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التقرير املرحلي السادس عشر لألمني العام عن عمليـة األمـم املتحـدة يف                
 كوت ديفوار

 
 مقدمة -أوال  

، الذي مدد مبوجبه جملـس      )٢٠٠٨ (١٧٩٥أُعد هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١
، وطلـب  ٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ٣٠األمن والية عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار إىل غايـة           

لتطورات احلاصـلة يف كـوت ديفـوار، وأن أقـدم إليـه تقريـرا عـن                 بـا أن أحيطه علما بانتظام     إيل  
.  للعمليـة االنتخابيـة    تحضري، وخباصة عن ال   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥ذلك يف موعد ال يتجاوز      

ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢ويغطي التقرير التطورات الرئيسية احلاصلة منذ صـدور تقريـري املـؤرخ            
٢٠٠٨) S/2008/1 (        ــيت زارت ــة ال ــيم التقني ــة التقي ــا بعث ــيت توصــلت إليه ــائج ال ــضال عــن النت ف

 . ٢٠٠٨مارس /آذار ١٢ إىل ٣ديفوار يف الفترة من  وتك
 

 احلالة األمنية -ثانيا  
. ما فتئت احلالة األمنية يف كوت ديفوار مستقرة عموما خالل الفترة قيـد االسـتعراض    - ٢

 شــىت أحنــاء البلــد ظــل يتحــسن منــذ التوقيــع علــى اتفــاق   ومــع أن املنــاخ األمــين والــسياسي يف 
، فـإن االفتقـار إىل التقـدم يف مـا يتعلـق بـرتع سـالح القـوات                   ٢٠٠٧مارس  /واغادوغو يف آذار  

وال تزال اجلرائم العنيفـة، وخباصـة       . اجلديدة واملليشيات يف الغرب جيعل االستقرار السائد هشا       
وخـــالل شـــهر . لبلـــد، مـــصدر قلـــق رئيـــسيأعمـــال الـــسطو املـــسلح يف اجلـــزء الغـــريب مـــن ا 

 عمال من أعمـال الـسطو املـسلح علـى جوانـب        ٢٠فرباير، جرى اإلبالغ عما يزيد عن       /شباط
 هجمـات مـسلحة     ١٠، بينما جرى اإلبـالغ عـن حـدوث          ييكوويغلو د غالطرق مبوازاة حمور    

 ، قُتــل جنــدي مــن قــوات الــدفاع واألمــن يف كــوت ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٣ويف . نغولوايف بــ
وعقـب ذلـك، تظـاهر اجلنـود يف        .  على يد عصابات مسلحة جمهولة اهلويـة       يديفوار يف دويكو  

 احلــاكم برحيــلدويكــوي، وغيغلــو وبلــوليكني، مطلقــني العيــارات الناريــة يف اهلــواء ومطــالبني  
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وعــادت احلالــة إىل . لعــسكريني يف الغــرباالعــسكري الــذي اهتمــوه بالفــشل يف كفالــة األمــن  
عقــب زيـارة إىل املنطقـة قــام هبـا رئــيس أركـان قـوات الــدفاع واألمـن، اللــواء       طبيعتـها العاديـة   

 .فيليب مانغو
ــراهيم كوليبـــايل،  ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٢٧ويف  - ٣ ، اهتـــم مؤيـــدو الرقيـــب إبـ

مبهامجـة  بالقيـام   عضوا يف القوات اجلديـدة،  قبل ذلك، والذي كان (IB) املعروف باسم آي يب   
 العديد من القتلـى، فـضال عـن          سقوط وأسفر اهلجوم عن  . كيايدة يف بو  أفراد من القوات اجلد   

وانتـشرت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بـسرعة        . إلقاء القبض على عدد من األفـراد      
ومـا برحـت جثـث مخـسة أشـخاص ُيعتقـد أهنـم مـن                . يف بواكي للمساعدة على إعـادة اهلـدوء       

ص والتعـذيب، حمجـوزة يف      ح من طلقات الرصـا    مؤيدي السيد كوليبايل، وتوجد هبا آثار جرو      
وقد ُنقـل   . ديسمرب، انتظارا لنتائج التحقيقات اجلنائية    /كي منذ أواخر كانون األول    مشرحة بوا 

ــدين يف         ــصلتهم باألحــداث، إىل ســجن م ــواكي ل ــيهم يف ب ــردا أُلقــي القــبض عل ــة عــشر ف مثاني
 فـردا مـن    ١١ي القبض على    يناير، ألق / كانون الثاين  ١٧ويف حادث آخر وقع يوم      . غورهوكو

قيـام  لارتباطهـــم بالـسيد كوليبـايل، ل      بـدعوى   يف أبيـدجان،     بينهم اثنني من املواطنني الفرنـسيني     
يناير، أصدر املدعي العام يف احملكمـة العـسكرية يف          / كانون الثاين  ٣٠ويف  . نقالبالبالتخطيط  
 . لدولة التآمر ضد ابتهمةدويل ضد السيد كوليبايل،  توقيف أبيدجان أمر

أبريــل اختــذت املظــاهرات الــيت حــدثت يف أبيــدجان / نيــسان١مــارس و / آذار٣١ويف  - ٤
علـى  شخص واحـد   تفيد التقارير مبقتل  و. وسان بيدرو ضد ارتفاع تكلفة املعيشة شكال عنيفا       

 واملتظـاهرين،  ب اليت وقعت بني قوات مكافحـة الـشغ   االشتباكات أثناء   ٢٠ كما جرح    ،األقل
 ،أبريـل / نيـسان  ٢ املظـاهرات يف      وتوقفـت  . احملـاكم املتنقلـة    أعمـال ا إىل توقـف     واليت أدت أيض  

 الـضرائب علـى األغذيـة واخلـدمات األساسـية           لتخفيضأن أعلنت احلكومة تدابري طوارئ       بعد
 .لفترة ثالثة أشهر

الـيت  توصـية  وبعـد ال  السنة املاضية،   طوالويف ضوء التحسن املطرد للحالة األمنية عامة         - ٥
، والتشاور مع فريق إدارة األمـن التـابع لألمـم املتحـدة يف كـوت                من املسؤول املكلف  صدرت  

ومشاليـة حمـددة ويف منطقـة    جنوبيـة  املراحـل األمنيـة يف منـاطق        مـستوى   فـض   ديفوار، قـررت خ   
أمـا يف بقيـة     . إىل املرحلة األوىل ويف املناطق الغربيـة لغويغلـو إىل املرحلـة الثالثـة              بونا   -ندوكو  ب

احلكومـة  رحبـت   وقـد   .  املرحلـة األمنيـة دون تغـيري       فـال تـزال   لـشمايل الغـريب مـن البلـد،         اجلزء ا 
يتمـشى مـع    والـذي   حـل األمنيـة،     ا املر الذي طرأ على  التغيري   ب ودوائر األعمال يف كوت ديفوار    

 .يناير/ كانون الثاين١٤يف  يف اجتماعها الذي ُعقد لرصدجلنة التقييم وااليت أصدرهتا توصية ال
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 السياسيةالتطورات  -ثالثا  
 األحـزاب الـسياسية     واصـلت ،  كـوت ديفـوار   ومع حتـسن املنـاخ األمـين والـسياسي يف            - ٦

ــادة ــد  زيـ ــاء البلـ ــىت أحنـ ــشطتها يف شـ ــدجان يف    .  أنـ ــؤمتره يف أبيـ ــوريني مـ ــع اجلمهـ ــد جتمـ وعقـ
ــباط ١ ــك مت تعــيني  فربايــر، /ش ــارا،احلــسن أو،  قائــدهويف غــضون ذل  مرشــحا عــن احلــزب   ت

ــات ال ــة لالنتخاب ــية املرتقب ــسيد أ   . رئاس ــا ال ــك دع ــدة إىل    وعقــب ذل ــوات اجلدي ــا الق ــارا علن وت
 .االنضمام إىل حزبه

، وهــي احلــزب احلــاكم  اإليفواريــة نظمــت اجلبهــة الــشعبية٢٠٠٧مــارس / آذار١ويف  - ٧
ــش       ــدفاع مي ــر ال ــشاركة وزي ــدة، مب ــوات اجلدي ــل الق ــواكي معق ــسان،  حــشدا يف ب ــاين نغي ال أم

وبـدأ احلـزب أيـضا جولـة        . غباغبو، االنتخابيـة الرئاسـية    لورانت  رئيس  أيضا رئيس محلة ال    وهو
 .مارس/ آذار٣١نتخابية يف اجلزء الشمايل من البلد يف االلحملة ل
وا مـسقط رأس الـرئيس      يسـورو إىل غـان    غيوم  مارس، دعي رئيس الوزراء     / آذار ٨ويف   - ٨

 املناسـبة، أعلـن رئـيس الـوزراء         ويف تلك . لمرأةليوم الدويل   الغباغبو، للمشاركة يف االحتفال ب    
ســورو بعــد عــام واحــد مــن التوقيــع علــى اتفــاق واغــادوغو، أن شــراكته مــع الــرئيس غبــاغبو    

وأعــرب أيــضا عــن تقــديره اللتــزام الــرئيس غبــاغبو بتحقيــق الــسالم يف . تــزال قويــة وإجيابيــة ال
 .كوت ديفوار

ويف هـذا  . يـذ اتفـاق واغـادوغو   وال تزال فئات اجملتمع املدين تدعو إىل إشـراكها يف تنف          - ٩
رية، الرئيس بليز كومباوري رئـيس بوركينـا فاسـو،          ايفوم اإل الصدد، أعرب ميسر عملية السال    

ومـا فتـئ   . ريايفـو إلعن اعتزامه عقد اجتماع تشاوري وطين يـشمل مـشاركة اجملتمـع املـدين ا     
ن أجـل تنفيـذ اتفـاق       رئيس الوزراء سورو أيضا يتشاور مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املـدين مـ             

فربايــر، حلقــة دراســية للجماعــات  / يف شــهر شــباطتوحتقيقــا هلــذه الغايــة، عقــد . واغــادوغو
 ات املـشارك  توطالبـ . ركوسـيس ا م - املوقعة على اتفـاق لينـاس        األطراف إىل   املنتسبةالنسائية  

امـة،   يف املائـة مـن الوظـائف الع        ٣٠ مـا نـسبته      ختـصيص يف احللقة الدراسية احلكومة بأن تكفل       
 .اجلهاز التشريعي، للنساءيف وال سيما 

 الثالــث للجنــة التقيــيم والرصــد  مــاعينــاير، عقــد امليــّسر االجت/ كــانون الثــاين١٤ويف  - ١٠
لـف مـن شـركاء كـوت ديفـوار      ة من اجلهاز االستشاري الدويل املؤ  التفاق واغادوغو، مبشارك  

وشـدد االجتمـاع، يف مجلـة مـن         .  عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار          ذلك  يف االدوليني، مب 
املسائل على احلاجة إىل وضع أولويات للعملية االنتخابيـة وأن تقـوم األمـم املتحـدة، بالتـشاور                  

للتـصديق علـى    يف كـوت ديفـوار      مع احلكومة، بوضع بارامترات وطريقـة عمـل ممثلـي اخلـاص             
) ٢٠٠٧ (١٧٦٥ه  يـ مجيع مراحل العملية االنتخابيـة، علـى حنـو مـا طلبـه جملـس األمـن يف قرار                  
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وعقـــد امليـــسر أيـــضا املنتـــدى التـــشاوري الـــدائم التفـــاق واغـــادوغو يف ). ٢٠٠٨ (١٧٩٥ و
ات الفاعلـة الـسياسية     وحث املنتدى التشاوري، الذي يتألف من اجلهـ       . يناير/كانون الثاين  ٢٤

