفا من الموظفين الإصلاحيين إلى السجون حيث يقدمون الدعم للحكومة في مجال التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع العدل، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع بقيمة تبلغ 18 مليون دولار، منها 4 ملايين دولار صُرِفت في 19 تموز/يوليه.
	خامسا - نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
	34 - تم إحراز التقدم في مجال نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. ففي 2 آب/أغسطس، أقرت الحكومة السياسة الوطنية بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، التي تنص على إنشاء هيئة وحيدة معنية بنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وعين الرئيس واتارا فيديل ساراسورو، النائب السابق لممثلي الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسا لهذه الهيئة، وقد تولى مهام منصبه في 1 تشرين الأول/أكتوبر.
	35 - وتنص السياسة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، التي وُضعت بدعم من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، على نزع سلاح جميع الأفراد الذين تفوق أعمارهم 18 سنة والذين شاركوا في القتال في عام 2002 و/أو أزمة ما بعد الانتخابات، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وهو ما يمثل عبء عمل إجمالي يقدر بنحو 000 100 مقاتل سابق. وتضع السياسة مخططا عاما لهذه العملية، وتحدد الفئات المستهدفة والمعايير العامة للأهلية، وهو ما ستحدده بالتفصيل استراتيجية للتنفيذ يجري وضعها حاليا. وتُلزِم السياسة الحكومة بتحديث قاعدة البيانات الحالية لضمان أن تكون قائمة المقاتلين السابقين بالشمول والمصداقية والشفافية.
	36 - ووضعت الهيئة المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج برنامجا نموذجيا يتعلق بدفعة أولى تتألف من 000 5 مقاتل سابق ستعالج أوضاعهم في موقع أنياما للتسريح في أبيدجان. واستهدفت العملية في المقام الأول عناصر مرتبطة بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار كانت قد قاتلت إلى جانب الرئيس واتارا خلال أزمة ما بعد الانتخابات. وسيُعاد إدماج ما مجموعه 000 2 فرد من أولئك المقاتلين السابقين البالغ عددهم 000 5 فرد في نظام السجون التابع للحكومة، في حين سيُنظر في إلحاق أفراد آخرين في الخدمة في إدارات الجمارك، والمياه والغابات، وأيضا في الشركات الأمنية الخاصة. وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر، كان قد جرى نزع سلاح وتسريح 194 1 مقاتلا سابقا، منهم 63 امرأة، وجُمع 861 قطعة سلاح. ونُشر 500 مقاتل سابق للعمل في السجون، بينما يخضع 443 مقاتل سابق للتدريب. ومن المقرر مواصلة عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أجزاء أخرى من البلد. والموقعان اللذان حددتهما العملية في غيغلو وبواكيه جاهزان للعمليات؛ أما المواقع الستة المتبقية في سان بيدرو، ومان، وسيغيلا، وكورهوغو، وبونا، وأبنغورو، فمن المتوقع إكمالها بحلول منتصف عام 2013.
	37 - وتقدم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار الدعم للهيئة المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل وضع استراتيجية لتنفيذ السياسة الوطنية الوارد ذكرها في الفقرة 33، وذلك بوسائل منها تقديم المشورة بشأن التخطيط لعمليات الإلحاق وإعادة الإدماج على المديين المتوسط والطويل. وتواصل البعثة أيضا دعم اللجنة الوطنية المعنية بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي أجرت تسع عمليات مخصصة في جميع أرجاء البلد للتشجيع على التسليم الطوعي للسلاح. وخلال هذه العمليات، جُمع ما مجموعه 112 قطعة سلاح و 323 6 طلقة من الذخيرة.
	38 - وتعمل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص على بدء أنشطة تتعلق بخلق فرص عمل للشباب. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن 60 في المائة من السكان تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة عاطلون عن العمل أو ناقصو العمالة.
	سادسا - استعادة سلطة الدولة
	39 - اضطلعت السلطات المحلية، ولا سيما المحافظون واللجان الأمنية المحلية، بدور هام في إدارة المسائل المتصلة بالأمن التي تؤثر على السكان، والتي غالبا ما ترتبط بمنازعات تتعلق بحيازة الأراضي. وقد أُنشئت لجان للإنذار المبكر والتوعية في معظم المقاطعات والمحافظات الفرعية، رغم أن الكثير منها ما زال يفتقر إلى الوسائل التي تمكنها من العمل بشكل كامل. وتدعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار السلطات المحلية، بوسائل منها بناء قدرات سلطات المحافظات في مجال إدارة الخدمات العامة وإدارة النزاعات وحلها، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وواصلت الأمم المتحدة، من خلال صندوق بناء السلام، دعم العمليات الأساسية لإعادة تأهيل المحافظات ومكاتب الشرطة والدرك وتجهيزها.
