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  التقرير اخلاص لألمني العام عن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار    
  

 مقدمة  -أوالً   
الـذي مـدد جملـس األمـن        ) ٢٠١١ (٢٠٠٠قـرار جملـس األمـن       بيقدم هـذا التقريـر عمـال         - ١

، ، وطلـب إيل   ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٣١مبوجبه والية عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار حىت          
 يتـــضمن ،٢٠١٢مـــارس / آذار٣١يف موعـــد أقـــصاه ، دمي تقريـــر خـــاص تقـــ،١٩يف الفقـــرة 

  يف كـوت ديفـوار     توصيات بشأن التعديالت اليت ميكن إجراؤها يف هيكل عملية األمم املتحدة          
 ،وقوامها، مع مراعاة عملية إجراء االنتخابـات التـشريعية املقبلـة، والتحـديات األمنيـة الـسائدة                

 ويـشمل التقريـر مـا حـدث مـن تطـورات منـذ          .درات الوطنيـة  والتقدم احملرز يف إعـادة بنـاء القـ        
ــؤرخ التقـــدمي  ــر املـ ــانون األول٣٠تقريـ ــائج ) S/2011/807 (٢٠١١ديـــسمرب / كـ ويتـــضمن نتـ

 .وتوصيات بعثة تقييم أوفدت إىل كوت ديفوار
  

 لومات عن آخر التطورات الرئيسيةمع  -ثانيا   
 اجلانب السياسي    

 تقـدم   ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١١جريت يف    أُ  اليت النتخابات التشريعية ا عقب  - ٢
  كـذلك   وأعلـن  ،٢٠١٢ مـارس / آذار ٨ يف   رئيس الوزراء ووزير الدفاع غّيوم سورو باسـتقالته       

مـارس  / آذار ١٢يف  اجلديـدة    وعقُـدت اجللـسة األوىل للجمعيـة الوطنيـة           .استقالة جملس الوزراء  
 اجلمهـوريني، مهـا رئـيس الـوزراء         عضوين يف حزب جتمع    انتخاب   خالهلايف ياموسوكرو، ومت    

 نائبـــة لـــرئيس فاديكـــا، - ســـاكو وســـارا للجمعيـــة،  رئيـــسا،غيـــوم ســـورواملنتهيـــة واليتـــه، 
ــة ــدة برئاســة جــانو      / آذار١٣ويف  .اجلمعي ــة جدي ــارا حكوم ــرئيس االســان وات مــارس، عــني ال
يـشغل أيـضا منـصب وزيـر     س كواديو مـن احلـزب الـدميقراطي لكـوت ديفـوار الـذي        -أهوسو  

 .لعدل، يف حني سيتوىل الرئيس منصب وزير الدفاعا
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وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت األحـزاب الـسياسية املعارضـة إعـادة تنظـيم                   - ٣
 وأسـفر ذلـك   .هياكلها وتشكل حتالفات نتيجـة الخـتالف اآلراء بـشأن املـشاركة يف احلكومـة        

ــن         ــل م ــدم والعم ــن أجــل التق ــة احلركــات م ــي رابط ــشاء جتمع ــن إن ــسالم واألمــة  ع  . أجــل ال
مقاومـة  يناير، انتخب التحالف املعارض الرئيسي، وهو اجمللس الوطين لل        /كانون الثاين  ٢٧ ويف

 سـيمون   ،الدميقراطية، قيـادة جديـدة واسـتعاض عـن األمينـة العامـة الـسابقة للتحـالف                من أجل   
 . مارتا آمون آغو، بالنائبة السابقة لرئيس اجلمعية الوطنية،غباغبو

 / كــانون الثــاين٢١قــد حــزب اجلبهــة الــشعبية اإليفواريــة اجتماعــا يف أبيــدجان يف  وع  - ٤
يناير وقع خالله صدام عندما حاولت عناصر مرتبطة بالتحالف احلاكم، وهـو جتمـع اهلـوفيتيني               

 وأسفر ذلك عـن مقتـل أحـد األشـخاص     .من أجل الدميقراطية والسالم، تعطيل سري االجتماع   
ــدم   ــشعبية    وإصــابة آخــرين جبــروح وت ري ملمتلكــات، يف حــني اعتــدى أعــضاء حــزب اجلبهــة ال

 واسـتخدمت   .اإليفوارية على أفراد الشرطة الوطنية متهمني إياهم بعدم التحرك لوقف الشغب          
ومل يبلـغ عـن حـوادث رئيـسية         . عملية األمم املتحدة الغـاز املـسيل للـدموع لتفريـق املتظـاهرين            

للجبهــة ر اجلبهــة الــشعبية اجتماعــا آخــر   مــن أنــصا٥٠٠فربايــر عنــدما حــضر  / شــباط١٨ يف
عمليـة   حيـث حـضرت أيـضا قـوات     ،مقر اجمللس الوطين للـدفاع عـن الدميقراطيـة بأبيـدجان       يف

 وورد ما يفيـد بـأن مـستقبل حـزب اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة             .األمم املتحدة يف كوت ديفوار    
 الـرئيس الـسابق غبـاغبو    ة عنـدما قـام الـرئيس املؤقـت للحـزب بزيـار          ،فرباير/ شباط ٦نوقش يف   

ــة بالهــاي    يف ــة الدولي ــة اجلنائي ــدااحملكم ــام    / آذار٨ ويف .، يف هولن ــارس، احُتجــز األمــني الع م
 .املؤقت حلزب اجلبهة الشعبية اإليفوارية لفترة قصرية عند عودته من غانا

عية  لالنتخابــات التــشريؤقتـة وعقـب قيــام اللجنـة االنتخابيــة املــستقلة بـإعالن النتــائج امل     - ٥
ــاير/ كــانون الثــاين٣١، أعلــن اجمللــس الدســتوري يف  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول١٥ يف  ين

 .٢٠٥  الــــــدوائر االنتخابيــــــة الـــــــ دائــــــرة إنتخابيــــــة مــــــن مجلــــــة١١إلغــــــاء النتــــــائج يف 
 علـى االنتخابـات     صدق املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف كـوت ديفـوار             فرباير،  /شباط ١٧ ويف

 . أعلنت السلطات الوطنية نتائجها النهائيةاليت ١٩٣ تخابية الـ الدوائر االنالتشريعية يف

 كانـت النتـائج قـد ألغيـت        دائرة انتخابيـة     ١١ أعيد االقتراع يف     ،فرباير/ شباط ٢٦ويف    - ٦
 / كـــانون األول١١ وأجريـــت االنتخابـــات أيـــضا يف دائـــرة مل يـــتم فيهـــا التـــصويت يف .فيهـــا

 . نظرا لوفاة أحد املرشحني،ديسمرب

 .جــرى االقتــراع يف جــو ســلمي عمومــا، باســتثناء دائــرتني يف غــرب كــوت ديفــوار  و  - ٧
دائرة بونون، بعد إغالق مراكز االقتراع، هاجم أفراد مسلحون جمهولـون حفظـة الـسالم                ففي

التابعني لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار الذين كانوا يرافقـون نقـل صـحائف النتـائج إىل                  
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 ويف وقــت متــأخر مــن تلـك الليلــة، صــد حفظــة  . املــستقلة يف بونـون مكتـب اللجنــة االنتخابيــة 
السالم هجوما شنه أفراد مسلحون على مكتب االنتخابات يف بونون وقـاموا بـإجالء مـوظفي                

 وعقب ذلك تعـرض املركـز للتخريـب         .االقتراع من التابعني للبعثة واإليفواريني إىل موقع آخر       
 وجيــري التحقيــق يف وفــاة مخــسة .هــا صــحائف نتــائجوُســرقت بعــض املــواد االنتخابيــة، مبــا في 

 ويف دائرة فاكوبلي، قامت عناصر مـسلحة        .أشخاص أُبلغ عن مقتلهم يف بونون يف ذلك اليوم        
 .بسرقة صحائف نتائج ختص عدة مراكز اقتراع

 / شـباط  ٢٨بونون وفاكوبلي، أعلنـت اللجنـة االنتخابيـة املـستقلة يف            دائريت  وباستثناء    - ٨
ــر ــائج املالن فرباي ــةت ــدوائر الــ  ؤقت ــادة يف ال ــات املع ــام اجمللــس  . األخــرى١٠ـ  لالنتخاب  وعقــب قي

مثـل اخلـاص علـى االنتخابـات     املمـارس، صـدق   / آذار٧الدستوري بـإعالن النتـائج النهائيـة يف       
 .مارس/ آذار٩دوائر العشر يف تلك ال يف

 وخـالل الفتـرة     .لـدويل وواصل الرئيس واتارا اختـاذ تـدابري لتعزيـز التعـاون اإلقليمـي وا               - ٩
 ، الـيت عقـدت  ؤمتر قمـة االحتـاد األفريقـي   الدورة الثامنة عشرة مل  قيد االستعراض، حضر الرئيس     

 ؛ واســتقبل وزيــرة خارجيــة الواليــات املتحــدة ٢٠١٢ينــاير /، يف كــانون الثــاينيف أديــس أبابــا
 علـى اتفـاق جديـد     يف كوت ديفوار؛ وقام بزيارة رمسية إىل فرنسا مت خالهلـا التوقيـع        األمريكية
  رؤسـاء دول وحكومـات     فربايـر، انُتخـب الـرئيس واتـارا رئيـسا هليئـة           / شـباط  ١٧ ويف   .للدفاع

  وقـام وفـد  . بنيجرييـا ،اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا خالل مؤمتر قمـة ُعقـد يف أبوجـا          
ــة األفريقــي واالحتــاد االقتــصاد      ي مــن صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ومــصرف التنمي

مـارس لتقيـيم التقـدم      /والنقدي لغرب أفريقيا بزيارة إىل كوت ديفوار دامـت أسـبوعني يف آذار            
 .احملرز صوب الوفاء بالتزامات البلد إزاء ديونه يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

فربايــر، قــررت الــدائرة   / شــباط٢٢ ففــي .واســتمرت احملاكمــات الوطنيــة والدوليــة     - ١٠
 اجلــرائم ليــشملليــة بالهــاي توســيع نطــاق حتقيقهــا  هيديــة الثالثــة يف احملكمــة اجلنائيــة الدو التم

 ويف كـوت ديفـوار، اسـتأنفت احملكمـة العـسكرية          .٢٠٠٢كوت ديفوار منـذ عـام        املرتكبة يف 
مــــارس يف دعــــاوى مقامــــة  /آذار ٢عملــــها يف أبيــــدجان وبــــدأت جلــــسات االســــتماع يف  

األمن السابقة والـشرطة بـسبب جـرائم ارُتكبـت خـالل            شخصا من قوات الدفاع و     ١٣٤ ضد
 .األزمة، فضال عن دعاوى مقامة ضد تسعة أعضاء يف القوات اجلمهورية لكوت ديفوار

  
 األميناجلانب     

ــة األمنيــة عمومــا، اســتمرت جهــات متعــددة يف التــسبب بأحــداث       - ١١ رغــم حتــسن احلال
 وواصـلت   .الـضعف الـيت يعيـشها املـدنيون       خمتلف أحناء البلد، مما يـسلط الـضوء علـى حالـة              يف

 .عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار ارتكاب أحداث أمنية وانتـهاكات حلقـوق اإلنـسان             
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وورد مــا يفيــد بــأن تلــك العناصــر تورطــت يف صــدامات بــني اجملتمعــات احملليــة يف آرا بغــرب    
ثالثــــة فربايــــر، ممــــا أســــفر عــــن مقتــــل / شــــباط١٣ إىل ١١كــــوت ديفــــور يف الفتــــرة مــــن 

 : علـى النحـو التـايل       ووقعت أحـداث أخـرى     . شخصا على األقل جبروح    ١٩وإصابة   أشخاص
ــة      / شــباط٢٧يف  ــام عناصــر القــوات اجلمهوري ــدجان، حينمــا قُتــل شــاب عنــد قي ــر يف أبي فرباي

فربايـر يف سـيغيال، عنـدما أطلـق         / شـباط  ٢٩ ويف   ؛لكوت ديفـوار بـالرد خـالل أحـد األحـداث          
ــاريــة الأحــد عناصــر القــوات اجلمهو   ــل اثــنني مــن املــدنيني   مر علــى حــشد وتــسبب يف   ن  ؛قت

مـارس بــالقرب مــن دالــوا، نتيجــة لقيــام أحــد عناصــر القــوات اجلمهوريــة بــإطالق  /آذار ٣ ويف
 .النار خالل نزاع بني شخصني من إحدى القرى مما تسبب يف إصابة خطرية ألحدمها

لتحسني األمن ووضـع حـد      واستجابة هلذه األحداث، اختذت احلكومة خطوات هامة          - ١٢
 وأعــادت احلكومــة تنــشيط الــشرطة العــسكرية ونــشرت .لعــدم االنــضباط وســط قــوات األمــن

ــوا     ــه؛ ومــن املقــرر نــشر وحــدة أخــرى يف دال ــها يف أبيــدجان وبواكي  واســتمرت .وحــدات من
كذلك اجلهود الرامية إىل إعادة أفراد القوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار إىل الثكنـات وإنـشاء                  

 ويف الوقــت نفــسه، عــززت القــوات . خمتلطــة حملاربــة أعمــال االبتــزاز بالتهديــد والعنــفوحــدة
 .اجلمهورية انتشارها يف الغرب، يف حني سُتنشر كتيبة أخرى يف املنطقة احلدودية مع غانا

ــة وأعمــال ســطو مــسلح إىل         - ١٣ ــة هبجمــات عنيف ــام عناصــر مــسلحة جمهول كمــا أدى قي
 وأُبلغ عن وقوع ثالثة حـوادث منفـصلة         .يف صفوف املدنيني  سقوط عدد من القتلى واجلرحى      

مــارس عنــدما قامــت / آذار٨فربايــر و / شــباط١٩ و ٣علــى الطريــق بــني بواكيــه وكــاتيوال يف 
عناصر مسلحة جمهولـة بـاهلجوم علـى مركبـات، ممـا أسـفر عـن مقتـل سـبعة أشـخاص وإصـابة                        

فربايـر،  / شباط ٩هولة يف    وخالل هجوم قامت به عناصر مسلحة جم       .أشخاص عديدين جبروح  
يف قرية زيبابو يابلو بالقرب من دويكويه، قتلت عناصر مسلحة جمهولة ثالثة مدنيني، يف حـني                

فربايـــر، قُتـــل / شـــباط١٩ ويف . مـــرتال٢٥ شـــخص وأُحـــرق أكثـــر مـــن ٤٠٠مت تـــشريد حنـــو 
شخصان وأصيب أشخاص آخرون جبروح عند قيـام عناصـر مـسلحة جمهولـة مبهامجـة جمموعـة            

 .األشــــخاص كــــانوا يف ســــبيلهم إىل اجتمــــاع سياســــي يف اجلــــزء الغــــريب مــــن البلــــد  مــــن 
فرباير، هامجت مخسة عناصر مسلحة جمهولة قرية زريغلـو يف املنطقـة احلدوديـة              /شباط ٢١ ويف