الــرئيس غبــاغبو، ورئــيس الــوزراء ســورو، والــسيد هنــري كونــان بدييــه، (ريــة ايفوالرئيــسية اإل
علـى اإلسـراع بالتحـضري لالنتخابـات، مبـا يف           كـوت ديفـوار     ، حكومـة    )وتـارا أ احلسنلسيد  وا

صـول  وذلك تقليص اإلطـار الـزمين لنـشر القـوائم االنتخابيـة، وشـدد علـى احلاجـة إىل ضـمان                     
وتوقـــع االجتمـــاع عقـــد .  بـــصورة منـــصفةاإلعـــالم احلكوميـــة مجيـــع املرشـــحني إىل وســـائط

 .٢٠٠٨ يونيه/ االنتخابات يف حزيران
ئاسـة  برمـارس يف واغـادوغو،     / آذار ٢١واجتمعت جلنة التقييم والرصد مرة أخرى يف         - ١١

ورحـب  .  الـدويل  االستـشاري مبـشاركة رئـيس الـوزراء سـورو واجلهـاز           والرئيس كومبـاوري،    
. احملــاكم املتنقلــة وأوصــى بالتقيــد بفتــرة الثالثــة أشــهر األوليــةالــيت حققتــها نتــائج الاالجتمــاع ب
الجتمــاع باالنتــهاء مــن املراســيم املتعلقــة بطرائــق تــسجيل النــاخبني، والتعــاون بــني     وأوصــى ا

ــع شــركة       ــد م ــوطين لإلحــصاءات، وكــذلك العق ــد ال ــتقين واملعه ــشغل ال ــسية  ســاغيمامل  الفرن
الــيت اخــتريت لتكــون املــشغل الــتقين  ) SAGEM (“امليكانيكــاوللتطبيقــات العامــة للكهربــاء  ”

ية وبطاقات الناخبني، يف أسرع وقت ممكن، لتيـسري اإلعـالن عـن         إلصدار بطاقات اهلوية الوطن   
ــات   ــراء االنتخاب ــد إج ــاع  . موع ــضا وأوصــى االجتم ــع  أي ــاتلنيباإلســراع يف جتمي ــزع املق ، ون

ــدء يف   ــسرعة، وأن تكفــل احلكومــة    ذلــكالــسالح وتفكيــك امليليــشيات مــع الب  علــى وجــه ال
ودعـت اللجنـة األطـراف إىل       .  السابقني تلنياملقاالتمويل املناسب لعملية جتميع، وإعادة إدماج       

فيمـا يتعلـق بإعـادة إنـشاء اإلدارة املاليـة           املكمل التفاق واغادوغو    تفاق الثالث   االتنفيذ أحكام   
 .وإدارة اجلمارك يف شىت أحناء البلد

ويف . وواصــل الــرئيس غبــاغبو ورئــيس الــوزراء ســورو التــشاور مــع القــادة اإلقليمــيني  - ١٢
ينــاير، ســافر الــرئيس غبــاغبو إىل الغــابون حيــث عقــد حمادثــات مــع الــرئيس /كــانون الثــاين ٢٩

مــارس، عقــد /آذار ٧ ويف. حالــة تنفيــذ اتفــاق واغــادوغو احلــاج عمــر بونغــو أونــدميبا، بــشأن  
ويف الوقت ذاته، قـام رئـيس       . رئيس الوزراء سورو أيضا حمادثات مع الرئيس بونغو يف ليربافيل         

س، بزيـارة مـدهتا يـومني     ابـ قتصادية لدول غرب أفريقيا، حممـد بـن مش        لجماعة اال لتابعة ل لجنة ا ال
ــبأإىل  ــة     / آذار٦ و ٥دجان، يف ي ــدعم املــايل للعملي ــة ســتقدم ال مــارس، أعلــن خالهلــا أن اللجن

مــارس، ســافر / آذار١٩  و١٨ ويف. بيني يف كــوت ديفــواراالنتخابيــة وستنــشر مــراقبني انتخــا 
 بالتقـدم احلاصـل يف      إميبيكـي علمـا   ثـابو   أحاط الرئيس   الرئيس غباغبو إىل جنوب أفريقيا حيث       

 .واغادوغوتنفيذ اتفاق 
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 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو -رابعا  
 إنشاء مركز القيادة املتكاملة - ألف 

ال يــزال مركــز القيــادة املتكاملــة يــبين قدرتــه ويزيــد أنــشطته بــدعم مــن عمليــة األمــم     - ١٣
ويتــألف قــوام املركــز يف الوقــت الــراهن  . الفرنــسيةاملتحــدة يف كــوت ديفــوار، وقــوة ليكــورن  

 من القوات اجلديدة وأفراد الدفاع الوطين واألمن، وذلك من القوام املـأذون بـه حبـد                 ٥٤٤ من
فتقـار  اال فـإن    ،ن ناحيـة ثانيـة    ومـ .  فردا، ويشمل ذلك وحـدات الـشرطة املختلطـة         ٥٦٨أقصى  

عـوق  ال تزال ت  التشغيلية،  ملركز وقدرته   وحمدودية متويل ا   اللوجستية،والصعوبات  إىل التخطيط   
 منـذ تقريـري الـسابق   قـد حتـسنت    يف جمال االتـصاالت     غري أن قدرات املركز      .فعاليته التشغيلية 

وال يـزال االفتقـار     .  من احلكومـة   السلكيةبتسلمه معدات   ،  (S/2008/1) إىل جملس األمن     املقدم
ــا يف ذلــك املر    ــات املركــز، مب ــل الكــايف لعملي ــات إىل التموي ــدالتتب ــراده، والب ــل حتــديا  مي ألف ث

 . رئيسيا
ــة األمــم املتحــدة    - ١٤ ــزال عملي ــوة ليكــورن تقــدم ووال ت ــادة  انق  املــساعدة إىل مركــز القي

إعداد خططه التشغيلية وقـد قامتـا بإنـشاء خليـة يف املركـز تتـألف مـن العـسكريني                    يف  املتكاملة  
سبيلها إىل إنـشاء مركـز عمليـات وتزويـده          والعمليـة بـ   . وأفراد الشرطة وأفراد االتصال املدنيني    

ــادة باملعــدات بالكامــل، يف مقــر مركــز   ــه   القي يف ياموســوكرو، مــن أجــل دعــم خططــه وقدرت
،  القيـادة  يف جمال النقل إىل مركـز     مساعدة  وتقدم العملية أيضا املساعدة اللوجستية و     . التنسيقية

 .تفاق واغادوغو مع أحكام امتشيافصيلة مشاة ألغراض األمن، توفري فضال عن 
 

 نشر الوحدات املختلطة ورفع تدابري اخلط األخضر تدرجييا -باء  
، (S/2008/1)  إىل جملس األمـن    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢منذ تقدمي تقريري املؤرخ      - ١٥

كانـت قـد    الـيت    ١٧أزالت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مجيع مراكز املراقبة وعـددها             
ــشأهتا علــى طــول  ــنني ،اتفــاق واغــادوغو متــشيا مــع أحكــام   اخلــط األخــضر،  أن  . فيمــا عــدا اث

ــا إىل ستند إىل التقيــيم الــشامل للتهديــدات؛ و  تــ للخــط األخــضر  ةالتدرجييــاإلزالــة  تفتئــ وم
 وخباصـة حتـسن احلالـة األمنيـة عمومـا،     إىل مع مركـز القيـادة املتكاملـة؛ و      اليت جتري   شاورات  امل
برحـت   ومـا . جملاهبة العسكرية بـني املتحـاربني الـسابقني   اتمال  احالذي توصل إىل ضآلة     تقييم  ال

ار إىل املعــدات وإىل الوحـدات املختلطــة تقــوم بـدوريات يف منطقــة الثقــة الـسابقة إال أن االفتقــ   
 . يزال يعوق عملياهتا املركبات ال
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 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -جيم  
 ا هنائيـ  ا موعـد  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢تفاق التكميلـي الثالـث يـوم        االحدد   - ١٦

فقـد بـذل    هـذا املوعـد النـهائي،     تلبيـة تم  رغـم أنـه مل تـ      و.  لبدء جتميع القوتني املـسلحتني     اجديد
ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٢٤ويف  .  جتميـع قـوات كـل منـهما        ء القوتني املسلحتني جهـودا لبـد      اقائد

مـن اجلنـود     ١٢ ٠٠٠ميـع وتـسجيل     ه قد جـرى جت    أعلن رئيس أركان قوات الدفاع واألمن أن      
. تفــاق التكميلــي الثالــث اال مــع أحكــام متــشيا قــاموا بإيــداع أســلحتهم يف املخــازن  وأهنــم قــد

، لعمليـة مبوجـب فتـرة األيـام العـشرة         اتلـك   وعقب ذلك أعلن رئيس األركان أنه بعد اكتمـال          
 . تكون قوات الدفاع واألمن من جنود كوت ديفوار قد عادت إىل ثكناهتا

 ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١ويف  . ومل حيرز جتميع عناصر القوات اجلديدة تقدما ملحوظـا         - ١٧
 القيــود اللوجــستية اجتمــاعوقــد أدى .  مــن العناصــر فقــط١٠٩مل يكــن قــد مت جتميــع ســوى  

 التقـدم يف جتميـع      إىل إعاقة واملالية فضال عن االفتقار إىل برنامج إلعادة اإلدماج حمدد بوضوح           
 مـتجمعني يف    عنـصرا  ٤٢، ال يـزال     ١٠٩  العناصر اليت عددها   ومن بني . ديدةأفراد القوات اجل  

وقــد أعلنــت  . و بينمــا مت تــسريح اآلخــرين وينتظــرون فــرص إعــادة إدمــاجهم      غسيدويــكيفر
 الـشهرية للمقـاتلني الـسابقني       البـدالت  لسداد   ر ماليني دوال  ٧ ه سيتاح مبلغ  احلكومة مؤخرا أن  

 . بالعمليةالذين مت جتميعهم، مما سوف يعجل 
وبناء على طلب القيادة العليـا      . وقد قدم اجملتمع الدويل مساعدة كبرية لعملية التجميع        - ١٨

للقوات اجلديدة، أنشئ فريق عامل يتألف من قوات حمايدة ومن القوات اجلديدة لوضـع خطـة       
ــا  ــع قواهتـ ــشغيلية لتجميـ ــع يف      . تـ ــع جتميـ ــة مواقـ ــضا ثالثـ ــدة أيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــيدت عمليـ وشـ

 إىل مركـز القيـادة املتكاملـة يف    قبـل ذلـك  ، وكاين، كانت قـد سـلمت       نيوديأو، و غسيدويكريف
فضال عن ثالثة مواقع جتميع إضـافية يف        هذه و بتجهيز   اجملتمع الدويل    قاموقد  . مارس/ آذار ١٧
 .  وكوهوغوهان وبواكيم

ــل    - ١٩ ــدمج والتأهي ــوطين إلعــادة ال ــامج ال ستوعب  اجملتمعــي واملتوقــع أن يــ وقــد أدى الربن
تيـسري تـسجيل أفـراد القـوات اجلديـدة وإلقـاء            سابقني، إىل   مـن املقـاتلني الـ      ٦ ٠٠٠جمموعه   ما

