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التقرير املرحلي اخلامس عشر لألمني العـام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف             
 كوت ديفوار

 
 مقدمة -أوال  

واليــة عمليــة األمــم املتحــدة يف  ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ همــّدد جملــس األمــن مبوجــب قــرار   - ١
، وطلب إيلَّ أن أقـدم تقريـرا عـن التقـدم            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٥كوت ديفوار إىل غاية     

مــارس / آذار٤رز يف تنفيــذ املهــام الرئيــسية احملــددة يف اتفــاق واغــادوغو الــسياسي املــؤرخ   احملــ
ويعرض هذا التقرير آخر التطورات الرئيـسية احلاصـلة يف كـوت ديفـوار منـذ صـدور             . ٢٠٠٧

 ).S/2007/593 (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١تقريري املؤرخ 
 

 احلالة األمنية -ثانيا  
االسـتعراض،  قيـد   يف كوت ديفوار تتحسن خالل الفتـرة        العامة   األمنية   فتئت احلالة  ما - ٢

القـوات  وأظهـرت   .  عـن اتفـاق واغـادوغو      النـاجم مما يعزى أساسا إىل اجلو الـسياسي املناسـب          
 للتعـاون  امتزايـد ا املسلحة الوطنية لكوت ديفـوار والقـوات املـسلحة للقـوات اجلديـدة اسـتعداد          

ة ألحداث مهمة يف جمـال بنـاء الثقـة، مـن قبيـل الزيـارة الـيت                  سوية، وقدم الطرفان خدمات أمني    
أكتـوبر،  / تشرين األول  ٢٠سورو إىل املعقل الرئاسي يف غاغنوا يف        غّيوم  قام هبا رئيس الوزراء     

 إىل ٢٨غبـاغبو إىل اجلـزء الـشمايل مـن البلـد يف الفتـرة مـن         لـوران   والزيارة اليت قام هبا الرئيس      
 /أيلــول ١٥ك، فمنــذ إنــشاء اخلــط األخــضر يف  عــالوة علــى ذلــو. نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣٠

وعليـه،  . سجل أي انتهاك ملنطقـة الثقـة الـسابقة، ومل تغـري قـوات اجلـانبني موقفهـا                 سبتمرب، مل يُ  
ــيم مــستوى اخلطــر اإلمجــايل الســتئناف أعمــال الق     ــشري تقي ــن    ي ــدفاع واألم ــوات ال ــني ق ــال ب ت

 .وب اخلطري منسديفوار والقوات اجلديدة إىل تدّن لكوت
عـدم االسـتقرار، وال سـيما عـدم إحـراز تقـدم ملحـوظ حنــو        النظاميـة ل عوامـل  البيـد أن   - ٣

ــدفاع واألمــن و   ــوات ال ــد ق ــشيات املرابطــة يف  حــلتوحي ــريباجلــزء  امللي ــد الغ ــزع ، مــن البل  ون
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وإضــافة إىل ذلــك، . مبــستقبل عمليــة الــسالمحيتمــل أن حييــق زالــت متثــل هتديــدا  ســالحها، مــا
، الـذي يـرتبط علـى وجـه      ياإلجرامـ النـشاط   عدة مناطق يف كوت ديفوار تنامي        أيضاشهدت  

وعـالوة علـى ذلـك، فـرغم موافقـة قيـاديت            . اخلصوص بانتـشار األسـلحة يف مجيـع أحنـاء الـبالد           
لكوت ديفوار على ختفيض عدد نقاط التفتيش بغيـة    الوطنية  القوات اجلديدة والقوات املسلحة     
زالت التقارير تفيد بوقوع حوادث االبتزاز واحلرمان مـن           ما تيسري حركة األشخاص والسلع،   

 .حرية التنقل بشكل متكرر على يد عناصر تلك القوات املسلحة
ويف اجلزء الغريب من البلد، الذي يظـل أشـد املنـاطق تقلبـا، حتـسنت احلالـة األمنيـة إىل                       - ٤

ة اإليفواريـة املختلطـة   حد ما خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، بفـضل مواصـلة وحـدات الـشرط          
ــراد شــرطة األمــم املتحــدة، وال ســيما يف منطقــة الثقــة      اصــون  لقــانون والنظــام، بــدعم مــن أف
.  املختلطـة غري أن القيـود اللوجـستية واملاليـة ظلـت تعـوق عمليـات وحـدات الـشرطة                . السابقة

يكـووي  دي - وأقدمت الوحدة املختلطة اليت جرى نشرها يف بانغولو علـى قطـع حمـور بـانغولو               
وظـل  . ي شـروط اخلدمـة    نـوفمرب، احتجاجـا علـى تـردّ       / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٤يف الفترة من    

 .احلادث معزوال، وسرعان ما قام مركز القيادة املتكاملة بتسويته
ها، طالبت مجاعـات املليـشيات الـساخطة    حلومع تعثر عملييت نزع سالح املليشيات و     - ٥

انفـك   وعات شـبكة األمـان وبـدل الطعـام بأسـلوب مـا             جمم  بدالت على الوضع باالستفادة من   
ة للقــوات عــبتا فــردا مــن العناصــر الــساخطة ال ١٢٠، قــام زهــاء  بــواكيففــي. يــزداد عدوانيــة

 باختطاف مركبـات خاصـة وشـن هجمـات علـى       ،ديسمرب/ كانون األول  ١٨ يف يوم  ،اجلديدة
 سـرعان  دة القـوات اجلديـدة  بيد أن قيا  . مهت بدال دفع على عدم    ادينة، احتجاج املعدة خمازن يف    
 . تسوية احلادثما عملت على

وواصلت قوات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تسيري الدوريات يف مجيـع أحنـاء         - ٦
 الـسالح    مع غينيا وليربيا بغية منع حركـة       البلد بغرض رصد احلالة األمنية، وعلى طول احلدود       

بعثـة  ومليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار            قامـت ع  كما  . و اجلماعات املسلحة عرب احلدود    أ
األمــم املتحــدة يف ليربيــا بــدوريات متزامنــة، وعقــدت قــوات البعثــتني املرابطــة علــى مقربــة مــن  

 . اجتماعات منتظمة على جانيب احلدود للتنسيق وتبادل املعلوماتابعضها بعض
ري إجـراء حتقيـق     تيـس ب املتحـدة    األمـم  بـأن تقـوم      الـرئيس غبـاغبو   قدمه  طلب  استجابة ل و - ٧

دويل مستقل يف حادث اهلجوم الذي تعرضت له الطائرة اليت كـان علـى متنـها رئـيس الـوزراء                    
 إىل  ١يونيه، أوفَْدُت بعثة استطالعية إىل كـوت ديفـوار يف الفتـرة مـن               / حزيران ٢٩سورو، يف   

وأوضــحت البعثــة . أكتــوبر بغــرض وضــع خيــارات مدروســة بعنايــة وواقعيــة / تــشرين األول٦
مــن تفويــضا لطات اإليفواريــة أن إنــشاء جلنــة حتقيــق دوليــة ذات طــابع قــضائي ســيتطلب   للــس
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 يف اعتمادهــا لتلبيــة طلــب    باستكــشاف عــدة خيــارات ميكــن النظــر    تجملــس األمــن، وقامــ  
بو وجملـــس األمـــن بـــشأن هـــذا رســـالتني منفـــصلتني إىل الـــرئيس غبـــاغبوقـــد بعثْـــُت  .الـــرئيس
 .احلساس املوضوع

 
  السياسيةالتطورات -ثالثا  

إجيابيا يف جممله خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،           ظل املناخ السياسي يف كوت ديفوار      - ٨
إذ واصــلت مجيــع األطــراف اإليفواريــة دعمهــا لتنفيــذ اتفــاق واغــادوغو وســعيها إلجيــاد ُنُهــج    

ل ويف هــذا الــسياق، قــام الــرئيس غبــاغبو بزيــارة إىل مشــا. الناشــئةتوافقيــة للتــصدي للتحــديات 
ــام، يف الفتــرة مــن    نــوفمرب، مشلــت مدينــة  / تــشرين الثــاين٣٠ إىل ٢٨البلــد اســتغرقت ثالثــة أي
ووفــدت مجــوع غفــرية إىل االجتماعــات العامــة . فريكيــسيدوغو، مــسقط رأس رئــيس الــوزراء

 وأن البلـد بـات يـنعم        أوزارهـا لتستمع إىل رسالة الـرئيس وهـو يعلـن بـأن احلـرب قـد وضـعت                  
 خطــوة حتمــل أيــضا دالالت رمزيــة علــى اجلهــود املبذولــة يف ســبيل  ويف. بالوحــدة مــن جديــد

ــوزراء   ــيس ال ــام رئ ــق املــصاحلة، ق ــشرين األول ٢٠، يف حتقي ــوبر/ت ــارة ،أكت ــة غــاغنوا،  مل بزي دين
وسامهت هـذه اخلطـوات يف حتـسني املنـاخ الـسياسي يف كـوت ديفـوار،                 . مسقط رأس الرئيس  

يونيـه  / حزيـران  ٢٩اهلجـوم الـذي شـن يف        عقاب  يف أ  فترة عدم الثقة اليت سادت       بعدسيما   وال
 .على الطائرة اليت كان على متنها رئيس الوزراء

وبفضل الشراكة بني الرئيس غباغبو ورئيس الوزراء سـورو وتـصميمهما علـى املـضي                - ٩
عان من التغلب على التحديات اجلديـدة، مـن         ن الطرفان املوقّ  قدما بتنفيذ اتفاق واغادوغو، متكّ    

لت وشـكّ . ر املشغِّل التقين لعملية حتديد هوية الـسكان اإليفـواريني وطريقـة تنفيـذها             قبيل اختيا 
القـوات  وفـد  اليت دارت بني وفد الرئاسـة و احملادثات  هاتان املسألتان جوهر اجلولة اجلديدة من       

قــد دعــا إىل عقــدها يف ،  رئــيس بوركينــا فاســو،اجلديــدة، والــيت كــان امليــسِّر بليــز كمبــاوري 
اتفـاق بـشأن   التوصـل إىل  كفالـة  لنـوفمرب،  / تـشرين الثـاين  ٢٤ إىل ١٩ الفتـرة مـن     واغادوغو يف 

 املتفاوضــة إىل طريــق مــسدود يف ووصــلت األفرقــة.  لتنفيــذ اتفــاق واغــادوغوةجديــدمواعيــد 
. نوفمرب، مما استدعى التدخل املباشر للرئيس غباغبو ورئـيس الـوزراء سـورو            /تشرين الثاين  ٢٢

 تـشرين   ٢٨يني التفاق واغـادوغو يف      تكميلعا اتفاقني   ، مث وقّ  توفيقيحل  وتوصل الزعيمان إىل    
لتقين املعين بتحديـد هويـة      املشغِّل ا  عّين   - الثاين   تكميلياالتفاق ال  وهو   - األول   .نوفمرب/الثاين

 لتنفيــذ اتفــاق ةاجلديــداملواعيــد  حــدد - الثالــث تكميلــياالتفــاق ال وهــو -والثــاين  .الــسكان
ُوقِّـع يف   قـد   وم سـورو رئيـسا للـوزراء         األول الذي عّين غيّ    تكميليفاق ال االتكان  و(واغادوغو  

 .)٢٠٠٧مارس / آذار٢٧
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وواصل رئيس الوزراء مشاوراته مع ممثلي أحزاب املعارضة بشأن املضي قـدما بعمليـة                - ١٠
السالم، وطمأهنم على التزام احلكومة بتنفيذ اتفاق واغادوغو تنفيذا كامال، مبا يف ذلـك تنظـيم            

وعكف أيـضا علـى توسـيع نطـاق املـشاركة الـسياسية بالتمـاس آراء                . نتخابات ذات مصداقية  ا
 بـشأن أفـضل الـسبل       يماركوسـ  - املنظمات النسائية والشبابية املنتـسبة إىل مـوقِّعي اتفـاق لينـا           

 .للمضي قدما بعملية السالم
لـى زيارتـه   ، إذ تعاقـب ع  يف التحـسن عالقـات البلـد مـع الـشركاء الـدوليني        استمرت  و - ١١

  خارجية الواليات املتحـدة، جـون نيغروبـونيت، ومفـوض االحتـاد األورويب للتنميـة               ةوزيرنائب  
، لوي ميشال، ونائب وزير خارجية بلجيكـا، بـيري شـوفالييه، ووزيـر الـدفاع        واملعونة اإلنسانية 

