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التقريـــر املرحلـــي الـــسابع عـــشر لألمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف     
 ديفوار كوت

 
 ةـــمقدم -أوال  

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٥ املـؤرخ    ،)٢٠٠٨ (١٧٩٥مّدد جملـس األمـن مبوجـب قـراره           - ١
، وطلـب إيلّ    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠ والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت          ،٢٠٠٨
 معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهام الرئيـسية لعمليـة الـسالم علـى النحـو احملـدد يف               تقدمي

معلومـات مـستكملة عـن التطـورات        يقـدم   هـذا التقريـر     و. ة التكميليـ  اتهواتفاقاتفاق واغادوغو   
 ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٥الرئيــسية الــيت شــهدهتا كــوت ديفــوار منــذ صــدور تقريــري املــؤرخ  

)S/2008/250.(  
 

 التطورات السياسية -ثانيا  
ظــل املنــاخ الــسياسي العــام يف كــوت ديفــوار هادئــا خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٢

وكمـا يـرد    . ة حيتـل واجهـة التطـورات الـسياسية         التكميلي اتهواتفاقوظل تنفيذ اتفاق واغادوغو     
عمليــة بإكمــال يف الفــرع الرابــع مــن هــذا التقريــر، واصــلت األطــراف إحــراز تقــدم ملمــوس    

احملاكم املتنقلة لتحديد هوية السكان؛ ووضـع اللمـسات األخـرية علـى طريقـة العمـل إلصـدار                    
ــدة؛         ــوات اجلدي ــاتلي الق ــع مق ــدء جتمي ــاخبني؛ وب ــسجيل الن ــة ت ــة وعملي ــة الوطني ــات اهلوي بطاق
 ومباشرة نقل مهمة حتصيل اإليرادات يف اجلزء الشمايل مـن البلـد مـن يـد القـوات اجلديـدة إىل            

بيـد أنّ تنفيـذ اجلوانـب    . يد الدولة؛ واملضي قـدما يف األعمـال التحـضريية لالنتخابـات الوطنيـة             
إعــادة الرئيــسية األخــرى مــن اتفــاق واغــادوغو، وال ســيما نــزع الــسالح وحــل امليليــشيات و   

التمويـل يف التـأخري املتواصـل الـذي     سـامهت قيـود   كمـا  . ، ظـل معطـال   توحيد القوات املسلحة  
املقاتلني السابقني وإطالق الربنامج املدين الوطين وتنميـة قـدرات           إعادة إدماج    تشهده عمليات 

 .مؤسسات الدولة يف اجلزء الشمايل من البلد
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 تـشرين   ٣٠بو مرسـوما حـدد فيـه        غأبريـل، أصـدر الـرئيس لـوران غبـا         / نيسان ١٤ويف   - ٣
 علـى توصـية جلنـة       للجولـة األوىل مـن االنتخابـات الرئاسـية، بنـاء          موعـدا    ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

ومـع إزالـة    . االنتخابات املستقلة وموافقـة األحـزاب الـسياسية اإليفواريـة كافـة واجملتمـع املـدين               
منطقة الثقة اليت كانـت تقـسم البلـد والتحـسن املـستمر للمنـاخ الـسياسي واألمـين فيـه، أصـبح                    

.  كافــة البلــدبإمكــان زعمــاء األحــزاب الــسياسية وعامــة اجلمهــور اآلن التنقــل حبريــة يف أحنــاء  
ــذلت جهــود    ــالتقرير، ُب ــرة املــشمولة ب ــسياسية  ملحوظــة وخــالل الفت لتنــشيط بــىن األحــزاب ال

وتعزيز أنشطة التوعية، مبا فيها احلشود اليت تنظمهـا األحـزاب الـسياسية يف مجيـع أحنـاء كـوت                    
 .نوفمرب/ديفوار، حتضريا النتخابات تشرين الثاين

اريـة واجملتمـع املـدين بـشكل نـشط تنفيـذ اجلوانـب              وناقشت األحزاب الـسياسية اإليفو     - ٤
، وخــصوصا نــزع ســالح املقــاتلني    املكملــة لــه تفاقــات الالرئيــسية مــن اتفــاق واغــادوغو وا   

وامليليشيات؛ وبسط إدارة الدولة الفعلية من جديد ومنحها القدرة علـى حتـصيل اإليـرادات يف                
بهــة الــشعبية اإليفواريــة، وهــي  ودعــت اجل.اجلــزء الــشمايل مــن البلــد؛ وحتديــد هويــة الــسكان 

احلــزب الــسياسي احلــاكم، بقــوة إىل نــزع ســالح املقــاتلني ونقــل الــسلطة اإلداريــة إىل حكــام    
رضـة الـذي    أمـا حتـالف املعا     .وموظفي اجلمارك الذين أعيد نشرهم يف الـشمال       م  املناطق ونواهب 

ل أفرقـة إىل مجيـع    من أجل الدميقراطية والسالم، فقـد واصـل إرسـا   يشكله جتمع أنصار هوفويه   
وخــالل الفتــرة . وبتــسجيل النــاخبني املقبــل أحنــاء البلــد لتوعيــة الــسكان بعمليــة حتديــد اهلويــة   

املشمولة بالتقرير أيضا، قام رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي، دونا فولوغـو، وهـو عـضو               
ي كونـان   احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار الذي يتزعمه الرئيس السابق هنر        مرموق سابق يف    

بيدييه، بتشكيل حزب سياسي جديد هو التجمع من أجل السالم والتقدم واملـشاركة، وأعلـن          
ويف هـذه األثنـاء، واصـل رئـيس الـوزراء           . بو يف االنتخابات الرئاسية املقبلـة     غتأييده للرئيس غبا  

ســورو إجــراء مــشاورات مــع خمتلــف شــرائح الــسكان اإليفــواريني إلبقــائهم علــى علــم   غيــوم 
 .م الذي حترزه عملية السالم والصعوبات اليت تواجههابالتقد

أبريـل، رحبـت بتوافـق اآلراء       / نيـسان  ٢٤ و   ٢٣وخالل زياريت إىل كـوت ديفـوار يف          - ٥
االنتخابات وشجعتها علـى مواصـلة تنفيـذ    موعد الذي توصلت إليه األحزاب اإليفوارية بشأن  

اء سـورو علـى التقـدم احملـرز حـىت           بو ورئـيس الـوزر    غوهّنـأت الـرئيس غبـا     . اتفاقات واغـادوغو  
إحـراز تقـدم    تعـوق   عاجلة الصعوبات املالية والتقنيـة الـيت        مباآلن وشددت على ضرورة التعجيل      

 .يف بعض اجملاالت األساسية
أبريــل توقيــع اتفــاق بــني احلكومــة اإليفواريــة وجهــات / نيــسان٢٤وشــهدت أيــضا يف  - ٦

.  مليون دوالر لدعم العملية االنتخابيـة      ٤٣و  حنماحنة دولية تعهدت مبوجبه تلك اجلهات بدفع        
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حزبـا   ٣٧ اليت وقعهـا حبـضوري   ،كما أنّ مدونة قواعد السلوك احلميد خالل الفترة االنتخابية       
وقبل زياريت إىل كـوت ديفـوار، سـافرت إىل واغـادوغو            .  محلتين على التفاؤل   ،وجتمعا سياسيا 

ميـّسر عمليـة    س مجهوريـة بوركينـا فاسـو        رئـي  ه،الرئيس بليز كومباوري  حيث تبادلت اآلراء مع     
ــة  ــسالم اإليفواري ــسبل الــيت   ال ــشأن أفــضل ال هــذه مواصــلة دعــم  مــن ألمــم املتحــدة  اكــن مت، ب

 .ومواكبتها عمليةال
 

 احلالة األمنية -ثالثا  
غــري أنّ عمليــات االحتجــاج . ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة يف كــوت ديفــوار مــستقرة   - ٧

 بسبب عـدم سـداد بـدالهتم أبـرزت          ، املتجمعون ،قاتلو القوات اجلديدة  املتكررة اليت يقوم هبا م    
إمكانيــة حــصول انتكاســات إذا مل تتــوافر املــوارد الكافيــة لــدعم اجلوانــب الرئيــسية مــن عمليــة 

ح تابع للقوات اجلديـدة بقطـع    مقاتل مسرّ  ٢٠٠يونيه، قام أكثر من     / حزيران ١٦ويف  . السالم
ق نريان أسـلحتهم يف اهلـواء احتجاجـا علـى التـأخر يف سـداد                 وإطال هيف بواكي الرئيسي  الطريق  

بـالنظر  النظـام واعـدة احملـتجني       السـتعادة   وتدخلت سلطات القوات اجلديـدة      . بدالهتم الشهرية 
وقــوات ليكــورن يف عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  وانتــشرت قــوات . يف شــكواهم

ت القيادة العسكرية للقوات اجلديـدة مـن        كما طلب . املنطقة للمساعدة يف السيطرة على الوضع     
تقدمي الدعم لرتع فتيل االنفجـار خـالل مظـاهرة أخـرى قـام هبـا مقـاتلون                  عملية األمم املتحدة    

ــسّر ــمـــ ــران١٨ يف هحون يف بواكيـــ ــات   / حزيـــ ــرار باملمتلكـــ ــاق أضـــ ــه وأّدت إىل إحلـــ يونيـــ
 .واخلاصة العامة

عـد إقالـة الرائـد زكريـا كـوين، قائـد            مايو، تفـاقم التـوتر يف سـيغيال ب        /ويف منتصف أيار   - ٨
أطلقـت  املنطقة التابع للقوات اجلديـدة، الـذي كـان قـد عـارض خطـة تـسريح مقاتليـه، عنـدما                     

وبناء على طلـب    . مايو/ أيار ١٩ و   ١٨ يومي   موالية له نريان أسلحتها   عناصر من هذه القوات     
وعـاد  . البلـدة ي يف   وجودهـا العـسكر   األمـم املتحـدة     ، عـززت عمليـة      ‘القـوات اجلديـدة   ’قيادة  

 مقاتل تـابع    ٣٠٠حنو  خالهلا  أعلن  مايو  / أيار ٢٦اهلدوء إىل املنطقة بعد إقامة حفلة مصاحلة يف         
للرائد إيـسياكا واتـارا، قائـد املنطقـة املعـّين حـديثا الـذي يـشغل أيـضا          والءهم للقوات اجلديدة  