 .مع ليربيا، وقتلت ستة أشخاص وأصابت أشخاصا عديدين جبروح

جهـات العنيفـة بـني اجملتمعـات        كذلك شهدت األشهر األوىل مـن الـسنة زيـادة يف املوا             - ١٤
ينـاير،  / كـانون الثـاين    ٤احمللية، غالبا يف وسط البلد، حيث مشلت مواجهات يف بييت غيغلو يوم             

ــوم   ــا ي ــاين ٥ويف دوبي ــوم     / كــانون الث ــه ي ــالقرب مــن دويكوي ــو ب ــوا زي ــاير، ويف ت  كــانون ٦ين
 شخــصا، ١٦مقتــل ينــاير، ممــا أســفر عــن / كــانون الثــاين١٥ينــاير، وقــرب غــانيوا يــوم /الثــاين
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 وُجـرح أربعـة أشـخاص    .، وإحـراق عـدد مـن املنـازل     جبروح أشخاص عديدين آخرين  إصابةو
) الــدوزو (بــالقرب مــن دالــوا خــالل مواجهــة بــني الــسكان احمللــيني والــصيادين التقليــديني          

ــاين  ٧ يف ــة أشــخاص يف   /كــانون الث ــل أربع ــاير، يف حــني قُت ــان    ين ــن م ــالقرب م ــو ب ــة تويه  قري
اير، حيث يقال أن ذلك كان انتقامـا لقتـل اثـنني مـن مـواطين بوركينـا فاسـو                    فرب/شباط ١٦ يف

 وأُبلغ عن وقوع صدامات أيضا حول أبيـدجان، يف غـويهييبلي      .يف قرية جماورة يف وقت سابق     
 .ينـاير، ممـا أسـفر عـن دمـار ممتلكـات      / كـانون الثـاين   ٩ينـاير ويف أياميـه يف       / كانون الثـاين   ٦يف  
غبوفيــل بــالقرب مــن أبيــدجان، أصــيب مخــسة أشــخاص جبــروح عنــد مــارس، يف أ/آذار ٥ ويف

 .بعنف يف مسألة خاصة) الدوزو(تدخل الصيادين التقليديني 

ووردت أنباء أيضا عن وقوع مواجهات بني املزارعني ومريب املاشية يف بيـومي بـالقرب                 - ١٥
شرت إىل قـرى    ينـاير وانتـ   / كـانون الثـاين    ٤من بواكيـه يف الـشمال، حيـث بـدأت املواجهـات يف              

ــوم    ــاورة يــ ــديكان اجملــ ــابرا وزيــ ــسو وغنــ ــاين ٢٢كونــ ــانون الثــ ــيدانيه  / كــ ــاير، وإىل واواســ ينــ
ووقـع صـدام    . فربايـر /يناير، وإىل أوديينيه يف أوائـل شـباط       / كانون الثاين  ٢٦واندوليساكيسو يوم   

ىل عــدد ينـاير يف توبـا يف اجلـزء الـشمايل الغـريب مـن البلـد، مث انتقـل إ        / كـانون الثـاين  ٢٠آخـر يف  
 .يت شخصائن األشخاص جبروح وعن تشريد حنو مالقرى اجملاورة وأسفر عن إصابة عدد م نم
  

 بعثة التقييم  -ثالثا   
ــرار جملــــس األمــــن     - ١٦ ــيم إىل  )٢٠١١ (٢٠٠٠وبعــــد صــــدور قــ ــة تقيــ ، أوفــــدت بعثــ

فرباير لوضع توصيات بـشأن التعـديالت الـيت         / شباط ١٧ إىل   ٦ديفوار خالل الفترة من      كوت
ن إجراؤهــا يف هيكــل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وقوامهــا مــع مراعــاة إجــراء  ميكــ

االنتخابات التشرعية، والتحـديات األمنيـة املاثلـة، والتقـدم احملـرز صـوب إعـادة بنـاء القـدرات                    
 وتألف املـشاركون مـن ممـثلني إلدارة عمليـات حفـظ الـسالم، الـيت قـادت أيـضا بعثـة                    .الوطنية

رة الدعم امليـداين، ومكتـب األمـم املتـدة لغـرب أفريقيـا، وإدارة الـسالمة واألمـن،                   التقييم، وإدا 
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وجمموعـة األمـم                

 .املتحدة اإلمنائية

 وتلقت بعثة التقيـيم إحاطـات إعالميـة تفـصيلية مـن عمليـة األمـم املتحـدة وفريـق األمـم                - ١٧
املتحدة القطـري، وأجـرت مـشاورات مـع طائفـة واسـعة مـن اجلهـات املعنيـة الوطنيـة والدوليـة،                       

 ليكـورن؛   ةيشمل أعضاء احلكومة؛ وقيـادة وكـاالت األمـن الوطنيـة والقـوات املـسلحة؛ وقـو                 مبا
فيهـا   وممثلني للجنة تقصي احلقائق واملصاحلة؛ وشركاء دوليني وإقليميني؛ وأحـزاب سياسـية، مبـا             

وقـام  . جلبهة الشعبية اإليفوارية احلاكم السابق؛ واجملتمع املدين؛ ومنظمـات غـري حكوميـة       حزب ا 
أعــضاء بعثــة التقيــيم أيــضا بزيــارة عــدد مــن املواقــع يف مجيــع أحنــاء البلــد، وأجــري تقيــيم خــاص   
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ملناطق احلدودية بني كوت ديفوار وليربيـا، باالشـتراك مـع ممـثلني مـن عمليـة األمـم املتحـدة،                     ا يف
 .وليربيا ثة األمم املتحدة يف ليربيا، وفريقي األمم املتحدة القطريني يف كوت ديفواروبع

 أسفرت مناقشات بعثـة التقيـيم مـع املـسؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم رئـيس الـوزراء          و  - ١٨
أصــحاب مــصلحة كــذلك  و، ومــدير مكتــب الــرئيس واتــارا، والــوزراء، ســوروالــسابق غّيــوم

ن تــسليط الــضوء علــى التقــدم الكــبري احملــرز منــذ التقيــيم املاضــي  وطنــيني ودولــيني آخــرين، عــ
 .، والــذي حــدث بــصفة خاصــة نتيجــة للمبــادرات الــيت اختــذهتا احلكومــة٢٠١١مــايو /أيــار يف

ــها        ــود إىل طبيعت ــدرجييا تع ــدأت ت ــيت ب ــد فتحــت  .وحــدث حتــسن ملحــوظ يف األحــوال ال  وق
لتــسارع، مــع حتــسن احلالــة األمنيــة املــصارف أبواهبــا مــرة أخــرى والنــشاط التجــاري آخــذ يف ا

 وجـرت االنتخابـات التـشريعية بطريقـة سـلمية عمومـا، وعـاد موظفـو الدولـة إىل              .أبيدجان يف
 وعـزز الـرئيس التعـاون اإلقليمـي         .أعماهلم، وعاد عدد كبري من النازحني والالجئني إىل بيوهتم        

دت املناقـشات أيـضا       وأكـ   .ةوالدويل وأنشأ اللجنـة املعنيـة بـاحلوار وتقـصي احلقـائق واملـصاحل             
ــا يف      أن ــيت مت بياهن ــة، وال ــيت حــددهتا احلكوم ــات ال ــرالاألولوي ــشرين، تقري ــامن والع ــؤرخ  الث  امل
 .، ال تزال سارية)S/2011/387 (٢٠١١يونيه /حزيران ٢٤

وعلى الرغم من هذا التقدم امللحوظ، أكد احملاورون أن البلد ال يزال يواجـه حتـديات                  - ١٩
ن احلالـة   ي ووصـف مجيـع احملـاور      .كبرية، خاصة فيما يتعلق باحلالة األمنية العامـة       هامة وأخطارا   

األمنيـة بأهنـا هـشة، ورأى الـبعض أن التحـديات هتـدد بعكـس مـسار التقـدم احملـرز منـذ انتــهاء            
ــرب حمــاورون حكوم  .األزمــة الــيت أعقبــت االنتخابــات    جهــات أخــرى  مــن  ويــون كمــا أع

اشـــئة علـــى الـــصعيد دون اإلقليمـــي مـــن قبيـــل االجتـــار    التهديـــدات الن تلـــكالقلـــق إزاء عـــن
عـدم  ل تهديدات اليت تنتقل إىل البلد نتيجة     باملخدرات، والقرصنة، واجلرمية املنظمة، فضال عن ال      

 البلدان اجملاورة، مع التشديد يف الوقـت نفـسه علـى القـدرات احملـدودة لوكـاالت            يفاالستقرار  
  .األمن اإليفوارية إزاء تلك التهديدات

وشــدد حمــاورون وطنيــون علــى أن وجــود عمليــة األمــم املتحــدة يف البلــد يظــل أمــرا       - ٢٠
 وشـدد احملـاورون   .غىن عنـه وأن أي ختفـيض يف أنـشطة العمليـة سـيكون أمـرا سـابقا ألوانـه               ال

بــصفة خاصــة علــى أن اســتمرار وجــود عــدد كــبري مــن حفظــة الــسالم التــابعني لعمليــة األمــم   
ــة يتــ    ــا للحكوم ــسائدة      املتحــدة دعم ــة ال ــصدي للتحــديات األمني ــة للت ــة حيوي ــة بأمهي سم بأمهي

 .والتهديدات املاثلة أمام استقرار البلد
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 احلالة األمنية  -ألف   
رغم حتسن األمن يف أبيدجان، قُـدِّر أن املهـددات أصـبحت أكثـر انتـشارا وتـدهورت                    - ٢١

دولـة ويـتم فيهـا تـداول        احلالة األمنية يف أجزاء أخرى من كوت ديفوار تـضعف فيهـا سـلطة ال              
ــات كــبرية  ــضباط وســط     .األســلحة بكمي ــة لتحــسني االن ــيت اختــذهتا احلكوم ــدابري ال  ورغــم الت

 .القوات املسلحة، تظل القوات اجلمهورية لكوت ديفوار تواجه حتديات وتفتقـر إىل التجـانس             
وريـة   عنصر من العناصـر املرتبطـة بـالقوات اجلمه   ٤٠ ٠٠٠ويكتنف عدم اليقني مستقبل قرابة  

لكــوت ديفــوار، وهــي عناصــر مت جتنيــدها غالبــا ألغــراض حمــددة يف الفتــرة الــيت ســبقت انتــهاء  
 وهناك أيضا قلق متنامٍ إزاء عدم االستقرار احملتمل أن تسببه عناصر منتسبة إىل الـرئيس                .األزمة

 . إىل بلدان املنطقة دون اإلقليمية، خالل األزمة وبعدها، فرت،السابق غباغبو

اك أيضا عدد متزايد من االشتباكات يف بني القوميات يف مجيع أرجاء البلد، وهـو               وهن  - ٢٢
ما من شأنه أن يتطور إىل نزاعات واسعة النطاق مـا مل ُتعـاجل أسـبابه اجلذريـة الكامنـة، خاصـة                      

ــازة األراضــي  ــوترات    .مــسائل حي ــادة حــدة الت  ومــن املتوقــع أن تــؤدي عــودة الالجــئني إىل زي
شار األســلحة يف زيــادة معــدل اجلــرائم العنيفــة، مــن قبيــل أعمــال الــسطو   وأســهم انتــ.القائمــة

املسلح، والنهب، واالبتزاز بالعنف أو التهديد، مبا يف ذلك اجلرائم اليت يرتكبـها أفـراد القـوات                 
 .اجلمهورية لكوت ديفوار وعناصر مسلحة أخرى

 أعـداد   وتظل احلالة هشة بصفة خاصـة يف غـرب كـوت ديفـوار حيـث يـشكل وجـود                    - ٢٣
ــاربني الـــسابقني، واملليـــشيات، والـــصيادين     كـــبرية مـــن األســـلحة، والعناصـــر املـــسلحة، واحملـ

 ووقعـت  .در للقلـق البـالغ    ا، وكذلك املنافسة على التحكم يف املوارد، مـص        )الدوزو(التقليديني  
 ويظــل .غالبيــة األحــداث يف الغــرب، رغــم أن انعــدام األمــن ازداد يف أجــزاء أخــرى مــن البلــد 

إنفـاذ القـانون غـري فعـال، رغـم وجــوده يف مجيـع أرجـاء البلـد، وال تـزال حتـت املنــاطق           نـشاط  
 .خاضعة حلماية صيادي الدوزو، وهو ما يزيد من انعدام األمن

وأصبحت احلالـة فيمـا يتـصل بالـدوزو مـصدرا للقلـق نتيجـة لألزمـة األخـرية وانتـشار                  - ٢٤
 عنصر تدعي أهنا مـن الـدوزو   ١٠ ٠٠٠و   وترد أنباء أن هناك اآلن عناصر عددها حن        .األسلحة

دوزو قبــــل األزمــــة مل يتجــــاوز أو ينظــــر إليهــــا علــــى أهنــــا كــــذلك، يف حــــني أن عــــدد الــــ 
 ويـستخدم بعـض مـن يـدعون         .ص، مما يثري الفزع والبلبلة وسط السكان احمللـيني        شخ ١ ٠٠٠

ن األسـلحة   أهنم من الدوزو األسلحة األوتوماتيكية، رغم أن الدوزو تقليـديا ال يـستخدمون مـ              
  .سوى الرماح أو بنادق الصيد الطويلة
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 يف املناطق احلدوديةاألمنية احلالة     

 .تظل حدود كوت ديفوار سهلة االختراق وغري خاضعة للرقابة يف أجزاء كبرية منـها               - ٢٥
وتشكل احلالة على املنطقة احلدودية املباشرة مع ليربيا مصدرا للقلـق بـصفة خاصـة، نظـرا ألن                  

وجود العناصر املسلحة، مبا يف ذلك احملاربون السابقون، واألسـلحة، وكـذلك التنقـل              استمرار  
غــري اخلاضــع للرقابــة عــرب احلــدود، وأنــشطة التــهريب غــري املــشروعة، كــل ذلــك يظــل يهــدد     

 كــذلك يــؤدي التعــدين غــري .اســتقرار كــوت ديفــوار وليربيــا واملنطقــة دون اإلقليميــة بأســرها 
 .دية إىل حوادث عرب احلدوداملشروع يف املناطق احلدو

والقدرات املتاحة للسلطات الوطنية يف كل من كـوت ديفـوار وليربيـا أقـل ممـا ميكنـها            - ٢٦
من السيطرة الفعالة على تنقل األشخاص والسلع والتصدي للتحديات األمنية مبحـاذاة احلـدود              

يجـة لـسوء حالـة     كـثريا مـا يـصعب الوصـول إليهـا نت     الـيت  كيلـومتر، و ٧٠٠اليت يتجاوز طوهلـا    
الطــرق، والغطــاء النبــايت الكثيــف علــى ضــفاف األهنــار، وألن غالبيــة عمليــات عبــور احلــدود    

 وقامت بعثة التقييم بزيارة نقطتني رمسيـتني لعبـور   .حتدث من خالل نقاط العبور غري املشروعة     
 احلدود، والحظت وجود مـوظفي اهلجـرة الليـربيني وأفـراد أمـن وطنـيني آخـرين علـى اجلانـب                
الليربي من احلدود، يف حني مل يكن هناك دليـل يـذكر علـى وجـود هيكـل للـهجرة أو لتنظـيم                   