	40 - وقد استعاد جزء كبير من إدارة الضرائب قدرته على العمل في جميع أنحاء البلد وأعيد فتح مكاتب الجمارك في العديد من المواقع في شمال كوت ديفوار وغربها. ومع ذلك، لا يزال وجود موظفي الجمارك محدودا على طول الحدود مع ليبريا، حيث تواصل القوات الجمهورية لكوت ديفوار احتلال بعض المرافق التابعة للجمارك. ولوحظ كذلك أن عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار ترافق ألوية الجمارك المتنقلة. وعلى الرغم من الافتقار إلى الموارد، الذي يعوق تحقيق الكفاءة، تتولى السلطات المعنية، بشكل عام، تحصيل الإيرادات، على الرغم من استمرار حوادث ابتزاز المال بالتهديد والعنف.
	سابعا - حقوق الإنسان
	41 - لا تزال حالة حقوق الإنسان في البلد تثير قلقا شديدا. فقد سجلت العملية 57 عملية قتل و 72 حالة تعذيب أو سوء معاملة، و 22 حالة ابتزاز وسطو و 382 حالة اعتقال غير قانوني. ومن كانوا يرتكبون هذه الانتهاكات هم أفراد مسلحون، منهم عناصر في القوات الجمهورية لكوت ديفوار ومن جماعة الدوزو، مثيرين في كثير من الأحيان مواجهات مع السكان المحليين. وتفيد التقارير بأن العديد من الانتهاكات كانت تقع خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن الوطني. والأهم من ذلك، أن جنودا من القوات الجمهورية لكوت ديفوار قاموا، في 14 آب/أغسطس، بحرق عشرة منازل تقريبا خلال عملية تفتيش أجروها في قرية بيهيكان، بدعوى أن السكان قدموا المساعدة لمرتكبي هجوم شُنّ على نقطة حدودية مجاورة تابعة للقوات الجمهورية لكوت ديفوار. وقد تعرض عدد من أنصار الحزب الحاكم السابق للتخويف والاعتقال بدعوى ضلوعهم في تهديد أمن الدولة وفي أعمال العنف التي جرت في فترة ما بعد الانتخابات. وتعرض بعض المعتقلين للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة.
	42 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أخرجت ست جثث من مقبرة جماعية في دويكوي تقع بالقرب من مخيم نيهيبلي الذي تعرض لهجوم في 20 تموز/يوليه، (انظر الفقرة 3 أعلاه). وقد طلبت السلطات المحلية، إجراء فحص طب شرعي، وتتولى حاليا التحقيق في دعوى ضلوع اثنين من أفراد القوات الجمهورية لكوت ديفوار في أعمال القتل التي حدثت. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، حث خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار الحكومة، خلال زيارته الثالثة إلى كوت ديفوار، على إجراء تحقيق كامل في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة. وخلال زيارة قام بها الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إلى كوت ديفوار في تشرين الثاني/نوفمبر، حث الحكومة على تقديم مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى العدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات الاحتجاز والتعذيب التعسفي والمعاقبة عليها.
	43 - واعتمد مجلس الوزراء القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 6 أيلول/سبتمبر. غير أن النص لا يمتثل لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وطرق عملها.
	العنف الجنسي
	44 - لوحظ وجود نمط مثير للقلق في ما يتصل بالعنف الجنسي، لا سيما في الأجزاء الشمالية والغربية من البلد، وهو مما دفع الآلاف من النساء في دويكوي إلى القيام، في 18 تموز/يوليه، بمظاهرة احتجاج على ازدياد مظاهر العنف الجنسي الذي تتعرض له المرأة. فقد أبلغ عن وقوع 90 عملية اغتصاب خلال عمليات سطو مسلح، منها ما يزيد عن 20 حالة اغتصاب جماعي. وكان من بين الضحايا قصّر لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات. وعلى الرغم من اعتقال 19 شخصا من الذين نسبت إليهم ارتكاب جرائم الاغتصاب هذه، لا يزال الاغتصاب يعاقب عليه بأحكام أكثر رأفة باعتباره اعتداء غير لائق، وهو مما يسهم في حالة الإفلات من العقاب. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكلفة استخراج شهادات طبية (نحو 100 دولار) حال دون قيام العديد من الأسر بتقديم شكاوى رسمية، وعولجت بعض حوادث الاغتصاب عن طريق التسوية الودية. وواصلت العملية عملها من أجل وقوع أعمال عنف جنسي، بقيامها بتنظيم أنشطة تدريب بالتعاون مع عدة جهات، منها قوات الأمن الوطني. ووزعت العملية أيضا عددا من الهواتف الخلوية عن طريق منظمة نسائية لتمكين النساء اللاتي بحاجة إلى مساعدة من الاتصال بالسلطات المحلية.