 .منصب نائب رئيس أركان القوات اجلديدة
 الــواقعتني أيــضا يف ،يونيــه يف ســيغيال وفــافوا/ أواخــر حزيــرانوازداد الوضــع ترّديــا يف - ٩

منطقة مسؤولية الرائد واتارا، حيث نظم مقـاتلون مـن القـوات اجلديـدة موالـون لقائـد املنطقـة                    
يونيـه احتجاجـا علـى عمليـة جتميـع          / حزيـران  ٢٨املعزول مظاهرات عنيفة يف كلتا املدينتني يف        

نــديان مــن طــريف الــرتاع يف القــوات اجلديــدة وأصــيب  وقتــل علــى األقــل ج. القــوات املــستمرة
ويف سـيغيال، هـاجم   . العديد جبراح خالل تبادل إطـالق النـار الـذي وقـع الحقـا بـني الفـريقني                

مــن  بينمــا احتجــز املتظــاهرون يف فــافوا مــسؤوال وجنــديني  ،املتظــاهرون مــسكن الرائــد واتــارا
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يونيـه بعـد مفاوضـات أجريـت     /زيـران  ح٣٠وأُفرج عـن الرهـائن يف    . القوات اجلديدة كرهائن  
وبنــاء علــى طلــب القــوات  . رئــيس أركــان القــوات اجلديــدة اجلنــرال ســومايال باكــايوكو مــع 

البلــدتني لليكــورن دورياهتــا يف كلتــا األمــم املتحــدة واجلديــدة، عــززت القــوات التابعــة لعمليــة 
 .ووفرت احلماية للمعسكر الرئيسي للقوات اجلديدة يف سيغيال

الواقعـة  اإليفواريـة   هذه األثناء، ظلت اجلرمية احمللية مـصدر قلـق متزايـد يف املنطقـة               ويف   - ١٠
مظـاهرة  يف  ه طالب يف بواكيـ  ٢٠٠سار  أبريل،  / نيسان ٢٤يف  و. حتت سيطرة القوات اجلديدة   

دوريــة اكتــشفت مــايو، / أيــار١٤ويف . ســلمية احتجاجــا علــى تفــاقم انعــدام األمــن يف املدينــة 
مبينغـوي الـسريع جـثيت جنـديني يف          - قرب طريق كوروغـو   األمم املتحدة   ة  نظامية تابعة لعملي  
 .نائب قائد منطقة كاتيوال تبني الحقا أنّ أحدمها هو السيد أواتارا عليو ،القوات اجلديدة

ــاقص ورغــم  - ١١ ــسلحة   عــدد تن ــداءات امل ــسطو واالعت ــات ال الطــرق، ظــل عــدم  يف عملي
مـايو يف تـاي، قـرب غيغلـو، منـع           / أيـار  ٥ويف  . بلد أيضا االستقرار سائدا يف اجلزء الغريب من ال      

ضم أفـراد   أحد مسؤويل جلنة االنتخابات املستقلة من املرور احتجاجا على          ‘ الوطنيون الفتيان ’
 إىل جلنة االنتخابات احمللية، وأطلقوا يف اهلواء أعرية نارية مـن بنـادق مـن         ‘القوات اجلديدة ’من  

 يف  املـدنيني موظفيهـا   لتهدئة احلالة وكفالة مـرور       املتحدة   األمموتدخلت عملية   . AK-47طراز  
ولـوحظ  .  الطريـق  وبعد إجراء مناقشات مع موظفي إنفاذ القانون احمللـيني، أزيـل حـاجز            . أمان

 .ضأحناء البلد خالل الفترة املشمولة باالستعراشىت حوادث االغتصاب يف ازدياد أيضا 
 

 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو -رابعا  
ــار٩يف  - ١٢ ــة،    / أي ــة الــسالم اإليفواري ــّسر عملي االجتمــاع الثالــث  إىل عقــد مــايو، دعــا مي

ــدائم التفــاق واغــادوغو، الــذي يــضم الزعمــاء الــسياسيني اإليفــواريني      لإلطــار االستــشاري ال
ودعــا  ).الــرئيس غبــاغبو، ورئــيس الــوزراء ســورو، والــسيد بيدييــه والــسيد واتــارا  (الرئيــسيني 

ء علـى وجـه الـسرعة يف عمليـة حتديـد اهلويـات وإعـادة إنـشاء الــسجالت         اخلتـامي للبـد  الغ الـب 
وبناء على طلـب مـن    .الفوري للميليشيات ومباشرة عمل اخلدمة املدنيةل املدنية فضال عن احل

السيد واتارا، زعيم جتمع اجلمهوريني، قـرر االجتمـاع أن تـستمر عمليـات احملـاكم املتنقلـة إىل                   
  . عند الضرورة وضمن جدول زمين متفق عليه،مايو/ أيار١٥ وهو ،ما بعد موعد إغالقها

ورغــم التقــدم الــذي لــوحظ خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عمليــة    - ١٣
الــيت هــددت بتقــويض املكاســب الــيت حتققــت  اهلامــة الــسالم، اســتمر وجــود بعــض التحــديات  

من قبيل االنتخابـات    اليت  ات الرئيسية   بالفعل، وخصوصا االفتقار إىل ما يكفي من متويل للعملي        
ــة نظــرا        ــة االنتخابي ــة خــالل العملي ــة كافي ــوفري ضــمانات أمني ــة ت ــضا حتمي ــزع الــسالح، وأي ون

وشـدد رئـيس الـوزراء سـورو        . ٩ إىل   ٧للمظاهرات العنيفة الوارد وصفها آنفا يف الفقرات من         
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 خـالل اجتمـاع دعـا       ذلـك ، و على احلاجة إىل زيادة الدعم الـدويل يف مواجهـة تلـك التحـديات             
يوليــه مــع القيــادة الــسياسية والعــسكرية لعمليــة األمــم املتحــدة يف  / متــوز١لعقــده يف بواكيــه يف 

 . وسفري فرنسا لدى كوت ديفوار،كوت ديفوار، واملمثل اخلاص للميّسر، وقائد قوة ليكورن
 

 إنشاء مركز القيادة املتكاملة - ألف 
كرية واألمنيــة مــن  املــسؤول عــن تنفيــذ اجلوانــب العــسواصــل مركــز القيــادة املتكاملــة - ١٤

 . بناء قدرته بدعم من عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وقـوة ليكـورن      اتفاق واغادوغو

احلكومـة وأفـراد القـوات اجلديـدة،        أفـراد   مـن   فـردا    ٥٨٧  والبـالغ  ،املـأذون بـه   اإلمجـايل   قوامه  و
ــشمل  ــر  ١٩٧ي ــصرا يتمركــزون يف مق ــادة  عن ــردا ٣٩٠ اموســوكرو ويف يالقي ــشرون ف  يف ينت

إعــداد ومنــذ  .منطقــة الثقــة الــسابقة كجــزء مــن وحــدات الــشرطة املختلطــة وعناصــر الــدعم   
ورغــم حتــسن  . فــردا٥٨٧ إىل ٥٦٤مركــز القيــادة املتكاملــة مــن  قــوام ، زاد سابقتقريــري الــ

 حمدوديــة تواجــه العراقيــل بــسبب  عملياتيــة ملركز، ال تــزال فعالياتــه ال بــاقــدرات االتــصاالت  
وأسـفر عـدم وجـود التمويـل الكـايف عـن        .عملياتيـة القدرات املالية واللوجستية والتخطيطيـة وال 

عدم استالم أفراده بدالت الغذاء والوقود عن األشهر اخلمسة األخـرية، يف حـني مل يتلـق أفـراد            
 .القوات اجلديدة مرتباهتم الشهرية منذ تاريخ نشرهم

خبليـة  يف مركز القيادة املتكامـل      وقوة ليكورن االحتفاظ    حدة  األمم املت وتواصل عملية    - ١٥
ويقـيم يف املركـز ثالثـة ضـباط      .مدنينيأفرادا تنفيذ متكاملة، تضم أفرادا من اجليش والشرطة و

 .، وكلــهم مــن عمليــة األمــم املتحــدة     وفريــق اتــصال مــن الــشرطة   نيعــسكريمــن الاتــصال 
الـسالح والتـسريح واإلدمـاج تـابع للعمليـة       نـزع   عمليـات   أبريل، أنشئ مركز ل   /نيسان ٢٨ ويف

ويف غـضون ذلـك،    .التخطـيط والتنـسيق  جمـايل  لتعزيز قدراته يف    مبركز القيادة املتكامل، وذلك     
 الــدعم اللوجــسيت ملركــز القيــادة، مبــا يف ذلــك املــساعدة يف جمــال النقــل، تقــدميواصــلت البعثــة 

 .ودعم االتصاالت، ومعدات املكاتب
 

 اخلط األخضر تدرجيياإزالة ت املختلطة ونشر الوحدا - باء 
  نقطـة مراقبـة  ١٧نقطة مراقبة من أصل  ١٦ أُزيلت ،متشيا مع أحكام اتفاق واغادوغو  - ١٦

ومـن  . منطقـة الثقـة    الـذي حـل حمـل        ،علـى طـول اخلـط األخـضر       األمـم املتحـدة     أقامتها عمليـة    
البلـــد، يف جلـــزء الغـــريب مـــن يف االواقعـــة  وزانيــا، ياملقــرر تفكيـــك نقطـــة التفتـــيش املتبقيـــة يف ب 

واملـشاورات الـيت    خطـار،   إىل تقييم األ  لخط األخضر   ل التدرجييلغاء  واستند اإل  .يوليه/متوز ٣٠
ويف غـضون ذلـك،    .أجريت مع الشركاء الوطنيني وقوة ليكورن، وإىل الوضـع األمـين الـشامل   

 رغـم أن عملياهتـا،      واصلت وحدات الشرطة املختلطة القيام بدوريات يف منطقة الثقة السابقة،         
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الفتقــار إىل املعــدات  كمــا أشــرت يف تقــاريري الــسابقة، ال تــزال تتعــرض للعرقلــة بــسبب ا       
 . الكافيةاملرتباتو
 

 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -جيم  
ــسان١٨يف  - ١٧ ــاع الــ   / ني ــل، وخــالل االجتم ــوات الــدفاع    دوري أبري ــاء أركــان ق لرؤس

وقـوة ليكـورن،   األمـم املتحـدة   عمليـة   اجلديدة مع قـادة قـوة     واألمن يف كوت ديفوار والقوات    
يف إطــار هــذه اخلطــة، ســيتم و .املوضــوعة جلماعتــهقــدم قائــد القــوات اجلديــدة خطــة التجميــع 