 .احلدود على جانب كوت ديفوار

ورغم اإلرادة السياسية اليت أعرب عنها على أعلى مستوى يف كوت ديفـوار وليربيـا،                 - ٢٧
ــة يف أي مــن البلــدين ملعاجلــة مــسائل     أمــن احلــدود، مل يــتم حــىت اآلن وضــع اســتراتيجية وطني

 ، وبـصفة عامـة    . وكذلك مـسألة احملـاربني الـسابقني اإليفـواريني والليـربيني           ،بطريقة أكثر مشوال  
ــة        ال ــة اإليفواري ــة واألمني ــسلطات املدني ــات التعــاون بــني ال ــدر حمــدود مــن آلي يوجــد ســوى ق

ــصا      ــي، وهــي جتــري االت ــستوى احملل ــى امل ــة عل ــة املعني ــى أســاس احلاجــة   والليربي ــها عل الت بين
 .سياق العمليات اليت تنظمها عمليتا حفظ السالم يف أو

واجتمعت بعثـة التقيـيم أيـضا بعائـدين يف كـوت ديفـوار وكـذلك بالجـئني إيفـواريني                      - ٢٨
ــا  يف ــسلطات     .خميمــات بليربي ــة يف ال ــدام الثق ــدام األمــن وانع ــون إىل مــسائل انع  وأشــار الالجئ

متلكـات، وعـدم وجـود مـساعدة لعمليـات      الوطنية، وحمدودية الوصول إىل األراضي، وفقـد امل  
العودة، وبطء التقدم يف املساعدة على العودة إىل الوطن، بوصـفها عوامـل حتـول دون عـودهتم            

 ورغم ذلـك، حـىت اآلن عـادت غالبيـة الالجـئني             .إىل مناطقهم األصلية يف غرب كوت ديفوار      
جـئ إيفـواري يف ذلـك      ال ٧٠ ٠٠٠ حنـو    رغم بقاء بصورة تلقائية إىل كوت ديفوار من ليربيا،        

 وشــكل اخنفــاض املــساعدة . يف املائــة منــهم يف جمتمعــات حمليــة مــضيفة٥٠البلــد، حيــث يظــل 
ــرة   ــة إىل الالجــئني يف الفت ــنيالغذائي ــسمرب / كــانون األولب ــر /شــباطو ٢٠١١دي ، ٢٠١٢فرباي
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 وزاد  نتيجة للنقص يف التمويل، عبئـا إضـافيا علـى الالجـئني، واجملتمعـات املـضيفة، والعائـدين،                 
 .من تنقالت الالجئني دون رقابة عرب احلدود

وشــكك بعــض الالجــئني يف املخيمــات مــن املــرتبطني بــشكل وثيــق بالنظــام الــسابق،     - ٢٩
فــيهم احملــاربون الــسابقون، والــذين يبــدو أهنــم ميارســون نوعــا مــن النفــوذ علــى الالجــئني،   مبــن
 وشـكل افتقـار   . واحلكومة احلالية٢٠١٠شرعية نتيجة االنتخابات الرئاسية اليت جرت عام        يف

ــرز      ــى الف ــدرهتا عل ــديا ملق ــدرات حت ــة إىل الق ــة الليربي ــد وصــوهلم،    احلكوم ــال لالجــئني عن  الفع
، وهـي سـتحتاج إىل مزيـد         بينـهم   احملاربني السابقني   الفرز بغرض الكشف عن وجود     يشمل مبا

 .من الدعم للقيام بذلك

لـذين جلـأوا إىل ليربيـا خـالل األزمـة أو بعـدها            ويبدو أن جمموعات احملاربني السابقني ا       - ٣٠
ــى شــبكاهتا   ــد حافظــت عل ــة      .ق ــضيفة يف املنطق ــاهتم امل ــوا داخــل جمتمع ــضا أهنــم ظل ــد أي  ويعتق

احلدودية، وهي تتألف بالدرجة الرئيـسية مـن أشـخاص مـن اجملموعـات اإلثنيـة نفـسها وكـثريا                    
 .تشمل أشخاصا يرتبطون معهم بعالقات قرابة وثيقة ما

 فرد دخلوا إىل كـوت ديفـوار        ٣ ٠٠٠ـ  ُيجهل مكان حماربني أجانب يقدر عددهم ب      و  - ٣١
 .خالل األزمة، بصفة رئيسية من ليربيـا، رغـم االعتقـاد بـأن بعـضهم موجـود ضـمن الالجـئني                    
 .ومل يعد آخرون إىل بلداهنم األصلية ويعتقـد بـأهنم بقـوا يف كـوت ديفـوار أو مبحـاذاة احلـدود                     

 ورغـم   .لحة خمبـأة يف املنـاطق احلدوديـة بـني كـوت ديفـوار وليربيـا               وأُبلغ أيـضا عـن وجـود أسـ        
 علــى أن ذلــك لــيس ســوى جــزء صــغري بعــض األســلحة قــد وجــد هنــاك، هنــاك مؤشــرات  أن
 .األسلحة اليت يعتقد أهنا خمبأة يف منطقة احلدود من

 شخــصا، ينتمــون بــصفة رئيــسية ٨٨، مت يف ليربيــا احتجــاز ٢٠١١أبريــل /ويف نيــسان  - ٣٢
كوت ديفوار، يشتبه يف أهنم من العناصر املسلحة، ويظل إيفواريـان منـهم قيـد االحتجـاز،                 إىل  

 وأُفــرج عــن احملتجــزين اآلخــرين    .فــضال عــن ثالثــة ممــن يــشتبه يف أهنــم مرتزقــة مــن ليربيــا        
 إيفواريـا، حمتجـزين     ٣٩ شخـصا، مـن بينـهم        ٤٣إضافة إىل ذلـك، يظـل       و .مارس/آذار ١٣ يف

 يف زويدرو، بتهمة االنتماء إىل املرتزقـة، يف حـني أنـه ألقـي              ٢٠١١نيه  يو/احتياطيا منذ حزيران  
 مت حبـسهم  ٢٠١٢ينـاير  / إيفواريـا يف كـانون الثـاين   ٧٣القبض على جمموعة أخرى تتألف من     

 .فرباير/ شباط٢٠بالتهم نفسها، إال أنه مت إطالق سراحهم يف 

تحـــديات األمنيـــة الـــيت تواجـــه الوأقـــر مجيـــع احملـــاورين بالبعـــد اإلقليمـــي لغالبيـــة هـــذه   - ٣٣
وشـدد  .  وشددوا على ضـرورة زيـادة التعـاون يف املنطقـة دون اإلقليميـة ملعاجلتـها                ،ديفوار كوت

احملــاورون أيــضا علــى أمهيــة االســتفادة مــن اآلليــات اإلقليميــة القائمــة، مبــا فيهــا اتفاقيــة اجلماعــة   
ألسـلحة اخلفيفـة وذخائرهـا وغريهـا        االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الـصغرية وا        
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مــن املــواد ذات الــصلة، وخطــة العمــل اإلقليميــة للجماعــة االقتــصادية لغــرب أفريقيــا مــن أجــل    
رميـة املنظمـة وتعـاطي املخـدرات        التصدي لتفـاقم مـشكلة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات واجل             

 املبـادرات الـيت تقودهـا       غرب أفريقيا، ومبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا املتـصلة هبـا، فـضال عـن                  يف
بلــدان احتــاد هنــر مــانو، ملعاجلــة املــشكلة املتــصاعدة املتمثلــة يف االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات  

وينبغي أيضا أخـذ اجلوانـب   . وإساءة استخدامها، يف الوقت الذي تتم فيه تنمية القدرات الوطنية    
ومــسائل حيــازة األراضــي،   دون اإلقليميــة يف احلــسبان عنــد معاجلــة مــسائل بطالــة الــشباب،       

ورأى . واالنتعاش املبكر واملساعدة اإلنسانية، واملصاحلة، وأمن اجملتمعات احمللية، ونـزع الـسالح           
 فـضال عـن رئاسـة الـرئيس         ،يع التدرجيي للوضـع يف كـوت ديفـوار        بعض احملاورين أنه ميكن للتطب    

 غـرب أفريقيـا، إتاحـة فرصـة         واتارا هليئة رؤساء الدول واحلكومات يف اجلماعة االقتصادية لدول        
 .اإلقليمية هامة للتصدي هلذه األخطار األمنية والتهديدات الناشئة للمنطقة دون

  
 سالمة املوظفني وأمنهم    

ــة الـــيت أعقبـــت       - ٣٤ ــهاء األزمـ ــذ انتـ ــدة منـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــالمة وأمـــن مـ حتـــسنت سـ
ــة األ   .االنتخابــات منيــة غــري املــستقرة   ومــع ذلــك، تظــل التحــديات ماثلــة خاصــة بــسبب احلال

والقدرة احملدودة لقوات األمن اإليفوارية على كفالة احلمايـة الفعالـة للـسكان ومـوظفي األمـم                 
 للجرمية، خاصـة أعمـال الـسطو         ضحية  موظفو األمم املتحدة وممتلكاهتا    قع وغالبا ما ي   .املتحدة

 .املسلح والسطو على املنازل
  

 ةاحلالة السياسية واحتماالت املصاحل  -باء   
رغــم أن النتــائج مل تعلــن بعــد يف دائــرتني انتخــابيتني، ُعقــدت اجللــسة األوىل للجمعيــة   - ٣٥

 وستضطلع اجلمعية بدور هام يف متثيل الشعب وكفالة قـدر أكـرب             .مارس/الوطنية يف شهر آذار   
من احلكم الدميقراطي، بسبل منها اعتماد تـشريعات مـن أجـل اإلصـالحات الرئيـسية ومعاجلـة        

 .ل حيازة األراضياجلذرية لألزمة من قبياألسباب 

وقـت   تزامها بإجراء انتخابات حملية يف    كذلك كررت السلطات الوطنية اإلعراب عن ال        - ٣٦
، وهو ما سيشكل فرصة هامة لتوسـيع نطـاق التـشكيلة الـسياسية وتعزيـز              ٢٠١٢متأخر من عام    

تة مراســيم صــادرة بــني مــارس، ألغــت احلكومــة ســ/ آذار٧ويف . احلوكمــة علــى املــستوى احمللــي
ــة  ٢٠١٠ و ٢٠٠١عــامي  ــشاء قراب ــق بإن ــذلك املقاطعــات إىل   ١ ٠٠٠ وتتعل ــة، لتعــود ب  مقاطع

 مقاطعـة، وهـو العـدد الـذي كـان قائمـا عنـد إجـراء آخـر انتخابـات                   ١٩٧عددها األصلي البالغ    
 وشددت السلطات الوطنية علـى ضـرورة قيـام األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا         . ٢٠٠٠بلديات يف عام    

 .االنتخابات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بتوفري الدعم اللوجسيت لتلك
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ويتـسم املنــاخ الــسياسي يف كــوت ديفــوار باالســتقطاب، مــع متثيــل هامــشي ألحــزاب    - ٣٧
 وأكد معظم احملاورين على أن من األمهيـة مبكـان بالتـايل التوصـل               .املعارضة يف اجلمعية الوطنية   
 . االستيعاب السياسيإىل شكل ما من أشكال

ومع بقاء أعداد كبرية من أعضاء احلزب احلاكم الـسابق يف املنفـى، نـشأت اخلالفـات                   - ٣٨
ن رغبتــه يف االخنــراط يف العمــل   ورغــم أن الــبعض أعــرب عــ .بــني أطــراف املعارضــة يف البلــد 

ة وضـع   احلكومة واملشاركة يف االنتخابات احمللية، يواصـل حـزب اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـ               مع
شروط لذلك، مبا يف ذلك إطالق سـراح مـسؤويل احلـزب رفيعـي املـستوى احملتجـزين، وإلغـاء                    

 ويف اجتماعـات    .أوامر القبض الصادرة ضد من هم يف املنفى، واإلفراج عن األرصـدة اجملمـدة             
 مع بعثة التقييم، أثار ممثلو املعارضة السياسية شواغل إزاء قيام عناصر تابعة للقوات اجلمهوريـة              
ــة،          ــسياسية واإلثني ــاهتم ال ــسبب ارتباط ــات ضــدهم ب ــة وهجم ــال انتقامي ــوار بأعم لكــوت ديف

 ورأى بعضهم أن عملية األمـم املتحـدة مل تفعـل            .ذلك أعمال االعتقال والقتل العشوائية     يف مبا
ــة حلمايتــهم مــن قــوات األمــن اإليفواريــة، خاصــة خــالل املظــاهرات     ــوا .مــا فيــه الكفاي  وأعرب

دم وجود حيز سياسي للمعارضـة ومـا رأوا أنـه غيـاب حلريـة التجمـع وحريـة                   القلق إزاء ع   عن
 وشددوا أيضا على ضرورة بذل احلكومة جهودا لتحقيـق العدالـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم                   .التعبري

 .اليت ارتكبتها مجيع األطراف خالل األزمة وحملاربة الفساد يف صفوفها

ــة أخــرى، الحــظ ممثلــو التحــالف احلــ     - ٣٩ اكم أن العديــد مــن املعارضــني يظلــون  ومــن ناحي
أن وســـائط اإلعـــالم احلكوميـــة بـــأيـــضا ســـاد رأي و. يـــشككون يف شـــرعية الـــرئيس وحكومتـــه

حتسنت من حيث املعايري املهنية واحلياد، باملقارنة مع الفترة اليت سبقت األزمة وخالل األزمة،               قد
 .للمشاعر بيانات املؤججةرغم أن بعض وسائط اإلعالم املرتبطة باملعارضة واصلت نشر ال

  
 املصاحلة والوئام االجتماعي    

بــدأت اللجنــة املعنيــة بــاحلوار وتقــصي احلقــائق واملــصاحلة أعماهلــا حتــت رئاســة رئــيس      - ٤٠
ورغـم عقـد اللجنـة    . الوزراء السابق شارل كونان باين، بدعم من الشركاء اإلقليميني والـدوليني         

وشرقه، فإن أنشطتها ركزت حـىت اآلن علـى أبيـدجان    بعض االجتماعات األولية يف غرب البلد  
. جلنـة حمليـة   ٣٦مع أن من املقرر هلا أن تزيد أنـشطتها علـى املـستوى احمللـي، بـسبل منـها إنـشاء           

وعلى الصعيد احمللي، فإن جلان اإلنذار املبكر والتوعية الـيت أُنـشئت حتـت سـلطة وزارة الداخليـة                   
دين، قامـت   املـ تمـع   اجملسياسية، و الحزاب  األلية، و احملطات  سلالتقليديني، و الزعماء  الوتألفت من   

  .املواقع بدور كبري يف معاجلة الرتاعات احمللية وخفض التوترات يف عدد من
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ــى         - ٤١ ــزى علـ ــصاحلة ذات مغـ ــق مـ ــد يف حتقيـ ــدم بعـ ــرز تقـ ــود، مل ُحيـ ــذه اجلهـ ــم هـ ورغـ
 مـسائل مـن قبيـل        وتظـل األسـباب اجلذريـة لعـدم االسـتقرار علـى حاهلـا كمـا أن                 .مستوى أي

املسائل احمليطة باملواطنة، واحلـصول علـى األراضـي، والـسيطرة علـى املـوارد الوطنيـة، والتنميـة                   
 االجتماعية غري املتوازنـة، والبطالـة، خاصـة بطالـة الـشباب، تظـل تـثري الرتاعـات                   -االقتصادية  