غـادوغو  ودارت أيضا مناقشات بشأن التقدم احملرز يف تنفيـذ اتفـاق وا           . يف فرنسا، إيريف موران   
 على هامش مـؤمتر     باوري وساركوزي، مخالل االجتماع الذي انعقد بني الرؤساء غباغبو وك       

، يف بـادرة    ع الرئيس غباغبو  ، وقّ ة على ذلك  عالوو. أفريقيا، يف لشبونة   - ويبروقمة االحتاد األ  
 البلـدان األعـضاء   إلزام مواطين   يقضي بإلغاء   حسن جوار تتماشى مع األنظمة القائمة، مرسوما        

 .يف كوت ديفوار حبمل تصريح اإلقامة القاطنني  االقتصادية لدول غرب أفريقيااجلماعةيف 
، عقـب وصـوله إىل    جـني - يونـغ    وعقد ممثلي اخلاص اجلديد لكـوت ديفـوار، تـشوي          - ١٢

ــدجان يف  ــاين ٢٠أبي ــشرين الث ــسياسيني اإليفــواريني    / ت ــع الزعمــاء ال ــوفمرب، اجتماعــا مــع مجي ن
وشدد احملاورون كافة على أمهية الـدور املنـوط بـه يف            . صلحة الوطنيني وغريهم من أصحاب امل   

بوركينـا فاسـو    إىل  الـسيد تـشوي أيـضا       وسـافر   . مراحل العملية االنتخابيـة   مجيع  التصديق على   
 الـرئيس   ،إجراء مشاورات مع ميّسر عملية السالم، ومع رئـيس االحتـاد األفريقـي            بغرض  وغانا  

يقدمــه اجملتمــع الــدويل إلبقــاء اتفــاق يــتعني أن لــدعم الــذي كوفــور، الــذي نــاقش معــه مــسألة ا
 .واغادوغو على مساره، وكفالة الطابع الشمويل لعملية السالم

 
 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو -رابعا  

 أن تنفيذ اتفاق واغـادوغو الـذي بـدأ بدايـة مـشجعة أصـبح         السابقذكرت يف تقريري     - ١٣
 أعـاله   ٩ االتفـاقني التكميلـيني املـشار إليهمـا يف الفقـرة             بيـد أن توقيـع    . يواجه تـأخريات كـبرية    

 .أعطى زمخا جديدا لعملية السالم
ــؤرخ       - ١٤ ــد املـ ــيم والرصـ ــة التقيـ ــرار جلنـ ــاين قـ ــي الثـ ــاق التكميلـ ــد االتفـ ــشرين ٩ويؤيـ  تـ

للتطبيقــات العامــة للكهربــاء ”نــوفمرب الــذي يــنص علــى أن تــضطلع الــشركة الفرنــسية   /الثــاين
 بدور املشغل التقين لعملية حتديد اهلوية، وهو اقتـراح رحـب بـه كـل                “SAGEM)(وامليكانيكا  

وحــدد االتفــاق التكميلــي الثالــث . مــن الــرئيس الــسابق بيدييــه ورئــيس الــوزراء الــسابق أوتــارا
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مواعيد زمنية جديدة من أجل استكمال املهام املتبقيـة يف إطـار اتفـاق واغـادوغو، علـى النحـو                    
سمرب؛ ديــ/ كــانون األول١٥ت املــسلحة الوطنيــة اجلديــدة حبلــول  اعتمــاد هيكــل للقــوا: التــايل

 وجتميع املقاتلني السابقني وختزين أسـلحتهم حتـت   وحلهاليشيات  وبدء عمليات نزع أسلحة امل    
ديـسمرب؛  / كانون األول  ٢٢إشراف القوات احملايدة والتوظيف للخدمة املدنية الوطنية بدءا من          

 كــانون ٣٠ واجلمركيــة يف كافــة أحنــاء البلــد حبلــول يةالــضريبواســتكمال إعــادة نــشر الــدوائر 
واتفقت األطـراف علـى   . ٢٠٠٨يونيه  /ديسمرب؛ وعقد انتخابات رئاسية حبلول حزيران     /األول

ــتعني         ــيت ي ــدة ال ــوات اجلدي ــشأن احلــصص والرتــب العــسكرية لعناصــر الق ــرار ب ــرك اختــاذ الق ت
 .رإدماجها يف اجليش الوطين املوحد لتحكيم امليّس

ونــص االتفــاق التكميلــي الثالــث أيــضا علــى دفــع بــدالت شــهرية إىل أفــراد القــوات      - ١٥
 دفع املرتبات املستحقة بأثر رجعي لألفـراد الـسابقني يف قـوات             وعلىاملسلحة للقوات اجلديدة    

جلديـدة إىل حـني إعـادة إدمـاجهم يف     الدفاع واألمن لكوت ديفوار الذين انضموا إىل القـوات ا    
عـالوة علـى ذلـك، كـان مـن املتوقـع أن       . طنية اجلديدة أو يف اجملتمع املـدين  القوات املسلحة الو  

ــا بعقــد اجتماعــات أســبوعية مــع املمثــل اخلــاص       تنفــذ األطــراف املوقعــة اتفاقهــا الــسابق رمسي
 .للميّسر، السيد بورميا باديين

 
 إنشاء مركز القيادة املتكاملة -ألف  

نتقـل مركـز القيـادة املتكاملـة، املـسؤول عـن             وخالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، ا        - ١٦
. تنفيذ اجلوانب العسكرية واألمنية احلامسة التفاق واغادوغو، إىل مقـره الـدائم يف ياموسـوكرو              

ويتــألف مركــز القيــادة املتكاملــة مــن ســبع خاليــا خمتلطــة وأربــع فــصائل دعــم يــضم مالكهــا     
. ريني التـابعني للقـوات اجلديـدة    من األفراد العـسك ٥١  موظفا حكوميا و  ١٢٠الوظيفي حاليا   

وقد حتسن أداء مركز القيادة ألسباب تعـود جزئيـا إىل الـدعم اللوجـسيت والـتقين الـذي تقدمـه                    
ومع ذلك ظل مركز القيادة يواجـه صـعوبات يف تنفيـذ            . عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار     

كما شـكل الـنقص يف      . التنفيذواليته بسبب القيود املالية وقدراته احملدودة يف جمايل التخطيط و         
عـالوة علـى ذلـك، مل ُتـصرف أي مرتبـات            . وسائل االتصال والنقـل املالئمـة حتـديات خطـرية         

لعناصر القوات اجلديدة اليت مت نشرها يف مركز القيادة املتكاملة، وذلـك بـسبب عـدم التوصـل                  
 .ش الوطين يتعني إدماجها يف اجليإىل اتفاق بشأن أعداد عناصر القوات اجلديدة اليت

 
 نشر الوحدات املختلطة ورفع تدابري اخلط األخضر تدرجييا -باء  

لــة بنــشر ســت وحــدات شــرطة خمتلطــة يف علــى الــرغم مــن قيــام مركــز القيــادة املتكام - ١٧
منطقة الثقة السابقة، ظل تكوين الوحدات يف فـاميينكرو وكـوكبينغي يف املنطقـة الـشرقية غـري                  



S/2008/1
 

6 07-65944 
 

ــاب عناصــر القــو   ــسبب غي ــدةمكتمــل ب ــضم الوحــدات املختلطــة   . ات اجلدي ــة تارخيــه، ت ولغاي
 مـن عناصـر القـوات اجلديـدة، وذلـك مـن أصـل               ٤٠ من عناصر قـوات الـدفاع واألمـن و         ٦٠

ومل يتم نـشر أي مـن املـساعدين الطبـيني اإليفـواريني الـستة               .  فردا ١٢٠اجملموع املتوخى وهو    
ُنـشرت ثـالث وحـدات عـسكرية        و.  ضمن الوحدات املختلطـة    إدماجهمالذين كان من املقرر     

 جنـدي،   ١٠٠ مـا جمموعـه   خمتلطة بصورة جزئية من أجل دعم وحدات الـشرطة، وهـي تـضم              
لكــن مل ُتــصرف .  فــردا٢٢٢ مــن القــوات اجلديــدة، مــن أصــل القــوام املقــرر البــالغ ٧٠منــهم 

ملـة  عناصر القوات اجلديـدة الـيت قـام مركـز القيـادة املتكا            ال ل عناصر احلكومة و  لبدالت منتظمة   
 املختلطـة   الوحدة دفع البدالت واملرتبات يف قيام مظاهرات نظمتها          يف تأخرالوساهم  . بنشرها

إضـافة  .  الـسكان املـدنيني    اسـتهدفت نوفمرب وأعمال ابتزاز متقطعـة      /يف بانغولو يف تشرين الثاين    
  يف  املختلطة ووحدات الدعم العسكرية إىل القـدرات الكافيـة         األفواجإىل ذلك، تفتقر كل من      

 .جماالت االتصال واللوجستيات والنقل
 إىل أن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار قـد قامـت        الـسابق وأشرت يف تقريري    - ١٨

 اعتبـارا  ، مركز مراقبة على طول اخلط األخـضر      ١٧بتفكيك نقاط التفتيش التابعة هلا وأنشأت       
 البعثـــة علـــى يـــتعنيووفقـــا التفـــاق واغـــادوغو، الـــذي    . ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول١٥مـــن 
قـررت عمليـة األمـم املتحـدة يف     عدد مراكز املراقبـة إىل النـصف كـل شـهرين،      ُتخفّض   مبوجبه

نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠ديفـــوار إزالـــة مثانيـــة مراكـــز للمراقبـــة يف الفتـــرة مـــا بـــني  كـــوت 
وستتم إزالـة مراكـز املراقبـة التـسعة املتبقيـة تـدرجييا علـى أسـاس                . ديسمرب/كانون األول  ١٨ و

مزيد من تقييمات املخاطر واملشاورات مع مركز القيادة املتكاملة، ورهنا بالتقـدم العـام احملـرز                
 .يف تنفيذ اتفاق واغادوغو

 
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -جيم  

 بــدء برنــامج نــزع الــسالح  يفتــأخرالتفــاق التكميلــي الثالــث، تواصــل االقُبيــل توقيــع  - ١٩
دماج ألسباب تعود على ما يبدو إىل عدم التوصل إىل اتفـاق بـشأن رتـب            والتسريح وإعادة اإل  

كمـا ظـل التنـسيق    . عناصر القوات اجلديدة اليت كان مـن املتوقـع أن تنـضم إىل اجلـيش اجلديـد             
فيمــا بــني خمتلــف الــشركاء متعثــرا ألســباب تعــود جزئيــا إىل صــعوبات يف حتديــد املــسؤوليات   

 املـسؤول مبوجـب اتفـاق واغـادوغو عـن      - ز القيادة املتكاملةالقيادية عن العملية فيما بني مرك  
التأهيل اجملتمعي الذي يتـوىل     إعادة  نزع السالح والتسريح، والربنامج الوطين إلعادة اإلدماج و       

 املـسؤول عـن     ،عملية إعـادة اإلدمـاج، ومكتـب رئـيس الـوزراء ورئيـسي هيئـة أركـان القـوتني                  
لـسياق، مل ُيحـرز تقـدم ُيـذكر مـن أجـل تكييـف املفهـوم                 ويف هـذا ا   . مراقبة عملية اختاذ القـرار    

القــائم لعمليــات برنــامج نــزع الــسالح مــع الــسياق اجلديــد الــذي أوجــده اتفــاق واغــادوغو،     
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كـذلك مل ُيحـرز تقـدم       . سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة القوات املسلحة على نطاق أوسـع           وال
 إعادة إدماج املقاتلني الـسابقني واخلدمـة        بشأن املسائل التنفيذية الرئيسية من قبيل الصالت بني       

احلاصــلة يف ونظــرا للتــأخريات . ملقــاتلني الــذين يــتعني نــزع أســلحتهموضــع قــوائم بااملدنيــة أو 
انعــدام الوضــوح فيمــا يتعلــق بــسبل املــضي قــدما، فقــد أرجــأ  وإطــالق برنــامج نــزع الــسالح، 

 .املاحنون يف معظمهم صرف دعمهم املايل لربنامج نزع السالح
ومن أجل التصدي هلذه الـصعوبات، عقـدت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                    - ٢٠

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حلقــة عمــل بــشأن التطــوير املؤســسي يف مقــر مركــز القيــادة   
نـوفمرب، قـام مركـز القيـادة علـى إثرهـا بـصياغة أطـر                /املتكاملة يف ياموسوكرو يف تشرين الثاين     

ه الـــسبعة املتمثلـــة يف نـــزع الـــسالح، واللوجـــستيات، واالتـــصاالت، واملـــوارد تنفيذيـــة خلاليـــا
.  املدنيـــة والعـــسكريةالبـــشرية، وإعـــادة تنظـــيم اجلـــيش وتوحيـــده، والعمليـــات واإلجـــراءات  