.  الربنـامج حتـديات خطـرية تتعلـق بالتمويـل والتـشغيل        واجـه ومع ذلـك ي   . الضوء على خلفيتهم  
 مليون دوالر إىل املؤسسة خـالل الـسنة   ٣١ حوايل ه سيجري تقدمي أن احلكومة أعلنت أن    ومع
ن، الـذين يـساورهم القلـق بـشأن     ون الـدولي  قام املـاحنو  و. لم تصرف املبالغ بعد   ف،  ٢٠٠٨ة  املالي

ــوال إىل         ــه األم ــادة توجي ــاموا بإع ــادة اإلدمــاج ق ــرامج إع ــى إعــداد وإدارة ب ــامج عل ــدرة الربن ق
على سبيل املثال، يعتزم البنك الدويل إطالق برنـامج يتكلـف أربعـني مليـون               و. مشاريع أخرى 
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اإلدماج وإعادة التأهيل اجملتمعي يفيد بصورة رئيسية الشباب املعرضـني للخطـر،            دوالر إلعادة   
 . ولكن ميكنه أيضا استيعاب بعض املقاتلني املسرحني

 برنـــامج اخلدمـــة املدنيـــة املقـــرر، والـــذي يـــستهدف اســـتيعاب  مل يـــتم بعـــد إطـــالقو - ٢٠
ومـع  . عرضـني للخطـر    من الـشباب امل    ٢٠ ٠٠٠ من املقاتلني السابقني و      ٢٠ ٠٠٠جمموعه   ما

 مليـون  ٩٠، تقدر احلكومة أنه سيتكلف حوايل       كمفهوم فحسب زال موجودا    أن املشروع ال  
وقد أشار الشركاء الدوليون إىل استعدادهم لتمويل هذا الربنـامج املهـم، إذا أشـركتهم        . دوالر

 .احلكومة يف تصميمه وتنفيذه
 

 وتفكيكهانزع سالح املليشيات  -دال  
نـزع سـالح امليليـشيات وتفكيكهـا        عمليـة   تفاق التكميلي الثالث إىل اسـتئناف       االدعا   - ٢١

 يف وطلبــت احلكومــة إىل مركــز القيــادة املتكاملــة . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٢حبلــول 
وقامــت  .٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٨حبلــول والتفكيــك سالح الــنــزع عمليــة  بــدء وقــت الحــق

نقــاط جلمــع األســلحة يف توليبلــو وبلوليكــان وغيغلــو عمليــة األمــم املتحــدة ببنــاء وجتهيــز أربــع 
 ،ومــع ذلــك. مــارس/آذار ١٧رمسيــا إىل الــسلطات اإليفواريــة يف العمليــة ســلمتها ودويكويــه، 

 إلجــراء منظمــة ترتيبــات وجــود لــسبب يعــود يف املقــام األول إىل عــدم  معطلــةظلــت العمليــة 
 وترتيبـات  منح ماليـة ليشيات بشأن دفع العملية وعدم التوصل إىل اتفاق بني احلكومة وقادة املي    

 . إعادة إدماج امليليشيات

يف غيغلـو يف    ،   فـردا  ٢ ٠٠٠ وقوامهـا    ،تسجيل الدفعة األوىل من أفراد امليليشيا     قد مت   و - ٢٢
شـبكة    بـدل  مـع دفـع    منـهم    ٩٨١ حيث مت يف وقت الحق نـزع سـالح         ٢٠٠٦يونيو  /حزيران

 ألفـراد   مـنح ماليـة    دفـع    تنـوي  أهنا مل تعـد      ك احلني منذ ذل وأعلنت احلكومة   .  هلم األمان النقدية 
 عـن طريـق   إدمـاجهم ن ذلـك إعـادة   مـ بـدال  وأنه ينبغي    ١ ٠٠٠ املسجلني وعددهم    تامليليشيا

 ٢٠انظــر الفقــرة ( حتديــده وإطالقــه، يف عــدمل ُيــشرع ب برنــامج اخلدمــة املدنيــة الوطنيــة الــذي 
 وطـالبوا بـنفس التعويـضات       واٍفري   االقتـراح بوصـفه غـ      ذلـك  تورفض قادة امليليـشيا   ). أعاله

 . ٢٠٠٦ يونيه/ يف حزيرانُنزع سالحهماملقدمة ملن 
 

 إعادة توحيد القوات املسلحة -هاء  
  هنائيـا  موعـدا  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٥الثالث تاريخ   التكميلي  تفاق  االحدد   - ٢٣

. شكيلها وتـشغيلها   اجلديـدة وتـ    إلنشاء هيكل لتنظـيم القـوات املـسلحة وقـوات األمـن الوطنيـة             
، وقــع الــرئيس غبــاغبو مرســوما  ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٠ويف .  املوعــدذلكبــ يــتم التقيــد ومل

 كـانون   ٥يف  وحتديـدا   ويف وقـت سـابق،      .  اإلطـار  ا هـذ  لوضـع بإنشاء فريق عامـل     رمسيا  يقضي  
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ين  اجلديـدة الـذ    ات بـشأن عـدد أفـراد القـو        اقتراحـا  الطرفني   إىل امليسر   قدم،  ٢٠٠٨يناير  /الثاين
  علـى أن ينـضم      هذا االقتـراح   وينص. ينبغي إدماجهم يف قوات الدفاع واألمن الوطنية اجلديدة       

ــدة؛ و  ٥ ٠٠٠إىل القــوات املــسلحة   ــراد القــوات اجلدي ــُيعــاد إ مــن أف  عناصــر مــن ٦٠٠ج ادم
، يف قـوات    ٢٠٠٦املساعدة األمنية التـابعني للقـوات اجلديـدة، قامـت البعثـة بتدريبـهم يف عـام                  

 مـن   ٣ ٤٠٠ فيما ُينتدب  عملية االنتخابات؛    أمناملسامهة يف ضمان     درك من أجل  الشرطة وال 
ــدة اإلضــافيني    ــوات اجلدي ــراد الق ــشرطة     إىل أف ــام ال ــة للمــشاركة يف مه ــادة املتكامل مركــز القي

الوطنيــة يف حالــة اســتيفائهم  الــدرك أو والــدرك، علــى أن يلتحقــوا فيمــا بعــد بقــوات الــشرطة 
ناقــشات الفريــق العامــل   مل اأساســ  وقــد شــكلت هــذه االقتراحــات   .ملعــايري التجنيــد الــوطين  

ــد القــوات املــسلحة  يعكــف علــى إعــداد ه  الــذي األطــراف ، وإن مل تقــدم يكــل إلعــادة توحي
 .عليها رمسيا  ردااإليفوارية

 
  يف كافة أحناء البلد إدارة الدولةإعادة بسط  -واو  

، بقــي ٢٤ ٤٣٧رتاع وعــددهم مــن جممــوع املــوظفني املــدنيني املــشردين خــالل الــ       - ٢٤
وأعلنت اللجنـة الوطنيـة إلعـادة    . دالبليف كافة أحناء  فقط مل يعودوا بعد إىل وظائفهم      ٦ ٠٩٤

ــزال تعــاين نقــصا يف التمويــل    ا إدارةبــسط  ــة مــؤخرا أهنــا ال ت ــاهزلدول  دوالر  مليــون٢٠,٧ ين
 مـن   ٣ ٥١٠ل حنـو    إعـادة تأهيـ   فيمـا يتعلـق ب    سـيما    أجل استكمال عملية إعادة النشر، وال      من

 يـدعوها إىل إخـالء      عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار       بناء على طلب تلقته     و. املباين العامة 
ــان  ــة مب ــة،  أربع ــة ذات أولوي ــسكراهتا  قامــت  حكومي ــل مع ــين،   يفبنق ــوايل وأودي ــو ولوغ  بروب

 . ٢٠٠٨مايو / سيغيال يف أيار يفيتوقع االنتهاء من نقل املنشآت فيما

فاق واغادوغو التكميلي الثالث على إعـادة نـشر مـوظفي املاليـة واجلمـارك يف       وينص ات  - ٢٥
 العمليـة تواجـه حتـديات    تلـك  لكـن . ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول  ٣٠كافة أحناء البلد حبلول     

ومـوظفي  عناصـر إنفـاذ القـانون        خطرية منها عدم وجود خطة شاملة إلعادة نـشر مـا يلـزم مـن              
احلكومـة أن إعـادة      وأعلنـت . احلكـوميني  السجون لـدعم املـوظفني    واهليئات القانونية والقضائية    

 احملـاكم املتنقلـة، بـالنظر إىل    اتقبـل اسـتكمال عمليـ    يكون ممكنـا نشر أعضاء اهليئة القضائية لن   
وقامت وزارة العـدل بإنـشاء خليـة    . اتهذه العملي يف  يف املائة من قضاة البلد   ٥٠مشاركة حنو   

عمليـة األمـم املتحـدة     والسجون مبساعدة تقنية من العدالةطات  سلنشربإعادة  متخصصة معنية 
ويقـوم  .  الشرطة والعدالة والـسجون سلطاتأجل تيسري عملية إعادة نشر    من ديفوار يف كوت 

عمليـة   للمحـاكم يف مشـال البلـد، فيمـا تـساعد              مبـان  ١٠يب بتمويل إعادة تأهيـل      االحتاد األورو 
 مرافـق  إلصـالح ود الراميـة إىل ضـمان التمويـل الـالزم           يف اجلهـ   كـوت ديفـوار    األمم املتحـدة يف   

  .الشمال السجون يف
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 حتديد هوية السكان وتسجيل الناخبني  -زاي  
. اتفـاق واغـادوغو تعجيـل عمليـة حتديـد هويـة اإليفـواريني املـؤهلني للتـصويت                 توخى   - ٢٦

عـام  يف  مة الناخبني   قائ سجلني بالفعل يف  امل األفراد    مجيع ويف هذا الصدد، نص االتفاق على أن      
 النــاخبني؛ وبطاقــات اهلويــة الوطنيــة بطاقــات يعتــربون مــؤهلني تلقائيــا للحــصول علــى ٢٠٠٠

 اإليفـواريني البـالغني     مـيالد  لـشهادات    نـسخ مطابقـة   وستقوم احملاكم املتنقلـة املتواصـلة بإصـدار         
لتمكينـهم مـن   الذين مل يسبق تسجيل والدهتم يف سجالت احلالة املدنيـة،         ،  ها سنة وما فوق   ١٨
تلفــت خــالل قــدت أو أُ الــسجالت املدنيــة الــيت فُإنــشاءلتــسجيل بغــرض التــصويت؛ وســيعاد ا

 ٢٠٠٠يـدرجوا يف قائمـة النـاخبني لعـام           رمبـا مل   ن اإليفواريني الذي   مجيع الرتاع من أجل متكني   
 .من التصويت

املتنقلـــة ، ارتفــع عــدد احملــاكم    (S/2008/1) إىل جملــس األمـــن الــسابق  ومنــذ تقريــري    - ٢٧
ــة الــسكان اإليفــواريني، الــيت انطلقــت يف      ــد هوي ــة حتدي ســبتمرب / أيلــول٢٥املــشاركة يف عملي

 املتوخـاة  عـدد األفرقـة التقنيـة        مما يعين الوصـول إىل     حمكمة،   ١١١ حمكمة إىل    ٣٣، من   ٢٠٠٧
لعمليــة األمــم والحظــت املكاتــب االنتخابيــة اإلقليميــة األربعــة عــشر التابعــة .  للعمليــاتأصــال