اصـلت األمـم املتحـدة       وو .احمللية عرب البلد مما يتسبب يف وقوع صدامات بني اجملتمعـات احملليـة            
دعم جهود املصاحلة على الصعيد الوطين وعلى الصعد احملليـة، وتنفـذ يف الوقـت نفـسه أنـشطة                   

 .لتحقيق أمن اجملتمعات احمللية واحلد من العنف
  

 حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية   -جيم   
اءات مـوجزة؛   اإلعدامات بإجر : إن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك         - ٤٢

والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالغتـصاب؛              
ــى املمتلكــات        ــالعنف واالســتيالء عل ــد ب ــزاز بالتهدي ــسفيان؛ واالبت ــال واالحتجــاز التع واالعتق

ل العناصــر اخلاصـة بـالقوة؛ واالحــتالل غـري املـشروع للمبــاين اخلاصـة، يـستمر ارتكاهبــا مـن قبـ        
املسلحة، مبا يشمل عناصر تنتمي إىل القوات اجلمهورية لكوت ديفوار والعناصر املسلحة غـري              

 ويـستمر تعـرض النـساء       .املدربة املرتبطة هبا، وعناصر الدوزو، وغري ذلك من العناصر املسلحة         
واألطفــال للعنــف اجلنــسي واجلنــساين، يف حــني تظــل احلالــة العامــة لألطفــال تــشكل مــصدرا    

 وتستمر حالة اإلفالت من العقاب، جزئيا نتيجة لنـواحي القـصور يف النظـام القـضائي،                 .للقلق
 .مبا يف ذلك انعدام املوارد وحمدودية فرص الوصول إىل العدالة

ــة         - ٤٣ ــساءلة، وال ســيما اخللي ــسري امل ــضائية لتي ــضائية وغــري ق ــات ق ــة آلي ــشأت احلكوم وأن
 اللـذان واجـه تـشكيلهما وأسـاليب عملـهما           قيـ قنيـة للتح  ة بالتحقيق واللجنـة الوط    اخلاصة املعني 

 تقـوم بوضـع     قيق ومثة شواغل إزاء أن جلنة التح      .قدرا من النقد على الصعيدين الوطين والدويل      
الصيغة النهائية لتقريرها دون أن تكون قد دونت مجيـع اجلـرائم ذات الـصلة مـن خـالل حتقيـق               

يز حقوق اإلنـسان ومحايتـها يظـالن يـشكالن           وشدد احملاورون احلكوميون على أن تعز      .شامل
 .أولوية، إىل جانب إنشاء نظام نزيه ومنصف للعدالة، وهو ما يتسم باألمهية للمصاحلة

 الـذين وجـه هلـم املـدعون العـامون           ١٤٨وحىت هذا التاريخ، فإن مجيع األشـخاص الــ            - ٤٤
بـات ينتمـون إىل نظـام       الوطنيون اهتامـات بارتكـاب جـرائم خـالل األزمـة الـيت أعقبـت االنتخا               

عدالـة متيـل    ” يف اإلحـساس بوجـود        أكثـر   وأسهم ذلك  .الرئيس السابق غباغبو أو مرتبطون به     
 ومع ذلك، تنظر قطاعات مـن الـسكان،         . وبسيادة حالة إفالت من العقاب     “إىل جانب واحد  

الدوليــة خاصــة املعارضــة الــسياسية، إىل قــرار الــدائرة التمهيديــة الثالثــة يف احملكمــة اجلنائيــة         
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 بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل اجلرائم املرتكبة يف كوت ديفوار منذ عـام             ،فرباير/شباط ٢٢ يف
 . بوصفه خطوة إىل األمام صوب انتهاج أسلوب أكثر عدال يف إقامة العدل،٢٠٠٢

  
 احلالة اإلنسانية واالنتعاش االقتصادي  -دال   

 قــد عــادوا إىل مواطنــهم، يظــل رغـم أن معظــم الــسكان الــذين تــشردوا خــالل األزمــة   - ٤٥
 وال يزال مائـة ألـف مـن الـسكان مـشردين يف البلـد       .اآلالف من السكان يف حالة من الضعف     

 إيفــواري الجــئني يف البلــدان ٩٦ ٠٠٠ويظــل )  شــخص منــهم يف خميمــات١١ ٧٠٠يعــيش (
  املـساعدة  وتـؤدي عوامـل مثـل عـدم كفايـة     . منـهم يف ليربيـا  ٧٠ ٠٠٠اجملـاورة، حيـث يوجـد    

ــل وعــدم احلــصول علــى اخلــدمات      امل ــود التموي ــشتهم نتيجــة لقي ــدين وأســباب معي قدمــة للعائ
 حيــث ال يــزال تقــدمي ،األساســية إىل إعاقــة عمليــات العــودة املــستدامة، خاصــة يف غــرب البلــد

ــة حامســة      ــا ضــعفا تتــسم بأمهي  .املــساعدة اإلنــسانية إىل أشــد فئــات الــسكان واملــشردين داخلي
دي عمليات العودة إىل زيـادة حـدة التـوترات مـا مل يـتم خفـض تلـك                   املرجح أيضا أن تؤ    ومن

التوترات بإحراز تقدم صـوب تثبيـت االسـتقرار، ونـزع الـسالح، واملـصاحلة، واحلـصول علـى                   
اخلدمات االجتماعيـة، فـضال عـن التـصدي لظـاهرة اإلفـالت مـن العقـاب واألسـباب اجلذريـة                     

 ومـن املـرجح أن يظـل متويـل األنـشطة اإلنـسانية              .للرتاع، مبا يف ذلك مـسائل حيـازة األراضـي         
 ويف حـني أن املعونـة اإلنـسانية تظـل           .يشكل حتديا، ممـا يهـدد بزيـادة اإلضـرار بـاألمن الغـذائي             

ُتنــسق بــصفة رئيــسية مــن قبــل هيكــل دويل، ُتبــذل جهــود لالنتقــال تــدرجييا إىل تنــسيق تقــوده  
، ٢٠١٥ إىل ٢٠١٢ مـــن ألعـــواماحلكومـــة وأن يـــصحب ذلـــك وضـــع خطـــة تنميـــة وطنيـــة ل

 .تقوم احلكومة بالتحضري له ما وهو
  

 االنتعاش االقتصادي    

إضـافة إىل ذلـك، ُتبـذل       و .أُحرز قدر ملحوظ من التقدم على صـعيد االقتـصاد الكلـي             - ٤٦
جهود لتحسني ظروف كسب العيش، واحلصول على اخلدمات األساسية، والشروط الالزمـة            

 ويف هذا الصدد، يشكل وضع خطة تنمية وطنيـة خطـوة            .طنيةللعودة املستدامة، والقدرات الو   
 ويف الوقت نفسه، سيكون من الضروري تعزيز الشراكات والتنسيق، مـع جهـات منـها                 .هامة

 وستواصــل .القطـاع اخلـاص، لتكملـة جهـود احلكومــة يف جمـال االنتعـاش االقتـصادي والتنميـة        
 اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية،    األمم املتحـدة مـساعدة احلكومـة بـدعم حتـسني الوصـول إىل           

والــدمج املهــين وإجيــاد فــرص العمــل للــشباب، بــسبل منــها مــشاريع العمــل كثيفــة االســتخدام   
للعمالــة، وبــرامج النقــد مقابــل العمــل، والوصــول إىل فــرص العمالــة املــستقلة ويف إطــار تنظــيم 

  .ئتمان البالغ الصغراألعمال احلرة، إىل جانب عناصر التدريب املهين وفرص الوصول إىل اال
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 إعادة بناء القدرات الوطنية واستعادة سلطة الدولة  -هاء   
 إصالح قطاع األمن    

شـــدد احملـــاورون احلكوميـــون علـــى أن إصـــالح قطـــاع األمـــن يظـــل يـــشكل مـــسألة    -٤٧
أولوية حامسة، مع اإلقرار بأن بناء مؤسسات أمنية مستقلة وتتسم باملهنيـة واحليـاد عمليـة                 ذات

 ورغم اختاذ خطوات هامـة صـوب إعـادة تنظـيم            . أن تتم حتت قيادة وطنية      ينبغي ألجلطويلة ا 
ــن، ال يــزال جيــري وضــع التــصور الــوطين إلصــالح قطــاع األمــن           مؤســسات الــدفاع واألم

 .يتخذ اهليكل املؤسسي للمضي قدما بتنفيذ جدول األعمال يف ذلك اجملال شـكله النـهائي               ومل
التــصور عــن عمليــة للحــوار الــوطين الــشامل والتــشاوري والوضــع األمثــل هــو أن يــنجم ذلــك 

 .تنطوي، يف مجلة أمـور، علـى وضـع إطـار قـانوين تـضطلع فيـه اجلمعيـة الوطنيـة بـدور إشـرايف                      
غــضون ذلــك، تتخــذ احلكومــة عــددا مــن التــدابري للتــصدي للتحــديات املباشــرة يف قطــاع  ويف

 .األمن، بدعم من األمم املتحدة

حلكوميون إىل أن الرئيس واتارا يعتـزم املـشاركة بـشكل وثيـق أكثـر              وأشار احملاورون ا    - ٤٨
 وتنظر احلكومة أيضا يف اختاذ تدابري إضـافية لتعزيـز تنـسيقها للـشؤون               .يف إصالح قطاع األمن   

ــن    ــة وإصــالح قطــاع األم ــة الوطني ــسكان     .األمني ــني ال ــة ب  ويف ضــوء احلاجــة إىل اســتعادة الثق
بـني  ) اللقـاءات التفاكريـة للجـيش     (الـوزراء اجتماعـات     والقوات املسلحة، ينظم مكتب رئيس      

 .مؤسسات األمن وإنفاذ القانون، والسلطات احمللية، والسكان
  

 القوات املسلحة    

 مـــارس/لقـــوات اجلمهوريـــة لكـــوت ديفـــوار، املنـــشأة يف آذارليتــشكل القـــوام العـــام    - ٤٩
 ورغــم .ك عنــصر مــن قــوات الــدر١٥ ٠٠٠ عنــصر، مبــا يــشمل ٤٠ ٠٠٠، مــن حنــو ٢٠١١

اجلهـــود املبذولـــة ملعاجلـــة نـــواحي القـــصور، تظـــل القـــوات اجلمهوريـــة لكـــوت ديفـــوار قـــوة   
متناغمة تواجه حتديات ال يـستهان هبـا فيمـا يتـصل بالقيـادة والـسيطرة، وعـدم االنـضباط،                     غري

 وشددت قيادة القوات اجلمهورية لكوت ديفوار على أمهيـة إعـادة العـسكريني إىل               .والتجانس
 وأكدت القيادة أيـضا ضـرورة التـدريب وتنميـة           .تعزيز القيادة والسيطرة بني القوات    الثكنات ل 

 ومشلـت األولويـات األخـرى    .القدرات جلعل القـوات يف املـستوى الـالزم مـن النوعيـة واملهنيـة           
احلاجــة إىل زيــادة الرقابــة الفعالــة علــى احلــدود، وإنــشاء قــدرة حبريــة، وحتــسني إدارة األســلحة 

  .لبت مساعدة األمم املتحدة يف بناء ثكنات جديدة وتعمري املوجود منهاواملخزونات، وطُ
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رغم أن األعداد تظـل غـري        ( فرد ٤٠ ٠٠٠ أفراد يقدر عددهم بـ      إضافة إىل ذلك، هناك     - ٥٠
، مت جتنيــد معظمهــم حــسب احلاجــة خــالل األزمــة، ممــن يرتبطــون بــالقوات اجلمهوريــة )مؤكــدة

 حتت قيادة تلك القوات، رغم عدم اعتبارهم أفـرادا نظـاميني            لكوت ديفوار والذين وضعوا إمسيا    
 منطقـة  ١٨وتعتزم احلكومـة جتميـع هـؤالء األفـراد يف          . يف القوات املسلحة وال تدفع هلم مرتبات      

 ومـن املتـوخى    .عرب البلـد حيـث سيخـضعون إىل نـزع الـسالح وإجـراءات حتديـد اهلويـة والفـرز                   
ــد  ــة   ٢ ٠٠٠جتنيـ ــوات اجلمهوريـ ــهم يف القـ ــومنـ ــشكل   لكـ ــوار؛ وسيـ ــهم ١٥ ٠٠٠ت ديفـ  منـ

يسمى بقوة احتياطية للقيام باألنشطة اإلمنائية؛ وستنفذ عملية نزع السالح والتـسريح وإعـادة           ما
وطلبـت احلكومـة دعـم عمليـة        .  فـرد  ٢٣ ٠٠٠اإلدماج علـى البـاقني منـهم الـذين يبلـغ عـددهم              

 .كتل األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف بناء بعض مواقع التجميع
  

 الشرطة والدرك    

أُعيد نشر أفراد الشرطة والدرك يف معظم أجزاء البلـد إال أن فعاليتـهم أُعيقـت بـسبب                    - ٥١
ضعف اهلياكل األساسية واالفتقـار إىل التـدريب واللوجـستيات األساسـية، ال سـيما املركبـات                 

قيــادة ومعــدات االتــصاالت، وخاصــة خــارج أبيــدجان، فــضال عــن التــأثري املــستمر هلياكــل ال   
ــد  ــن البلـ ــزاء مـ ــسابقة يف أجـ ــاال .الـ ــن مث، يف بعـــض احلـ ــة   ومـ ــوات اجلمهوريـ ــل القـ ت، تواصـ

ديفوار أو العناصر املرتبطـة هبـا االضـطالع مبـسؤوليات إنفـاذ القـانون، ويـستمر خـالل                    لكوت
ذلك وقوع األحداث النامجة عن عدم الثقـة بـني القـوات اجلمهوريـة والـشرطة والـدرك، رغـم                 

 .ني األجهزة األمنيةحتسن العالقات ب

، فإن عمليـة مراجعـة مـشتركة قامـت هبـا          )S/2011/807( السابق   قريرتالوكما ذُكر يف      - ٥٢
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والـشرطة اإليفواريـة بنـاء علـى طلـب احلكومـة كـشفت                    

اء عــن وجــود حتــديات هامــة حتتــاج إىل املعاجلــة، ومنــها إعــادة هيكلــة الــشرطة الوطنيــة وإضــف  
الطابع االحترايف عليها وزيادة قدرهتا التشغيلية، وهو ما سيقتضي إعادة تأهيـل الوحـدات الـيت                

ــدات      ــدها باملعـ ــادة تزويـ ــة وإعـ ــالل األزمـ ــب خـ ــت للتخريـ ــسبة   .تعرضـ ــوى نـ ــك سـ  وال متلـ
 يف املائـة مـن وحـدات الـدرك املعـدات املالئمـة       ٢٠املائة تقريبا من وحدات الشرطة و     يف ٣٠

فة إىل ذلك، يظل التدريب يـشكل أولويـة مباشـرة شـأنه شـأن إعـادة تنـشيط                    إضاو .واألسلحة
 .شرطة البلديات لتعزيز القانون والنظام على الصعيد احمللي
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 مؤسسات سيادة القانون    