	حماية الطفل
	45 - لا تزال حالات الإفلات من العقاب التي تتيسر لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، فضلا عن انعدام المساءلة والشفافية في إدارة العدالة في ما يتعلق بالأطفال، تثير شواغل كبيرة. فقد تم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، توثيق 94 حالة من الانتهاكات الجسيمة، منها 60 حالة اغتصاب وعنف جنسي، وخمس عمليات اختطاف، وأربع عمليات احتلال مدارس، و 23 عملية قتل وتشويه، جراء انفجار قنابل يدوية وذخائر غير منفجرة، وحالتين استخدمت فيها جماعة الدوزو أطفالا عند نقاط تفتيش. وقدمت العملية الدعم في مجالي التوعية وبناء القدرات لأفراد من الحكومة وقوات الأمن الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يبلغ عددهم 197 2 فردا.
	وسائط الإعلام
	46 - واصلت العملية أنشطتها الرامية إلى بناء قدرات وسائط الإعلام الإيفوارية بهدف تعزيز الأخلاقيات المهنية وزيادة الإحساس بالمسؤولية لديها في تغطية الأحداث السياسية. وواصلت إذاعة ONUCI-FM بث معلومات للسكان في جميع أنحاء البلد عن الحالة في كوت ديفوار، والترويج للسلام والمصالحة. وتم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيفوارية الوطنية لبث برامج للعملية فيها.
	ثامنا - الأوضاع الإنسانية والاقتصادية
	47 - على الرغم من أن أغلبية الأشخاص الذين شردوا أثناء أزمة ما بعد الانتخابات قد عادوا إلى ديارهم، لا يزال ما يصل إلى 000 80 شخص مشردين. وقد وقف استمرار الشعور بانعدام الأمن وعدم تحقيق فعالية في استعادة سلطة الدولة، بما في ذلك قلّة إمكانيات الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، عائقا أمام تحقيق عودة مستدامة للأشخاص المشردين داخليا واللاجئين. وقد قام المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخليا بزيارة إلى كوت ديفوار في تموز/يوليه، ووجد أن المشردين داخليا لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة، وأن احتياجاتهم واحتياجات المجتمعات التي تستضيفهم، على الرغم من تفكيك المخيمات، كانت ملحة.
	48 - وواصلت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقديم المساعدة للسكان المتأثرين، بصفة رئيسية في غرب كوت ديفوار وشمالها. وبدأ، اعتبارا من 18 كانون الأول/ديسمبر، تمويل 60 في المائة من مبلغ 160 مليون دولار مطلوب للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأشد إلحاحا للفترة 2012، كما هو محدد في النداء الموحد. ويعكف المجتمع الإنساني حاليا على إعداد إطار استراتيجي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية المتبقية في عام 2013، في حين يتم الانتقال تدريجيا من هيكل دولي لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى عملية تنسيق تتولى الحكومة زمام القيادة فيها.
	49 - ظل الأداء الاقتصادي في كوت ديفوار قويا. فقد انتعش النشاط الاقتصادي بقوة أكبر مما كان متوقعا عقب الانكماش الذي نجم عن الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وبعد بلوغ نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في أواخر حزيران/يونيه.
	50 - وقام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة كوت ديفوار في الفترة من 19 أيلول/ سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر، حيث لاحظ إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يسعى العديد منها إلى تعزيز إدارة المالية العامة وتحسين مناخ الأنشطة التجارية. ووجد الوفد أن توقعات النمو حتى نهاية عام 2013 مواتية، في حين يُتوقع أن تؤدي خطة الاستثمار الحكومية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيزه، ومواصلة التوسع الاقتصادي. ولاحظ الوفد أيضا أن الحاجة ستنشأ إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لخلق فرص عمل على نطاق واسع وزيادة إمكانات التمويل للإنفاق لصالح الفقراء، ورفع مستويات المعيشة على نحو أعم من أجل شعب كوت ديفوار. ومن الأولويات الرئيسية في هذا الصدد إصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحسين إدارة الديون لحماية الإدارة المالية العامة، واعتماد المرونة في تحديد أسعار الوقود، واعتماد استراتيجية لإدارة ميزانية الأجور، وبذل جهود من أجل تحسين مناخ الأنشطة التجارية على نطاق أوسع.