 وأن احملـاكم    خطـري  أن جلسات االستماع مل تشهد أي حـادث أمـين            ملتحدة يف كوت ديفوار   ا
وتقـوم  . دون تغطيـة حـىت اآلن     توفر تغطية ميدانية مرضـية، وإن بقيـت سـت مقاطعـات فرعيـة               

 مـع املؤســسات  بتبـادل مـا جتمعــه مـن إحــصاءات   للعمليــة  التابعـة  املكاتـب االنتخابيـة اإلقليميــة  
ــة  ــوزارات الوطني  يف ســياق التــصديق علــى   هــذه اإلحــصاءات  حتليــلجريي وســ، املختــصةوال

 املـيالد شهادات  عدد النـسخ املطابقـة لـ      أبريل، بلغ   /نيسان ٨وحىت  . مرحلة ما قبل حتديد اهلوية    
 مـا جمموعـه    ٢٠٠٦ املوجـة األوىل مـن عمليـات احملـاكم املتنقلـة يف عـام                 انطـالق  الصادرة منـذ  

 . أبريل/احملاكم املتنقلة عملياهتا حبلول هناية نيسان ُتكملأن  ويتوقع.  شهادة٥٦٥ ٨٥٤

وفيما يتعلق بإعادة إنشاء السجالت املدنية اليت فُقدت أو أُتلفـت خـالل األزمـة، فقـد                  - ٢٨
العمليـــة حبلـــول هنايـــة كـــانون هـــذه  علـــى ضـــرورة إطـــالق  الثالـــثتفـــاق التكميلـــياالنـــص 
ية املعنية باإلشراف على عمليـة حتديـد         اللجنة الوطن  وحىت اآلن، قامت  . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
، وخلُـصت إىل أن      البلـد  على نطاق   أو فقداهنا  السجالت املدنية ملدى تلف    بإجراء تقييم اهلوية  

ــة قــد  ٢٥حــوايل  ــة مــن ســجالت احلالــة املدني  إعــادة ي ممــا يــستدع،قــدتتلفــت أو فُ أُ يف املائ
عمليـة إعـادة    ب عمـل فيمـا يتعلـق     طريقـة ال  مارس، اعتمدت وزارة العدل     / آذار ٢٠ ويف   .إنشائها
ــشاء ــي و،اإلن ــسهينبغ ــذها   ا  تكري ــشروع يف تنفي ــل ال ــا يف مرســوم قب ــ. رمسي املفوضــية ت وأعلن

 .التمويل الالزم للعمليةعزمهما على تقدمي األوروبية والبنك الدويل 
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فربايـر، اعتمـدت احلكومـة املواصـفات الفنيـة إلصـدار بطاقـات اهلويـة                / شباط ٢٠ويف   - ٢٩
، ٢٠٠٨مـارس   /آذار ٢٧ ويف. سـسات املعنيـة    الناخبني لكي تسترشد هبا خمتلـف املؤ       وبطاقات

 تقـــسيم مل تتحـــدد بعـــد معـــامللكـــن .  الفرنـــسيةســـاغيموقعـــت احلكومـــة عقـــدا مـــع شـــركة 
 يف املاضـي علـى إنتـاج    دأب واملعهد الوطين لإلحـصاءات الـذي        ساغيماملسؤوليات بني شركة    

شــركة حتديــد اهلويــة وتــسجيل النــاخبني باالشــتراك مــع ويتوقــع أن يــضطلع بعملــييت  البطاقــات
  فريــق٦ ٠٠٠ حتديــد اهلويــة وتــسجيل النــاخبني عمليــات ن املتوقــع أن يــشارك يفومــ. ســاغيم

وتـشري تقـديرات املـشّغل الـتقين إىل أن اسـتكمال            .  مركـز تـسجيل    ١١ ٠٠٠متنقل وثابت يف    
إلشـراف علـى   املعنيـة با جنـة الوطنيـة   وستقوم الل. أشهرمثانية   العملية قد يستغرق مدة تصل إىل     

 االنتخابيــة اللجنــةعمليــة حتديــد اهلويــة مبراقبــة إصــدار بطاقــات اهلويــة الوطنيــة فيمــا ستــشرف   
ــا شــركة         ــضطلع هب ــيت ست ــاخبني ال ــسجيل الن ــة ت ــى عملي ــستقلة عل ــوطين  ســاغيمامل ــد ال  واملعه

 . لإلحصاءات
 

 العملية االنتخابية -حاء  
ذلـك أمـر     يف ة، مبـا  يغة النهائية لإلطار القانوين للعملية االنتخابي     فرغ من وضع الص   مل يُ  - ٣٠

ــانونيقــضي بتعــديل  . شاء قائمــة جديــدة للنــاخبني ومرســوم بــشأن أســاليب إنــ   االنتخابــاتق
عمليـة   االنتخابيـة املـستقلة، مبـساعدة مـن          اللجنـة يتعلق بتحديد مراكز االقتراع، متكنـت        وفيما

 يف املائـة مـن جممـوع املراكـز         ٩٠ن اسـتكمال حتديـد مواقـع        ، م األمم املتحدة يف كوت ديفوار    
ــددها  ــك  ، مركــزا١٠ ٤٥٣ املقترحــة وع ــد    وذل ــاملي لتحدي ــام الع ــا النظ باســتخدام تكنولوجي

 .املواقع

 وتقــدر مببلــغ  يف صــيغتها النهائيــة يزانيــة اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة    وقــد وضــعت م  - ٣١
ــون دوالر ٨٣ ــغ  كــوت ديفــوار  حكومــة وســتقدم. ملي ــون دوالر يف حــني تعهــد  ١٨مبل  ملي

.  مليـــون دوالر٢٥واليابـــان بتقـــدمي دعـــم إضـــايف مببلـــغ كوريـــا مجهوريـــة واالحتـــاد األورويب 
وأعلنت اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب         .  مليون دوالر  ٤٠ حبوايل عجزاوبالتايل، فإن هناك    

ابيــة املــستقلة عــن تــاريخ تعلــن اللجنــة االنتخأن  تقــدمي متويــل مبجــرد أيــضا عــن عزمهــا أفريقيــا
 . جراء االقتراعإل

، قام ممثلي اخلاص بإعداد إطـار       )٢٠٠٧ (١٧٦٥ومتشيا مع أحكام قرار جملس األمن        - ٣٢
وحيــدد اإلطــار معــايري .  مخــسة معــايري للتــصديق علــى مجيــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة  يــشمل

تـوافر بيئـة آمنـة خـالل        ) أ(: ي مـا يلـ     مدى  تقييم من ممثلي اخلاص    متكنيقياسية عامة من شأهنا     
ــرة  ــضيةالفت ــسمح مبــ  املف ــا ي ــات مب ــعشاركة  إىل االنتخاب ــسكان وا مجي ــة؛  ال ملرشــحني يف العملي

 الوصـول   من أجـل  تكافؤ الفرص املتاحة جلميع املرشحني      ) ج(مشولية العملية االنتخابية؛     )ب(
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ــةة إىل وســائط اإلعــالم اخلاضــعة لرقابــ   ــاد هــذه الوســائط اإلعال  للدول ــة؛ وحي ــة  )د(مي موثوقي
شـفافة   عمليـة    بواسـطة نتـائج االنتخابـات     حتديـد   ) هــ (القوائم االنتخابية وتقبـل األطـراف هلـا؛         

 القنـوات   بواسـطة  أو تطعـن فيهـا سـلميا          تقبلـها   مجيـع األطـراف    وما إذا كانـت     األصوات فرزل
 .والــدولينياملعــايري القياســية بالتــشاور مــع مجيــع الــشركاء الــوطنيني   هــذه وُحــددت . املناســبة

فهـم مـشترك لكـل      تـوفر   ويواصل ممثلي اخلاص مشاوراته مع مجيـع األطـراف مـن أجـل كفالـة                
 “خطـوط محـراء   ” التوصل إىل اتفاق بشأن هنـج يـستند إىل           ضمانمعيار من املعايري القياسية ول    

ر عمليـة الـسالم     ميـسّ  ملية التصديق بالتنسيق الوثيق مـع     وستجري ع . يف إجراء عملية التصديق   
.  يف إطـــار تلـــك العمليـــة   يف الوســـاطة والتحكـــيم رئيـــسي يفواريـــة الـــذي يقـــوم بـــدور    اإل

عــداد  مــع مجيــع اجلهــات الفاعلــة الرئيــسة لــدى إواســعةسيتــشاور ممثلــي اخلــاص بــصورة  كمــا
 .تقييمه للعملية االنتخابية

 
 نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار -خامسا  

 العنصر العسكري -ألف  
ــغ القــ  - ٣٣ ــوار    بل ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديف ــسان ٨ يفوام العــسكري لعملي ــل /ني أبري
 ضابط أركان، مقابـل قـوام       ٩٦ و مراقبا عسكريا    ١٩٣ و جنديا   ٧ ٧٤٥ فردا منهم    ٨ ٠٣٤

كتائـب   ٥اإلحـدى عـشرة، ُنـشرت         العمليـة ومن بني كتائب    .  فردا ٨ ١١٥ إمجاليهمأذون به   
ــد، و    ــن البل ــريب م ــب يف ٤ يف اجلــزء الغ ــدجان    كتائ ــان يف أبي ــشرق وكتيبت ــوىل وحــدة  . ال وتت

ــوفري القــدر        ةللطــريان وثــالث ســرايا للهندســة وســرية للنقــل وســرية قــوات خاصــة واحــدة ت
 فـردا   ٢٧٩ مـن    املؤلفـة جمموعـة األمـن الفرعيـة        وتـوفر  . التمكينية واالحتيـاطي التـشغيلي للقـوة      

 . الشخصيات  ألعضاء احلكومة وغريهم من كبار مباشرةمحاية 

غـرب   قة السابقة بغـرض تعزيـز وجودهـا يف        نقل قواهتا من منطقة الث    لعملية  وواصلت ا  - ٣٤
ــوفري األمــن ملختلــف       ــة يف ت ــادة املتكامل ــدعم مركــز القي ــه وإتاحــة قــوات إضــافية ل البلــد ومشال

عمليـات الـذي    ل اجلديـد ل   العمليـة فهـوم   ملووفقـا   .  اتفـاق واغـادوغو    يف إطـار  العمليات الرئيـسية    
تيح للقـوة   ي تشكيلإىل  ،  سابقا به  املعمول ،تحول من النشر الثابث يف منطقة الثقة      ينص على ال  

بغـرض مـساعدة قـوات األمـن        بأكملـها   كـوت ديفـوار     أراضـي    لتغطيـة    احلركةمزيد  مزيدا من   
ــة  ــىالوطني ــة    عل ــة إلعــادة بــسط ســلطة الدول ــة مواتي ــأمني بيئ ــة   و، ت ــذ عملي ــسالح  تنفي ــزع ال ن

يـة  ردوبأعمـال ال  ملية حتديد اهلوية واالنتخابات، تقوم كل سرية        والتسريح وإعادة اإلدماج وع   
متكث يف امليدان مدة يومني على األقـل لرصـد   و املدى بقوام ال يقل عن فصيلة واحدة،  بعيدةال