 منذ انتهاء األزمـة، يف حـني جيـري          ٢٢ والسجون الـ    ٣٧ مجيع احملاكم الـ      تشغيل عيدأُ  - ٥٣
ـــ العمــل إلعــادة فــتح مرافــق االحت  ــزال نــواحي  . املتبقيــة١١جــاز ال القــصور  ومــع ذلــك، ال ت

اجلهاز القضائي، مبا يشمل انعـدام املـوارد، والتـوافر احملـدود لـربامج العـون القـانوين، وبـطء                     يف
اإلجراءات القانونية وعدم كفاءهتا، وتسييس أفراد اجلهاز القضائي، وعدم كفايـة أنظمـة إدارة           

ــانون    القــضايا، وضــعف وعــي اجلمــاهري، وا   ــام النجــاح يف حفــظ الق ــة أم ــشكل عقب لفــساد، ت
ــدل   ــة الع ــام وإقام ــاد   .والنظ ــة مب ــسلطات الوطني ــدعم     واختــذت ال ــسائل ب ــذه امل رات ملعاجلــة ه

 وهنـاك  .عملية األمم املتحدة، بسبل منها وضـع اسـتراتيجية وطنيـة إلصـالح قطـاع العـدل                 من
رار وجـود حتـديات يف إدارة       أيضا مبادرات جيري تنفيذها إلصالح نظام السجون، رغـم اسـتم          
 .مرافق االحتجاز واالفتقار إىل القدرة على معاجلة نواحي القصور

  
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    

أقرت احلكومة بأمهية إجياد حل للعناصر غري املدربة اليت ارتبطت بـالقوات اجلمهوريـة                - ٥٤
لتسريح وإعادة اإلدماج، وإنـشاء قـوة       لكوت ديفوار خالل األزمة، بسبل منها نزع السالح وا        

 ومــع ذلــك، مل يــتم وضــع برنــامج وطــين شــامل لنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة    .احتياطيــة
اإلدمــاج ملعاجلــة الفئــات املــستهدفة األخــرى، مبــا يف ذلــك املليــشيات، ومــا يــسمى بالــدوزو،    

ــة   ــسلحة األجنبي ــذي      .والعناصــر امل ــامج ال ــك الربن ــود لوضــع ذل ــذل جه ــيتطلب،  وجيــري ب س
ــة مــسؤولة عــن ختطــيط الربنــامج وتنــسيقه وتنفيــذه     ــة وطني  وشــدد .كخطــوة أوىل، إنــشاء هيئ

احملاورون يف ليربيا أيضا على احلاجة إىل برناج فعال لنـزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج                
 ويف كـــوت ديفـــوار، حـــدد .يف كـــوت ديفـــوار بغيـــة تعزيـــز االســـتقرار يف املنطقـــة احلدوديـــة

 أهليـــة واضـــحة ملـــن ســـُيدرجون ن احلاجـــة املاســـة إىل قيـــام احلكومـــة بوضـــع معـــايرياحملـــاورو
برنامج وطين لنـزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج هبـدف حتديـد حجـم احلـاالت الـيت                    يف

ــار لكــل جانــب مــن جوانــب الربنــامج     وأعلنــت احلكومــة أن العــدد  .يــتعني وضــعها يف االعتب
 شــخص، مبــا يــشمل ٦٠ ٠٠٠د مــن ذلــك الربنــامج هــو  التقــديري للحــاالت الــيت قــد تــستفي 

 . فرد مرتبطني بالقوات اجلمهورية لكوت ديفوار٢٣ ٠٠٠

حلــاق الــيت ســتمنح ملــن يــشاركون  ومــىت قامــت احلكومــة بالبــت يف جمموعــة إعــادة اإل   - ٥٥
 نزع السالح، متتلك عملية األمم املتحدة الدراية الفنية والوسـائل الالزمـة ملـساعدة احلكومـة                يف

إال أن تلــك املــساعدة ســتكون حمــدودة مــن حيــث الوقــت احملــدد هلــا . يف عمليـة إعــادة اإلحلــاق 
ومما ال غىن عنه وضع حلول منسقة وطويلة األجل ومستدامة إلعادة إدمـاج احملـاربني               . ونطاقها

ويتسم ذلك بأمهيـة حامسـة بـالنظر        . السابقني يف كوت ديفوار، إال أن تلك احللول مل حتدد بعد          
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ورود أنبــاء بــأن بعــض احملــاربني الــسابقني الــذين مت تــسرحيهم يف إطــار الــربامج الــسابقة قــد  إىل 
، نظـرا لعـدم اسـتدامة عمليـة         ٢٠١١تسلحوا من جديد وانـضموا إىل القتـال الـذي جـرى عـام               

وبغية جتنب ذلك االحتمال يف املستقبل، سيتعني على احلكومة أن تضع برناجمـا             . إعادة اإلدماج 
وسـيكون  .  األجل إلعادة اإلدماج، ورمبـا يكـون ذلـك علـى أسـاس دون إقليمـي         شامال وطويل 

الدعم املقدم من شركاء كوت ديفوار الثنائيني وغريهـم مـن الـشركاء هامـا ألن األمـم املتحـدة                    
 .اهلام لن تكون هلا القدرة على متويل احلكومة أو مساعدهتا يف هذا املشروع

ــد    - ٥٦ ــك، شــرعت احلكومــة، ب ــة األمــم املتحــدة، يف   ويف غــضون ذل ــة عم مــن عملي عملي
ــشيات (رتع الــسالح ملقــاتلني ســابقني  خمصــصة لــ  ــردا، ١ ٦٤٠عــددهم ) معظمهــم مــن امللي  ف
 .٢٠١١أبريل / طلقة ذخرية منذ نيسان٢٢٠ ٢٦٥ قطعة سالح و ١ ٠٣٥فجمعت 

  
 بسط سلطة الدولة    

ــد، إال أن       - ٥٧ ــع أرجــاء البل ــاهتم يف مجي ــة واجب ــو الدول اهلياكــل األساســية  اســتأنف موظف
 وقـام املـسؤولون اإلقليميـون باسـتعادة سـلطاهتم      .املـدمرة واملـوارد احملـدودة تعيـق مـن فعاليتـهم      

تدرجييا، مبا يف ذلك سلطاهتم املتعلقة بالنظام العام، رغم أن ذلـك خيتلـف حـسب قـدرة قـوات          
األمن احملليـة املكلفـة      ويترأس املسؤولون اإلقليميون جلان      .األمن الوطنية املنتشرة يف كل منطقة     

ــصعيد احمللــي     ــى ال ــوفري األمــن عل ــسيق ت ــة تن ــادة القــوات   .بكفال ــون ق ــضم املــسؤولون احمللي  وي
اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار وقــادة قــوات الــدرك علــى الــصعيد احمللــي، وكــذلك ممثلــي اإلدارة   

 .احمللية، مبا يشمل مسؤويل اجلمارك

 وبـدأت إدارة الـضرائب يف إعـادة         .زانـة وأُحرز بعض التقـدم صـوب إعـادة توحيـد اخل            - ٥٨
ــوارد        ــة امل ــة املــسؤولني عــن مراقب ــشر ممثلــي اإلدارة احمللي ــها وخــدماهتا، وجيــري ن ــشاء هياكل إن

 ومت نشر مسؤويل اجلمارك يف نقـاط عبـور حدوديـة متعـددة علـى        .الطبيعية يف مجيع أحناء البلد    
رون إىل القدرات واألعداد الكافيـة    طول احلدود مع بوركينا فاسو ومايل وغينا، رغم أهنم يفتق         

 ويف تزامن مع ذلك، ترد أنباء بأن عناصر تابعة للقوات اجلديدة السابقة تواصـل العمـل          .للنشر
يف إطــار شــبكات موازيــة خاصــة يف الــشمال، مبــا يــشمل أنــشطة مجــارك وأنــشطة جتاريــة غــري  

فه أمـرا حاسـم األمهيـة        وُحدد استمرار زيـادة وجـود الدولـة علـى املـستوى احمللـي بوصـ                .رمسية
  .لتثبيت استقرار البلد وتعزيزه
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توصيات بشأن التعديالت املمكن إجراؤها يف قوام وهيكل عملية األمـم       -رابعا   
 املتحدة يف كوت ديفوار

، يوصى بأن تقـوم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                ييمبناء على نتيجة بعثة التق      - ٥٩
ــة واالســتجابة للتطــورات    بتعــديل نــشرها ووضــع قواهتــا بغ  ــة التحلــي بقــدر أكــرب مــن الفعالي ي

األمنية، بسبل منها تغطيـة املزيـد مـن املنـاطق النائيـة وتكثيـف مـشاركتها مـع الـسلطات احملليـة                       
العــسكريني  وســيتطلب ذلــك إدخــال تعــديالت علــى هيكــل وقــوام األفــراد .والــسكان احمللــيني

، علـى النحـو املبينـة تفاصـيله أدنـاه، إقـرارا       )فـق األول انظـر املر ( للعملية وأفراد الشرطة التابعني  
 .بالتقدم احملرز، مع مراعاة التحديات واملخاطر املتبقية

كذلك يتطلب تثبيت استقرار احلالـة األمنيـة بـصورة مـستدامة اسـتمرار الـدعم املقـدم                    - ٦٠
ة لتعزيـز العمليـة     من عملية األمم املتحدة وفريق األمم املتحدة القطري إىل الـسلطات اإليفواريـ            

السياسية، وإعادة بناء القدرات الوطنية، ودعم تنفيذ العمليـات احلـساسة ذات الـصلة بـاألمن،                
وتوطيد سلطة الدولـة، وتعزيـز إرسـاء العدالـة وجهـود املـصاحلة، وتـوفري اخلـدمات األساسـية،                    

ود املتعلقـة  وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع مـع دعـم اجلهـ              
 ومن مث تقوم عملية األمـم املتحـدة بتعزيـز وجودهـا     .باملساعدة اإلنسانية واالنتعاش االقتصادي 

 .امليداين بغية زيادة مشاركتها على املستوى احمللي
  

 العنصر العسكري    

 وقامت بعثة التقييم حتديدا باستعراض احلاجة إىل اإلبقاء على مستوى القوات املـأذون             - ٦١
ــه يف  ــصل اآلن إىل   ب ــذي ي ــة األمــم املتحــدة، ال ــشمل    ٩ ٧٩٢عملي ــردا مــن العــسكريني، وي ف
خلـصت البعثـة    و. من القوات اإلضافية املأذون هبا لتعزيز العملية قبـل األزمـة وخالهلـا           ٢ ٤٠٠

إىل أن األزمــة فاقمــت املــشاكل القائمــة وأنــشأت مــشاكل جديــدة مل تكــن موجــودة قبــل          
ــة،    نتيجــة لتفكــ٢٠١٠انتخابــات عــام  ك اجلهــاز األمــين خــالل األزمــة، واهنيــار ســلطة الدول

وإنشاء القوات اجلمهورية لكوت ديفوار وما أعقبـها مـن جتنيـد خمـصص، واشـتراك املليـشيات                 
ــسابق       ــسيني للنظــام ال ــشار األســلحة، ووجــود ممــثلني رئي ــاتلني األجانــب يف األزمــة، وانت واملق

قــوة  ( إىل ذلــك، قامــت القــوات الفرنــسية   إضــافةو .يعيــشون يف املنفــى يف البلــدان اجملــاورة   
 ومــن مث اســتقر الــرأي علــى أن هــذه   . بتخفــيض وجودهــا مــرة أخــرى يف أبيــدجان  )ليكــورن

ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار،        ــوام األساســي لعملي ــاء علــى الق التحــديات تقتــضي اإلبق
 .وكذلك االحتفاظ ببعض القدرات اإلضافية
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 أبيــدجان وانتــشار قــوات األمــن الوطنيــة بــصورة فعالــة   ومــع حتــسن احلالــة األمنيــة يف   - ٦٢
املدينة، مل تعد هناك حاجة إىل القـدر نفـسه مـن الـدوريات العـسكرية وأصـبح مـن املمكـن                      يف

 ومـن مث يوصـى بتخفـيض القـوام العـسكري            .نقل بعـض املهـام العـسكرية إىل القـوات الوطنيـة           
 ويوصـى   .أبيـدجان مبقـدار كتيبـة واحـدة       املأذون به لعملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف             

ــة،            أيــضا بــأن تقــوم عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، يف تــشاور وثيــق مــع احلكوم
باســتعراض ترتيبــات احلمايــة ألعــضاء احلكومــة واجلهــات الــسياسية الرئيــسية املعنيــة، وكــذلك 

 . املهمةمنشآت األمم املتحدة، بغية تعديل االحتياجات من املوارد الالزمة لتلك

سلحة الــثالث املنــشورة حاليــا إضــافة إىل ذلــك، يوصــى بنقــل الطــائرات العموديــة املــ    - ٦٣
بعثة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بغيـة ردع املخـربني                      يف

 احملتملني عن القيام بأي عمل عسكري كبري واالستجابة للتهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الـسكان        
ــة     ــاطق احلدودي ــددة، خاصــة يف املن ــع حم ــتخدام      .يف مواق ــن املمكــن اس ــأن م ــضا ب  ويوصــى أي

يف كل مـن كـوت ديفـوار         الطائرات العمودية املسلحة، رغم وجود قاعدهتا يف كوت ديفوار،        
 .وليربيا، يف إطار ترتيب حمدد للتعاون فيما بني البعثتني

  
 الشرطةعنصر     

ملأذون به لعنصر الشرطة املشكلة يف عمليـة األمـم املتحـدة            يوصى باإلبقاء على القوام ا      - ٦٤
 فرد يف إطـار التخطـيط للطـوارئ الـسابق           ١٠٠فرد، مبا يشمل     ١ ٠٠٠ كوت ديفوار عند     يف

ــة أعــاله  ٢٠١٠النتخابــات عــام    وباإلضــافة إىل وجــود وحــدات  .، يف ضــوء التحــديات املبين
 وغيغلـو، وياموسـوكرو، ينبغـي نـشر         الشرطة املشكلة يف كل من أبيـدجان، وبواكيـه، ودالـوا،          

ــديايل يف الــشمال   ــة املــدنيني  ، وأبنغــورو يف الــشرق ،تلــك الوحــدات يف بون  للمــسامهة يف محاي
 .ودعم الشرطة والدرك اإليفواريني، بسبل منها الدوريات املشتركة

عالوة على ذلك، ينبغي استيعاب مستـشاري الـشرطة اإلضـافيني الـذين يبلـغ عـددهم                   - ٦٥
، مــن خــالل  )٢٠١١ (٢٠٠٠شارين، والــذين أذن هبــم جملــس األمــن يف قــراره      مستــ٢٠٥

ختفيض يف القوام العـسكري املـأذون بـه لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، ممـا سـيجعل                    
 وسيــساعد أفــراد الــشرطة . فــردا٥٥٥جممــوع القــوام املــأذون بــه مــن أفــراد الــشرطة يــصل إىل 

قـانون اإليفواريـة يف جمـاالت متخصـصة مـن قبيـل مكافحـة               هؤالء يف بناء قدرة هيئات إنفـاذ ال       
الشغب، وخفارة اجملتمعـات احملليـة، والـشرطة القـضائية، واالتـصاالت، والتحقيقـات اجلنائيـة،                

 وسـيعملون أيــضا علـى تيــسري   .والعنـف اجلنـسي واجلنــساين، واجلرميـة املنظمــة، وإدارة احلـدود    
يــة يف منطقــة احلــدود ودعــم إصــالح دوائــر األمــن التنــسيق بــني دوائــر األمــن اإليفواريــة والليرب