سامهت حلقة العمل يف تعزيز التنسيق بشكل أفضل بني مركز القيادة املتكاملة والربنـامج               كما
 .التأهيل اجملتمعي، ويف حتديد مسؤوليات كل منهماة إعادالوطين إلعادة اإلدماج و

ويف انتظار إطالق برنامج اخلدمة املدنيـة الـذي أوضـحت احلكومـة أنـه سُيـستخدم يف                   - ٢١
 مــن املقــاتلني الــسابقني، عقــد مكتــب رئــيس الــوزراء حلقــة عمــل يف كــبريإعــادة إدمــاج عــدد 

ومت االتفــاق علــى أن . ائــق تنفيــذهأكتــوبر مــن أجــل حتديــد معــايري األهليــة وطر /تــشرين األول
اهلــدف الرئيــسي للربنــامج هــو إتاحــة الفــرص للــشباب واملقــاتلني الــسابقني وعناصــر املليــشيا     
ــدريب         ــة والت ــة املدني ــة والتوعي ــشطة التطوعي ــق األن ــد يف اجملتمــع عــن طري ــن جدي ــدماج م لالن

ة واآلثـار املترتبـة      مل تسلط الضوء علـى مـسؤوليات الرقابـ         عمللكن حلقة ال  . العسكري واملهين 
 كـــانون ٢١ومـــع ذلـــك، أعلنـــت احلكومـــة يف . يف امليزانيـــة علـــى الربنـــامج ومـــصادر متويلـــه

 .ديسمرب بدء برنامج اخلدمة املدنية/األول
ومبوجـب هـذا   . واكتسبت العملية زمخا ملحوظا إثـر توقيـع االتفـاق التكميلـي الثالـث       - ٢٢

حة الوطنيـة لكـوت ديفـوار وعناصـر القـوات           االتفاق، تقـرر بـدء جتميـع عناصـر القـوات املـسل            
 حبلـول   ،ليـشيات حـل امل  اجلديدة وختزين أسلحتهم حتت إشـراف القـوات احملايـدة بـالتزامن مـع               

ــسمرب/ كــانون األول٢٢ ــدء التوظيــف يف اخل  . دي ــرر ب ــا تق ــة يف موعــد   كم ــة الوطني ــة املدني دم
دعا رئـيس الـوزراء إىل      ،ديسمرب/ كانون األول  ١٠ويف  . ديسمرب/ كانون األول  ٢٢يتجاوز   ال

 تنفيـذ أحكـام االتفـاق ذات الـصلة بـاألمن، وأصـدر بوجـه                 عمليـة  عقد اجتماع من أجـل بـدء      
خاص تعليمات لكل مـن رئـيس هيئـة أركـان قـوات الـدفاع واألمـن لكـوت ديفـوار، اجلنـرال                       
مانغو، ورئيس هيئة أركـان القـوات اجلديـدة، اجلنـرال باكـايوكو، بوضـع اإلجـراءات الالزمـة                    

 . املليشياتوحلجميع املقاتلني السابقني وختزين أسلحتهم، لت
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ــومي       - ٢٣ ــئيت األركــان ي ــسا هي ــع رئي ــت الحــق، اجتم ــانون األول١٧  و١٤ويف وق  / ك
ديــسمرب يف مركــز القيــادة املتكاملــة يف ياموســوكرو حبــضور قائــدي القــوات يف عمليــة األمــم    

الربنـامج الـوطين إلعـادة اإلدمـاج        املتحدة يف كـوت ديفـوار وقـوة ليكـورن الفرنـسية، ومنـسق               
التفــاق التكميلــي الثالــث، الــذي  لووفقــا .  واملمثــل اخلــاص للميــّسر التأهيــل اجملتمعــيإعــادة و

عهدت فيه األطراف اإليفوارية إىل امليسر مهمـة حتديـد حـصص عناصـر القـوات اجلديـدة الـيت            
عاد ت اجلديــدة ســُي مــن عناصــر القــوا٥ ٠٠٠ أن املمثــل اخلــاصيــتعني إعــادة إدماجهــا، أعلــن 

 عنـصر إىل قـوات الـشرطة والـدرك الوطنيـة،            ٤ ٠٠٠إدماجها يف اجليش اجلديد، فيما سينضم       
مـن بـرامج إعـادة اإلدمـاج         عنصر   ٦ ٠٠٠ عنصر باخلدمة املدنية، ويستفيد      ٢٠ ٠٠٠ويلتحق  
ويف وقــت . التأهيــل اجملتمعــيإعــادة  الربنــامج الــوطين إلعــادة اإلدمــاج و  يف إطــارضــعالــيت تو

 الحق، أيد رئيسا هيئيت األركـان مقترحـا أعـده مركـز القيـادة املتكاملـة بـشأن جتميـع املقـاتلني               
الـسابقني  سيما تـسجيل املقـاتلني       وسيتوىل مركز القيادة املتكاملة ريادة العملية، وال      . السابقني

ــراف    ــسلّمة، وذلـــك حتـــت إشـ ــلحة املـ ــدة  واألسـ ــوات احملايـ ــدة يف  -القـ ــم املتحـ ــة األمـ  عمليـ
ألســلحة والــذخائر املــسلّمة أيــضا تــوفري األمــن ل ســتتوىل  الــيت- يفــوار وقــوة ليكــورند كــوت

 .وتدمري األسلحة غري الصاحلة لالستخدام
، احتفـاال    رئيس الـوزراء   ديسمرب، ترأس الرئيس غبابو، وبرفقته    / كانون األول  ٢٢ويف   - ٢٤

وقـدم  . طقـة الثقـة الـسابقة     مبناسبة إطالق عملية التجميع يف تيابيسو ودجيبونوا، على جـانيب من          
الــرئيس ورئــيس الــوزراء تأكيــدات بــأن اإلجــراءات الالزمــة ســُتتخذ مبــا يكفــل إدمــاج مجيــع     

. املقاتلني يف اجليش املوحـد أو إحلـاقهم باخلدمـة املدنيـة أو إشـراكهم يف بـرامج إعـادة اإلدمـاج          
ديفوار وفـصيلتني مـن     وُتّوج االحتفال بتوّجه ثالثة من فصائل القوات املسلحة الوطنية لكوت           

القوات اجلديدة إىل موقع جتميعها يف ياموسوكرو، وحترُّك ست فصائل تابعة للقـوات اجلديـدة              
 .حنو موقع جتميعها يف بواكي

وسعيا لبدء العملية يف أقـرب وقـت ممكـن، أُجـري اسـتعراض فـوري للمواقـع الالزمـة                     - ٢٥
ــع  ــم املتحــدة يف كــ   . ألغــراض التجمي ــة األم ــع   واســتكملت عملي ــة مواق ــاء ثالث ــوار بن وت ديف

ــشمال، فيمــا يتواصــل    ــيين يف ال ــسيدوغو وأودي ــع يف كــاين وفريكي ــع يف  للتجمي ــع راب ــاء موق  بن
التأهيــل إعــادة ويف هــذه األثنــاء، طُلــب إىل الربنــامج الــوطين إلعــادة اإلدمــاج و . وانغولودوغــو

دماج حبلـول هنايـة عـام       ج إعادة اإل  اجملتمعي التحضري الستيعاب عناصر القوات اجلديدة يف برام       
ســيما يف ضــوء وقــف التمويــل   ، لكنــه يفتقــر إىل القــدرات املاليــة الالزمــة لــذلك، وال  ٢٠٠٧

 .املقدم من املاحنني الرئيسيني الذين يساورهم القلق بشأن الشفافية واملساءلة
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 وحلّها املليشيات سالح نزع - دال 
بـسبب   وحلـها  ليـشيات  امل سـالح  نـزع  عمليـة  تـأخرت  االسـتعراض،  قيد الفترة خالل - ٢٦
 العـسكريون  واحلكـام  ليشيات امل قادة واستمر .اإلدماج إعادة ترتيبات بشأن اتفاق وجود عدم
 بــالغبكة األمــان ألفــراد امليليــشيات الشــ جمموعــاتبــدالت  بــدفع املطالبــة يف البلــد غــرب مــن

اتلني  نـــسبة األســـلحة إىل املقـــ رفـــض مـــع بعـــد أســـلحتهم تـــرتع مل الـــذين ١ ٠١٩ عـــددهم
ة عــن نــزع الــسالح والتــسريح    املــسؤول  الوطنيــة  واملؤســسة احملايــدة  القــوات  اقترحتــها  الــيت

 .اإلدماج وإعادة

 حـل  بـدء  علـى  الثالـث  التكميلـي  تفـاق اال يف احملـددة  املنقحـة  الزمنيـة  اجلـداول  ونصت - ٢٧
 الـدفاع  قـوات  أركـان  رئيـسي  اجتمـاع  وخـالل  .ديـسمرب /األول كـانون  ٢٢ حبلـول  ليشياتامل

، )أعــاله ٢٣ الفقــرةانظــر  (ديــسمرب/األول كــانون ١٧ يف املعقــود ،اجلديــدة والقــوات واألمــن
 أن املليــشيات مجاعــاتمــن  املتوقــع ومــن . األمــانشــبكة بــدالت دفــع وقــف علــى االتفــاق مت

 وقـت  يف سـالحها وهكذا سيتم نزع   . األمم املتحدة  عملية جددهتا مواقع يف جديد من تتجمع
 يـضعها  وبـرامج  املدنيـة  اخلدمـة  خـالل  من االندماج إلعادة فرصألفرادها   وتوفر وُتحل الحق

 وايعيــستط  لــن  مــن  وســيعطى  .اجملتمعــي  التأهيــل وإعــادة  اإلدمــاج  إلعــادة  الــوطين  الربنــامج
 إدمـاجهم  انتظـار  يف احملليـة،  جمتمعاهتم إىل للعودةمقطوعا   بدال الفرص هذه من فورا االستفادة
 هنـائي  موعـد  حتديـد  اقتـراح تقـدمي    علـى  أيـضا  األركـان رئيسا   وافقو .اإلدماج إعادةيف برامج   
 يف النظــر ذلــك بعــدإال ســيتم و الــسالح، نــزع مواقــع إىل طوعــا امليليــشيات مجاعــات لتتقــدم

 .القوة استخدام
 

 واألمن الدفاع قوات توحيد - هاء 
 أن اريــةاإليفو احلكومــة علــىيــتعني  كــان الثالــث، التكميلــي االتفــاقعمــال بأحكــام و - ٢٨

 وعمـل  وتـشكيل  بتنظـيم  املتعلـق  العـام  اإلطـار  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٥ حبلول تعتمد
 رئـيس  أعلـن  ديـسمرب، /األول كـانون  ١٠ ويف .توحيـدها  املعـاد  املـسلحة  ديفـوار  كـوت  قوات
 اجلديـدة  واألمـن  الـدفاع  قـوات  هيكلـة  إلعـادة  تـدابري  القتـراح  سينـشأ  عـامال  فريقـا  أن الوزراء
 يف ديـسمرب، /األول كـانون  ٢٤لغايـة    الـصدد  هـذا  يفيـذكر    تقدم يتحقق ومل .نظيمهات وإعادة
ــراد وعــدد رتــب مــسألة حــل انتظــار ــدة القــوات أف ــ اجلدي  القــوات يف مإدمــاجه ينبغــي ذينال
 عناصـر بتحديـد عـدد      رامليـسّ غـري أن قيـام       .رامليـسّ  إىل اهبـ  ُعهـد وهـي مهمـة      املوحدة، املسلحة
 اخلدمـة  أو ،الـوطنيني  والـدرك  الـشرطة يف   أو ،اجلـيش  يف إدماجهـا  بغـي ين الـيت  اجلديـدة  القوات
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ــة ــا أو املدني ــرامج مــن غريه ــاج، إعــادة ب ــيت اإلدم ــن ال ــها أعل ــه عن  كــانون ١٧ يف اخلــاص ممثل
 .الصدد هذا يف الترحيبب جديرا تطورايشكل  ديسمرب،/األول

 الدولة إدارةبسط  إعادة - واو 
 الدولـة  إدارةبـسط    بإعادة يتعلق فيماقيد االستعراض    رةالفت خالل التطور بعض حتقق - ٢٩
 واألمنــاء ٢٢ لبــالغ عــددهم اواملقاطعــات املنــاطق حكــام كــل نــشر متو .البلــد أحنــاء مجيــع يف