ــدة علــى مــدى مخــسة أشــهر    ٣٦ ٠٠٠جتميــع  ــهمب مــن عناصــر القــوات اجلدي  ،واقــع يف بواكي
 اسـتؤنفت  عمليـة التجميـع قـد        تنوكا.  وكاين ، وفريكيسيدوغو ، وأوديينيه ، ومان ،وكوروغو

 جتميـــع جـــرىيوليـــه، / متـــوز١ويف  . جنـــدي يف بواكيـــه١ ٠٠٠ بتجميـــع مـــايو،/ أيـــار٢يف 
ــدة،    ٦ ٢٨٥ ــوات اجلديـ ــن القـ ــصرا مـ ــار وعنـ ــسريح،    ٣ ٩٨٠اختـ ــول التـ ــهم قبـ ــصرا منـ عنـ
ومـن بـني    . التطوع لالنضمام إىل القوات املسلحة الوطنية اجلديـدة عناصر ١ ٣٠٥اختار  كما

وقــد  مــن النــساء املقــاتالت،   ٢٧٩ يف العمليــة ركتتشــار القــوات اجلديــدة اجملّمعــة،   عناصــ
ــدة وقــررت      امــرأة قبــول  ٢٧٨تطوعــت واحــدة منــهن لالنــضمام إىل القــوات املــسلحة اجلدي

ــا مــن بــنن ٣٦٦  أيــضامشــل املقــاتلون اجملّمعــون و .التــسريح ــا فاســو ، عنــصرا أجنبي  ، وبوركين
 نياملقـاتل رغـم إمكـان حـصول    و .يـا ري ونيج، والنيجـر ، ومـايل ، وليربيـا ، وغينيـا ، وغانـا ،وتوغـو 

خبـالف  لـيس مـن حقهـم شـيء         الـشهري،   بـدل   العلـى    يف عملية التجميـع      نياألجانب املشارك 
وحــىت  .يف هنايــة املطــاف إىل بلــداهنم األصــليةإعــادهتم اقترحــت وزارة الــدفاع قــد  و،التــسريح
ختزينـها يف   جـرى    و سـتعمال؛ صـاحلة لال   قطع   ١٠قطعة سالح، منها     ٨٦مع سوى   جياآلن، مل   

 .اجلديدة عهدة القوات

ــى    - ١٨ ــنص عل ــسالح حتــت إشــراف    إجــراء ورغــم أن اتفــاق واغــادوغو ي ــزع ال ــة ن عملي
 قيادة قوات الـدفاع واألمـن يف كـوت ديفـوار والقـوات اجلديـدة بعـد                 مل تقبل  القوات احملايدة، 

ــدة     ــسالح   اعــن مبــذكرة تفــاهم متعلقــة مبــسؤولية القــوات احملاي إلشــراف علــى ختــزين قطــع ال
تقـدمي  األمـم املتحـدة     ويف غـضون ذلـك، واصـلت عمليـة           . األفراد خالل عملية جتميع  اجملموعة  

املساعدة اللوجستية والتقنية لعملية التجميع، مبا فيهـا جتديـد املواقـع يف كـاين وفريكيـسيدوغو،            
 . مقاتل٥٠٠وذلك لزيادة قدرة كل منها على استيعاب 

يونيه، أنشأت وزارة الدفاع جلنـة لرصـد نـزع الـسالح، تـضم ممـثلني عـن                  /زيرانويف ح  - ١٩
انعـدام  من قبيـل    اليت  عملية التجميع اجلارية،    احلائلة دون   اجملتمع الدويل، بغية التصدي للعقبات      

 علـى دفـع   ، علـى مـدى ثالثـة أشـهر،       احلكومـة جـز   عوعـادة إدمـاج املقـاتلني األجانـب         إلبرامج  
 . دوالرا لكل مقاتل من املقـاتلني الـذي جـرى جتمـيعهم    ٢١٤ق عليه البالغ بدل الشهري املتفال
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ويف غــضون ذلــك، ال يــزال الربنــامج الــوطين إلعــادة الــدمج والتأهيــل اجملتمعــي يواجــه حتــديات 
مقاتــل  ٦ ٠٠٠ البالغــة قدرتــه علــى اســتيعاب احلــاالت املتوقعــة  تعــوقكــبرية ماليــة ولوجــستية 

البنـك الـدويل لـرئيس    وضح وأ . مقاتال يف الربنامج٤٥٠سوى  يستوعبوحىت اآلن، مل  .سابق
 ٤٠ تبلـغ ميزانيتـه      ، الـذي  أركان القـوات اجلديـدة أن برناجمـه إلعـادة الـدمج والتأهيـل اجملتمعـي               

 .يعطي األولوية للمقاتلني املسرحنيسأغسطس، /يف آباستهالله مليون دوالر واملقرر 

ومـن   .ا لربنـامج اخلدمـة املدنيـة الوطنيـة املقـرر     أبريل، عّينت احلكومة مـدير /ويف نيسان - ٢٠
املتوقع أن يركز هذا الربنامج، يف املرحلة األوىل من عملياته، علـى املقـاتلني الـسابقني والـشبان       

تـدريبا  املـسؤولية املدنيـة و    وتعـىن ب  املعرضني للخطر، وسـيقدم دورة تدريبيـة مـدهتا ثالثـة أشـهر              
 مليـــون دوالر يف ٨٠ الربنـــامج  تبلـــغ تكلفـــةن أومـــن املتوقـــع .مهنيـــا يـــستغرق ســـتة أشـــهر

اجلهـات املاحنـة   مل تتعهـد  و . مليـون دوالر ٢٤، أدرجت منها احلكومـة يف امليزانيـة   ٢٠٠٨ عام
 بـدفع   مليـون دوالر، بعـدُ  ٥٦اليت تتوقع احلكومة اإليفوارية منها تغطيـة العجـز البـالغ           الدولية،

  .األموال الالزمة للربنامج
 

  ح املليشيات وحلّهانزع سال -دال  
كان مـن املقـرر أن يبـدأ    و . وحلهاتمل حيرز أي تقدم فيما يتعلق برتع سالح امليليشيا - ٢١

يف إطــار االتفــاق التكميلــي الثالــث   ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٢هــذا الربنــامج حبلــول  
اسـتيعاب  الـذي يـدعو إىل      احلكومـة   اقتـراح    رفـضوا    تغري أن قادة امليليشيا   . التفاق واغادوغو 

ــشيا    ــة عناصــر امليلي ــة الوطني ــة املدني ــامج اخلدم ــيت بقيــت يف الغــرب وعــددها    تبرن  ١ ٠١٩ال
وهؤالء القادة ال يزالون يطالبون بدفع جمموعة تعويضات شبكة األمان الـيت تلقتـها يف               . عنصرا

 .، الدفعة األوىل من امليليشيات املرتوعة السالح٢٠٠٦يوليه /غيغلو، يف متوز
 

 يد قوات الدفاع واألمنتوح - اءه 
 إحـدى املهـام الرئيـسية املوكلـة إىل مركـز            وبقي توحيد القوات املسلحة الوطنيـة، وهـ        - ٢٢

ويتمثــل حجــر العثــرة الرئيــسي يف   . خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض معطــالالقيــادة املتكاملــة، 
د القـوات  استمرار اخلالف بني األطراف املوقعة على اتفاق واغادوغو بـشأن رتـب وعـدد أفـرا           

 اآلن معاجلــة هــذه ومــن املتوقــع .اجلديــدة الــذين يــتعني إدمــاجهم يف القــوات الوطنيــة اجلديــدة 
 .نوفمرب/املسألة بعد إجراء االنتخابات يف تشرين الثاين

 
 البلد إدارة الدولة يف مجيع أرجاء إعادة بسط  - واو 

ــدة أ - ٢٣  ــد االســتعراض،  ،حــرزت القــوات اجلدي ــرة قي ــسلطة  تقــدم  خــالل الفت ا يف نقــل ال
 ،سـيغيال ُعمـد   مايو، تـوىل    / أيار ٢٠ويف    .احلكوميني الذين أعيد نشرهم    اإلدارية إىل املسؤولني    
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وجـرت    .مدهنم حتت رعاية وزيرين حكـوميني تـابعني للقـوات اجلديـدة          وماساال قيادة    ،وكاين
  .أخرى يف منطقة وادي باندامابلدات ومخس   همماثلة يف بواكياحتفاالت 

ــه مل حيــرز أي تقــدم فيمــا يتعلــق بإعــادة نــشر مــوظفي إنفــاذ القــانون والعــدل       - ٢٤ غــري أن
هـاز القـضائي    ووضعت وزارة العدل خطة إلعادة نـشر اجل         .الشمال يف  نشرا منسقا   والسجون  

 مزيـدا مـن    يـستلزم  يـة إلعـادة بـسط إدارة الدولـة، ممـا          بالتعاون مع اللجنـة الوطن     صالحيات  واإل
 . إعادة نشر الشرطةخطط نسيق مع الت

ــار١٢ويف  - ٢٥ ــة يف وانغولودوغــو أول مركــز مــن     / أي ــصاد واملالي ــر االقت مــايو، دشــن وزي
وُزود املركـز مبـوظفني مـن القـوات اجلديـدة ومـوظفي              . الـيت جـرى إصـالحها      مراكز اجلمـارك    

دة وبينمــا التزمــت قيــا . يــضطلعون بالقيــادةاألولــني احلكــوميني بالتــساوي، رغــم أن  اجلمــارك 
 ميـة وشـددت علـى ضـرورة زيـادة توعيـة           بإعادة نشر سلطات اجلمارك احلكو     القوات اجلديدة   

احملليني، أعرب بعض مـوظفي اجلمـارك التـابعني للقـوات اجلديـدة العـاملني يف املنطقـة                   السكان  
 .السالح ة بعد إجناز عملية نزع يف دائرة اجلمارك احلكومياالندماج عن رغبتهم يف  

 
  السكان وتسجيل الناخبنياتد هويحتدي - زاي 

.  الــسكاناتيف جمــال حتديــد هويــمــشهود حــرز تقــدم منــذ صــدور تقريــري األخــري، أُ - ٢٦
ــا يف    ــهى رمسي ــار  ١٥وانت ــات احملــ   /أي ــع مــن عملي ــل الراب ــايو اجلي ــدأت يف  م ــة، الــيت ب اكم املتنقل