 ويف الوقــت نفــسه، .الوطنيــة فــضال عــن عمليــات نــزع الــسالح، والتــسريح، وإعــادة اإلدمــاج
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ستواصــل شــرطة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار براجمهــا للتــدريب أثنــاء اخلدمــة،          
 .واالشتراك يف املواقع، واإلرشاد

  
 تعزيز أمن احلدود    

ــ  - ٦٦ ــا         يوصـ ــب وجودهـ ــع جوانـ ــالل مجيـ ــن خـ ــدة، مـ ــم املتحـ ــوم األمـ ــأن تقـ ــضا بـ ى أيـ
ديفوار وليربيا، بتعزيز دعمها من أجـل تثبيـت اسـتقرار املنطقـة احلدوديـة، أثنـاء بنـاء                    كوت يف

السلطات اإليفوارية والليربيـة لقـدرات كـل منـها علـى مراقبـة حـدودها ووضـع اسـتراتيجيات                    
ــس    ــع ال ــسيق م ــة، بالن ــة ودون إقليمي ــدول غــرب    وطني ــصادية ل ــة االقت ــة، واجلماع لطات الوطني

ت ديفـوار وبعثـة األمـم املتحـدة          وينبغي لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـو          .أفريقيا، واحتاد هنر مانو   
ليربيا والفريق القطري لكل بلد تيسري زيادة التعاون بني السلطات وقوات األمن اإليفواريـة               يف

 .ها إنشاء آليات للتنسيق واالتصالوالليربية على مجيع املستويات، بسبل من

وعقب قيام عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا باعتمـاد                - ٦٧
ــومي      ــدجان ي ــد يف أبي ــاع عق ــة، خــالص اجتم ــع عناصــر   / آذار٧ و ٦خط ــي جلمي ــارس، ينبغ م

ارسـات الرمسيـة واملنظمـة    البعثتني مواصـلة زيـادة تعاوهنمـا وختطيطهمـا املـشترك، بـسبل منـها املم          
لتبــادل املعلومــات هبــدف إتاحــة تفهــم أفــضل للــديناميات اإلقليميــة، وتبــادل اخلــربات، وتقاســم  

ويوصى أيـضا بـأن تقـوم البعثتـان بزيـادة عمليـات الرصـد املـشتركة للحـدود                  . الدروس املستفادة 
قتـضاء وحـسبما هـو      بالتنسيق مع وكاالت األمن الوطنية والقيام بعمليات عرب احلدود حسب اال          

 .العبور مأذون به، وهو ما ينبغي أن يشمل تنظيم دوريات راجلة منسقة مبحاذاة نقاط

ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي لألمــم املتحــدة تعزيــز جهودهــا دعمــا للــسلطات اإليفواريــة   - ٦٨
والليربية يف املناطق احلدوديـة احلـساسة بغيـة توطيـد سـلطة الدولـة اسـتنادا إىل مـسح للقـدرات                      
املوجــودة؛ وتلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية امللحــة؛ وتعزيــز املــصاحلة والوئــام االجتمــاعي علــى     
الصعيد احمللي؛ واحلد من انتشار األسلحة؛ وهتيئـة الظـروف املؤاتيـة للعـودة املـستدامة للـسكان                  

 وقد يكون من املفيد يف هذا الصدد بالنسبة لوجود األمم املتحـدة يف البلـدين وضـع                  .املشردين
رؤيــة اســتراتيجية مــشتركة والتخطــيط ملــشاركة كــل منــهما يف املنــاطق احلدوديــة علــى املــدى  

 .القصري واملتوسط والبعيد

ومن املهم أن يقوم الشركاء الثنائيون وغريهم من الـشركاء بـدعم الـسلطات اإليفواريـة                  - ٦٩
ة وإقليميـة متكاملـة   والليربية، فضال عن املنظمات اإلقليمية، يف وضع استراتيجيات وبرامج وطنيـ   

 ،اعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــاللحــدود يف إطــار اآلليــات القائمــة الحتــاد هنــر مــانو واجلم
  ).٢٠١١ (٢٠٠٠وبدعم من مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، وفقا لقرار جملس األمن 
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 مالحظات  -اً خامس 
د وإجنـازات ال يـستهان هبـا        إنين أشعر بالتفاؤل مما حققته كوت ديفوار من تقدم مطـر            - ٧٠

 . عقـب االنتخابـات  ٢٠١١يف العودة إىل احلياة الطبيعية منـذ األزمـة العنيفـة الـيت حـدثت عـام          
 تثبيـت اسـتقرار احلالـة، بـسبل منـها           واصـلة وأشيد بالرئيس واتارا وحكومتـه علـى مبادراهتمـا مل         

، وإجــراء انتخابــات التــصدي للتحــديات األمنيــة امللحــة، واملــضي قــدما باالنتعــاش االقتــصادي 
 وتظهـر هـذه اجلهـود       .وطنية حامسة األمهية، وتعزيز التعاون على الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي           

 وقـد عـادت     .اإلرادة السياسية القوية للحكومة للنهوض بالبلد تدرجييا وجتاوز أزمـات املاضـي           
ة األمنيــة تلــك اجلهــود بالفعــل بنتــائج ملموســة علــى البلــد وشــعبه، خاصــة فيمــا يتــصل باحلالــ   

  .واالقتصادية يف البلد

ــة األمنيــة هــشة    - ٧١  وال تــزال كــوت ديفــوار تواجــه  .ورغــم التقــدم احملــرز، ال تــزال احلال
 فاألزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات أنـشأت حتـديات جديـدة كـبرية،                .أخطارا وهتديـدات كـبرية    

 وينتـابين   .ثلـة مل متـس    ل ما ظـ  األسباب اجلذرية واألسباب احملتملـة لعـدم االسـتقرار ت          أنحني   يف
القلق بوجه خاص إزاء عدد من عوامل اخلطر اليت هتدد سالمة وأمن الناس يف كـوت ديفـوار،                  
واليت تنطوي أيضا على خطر زعزعة استقرار البلد، ومن أمهها حالة وكاالت األمـن الوطنيـة،                

اإلدمــاج، واملــسائل املعلقــة املتــصلة بإصــالح قطــاع األمــن ونــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة    
 وميكن أيضا لنوايا األشـخاص املـرتبطني بالنظـام الـسابق يف البلـدان اجملـاورة                 .وتداول األسلحة 

غــرب  إضــافة إىل ذلــك، ميكــن للتهديــدات الناشــئة لالســتقرار يف و .أن تــشكل خطــرا حمــتمال
أفريقيا أن تؤثر علـى كـوت ديفـوار، يف حـني أن املنطقـة احلدوديـة بـني كـوت ديفـوار وليربيـا                         

 .معا البلدين  فالسالم قد جاء بعد معاناة وال يزال هشا يف.تسم بالضعف بصفة خاصةت

وأشجع حكوميت كوت ديفوار وليربيا على العمل عن كثب مع عملية األمم املتحـدة                - ٧٢
يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيا وفريقي األمم املتحـدة القطـريني ملواصـلة تثبيـت                  

 وسـيكون مـن الـضروري       .ق احلدودية، مع وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـة          استقرار املناط 
تقدمي الدعم من الشركاء الثنائيني والشركاء اآلخـرين لتنميـة قـدرات وكـاالت األمـن الوطنيـة                  

 أن املــسألة أوســع نطاقــا بكــثري  إال.اإليفواريــة والليربيــة فيمــا يتــصل بــاإلدارة الفعالــة للحــدود 
ــن ــضي التــص   م ــا مــن املنطقــة دون       ذلــك وسيقت ــابرة للحــدود التزامــا قوي دي للتهديــدات الع

ــة ــا بوضــع اســتراتيجية      .اإلقليمي ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــام اجلماعــة االقت  ومــن مث، يظــل قي
للتصدي لتهديدات حتركات العناصر املسلحة واألسلحة عـرب احلـدود، فـضال عـن االجتـار غـري           

 وأود التأكيـد جمـددا علـى أن الوجـود املتعـدد             .مـة املشروع واجلرمية املنظمة، يـشكل أولويـة ها       
مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا، بـصفة خاصـة،              وجود  لألمم املتحدة يف غرب أفريقيا، و     
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يظل على استعداد لتقدمي دعم نشط لتلك املبـادرات الـيت تقـوم هبـا اجلماعـة االقتـصادية لـدول                   
الرئيس واتارا رئيسا هليئـة رؤسـاء الـدول          وأرحب كذلك بتعيني     .غرب أفريقيا واحتاد هنر مانو    

واحلكومات يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأهيب بـه أن يـستخدم هـذه الفرصـة                 
 .اهلامة للتصدي للتحديات األمنية امللحة اليت هتدد السالم واألمن يف غرب أفريقيا

 يف مجيـع أحنـاء البلـد    احلوادث األمنية وانتهاكات حقوق اإلنـسان الـيت ترتكـب        تشكل  و  - ٧٣
واجلهـود األوليـة الـيت تبـذهلا احلكومـة إلهنـاء عـدم االنـضباط وسـط القـوات             . مصدر قلـق عميـق    

املسلحة جهود هامة وتأيت مثاال على الضرورة امللحة لبذل جهود جادة إلصـالح قطـاع األمـن،                 
القـدر نفــسه  وهنــاك حاجـة ماسـة ب  . وهـو مـا يتـسم بأمهيـة حيويــة السـتدامة الـسالم واالسـتقرار       

. إلجياد حل دائم ملسألة احملاربني السابقني، خاصة الذين لـن يـتم اسـتيعاهبم يف الوكـاالت األمنيـة        
حالـة عـدم     وهناك خطر حقيقي، استنادا إىل الدروس املستفادة من األزمة األخـرية، وهـو أنـه يف               

سـتقرار يف كـوت     إجياد تلك احللول لتلك العناصر، فإهنا قـد تـصبح مهـددا حلقـوق اإلنـسان واال                
ديفوار واملنطقة دون اإلقليمية، ذلك ألهنا من املرجح جدا أن تقوم بتـسليح أنفـسها مـرة أخـرى                   

ومــن مث فــإنين أحــث احلكومــة علــى العمــل عــن كثــب مــع عمليــة األمــم  . مــىت تــوافرت الفرصــة
ل املتحدة يف كوت ديفوار وغريها من الشركاء الدوليني لوضع خطة وطنيـة شـاملة طويلـة األجـ                 

وأحـث أيـضا   . لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مع مراعاة البعد دون اإلقليمي للمسألة     
احلكومة والشركاء الدوليني والثنائيني على دعـم احلكومـة يف إجيـاد حلـول لكفالـة عمليـة إعـادة                    

 .العمل إدماج مستدامة، فضال عن االنتعاش املبكر وإجياد فرص

ح لالنتخابات التشريعية الـيت طـال انتظارهـا، والـيت تتـسم بأمهيـة               وأشيد بالتنظيم الناج    - ٧٤
خاصة لتحقيق حوكمة أكثر متثيلية، والـيت سـتمكن مـن بـذل جهـود ترمـي إىل تـدعيم الـسالم               

 وعلـى مجيـع اإليفـواريني القيـام         .والدميقراطية وكذلك بذر بـذور التنميـة علـى األجـل الطويـل            
دام واالسـتقرار واالزدهـار يف كـوت ديفـوار، سـواء            بدور يف املضي قدما صوب الـسالم املـست        

كـــان ذلـــك مـــن داخـــل املؤســـسات، أو كجهـــات سياســـية صـــاحبة مـــصلحة، أو كأعـــضاء  
ــدين  يف ــم أن تواصــل       .اجملتمــع امل ــن امله ــايل م ــواريني وبالت ــع اإليف ــة مــصاحل مجي ــل احلكوم  ومتث

ياسيني علـى الـشروع      وأحـث أيـضا القـادة الـس        .االقتراب من املعارضة من خالل احلوار اجلـاد       
 .حوار ملصلحة مجيع اإليفواريني الساعني إىل السالم وإىل حياة أفضل يف

ة التجمــع وحريــة التعــبري، ومهــا وأذكــر أيــضا بــأن مــن مــسؤولية احلكومــة محايــة حريــ   - ٧٥
ــة األساســية  مــن فــواريني بالقــدر نفــسه االمتنــاع   إال أن مــن مــسؤولية اإلي.احلقــوق الدميقراطي
 فاالسـتمرار يف حتـدي شـرعية املـسؤولني     .ت أو أعمال مؤججة للمشاعر أو عنف بيانا أي عن

املنتخبني دميقراطيا لـن تـسفر إال عـن زيـادة التـوترات، وتـسهم يف خلـق منـاخ ضـار مـن عـدم                          
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اءة  ومن مث فإنين أهيب بالقـادة الـسياسيني أن يـشاركوا بـصورة بنّـ               .الثقة، وتشجع على العنف   
  ويظل دور املساعي احلميدة الذي يـضطلع       . بغية حتقيق مستقبل أفضل    يف احلياة السياسية للبلد   

بــه ممثلــي اخلــاص حاســم األمهيــة يف هــذا الــصدد لتيــسري إقامــة حــوار سياســي معــزز بــني مجيــع 
اجلهــات الــسياسية املعنيــة، وكفالــة وجــود حيــز سياســي أكثــر حيويــة وتنوعــا يــسهم يف عــودة  

 .احلياة الطبيعية يف مجيع النواحي

وإنشاء اللجنة املعنية باحلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة، رغم أمهيته، ال يشكل سـوى               - ٧٦
 فالتقـدم بطـيء وهنـاك       .خطوة أوىل يف الطريق الطويل املؤدي إىل حتقيـق مـصاحلة ذات مغـزى             

حاجة إىل املـصاحلة علـى مجيـع املـستويات هبـدف معاجلـة األسـباب اجلذريـة لألزمـات وتعزيـز                      
، مث  ومـن  . وهو األمر الذي ال غىن عنه لالسـتقرار الـدائم يف كـوت ديفـوار               الوئام االجتماعي، 

فإنين أشجع احلكومة ومجيع الشركاء على مواصلة دعم اللجنة املعنية باحلوار وتقصي احلقـائق               
 ويف الوقـت نفـسه، أشـجع احلكومـة     .واملصاحلة لكفالة عملها بفعالية متشيا مع املعـايري الدوليـة       

آليات املصاحلة وتـسوية الرتاعـات يف إطـار عمليـة سياسـية وبوصـف ذلـك                 على مواصلة تعزيز    
 .عامال هاما يف احلكم الرشيد مع مواصلة االستفادة من آليـات املـصاحلة علـى املـستوى احمللـي                  

 .وستواصل األمم املتحدة دعم تلك اجلهود

ة كفالـة  وجيب أن متضي املصاحلة جنبا مع جنـب مـع العدالـة، ومـن املهـم أمهيـة حامسـ                    - ٧٧
 فـإنين أحـث احلكومـة علـى         ، ومـن مث   .املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الـدويل       

كفالة أن تكون التحقيقات مستقلة وحمايدة، وكفالة تقدمي األشخاص إىل العدالة بغـض النظـر               
 .عن انتماءاهتم السياسية