	51 - وقام رئيس البنك الدولي بزيارة كوت ديفوار في 5 أيلول/سبتمبر، وتلت ذلك زيارة قامت بها بعثة تقنية في الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر، لتحديد أولويات تنفيذ استراتيجية البنك الدولي الجديدة لبناء الدولة وتوطيد السلام. ومن الأولويات في هذا الإطار، تقديم الدعم في مجال إدارة الأراضي، والتسجيل المدني، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين والشباب. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، قام جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، بزيارة أبيدجان لتوقيع اتفاق مع الحكومة لدعم الميزانية بمبلغ 115 مليون يورو.
	52 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أكمل صندوق النقد الدولي استعراضه الثاني للأداء الاقتصادي لكوت ديفوار في إطار البرنامج الذي يتلقى الدعم من مرفق التسهيل الائتماني الممدد، لتمكين القيام فورا بصرف مبلغ يعادل 100 مليون دولار. وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنفقة في إطار هذا الترتيب إلى 324 مليون دولار حتى الآن.
	53 - وخلال اجتماع عقده الفريق الاستشاري في باريس، في 4 و 5 كانون الأول/ ديسمبر، وشارك فيه ممثلي الخاص، تعهدت الجهات المانحة بتقديم أكثر من ثمانية بلايين دولار لسد الفجوة في تمويل خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار، للفترة من عام 2013 إلى عام 2015، وهو ما يتجاوز توقعات الحكومة.
	تاسعا - سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم
	54 - شكلت الحالة الأمنية الهشة، مقترنة بارتفاع معدل الجرائم العنيفة، تهديدا أمنيا بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أُبلغ عن وقوع حالة اعتداء واحدة، وأربع حوادث سطو على المساكن، فضلا عن سبع حوادث سطو وسرقة سيارات استهدفت موظفي الأمم المتحدة في أبيدجان. وقد اتخذت الأمم المتحدة تدابير تهدف إلى الحد مما تنطوي عليه هذه التهديدات من مخاطر، بوسائل منها فريق التدخل الأمني التابع لها، والذي يضم أيضا أعضاء من الوكالات الوطنية لإنفاذ القانون.
	عاشرا - نشر عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	العنصر العسكري
	55 - بلغ قوام العنصر العسكري لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، في 18 كانون الأول/ديسمبر 550 9 فردا عسكريا، منهم 275 9 جنديا و 178 مراقبا عسكريا، و 97 ضابط أركان، مقابل حد أقصى مأذون به وهو 837 8 فردا. وفي ضوء التدهور في الحالة الأمنية في كوت ديفوار، فضلا عن التهديدات المتلاحقة، فقد أوصيت في رسالتي الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر (S/2012/772) بأن يؤجل النظر في خفض القوام العسكري للعملية بمقدار 955 فردا على النحو المبين في القوام المأذون به بموجب قرار مجلس الأمن 2062 (2012) إلى أن يُفرغ من التقييم المقرر إجراؤه في أوائل عام 2013. ويُنتظر أن يتضمن هذا التقييم جملة أمور منها وضع توصيات بشأن التعديلات التي يمكن إجراؤها في هيكل العملية وقوامها، بناء على الحالة الأمنية والتهديدات السائدة، فضلا عن وضع نقاط مرجعية لقياس وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الاستقرار على المدى البعيد في كوت ديفوار.
	56 - وقد عززت العملية وجود القوات التابعة لها في غرب كوت ديفوار، بوجه خاص في ديفو وغانوا وتابو، وذلك من أجل تعزيز حماية المدنيين في المناطق المثيرة للقلق. ويجري حاليا إنشاء مخيمات إضافية في غرابو وبارا المتاخمة للحدود مع ليبريا، وكذلك في أبنغورو، بالقرب من الحدود مع غانا.
	57 - وفي إطار التعاون فيما بين البعثات، يقوم كل من العملية وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا بعمليات مشتركة كل أسبوعين. ويتطلب هذا تنسيق دوريات على جانبي الحدود الإيفوارية - الليبرية يليها عقد اجتماعات في المراكز الحدودية تضم السلطات الإيفوارية والليبرية، فضلا عن أفراد من العملية ومن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، لمناقشة نتائج الدوريات وتبادل المعلومات. وفي انتظار موافقة البلد المساهم بقوات بنقل الطائرات المروحية المسلحة الثلاث من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى العملية، تواصل هذه الطائرات عملياتها انطلاقا من ليبريا للقيام بدوريات جوية ومهمات استطلاع على طول الحدود وعلى الجانب الآخر منها، في المنطقة الغربية من كوت ديفوار، محققة بذلك أثرا رادعا على تحركات العناصر المسلحة المشتبه فيها، على جانبي الحدود.