 إىل كـل  ١٠٧ بـالغ عـددهم    ال املقاطعـات  حكام ونواب ٢٧ بالغ عددهم  ال للمقاطعات العامني
 اإلدارة نـشر  إلعـادة  الوطنيـة  اللجنـة  لنـت وأع .واجلنـوب  والوسط الشمال يف مسؤوليته منطقة

ــشرين يف ــوفمرب/الثــاين ت ــاء احلكــامتنــصيب  أن ن ــات العــامني واألمن  حكــام ونــواب للمقاطع
 حتـت  الواقعـة  املنطقـة  يف الدولـة  مـديري  نـشر  إعـادة  كمـال  بإ أذن فريكيسيدوغو يف املقاطعات
 نــشر إعــادة يف تقــدم يأ يتحقــق مل نفــسها، الفتــرة خــالل أنــه غــري .اجلديــدة القــوات ســيطرة
 والـسجون  القـانون  إنفـاذ  أفراد نشر يتم مل ،عالوة على ذلك  و .البلد مشال يف القضائية السلطة
 وظـائفهم  إىل موظـف مـدين      ١٥ ٠٠٠ حـوايل  عـاد  وإمجاال، .القضائية السلطة لدعم الالزمني

 ادةإلعـ  الوطنيـة  اللجنـة  حـسب ،  ٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٤حـىت    والغرب الشمال يف
يف  القـصور  نـواحي  أن غري .األزمة خاللنزحوا   مدنيا موظفا ٢٤ ٤٣٧ بني من اإلدارة، نشر
 اللجنـة  وتـرى  حـديثا،  نـشرها  املعـاد  لـإلدارة  الفعـال  العمـل  تعرقـل  بقيـت  اتواللوجستي امليزنة

 املــوظفني إىل احلــوافز لتقــدمي إضــافية دوالر ماليــني ١٠ إىل حاجــة هنــاك ســتكون أنــهالوطنيــة 
 .مشردين زالوا ما الذين نينياملد

 نـشر  إعـادة  استكمال أنالوطنية   اللجنة الحظت ديسمرب،/األول كانون منتصف ويف - ٣٠
 تفـاق اال ذلـك  إىل دعـا  كمـا  ديـسمرب، /األول كانون ةي هنا حبلول واجلمركيةالضريبية   اإلدارتني
أُعيـد   الـذين  ديروناملـ  واجههـا  الـيت  للعوائـق  نظـرا  خاصـة  كبريا، حتديا يشكل الثالث التكميلي
 نقـل  يف رغبتـهم  عـن  أعربـوا  اجلديـدة  القـوات  قـادة  أن أيـضا  بالـذكر  واجلـدير  . بالفعـل  نشرهم
 سـيطرهتم،  حتـت  الواقعـة  املنـاطق  يف نـشرهم  أُعيـد  الـذين  املـديرين  إىل واملاليـة  اإلدارية سلطتهم

 قـد  موازيـة  سـلطة  هياكـل  وجـود  فـإن ورغـم ذلـك      تغـيري،  دون القياديـة  هياكلـهم  بقيـت  طاملا
 .هلا لزوم ال توترات يف يتسبب

ــذ - ٣١ ــة ومن ــسنة بداي ــد مــن أجــزاء عــدة يف واألســاتذة ســبتمرب/أيلــول يف الدراســية ال  البل
 طالبيـة  مظـاهرات  إىل العمل هذا وأدى .اخلدمة ظروف بتحسني للمطالبة إضراب يفزالوا   ما

 احلالـة  تتحـسن  وقـد  .ساملـدار  عـن  األسـاتذة  غيـاب  اسـتمرار  علـى  احتجاجـا  ومتكـررة  واسعة
 بـواكي  يف خاصـة  نوفمرب،/الثاين تشرين يف ،الشمال يف مؤخرا مالية خدمات فتح إعادةنتيجة  
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ــو، ــا وكوروغ ــسرس مم ــع يي ــات دف ــة واملعاشــات املرتب ــ إىل التقاعدي ــدنيني ظفنيوامل  احلــاليني امل
 . ذلك اجلزء من البلديف واملتقاعدين

 
 اتنتخاباال وإجراء السكان هوية حتديد - زاي 

 حتديـد حمكمـة بعمليـة      ١١١ بـالغ عـددها اإلمجـايل     ال املتنقلـة  احملاكماملقرر أن تقوم     من - ٣٢
ا تقنيـ  افريقـ  ٥٥ نـشر  مت ،وإمجـاال . سبتمرب/أيلول ٢٥ يف تبدأاليت   اإليفواريني، السكان هوية
 التــاريخ ذلــك حــىتو .للعمــل اجــاهز فقــط منــها ٣٣ وكــان ديــسمرب،/األول كــانون ٢٤حــىت 

 علـى  املـيالد  شـهادات  مـن مطابقـة    نـسخة  ٩٣ ٠٢٧ جمموعـه  مـا  املتنقلة احملاكم منحت ،ضاأي
 كـانون  ١٨ يف بـواكي  يف وقـع  حدث يف املتمثل امللحوظ االستثناء عدا وفيما .الوطين الصعيد
تابعـة   عناصـر  مـن  هلجـوم  املتنقلـة  احملـاكم  أفرقـة  يف يعملون قضاة تعرض حيث ديسمرب،/األول
 أحـرزت  املتنقلـة  احملـاكم  عمليـة  فـإن  بـدالهتم،  دفـع  عـدم  علـى  حيتجـون  كانوا اجلديدة للقوات
 .كربى أمنية أحداث أية تعترضه مل تقدما

ــري - ٣٣ ــة أن غــ ــة التغطيــ ــة اجلغرافيــ ــة لألفرقــ ــصرت املتنقلــ ــن ٤٧ يف احنــ ــات  مــ كوميونــ
 يف نـسبيا  ةمنخفـض  املـشاركة  تكانـ  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .٧٢٧البـالغ عـددها      ديفوار كوت
 بتوعيــة اإليفواريــة احلكومــة قيــام عــدمإىل  جزئيــا ذلــكيعــزى و العمليــة، مــن األوىل ســابيعاأل

 فـإن  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .الـصدد  هـذا  يف قلقهـا  عـن  الـسياسية  األحـزاب  وأعربـت  .السكان
 يف البــدالت دفــع أعاقــت البلــد أحنــاء بعــض يف الــصعوبات مــن وغريهــا اللوجــستية الــصعوبات

 أسـهم  مما املتكامل، القيادة مركز نشرهم الذين األمن وأفراد التقنية فرقةاأل إىل املناسب الوقت
 .املتنقلة احملاكم عمليات لبعض املؤقت التعليق يف

 عـدد  توسـيع  يف التـأخريات سـبب    الوزراء رئيس شرح نوفمرب،/الثاين تشرين ١٤ ويف - ٣٤
 احلكومـة  أن إىل وأشـار  .املاليـة  وارداملـ  انعدام إىلوعزا ذلك    البلد أحناء مجيع يف املتنقلة احملاكم
ــه ــزا تواجـ ــساوي عجـ ــني  ٨ يـ ــل دوالرماليـ ــة لتمويـ ــد عمليـ ــة حتديـ ــشرين ١٩ ويف .اهلويـ  تـ
 احملـاكم عمـل    لتـسيري  إضـافية  أفرقـة  نـشر  لـدعم  دوالر مليـوين  احلكومـة  حـررت  نوفمرب،/الثاين

 .فقط بثمانية البلد ءأحنا مجيع يف املنشورة املتنقلة احملاكم عدد بزيادة مسح مما املتنقلة،

 الـيت  املدنيـة  الـسجالت  إنـشاء  إعـادة  بـدء  علـى  أيـضا  الثالـث  التكميلـي  االتفـاق  ونص - ٣٥
 وزيــر واقتــرح .٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون هنايــة حبلــول الــصراع خــالل ُدمــرت أو فُقــدت
 ميلـي التك االتفـاق  علـى  عـان املوقّ الطرفان إليه توصل الذي لالتفاق وطبقا عمل، طريقة العدل

 مــع متــزامن بــشكل املدنيــة الــسجالت إنــشاء إعــادةعمليــة  تــتم أن حاليــا قــررامل مــن الثالــث،
 املــشمولة الفتــرة خــالل وأيــضا .اإليفــواريني الــسكان هويــة وحتديــد املتنقلــة احملــاكم عمليــات
 االقتــصادية اجلماعــة أرســلت املــستقلة، االنتخابيــة اللجنــة رئــيس طلــب علــى وبنــاء بــالتقرير،
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 تـــشرين مـــن األول األســـبوع يف ديفـــوار، كـــوت إىلاســـتطالعية  بعثـــةأفريقيـــا  ربغـــ لـــدول
 يف اإليفواريـة  احلكومـة  تـدعم  أن اإلقليميـة  للهيئـة  هبـا  ميكـن  الـيت  الـسبل  لتحديد نوفمرب،/الثاين

 .لالنتخابات التحضري
 

 الناخبني تسجيل -حاء  
ــشركة تعــيني نإ - ٣٦ ــسية ال ــا مــشغال) SAGEMســاجيم ( الفرن ــة  تقني ــدلعملي ــة حتدي  اهلوي

 ،بـسرعة  مـن إجنـاز العمليـة        احلكومة  من شأنه أن ميكن    الثاين التكميلي االتفاق يف حسبما جاء 
ــة عمــل لطريقــة هنائيــة صــيغةحــال التوصــل إىل  ــة حتديــد أجــل مــن توافقي  قــوائمووضــع  اهلوي

 اللجنـة  عدوسيـسا  لإلحـصاءات  الوطنية املؤسسة مع بالتعاون التقين املشغل وسيعمل .الناخبني
 تـسجيل  مركـز  ١١ ٠٠٠ يف إجراؤها املتوقع الناخبني تسجيل عملية خالل املستقلة االنتخابية

 حتديـد  فيهـا  مبـا  ،الرئيسية املتبقية  هامامل استكمال العملية إطالق وسيتطلب .البلد أحناء مجيع يف
ــة للجــان هياكــل وإنــشاء التــسجيل إجــراءات  اطعــاتواملق ،املقاطعــات صــعيد علــى االنتخابي
 .ممثليها السياسية األحزاب تعني أن بعد ،مستوى الكوميونات وعلىالفرعية 

ــك، غــضون ويف - ٣٧ ــا ذل ــام ووفق ــرار ألحك ــس ق ــن جمل ــشأت ،)٢٠٠٧( ١٧٦٥ األم  أن
 تأُنيطـ  الـيت  التـصديق  واليـة  أداء يف اخلاص ممثلي ملساعدة التصديق لدعم صغرية خلية العملية

 إلجـراء  مرجعيـة  ونقـاط  معـايري  بوضـع  حاليـا  التصديق دعم يةخل تقوم ذلك، على وعالوة .به
 .آخرين شركاء مع بالتشاور ر،امليّس مع عليها االتفاق سيتماليت  التصديق عملية

 
  املقدم لتنفيذ اتفاق واغادوغو الدعم املايل  - طاء 

ر عـن  ديفـوا  يونيـه، أعلـن الـشركاء الـدوليون لكـوت       /جتدر اإلشارة إىل أنه يف حزيران      - ٣٨
واإلنعـاش بعـد انتـهاء        مليـون دوالر دعمـا التفـاق واغـادوغو           ٣٨٨ حـوايل    بلغتقدمي تربعات ت  

الــصندوق املــشترك للتربعــات    مليــون دوالر جــرى قيــدها بالفعــل يف  ٢٨الــصراع، مــن بينــها  
أكتـوبر كآليـة مـن آليـات الـدفع      /األول الذي أنـشأه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تـشرين        

وأعلنـت احلكومـة اإليفواريـة واجلهـات املاحنـة أيـضا              .ج اإلنعاش الـذي وضـعته احلكومـة       لربنام
 ني اللـت  حتديـد اهلويـة واالنتخابـات      لتمويـل عملـييت       مليون دوالر  ١٨٦ تبلغ حوايل عن تربعات   

علـى تنظـيم     اإليفـواري   الـشعب تواجهان رغم ذلك أوجه نقص كبرية ميكـن أن تقـوض قـدرة     
عمليـة الـسالم، مـن     وبالنظر إىل الزخم املتجدد يف اآلونة األخـرية يف            .يةانتخابات ذات مصداق  

الرئيـسية   دفع أمـوال إضـافية، وال سـيما إلجنـاز املهـام             بـ  القيام على وجه االستعجال   الضروري  
 .لقة برتع السالح وحتديد اهلويةاملتع
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 نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار -خامسا  
 سكريالعنصر الع  - ألف 

 كــانون ٢٤ لغايــةكــوت ديفــوار   بلــغ القــوام العــسكري لعمليــة األمــم املتحــدة يف       - ٣٩
ــديا و ٧ ٧٤٧ فــردا، منــهم ٨ ٠٣٣ديــسمرب /األول ــا عــسكريا و ١٩٥ جن ضــابط   ٩١ مراقب