ن  حكمـــا تفـــسرييا عوضـــا عـــ٦٢٧ ٩٢٣ بعـــد إصـــدار  وذلـــك،٢٠٠٧  ســـبتمرب /أيلـــول ٢٥
ــة  وثيقــة ٥٣٣ ٧٨٩إصــدار  يالد، مبــا يف ذلــك املــشــهادات   ملــواطنني إيفــواريني ســتكون مبثاب

وعقب التوصية الصادرة عـن اجتمـاع اإلطـار     . للتسجيل يف قوائم الناخبني  أوراق هوية صاحلة    
مايو عـن إعـادة نـشر حمـاكم     / أيار ١٦أعلن وزير العدل يف      مايو،  / أيار ٩االستشاري الدائم يف    

 .مايو/ أيار١٥غطيتها كافية قبل ت ة خمصصة ملدة أسبوعني يف املناطق اليت مل تكن متنقل

ــا يف    - ٢٧ ــر العــدل وحقــوق اإلنــسان رمسي ــدأ وزي ــار١٦وب ــة إعــادة تكــوين   / أي مــايو عملي
ت خـالل   سـجالت املـيالد والـزواج والوفـاة الـيت ضـاعت أو دمـر               السجالت املدنيـة واسـتعادة      

 ويتوقـع أن تبلـغ تكلفـة       . بعـة أشـهر   أر  هـذه العمليـة يف غـضون         الاسـتكم األزمة، ومـن املتوقـع      
ورويب عــن التــربع أعلــن االحتــاد األ  مليــون دوالر ١٢ مليــون دوالر، مــن بينــها ١٦,٥العمليــة 

 .التقنية شاريع تقدمي املساعدة وسيتوىل مكتب األمم املتحدة خلدمات امل  .هبا

املتعلـق بطريقـة عمـل جتهيـز وإصـدار بطاقـات        أُصدر املرسـوم    ،يونيه/حزيران  ١٩يف  و - ٢٨
القــائمتني  بـني اجلهـتني   اونعـ تهـذا املرسـوم يـبني طرائـق ال    و . اهلويـة الوطنيـة وتـسجيل النـاخبني    

 يف  هماشركة ساجيم الفرنـسية واملعهـد الـوطين لإلحـصاء، اللـتني يتوقـع اشـتراك                ومها  بالعمل،  
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 ويف . للجنـة االنتخابيـة املـستقلة     ت سـلطة ا    وتـسجيل النـاخبني حتـ      اتإجراء عملييت حتديد اهلويـ     
مليـون   ٤٧ة أوىل إىل شـركة سـاجيم قيمتـها     مـايو، سـددت احلكومـة اإليفواريـة دفعـ         / أيار ٢٧  

 . مليون دوالر١٦٥ من جمموع التكلفة املتفاوض عليها البالغة  يف املائة ٣٥دوالر، متثل 
 

 العملية االنتخابية - حاء 
، ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠ االنتخابات الرئاسـية يف      إجراءموعد  عقب تأكيد    - ٢٩

الدسـتور اإليفـواري   مطابق ألحكام   املستقلة عن جدول زمين انتخايب       أعلنت اللجنة االنتخابية    
أغـسطس؛  / آب ٣١القائمـة االنتخابيـة املؤقتـة يف         ومـن املقـرر نـشر        . وقانون االنتخابات املنقح  

ــيت س   ــة، ال ــشر القائمــة النهائي ــستخدم وستن ــى   ألغــراض االنتخ ت ــشريعية عل ــات الرئاســية والت اب
وعقـب اجلولـة األوىل لالنتخابـات الرئاسـية، سـتقدم             .نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٥سواء، يف    حد

ويـتعني   . غـضون ثالثـة أيـام      اللجنة االنتخابية املستقلة تقرير االقتراع إىل اجمللـس الدسـتوري يف            
بيانـا بـشأهنا يف أجـل أقـصاه      ائج االنتخابـات وأن يـصدر   على اجمللس الدستوري أن يبـت يف نتـ   

 جترى جولة انتخابيـة ثانيـة يف  ويف حالة عدم فوز أي مرشح رئاسي بشكل حاسم،      . سبعة أيام 
 يومـا مـن اإلعـالن      ٤٥بعـد    االنتخابات التـشريعية    رى  وجت .  النتائج إعالنيوما من    ١٥غضون  

 .عن نتائج االنتخابات الرئاسية

ري يف مجيع أرجاء البلد إنشاء اللجان االنتخابية احمللية، اليت تضطلع بـدور حيـوي               وجي  - ٣٠ 
يوليـه، أنـشئت   / متـوز ١وحـىت   . عمليـة حتديـد اهلويـة ويف تنظـيم االنتخابـات      يف اإلشراف علـى    

اللجـان  ضم تلـك    وتـ  .  جلنـة  ٤١٥عـددها   قـرر إنـشاؤها و     جلنة حملية من اللجـان احملليـة امل        ٣٦٩
 . ماركوسي-املوقعة على اتفاق ليناس  طراف ممثلي مجيع األ

نتخابــات، وحتديــد مواقــع مراكــز االقتــراع، وشــراء املــواد  التخطــيط لالجيــري أيــضا و - ٣١
ــة، وتــسجيل  االن ــة األمــم املتحــدة  و . املرشــحني تخابي ــة  عملي ــساعد اللجن ــة املــستقلة  ت االنتخابي

انتخابـات    الـيت اسـُتخدمت خـالل        ،١١ ٠٠٠ البالغ عـددها     ،بإجراء استعراض ملواقع االقتراع    
اآلن يف عملية التخطيط تكنولوجيـا البعثـة املتمثلـة يف نظـام املعلومـات           وتستخدم   ،٢٠٠٠عام  

فـضال   يف العمليات االنتخابيـة، و     سامهنيوتعتزم البعثة توفري النقل اجلوي للشركاء امل       . اجلغرافية
ء مكاتبــها  يف إنــشااتديــد اهلويــلإلشــراف علــى عمليــة حت ستــساعد اللجنــة الوطنيــة عــن ذلــك 
جوية وحبريـة وبريـة، وإىل قـدرات         إىل أصول إضافية    األمم املتحدة   عملية  وستحتاج   . اإلقليمية
 .افيني لدعم العملية االنتخابيةإض أفراد  اهلندسة واالتصاالت ويف جمايل

ــة   - ٣٢ ــة االنتخابيـ ــاين اللجنـ ــستقلة وتعـ ــناملـ ــز مـ ــدر  عجـ ــو يقـ ــون دوال١٨,٥بنحـ ر  مليـ
ــق  فيمــا ــغ     .٢٠٠٨بعملياهتــا يف عــام   يتعل ــها مببل ــدر جممــوع ميزانيت ــون دوالر، ٨٦,٥ويق  ملي

وأعلـن الـشركاء الـدوليون عـن تـربعهم           .  مليـون دوالر منـه     ٣٥,٥احلكومـة اإليفواريـة      ستوفر  
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ــغ  ــون ٣٢,٥مببل ــهدوالر،   ملي ــني دوالر ١٠ من ــصدرها  مالي ــات   م ــشترك للتربع ــصندوق امل ال
 .املتحدة اإلمنائي رنامج األمم تخابات الذي يديره بالنل صةخصامل

قبلتـه   يف تقريري السابق إطار املعايري اخلمسة الذي حدده ممثلي اخلاص و           وقد عرضتُ  - ٣٣
وضـعت خليـة دعـم      و . لعمليـة االنتخابيـة   لاألطراف للتصديق على مجيع املراحل الرئيسية        مجيع  

وستـشكل التقـارير     . يقة عمل خاصة بعمليـة التـصديق      طراألمم املتحدة   لعملية   التصديق التابعة   
ــشاورات    ــة، إىل جانــب امل ــة       امليداني ــسالم اإليفواري ــة ال ــسر عملي ــع مي ــة م ــة وغــري الرمسي الرمسي

 .االنتخابية تصديق على العملية والشركاء الوطنيني والدوليني، أساس ال
 

 الدعم املايل لتنفيذ اتفاق واغادوغو  -طاء  
ل الفتــرة قيــد االســتعراض اجلهــود الراميــة إىل كفالــة التمويــل الكــايف    خــالتــسارعت  - ٣٤

أبريـل  / نيـسان  ٢٨رئيس الوزراء إىل الشرق األوسط يف الفترة مـن           حيث سافر   لعملية السالم،   
وأعلـن البنـك اإلسـالمي للتنميـة عـن           . جديـدة  متويـل   شد مـصادر    مايو يف حماولة حلـ    / أيار ٧إىل  

وعقـد ممثلـي     . احلكومة لإلنعاش بعـد انتـهاء الـرتاع         دعما لربنامج     مليون دوالر  ٣١تربعه مببلغ   
ــة واجلهــات     ــشارية الدولي ــة االست ــة، مــؤمترا صــحفيا يف   امل اخلــاص، إىل جانــب اهليئ احنــة الدولي

تعهدوا بـالتربع   قد   مايو يف أبيدجان، أعلنوا خالله أن الشركاء الدوليني لكوت ديفوار           /أيار ٧
ك عمــا لربنــامج احلكومــة لإلنعــاش بعــد انتــهاء الــرتاع، مبــا يف ذلــ   مليــون دوالر د٢٧٢بنحــو 

 .االنتخابية العملية 

أبريل، وافق صـندوق بنـاء الـسالم التـابع لألمـم املتحـدة علـى توسـيع                  / نيسان ٣٠ويف   - ٣٥
وزادت املــسامهة يف اجلهــود الــيت   . لــدعم احلــوار اإليفــواري املباشــر  نطــاق مــشروع الطــوارئ  

 ٧٠٠ ٠٠٠ اخلـاص يف أبيـدجان مـن    هاإلنفاق على مكتب ممثل زيادة ا يف ذلك    يبذهلا امليسر، مب  
يونيـه، أعلنـت عـن أهليـة كـوت ديفـوار لالسـتفادة              / حزيران ١٣ويف   . دوالر إىل مليون دوالر   

وأُجـري حتليـل علـى مـستوى البلـد        .الـسالم   لصندوق بناء ‘النافذة الثانية ’من األموال يف إطار     
إعـداد خطـة أولويـات لـصندوق بنـاء الـسالم             جهود بناء السالم مـن أجـل        للثغرات اخلطرية يف    

وباإلضافة إىل دعم فريق التيـسري، ميكـن أن تتـاح            . مظروف التمويل تحديد  لساس  األستشكل  
وامليليــشيات الــسابقة   مــوارد لــدعم مــشاريع إعــادة اإلدمــاج الفــوري للمحــاربني الــسابقني        