	58 - وتقدم البعثة أيضا المساعدة إلى الحكومة في توفير وضع أمني مستقر في المنشآت الرئيسية في أبيدجان وفي أماكن أخرى في البلد، وتقوم بتسيير دوريات بالتنسيق مع القوات الجمهورية لكوت ديفوار والشرطة الوطنية وقوات الدرك.
	عنصر الشرطة
	59 - في 18 كانون الأول/ديسمبر، بلغ قوام عنصر الشرطة التابعة للعملية 490 1 فردا، ويشمل ست وحدات شرطة مشكلة تضم 996 فردا و 494 شرطيا، مقابل حد أقصى مأذون به وهو 555 1 فردا. ووحدات الشرطة المشكلة منشورة في أبيدجان وبواكيه، ودالوا، وغيغلو وتاي وياموسوكرو. ومن بين مستشاري الشرطة المتخصصة البالغ عددهم 205 أفراد المأذون بهم بموجب قرار مجلس الأمن 2000 (2011)، تم نقل 184 فردا إلى العملية، في حين لا يزال 21 فردا قيد التعيين.
	60 - وقد واصلت العملية مساهمتها في تعزيز قدرات الشرطة الوطنية وقوات الدرك بمشاركتها في مواقع عمل واحدة، والاضطلاع بأنشطة تدريب، وتقديم المشورة في إجراء التحقيقات. وقُدم التدريب المتخصص في مجالات الطب الشرعي، والحماية المباشرة، وحقوق الإنسان، والأخلاقيات، ومكافحة الابتزاز، والعنف القائم على نوع الجنس، وصيانة النظام العام. وقامت العملية أيضا، من خلال التمويل المقدم من صندوق بناء السلام، بتدريب 400 فرد من أفراد الشرطة الوطنية وقوات الدرك على خفارة المجتمعات المحلية. وتقوم العملية، بفضل مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى تعزيز ثقة السكان في الشرطة وكذلك تحسين أخلاقيات الشرطة وكفاءتها المهنية.
	61 - ولدعم الجهود الرامية إلى التصدي للتهديدات على الصعيد دون الإقليمي، اشتركت العملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا في وضع خطة عمل من أجل إنشاء وحدة في كوت ديفوار معنية بالجرائم عبر الوطنية. وواصلت العملية أيضا تقديم الدعم إلى الحكومة في تنفيذ مبادرة ساحل غرب أفريقيا وتنظيم ثلاث دورات توجيهية في إطار المبادرة لضباط قوات الدرك ومكافحة المخدرات والاستخبارات الوطنية، فضلا عن الوحدة الوطنية لمكافحة الابتزاز.
	العنصر المدني
	62 - بالتعاون الوثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري، وفي حدود الموارد والقدرات المتاحة، عززت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار قوامها من الموظفين المدنيين في بعض المكاتب الميدانية بهدف النهوض بتنفيذ ولاية العملية على الصعيد المحلي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين. فقد أُنشئ، في غيغلو وتوليبلو الواقعتين غربي كوت ديفوار، مكتبان يشتركان والعملية وفريق الأمم المتحدة القطري في مواقع العمل. ونفذت العملية وفريق الأمم المتحدة القطري أيضا خطة عمل مشتركة مدتها 90 يوما، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وكان هدفها هو تعزيز تنفيذ الولاية في المناطق المثيرة للقلق.
	حادي عشر - الملاحظات
	63 - بعد ثمانية عشر شهرا تلت الأزمة العنيفة التي أعقبت الانتخابات، أشعر بالأمل إزاء ما أحرزته كوت ديفوار من تقدم نسبي في عدة جبهات. فالبلد يقف في مواجهة مرحلة صعبة، وإن كانت تبشر بخير. فإذا أريد لهذا التقدم المحرز أن يكون مستداما، فلا بد من اتخاذ وتنفيذ قرارات حاسمة في مجالات الأمن والمصالحة والحوار السياسي. ولا بد من التصدي أيضا للأسباب الجذرية للأزمات العنيفة المتكررة التي تحدث في كوت ديفوار، وخاصة المسائل المتعلقة بالأراضي.
	64 - لقد أظهر الرئيس واتارا قدرة قيادية فذة في التصدي للتحديات الأمنية والشروع في إجراء إصلاحات أساسية. وإنني أرحب بوجه خاص بإنشاء مجلس الأمن الوطني، الأمر الذي يسّر اعتماد استراتيجيات هامة بشأن إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، في حين بدأ تنفيذ مشروع تجريبي يهدف إلى تسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم. علاوة على ذلك، تستعيد الدولة سلطتها تدريجيا في جميع أنحاء البلد، بينما العمل سارٍ في الجمعية الوطنية.