 . نطاق مسؤوليتهاالتطورات املستجدة ضمن 
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 يف ١ ٨٠٠إىل  ٢ ٥٠٠ ليكـــورن مـــن قـــوةوعلـــى الـــرغم مـــن زيـــادة خفـــض قـــوام  - ٣٥
 وحتـتفظ بكامـل قـدرهتا       العمليـة إىل  رباير، تواصـل القـوة الفرنـسية تقـدمي دعـم أساسـي              ف/شباط
بعيــدة املــدى إىل منــاطق ال يــةدوربأعمــال القــوة ليكــورن أيــضا وتقــوم .  الــسريعالتــدخلعلــى 

مركـز   دعم بنـاء قـدرات  عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار لـ       البلـد وتعمـل مـع        حيوية يف 
 .ات الدفاع واألمن اإليفواريةالقيادة املتكاملة وقو

 
 عنصر الشرطة -اء ـب 

 يف عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار      عدد أفراد الشرطة الذين نشروا للعمل       بلغ   - ٣٦
 فـرد، منـهم     ١ ٢٠٠قوامـه   وأذون به   احلد األقصى امل   فردا مقابل    ١ ١٨٢ أبريل/ نيسان ٧ حىت
 عنـصر الـشرطة التـابع    ويركـز  .ملـشكلة  فردا من أفراد وحدات الـشرطة ا      ٧٤٨ ضابطا و    ٤٣٤
 الـدعم واإلرشـاد واملـشورة للـشرطة الوطنيـة اإليفواريـة ووحـدات الـشرطة                  على تقدمي  للعملية

 من عناصر املساعدة األمنيـة التـابعني        ٦٠٠ منطقة الثقة السابقة، وجملموع      املنشورة يف املختلطة  
 قبل نـشرهم يف اجلـزء الـشمايل         ٢٠٠٦ بتدريبهم يف عام     العمليةالذين قامت   ،  للقوات اجلديدة 

ــادة       .مــن البلــد ــتقين واملــشورة ملركــز القي ــة الــدعم ال ــابع للعملي كمــا يقــدم عنــصر الــشرطة الت
وتـوفر وحـدات الـشرطة املـشكلة قـدرات مكافحـة          .املتكاملة فيما يتعلق بإصالح قطاع األمن     

ايـة مـوظفي األمـم     مظـاهرات غـري قانونيـة أو جاحمـة وتتـوىل مح           خروجأعمال الشغب يف حالة     
 .يف نطاق مسؤولية كل منها املتحدة ومنشآهتا وممتلكاهتا

 
 بعثة التقييم التقين -سادسا  

ــي إدارة         - ٣٧ ــألف مــن ممثل ــتقين تت ــيم ال ــة للتقي ــي اخلــاص، قامــت بعث ــى طلــب ممثل ــاء عل بن
قـوق اإلنـسان    األمـم املتحـدة حل    عمليات حفظ الـسالم، وإدارة الـشؤون الـسياسية، ومفوضـية            

مــارس لتقيــيم التقــدم احملــرز حنــو اإلعــداد / آذار١٢ إىل ٣زيــارة كــوت ديفــوار يف الفتــرة مــن ب
لالنتخابــات ومــساعدة عمليــة كــوت ديفــوار يف وضــع مقترحــات بــشأن الــدور الــذي ينبغــي   

ــة  ــة الــيت يلــزم االضــطالع هبــا مبوجــب اتفــاق      للعملي ــه مــن أجــل دعــم املهــام املتبقي أن تقــوم ب
بعثة مع نطاق عـريض مـن أصـحاب املـصلحة الـدوليني واإليفـواريني،               واجتمعت ال . واغادوغو

ومنهم الرئيس غباغبو، ورئيس الوزراء سورو، ورئيس أركان قوات الدفاع واألمن يف كـوت              
ديفــوار، ورئــيس أركــان القــوات اجلديــدة، وممثلــو األحــزاب الــسياسية، ورؤســاء املؤســسات    

كمـا عقـدت البعثـة      . ة مبوجـب اتفـاق واغـادوغو      الوطنية املسؤولة عن تنفيذ العمليـات الرئيـسي       
ــاوري رئــيس       ــرئيس كومب ــة، ال ــة الــسالم اإليفواري اجتماعــات مــع املمثــل اخلــاص مليــسر عملي
مجهورية بوركينا فاسو، وممثلي البنك الدويل واالحتاد األورويب، وأعضاء اجلاليـة الدبلوماسـية،             
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كمــا ســافر أعــضاء بعثــة . نيــة والدوليــةاجملتمــع املــدين، واملنظمــات غــري احلكوميــة الوطممثلــي و
 .التقييم إىل ياموسوكرو، حيث تلقوا إفادات من مركز القيادة املتكاملة

 
 النتائج اليت توصلت إليها بعثة التقييم -ألف  

ــد        - ٣٨ ــة يف البل ــة العام ــسياسية واألمني ــة ال ــا يف البيئ ــيم حتــسنا ملحوظ ــة التقي . شــهدت بعث
إجراء االنتخابــات الوطنيــة يف عــام مهتمــة بــ اإليفواريــة تأكــدت مــن أن مجيــع األحــزاب  كمــا

أهنـى الـصراع املـسلح      قـد   وأبلغت األحزاب البعثة بأهنا مقتنعـة بـأن اتفـاق واغـادوغو             . ٢٠٠٨
ــها إىل مــن خــالل      ــستمرة ال ميكــن حل ــسياسية امل ــة ال ــاتإجــراء وأن األزم وأعــرب . االنتخاب

 أن االستقرار النسيب الذي سـاد يف كـوت   الرئيس غباغبو ورئيس الوزراء سورو عن ثقتهما يف 
االنتخابـات، الـيت    ميضي قدما حنـو إجـراء       مسح للبلد بأن    قد  ديفوار منذ توقيع اتفاق واغادوغو      

وتشارك أحزاب املعارضة هذا الرأي وكذلك كثري من فئـات          . ٢٠٠٨ينبغي أن جتري يف عام      
 .اجملتمع املدين ومجيع أصحاب املصلحة الدوليني

لك، فـإن الطريـق إىل االنتخابـات حمفـوف خبلـيط خطـري مـن التحـديات التقنيـة                   ومع ذ  - ٣٩
ــسياسية  ــة وال ــة     . واملخــاطر األمني ــسية املتعلق ــات الرئي ــإن معظــم العملي ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل

باالنتخابــات تعــاين مــن وجــود ثغــرات خطــرية يف التمويــل، تعرقــل بالفعــل العمليــة االنتخابيــة   
وبالرغم من احلجم الكبري من اإليـرادات املتأتيـة         .  حىت اآلن من تقدم    وميكن أن ُتطيح مبا أُحرز    

من صناعيت الكاكاو والنفط يف اجلنوب، مـا زالـت الدولـة عـاجزة عـن حتـصيل اإليـرادات مـن                 
وما زال قادة املنـاطق الـيت تـسيطر عليهـا القـوات اجلديـدة تـتحكم يف             . اجلزء الشمايل من البلد   

 .يرادات بصورة غري مشروعة حلساهبم اخلاصاهلياكل احمللية لتحصيل اإل
وأبلغ رئيس الوزراء بعثة التقييم بأن هناك سببا آخر لعـدم قـدرة احلكومـة علـى تـوفري                    - ٤٠

 وهـو أن  ،اتفاق واغـادوغو املنصوص عليها مبوجب كل التمويل الالزم لتنفيذ املراحل الرئيسية    
قة على البلد للبنك الـدويل، الـيت بلغـت          انصبت على سداد الديون املتأخرة املستح     قد  أولويتها  
 مليــون دوالر، لكــي يتــسىن هلــا أن تــستأنف عالقتــها مــع املؤســسات املاليــة الدوليــة وأن ٢٤٠

 بليـون دوالر مـن خـالل مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة                ١٩تيسر ختفيـف عـبء ديوهنـا البالغـة          
اجلـدول الـزمين ملـدفوعاهتا طـوال        وأكد رئيس الوزراء أن احلكومة استطاعت الوفاء ب       . بالديون

 .السنة املاضية وانتهت بنجاح من سداد املتأخرات املستحقة عليها
وعلــى الــصعيد الــتقين، فــإن اجلــداول الزمنيــة للعمليــة االنتخابيــة ذاهتــا تكتنفهــا بعــض    - ٤١

تفــاق التكميلــي الثالــث أن جتــرى االنتخابــات الرئاســية حبلــول هنايــة  االوقــد تــوخى . املــشاكل
ــا مــن    . ٢٠٠٨لنــصف األول مــن عــام  ا وتــدرك مجيــع األحــزاب أن هــذا املوعــد مل يعــد ممكن

ومــن املتوقــع أن يقتــرح رئــيس جلنــة االنتخابــات املــستقلة موعــدا إلجــراء        . الوجهــة التقنيــة 
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االنتخابات الرئاسية، بعد أن مت إبرام العقد بني احلكومة وشـركة سـاغيم الفرنـسية للتطبيقـات                  
 . إلنتاج بطاقات اهلوية الوطنية وبطاقات االقتراع) SAGEM(امليكانيكا العامة للكهرباء و

وهناك أيضا شواغل بأن عمليـة التثبـت مـن هويـة الـسكان، الـيت تقـع يف بـؤرة األزمـة                  - ٤٢
ويف حـني أن معظـم      . اإليفوارية، قد تـصبح حمـل نـزاع مـرة أخـرى وتـؤخر إجـراء االنتخابـات                 

ن فـيهم الـرئيس غبـاغبو ورئـيس الـوزراء سـورو، أبـدوا            أصحاب املـصلحة مـن اإليفـواريني، مبـ        
تعليقات إجيابية بشأن عمليات احملاكم املتنقلة، فإن حزب جتمع اجلمهـوريني املعـارض اشـتكى               

سـيما يف املنطقـة    بأن الكثري مـن اإليفـواريني مل يتمكنـوا مـن الوصـول إىل احملـاكم املتنقلـة، وال                
 . غري نشطةإن كانت الغربية، بسبب وجود امليليشيات، حىت و

وعلى الـصعيد األمـين، تـصر معظـم األحـزاب واجملتمـع املـدين علـى ضـرورة أن يـسبق                   - ٤٣
ــع        ــها أهنــا ســتقوم بتجمي ــدة، مــن جانب نــزع الــسالح إجــراء انتخابــات وتؤكــد القــوات اجلدي

ج تفاق التكميلي الثالث، مبجرد بـدء تنفيـذ بـرام      متشيا مع أحكام اال   مقاتليها وختزين أسلحتها،    
زالــت بــرامج اخلــدمات املدنيــة عبــارة عــن  ومــع ذلــك، مــا. اخلــدمات املدنيــة وإعــادة اإلدمــاج

مفهوم فقط ويصر املاحنون على أهنم لن يقوموا بتمويل بـرامج إعـادة اإلدمـاج إال إذا شـاركوا                   
وعالوة على ذلك، فـإن احلكومـة مل تقـم بعـد بتـوفري األمـوال الالزمـة                  . يف تصميمها وتنفيذها  

 .التجميع دالت للمقاتلني أثناء بقائهم يف مواقعلدفع ب
وفيما يتعلق بإعادة توحيد القوتني، أبلغ رئيسا أركان قوات الدفاع واألمـن والقـوات               - ٤٤

اجلديـدة بعثـة التقيـيم بأهنمـا أعـدا اقتراحـا بتـشكيل جـيش انتقـايل موحـد يتـألف مـن وحـدات              
 إال أن الـرئيس ورئـيس الـوزراء مل يوافقـا            .ستكون مسؤولة عن توفري األمن للعملية االنتخابيـة       