اإلحـدى   ومـن بـني كتائـب البعثـة         .  فـردا  ٨ ١١٥  إمجاليـه  أركان، مقابل قـوام مـأذون بـه يبلـغ         
الـشرق وكتيبتـان يف    يف اجلزء الغريب من البلد، وأربـع كتائـب يف      شرت مخس كتائب    ، نُ ةعشر

قـوات خاصــة   وتـوفر وحــدة للطـريان وثــالث سـرايا للهندسـة وســرية للنقـل وســرية        .أبيـدجان 
تتــألف مــن   الــيت وتـوفر جمموعــة األمــن الفرعيــة   .واحـدة قــوة متكينيــة واحتياطيــا تــشغيليا للقــوة 

 .الشخصيات كومة وغريهم من كبار  محاية عن قرب ألعضاء احل فردا٢٧٩
عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار مـن       القـوات التابعـة ل   إعـادة نـشر     حاليا وجتري - ٤٠

الــصلة  وأحكــام اتفــاق واغــادوغو ذات ) ٢٠٠٧ (١٧٦٥لقــرار لالــسابقة، وفقــا  منطقــة الثقــة 
وة علـى صـعيد البلـد       وبناء على تقييم التهديدات الذي أجرتـه العمليـة، ستنـشر القـ              .باملوضوع

 يف توفري األمن لعمليات إعادة بـسط إدارة      ةأجل حتسني الدعم املقدم ملركز القيادة املتكامل       من  
ها، ونـزع سـالح املقـاتلني الـسابقني         حلـ ليشيات و هوية السكان ونزع سالح امل     ديد  الدولة وحت 

لقــوات علــى  وهبــدف زيــادة قــدرة ا    .والتحــضري لالنتخابــات  وتــسرحيهم وإعــادة إدمــاجهم   
وقـد جـرى    . عـسكرا  م ٢٤ا إىل   عـسكر  م ٤٤هتا مـن    عـسكرا التحرك، ستخفض العمليـة عـدد م      

، ٢٠٠٨ا آخــر يف أوائــل عــام عــسكر م١٨توقــع إخــالء وُي ات، عــسكربالفعــل تفكيــك ســتة م
ــا ــُت بينم ــة مس ــسكرقام أربع ــشمال      ات ع ــرب، وداباكــاال يف ال ــسيا يف الغ ــو وإي ــدة يف ديف جدي

 .يف اجلنوب  وأدزويب، قرب أبيدجان،
زالـت   ما ،  ٢٠٠٧أغسطس  /مايو وآب / يف أيار   لعدد قواهتا  ورغم خفض قوة ليكورن     - ٤١

للربوتوكـول املوقـع    لتدخل السريع لـدعم العمليـة وفقـا    على اهذه القوة حتتفظ بقدرهتا الكاملة    
ــوة ليكــورن يف       ــادة ق ــوار وق ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ــسمرب /كــانون األول بــني عملي دي

مــوران، لكــوت ديفــوار يــومي  وخــالل زيــارة وزيــر الــدفاع الفرنــسي، الــسيد إيــريف  . ٢٠٠٥
فرنسا بإبقاء قوهتا يف البلد تنفيـذا         التزام   أكد من جديد  ،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٦ و ٥

 .اليت عهد هبا إليها جملس األمنللوالية 
 

 عنصر الشرطة - باء 
 ٤٥٠ - مـن أفـراد الـشرطة     ١ ١٢٧ قـد نـشر      كـان ديـسمرب،   / كـانون األول   ٢٤ لغاية - ٤٢
 القــوام الكامــل مــن أصــل - فــردا يف وحــدات الــشرطة املــشكلة   ٧٥٠ الــشرطة و ضــباطمــن 
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وحـدات الـشرطة     شرت  ونُـ  . موقعا يف مجيع أرجاء البلد     ٢٦ فرد، يف    ١ ٢٠٠   البالغاملأذون به   
وأعــادت العمليــة   .اوياموســكرو وبــواكي وغيغلـو ودالــو ) اثنتـان (املـشكلة الــست يف أبيــدجان  

بونـديايل،   النظر يف اخلطط األولية لنقل وحدة من وحدات الـشرطة املـشكلة مـن أبيـدجان إىل                   
عنـها، حيـث سـيوفر     ختلـت   لكن   و ،يف اجلزء الشمايل من البلد، كجزء من عملية إعادة نشرها         

 .ر جديد للشرطة يف تلك املدينةخفاألفراد العسكريون األمن مل
ترة املشمولة بالتقرير، واصل عنـصر الـشرطة التـابع للعمليـة تقـدمي املـشورة                وخالل الف  - ٤٣

وواصــل أفــراد  .للــشرطة والــدرك الــوطنيني يف املنــاطق الــيت تــسيطر عليهــا احلكومــة والتــدريب 
 فــرد مــن مــساعدي ٦٠٠ إىل  والتــدريباملتحــدة أيــضا تقــدمي الــدعم واإلرشــاد  شــرطة األمــم 

، البلــدرا للــشرطة يف اجلــزء الــشمايل مــن  فــ خم٥٤شروا يف  وُنــدربتــهم العمليــة الــشرطة الــذين 
واصــل أفـراد شــرطة   وباإلضــافة إىل ذلـك،    .هنـاك  األمــن انعـدام وبالتـايل أســهموا يف احلـد مــن   

علـى    دوريات خمتلطة أسهمت يف إعادة بناء الثقـة بـني مؤسـسات احلفـاظ                تسيرياألمم املتحدة   
وتقدمي الدعم لوحدات الشرطة املختلطة الـست املنتـشرة         األمن والنظام والسكان اإليفواريني،     

وقـدم أفـراد الـشرطة التـابعون للعمليـة           .اخلـط األخـضر يف القيـام بأنـشطتها اليوميـة           على طـول    
إىل الـسلطات الوطنيـة دعمـا إلعـادة بـسط إدارة الدولـة يف اجلـزء الـشمايل مـن                      أيضا مـساعدة    

ــا إىل م  كــوت  ــاطقهم األصــلية وإجــراء عمليــات للمحــاكم   ديفــوار، وعــودة املــشردين داخلي ن
 .حتديد هوية السكان اإليفوارينياملتنقلة من أجل  

التــابع  ويف ضــوء االتفــاق التكميلــي الثالــث التفــاق واغــادوغو، يعتــزم عنــصر الــشرطة  - ٤٤
والـــدرك   يف إجـــراء تقيـــيم الحتياجـــات الـــشرطة  ةللعمليـــة مـــساعدة مركـــز القيـــادة املتكاملـــ 

 .ريا إطار اإلصالح املتوخى لقطاع األمن اإليفواإليفواريني يف
 

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون - سادسا 
 حقوق اإلنسانحالة   - ألف 

ــشمولة          - ٤٥ ــرة امل ــسان خــالل الفت ــوق اإلن ــة حق ــدهور يف حال ــة أي ت ــدم مالحظ ــم ع رغ
دنيني قـوات   تتلقى تقارير منتظمـة عـن االعتـداءات الـيت ترتكبـها ضـد املـ                بالتقرير، ظلت البعثة    

اجلديدة، مبـا يف ذلـك التخويـف واالعتقـال واحلجـز علـى حنـو                 الدفاع واألمن وعناصر القوات     
 تـصاعد  دىوعـالوة علـى ذلـك، أ     .التفتـيش  تعسفي، وابتزاز املـال بالتهديـد والعنـف يف نقـاط            

ع  التمتـ حـق املـدنيني يف  إىل تقـويض  الطـرق الرئيـسية      اإلجرام يف املناطق احلـضرية وعلـى طـول          
 .باألمن والتنقل حبرية
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ــك         - ٤٦ ــا يف ذل ــا، مب ــق فيه ــسان والتحقي ــوق اإلن ــهاكات حق ــة رصــد انت وواصــلت العملي
الطوائف العرقية يف الغرب، وعمليات اإلعدام بـإجراءات مـوجزة الـيت         االشتباكات العنيفة بني    

 الـصيادون اجلنوب، وما ترتكبه عناصر القوات اجلديدة و       تقوم هبا وحدات الشرطة والدرك يف       
ــديون ــة  التقلي ــن مجاع ــن  “دوزو” م ــشمال م ــة أعمــال يف ال ــذيب ســوء معامل وســامهت  . وتع

غــرب البلــد، يف عمليــات  بيــدرو، ويف  - التــوترات الطائفيــة يف منــاطق بــواكي وبــافينغ وســان
ويف اجلـزء الغـريب مـن البلـد، تعـرض            .سرقة املاشـية  والقتل احملددة اهلدف وختريب املمتلكات،      

بني املشردين داخليـا العائـدين وجمتمعـات         الجتماعي للتهديد بفعل التوترات املتكررة      التالحم ا 
احلـصول علـى األراضـي       العودة، حيث واجه العائدون إساءة الفهـم واالسـتبعاد واحلرمـان مـن              

الصراعات بالوسائل الـسلمية،     وملنع تصاعد أعمال القتال وتشجيع تسوية        .وغريها من املوارد  
ــذي    قامــت العمليــ  ــة ال ــق رصــد احلماي ــسانية،    ة، بالتعــاون مــع فري ــشأه جمتمــع املــساعدة اإلن أن

 هــويل ودويكــووي وديــابو  - يف كواهــان بتــدخالت يف جمــال الــدعوة علــى املــستوى الــشعيب  
 .قة موايان كافايلومنط
وعــززت العمليــة أيــضا حقــوق اإلنــسان مــن خــالل التــدريب وجلــسات العمــل مــع      - ٤٧

ولغايـة   .واألمنية، وكـذلك مـع أعـضاء املنظمـات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              السلطات التقليدية    
وإنـشاء    . ناديـا حلقـوق اإلنـسان يف املـدارس يف مجيـع أرجـاء البلـد           ٥٣، أنشئ أكثر مـن      تارخيه

وبـدعم مـن     نوادي حقوق اإلنسان مبادرة اختذت بالشراكة مع وزارة العدل وحقوق اإلنسان             
 .ية حلقوق اإلنسانحلكومية الوطناملنظمات غري ا

 
 محاية الطفل  - باء 

 .واغــادوغو واصــلت العمليــة الــدعوة يف جمــال مراعــاة حقــوق الطفــل يف تنفيــذ اتفــاق   - ٤٨ 
ويف هـذا     .امـة  مـن الـشواغل اهل      ُيعـدّ  فتفشي العنف اجلنسي ضد األطفـال، وال سـيما الفتيـات،          

علـى إعـداد     يـق مـع احلكومـة       الصدد، تعمل منظومة األمم املتحدة يف كوت ديفـوار بـشكل وث            
ووفقـا   .نـوع اجلـنس    خطة عمـل وطنيـة ملكافحـة العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى أسـاس                    

وثيـق مـن     ، تعمل منظومـة األمـم املتحـدة أيـضا يف تعـاون       )٢٠٠٥ (١٦١٢لقرار جملس األمن    
صـعيد   مبـادرات للتوعيـة علـى    اختـاذ أجل رصد االنتهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال وتوثيقهـا و      

لت القـوات اجلديـدة     ويف هـذا الـصدد، واصـ        .اجملتمعات احمللية يف حماولة ملنع هـذه االنتـهاكات         
العملية لرصد التزام كـل      ا بالكامل مع اجلهود اليت تبذهلا       م تعاوهن كلتامهاليشيات  وجمموعات امل  

 .مـن ذلـك   والتحقـق  ،األطفـال اجلنـود    جتنيـد واسـتخدام    قفا خبطط عملها فيما يتعلق بو     ممنه
ــة إىل مــساعدة   و ــة جهودهــا الرامي ــى   واصــلت العملي ــة عل ــة  احلكوم ــة القــوانني اإليفواري مواءم

 ويف هــذا الــصدد،  .الطفــل يتعلــق بقــضاء األحــداث مــع املعــايري الدوليــة املتعلقــة حبقــوق     فيمــا
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اجتمـــــاع مائـــــدة  ارة العـــــدل عقـــــدت العمليـــــة ومنظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة للطفولـــــة ووز 
صــياغة عــدة توصــيات لتنظــر  ني القــضائيني وممثلــي اجملتمــع املــدين أســفر عــن للمــوظف مــستديرة

 .احلكومة فيها
 

 النظام القضائي ونظام السجون  - جيم 
مرافق تـسعة   ة إىل ضمان متويل ثنائي لترميم       تساعد العملية احلكومة يف جهودها الرامي      - ٤٩