ة األمــم املتحــدة ويف ضــوء هــذه التحــديات اهلامــة، سيواصــل حفظــة الــسالم يف عمليــ   - ٧٨
كــوت ديفــوار االضــطالع بــدور هــام يف دعــم جهــود احلكومــة الراميــة إىل تثبيــت اســتقرار  يف

 ومـن مث فـإنين أوصـي باإلبقـاء علـى القـوام              .احلالة األمنية ومحاية املدنيني يف مجيع أرجـاء البلـد         
الل فتـرة الواليـة   خ) انظر املرفق الثاين(العسكري احلايل لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار   

 ومـع ذلـك، ينبغـي اإلعـراب عـن التقـدم احملـرز               .٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٣١احلالية الـيت تنتـهي يف       
أرض الواقــع فيمــا يتــصل بــأي متديــد للواليــة يف املــستقبل، وأن يبــدأ تنفيــذ القــوام املخفــض  يف

ــالغ   ــه الب ــألف مــن  ٨ ٨٣٧املــأذون ب ــود وضــباط األركــا ٨ ٦٤٥ فــردا، والــذي يت ن  مــن اجلن
 من املـراقبني العـسكريني، بعـد جتديـد واليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،                       ١٩٢ و
 وبالنظر إىل ضرورة تعزيز النظـام العـام، أوصـي كـذلك باإلبقـاء               .ما قرر جملس األمن ذلك     إذا

ألمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار عنـد           على القوام احلايل لوحـدات الـشرطة املـشكلة يف عمليـة ا            
د، مع عكس القوام املأذون به ألفراد الشرطة ملستشاري الـشرطة اإلضـافيني الـذين            فر ١ ٠٠٠
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 من أفـراد الـشرطة، علـى النحـو الـذي            ٥٥٥ مستشارين ليصل اجملموع إىل      ٢٠٥يبلغ عددهم   
ــراره     ــن يف ق ــس األم ــه جمل ــم    و .)٢٠١١ (٢٠٠٠أذن ب ــة األم ــك، ســتقوم عملي إضــافة إىل ذل

مــم املتحــدة القطــري بتعزيــز وجــود األفــراد املــدنيني علــى املتحــدة يف كــوت ديفــوار وفريــق األ
 .املستوى احمللي بغية حتسني التنفيذ الفعلي لألنشطة والربامج الصادر هبا تكليف

وإنين على ثقة، وأنـا أنظـر إىل املـستقبل، مـن أن كـوت ديفـوار ستواصـل الـسري علـى                         - ٧٩
، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٣١ل عام   طريق مستقيم صوب االنتعاش وأوصي باستعراض احلالة حبلو       

وحينها سأقدم توصيايت احلاليـة بـشأن الظـروف الـيت ينبغـي أن تكـون سـائدة مـن أجـل إجـراء                        
 وسـيظل  .التعديالت يف املستقبل على هيكـل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وقوامهـا              

واقــع  مــن املهــم إدخــال أي مــن تلــك التعــديالت اســتنادا إىل احلالــة الــسائدة علــى أرض ال         
والتهديدات املاثلـة أمـام الـسالم واالسـتقرار املـستدامني يف كـوت ديفـوار، وقـدرة املؤسـسات                 

 .اإليفوارية على التصدي بفعالية لتلك التحديات

ويف اخلتــام، أود أن أتقــدم بالــشكر إىل ممثلــي اخلــاص، ألــربت جــريارد كونــدر، علــى     - ٨٠
تحـدة يف كـوت ديفـوار وفريـق األمـم املتحـدة             قيادته، وإىل النساء والرجال يف عمليـة األمـم امل         

ــواري   ــم الـــشعب اإليفـ ــانيهم يف دعـ ــزمهم وتفـ ــثريا  .القطـــري علـــى عـ ــهم، الـــيت كـ  إن خدمتـ
يف تثبيـــت اســـتقرار األوضـــاع يقومـــون هبـــا يف ظـــروف قاســـية، شـــكلت عـــامال أساســـيا  مـــا
ن املـسامهة    وأعرب عن تقديري أيضا للشركاء الرئيسيني، مبا يف ذلـك البلـدا            .ديفوار كوت يف

بالقوات والشرطة يف عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، واملنظمـات اإلقليميـة، والبلـدان                   
ــة، الــيت تواصــل تقــدمي دعــم   املاحنــة، واملنظمــات املتعــددة األطــراف واملنظمــات غــري احل    كومي

  .يقدر بثمن لكوت ديفوار ال
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 املرفق األول
   ديفوارخريطة نشر عملية األمم املتحدة يف كوت    
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 املرفق الثاين
    ٢٠١٢مارس /آذار ١٨القوام العسكري وقوام الشرطة حىت : بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 البلد
املراقبون 
 اجملموع القوات ضباط األركان العسكريون

وحدات الشرطة 
 الشرطة املشكلة

 ٣ - - - - - نياألرجنت
 ١ ٣٦٠ ٢ ١٦١١٨٢ ٢ ٠٩ ١٣ بنغالديش

 ٤٩ - ٤٣٥ ٤٢٠ ٠٧ ٨ بنن
 - - ٣ - - ٣ ) املتعددة القوميات- دولة (لوليفيا 
 - - ٧ - ٣ ٤ الربازيل

 ٣٨ - - - - - بوروندي
 ٦ - - - - - الكامريون

 ٩ - - - - - كندا
 ١٥ - - - - - مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٣ - ٦ - ١ ٥ تشاد
 - - ٥ - - ٦ الصني
 ٣٦ - - - - - جيبويت

 ٢٧ - - - - - مجهورية الكونغو الدميقراطية
 - - ٢ - - ٢ إكوادور

 - - ١٧٦ ١٧٥ ١ - مصر
 - - ٣ - - ٣ السلفادور

 - - ٢ - - ٢ إثيوبيا
 ٢٢ - ٦ - ٦ - فرنسا
 - - ٢ - - ٢ غامبيا
 ٦ - ٥٢٧ ٥١٥ ٧ ٦ غانا

 - - ٥ - - ٥ غواتيماال
 - - ٣ - - ٣ غينيا
 - - ٨ - - ٨ اهلند

 - - ٢ - - ٢ آيرلندا
 ١٤ ٠٧٨٤٨٦ ٠٥٨١ ١ ١٣ ٨ األردن

 ١٤ - - - - - مدغشقر
 - - ٨٦٢ ٨٥٧ ٢ ٣ مالوي
 - - ٧٢٤ ٧٢١ ٣ - املغرب
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 عنصر الشرطة العنصر العسكري 

 البلد
املراقبون 
 اجملموع القوات ضباط األركان العسكريون

وحدات الشرطة 
 الشرطة املشكلة

 - - ٢ - - ٢ ناميبيا
 - - ٤ - ١ ٣ نيبال
 ٤٣ - ٩٤٠ ٩٣٠ ٤ ٧ النيجر
 ١٠ - ٧٠ ٦٣ ١ ٧ نيجرييا
 - ٣٩٧١٤٩ ٣٧٨١ ١ ١١ ٨ انباكست

 - - ٨ - ٢ ٧ باراغواي
 - - ٣ - - ٣ بريو

 - - ٦ - ٣ ٣ الفلبني
 - - ٤ - - ٤ بولندا

 - - ٢ - - ٢ مجهورية كوريا
 - - ٤ - - ٤ مجهورية مولدوفا

 - - ٦ - - ٦ رومانيا
 - - ١٠ - - ١٠ االحتاد الروسي

 ٨ - - - - - رواندا
 ٣ - ٥٣٧ ٥١٧ ٧ ١٣ السنغال
 - - ٣ - - ٣ صربيا
 ٣ - ٥٣٢ ٥١٧ ٨ ٧ توغو
 - - ١٠ - ٣ ٧ تونس
 ١٣ - - - - - تركيا
 - - ٧ - ٢ ٥ أوغندا
 ٤ - - - - - أوكرانيا

 - - ٣ - ٢ ١ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١ - ٢ - - ٢ أوروغواي

 ١٩ - ٨ - - ٨ اليمن
 - - ٢ - - ٢ زامبيا

 - - ٣ - - ٣ زمبابوي
 ٣٦٧ ٦٠٠٩٩٥ ٣١٢٩ ٩ ٩٦ ٢٠٠ اجملموع 
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	ثانيا - معلومات عن آخر التطورات الرئيسية
	الجانب السياسي

	2 - عقب الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 11 كانون الأول/ديسمبر 2011، تقدم رئيس الوزراء ووزير الدفاع غيّوم سورو باستقالته في 8 آذار/مارس 2012، وأعلن كذلك استقالة مجلس الوزراء. وعقُدت الجلسة الأولى للجمعية الوطنية الجديدة في 12 آذار/مارس في ياموسوكرو، وتم خلالها انتخاب عضوين في حزب تجمع الجمهوريين، هما رئيس الوزراء المنتهية ولايته، غيوم سورو، رئيسا للجمعية، وسارا ساكو - فاديكا، نائبة لرئيس الجمعية. وفي 13 آذار/مارس، عين الرئيس الاسان واتارا حكومة جديدة برئاسة جانو أهوسو - كواديو من الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار الذي سيشغل أيضا منصب وزير العدل، في حين سيتولى الرئيس منصب وزير الدفاع.
	3 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأحزاب السياسية المعارضة إعادة تنظيم هياكلها وتشكل تحالفات نتيجة لاختلاف الآراء بشأن المشاركة في الحكومة. وأسفر ذلك عن إنشاء تجمعي رابطة الحركات من أجل التقدم والعمل من أجل السلام والأمة. وفي 27 كانون الثاني/يناير، انتخب التحالف المعارض الرئيسي، وهو المجلس الوطني للمقاومة من أجل الديمقراطية، قيادة جديدة واستعاض عن الأمينة العامة السابقة للتحالف، سيمون غباغبو، بالنائبة السابقة لرئيس الجمعية الوطنية، مارتا آمون آغو.
	4 - وعقد حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية اجتماعا في أبيدجان في 21 كانون الثاني/ يناير وقع خلاله صدام عندما حاولت عناصر مرتبطة بالتحالف الحاكم، وهو تجمع الهوفيتيين من أجل الديمقراطية والسلام، تعطيل سير الاجتماع. وأسفر ذلك عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين بجروح وتدمير لممتلكات، في حين اعتدى أعضاء حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية على أفراد الشرطة الوطنية متهمين إياهم بعدم التحرك لوقف الشغب. واستخدمت عملية الأمم المتحدة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ولم يبلغ عن حوادث رئيسية في 18 شباط/فبراير عندما حضر 500 من أنصار الجبهة الشعبية اجتماعا آخر للجبهة في مقر المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية بأبيدجان، حيث حضرت أيضا قوات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. وورد ما يفيد بأن مستقبل حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية نوقش في 6 شباط/فبراير، عندما قام الرئيس المؤقت للحزب بزيارة الرئيس السابق غباغبو في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، في هولندا. وفي 8 آذار/مارس، احتُجز الأمين العام المؤقت لحزب الجبهة الشعبية الإيفوارية لفترة قصيرة عند عودته من غانا.
	5 - وعقب قيام اللجنة الانتخابية المستقلة بإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، أعلن المجلس الدستوري في 31 كانون الثاني/يناير إلغاء النتائج في 11 دائرة إنتخابية من جملة الدوائر الانتخابية الـ 205. وفي 17 شباط/فبراير، صدق الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار على الانتخابات التشريعية في الدوائر الانتخابية الـ 193 التي أعلنت السلطات الوطنية نتائجها النهائية.
	6 - وفي 26 شباط/فبراير، أعيد الاقتراع في 11 دائرة انتخابية كانت النتائج قد ألغيت فيها. وأجريت الانتخابات أيضا في دائرة لم يتم فيها التصويت في 11 كانون الأول/ ديسمبر، نظرا لوفاة أحد المرشحين.
	7 - وجرى الاقتراع في جو سلمي عموما، باستثناء دائرتين في غرب كوت ديفوار. ففي دائرة بونون، بعد إغلاق مراكز الاقتراع، هاجم أفراد مسلحون مجهولون حفظة السلام التابعين لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار الذين كانوا يرافقون نقل صحائف النتائج إلى مكتب اللجنة الانتخابية المستقلة في بونون. وفي وقت متأخر من تلك الليلة، صد حفظة السلام هجوما شنه أفراد مسلحون على مكتب الانتخابات في بونون وقاموا بإجلاء موظفي الاقتراع من التابعين للبعثة والإيفواريين إلى موقع آخر. وعقب ذلك تعرض المركز للتخريب وسُرقت بعض المواد الانتخابية، بما فيها صحائف نتائج. ويجري التحقيق في وفاة خمسة أشخاص أُبلغ عن مقتلهم في بونون في ذلك اليوم. وفي دائرة فاكوبلي، قامت عناصر مسلحة بسرقة صحائف نتائج تخص عدة مراكز اقتراع.
	8 - وباستثناء دائرتي بونون وفاكوبلي، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في 28 شباط/ فبراير النتائج المؤقتة للانتخابات المعادة في الدوائر الـ 10 الأخرى. وعقب قيام المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية في 7 آذار/مارس، صدق الممثل الخاص على الانتخابات في تلك الدوائر العشر في 9 آذار/مارس.
	9 - وواصل الرئيس واتارا اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وخلال الفترة قيد الاستعراض، حضر الرئيس الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي عقدت في أديس أبابا، في كانون الثاني/يناير 2012؛ واستقبل وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في كوت ديفوار؛ وقام بزيارة رسمية إلى فرنسا تم خلالها التوقيع على اتفاق جديد للدفاع. وفي 17 شباط/فبراير، انتُخب الرئيس واتارا رئيسا لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال مؤتمر قمة عُقد في أبوجا، بنيجيريا. وقام وفد من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بزيارة إلى كوت ديفوار دامت أسبوعين في آذار/مارس لتقييم التقدم المحرز صوب الوفاء بالتزامات البلد إزاء ديونه في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
	10 - واستمرت المحاكمات الوطنية والدولية. ففي 22 شباط/فبراير، قررت الدائرة التمهيدية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي توسيع نطاق تحقيقها ليشمل الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار منذ عام 2002. وفي كوت ديفوار، استأنفت المحكمة العسكرية عملها في أبيدجان وبدأت جلسات الاستماع في 2 آذار/مارس في دعاوى مقامة ضد 134 شخصا من قوات الدفاع والأمن السابقة والشرطة بسبب جرائم ارتُكبت خلال الأزمة، فضلا عن دعاوى مقامة ضد تسعة أعضاء في القوات الجمهورية لكوت ديفوار.
	الجانب الأمني