	65 - إن الاقتصاد ماض على مسار سريع نحو تحقيق الانتعاش، وقد تم تكثيف الجهود الرامية إلى المضي بالبلد قدما نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. فمعدلات النمو مثيرة للإعجاب، فهي نابعة من خطة إنمائية وطنية طموحة مشفوعة باستثمار من جانب القطاعين العام والخاص، وبتخفيف الدين وبمساعدات دولية. وإن الاستجابة القوية التي أبداها المانحون، أثناء اجتماع الفريق الاستشاري المعقود في باريس، يعكس الدعم المتين الذي يقدمه المجتمع الدولي لكوت ديفوار، وشعبها وقيادتها.
	66 - جميع هذه الإنجازات الرائعة تعكس وجود التزام واستعداد صادقين لدى العديد من قادة كوت ديفوار وشعبها لطي صفحة الماضي والعمل معا نحو تحقيق مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. غير أن استمرار العنف يذكرنا أيضا أن الحكومة، رغم مضي البلد قدما نحو تحقيق إصلاحات هيكلية رئيسية، بما في ذلك معالجة الحالة الأمنية، بحاجة إلى أن تفي بوعودها، فيما يتعلق بتحقيق المصالحة. وهي أيضا بحاجة إلى أن تبرهن على إجراء تحسينات ملموسة في الظروف المعيشية للسكان، بالحد من طائلة الفقر، وتهيئة فرص العمل، وخاصة للشباب، بمن فيهم المقاتلون السابقون، وزيادة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، لا سيما الصحة والتعليم في المناطق المعرضة للأزمات.
	67 - وفي الوقت نفسه، هناك تحديات رئيسية لا يزال يتعين التصدي لها. فقد حد من زخم هذه التطورات الإيجابية حدوث موجة من الهجمات بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، بالإضافة إلى حوادث وقعت على طول الحدود مع غانا وليبريا، وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات وتشريد بين السكان وإلى تدمير الممتلكات. وإنني أدين جميع الهجمات العنيفة، وسواء تلك التي تستهدف المدنيين، كالهجوم الذي شُن على مخيم للمشردين داخليا في غربي كوت ديفوار، أو المنشآت التابعة للحزب الحاكم السابق أو قوات الأمن الوطنية أو الهياكل الأساسية الحيوية. فأعمال العنف تلك، التي يراد بها إثارة الخوف وزعزعة استقرار البلد، يجب أن تتوقف. وإنني أدعو الحكومة إلى العمل من أجل تحديد الجناة ومحاسبتهم. وأحث أيضا جميع الأطراف السياسية الفاعلة ووسائط الإعلام على الامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية تثير التوترات أو تحرض على العنف.
	68 - وبالإضافة إلى أن تلك الهجمات أبرزت قدرة جيدة لدى عناصر المعارضة على التنظيم على المستوى شبه العسكري، فقد أظهرت مواطن الضعف والقصور في مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون الوطنية. فإجراء إصلاح فعال في قطاع الأمن أمر أساسي لتحقيق سلام وأمن دائمين. وأحث الحكومة والجهات المعنية الرئيسية على التعجيل بتنفيذ عمليات إصلاح كبيرة في قطاع الأمن تهدف إلى إنشاء قوات مسلحة جمهورية منظمة ومهنية، مع وضوح في التسلسل القيادي؛ وقوة شرطة ودرك أكثر فاعلية، وتتوافر لهما القدرة على حماية المدنيين في جميع أنحاء البلد. وفي حين يشكل إنشاء مجلس للأمن الوطني ووضع استراتيجية لإصلاح القطاع الأمني خطوتين إيجابيتين، فإنني أشجع الحكومة على النظر في إنشاء آلية لإجراءات التدقيق والتعيين تتسم بالشفافية والاستدامة بالنسبة لجميع الأفراد الذين سيجري استيعابهم أو تعيينهم في مؤسسات قطاع الأمن. وهناك حاجة أيضا إلى إعطاء الأولوية للمبــادرات الراميــة إلى تعزيـــز الثقـــة داخــل قـــوات الشرطـــة والدرك والقوات المسلحة، وفيما بينهــا. ويجب الإســـراع بالجهـــود الراميـــة إلى توعيـــة السكان بشأن إصلاح قطـــاع الأمن. وأود أيضــا أن أدعو الشركاء الدوليــين إلى مواصلـــة تقديم دعمهم لهذه العمليات الحيوية.