وعـالوة علـى ذلـك، مـا زالـت مل تتخـذ بعـد قـرارات بـشأن املـسائل                     . بعد على ذلك االقتراح   
الــيت طــال أمــدها املتعلقــة برتــب ومرتبــات عناصــر القــوات اجلديــدة الــيت ستنــضم مــن جديــد     

 .اجليش إىل
ر القـوات اجلديـدة يف الـشرطة        وتعثرت كذلك األعمـال املتعلقـة بإعـادة إدمـاج عناصـ            - ٤٥

الوطنيــة وقــوات الــدرك يف أعقــاب رفــض قــادة الــشرطة وقــوات الــدرك لالقتــراح الــذي قدمــه 
ويـصر القـادة    .  مـن أفـراد القـوات اجلديـدة يف قـوات الـشرطة والـدرك               ٤ ٠٠٠امليّسر بإدمـاج    

يـدة الـذين     مـن أفـراد املـساعدة األمنيـة التـابعني للقـوات اجلد             ٦٠٠على أهنم لـن يقبلـوا سـوى         
، وأعيـدت املـسألة مـرة أخـرى إىل امليـّسر إلجيـاد          ٢٠٠٦دربتهم عملية كـوت ديفـوار يف عـام          

 . حل هلا
وأعرب عدد كبري من أصـحاب املـصلحة اإليفـواريني عـن قلقهـم مـن أن امليليـشيات،           - ٤٦

ت، الــيت يفــاد بأهنــا يف حالــة ســكون يف الوقــت احلــايل، ميكــن تعبئتــها بــسهولة أثنــاء االنتخابــا   
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وبالرغم من أن عمليـة كـوت ديفـوار قامـت           . سيما يف اجلزء الغريب من البلد ويف أبيدجان        وال
بتــسليم مواقــع نــزع الــسالح إىل احلكومــة، مــا زالــت مل توضــع بعــد خطــة إلمتــام عمليــة نــزع  

 . السالح وحل امليليشيات
 والـدوليني   وتشمل الشواغل األمنيـة األخـرى املثـارة مـن جانـب الـشركاء اإليفـواريني                - ٤٧

إمكانية حدوث اضطرابات مدنية ناشئة عن شـعور الـسكان باإلحبـاط مـن جـراء بـطء معـدل                    
ســيما يف  التقــدم يف عمليــة الــسالم واســتمرار االســتغالل مــن جانــب اجلماعــات املــسلحة، وال

على حيازة األراضـي يف املنطقـة   ومنازعات الشمال، فضال عن إمكان نشوب منازعات عرقية      
ويف هـذا   . وا يف العـودة بالفعـل     أث توجد أعداد كبرية من املشردين داخليا الذين بـد         الغربية حي 

الــصدد، قــام رئــيس أركــان قــوات الــدفاع واألمــن يف كــوت ديفــوار، وقــادة الــشرطة وقــوات  
إىل جملــس األمــن بــأن ميــنح اســتثناء مــن حظــر األســلحة    الــذي ُوجِّــه طلــبالالــدرك، بتكــرار 

قطــع غيــار ملروحيــة وفحــة الــشغب وأســلحة جانبيــة للــشرطة،  اســترياد معــدات ملكاللــسماح ب
ووفقــا للمــسؤولني اإليفــواريني، فــإن هــذه األصــناف ســتلزم أثنــاء فتــرة         . العــسكرية النقــل
 . االنتخابات إجراء
وكانت مجيع األحزاب وفئات اجملتمع املدين اإليفوارية الـيت التقـت ببعثـة التقيـيم علـى                - ٤٨

 أن تنــشأ مــن االنتخابــات إذا كــان هنــاك إحــساس بأهنــا تفتقــد إىل  درايــة باملخــاطر الــيت ميكــن
واستشهدت بتجربة كينيا مؤخرا خالل فتـرة مـا بعـد إجـراء االنتخابـات وشـددت                  . املصداقية

وأعـرب بعـض    . ممثلي اخلاص بالتـصديق علـى ضـمان مـصداقية االنتخابـات           تكليف  على أمهية   
لـراهن بـشأن االنتخابـات ميكـن أن يتفـسخ،           أصحاب املصلحة عن قلقهم من أن توافق اآلراء ا        

. ألطـراف بأنـه سـيتم هتميـشها إذا خـسرت االنتخابـات            خمتلـف ا  وال سيما إذا بدأ شعور لـدى        
األحـزاب الـسياسية وفئـات اجملتمـع املـدين علـى أمهيـة جتنـب                خمتلـف    تويف هذا الصدد، شـدد    

ل للجميـع يف مرحلـة   ودعوا إىل اختـاذ ترتيـب سياسـي شـام    “ الفائز يظفر بكل شيء   ”سيناريو  
 .ما بعد االنتخابات

 
ــام       -باء   ــوار يف دعــم امله ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــشأن دور عملي  توصــيات ب

 املتبقية مبوجب اتفاق واغادوغو
مــساعدة األطــراف اإليفواريــة علــى التغلــب علــى  ) أ: (مــا يلــيعلــى العمليــة ســتركز  - ٤٩

دعم األطـراف وامليـّسر فيمـا يـضطلعون        ) ب(؛  لتقريريف هذا ا  التحديات وتقليل املخاطر املبينة     
اإلسـهام يف تـوفري بيئـة آمنـة لالنتخابـات؛      ) ج(به من جهود إلبقاء عملية السالم يف مـسارها؛     

تقـدمي دعـم    )هــ (اإلسهام من خالل ممثلـي اخلـاص يف تعزيـز مـصداقية العمليـة االنتخابيـة؛              )د(
وطنية على االضـطالع جبميـع املهـام الرئيـسية          مساعدة املؤسسات ال  ) و(لوجسيت لالنتخابات؛   
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وضع استراتيجية إعالميـة فعالـة وموجهـة لتوعيـة          ) ز(اليت يلزم إجنازها قبل إجراء االنتخابات؛       
 .األطراف اإليفورية الفاعلة بالدور الذي تضطلع به عملية كوت ديفوار يف عملية السالم

ت، يلزم احملافظة علـى القـوام احلـايل لقـوات        وبغية اإلسهام يف توفري بيئة آمنة لالنتخابا       - ٥٠
وسيواصــل العنــصر العــسكري للعمليــة تنفيــذ  . عمليــة كــوت ديفــوار إىل مــا بعــد االنتخابــات 

 ليكورن ملساعدة األطـراف علـى تنفيـذ مقترحـات     قوةمفهومه اجلديد للعمليات، والتعاون مع   
 الوطنية واجلـيش وإعـداد خطـط        امليّسر من أجل إعادة إدماج أفراد القوات اجلديدة يف الشرطة         

طارئة بشأن إمكان القيام بتدخالت إلضـفاء االسـتقرار مـن أجـل احليلولـة دون وقـوع أعمـال         
ومن املقرر أن تشمل هـذه اخلطـط الطارئـة إعـادة نـشر              . عنف هتدف إىل تعطيل عملية السالم     
الطــوارئ  وقــدرات ملكافحــة التجمهــر يف حــاالت  للعمليــةوحــدات الــشرطة املــشكلة التابعــة  

لدعم املؤسسات األمنية الوطنية حيثما ال تكون تلك املؤسـسات جمهـزة جتهيـزا كافيـا للتعامـل                  
 .االنتخابات وستقدم توصيات بشأن تصفية عملية كوت ديفوار بعد. مع أهداف العنف

وسيواصل عنصر الـشرطة التـابع لعمليـة كـوت ديفـوار تقـدمي املـساعدة لعمليـة إعـادة                      - ٥١
القوى اجلديـدة يف الـشرطة الوطنيـة وقـوات الـدرك علـى أسـاس االتفاقـات الـيت                   إدماج عناصر   

العمليـة  ستقدم  و. دعم تدريب هذه العناصر وتوجيهها    ، كما سيواصل    توصلت إليها األطراف  
دعما لوجستيا إلعادة نشر الشرطة الوطنية يف اجلزء الشمايل من البلـد دعمـا خلطـة أمنيـة          أيضا  

 العملية االنتخابيـة وضـعتها الـسلطات اإليفواريـة، مبـساعدة عمليـة              شاملة متفق عليها من أجل    
كما سيقوم عنـصر الـشرطة، باالشـتراك مـع العنـصر العـسكري،              . ليكورنقوة  كوت ديفوار و  

 يف منـاطق معينـة      عمليـة بوضع خطة بشأن إمكان إعادة نشر قدرات مكافحة الشغب التابعـة لل           
 . وبواكي وأبيدجانمن البلد، غربية يف ذلك يف املنطقة ال عالية املخاطر، مبا

وفيمــا يتعلــق بــرتع الــسالح، ستواصــل عمليــة كــوت ديفــوار دعــم التنفيــذ املتــسارع     - ٥٢
الـصدد، مـن املهـم أن حيـصل         ذلـك   ويف  . تفاق التكميلي الثالـث   االلتجميع القوات، اتساقا مع     

م الـيت وعـد بتقـدميها    من كل من القوات اجلديدة وقوات الدفاع واألمن اإليفوارية على القـوائ       
مـع امليـّسر مـن أجـل        العمليـة   كمـا سـتتعاون     . واليت تشمل أمسـاء املقـاتلني والقـوات واألسـلحة         

تشجيع األطراف على االتفاق بشأن اختاذ ترتيب فعال ملراقبة األسلحة املوضـوعة يف املخـازن،           
اتفـــاق مبوجـــب ليكـــورن وقـــوة اتـــساقا مـــع الـــدور اإلشـــرايف املنـــوط بعمليـــة كـــوت ديفـــوار 

وستــشجع عمليــة كــوت ديفــوار احلكومــة علــى إشــراك الــشركاء مــن املــاحنني يف   . واغــادوغو
تصميم برامج إعادة اإلدمـاج وتقـدمي اخلـدمات، وصـياغة خطـة إلمتـام عمليـة حـل امليليـشيات                     

ويف أبيــدجان ووضــع برنــامج فعــال واســتراتيجية لتمويــل  مــن البلــد املتبقيــة يف املنطقــة الغربيــة 
 .ج املقاتلني السابقني يف األجل الطويلإعادة إدما
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وستقوم عملية كـوت ديفـوار علـى حنـو وثيـق برصـد كـل مرحلـة مـن مراحـل عمليـة                         - ٥٣
ــا      ــة دعم ــة االنتخابي ــة والعملي ــن اهلوي ــت م ــة التثب ــي اخلــاص  لوالي ــق  ممثل ــا يتعل ــصديقفيم . بالت

 تـصحيحية يف حالـة    وستمكن عملية الرصد هذه األطراف اإليفوارية وامليـّسر مـن اختـاذ تـدابري             
. نــشوء مــشاكل جتعــل التــصديق علــى أي مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة أمــرا عــسريا  

 بالتـشاور الوثيـق مـع امليـسِّر واملؤسـسات           ، بالتـصديق  ةاملتعلقـ بواليتـه   ممثلي اخلـاص    وسيضطلع  
 . اإليفوارية ذات الصلة، مثل اللجنة االنتخابية املستقلة واجمللس الدستوري

تقــوم حاليــا هــي و. وســتقدم عمليــة كــوت ديفــوار أيــضا دعمــا لوجــستيا لالنتخابــات - ٥٤
باســتعراض االحتياجــات مــن اللوجــستيات الــيت حــددهتا اللجنــة االنتخابيــة املــستقلة يف ضــوء    