تعرضت ألضرار بالغـة      كانت قد     يف اجلزء الذي تسيطر عليه القوات اجلديدة من البلد         سجون
يقـضي  مرسـوما    ع الـرئيس غبـاغبو      ، وقّـ  نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٨ ويف .أو أُمهلت خالل الصراع   

سـتة إضـرابات قامـت هبـا          الشروط الدنيا الالزمة لتعيني موظفي السجون، وذلك عقب          ةدازيب
خدمـة   وشـروط   مبرتبـات وشـروط خدمـة مـساوية ملرتبـات             للمطالبـة  ٢٠٠٠نقابتهم منذ عـام     

تعـيني وتـدريب     يري اجلديـدة يف     ونظرا لآلثـار املترتبـة علـى املعـا         .الشرطة وغريها من الوكاالت   
التـدريب القـضائي الـذي       يكفي من موظفي السجون، من الضروري التعجيـل بفـتح معهـد              ما
 .٢٠٠٥نشئ رمسيا يف عام أُ

 
 احلالة اإلنسانية  - سابعا 

ــا   - ٥٠ ــشمولة ب ــرة امل ــا،    خــالل الفت ــة للمــشردين داخلي ــودة التلقائي ــة الع لتقرير، زادت كثاف
شـخص مـن بـني مـن يـشكلون العـبء              ٥٠ ٠٠٠ فقـد عـاد      .البلـد ومشالـه    سيما يف غرب     وال

 ،ووضــعت الوكــاالت اإلنــسانية التابعــة لألمــم املتحــدة   . شــخص١٢٠ ٠٠٠ اإلنــساين البــالغ
 ،حملليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــةاحلكوميـــة املعنيـــة والـــسلطات ا  الـــوزارات باالشـــتراك مـــع

بني املساعدة املتوسطة األجـل والطويلـة األجـل          استراتيجية مشتركة لتقدمي مساعدة تتراوح ما       
خصـــصه منـــسق اإلغاثـــة يف حـــاالت   مليـــون دوالر ٢,٥  إمجاليـــهوجه مبلـــغوســـُي  .للعائـــدين

 كـوت ديفـوار حنـو       الطـوارئ لألنـشطة اإلنـسانية يف       الطوارئ من الصندوق املركـزي ملواجهـة        
 .العودة أنشطة تقدمي املساعدة لعملية 

 بعثـة   الـشؤون اإلنـسانية   ، قـاد منـسق      نـوفمرب /ن الثـاين   تشري ٢٩ إىل   ٢٧من  يف الفترة   و - ٥١
واملنظمات غري احلكومية واجلهـات      إنسانية ثانية تتألف من ممثلني لفريق األمم املتحدة القطري          

ــة احتياجــات     د مــن أجــل  املاحنــة إىل اجلــزء الغــريب مــن البلــ   ــيم مــا أُحــرز مــن تقــدم يف تلبي تقي
والتقليديــة وأفــراد وحــدة الــشرطة املختلطــة   واجتمعــت البعثــة مــع الــسلطات احملليــة    .العائــدين

املــساعدة للمــشردين   للحــصول علــى معلومــات مــستكملة عــن االحتياجــات املتعلقــة بتقــدمي     
 ودرسـت البعثـة     .مونتاين اللتني حتظيان باألولوية   وتوفري احلماية هلم يف منطقيت موايان كافايل و       
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ــشطة       ــساين وأنـ ــل اإلنـ ــني العمـ ــل بـ ــه التكامـ ــوير أوجـ ــبل تطـ ــضا سـ ــة يف  اإل أيـ ــاش والتنميـ نعـ
 .مبكرة مرحلة

 
 اإلنعاش االقتصادي - ثامنا 

 ٢٠٠٧   يف املائـة يف عـام   ١,٧كـوت ديفـوار مـن      يف  ُيتوقع أن يزيد النمـو االقتـصادي         - ٥٢
اإلنتـاج يف قطـاعي       نظـرا للمكاسـب املتوقـع حتقيقهـا مـن زيـادة              ٢٠٠٨ائة يف عام     يف امل  ٣إىل  

 ا بـني  يف الفترة م    يف املائة    ٢,٥ورغم أن تضخم أسعار االستهالك ظل يناهز          .الكاكاو والنفط 
ــامي ــع أن يظــل دون   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ ع ــن املتوق ــام   ٣، وم ــة خــالل ع ــإن ٢٠٠٩ يف املائ ، ف

زاد معـدل    .ر األغذيـة أسـهمت يف القالقـل االجتماعيـة يف أبيـدجان         الزيادات األخرية يف أسـعا     
ــة٣٨الفقـــر مـــن حـــوايل   ــة يف املائـ ــة األزمـ ــا يقـــدر حبـــوايل  يف بدايـ ــة يف ٤٣,٢  إىل مـ  يف املائـ

 .٢٠٠٦ عام 
تـشرين   وأوفد صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل بعثـة تقيـيم إىل كـوت ديفـوار يف            - ٥٣

ــاين ــوفمرب، مــن أجــل مو /الث ــصادي وبرناجمهــا   اصــلة دعــم احلكومــة يف تطــوير   ن انتعاشــها االقت
مليون دوالر مـن أجـل برنـامج          ١٢٠وظل البنك الدويل، الذي قدم منحة قدرها          .اإلصالحي

متأخراهتـا حبلـول     اإلنعاش بعد انتهاء الصراع، يساعد احلكومـة يف جهودهـا الراميـة إىل تـصفية                
 . مليـون دوالر ١٩٤امـل للبنـك تقـدر قيمتـه حبـوايل         بـدء برنـامج ك     يـسري  لت ٢٠٠٨أوائل عـام    

أغـــسطس الدفعـــة /م يف آبويف الوقـــت نفـــسه، أجـــرى صـــندوق النقـــد الـــدويل، الـــذي ســـلّ 
ــهاء الــصراع الــيت     ٦٠البالغــة  األوىل  ــة بعــد انت يقــدمها إىل   مليــون دوالر مــن املــساعدة الطارئ

 مليـون دوالر  ٦٠البالغـة   لثانيـة  ديفوار، استعراضا للربنامج الذي سـيتيح تـسليم الدفعـة ا      كوت
 . عليها، يف حالة موافقة جملس إدارته٢٠٠٨يف أوائل عام 

املــدنيني بــدفع  وتواجــه احلكومــة قيــودا ماليــة شــديدة بــسبب زيــادة مطالــب املــوظفني   - ٥٤
لإلنعــاش بعــد انتــهاء   متــأخرات املرتبــات والبــدالت، وكــذلك بــسبب وضــع برنــامج مكلــف   

اإلمجـايل، فـإن األولويـة     فيذ امليزانية ظل يتمشى على العموم مـع الغـالف           ورغم أن تن    .الصراع
نفس الوقـت،    ويف   .مل متنح للنفقات االجتماعية ونفقات إعادة التأهيل، على حنو ما اتفق عليه           

الرئيــسية للماليــة العامــة    حــرز تقــدم كــبري فيمــا يتعلــق باإلصــالحات اهليكليــة يف اجملــاالت        أُ
 .الطاقة واملاليةاعات الكاكاو ووقط
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 صد وسائط اإلعالم وشؤون اإلعالمر - تاسعا 
اإلعـالم ورصـد     واصلت العمليـة بـذل جهودهـا الراميـة إىل هتيئـة بيئـة إجيابيـة لوسـائط                    - ٥٥

 كـــانون ١١ويف   .والتلفزيـــوين أنـــشطة وســـائط اإلعـــالم املطبوعـــة ووســـائط البـــث اإلذاعـــي  
اإلذاعــات  يــوم مبناســبة   التفــوق اإلذاعــي جــائزة  ONUCI FM نحــت إذاعــة ديــسمرب، ُم/األول

اإليفواريـة، علـى العمـوم، املنـاخ الـسياسي           وعكست وسائط اإلعـالم       .الدويل من أجل الطفل   
) ٢٠٠٧ (١٧٨٢قـرار   الاستهدفت األمم املتحدة عقب اختـاذ        اإلجيايب، باستثناء اهلجمات اليت     

املشمولة بالتقرير، تسبب عدد مـن األحـداث   وخالل الفترة   .نظام اجلزاءاتالعمل بالذي ميدد   
ت منـذ توقيـع اتفـاق واغـادوغو،         اإلجيابية على العمـوم الـيت سـاد        ط اإلعالم   ئيف هتديد بيئة وسا   

تـنم عـن    تسم بعـداء متزايـد      ت تقدمي تقارير إخبارية  إىل    يف اآلونة األخرية     ميليف ذلك ظهور     مبا
وســائط إعــالم معارضــة قــاموا  ن حلــساب كراهيــة األجانــب، وحماكمــة أربعــة صــحفيني يعملــو

سـلطة اهليئـات التنظيميـة الـيت         وممـا يـثري القلـق أيـضا اضـمحالل             .بنشر مقـاالت تنتقـد الرئاسـة      
 .السياسية ترصد تغطية وسائط اإلعالم ألنشطة األحزاب 

 
 اجلنس نوع - عاشرا 

ــشؤون وحــدة واصــلت - ٥٦ ــسانية ال ــة التابعــة اجلن  ديفــوار كــوت يف املتحــدة األمــم لعملي
بالتعـاون مـع الفريـق       قـدمت و البعثـة،  أنـشطة  يف اجلنساين املنظور مراعاة تعميم عمليةل ترويجال

 .الوطنيـة  النـسائية  املنظمـات  إىل القـدرات  بنـاء  جمـال  يف املـساعدة القطري التابع لألمم املتحدة     
 وزارة يــةالعمل ســاعدت واألمــن، والــسالم املــرأة بــشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ قــرارال مــع ومتاشــيا
 تركـز  ،القـرار  تنفيـذ  بـشأن  وطنيـة  عمـل  خطـة  إعداد على واألسرة واملرأة االجتماعية الشؤون
 الــوزارة البعثــة وســاعدت .الــسالم عمليــة يف لمــرأةل الكاملــة الــسياسية شاركةاملــ ضــمان علــى
 كـانون  ١٠ إىل نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٥ من الفترة خالل للتوعية وطنية محلة تنفيذ على أيضا
 .العقاب  مرتكيب العنف اجلنساين منإفالت إهناء منها اهلدف، ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 
 )اإليدز( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص فريوس  - عشر حادي

 .البعثـة  أنـشطة  يف اإليـدز /البـشرية  املناعـة  نقص بفريوس التوعية تعزيز العملية واصلت - ٥٧
 تـدريب  يف العمليـة  أفـراد  مـن  ٢ ٩٢٤ شـارك  أكتـوبر، /األول تشرين يفالصادر   تقريري فمنذ

 إجـراء  علـى  األقـران  املـثقِّفني  مـن  ٢٦٨ وُدرِّب اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقص بفريوس للتوعية
 واالختبــار املــشورة إســداء خــدمات تقــدمي أيــضا وجــرى .كتيبتــه داخــل كــل توعيــة، أنــشطة
ــة ــدرهلعــدد الطوعي ــراد مــن ١ ٩٨٣  ق ــةال أف ــه مــشروع ســياق ويف .بعث ــة أجرت  بــشكل العملي
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 احمليطــة اجملتمعــاتأفــراد  مـن  ٧ ٧٢١ توعيــة مت للــسكان، املتحــدة األمـم  صــندوق مــع مـشترك 
 .السلوك وتغيري اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس العملية مبنشآت

 
 واالنضباط املوظفني لوك  س- عشر ثاين

 للعمليـة التابعني   العسكريني األفراد بقيام القائلة زاعمامل إىل أشرت ،السابق تقريري يف - ٥٨
 الفتـرة  وخـالل  .النطـاق  واسعة ينيجنس وانتهاك استغالل بأعمال بواكي منطقة يف املتمركزين

 املــزاعم يف حتقيقــات إجــراء املتحــدة واألمــم بقــوات املــساهم البلــد واصــل االســتعراض، قيــد
 مـن  املعنيـة  الوحـدة  نـشر  أعيـد  ذاتـه،  الوقـت  ويف .ومـساعدهتا كـوت ديفـوار      حكومـة  مبسامهة
 .البلد من الغريب ءزاجلالواقعة يف  دوكويه إىل بواكي
 علــىبعــدم التــسامح  سياسايتلــ الكامــل االمتثــال حتقيــق ىلإ سعيالــ العمليــة وواصــلت - ٥٩

 ٦ ١٧٣ كـان  ديـسمرب، /األول كانون ٢٤لغاية  و .ينياجلنس واالنتهاك االستغالل مع اإلطالق
 أفـراد  مـن  ٥٤٧ و مـدنيا  اموظفـ  ٢ ٤٦٥ و عـسكريا  فردا ٣ ١٦١ منهم للعملية، ابعنيت فردا