	69 - وإنني أرحب بما أحرز من تقدم في مجال نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ولا سيما إنشاء سلطة وحيدة معنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، واعتماد سياسة وطنية. ويجب أن تنتقل الحكومة الآن بسرعة من مرحلة وضع المفاهيم إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعلى نطاق يتناسب وعدد القوات التي يتعين نزع سلاحها وتسريحها وإعادة إدماجها. وأحث الحكومة على أن تتيح لعملية الأمم المتحدة الوصول الكامل إلى قاعدة بيانات المقاتلين السابقين، الجديدة، ففي ذلك ما يساعد علــى ضمـــان مصداقيتها، على نحـــو ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 2062 (2012)، وعلى ضمان القيام بعمليـــة تسريح متوازنـــة سياسيـــا. وأشجع الحكومـــة أيضا على المضــي في وضع برنامـــج شامل وجامع يوفـــر الفرص لإعــادة إدماج جميع المقاتلين السابقين، بمن فيهم المقاتلون الأجانب في كل من كوت ديفوار وليبريــا، وأولئك الذين قاتلوا إلى جانب غباغبو، الرئيس السابق. وأحث الحكومة على إيجاد حلول فعالـــة تمكن جماعة الدوزو من العودة إلى القيام بدورها التقليدي وهو دور الصياديـــن فــي المجتمع الإيفواري، والامتثال الصارم لمعايير حقوق الإنسان.
	70 - ولا يزال تعزيز المؤسسات القضائية الأخرى يشكل مهمة بالغة الأهمية لمكافحة الإفلات من العقاب وكفالة الاستقرار والأمن، واحترام حقوق الإنسان والامتثال لسيادة القانون. وإنني أثني على الحكومة لالتزامها بتعزيز قدرة الجهاز القضائي وخدمات السجون.
	71 - غير أن القلق لا يزال يساورني إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والاغتصاب، التي لا تزال النساء والأطفال يعانون منها. وأحث الحكومة على أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها الدولية، وضع حد للإفلات من العقاب على وجه السرعة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية. وأدعو الحكومة أيضا إلى كفالة إتاحة زيارة المحتجزين في السجون، وتمكينهم من توضيحات بطريقة شفافة عن أوضاعهم، أو إطلاق سراحهم فيما عدا ذلك. وأود أن أؤكد مجددا دعوتي إلى مساءلة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين ومحاكمتهم، ولا سيما تلك التي ارتكبت في بونون ومخيم ناهيبلي للمشردين داخليا، وكذلك في بارا حيث قتل سبعة من حفظة السلام في حزيران/يونيه.
	72 - وتبرز موجة أحداث العنف أيضا استشراء الانقسامات والتوترات السياسية. وسيتطلب التغلب على هذه الانقسامات إرادة سياسية وجهودا حقيقية مبذولة من الجميع. وإنني أرحب بالجهود التي يبذلها الرئيس واتارا لتعزيز المصالحة، بسبل منها الزيارات التي يقوم بها ويقوم بها أعضاء حكومته إلى أنحاء مختلفة من البلد. وأرحب أيضا بالمبادرات التي اتخذتها لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة للسعي من أجل التوصل إلى توافق واسع النطاق في الآراء بشأن المسائل التي تحظى بالاهتمام على الصعيد الوطني، وخاصة مع العديد من مجموعات الشباب. وهناك حاجة إلى أن تكثف هذه الجهود على وجه السرعة تليها مبادرات وتدابير ملموسة تهدف إلى تشجيع المصالحة على جميع المستويات وفي جميع الجوانب. وإني أحث الحكومة على أن تعزز جهودها الرامية إلى الدخول في حوار بنّاء مع المعارضة السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية الحاكمة السابقة وغيرها من الأحزاب، وأن تكفل إتاحة المجال السياسي والأمن للجميع، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار في البلد. وأدعو ممثلي الحزب الحاكم السابق وأحزاب المعارضة إلى الاضطلاع بدور بناء نحو تعزيز الحوار والمصالحة.
	73 - وينبغــي أن تتيــح الانتخابات المحليــة المقبلـــة فرصة لتعزيز العملية الديمقراطية في كوت ديفوار وللمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية. وإنني أحث الحكومة وجميع الأطراف السياسية على كفالة أن تؤدي عمليات التحضير للانتخابات المقبلة، بما في ذلك توقيتها، والإصلاحات الانتخابية والتدابير الأمنية ذات الصلة إلى دعم إجراء تصويت حر ونزيه وسلمي، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن، وأن تسهم في عملية التكامل والمصالحة.
	74 - وإنني أثني على حكومتي كوت ديفوار وليبريا لعملهما من أجل زيادة التعاون بينهما، بما في ذلك على أعلى مستوى. وأرى أيضا أمورا مشجعة تنتج عن تعزيز الاتصالات بين كوت ديفوار وغانا. وهذا التعاون أساسي أيضا للتصدي بفعالية لتحركات العناصر المسلحة والأسلحة عبر الحدود وكذلك الاتجار غير المشروع، وضمان إخضاع أولئك الذين يقفون وراء هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار للمساءلة الجنائية. وأشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بأفراد وشبكات مرتبطين بأعضاء حكومة الرئيس غباغبو السابقة داخل كوت ديفوار وخارجها، الضالعين في تمويل وتنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار وتنطوي على تجنيد المقاتلين السابقين وتسليحهم.