الـيت اسـتهلها ممثلـي    البالغـة الـصغر    ادرة املشاريع األلـف      يف إطار مب   ،والشباب املعرضني للخطر  
 باإلضــافة إىل ميزانيتــها العاديــة، عمليــة األمــم املتحــدة،وعــالوة علــى ذلــك، ضــمنت  . اخلــاص 

ــا وسويـــسرا علـــى    ــة كوريـ ــمليـــون دوالر إضـــايف  احلـــصول مـــن مجهوريـ ــه دعم لـ ــا جمموعـ مـ
جتمــاعي وبنــاء الثقــة ز الــتالحم اال تعزيــإىلمــشاريع األثــر الــسريع الراميــة  مــشروع مــن  ١٠٠
 .البلد يف
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 نشر عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار -خامسا  
 العنصر العسكري - ألف 

عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار     ليوليــه، بلــغ القــوام العــسكري    / متــوز١يف  - ٣٦
 عــسكريا  مراقبــا١٥٩  فــردا مــن أفــراد القــوات و ٧ ٧٤٠ فــردا، حيــث تكــون مــن  ٨ ٠٢٤

يبلـغ  و.  فـردا  ٨ ١١٥ بـه مـن      بينمـا يتكـون القـوام املـأذون        ضابطا من ضباط األركـان،       ٨٩ و
كتيبـة مـن    ١١وقـد نـشرت مخـس كتائـب مـن أصـل          . ٧٧ قوات البعثة يف  فراد  األالنساء  عدد  

 يف الــشرق وكتيبتــان يف كتائــب أربــع تكتائـب البعثــة يف اجلــزء الغــريب مــن البلــد، بينمــا نــشر 
 وســرية قــوات ، وســرية نقــل، وثــالث ســرايا هندســية،دى البعثــة وحــدة طــريانولــ. أبيــدجان

 ،كما تـوفر جمموعـة األمـن الفرعيـة        .  للقوة العملياتحتياطي  اخاصة توفر القدرات التمكينية و    
الشخــصيات   احلمايــة املباشــرة ألعــضاء احلكومــة ولغريهــم مــن كبــار ، فــردا٢٧٩املكونــة مــن 

ــاس   ــصلة  ســي ساركو- متــشيا مــع اتفــاق لين ــرارات جملــس األمــن ذات ال ــوة  .  وق وواصــلت ق
 .ليكورن مراقبة منطقة العملية بأكملها واحتفظت بقدرهتا على الرد السريع

واستمر نقل القوة العسكرية لعملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار مـن منطقـة الثقـة                    - ٣٧
 بــدمج ، تقــومر البعثــةوكجــزء مــن عمليــة إعــادة انتــشا. الــسابقة أثنــاء الفتــرة قيــد االســتعراض

 قـدرة القـوة علـى التنقـل     كمـا تزيـد مـن     ، معـسكرا  ٢٤ إىل   ٤٤معسكراهتا خلفض عددها مـن      
أجــل العمليــة االنتخابيــة وغريهــا مــن العمليــات الرئيــسية، وذلــك وفقــا التفــاق أوغــادوغو  مــن

 معـسكرا مـن أصـل    ٢٠ اآلن حـىت وقـد أزيـل   . لعمليـات با  اخلـاص  ومتشيا مـع مفهومهـا املـنقح      
ــرر تفكيكهــ   ٢٤ ــشار يف داباكــاال    . امعــسكرا تق ــد لالنت ــا  بوحتــدد مكــان جدي ــشمال، بينم ال

تتواصــل اجلهــود إلنــشاء ثالثــة خميمــات جديــدة يف مــنطقيت ديفــو وإيــسيا يف الغــرب وأدزوبيــه  
 علـى   وعـالوة . م املتحـدة يف كـوت ديفـوار       اجلنوب، حيث ال يوجـد أي متثيـل لعمليـة األمـ            يف

 ملنــع  مـع بعثــة األمـم املتحــدة يف ليربيـا   رياهتــا احلدوديـة املــشتركة ذلـك، كثفـت العمليــة مـن دو   
 . واألسلحة عرب احلدود غري النظاميةجلماعات املسلحةارك حت

 عنصر الشرطة - باء 
يوليــــه، بلــــغ قــــوام شــــرطة عمليــــة األمــــم املتحــــدة يف كــــوت ديفــــوار / متــــوز١يف  - ٣٨
 مــن الــضباط ٤٠٢  القــواميــشملو  فــرد،١ ٢٠٠  احلــد املــأذون بــه يبلــغبينمــافــردا،  ١ ١٥٢

ــشكلة   ٧٥٠ و ــشرطة املـــــ ــدات الـــــ ــراد وحـــــ ــن أفـــــ ــردا مـــــ ــاك .  فـــــ ــابطة ٢٠وهنـــــ  ضـــــ
 .العملية شرطة عنصر يف
ــم     - ٣٩ ــى دع ــشرطة عل ــصر ال ــشرطة    ويركــز عن ــة ووحــدات ال ــة اإليفواري ــشرطة الوطني ال

إســداء  و، وعلــى تعليمهــااملختلطــة الــيت تتــوىل حفــظ القــانون والنظــام يف منطقــة الثقــة الــسابقة
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 ،دوريات مـشتركة بـ عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار          أفراد شرطة    ويقوم. املشورة إليها 
 التحقيقـات باالشـتراك مـع الـشرطة الوطنيـة اإليفواريـة وعناصـر الـدرك مـن أجـل                   كما جيـرون  

 دورات  عمليـة األمـم املتحـدة     كما تنظم شـرطة     . املساعدة يف تعزيز القدرة املهنية هلذه القوات      
يبيــة منتظمــة بــشأن حقــوق اإلنــسان واملعــايري الدوليــة ملمارســات الــشرطة، وتقــدم الــدعم   تدر

ملركز القيادة املتكامل، وقد شـرعت يف تنفيـذ مـشاريع ثنائيـة بـشأن مكافحـة الـشغب واألدلـة                     
ــة  ــشترك فيهــا اجلنائي ــاذ القــانون  ت ــة إلنف ــا الوكــاالت الوطني ــا واالحتــاد األورويب  وأملاني .  وتركي

 العملية على مكافحة الشغب أثنـاء االنتخابـات،    تلكح من الضروري تعزيز قدرة وعندما يصب 
 واحلكومــة اإليفواريــة والبلــدان املــسامهة بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــاتعتــزم التــشاور مــع فإهنــا 

البعثــة بقــوات بــشأن إمكانيــة تلقــي التعزيــزات مــن وحــدات الــشرطة املــشكلة املوفــدة إىل          
 ). ٢٠٠٥ (١٦٠٩جب قرار جملس األمن ، وذلك مبواملذكورة

 
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون - سادسا 

 حالة حقوق اإلنسان - ألف 
ما زالت احلالـة العامـة حلقـوق اإلنـسان يف كـوت ديفـوار تظهـر دالئـل علـى اسـتدامة                   - ٤٠

 نائبـة مفوضـة      وهـا كـانغ    -ونـغ   ي الـسيدة ك    اجتاه أحاطت به علما مـع االرتيـاح        هذاحتسنها، و 
 ٢٥كــوت ديفــوار يف الفتــرة مــن    لألمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، أثنــاء زيارهتــا       ا

ويف الوقــت ذاتــه، تواصــل اإلبــالغ عــن حــاالت إفــالت مــن العقــاب علــى . مــايو/أيــار ٢٧ إىل
األمـم املتحـدة بـالتوثيق      وقامـت عمليـة     . انتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء الفترة قيد االستعراض      

قـارير عـن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان تعـرض هلـا مـدنيون، تـشمل الترهيـب                    والتحقيق بشأن ت  
واالعتقال واالحتجاز التعسفيني والقتل خارج نطاق اإلجـراءات القـضائية واالغتـصاب الـذي              

 منطقـة بـانغولو ومـا حيـدث مـن ابتـزاز لألمـوال عنـد نقـاط                   يرتكبه قطاع الطرق املـسلحون يف     
 .ت سيطرة احلكومة والقوات اجلديدة على السواءالتفتيش يف مناطق البلد الواقعة حت

 العنف اجلنسي، مبا فيه االغتـصاب وتـشويه األعـضاء           مرتكيب ومما يدعو للقلق الشديد    - ٤١
عمليــة األمــم فقــد وثقــت . إفالتــا مــستمراالتناســلية للنــساء والطفــالت، إفــالت مــن العقــاب   

ومل تتخــذ الــسلطات . حالــة اغتــصاب ٥٢، أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أكثــر مــن املتحــدة
الوطنيــة حــىت اآلن ســوى إجــراءات قليلــة بــشأن عــدد مــن هــذه احلــاالت املبلــغ عنــها ملــساءلة    

 أدت إىل عمليـات قتـل حمـددة     تـوترات حدثت بني اجملتمعات احملليةكما . مرتكيب هذه األفعال 
 .وتدمري للممتلكات يف مناطق أودينيه وسان بيدرو ودويكويه

 التعــاون الوثيــقم مــن مفوضـية األمــم املتحــدة حلقـوق اإلنــسان، واصــلت البعثـة    وبـدع  - ٤٢
الشركاء الوطنيني لبناء قـدرة اجملتمـع املـدين علـى تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها وتوعيـة                      مع
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ويف غـضون ذلـك، ويف تطـور مـشجع تلـى صـدور         . املواطنني ومتكينـهم مـن املطالبـة حبقـوقهم        
 واحتــاد احتــاد طــالب كــوت ديفــوار الــذي يتــهم أعــضاء سانمنظمــة رصــد حقــوق اإلنــتقريــر 

الطلبــة بارتكــاب العنــف والترهيــب أثنــاء دعمهــم للجبهــة الــشعبية اإليفواريــة احلاكمــة، التقــى  
 اإلحجـام عـن ارتكـاب       امايو وطلب إليهـ   / أيار ١٩ يف   قيادة االحتاد اجلديدة  الرئيس غباغبو مع    

 . أعمال العنف
 

 محاية الطفل -باء  
اصل كل من عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وفريـق األمـم املتحـدة القطـري                    و - ٤٣

بقـــرار جملـــس األمـــن   عمـــال وذلـــك  األطفـــال، حبـــقرصـــد مـــا يرتكـــب مـــن انتـــهاكات     
 لقـراري األطفال يف برامج البعثة، وفقـا       املتعلقة ب شواغل  المن أجل تعميم    ، و )٢٠٠٥( ١٦١٢