 البعثـة  واختـذت  .ينياجلنس واالنتهاك االستغالل وقوع منع على إلزاميا تدريبا تلقوا قد الشرطة
 بالثكنــات، الرمسيــة العمــل أوقــات خــارج يف األفــراد تواجــد فــرض منــها التــدابري، مــن عــددا

 أنــشطة وتنظــيم املعــسكرات، مــن بــه مــصرح غــري خــروج أي لرصــد نقلــةمت دوريــاتوتــسيري 
بقيام أفراد عـسكريني بأعمـال اسـتغالل وانتـهاك           وردهتا اليت مزاعملل استجابة مجاعية، ترفيهية

تـبني  . بعدها مت تقييم معسكر الوحدة املعنية للتأكد من تنفيذ التدابري فيه          . جنسيني يف أبيدجان  
الوحدة املعنية بسلوك املوظفني واالنضباط التابعة للبعثة وقائـد الـشرطة         من التقييم الذي أجرته     

العسكرية للقوات ملعسكرات الوحدات العسكرية األخرى أنه مت تنفيـذ مجيـع التـدابري املوصـى           
 .هبا اليت هتدف إىل القضاء على االستغالل واالنتهاك اجلنسيني

 
   الدعم املقدم للبعثة- عشر ثالث

ــ اتـــسع - ٦٠  البلـــد أحنـــاء مجيـــع يف ملحـــوظ بـــشكل للبعثـــة املقـــدم اإلداري الـــدعم اقنطـ
 بــني مــنكــان و .املنــاطق يف إضــافيني مــدنيني مــوظفني نــشراملتواصــلة ل عمليــةال يف للمــساعدة
 العمليـة،  منـشآت  علـى  لحفـاظ ل احليويـة  األمهيـة  ذات التحتيـة  البنيـة  تـوفري  الرئيـسية  التحديات

ــشر إعــادةيف ضــوء  ســيما ال ــوا ن ــة تق ــسابقة الثقــة منطقــة مــن العملي  إخــالء إىل واحلاجــة ال
ــة املنــشآت ــةمواصــلة  تيــسري بغــرض احلالي ــة  إعــادة عملي ــز ســبيل ويف .بــسط إدارة الدول  تعزي
 واملـوارد  واإلداريـة  اللوجـستية  للمـوارد الكفـؤ    التقاسم طريق عن السيما البعثات، بني التعاون
ــا يف املتحــدة األمــم وبعثــة ديفــوار كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة عقــدت األفــراد، مــن  ليربي
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 إداريـا  مؤمترا أفريقيا لغرب املتحدة األمم ومكتب سرياليون يف املتكامل املتحدة األمم ومكتب
 .نوفمرب/الثاين تشرين يف مونروفيا يف إقليميا

 
 املالية اآلثار  - عشر رابع

 ٤٧٠,٨ مبلـغ  ،ا قـدره   مبلغـ  بـاء  ٦١/٢٤٧ قرارهـا  مبوجـب  العامة، اجلمعية خصصت - ٦١
 /حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ١ مــن الفتــرة خــالل العمليــة علــى لإلبقــاء دوالر مليــون
 ينــاير/الثــاين كــانون ١٥ بعــد ملــا العمليــة واليــة متديــد األمــن جملــس قــررفــإذا  .٢٠٠٨ يونيــه

 الغاملبـ  علـى  ستقتـصر  ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٣٠ حـىت  البعثـة  علـى  اإلبقاء تكلفة فإن ،٢٠٠٨
 .العامة اجلمعية عليهاوافقت  اليت

 للحـساب  املـسددة  غـري  املقـررة  االشتراكات بلغت ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٣٠ولغاية   - ٦٢
 جلميـع  املـسددة  غـري  املقـررة  االشـتراكات  جممـوع  وبلغ .دوالر مليون ١٦٦,٨ للعملية اخلاص

ــات ــظ عمليـ ــسالم حفـ ــك يف الـ ــاريخ ذلـ ــون ٢ ٧٨٥,٧ التـ ــدِّد .دوالر مليـ ــاليف توُسـ  تكـ
 ٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلول ٣٠ يف املنتهية الفترة عن للوحدات اململوكة املعدات وتكاليف القوات

 . التوايلعلى ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ و

 مالحظات  - عشر خامس
 أن نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٨ يف واغادوغو التفاق نْيالتكميلَي نْياالتفاقَ توقيع شأن من - ٦٣
 غبـاغبو  للـرئيس  املباشـرة  املـشاركة  أظهـرت  أخـرى،  ومرة .تفاقاال لتنفيذ ايدجد ازمخ شكلي

 قيمـة  ، الـسالم  عمليـة  أوقفـت  قـد  كانـت  الـيت  ،الرئيسية القضايا حل يف سورو الوزراء ورئيس
ــشراكة ــهما القائمــة ال ــةأل إظهارهــا إىل باإلضــافة ،بين ــاع مهي  اآلراء توافــق علــى يقــوم هنــج إتب
 .السالم ليةلعم اإليفواريني وملكية

ــزال وال - ٦٤ ــد  ت ــةاملواعي ــدة الزمني ــي نياالتفــاق يف دةاحملــدَّ اجلدي ــة، طموحــة نيالتكميل  للغاي
 الترتيبــات تنفيــذ أجـل  مــن جهـودهم  الــدوليون وشــركاؤهم األطـراف  يــضاعف أن وسـتتطلب 

 انالـسك حتديـد هويـة      ذلـك  يف مبـا  الرئيـسية،  للعمليـات  بالنـسبة  خاصـة  املالية، واملوارد العملية
بــسط  وإعــادة املــسلحة القــوات توحيــد وإعــادة الــسالح نــزع وعمليــةالنــاخبني  وتــسجيل

 .الدولة سلطة

 بـالغ  أمـرا  بالـشفافية  وتتـسم  ونزيهـة  وحـرة  مـصداقية  ذات انتخابـات  إجـراء  وسيكون - ٦٥
ــة ــدائم الــسالم لعــودة األمهي مــدى تــصميم  الحظــُت الــصدد، هــذا ويف .ديفــوار كــوت إىل ال

 لعمليـات ل أيـضا إنين مدرك   و .ممكنة فرصة أقرب يف االنتخابات عقد على اريةاإليفواألطراف  
 املـستقلة،  االنتخابيـة  اللجنـة  حددت كما االنتخابات، عقد إمكانية قبل إمتامها الواجب التقنية
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 مواتيـة  وأمنيـة  سياسـية  بيئـة  تهيئـة ل والـضرورية  واغادوغو، اتفاق من املنبثقة املهام إىل باإلضافة
 األمـم  أن مالحظـة  ينبغـي  الـصدد،  هـذا  ويف . ميكـن الركـون إليهـا      ونزيهة حرة خاباتانت لعقد

 أخــرى،  بلــدان يف فعلــت كمــا ديفــوار، كــوت يف بنفــسها االنتخابــات تــنظم لــن املتحــدة
 اإليفـواريني  القـادة  إرادة علـى  يعتمـد  التقـدم  فـإن  وبالتـايل،  .اداعمـ  ادور دورهـا  يكونسـ  وإمنا

األطـراف   علـى  خاصـة  مـسؤولية  يفـرض  مبكـرة  انتخابـات  عقـد  رقرا فإن وعليه، .وتصميمهم
ــة وأمنيــة سياســية بيئــة وبتهيئــة التقنيــة باملتطلبــات بالوفــاء اإليفواريــة  .االنتخابــات لعقــد مواتي

 االنتخابيـة  العمليـة  مراحـل  مجيـع سيتوىل التـصديق علـى       اخلاص، مثلياملنوطة مب  بالوالية وعمال
 .نياملعني نيالدولي شركاءوال وامليسرطراف األ مع وبالتشاور حمايد حنو على
ــة مشــول أن كمــا - ٦٦ ــسالم عملي ــع ال ــة األطــراف جلمي حاســم يف  عامــل اآلخــر هــو املعني

 يف الــوزراء ورئــيس الــرئيس بــذهلا الــيت بــاجلهود أنــوه أن يــسعدين الــصدد، ذلــك ويف .جناحهــا
 يعقـد  أن رامليـسّ  وبنيـة  ،واغـادوغو  اتفـاق  تنفيـذ  بـشأن  الـسياسية  املعارضـة  أعـضاء  مـع  التشاور

 أصـحاب  بـني  احلـوار  تشجيع أجل منتواترا   أكثر بشكل الدائم التشاوري املنتدى اجتماعات
ــدائمني  واالســتقرار الــسالمإحــالل  وسيــستلزم .اإليفــواريني املــصلحة  أن ديفــوار كــوت يفال
 للجـرائم  سبةبالنـ  سـيما  ال العقاب، من اإلفالت على لقضاءا أجل من اإليفواريني مجيع يكافح

 حتـسن على   مؤشرات توجد حني يف الصدد، هذا ويف .اإلنسان حقوق وانتهاكات االقتصادية
 واالنتـهاكات،  اإليـذاء  حـاالت  استمرار إزاءالقلق   يساورين يزال الف اإلنسان، حقوق أوضاع
 .واألطفال النساء وخاصة ،السكان املدنيني حتمي أن اإليفواريةباألطراف  وأهيب

 الـدوليني،  الـشركاء  مـشاركة  اسـتمرار  أيـضا  الـسالم  عمليـة  تنفيـذ  يف النجاح سروسيي - ٦٧
 واغــادوغو اتفــاق تنفيــذ يف اإليفواريــةاألطــراف  بــدعمملتزمــة  تــزال ال الــيت املتحــدة كــاألمم
 فـإنين  لـذا،  .املتبقيـة  املهـام  إلمتام أساسي أمر أيضا هو املضمون التمويل توافر أن غري .بالكامل

 خـالل  بتقـدميها  تعهـدوا  يتالـ  األمـوال  بالفعـل  قـدموا  الـذين  للماحنني تقديري عن اإلعرابأود  
األطـراف   عنـه  أعربـت  الـذي  االلتـزام  إىل وبـالنظر  .يوليـه /متـوز  ١٨التربعـات املعقـود يف       مؤمتر

 اتُّخـذت  الـيت  امللموسـة  وبـاخلطوات  واغـادوغو،  اتفاق تنفيذ حنو قدما باملضي جمددا اإليفوارية
 مـن و .بـدفعها  تعهـدوا  الـيت  األموال بتقدمي اآلخرين املاحنني أناشد فإنين الصدد، هذا يف مؤخرا
 الـسالم  عمليـة  تـدخل  بينما اإليفواريةاألطراف   بدعم ملتزما الدويل اجملتمع يظل أن أيضا املهم

 قيـام  إىل أتطلـع  الـصدد،  هـذا  ويف .٢٠٠٨ عـام  مـن حامسة يف النصف األول      مرحلة اإليفوارية
 اسـتباقية  أكثـر  بـدور  )٢٠٠٧( ١٧٦٥ قرارال مبوجب املنشأ الدويل االستشاري زاجلها أعضاء

 املـشورة  إسـداء  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبا واغادوغو، اتفاق تنفيذ يف اإليفوارية األطراف دعم يف
الـزخم   علـى  واحلفـاظ  امليـسر،  مـع  بالتـشاور  وذلـك  احملتملـة،  العقبـات  اجتيـاز  علـى  واملساعدة

 .اغادوغوو اتفاق عن تولدالذي 
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عـن  و واغـادوغو  اتفاق عن تولدت اليت اإلجيابية السياسية البيئة هتيئةاملتعذر   منكان  و - ٦٨
 بليـز  الـرئيس  امليـسر،  بـذهلا  الـيت  املـضنية  واجلهـود  املـستمر  االلتـزام  دونله   التكميليني االتفاقني

ــاوري، ــ حلــواربتــشجيع ا كومب ــادلالتكيــف و اءالبنَّ  تقــديري عــن جمــددا أعــرب أن وأود .املتب
 األزمـة  حـل  علـى  املـساعدة  يف به يضطلع الذي اإلجيايب الدور على كومباوري للرئيسالعميق  

 والعمـل  يبـذهلا  الـيت  اجلهـود  بـدعم  املـستمر األمـم املتحـدة    التـزام من جديـد    كدؤوأ اإليفوارية،
 نفــسه، الوقــت ويف .واغــادوغو التفــاق األطــراف تنفيــذ تيــسري أجــل مــن وثيــق حنــو علــى معــه