	75 - وهذه التهديدات لا تزال تشكل مصدر قلق بالنسبة لكوت ديفوار والمنطقة دون الإقليمية عموما. وتظل مشاركة الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو بفعالية تكتسب أهمية بالغة، وخاصة في سياق استراتيجية دون إقليمية. وإنني أرحب بالجهود التي يبذلها الرئيس واتارا، بصفته رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، للتصدي للأزمات في المنطقة دون الإقليمية. وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات في الآونة الأخيرة، لا تزال المناطق الحدودية متقلبة. فينبغي توجيه مزيد من الاهتمام نحو هذا الأمر من جانب الحكومات المعنية، بدعم من الأمم المتحدة، من أجل تحسين ظروف أولئك الذين يعيشون في المناطق الحدودية.
	76 - وكما كنت قد أكدت في تقاريري السابقة، فإن التدابير الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة الحالة على الحدود مع ليبريا. وأود أن أحث كلتا الحكومتين على اتخاذ تدابير ملموسة ومنسقة لتعزيز حماية المدنيين وتعزيز المصالحة وكفالة نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم. وستواصل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا دعم الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والمنظمات الإقليمية لتحقيق هذه الغاية، مع مواصلة تعزيز ترتيبات التعاون بين البعثات.
	77 - وأود أن أشكر ممثلي الخاص، بيرت كوندرس، وجميع أفراد العملية العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين وفريق الأمم المتحدة القطري على التزامهم وتفانيهم المتواصلين في دعم إحلال سلام واستقرار دائمين في كوت ديفوار. وأعرب أيضا عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، والبلدان المانحة والمنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية التي ما فتئت تقدم الدعم الذي لا يقدر بثمن إلى هذا البلد.
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	الشرطة
	الأرجنتين
	–
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	–
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	–
	بنغلاديش
	13
	09
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	1
	بنن
	6
	08
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	الصين
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	–
	–
	17
	إكوادور
	2
	–
	–
	2
	–
	–
	مصر
	–
	1
	175
	176
	–
	15
	السلفادور
	3
	–
	–
	3
	–
	–
	إثيوبيا
	1
	–
	–
	1
	–
	–
	فرنسا
	–
	6
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	6
	–
	14
	غامبيا
	3
	–
	–
	3
	–
	–
	غانا
	6
	7
	500
	513
	–
	5
	غواتيمالا
	5
	–
	–
	5
	–
	–
	غينيا
	3
	–
	–
	3
	–
	10
	الهند
	7
	–
	–
	7
	–
	–
	أيرلندا
	2
	–
	–
	2
	–
	–
	الأردن
	7
	12
	1 060
	1 079
	490
	26
	مدغشقر
	–
	–
	–
	–
	–
	40
	ملاوي
	3
	3
	858
	864
	–
	–
	المغرب
	–
	3
	723
	726
	–
	–
	ناميبيا
	2
	–
	–
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	–
	نيبال
	3
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	النيجر
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	932
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	58
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	5
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	63
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	باكستان
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	11
	1 378
	1 400
	149
	–
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	7
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	9
	–
	–
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	–
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	–
	الفلبين
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	–
	–
	بولندا
	2
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	–
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	–
	–
	جمهورية كوريا
	2
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	–
	2
	–
	–
	جمهورية مولدوفا
	4
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	–
	4
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	–
	رومانيا
	6
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	–
	6
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	–
	الاتحاد الروسي
	11
	–
	–
	11
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	–
	رواندا
	–
	–
	–
	–
	–
	16
	السنغال
	9
	7
	488
	504
	–
	13
	صربيا
	3
	–
	–
	3
	–
	–
	توغو
	7
	8
	517
	532
	–
	21
	تونس
	4
	3
	–
	7
	–
	11
	تركيا
	–
	–
	–
	–
	–
	16
	أوغندا
	5
	2
	–
	7
	–
	–
	أوكرانيا
	–
	–
	–
	–
	–
	8
	جمهورية تنزانيا المتحدة
	2
	2
	–
	4
	–
	–
	أوروغواي
	1
	–
	–
	1
	–
	4
	اليمن
	7
	-
	–
	7
	–
	13
	زامبيا
	1
	–
	–
	1
	–
	–
	زمبابوي
	1
	–
	–
	1
	–
	–
	المجموع
	178
	97
	9 275
	9 550
	996
	494
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