 فـردا   ٣ ٢٧٥، تلقـى    ٢٠٠٨منـذ بدايـة     و). ٢٠٠٣( ١٤٦٠و) ١٩٩٩( ١٢٦١جملس األمن   
كمـا وفـرت العمليـة بـرامج التـدريب والتوعيـة            . من أفراد البعثة التدريب علـى محايـة األطفـال         

مشلـت هـذه الـربامج      و.  حبقوق الطفل والقدرة على محايته     الوعيألفراد اجملتمعات احمللية لتعزيز     
نون واملدرسـني وأعـضاء املنظمـات       موظفا من املوظفني الوطنيني إلنفاذ القا      ٣ ٧٩٠حىت اآلن   

 .غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين
ويف غضون ذلـك، واصـلت البعثـة حوارهـا مـع القـوات اجلديـدة وامليليـشيات املواليـة                     - ٤٤

 برفعها من قائمة أطراف الرتاع املسلح اليت تقوم بتجنيد األطفـال            القاضيللحكومة إثر قراري    
 قادة امليليشيات يف الغرب بالغا يرحبـون فيـه هبـذا    أصدرأبريل، / نيسان ١٧ويف  . أو استغالهلم 

 لوضـع خطـط     مـساعدات  ملـا تقدمـه مـن         نظـرا   تقديرهم لألمم املتحـدة    فيه عن القرار ويعربون   
ــذها بنجــاح   ــهم وتنفي ــزمهم   . عمل ــن ع ــوا ع ــا أعرب ــىكم ــال     عل ــود األطف ــتخدام اجلن ــع اس  من

 .مناطق البلد الواقعة حتت نفوذهم يف
 

  اإلصالحيات شبكةجلهاز القضائي وا - جيم 
 وزيـر العـدل وحقـوق اإلنـسان سـتة أبنيـة              إىل أبريل، سـلم االحتـاد األورويب     /يف نيسان  - ٤٥

ــه   ــان، وســيغويال، وكــاتيوال،حمــاكم جــرى إصــالحها يف بواكي ــا، وم ــه، وتوب ــك  ، ودانان وذل
أعمـال اإلصـالح    كمـا بـدأت     . إطار الدعم املقدم إلصالح اجلهـاز القـضائي يف مشـال البلـد             يف
مباين احملاكم املتبقية يف اجلزء الواقع حتت سيطرة القوات اجلديدة من البلد أثنـاء الفتـرة قيـد                   يف

 الالزمة إلنشاء معهد وطين للتدريب القضائي وكليـة         اإلجراءاتوتتخذ احلكومة   . االستعراض
دة تقنيـة   لتخريج مـوظفني اختـصاصيني يف القـضاء والـسجون مـن خـالل مـا تتلقـاه مـن مـساع                     

 . وكالة التنمية األملانيةتقدمهعملية األمم املتحدة وما حتصل عليه من متويل  من



S/2008/451
 

14 08-41079 
 

وفيمــا يتعلــق باملؤســسات اإلصــالحية، تعهــدت أملانيــا بتمويــل إصــالح تــسعة ســجون  - ٤٦
 ســجينا مــن ســجن ١٥٠أبريــل، هــرب حنــو / نيــسان١٦ويف غــضون ذلــك، ويف . الــشمال يف
ومل يلـق القـبض   . ، حـسبما أفـادت التقـارير     لسجنا  من حراس  رساحل  بعد تقدمي رشوة   هيواكب

 .منذ ذلك احلني سوى على تسعة من السجناء الفارين
 
 احلالة اإلنسانية  - سابعا 

ومنـذ التوقيـع علـى      . استمرت العودة التلقائية للمشردين أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض            - ٤٧
سلطات واجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة يف املنطقـة          اتفاق واغادوغو، ونتيجة لتعزيز التنسيق بني الـ       

.  األصــليةديــارهم مــن املــشردين داخليــا إىل  شخــصا ٦١ ٤٣٢الغربيــة لكــوت ديفــوار، عــاد  
 .وسيتواصل توفري املساعدة اإلنسانية واحلماية هلؤالء السكان

اخليـا،  ولرتع فتيل التوترات بني اجملتمع املضيف يف بلوليكني والعائدين من املشردين د            - ٤٨
نظم وزير املصاحلة الوطنية ووزير التضامن وجرائم احلرب مع املنسق اإلنـساين لألمـم املتحـدة                

 لتيـسري عـودة املـشردين        تـدعو  مايو لتقدمي مقترحـات   / أيار ٢٣يف كوت ديفوار حلقة عمل يف       
 احلكومــة بــأن  يف تلــك احللقــةركونتوأوصــى املــش. وإعــادة إدمــاجهم يف جمتمعــاهتم األصــلية 

ويف أثنـاء   . لـشبان  اهليكـل األساسـي االجتمـاعي احلـايل وأن تتـيح فـرص توليـد الـدخل ل                  تصلح
ــة يف      ــة وشــؤون النظاف ــصحة العام ــر ال ــق وزي ــك، أطل ــار١٧ذل ــدة أســبوع   / أي ــادرة مل ــايو مب م

 طفـل   ٨٠ ٠٠٠ الربامج الغذائية يف مشال البلـد، حيـث يعـاين حنـو               نطاق كورهوغو لتوسيع  يف
 .من سوء التغذية

 
 االنتعاش االقتصادي  - ثامنا 

 مــستحقة للبنــك مــا عليهــا مــن متــأخرات مــايو / احلكومــة اإليفواريــة يف أيــارســددت - ٤٩
 والتعلـيم والـتعلم     ، والنقـل  ،مما مسح للبنك بالنظر يف إعادة إطالق برامج التنمية الريفية          الدويل،

ك الــدويل وافــق البنــ يونيــه، /يف حزيــرانو. ٢٠٠٤ الــيت ُعلــق تنفيــذها منــذ عــام     ،عــن بعــد 
 أبيــدجان وبواكيــه لــتعمري مــدينيت  احلــضريثالثــة مــشاريع أخــرى، تــشمل منحــة طارئــة علــى

ــون دوالر ٩٤(  مليــون ٢٠ (اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ، ومــشروعا يتعلــق ب )ملي
ويف غضون ذلـك، اعتمـد      ).  مليون دوالر  ١٢( ومشروعا للحوكمة وبناء املؤسسات      ،)دوالر

ــون و  ــشركاء الوطني ــرة      ال ــة لفت ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــة إلطــار األم ــسخة أولي ــون ن  احمللي
وباملثل، جيري وضـع اللمـسات األخـرية علـى اسـتراتيجية احلـد              . ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩ السنوات
 بقيـادة وزارة  على نطاق البلـد  أجريت يف أعقاب مشاورات  ، اليت تغطي الفترة ذاهتا    ،من الفقر 

 .الدولة والتخطيط والتنمية
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  اجلماهريي واإلعالم،رصد وسائط اإلعالم - سعاتا 
ما زالت عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار تنفـذ اسـتراتيجيتها لالتـصاالت دعمـا                   - ٥٠

كمـا عملـت البعثـة علـى توسـيع نطـاق مـشاركة              . منها لعملية الـسالم ولـدور البعثـة املواكـب         
مـل واحللقـات الدراسـية مـع وسـائط          اجملتمع املدين يف تعزيز عملية الـسالم وتنظـيم حلقـات الع           

لـسالم  اواضـطلعت قافلـة     . اإلعالم اإليفوارية والنساء والزعماء التقليديني وفئات اجملتمع املدين       
 ، املدارس يف مبادرات للسالم داخل جمتمعاهتم احملليـة        تالميذ إىل إشراك    التابعة للعملية، واهلادفة  

ويف أثنـاء ذلـك، واصـلت العمليـة      . طقـة الغربيـة   سـيما يف املن     داخل البلـد، وال    مدن عدة بزيارة  
 . إقامة حمطة إرسال هلا يف داباكاالبفضل ،FMتوسيع منطقة بثها اإلذاعي على موجة 

واصلت البعثة جهودها الرامية إىل هتيئة مناخ إجيايب لوسـائط اإلعـالم وإىل رصـد               كما   - ٥١
ويف هـذا الـصدد، قـدمت       . لفزيوينوالت وسائط اإلعالم املطبوعة ووسائط البث اإلذاعي       أنشطة  

البعثة الدعم التقين واملايل الالزم ملنتدى وطـين نظمـه كـل مـن احلكومـة واملهنيـون العـاملون يف             
وركـــز علـــى دور وســـائط اإلعـــالم مـــايو /أيـــار ٣٠ إىل ٢٧وســـائط اإلعـــالم يف الفتـــرة مـــن 

بــادئ توجيهيــة بــشأن واختــتم املنتــدى أعمالــه باعتمــاد م. والــسياسيني أثنــاء فتــرة االنتخابــات
إعالنـات عـن حريـة اخلطـاب الـسياسي وحريـة التعـبري يف           و وسائط اإلعالم لالنتخابـات      تغطية

كمـا أتاحـت البعثـة أربـع حلقـات      . وسائط اإلعالم ومنع اخلطاب الـذي حيـض علـى الكراهيـة       
حملليـة   لوسائط اإلعالم الوطنيـة واإلذاعـات ا       يف ياموسوكرو، ودالوا، وأبنغورو،   تدريبية   دراسية

 .بشأن دورها ومسؤوليتها أثناء الفترة االنتخابية
 

 الشؤون اجلنسانية - عاشرا 
بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، واصــلت  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وفقــا لقــرار جملــس األمــن   - ٥٢

وحدة الشؤون اجلنسانية يف البعثة تعميم املنظور اجلنساين يف تنفيذ والية عمليـة األمـم املتحـدة                 
 مـن أفـراد البعثـة علـى     ٥٨٦وأثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـرى تـدريب       . ريف كوت ديفوا  

 يف بيئــات اجلنــسي واجلنــساينتعمــيم املنظــور اجلنــساين والتحليــل اجلنــساين ومكافحــة العنــف   
 العملية تقارير تشري إىل أن العنـف        ظلّت ترُد إىل  وكما أشرُت أعاله،    . بعد انتهاء النـزاعات   ما

ــسي ــسو اجلن ــشمل      ايناجلن ــيت ت ــهاكات ال ــرتكيب االنت ــوار؛ وأن م ــا يف كــوت ديف ــا زال قائم  م
 والــزواج بــاإلكراه يفلتــون مــن العقــاب نظــرا  األنثويــةاالغتــصاب وتــشويه األعــضاء التناســلية  