وإذا ما اقتضى األمر تـوفري مـوارد جويـة ومركبـات إضـافية إلجـراء                . قدراهتا اللوجستية الذاتية  
 املستصوب استطالع إمكانية احلصول عليها مـن بعثـة األمـم املتحـدة           االنتخابات، سيكون من  

 . يف ليربيا يف إطار التعاون بني البعثات
ــام         - ٥٥ ــى إجنــاز امله ــة عل ــسلطات اإليفواري ــساعدة ال ــوار م ــة كــوت ديف وستواصــل عملي

 األخــرى البالغــة األمهيــة، مثــل اســتعادة ســلطة الدولــة، مبــا يف ذلــك الــسلطة القــضائية وســيادة  
كما ستواصـل العمـل مـع فريـق         . القانون يف مجيع أحناء البلد، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

األمــم املتحــدة القطــري، والبنــك الــدويل، والــشركاء الــدوليني اآلخــرين، مــن أجــل تعزيــز           
 وستيـسر تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ودعـم التعـايف،             ك االجتمـاعي واملـصاحلة اجملتمعيـة؛      التماس
 وســـتعزز عمليـــة الـــسالم مـــن خـــالل قـــتني الـــشمالية والغربيـــة مـــن البلـــد؛يف املنطســـيما  وال

 .اإلعالمية قدرهتا
، أوصـيت   )S/2007/275(ويف تقريري املرحلـي الثالـث عـشر عـن بعثـة كـوت ديفـوار                  - ٥٦

بأن تستعرض عملية كوت ديفوار مستوى قواهتا مبجرد استيفاء معيارين رئيـسيني، مهـا عمليـة                
وكمــا هــو مــبني يف هــذا التقريــر، . ســتعادة ســلطة الدولــة يف مجيــع أحنــاء البلــدنــزع الــسالح وا

وبعد إجراء االنتخابات املنتظـرة، سـيلزم إجـراء مـشاورات     . يتم استيفاء هذين املعيارين بعد  مل
مع احلكومة املنتخبة اجلديدة من أجل حتديد طبيعة ومستوى الـدعم الـذي سـتتطلبه الـسلطات                 

 كوت ديفوار من أجل إجراء االنتخابـات التـشريعية واحملليـة قبـل أن تبـدأ                 اإليفوارية من عملية  
 .يف تصفية أعماهلاعملية ال
 

 الدعم املقدم إىل األشخاص املتضررين من الرتاع  - جيم 
 أغلــب املــشردين داخليــا يف كــوت ديفــوار، الــذين يقــدر  يــسعىلــيس مــن املنتظــر أن  - ٥٧

ـــ  وبنــاء علــى . هماملــساعدة إلعــادة توطينــ لــى إىل احلــصول ع شــخص، ٧٠٠ ٠٠٠عــددهم ب
ذلك، ينصب حمور تركيز أوسـاط املـساعدة اإلنـسانية يف كـوت ديفـوار علـى تقـدمي املـساعدة                  
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 تقريبـا كـانوا     ٥٥ ٠٠٠ من املشردين داخليا من اجلزء الغريب مـن البلـد منـهم              ١١٠ ٠٠٠إىل  
إعــادة تــوطني يــتم قــد و. ٢٠٠٧حبلــول هنايــة عــام   قــد عــادوا إىل ديــارهم مــن تلقــاء نفــسهم  

 إذا اسـتمر دون انقطـاع       ٢٠٠٨األعداد الباقية من املشردين داخليا يف غريب البلد حبلـول هنايـة             
وفيما تنتقل منظومة األمم املتحدة وشركاؤها من مرحلـة         . إحراز تقدم مطرد يف عملية السالم     

ة، ســيجري وضــع  والتنميــنعــاش االســتجابة اإلنــسانية إىل مرحلــة التــدخالت الراميــة إىل اإل    
  . اإلنسانية من كوت ديفوارالشؤوناستراتيجية النسحاب مكتب تنسيق 

 
 دعم اجلهود الرامية إىل إجياد مناخ سياسي إجيايب - دال 

وسائط اإلعالم يف تشكيل اخلطاب السياسي اإليفـواري،        الذي تقوم به    دور  إدراكا لل  - ٥٨
صحفيني طـوال فتـرة     تنظم عمل ال   سلوك   قواعد  آليات متابعة اتفاق واغادوغو إىل وضع      دعت

 مـع بعـضهم     وصول على قـدم املـساواة     الإمكانية  تكفل للمرشحني   احلمالت االنتخابية املقبلة و   
ــبعض  ــة  ال ــة للدول ــا يف ســياق    الوســتقوم . إىل وســائط اإلعــالم التابع ــال هل ــة برصــد االمتث عملي

لــدوره املتعلــق لــي اخلــاص تقــوم بــه بانتظــام مــن رصــد لوســائط اإلعــالم ويف إطــار أداء ممث   مــا
طلـب  سـيؤدي   ويف هـذا الـصدد،      . املناطـة بـه   تصديق على صحة االنتخابات     لبواليته اخلاصة با  

بانتظــام عــن علنيــة تقــارير إصــدار  عمليــة األمــم املتحــدة بقيــامرئــيس الــوزراء، غييــوم ســورو، 
 هـذه    قد تعتمدها  يف كبح مجاح االجتاهات اخلطرية اليت     إىل اإلسهام   وسائط اإلعالم اإليفوارية    

ولـذلك،  . علـى وقـوع أعمـال عنـف ذات صـلة باالنتخابـات            وقـد تـؤدي إىل احلـض         الوسائط
 الــرئيس غبــاغبو،  ذلــك مــعيف عقــد مــشاورات مــع مجيــع األطــراف، مبــا يف يــة لعمستــشرع ال

 .للتأكد من موافقتها على هذه املبادرة
 

 تهادعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاي - هاء 
ــة حقــوق اإلنــسان يف كــوت      - ٥٩ ــة األمــم املتحــدة وشــركاؤها رصــد حال ستواصــل عملي

ديفوار مع التركيز على النساء واألطفال والعمل يف الوقت نفسه على بناء قدرات املؤسـسات               
توقيـع   )أ: (مهـا ن يبشران بـاخلري،     ان جديد اومثة تطور . الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

ميهـد الطريـق    ممـا   يقر انتخاب اجمللس التنفيـذي للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              مرسوم رئاسي   
 رفــع )ب(؛ و للــشروع رمسيــا يف تــصميم وتنفيــذ اســتراتيجيات حلقــوق اإلنــسان أمــام اللجنــة 

 مـن   ،والية للحكومـة يف غـرب كـوت ديفـوار          امل امليليشيات اجلديدة و  اتلقواجلماعات التابعة ل  
تجنيـــد األطفـــال الرتاعـــات املـــسلحة، الـــيت تقـــوم بالـــضالعة يف  قائمـــة الـــيت تـــضم األطـــرافال
 ).، املرفقS/2002/1299انظر  (إثر التنفيذ الناجح خلطط العملستخدامهم كجنود، ا وأ
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ومع ذلك، يظل االعتداء على حقـوق األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي، مبعـث                     - ٦٠
ملية األمم املتحـدة وفريـق األمـم املتحـدة          وهلذا، ستواصل ع  . انزعاج شديد يف مجيع أحناء البلد     

، والتعـاون   )٢٠٠٥( ١٦١٢القطري رصد انتهاكات حقوق الطفل امتثاال لقرار جملس األمن          
مع احلكومة واملؤسسات الشريكة من أجل اعتماد خطـة عمـل وطنيـة بـشأن العنـف اجلنـسي،                   

. تــضررين مــن احلــرباألطفــال املودعــم اجلهــود الراميــة إىل إنــشاء جلنــة وطنيــة ُتعــىن بــشؤون   
أصـبحت  أنديـة    حلقـوق اإلنـسان منـها        أنديـة  تقدمي الدعم من أجـل إنـشاء         العمليةتواصل   كما

وقامـت البعثـة بتـدريب أكثـر مـن          .  مدرسـة يف مجيـع أرجـاء البلـد         ٧٠اآلن تعمل يف أكثر مـن       
وطنيـة يف     الرصد واشتركت مع منظمة غري حكومية      أساليبمنظمة حلقوق اإلنسان على      ٢٠
 شـخص ومنظمـات للمجتمـع املـدين،         ٣٠ ٠٠٠سري إصدار ونشر مـواد للتوعيـة ألكثـر مـن            تي

 .اوذلك بدعم مايل من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وسفارة كند
 

 دعم عملية اإلنعاش االقتصادي - واو 
 ٢٠٠٧حيـث وصـل معـدل النمـو يف عـام            استرداد عافيته   االقتصاد اإليفواري   يواصل   - ٦١
ــة  ١,٧إىل  ــةيف املائـ ــات     نتيجـ ــق يف قطاعـ ــوي احملقـ ــتثمارات واألداء القـ ــم االسـ ــاد حجـ  ازديـ

وُيتوقع أن يتضاعف معـدل النمـو يف عـام          . والتشييد والتجارة االتصاالت السلكية والالسلكية    
  .عودة أسعار تصدير النفط واملنتجات الزراعية إىل مستواهابسبب  ٢٠٠٨

قــصرية األجــل بالنــسبة  مــن األولويــاتومي لإلنعــاش وفيمـا يعــد متويــل الربنــامج احلكــ  - ٦٢
وزارة التخطيط والتنمية حاليا على وضع ورقة الستراتيجية احلد مـن الفقـر             تعكف  ،  للحكومة

مــن املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية  املتوســطعلــى املــدى تــسمح لكــوت ديفــوار باالســتفادة 
-٢٠٠٣ة املؤقتــة للحــد مــن الفقــر للفتــرة توســيع نطــاق االســتراتيجيي رجيــو. املثقلــة بالــديون

ملـصاحلة الوطنيـة، وهـو األمـر الـذي تنـدرج         تحقيق ا تشمل إجياد ظروف مواتية ل     حبيث   ٢٠٠٧
يف إطــاره مــسائل مــن قبيــل حيــازة األراضــي ووثــائق حتديــد اهلويــة وغــري ذلــك مــن األســباب    

ة والبنـك الـدويل     وكـذلك يعمـل كـل مـن األمـم املتحـد           . الكامنة وراء الرتاع يف كوت ديفوار     
جـدير  و.  أهدافه الرباجمية حبيث تتماشى مع االسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر      مواءمةعلى  

طـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة          وإلحـد مـن الفقـر        الوطنية ل  ستراتيجيةاالورقة  بالذكر أن   
 .حقوق اإلنسان على السواء سيستندان إىلاإلمنائية 

 
 أجل تنفيذ اتفاق واغادوغو الدعم املايل من  - زاي 

ــة تـــسهيل حـــشد     - ٦٣ ــتئمانيني بغيـ ــندوقني اسـ ــائي صـ أنـــشأ برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ
وقـد تلقـى   . املساعدات املالية وتنسيقها دعما لتنفيذ العمليات املنفذة مبوجب اتفاق واغـادوغو       
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دوالر إضـافة   ماليـني  ٨,٤ قـدرها  تربعـات الصندوق األول الذي يقدم الدعم لربامج اإلنعـاش         
ــة تبلــغ تربعــاتإىل  وتلقــى الــصندوق الثــاين، الــذي يقــدم الــدعم   . ماليــني دوالر ١٢,٤ معلن