 وأهيــــب .رامليــــّس مــــع كامــــل بــــشكل التعــــاون مواصــــلة إىل اإليفواريــــة األطــــراف أدعــــو
 ديفـوار،  لكـوت  اجلديـد  اخلـاص  ممثلـي  مـع  كامـل  بشكل تتعاون أن أيضا اإليفوارية باألطراف

 . التصديقجمال يف به املنوط بالدور قيامه يف خاصة ،تشوي يونغ جني

 علـى  األمـن  جملـس  يبقـ ي بـأن  أوصـيت  بر،أكتـو /األول تشرين يفالصادر   يتقرير ويف - ٦٩
 الوفـاء  يفيـذكر    تقدم حتقق لعدم نظرا ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية قوات مستويات
ــة باملعــايري ــار ١٤املرحلــي الثالــث عــشر املــؤرخ   تقريــري يف احملــددة الرئيــسية املرجعي  مــايو/أي

)S/2007/275(، ــي أال  املليــشيات ســالح ونــزع م،وتــسرحيه املقــاتلني ســالح نــزع إمتــام وه
خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        و .البلـد  أحنـاء  خمتلـف  يف الدولـة إعـادة بـسط سـلطة       و ،حلهاو
ــق مل ــدم ضــئيل يف جمــال     يتحق ــادةســوى تق ــسط إع ــة إدارة ب ــزع الدول ــشيات املســالح ون  لي

 التوقيـع  ابأعقـ  يف مـؤخرا  حـدثت  اليت التطوراتعد  وُت .)أعاله الرابع الفرعانظر  ( واملقاتلني،
 االقتـراح  إىل ،املناسـب  الوقـت  يف ،تـؤدي  قـد  مـشجعة  تطورات الثالث التكميلي االتفاق على

 عمليـة  واليـة  بتمديـد  أوصـي  فـإنين  لـذا،  .تـدرجييا األمم املتحدة    عملية قوات مستويات خبفض
 يـتم  وأن ،٢٠٠٩ ينـاير /الثاين كانون ١٥ حىت شهرا، ١٢ ةدمل ديفوار كوت يف املتحدة األمم
 .عشر الثالث تقريري يفاملبينة  املرجعية باملعايري الوفاء حلني للعملية احلايل القوام على اإلبقاء
 الـذي  تـشوي،  الـسيد  ديفـوار،  لكـوت  اجلديـد  اخلاص مبمثلي أرحب أن أود وختاما، - ٧٠
 أيـضا  وأود .منـصبه  مـسؤوليات  لتـويل  ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ يف أبيدجان إىل وصل
 الـذي  موسـى،  أبـو  الـسيد  اخلـاص،  ملمثلي الرئيسي النائب هبا قام اليت اهلامة باألعمال أشيد أن

 ومجيـع  تـشوي،  السيد وصول حلني أشهر عشرة ملدةاألمم املتحدة    عملية عن كمسؤول عمل
 .الـسالم  عمليـة  بـدعم  املـستمر  التـزامهم  علـى  ،بالعمليـة  املـدنيني  واملـوظفني  العسكريني األفراد

ــضا أنو ــدم أود أي ــشكر أتق ــع بال ــسامهة البلــدان جلمي ــوات امل ــأفراد بق ــرطة، وب  لجماعــةلو ش
ــصادية ــدول االقت ــا، غــرب ل  وصــناديقها املتحــدة األمــم ووكــاالت األفريقــي، واالحتــاد أفريقي
ــسانية، واملنظمــات وبراجمهــا، ــة، األطــراف متعــددة املاحنــة واجلهــات اإلن  إىل باإلضــافة والثنائي
 حتقيقــا هامــة إســهامات مــن بــه تقامــ مــا علــى والوطنيــة، لدوليــةا احلكوميــة، غــري املنظمــات
 .ديفوار كوت يف للسالم
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  املرفق
  :ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية 
   ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٢٤ يف املدنية الشرطة وقوام العسكري القوام 

 البلد
املراقبـــــــــــــــون 
 العسكريون

ضـــــــــــــــباط 
 اجملموع القوات  األركان 

وحـــــــدات 
ــ شرطة الـــــــ
 املشكّلة

ــشرطة  الــ
 املدنية

   ١٠   ١٠ االحتاد الروسي
 ٣  ٢   ٢ إثيوبيا

 ٣      األرجنتني
 ٩ ٣٧٥ ١ ٠٦٩ ١ ٠٥٠ ١٢ ٧ األردن
   ٢   ٢ إكوادور

 ٤  ٢   ٢ أوروغواي
   ٥  ٢ ٣ أوغندا

   ١   ١ يرلنداأ
   ٤  ٢ ٢ باراغواي
 ٢ ١٢٥ ١ ١٤٦ ١ ١٢٥ ١١ ١٠ باكستان

   ٧  ٣ ٤ ازيلالرب
 ٣ ٢٥٠ ٢ ٧٢٩ ٢ ٧٠٨ ٩ ١٢ بنغالديش

 ٦٦  ٤٣٣ ٤٢٠ ٥ ٨ بنن
 ٢٠      بوروندي

   ٢   ٢ بولندا
   ٣   ٣ بوليفيا
   ٣   ٣ بريو
 ٦      تركيا
 ٩  ٣   ٣ تشاد
 ١  ٣٢٢ ٣٠٩ ٦ ٧ توغو
   ٨  ٢ ٦ تونس

مجهوريــــــــة أفريقيــــــــا  
 ٤      الوسطى

   ٤   ٤ اجلمهورية الدومينيكية
   ٣  ٢ ١ مجهورية ترتانيا املتحدة

مجهوريـــــــة الكونغـــــــو 
 ٢١      الدميقراطية
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 البلد
املراقبـــــــــــــــون 
 العسكريون

ضـــــــــــــــباط 
 اجملموع القوات  األركان 

وحـــــــدات 
ــ شرطة الـــــــ
 املشكّلة

ــشرطة  الــ
 املدنية

 ٢٥      جيبويت
 ١٤      رواندا
   ٧   ٧ رومانيا
   ٢   ٢ زامبيا

   ٢   ٢ زمبابوي
   ٣   ٣ السلفادور
 ٧٧  ٣٤٣ ٣٢٥ ٧ ١١ السنغال
 ٢      سويسرا
   ٣   ٣ صربيا
   ٧   ٧ الصني
   ٦   ٦ غامبيا
 ٦  ٥٤٨ ٥٣٤ ٧ ٧ غانا

   ٥   ٥ غواتيماال
   ٣   ٣ غينيا
 ١٠  ١٨٥ ١٧١ ١٢ ٢ فرنسا
 ٤  ٧  ٣ ٤ الفلبني

 ٦١      الكامريون
   ٢   ٢ كرواتيا
 ٤      كندا
   ٨  ٤ ٤ كينيا
 ٢      ليبيا

 ١٣      مدغشقر
   ٧٢٥ ٧٢٣ ٢  املغرب
   ٤   ٤ مولدوفا
   ٢   ٢ ناميبيا
   ٣   ٣ نيبال
 ٦٧  ٣٨٩ ٣٨٢ ٢ ٥ النيجر
 ١١  ٧   ٧ نيجرييا
 ٢  ٨   ٨ اهلند
 ٤  ٦   ٦ اليمن

 ٤٥٠ ٧٥٠ ٨ ٠٣٣ ٧ ٧٤٧ ٩١ ١٩٥ اجملموع 



S/2008/1  
 

07-65944 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A L I

GUINEA

LIBERIA

GHANA

BURKINA
FASO

Soukourala

Kadiana

Orodara

Wa

Sawla
Bolé

Berekum

Sampa

Goaso

6 o

11 o
11 o

 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o

4o4o

Sassandra

Grand-Lahou
Half

AssiniG u l f  o f  G u i n e a  

A T L A N T I C  O C E A N

C ÔT E
D ' I VO I R E

Ouangolodougou

Gagnoa

Bouaflé

Soubré

Tiebissou

Ferkessédougou

Kani

Bingerville

Sikensi

Samatigila

Sirana

Aboisso

Zambakro

Tiassalé

Tafiré

Touba

Boundiali

Tingréla

Yamoussoukro

Abidjan

Bétié

Bloléquin

Guiglo

Danané

Sucrivoire
Bouaké

Daoukro

Abengourou

BondoukouSéguéla

Zuénoula

S e c t o r

WEST
S e c t o r

EAST

Odienné

Dabou

Katiola

Famienkro

Korhogo

Gabiadji

Divo

M'bahiakro

Morondo
Kokpingue

Nassian

Danta

Kouassi
Kouassikro

Adi-
Yaprikro

'B'

'H' 'G'

'J'

 3 o

 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o

4o4o

5o

6o

7o

8o

9o

5 o

6 o

7 o

8 o

10 o10 o

11 o
11 o

 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o

G u l f  o f  G u i n e a  

Sassandra D
av

o

B
o

ubo

B
ia

Ta
no

B
an

da

ma

N
zi

K
om

oé

Ba
ou

lé

Sankarani

Bagoé

B
ag

oé

M

ah
andiabani

Lo
bo

C
avally

Nzo

Bou

Bandama Rouge

A T L A N T I C  O C E A N

M A L I

GUINEA

LIBERIA

GHANA

BURKINA
FASO

Nyaake

Beyla

Soukourala

Manankoro

Kadiana

Sikasso

Orodara
Bobo Dioulasso

Gaoua

Batié

Wa

Sawla
Bolé

Berekum

Sampa

Goaso

Enchi

Gabiadji
Grabo

Morondo

Touba

Danta

Kouto

Boundiali

Niélé

Ouangolodougou

Tingréla

Samatigila

Sirana

Dabou
Aboisso

Divo Tiassalé

Sikensi

Bingerville

Gagnoa

Agboville

Bouaflé

Soubré
Lakota

Prikro

Dabakala

Katiola

Beoumi

Harper

Sassandra

Grand-Lahou

Grand-Bassam

Newtown
Half

Assini

Kanzara

Tafiré

Bétié

Adi-
Yaprikro

Sandegue

Kouassi
Kouassikro

Djebonoua

Nassian

Danané

'B'

Inter-sector boundary

Observation post

C ÔT E
D ' I VO I R E

"Green Line"

U N O C I
Deployment
December 2007

UNMO

UNMO

UNMO

UNMO

UNMO

UNMO

UNMO

FRANCE

UNMO

UNMO
UNMO

PAKISTAN

JORDANSF

JORDANFPU

JORDANFPU

PAKISTANFPU
UNMO

UNMO

BANGLADESH

GHANA

BANGLADESH

BANGLADESH (-) NIGER

NIGER
NIGER (-)

BANGLADESH (-)

PAKISTAN

BANGLADESH

BANGLADESH

BENIN

SENEGAL

MOROCCO

BANGLADESH

HQ BANGLADESH

HQ BANGLADESH

HQ GHANA

HQ BENIN

HQ MOROCCO

HQ BANGLADESH

HQ NIGER

PAKISTAN

HQ Sector East

BANGLADESH

UNMO

BANGLADESH

PAKISTAN

HQ Sector West

UNMO

GHANA

Former Zone
of Confidence

JORDAN

TOGO

HQ UNOCI

BANGLADESH (-)

BANGLADESH

Daloa

S e c t o r

EAST
S e c t o r

WEST

CompositeSGS

JORDANFPU

BANGLADESHFPU

BANGLADESHFPU

UNPOL

UNPOL

UNPOL

SENEGAL

HQ SENEGAL

UNMO

UNPOL

UNMO

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

OTHER SITES

PAKISTAN

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

UNPOL

BENIN

BENIN

BANGLADESH

BANGLADESH

GHANA

HQ PAKISTAN

UNPOL

GHANA (-)

B
A C

PAKISTAN

PAKISTAN

A

C

B

GHANA

PAKISTAN (-)

BANGLADESH

'B'

'E'

'F'
'H'

'I'

'M'
'O''P'

'Q'
'L'

'N'

'G'

'D'
'J'Zuénoula

Tiebissou

Korhogo

Kokpingue

Odienné
Ferkessédougou

Zouan-
Hounien

Man

LogoualeCharavine

Toulépleu

Sakassou

Gohitafla

Séguéla

Bonoufla

Sucrivoire
Bouaké

Famienkro

Bouna

Bania

Bondoukou

Bloléquin

Guiglo Duékoué

San-Pédro

Tabou

M'bahiakro

Daoukro

Kani

Zambakro
Yamoussoukro

Abidjan

Abengourou

Bangolo

Bagohouo

Diourouzon

0 50 100 150 km

0 50 100 mi

Map No. 4220 Rev. 20    UNITED NATIONS
December 2007

Department of Field Support
Cartographic Section

The boundaries and names shown and the designations 
used on this map do not imply official endorsement or 
acceptance by the United Nations.