وكجــزء مــن خطــة العمــل . علــى نطــاق واســع لألزمــة ولألعــراف التقليديــة والثقافيــة املقبولــة 
، قامــت وزارة العــدل وحقــوق اإلنــسان، )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملــس األمــن الوطنيــة لتنفيــذ قــرار 

بــدعم مــن البعثــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بتنظــيم حلقــة دراســية للعــاملني يف اجملــالني  
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القــانوين والقــضائي هتــدف إىل وضــع إجــراءات مناســبة ملكافحــة العنــف اجلنــسي والعنــف          
 . ايناجلنس
ــ”شــبكة  ويف هــذه األثنــاء، واصــلت  - ٥٣ النــسائية  “االنتخابيــةسيق شــؤون املــرأة هيئــة تن

تخابـات املقبلـة، سـواء كمرّشـحة        أنشطتها بدعم مـن العمليـة، لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف االن             
ويف سياق مماثل، قامت وزارة الشؤون االجتماعية واملـرأة واألسـرة بـدعم اجلهـود               . كناخبة أو

الـسياسية، وواصـلت وضـع خارطـة      األحـزاب  يفالرامية إىل تعزيز خطط التكافؤ بني اجلنـسني       
 . لجهات املاحنة سُتقّدم لالنسائيةطريق للمشاركة السياسية 

 
 اإليدز /ةاملناعة البشريفريوس نقص  - حادي عشر

واصلت عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار إدمـاج مـسألة التوعيـة بفـريوس نقـص                    - ٥٤
، بدأت البعثـة وصـندوق األمـم املتحـدة     ويف هذا السياق. اإليدز ضمن أنشطتها/املناعة البشرية 

يونيه يركّـزان علـى الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة عـن              /يف حزيران جديدين  للسكان مشروعني   
وقـوات األمـن    اإليفواريـة   عالجها يف صـفوف القـوات املـسلحة         على  طريق االتصال اجلنسي و   

ذ تقريــري األخــري، منــو. واملــشتغلني بــاجلنس علــى أســاس جتــاري يف كــوت ديفــواراإليفواريــة 
فـريوس  بفون األقران العسكريون يف العمليـة، كـل يف كتيبتـه، تـدريبا للتوعيـة                املثقِّأيضا  أجرى  

 مـن املـثقفني     ١٤٤  مـن أفـراد العمليـة، يف حـني ُدرِّبَ          ٣ ١٨٦اإليـدز لــ     /نقص املناعة البـشرية   
ة واالختبــار شورقُــدِّمت خــدمات املــ كمــا . توعيــةالاألقــران اجلــدد علــى االضــطالع بأنــشطة  

 .  من أفراد البعثة١ ٥٣٢الطوعية لـ 
 

 ألفراد وانضباطهمسلوك ا -ثاين عشر
) اململكـة املتحـدة    ( غري احلكوميـة   “إنقاذ الطفولة ”مايو، أصدرت منظمة    / أيار ٢٧يف   - ٥٥

 ركّـز علـى القـصور يف اإلبـالغ عمـا يرتكبـه حفظـة        “ما من جهـة ُيلَْتَجـأُ إليهـا    ”تقريرا عنوانه   
 عمليـة والعاملون يف جمـال املـساعدة اإلنـسانية يف عمليـات حفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك                    السالم  

ــة العامــة بــسياس . كــوت ديفــوار، مــن اســتغالل وانتــهاك جنــسيني لألطفــال    ــادة التوعي  يتولزي
التـسامح بـشأن االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني وبـاجلهود االسـتباقية الـيت تبـذهلا                  القاضية بعدم   
 هلــذه الــسياسة، عقــد ممثلــي التقيــد التــامتحــدة يف كــوت ديفــوار للوصــول إىل عمليــة األمــم امل

 شـّدد فيـه علـى احلاجـة إىل توجيـه نظـر البعثـة                ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠اخلاص مؤمترا صحفيا يف     
باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني لكي ُتجـرى حتقيقـات كاملـة    املتعلقة مجيع االدعاءات إىل  فورا  

وممـا يـثري القلـق    . جلـزاءات املناسـبة وفقـا لقواعـد األمـم املتحـدة وأنظمتـها            وَتلحَق مبن ُيـدانون ا    
فتـاة يف الثانيـة عـشرة مـن     ل أفـراد عـسكريني مـن العمليـة     ةعـشر باغتصاب   دعاٌءإبشكل خاص   

يف تغطيـة هيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة لتقريـر      هـذا االّدعـاء    أشـري إىل وقـد  العمر منذ أكثر من سنة،  
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جـري مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة يف األمـم             وُي .)ململكـة املتحـدة   ا (منظمة إنقاذ الطفولـة   
وسـُتعرض نتيجـة هـذه التقـديرات      . لتقييم مدى مـصداقية هـذه االدعـاءات        املتحدة حتقيقا أوليا  

 .  الختاذ اإلجراءات املناسبة، وذلكاألّولية على البلد املعين املساهم بقوات

إىل أن األمــم املتحــدة   )S/2008/1(امس عــشر اخلــاملرحلــي أشــرُت يف تقريــري  قــد و - ٥٦
دعــاءات االســتغالل واالنتــهاك اجلنــسيني مــن إوالبلــد املــساهم بقــوات جيريــان حتقيقــات بــشأن 

وهــذه . متمركــزة يف منطقــة بواكيــه   رية تابعــة للعمليــة كانــت  سكوحــدة عــ بجانــب أفــراد  
 .على االنتهاء، وسُتعلن نتائجها قريباتشارف التحقيقات 

 هذه األثناء، تعمل وحدة السلوك واالنضباط يف البعثة علـى وضـع تـدابري إضـافية                 ويف - ٥٧
هـذا  ويف  .  إطالق محلـة توعيـة عامـة       تشملوسائل  بملنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، وذلك      

 ،أحنــاء البلــدشــىت  الوحــدة اتــصاالت مــع املنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة يف  الــصدد، أجــرت
وتواصـل البعثـة العمـل      . احملليني مبعايري السلوك املطّبقـة يف األمـم املتحـدة         لكفالة توعية السكان    

وبلـغ عـدد أفـراد البعثـة        .  التـسامح  يت القاضية بعـدم   على كفالة إبالغ مجيع أفراد العملية بسياس      
 فـردا   ٦ ٦٣٤الذين تلقوا حىت اآلن تـدريبا إلزاميـا بـشأن منـع االسـتغالل واالنتـهاك اجلنـسيني                   

 . من عناصر الشرطة٦٩٩  فردا مدنيا و٢ ٤٨١فردا عسكريا و  ٣ ٤٥٤يشملون 
 

 اآلثار املالية -  عشرلثثا
ن يــو مل٤٧٥,٤مبلغــا قــدره ، ٦٢/٢٥٤يــة العامــة، مبوجــب قرارهــا  خصــصت اجلمع - ٥٨

ــاء الفتــرة مــن    علــى عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت  قانفــدوالر لإل ــه / متــوز١ديفــوار أثن يولي
 ٣٠فإذا قرر جملس األمن متديد والية العملية ملـا بعـد            . ٢٠٠٩يه  يون/  حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨
 علـى  ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٣٠ على العملية حىت   نفاق تكلفة اإل  ستقتصر،  ٢٠٠٨يوليه  /متوز

 .  اجلمعية العامةاملعتمدة مناملبالغ 

دة للحـساب اخلـاص     ، بلغت االشتراكات املقررة غري املسد     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣١ويف   - ٥٩
وبلغ جمموع االشـتراكات املقـررة غـري املـسددة جلميـع عمليـات              . ن دوالر يو مل ٦٢,٨ملية  للع

ــاريخ   ــسالم يف ذلــك الت ــول ب١,٧٥ حفــظ ال ــدِّدت تكــاليف القــوات وتكــاليف   . ن دوالري وُس
 الفتــرة املنتهيــة يف و٢٠٠٨مــايو / أيــار٣١املعــدات اململوكــة للوحــدات عــن الفتــرة املنتهيــة يف 

 . على التوايل،٢٠٠٨مارس /آذار ٣١
 

 مالحظات -  عشررابع
ـــين  - ٦٠ ــُبإن ــة األوىل مــن االنتخابــات الرئاســية يف    أرّح ــد موعــد اجلول ــشرين ٣٠ بتأكي  ت
ا أبدوه من التزام مـستمر      نظرا مل ، وأثين على القادة السياسيني اإليفواريني       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
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 اعتمـاد احلكومـة جلميـع املراسـيم         كـثريا يف هـذا الـصدد      ومن املـّشجع    . بتنفيذ اتفاق واغادوغو  
 مجلــة أمــور، مواءمــة القــانون االنتخــايب مــع اتفــاق   يفاملتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة الــيت تتــيح،  

 أحـثُّ إنـين   و.  بداية العملية االنتخابية بـشكل جـدي        تشكل وهذه التطورات اهلامة  . واغادوغو
عمليـة علـى املـسار الـصحيح وأدعـو      األطراف اإليفوارية على بذل كل اجلهود املمكنة إلبقاء ال      
العمليــة االنتخابيــة   الــالزم إلجــراءيلاجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي الــدعم اللوجــسيت والــتقين واملــا 

نــزع برنــامج ية األخــرى احملــددة يف اتفــاق واغــادوغو، وخــصوصا سلرئيــواالضــطالع باملهــام ا
الدولـة املـستعادة حـديثا يف    امج اخلدمة املدنيـة الوطنيـة، وبنـاء قـدرات مؤسـسات       نالسالح وبر 

 . اجلزء الشمايل من البلد

. ةجـسيم وعلى الرغم من التطورات اإلجيابية، ال تزال كـوت ديفـوار تواجـه حتـديات            - ٦١
 مجيع املراحل املقبلة من العمليـة االنتخابيـة علـى حنـو يتـسم بالـشفافية واملـصداقية،          إجنازوجيب  

ا للحفاظ على املنـاخ الـسياسي واألمـين اإلجيـايب        وسعهبوينبغي على األطراف أن تبذل كل ما        
 إزاء حتــديات التمويــل الــيت تواجــه عمليــة التجميــع،   شــديدلــذلك، أشــعر بقلــق  و. ولترســيخه