 صــندوق روفَّــوإىل جانــب ذلــك، . ماليــني دوالر ١٦,٦ قــدرها تربعــاتلتنظــيم االنتخابــات، 
 مليـون دوالر يف إطـار املـساعدة         ٦٠ دعما مباشرا للميزانيـة مببلـغ        ٢٠٠٧النقد الدويل يف عام     

الـدعم يف  هـذا القـدر مـن    ، وسـيقدم نفـس   الـرتاع بعـد انتـهاء    اليت يقدمها يف مرحلة ما    طارئةال
ــام  ــات و مالا شــ٢٠٠٨ع ــم االنتخاب ــادة  دع ــاعي إع ــل االجتم ــة   . التأهي ــصرف التنمي ــع م ووق

 ماليــني دوالر ٣١,٤فربايــر اتفاقــا بــشأن منحــة قــدرها   /األفريقــي واحلكومــة يف شــهر شــباط 
ت عدة وينصب حمـور التركيـز فيـه علـى إعـادة تـشغيل اخلـدمات                 مشروع يشمل قطاعا  صاحل  ل

 . التنمية الريفيةلصاحل العامة و

تربعـات   العـدم اسـتطاعتهم صـرف   واستجابة ملا أعرب عنه املاحنون من خماوف بشأن       - ٦٤
املعلنة لربنامج اإلنعاش يف ظل عدم وجود مشاريع واضحة املعامل، قـدم برنـامج األمـم املتحـدة           

فربايــر، أوصــى /ويف شــباط.  فريقــا مــن االستــشاريني للمــساعدة يف تــصميم املــشاريع  اإلمنــائي
اعة الـنفط لتنفيـذ     صندوق النقد الـدويل بتخـصيص حـصة أكـرب مـن اإليـرادات املتأتيـة مـن صـن                   

 .عملية السالم

ثـــب مـــع حكومـــة بوركينـــا فاســـو  تعمـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة عـــن ك كـــذلك و - ٦٥
ويف هـــذا . ة لعمليـــة الـــسالم الـــالزم مـــن أجـــل اجلهـــود التيـــسرييالـــدعم املـــايلتـــوافر  لكفالـــة
صـندوق بنـاء الـسالم      مـن    جرى يف إطار مساعدات الطوارئ تقدمي حزمة مـساعدات         الصدد،
بوركينـا فاسـو   رئـيس  بـذهلا  ي دوالر لتقدمي العون دعما جلهـود التيـسري الـيت      ٧٠٠ ٠٠٠قدرها  

وتقـدم األمـم املتحـدة أيـضا الـدعم          . يقيـا بصفتها رئيـسا للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفر           
للعمليات اليت يقوم هبا مكتب املمثـل اخلـاص للميـسر يف أبيـدجان وذلـك مـن خـالل مـشروع          

 ٢٠٠٧يديره مكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع وتربعـت لـه حكومـة النـرويج يف عـام                       
املـشروع املزيـد مـن     أن يتلقـى هـذا    ٢٠٠٨وُينتظـر يف عـام      .  دوالر ٣٣٠ ٠٠٠مببلغ يناهز الــ     

اعـة االقتـصادية لـدول    التربعات من البنك الدويل وفرنسا وصندوق السالم واألمن التابع للجم       
 . االحتاد األورويب، والذي ميوله غرب أفريقيا

 
 مالحظـــات - سابعا 

ليحقـق  التقدم احملـدود الـذي أحرزتـه اتفاقـات سـابقة        من  اتفاق واغادوغو   استفاد  لقد   - ٦٦
ــة         واخطــوات  ــات الوطني ــن االنتخاب ــوار م ــام املاضــي كــوت ديف ــدى الع ــى م ــت عل ســعة قرب
يف إطـار هـذا االتفـاق املنـاخ الـسياسي واألمـين اإلجيـايب                احملققـة    ومن أهم اإلجنـازات    .املنشودة

الذي يتسم، على اهلشاشة الـيت ال تـزال تـشوبه، باالسـتقرار ويـسود حاليـا يف البلـد، وبـدايات                
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هـو  لـسكان و  لويـة   إصـدار وثـائق اهل    االقتصاد، والتقـدم احملـرز يف عمليـة         االنتعاش اليت يشهدها    
ومن املمكن أن ُيعـزى التقـدم املطـرد احملـرز حـىت      . األمر الذي كان يف صلب األزمة اإليفوارية    

اآلن إىل الشراكة املستدامة بني الرئيس غبـاغبو ورئـيس الـوزراء سـورو، وإىل سـيطرة العناصـر                   
ر يف عملية السالم، إضافة إىل الدور التيسريي الفعال الذي يضطلع بـه             الوطنية على زمام األمو   

 علــى الــصعيد الــرئيس كومبــاوري، والــدعم الــتقين واملــادي املقــدم مــن شــركاء كــوت ديفــوار
 وأوسـاط  ةاحنـ هـات امل ليكـورن واجل  قـوة   عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار و       الدويل ومنهم   

 .الية الدوليةاملساعدة اإلنسانية واملؤسسات امل

لكـن  . ٢٠٠٨ عـام يف  إنين أرحب باتفاق األطراف اإليفوارية على عقد االنتخابات         و - ٦٧
نبغـي أن تبـذل     ، ي ومـن مث  .  التوافـق الختبـار قـاس      ذلكالتحديات اليت ستواجهنا سوف ُتعرِّض      

 من أجل احلفاظ على روح التصاحل وعلى استدامة احلـوار ومشوليتـه،           وداألطراف قصارى اجله  
 وذلــك إلبقــاء عمليــة الــسالم يف مــسارها  ، اتفــاق واغــادوغوعــن اثقــبانذان لــا األمــران المهــو

ومن األساسي، إضافة إىل ذلك، توطيد االستقرار السياسي واألمين اهلش يف كـوت             . الصحيح
 وإعـادة   ، وحـل امليليـشيات    ،ديفوار عن طريـق إحـراز تقـدم ملمـوس يف جمـاالت نـزع الـسالح                

 وإعــادة بــسط ســلطة ، وتوحيــد البلــد مــن جديــد،ابقني وإعــادة إدمــاجهمتأهيــل احملــاربني الــس
ذه املـسائل  مـا يتعلـق هبـ    فيتقـدم ملمـوس     فبدون حتقيـق    . الدولة بالكامل على مجيع أحناء اإلقليم     

 .هشا يف مواجهة االنتكاسات اخلطريةالرئيسية، سيظل التقدم احملرز حىت اآلن 

د الــسالم واالســتقرار يف كــوت ديفــوار،    ورغــم أن االنتخابــات ستــساهم يف توطيــ    - ٦٨
ــا خمــاطر جــسيمة إن مل جتــ     ــستحمل كــذلك يف طياهت ــى حنــو ي ف ــة   ر عل ــشفافية والرتاه ــسم بال ت

ــصداقية ــاح أن أالحــظ أن    .وامل ــدعو إىل االرتي ــا ي ــت عــن   طــراف  األ كــلومم ــة أعرب اإليفواري
لكفالـة مـسامهته،    وشفافة وأهنا تعمل عن كثب مع ممثلي اخلـاص    “نظيفة”التزامها بانتخابات   

يف علـى صـحة االنتخابـات،       لتـصديق   ا بواليتـه اخلاصـة ب     ٣االضطالع بـدوره املتعلـق    من خالل   
 تلــكومــن املهــم اســتكمال  . تعزيــز الــشفافية واملــصداقية يف مجيــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة  

 . اجلهود من خالل إقامة حوار يهدف إىل إدارة مرحلة ما بعد االنتخابات

. من االنتخابات حـل مجيـع املـسائل الرئيـسية ذات الـصلة باألزمـة              ن أن يتوقع     ميك الو - ٦٩
لـسكان علـى سـبيل املثـال، وهـي مـسألة تتـسم باحلـساسية، تعتـرب                  لهوية  إصدار وثائق   فمسألة  

مثلــها يف ذلــك إعــادة إدمــاج  و ؛ستــستمر حــىت بعــد إجــراء االنتخابــات جــل عمليــة طويلــة األ
، وتناول مسائل حيازة األراضـي، وتعزيـز اإلدارة االقتـصادية           ، وإصالح القطاع األمين   املقاتلني

السليمة، ومحايـة حقـوق اإلنـسان، والعمـل علـى التئـام اجلـراح الـيت سـببها الـرتاع، والتـصدي                       
وسيستلزم هذا كلـه مـن األطـراف مواصـلة العمـل معـا              . لألسباب اجلذرية اليت أحدثت األزمة    
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يضا أن يظل اجملتمـع الـدويل ملتزمـا مبـساعدة األطـراف      وينبغي أ. يف مناخ من الثقة واالطمئنان  
 .ذه املسائل حىت بعد إجراء االنتخاباتالتصدي هلاإليفوارية على 

. بتقـدمي دعمهـا الكامـل لتنفيـذ اتفـاق واغـادوغو      ملتزمـة متامـا   األمم املتحـدة  وال تزال    - ٧٠
يـة حامسـة مـن قبيـل        ذات أمه وضع موارد   وستستمر منظومة األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف         

اخلـربات التقنيـة واملــساعدة اللوجـستية ودعــم بنـاء القــدرات حتـت تــصرف أصـحاب املــصلحة       
كما أن األمم املتحدة، سعيا منـها إىل تـوفري الـدعم لإليفـواريني     . الوطنيني واملؤسسات الوطنية  

ع مجيـع   من أجل تنفيذ املهام املتبقية مبقتـضى اتفـاق واغـادوغو، ستواصـل العمـل عـن كثـب مـ                    
 مثـل اخلـاص   امل وأوساط املساعدة اإلنسانية وامليسر و     نياملاحنا يف ذلك مع     الشركاء الدوليني، مب  

 . يف أبيدجانللميسر 

تــشوي، . ج. وختامــا، أود أن أوجــه الــشكر إىل ممثلــي اخلــاص يف كــوت ديفــوار، ي - ٧١
بــدعم تواصــل امهم املوإىل مجيــع األفــراد العــسكريني واملــدنيني يف عمليــة األمــم املتحــدة اللتــز   

ــسالم  ــة ال ــأفراد شــرطة،        . عملي ــوات وب ــسامهة بق ــدان امل ــع البل ــاين جلمي ــن امتن ــا أعــرب ع كم
ــم املتحــدة       لو ــي، ووكــاالت األم ــا، واالحتــاد األفريق ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت لجماع

 عـالوة    املـنح الثنائيـة واملتعـددة األطـراف،        يوصناديقها وبراجمها، واملنظمات اإلنسانية، ومقدم    
هم اجلليلـة يف إحـالل       كـل منـ    على املنظمات غري احلكوميـة الدوليـة واحملليـة، وذلـك ملـسامهات            

تقـدم يف تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو         ومـا كـان هلـذا ال      . االستقرار يف كوت ديفـوار    حتقيق  السالم و 
. ةمـن التـزام وريـاد   يبديـه دومـا   مـا  ولوال امليسر بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو،     م  يت أن

وأود أن أعرب مرة أخرى عن عميق تقديري للرئيس كومباوري للدور املميـز الـذي يـضطلع                 
به من أجل املساعدة علـى تـسوية األزمـة اإليفواريـة، وأؤكـد مـن جديـد التـزام األمـم املتحـدة            

 .املستمر بدعم اجلهود اليت يبذهلا
 