وكذلك إزاء العدد الضئيل مـن األسـلحة الـصاحلة لالسـتعمال الـيت سـلّمها املقـاتلون اجملمَّعـون                    
ها مـصدر   حلن نزع سالح امليليشيات و    ويشكّل استمرار عدم إحراز أي تقدم بشأ       .حىت اليوم 
وقد يشكّل استمرار وجود امليليشيات، حىت لو بقيت غـري نـشطة، وعـدم مـصداقية     . قلق أيضا 

خمـاطر  ة وقابلـة للتحقـق،      مـضمون جتميع املقاتلني الـسابقني وختـزين األسـلحة يف إطـار ترتيبـات              
ــة هتــدد ا  ــة جدي ــة االنتخابي ــرار األطــراف اإليفوار . لعملي ــذ جوانــب   ويف ضــوء ق ــة تأجيــل تنفي ي

سلحة ونــزع الــسالح الفعلــي، إىل  توحيــد القــوات املــهــارئيــسية مــن اتفــاق واغــادوغو، مبــا في
ار والقــوات بعــد إجــراء االنتخابــات، فــإين أّشــجع قــوات الــدفاع واألمــن يف كــوت ديفــو    مــا

ثيـق   االنتخابـات، بالتـشاور الو    مـن أجـل تـأمني     ، بوضع خطة شـاملة      سويااجلديدة على القيام،    
 . ولوجسيت منهاتقينمع امليّسر والقوات احملايدة وبدعم 

ــسّرحني    - ٦٢ ــاتلني املـ ــشاركة املقـ ــة مـ ــن الـــضروري كفالـ ــاءةومـ ــشاركة بنـ ــة مـ  يف العمليـ
ــة ـــين و. االنتخابي ــينإن ــصدد ،أث هــا فريــق األمــم املتحــدة   خطا علــى اخلطــوات الــيت  ، يف هــذا ال

. احليويـة حتياجات بناء الـسالم     الئة املوارد تلبية    القطري، بالتعاون مع احلكومة اإليفوارية، لتعب     
 علـى التعجيـل بـالتخطيط ملـشاريع إعـادة إدمـاج املقـاتلني               أصحاب املصلحة كافـة    ُعأشّجكما  

تنفيذ هذه املـشاريع يف     على   و ، للخطر نيالسابقني وأفراد امليليشيات السابقني والشباب املعرض     
ــسابقة لالنتخابــات  ــشهور ال ــضا علــ . ال ــر  مــشروع  ١٠٠ تدشــنيى وأثــين أي مــن مــشاريع األث

 ممثلـي اخلـاص     أطلقهـا  مـن املـشاريع البالغـة الـصغر الـيت            األلـف مـشروع   السريع، وعلى مبادرة    
 .لدعم برامج إعادة اإلدماج، مما سيسهم يف هتيئة بيئة مواتية لالنتخابات
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الثنائيـة  سية،  الرئيـ  احلكومـة علـى مواصـلة مـشاوراهتا مـع اجلهـات املاحنـة                أّشجُعإنـين  و - ٦٣
عمليــة حتديــد عــاين منــها الــيت تالكــبرية ثغــرات التمويــل ســد  هبــدف ،واملتعــددة األطــرافمنــها 

وسيواصـل  .  ملـساعدة احلكومـة يف هـذا الـصدد         جاهزوممثلي اخلاص   . اهلوية والعملية االنتخابية  
خبني ممثلي اخلاص، أثناء إجراء عملية التصديق، وخـصوصا التـصديق الـصريح علـى قـوائم النـا                 

أصـحاب املـصلحة اإليفـواريني       مناقـشات واسـعة النطـاق مـع          إجـراء وعلى نتائج االنتخابـات،     
ها ممثلـي  ابتـدع  طريقـة الرصـد الـيت    ، يف هـذا الـصدد  ،أؤيـد إنــين  و. والـشركاء الـدوليني  وامليسر  

 .التصديقاملتعلقة ب بواليتهاخلاص لالضطالع 

ألمــن علــى املــستوى احلــايل لقــوات ، أوصــيت بــأن يبقــي جملــس االــسابقويف تقريــري  - ٦٤
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار إىل مــا بعــد إجــراء االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية،   

انتخابـات حـرة     باإلسهام يف هتيئـة بيئـة آمنـة مواتيـة إلجـراء           اليت تقضي   متاشيا مع والية العملية     
نــوفمرب، تقــوم العمليــة /لثــاين تــشرين ا٣٠ حتديــد موعــد إجــراء االنتخابــات يف بعــدو. ونزيهــة

 األمنيـة الـيت قـد تـؤثر         األخطـار رية وقوة ليكـورن، بتقيـيم       احاليا، بالتعاون مع السلطات اإليفو    
. طــوارئلا  ألجــل مواجهــةعلــى العمليــة االنتخابيــة، وتــسري قــدما يف التخطــيط األمــين الــشامل

ء البلـد وإكمـال عمليـات     أحنـا شـىت   يت إعـادة بـسط إدارة الدولـة يف          مهمـ هذه األثناء، فـإن      ويف
الثالـث عـشر    املرحلـي   هما يف تقريـري      اللـتني حـّددتُ    ،نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج        

 ينين الرئيــسي املعيــاراعتبارمهــاب) S/2007/275(بــشأن عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار   
لعمليـة ملـدة سـتة       أوصي بتمديد والية ا    ،لذلكو. لإليذان ببدء انسحاب العملية مل تكتمال بعد      

، وباإلبقـاء علـى القـوام احلـايل للعمليـة إىل مـا بعـد                ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣١أشهر، حىت   
م بعــد إعــالن نتــائج االنتخابــات الــيت     وســُيقدَّ. اســتكمال االنتخابــات الرئاســية والتــشريعية   

 .نوفمرب تقييم شامل وتوصيات أخرى بشأن مستويات القوات/ستجري يف تشرين الثاين

، ارديفـو  ممثلـي اخلـاص لكـوت   تـشوي،  . ج. يإىلأتقـدم بالـشكر    أود أن   ويف اخلتام،    - ٦٥
مجيــع األفــراد العــسكريني واملــدنيني وعناصــر الــشرطة يف عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت إىل و

إىل الــرئيس بليــز وأتقــدم أيــضا بالــشكر . ديفــوار علــى التــزامهم املــستمر بــدعم عمليــة الــسالم 
ــه ــه اخلــاص يف كــوت ديفــوار    ميــسركومباوري ــة، وممثل ــة الــسالم اإليفواري ــدور  ،  عملي علــى ال

.  به، وال سيما يف املساعدة علـى حـل الـصعوبات الناشـئة         يواصالن االضطالع األساسي الذي   
 اجلماعـة االقتـصادية     إىل مجيع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شـرطة، و        إىلكما أتقدم بالشكر    

ــا    ــا، واالحت ــدول غــرب أفريقي ــا،     ل ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــي، ووكــاالت األم د األفريق
 ،واملنظمات اإلنسانية، واجلهات املاحنة الثنائية واملتعـددة األطـراف، واملنظمـات غـري احلكوميـة              

 . ديفوار حتقيق سالم دائم يف كوتيف ة مسامهاهتا اهلامعلى  واحمللية،  منهاالدولية
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 املرفق 
 كوت ديفوارلية األمم املتحدة يف عم  
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢بتاريخ  القوام العسكري وقوام الشرطة املدنية  

 
   العنصر العسكري 

 البلد
املراقبــــــــــون 
 العسكريون

ــة   ضــباط هيئ
 اجملموع اجلنود  األركان

وحــــــــــدات 
ــشرطة  الـــــــــ

  املشكلة
ــشرطة  الـــــــــ

 املدنية

   ١١   ١١ االحتاد الروسي
   ٢   ٢ إثيوبيا

       األرجنتني
 ٥ ٣٧٥ ١ ٠٦٧ ١ ٠٤٨ ١٢ ٧  األردن
   ٢   ٢ إكوادور

 ٤  ٢   ٢  أوروغواي
   ٥  ١ ٤ أوغندا

   ٢   ٢  يرلنداأ
   ١٠  ٢ ٨  باراغواي
 ٢ ١٢٥ ١ ١٤٧ ١ ١٢٥ ١٠ ١٢  باكستان
   ٧  ٣ ٤ الربازيل

 ٢ ٢٥٠ ٢ ٧٢٨ ٢ ٧٠٧ ١٠ ١١  بنغالديش
 ٥٢  ٤٣٥ ٤٢٠ ٧ ٨  بنن

 ١١      بوروندي
   ٢   ٢  بولندا
    ٣  ٣ بوليفيا
   ٣   ٣ بريو
 ٦       تركيا
 ٥  ٣   ٣ تشاد
   ٣  ٢ ١ ترتانيا
 ٩  ٣٢٢ ٣٠٩ ٦ ٧ توغو
   ١٠  ٣ ٧  تونس

 ١      مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٢٠      الكونغو الدميقراطية مجهورية 
 ٥٢      جيبويت
 ١٧      رواندا
   ٧   ٧  رومانيا
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   العنصر العسكري 

 البلد
املراقبــــــــــون 
 العسكريون

ــة   ضــباط هيئ
 اجملموع اجلنود  األركان

وحــــــــــدات 
ــشرطة  الـــــــــ

  املشكلة
ــشرطة  الـــــــــ

 املدنية

   ٢   ٢  بياماز
   ٢   ٢  زمبابوي
   ٣   ٣ السلفادور
 ٦٤  ٣٣٩ ٣٢٠ ٧ ١٢  السنغال
 ٢      سويسرا
   ٣   ٣  صربيا
   ٦   ٦  الصني
   ٣   ٣ غامبيا
 ٥  ٥٤٧ ٥٣٥ ٦ ٦  غانا

   ٥   ٥ غواتيماال
   ٣   ٣ غينيا
 ١٠  ١٨٣ ١٧١ ١٠ ٢  فرنسا
   ٧  ٣ ٤ الفلبني

 ٧١       الكامريون
   ٢   ٢ كرواتيا
 ٧       كندا
   ١   ١  كينيا
 ٢      ليبيا

 ١١      مدغشقر
   ٧٢٥ ٧٢٣ ٢   املغرب
   ٣   ٣ مولدوفا
   ٢   ٢ ناميبيا
   ٤  ١ ٣  نيبال
 ٣٧  ٣٩١ ٣٨٢ ٣ ٦  النيجر
   ٧   ٧  نيجرييا
   ٨   ٨  اهلند
 ٧  ٧  ١ ٦ اليمن

 ٤٠٢ ٧٥٠ ٨ ٠٢٤ ٧ ٧٤٠ ٨٩ ١٩٥ اجملموع
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