	11 - رغم تحسن الحالة الأمنية عموما، استمرت جهات متعددة في التسبب بأحداث في مختلف أنحاء البلد، مما يسلط الضوء على حالة الضعف التي يعيشها المدنيون. وواصلت عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار ارتكاب أحداث أمنية وانتهاكات لحقوق الإنسان. وورد ما يفيد بأن تلك العناصر تورطت في صدامات بين المجتمعات المحلية في آرا بغرب كوت ديفور في الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 19 شخصا على الأقل بجروح. ووقعت أحداث أخرى على النحو التالي: في 27 شباط/فبراير في أبيدجان، حينما قُتل شاب عند قيام عناصر القوات الجمهورية لكوت ديفوار بالرد خلال أحد الأحداث؛ وفي 29 شباط/فبراير في سيغيلا، عندما أطلق أحد عناصر القوات الجمهورية النار على حشد وتسبب في مقتل اثنين من المدنيين؛ وفي 3 آذار/مارس بالقرب من دالوا، نتيجة لقيام أحد عناصر القوات الجمهورية بإطلاق النار خلال نزاع بين شخصين من إحدى القرى مما تسبب في إصابة خطيرة لأحدهما.
	12 - واستجابة لهذه الأحداث، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتحسين الأمن ووضع حد لعدم الانضباط وسط قوات الأمن. وأعادت الحكومة تنشيط الشرطة العسكرية ونشرت وحدات منها في أبيدجان وبواكيه؛ ومن المقرر نشر وحدة أخرى في دالوا. واستمرت كذلك الجهود الرامية إلى إعادة أفراد القوات الجمهورية لكوت ديفوار إلى الثكنات وإنشاء وحدة مختلطة لمحاربة أعمال الابتزاز بالتهديد والعنف. وفي الوقت نفسه، عززت القوات الجمهورية انتشارها في الغرب، في حين ستُنشر كتيبة أخرى في المنطقة الحدودية مع غانا.
	13 - كما أدى قيام عناصر مسلحة مجهولة بهجمات عنيفة وأعمال سطو مسلح إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأُبلغ عن وقوع ثلاثة حوادث منفصلة على الطريق بين بواكيه وكاتيولا في 3 و 19 شباط/فبراير و 8 آذار/مارس عندما قامت عناصر مسلحة مجهولة بالهجوم على مركبات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أشخاص عديدين بجروح. وخلال هجوم قامت به عناصر مسلحة مجهولة في 9 شباط/فبراير، في قرية زيبابو يابلو بالقرب من دويكويه، قتلت عناصر مسلحة مجهولة ثلاثة مدنيين، في حين تم تشريد نحو 400 شخص وأُحرق أكثر من 25 منزلا. وفي 19 شباط/فبراير، قُتل شخصان وأصيب أشخاص آخرون بجروح عند قيام عناصر مسلحة مجهولة بمهاجمة مجموعة من الأشخاص كانوا في سبيلهم إلى اجتماع سياسي في الجزء الغربي من البلد. وفي 21 شباط/فبراير، هاجمت خمسة عناصر مسلحة مجهولة قرية زريغلو في المنطقة الحدودية مع ليبريا، وقتلت ستة أشخاص وأصابت أشخاصا عديدين بجروح.
	14 - كذلك شهدت الأشهر الأولى من السنة زيادة في المواجهات العنيفة بين المجتمعات المحلية، غالبا في وسط البلد، حيث شملت مواجهات في بيتي غيغلو يوم 4 كانون الثاني/يناير، وفي دوبيا يوم 5 كانون الثاني/يناير، وفي توا زيو بالقرب من دويكويه يوم 6 كانون الثاني/يناير، وقرب غانيوا يوم 15 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة أشخاص عديدين آخرين بجروح، وإحراق عدد من المنازل. وجُرح أربعة أشخاص بالقرب من دالوا خلال مواجهة بين السكان المحليين والصيادين التقليديين (الدوزو) في 7 كانون الثاني/يناير، في حين قُتل أربعة أشخاص في قرية تويهو بالقرب من مان في 16 شباط/فبراير، حيث يقال أن ذلك كان انتقاما لقتل اثنين من مواطني بوركينا فاسو في قرية مجاورة في وقت سابق. وأُبلغ عن وقوع صدامات أيضا حول أبيدجان، في غويهييبلي في 6 كانون الثاني/يناير وفي أياميه في 9 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن دمار ممتلكات. وفي 5 آذار/مارس، في أغبوفيل بالقرب من أبيدجان، أصيب خمسة أشخاص بجروح عند تدخل الصيادين التقليديين (الدوزو) بعنف في مسألة خاصة.
	15 - ووردت أنباء أيضا عن وقوع مواجهات بين المزارعين ومربي الماشية في بيومي بالقرب من بواكيه في الشمال، حيث بدأت المواجهات في 4 كانون الثاني/يناير وانتشرت إلى قرى كونسو وغنابرا وزيديكان المجاورة يوم 22 كانون الثاني/يناير، وإلى واواسيدانيه واندوليساكيسو يوم 26 كانون الثاني/يناير، وإلى أوديينيه في أوائل شباط/فبراير. ووقع صدام آخر في 20 كانون الثاني/يناير في توبا في الجزء الشمالي الغربي من البلد، ثم انتقل إلى عدد من القرى المجاورة وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وعن تشريد نحو مائتي شخص.
	ثالثا - بعثة التقييم
	16 - وبعد صدور قرار مجلس الأمن 2000 (2011)، أوفدت بعثة تقييم إلى كوت ديفوار خلال الفترة من 6 إلى 17 شباط/فبراير لوضع توصيات بشأن التعديلات التي يمكن إجراؤها في هيكل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وقوامها مع مراعاة إجراء الانتخابات التشرعية، والتحديات الأمنية الماثلة، والتقدم المحرز صوب إعادة بناء القدرات الوطنية. وتألف المشاركون من ممثلين لإدارة عمليات حفظ السلام، التي قادت أيضا بعثة التقييم، وإدارة الدعم الميداني، ومكتب الأمم المتدة لغرب أفريقيا، وإدارة السلامة والأمن، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية.
	17 - وتلقت بعثة التقييم إحاطات إعلامية تفصيلية من عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري، وأجرت مشاورات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما يشمل أعضاء الحكومة؛ وقيادة وكالات الأمن الوطنية والقوات المسلحة؛ وقوة ليكورن؛ وممثلين للجنة تقصي الحقائق والمصالحة؛ وشركاء دوليين وإقليميين؛ وأحزاب سياسية، بما فيها حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الحاكم السابق؛ والمجتمع المدني؛ ومنظمات غير حكومية. وقام أعضاء بعثة التقييم أيضا بزيارة عدد من المواقع في جميع أنحاء البلد، وأجري تقييم خاص في المناطق الحدودية بين كوت ديفوار وليبريا، بالاشتراك مع ممثلين من عملية الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وفريقي الأمم المتحدة القطريين في كوت ديفوار وليبريا.
	18 - وأسفرت مناقشات بعثة التقييم مع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق غيّوم سورو، والوزراء، ومدير مكتب الرئيس واتارا، وكذلك أصحاب مصلحة وطنيين ودوليين آخرين، عن تسليط الضوء على التقدم الكبير المحرز منذ التقييم الماضي في أيار/مايو 2011، والذي حدث بصفة خاصة نتيجة للمبادرات التي اتخذتها الحكومة. وحدث تحسن ملحوظ في الأحوال التي بدأت تدريجيا تعود إلى طبيعتها. وقد فتحت المصارف أبوابها مرة أخرى والنشاط التجاري آخذ في التسارع، مع تحسن الحالة الأمنية في أبيدجان. وجرت الانتخابات التشريعية بطريقة سلمية عموما، وعاد موظفو الدولة إلى أعمالهم، وعاد عدد كبير من النازحين واللاجئين إلى بيوتهم. وعزز الرئيس التعاون الإقليمي والدولي وأنشأ اللجنة المعنية بالحوار وتقصي الحقائق والمصالحة.  وأكدت المناقشات أيضا أن الأولويات التي حددتها الحكومة، والتي تم بيانها في التقرير الثامن والعشرين، المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2011 (S/2011/387)، لا تزال سارية.
	19 - وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، أكد المحاورون أن البلد لا يزال يواجه تحديات هامة وأخطارا كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحالة الأمنية العامة. ووصف جميع المحاورين الحالة الأمنية بأنها هشة، ورأى البعض أن التحديات تهدد بعكس مسار التقدم المحرز منذ انتهاء الأزمة التي أعقبت الانتخابات. كما أعرب محاورون حكوميون ومن جهات أخرى عن القلق إزاء تلك التهديدات الناشئة على الصعيد دون الإقليمي من قبيل الاتجار بالمخدرات، والقرصنة، والجريمة المنظمة، فضلا عن التهديدات التي تنتقل إلى البلد نتيجة لعدم الاستقرار في البلدان المجاورة، مع التشديد في الوقت نفسه على القدرات المحدودة لوكالات الأمن الإيفوارية إزاء تلك التهديدات. 
	20 - وشدد محاورون وطنيون على أن وجود عملية الأمم المتحدة في البلد يظل أمرا لا غنى عنه وأن أي تخفيض في أنشطة العملية سيكون أمرا سابقا لأوانه. وشدد المحاورون بصفة خاصة على أن استمرار وجود عدد كبير من حفظة السلام التابعين لعملية الأمم المتحدة دعما للحكومة يتسم بأهمية بأهمية حيوية للتصدي للتحديات الأمنية السائدة والتهديدات الماثلة أمام استقرار البلد.
	ألف - الحالة الأمنية
	21 - رغم تحسن الأمن في أبيدجان، قُدِّر أن المهددات أصبحت أكثر انتشارا وتدهورت الحالة الأمنية في أجزاء أخرى من كوت ديفوار تضعف فيها سلطة الدولة ويتم فيها تداول الأسلحة بكميات كبيرة. ورغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين الانضباط وسط القوات المسلحة، تظل القوات الجمهورية لكوت ديفوار تواجه تحديات وتفتقر إلى التجانس. ويكتنف عدم اليقين مستقبل قرابة 000 40 عنصر من العناصر المرتبطة بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار، وهي عناصر تم تجنيدها غالبا لأغراض محددة في الفترة التي سبقت انتهاء الأزمة. وهناك أيضا قلق متنامٍ إزاء عدم الاستقرار المحتمل أن تسببه عناصر منتسبة إلى الرئيس السابق غباغبو، فرت، خلال الأزمة وبعدها، إلى بلدان المنطقة دون الإقليمية.
	22 - وهناك أيضا عدد متزايد من الاشتباكات في بين القوميات في جميع أرجاء البلد، وهو ما من شأنه أن يتطور إلى نزاعات واسعة النطاق ما لم تُعالج أسبابه الجذرية الكامنة، خاصة مسائل حيازة الأراضي. ومن المتوقع أن تؤدي عودة اللاجئين إلى زيادة حدة التوترات القائمة. وأسهم انتشار الأسلحة في زيادة معدل الجرائم العنيفة، من قبيل أعمال السطو المسلح، والنهب، والابتزاز بالعنف أو التهديد، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات الجمهورية لكوت ديفوار وعناصر مسلحة أخرى.
	23 - وتظل الحالة هشة بصفة خاصة في غرب كوت ديفوار حيث يشكل وجود أعداد كبيرة من الأسلحة، والعناصر المسلحة، والمحاربين السابقين، والمليشيات، والصيادين التقليديين (الدوزو)، وكذلك المنافسة على التحكم في الموارد، مصادر للقلق البالغ. ووقعت غالبية الأحداث في الغرب، رغم أن انعدام الأمن ازداد في أجزاء أخرى من البلد. ويظل نشاط إنفاذ القانون غير فعال، رغم وجوده في جميع أرجاء البلد، ولا تزال تحت المناطق خاضعة لحماية صيادي الدوزو، وهو ما يزيد من انعدام الأمن.
	24 - وأصبحت الحالة فيما يتصل بالدوزو مصدرا للقلق نتيجة للأزمة الأخيرة وانتشار الأسلحة. وترد أنباء أن هناك الآن عناصر عددها نحو 000 10 عنصر تدعي أنها من الدوزو أو ينظر إليها على أنها كذلك، في حين أن عدد الدوزو قبل الأزمة لم يتجاوز 000 1 شخص، مما يثير الفزع والبلبلة وسط السكان المحليين. ويستخدم بعض من يدعون أنهم من الدوزو الأسلحة الأوتوماتيكية، رغم أن الدوزو تقليديا لا يستخدمون من الأسلحة سوى الرماح أو بنادق الصيد الطويلة.
	الحالة الأمنية في المناطق الحدودية

	25 - تظل حدود كوت ديفوار سهلة الاختراق وغير خاضعة للرقابة في أجزاء كبيرة منها. وتشكل الحالة على المنطقة الحدودية المباشرة مع ليبريا مصدرا للقلق بصفة خاصة، نظرا لأن استمرار وجود العناصر المسلحة، بما في ذلك المحاربون السابقون، والأسلحة، وكذلك التنقل غير الخاضع للرقابة عبر الحدود، وأنشطة التهريب غير المشروعة، كل ذلك يظل يهدد استقرار كوت ديفوار وليبريا والمنطقة دون الإقليمية بأسرها. كذلك يؤدي التعدين غير المشروع في المناطق الحدودية إلى حوادث عبر الحدود.
	26 - والقدرات المتاحة للسلطات الوطنية في كل من كوت ديفوار وليبريا أقل مما يمكنها من السيطرة الفعالة على تنقل الأشخاص والسلع والتصدي للتحديات الأمنية بمحاذاة الحدود التي يتجاوز طولها 700 كيلومتر، والتي كثيرا ما يصعب الوصول إليها نتيجة لسوء حالة الطرق، والغطاء النباتي الكثيف على ضفاف الأنهار، ولأن غالبية عمليات عبور الحدود تحدث من خلال نقاط العبور غير المشروعة. وقامت بعثة التقييم بزيارة نقطتين رسميتين لعبور الحدود، ولاحظت وجود موظفي الهجرة الليبريين وأفراد أمن وطنيين آخرين على الجانب الليبري من الحدود، في حين لم يكن هناك دليل يذكر على وجود هيكل للهجرة أو لتنظيم الحدود على جانب كوت ديفوار.
	27 - ورغم الإرادة السياسية التي أعرب عنها على أعلى مستوى في كوت ديفوار وليبريا، لم يتم حتى الآن وضع استراتيجية وطنية في أي من البلدين لمعالجة مسائل أمن الحدود، بطريقة أكثر شمولا، وكذلك مسألة المحاربين السابقين الإيفواريين والليبريين. وبصفة عامة، لا يوجد سوى قدر محدود من آليات التعاون بين السلطات المدنية والأمنية الإيفوارية والليبرية المعنية على المستوى المحلي، وهي تجري الاتصالات بينها على أساس الحاجة أو في سياق العمليات التي تنظمها عمليتا حفظ السلام.
	28 - واجتمعت بعثة التقييم أيضا بعائدين في كوت ديفوار وكذلك بلاجئين إيفواريين في مخيمات بليبريا. وأشار اللاجئون إلى مسائل انعدام الأمن وانعدام الثقة في السلطات الوطنية، ومحدودية الوصول إلى الأراضي، وفقد الممتلكات، وعدم وجود مساعدة لعمليات العودة، وبطء التقدم في المساعدة على العودة إلى الوطن، بوصفها عوامل تحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في غرب كوت ديفوار. ورغم ذلك، حتى الآن عادت غالبية اللاجئين بصورة تلقائية إلى كوت ديفوار من ليبريا، رغم بقاء نحو 000 70 لاجئ إيفواري في ذلك البلد، حيث يظل 50 في المائة منهم في مجتمعات محلية مضيفة. وشكل انخفاض المساعدة الغذائية إلى اللاجئين في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، نتيجة للنقص في التمويل، عبئا إضافيا على اللاجئين، والمجتمعات المضيفة، والعائدين، وزاد من تنقلات اللاجئين دون رقابة عبر الحدود.
	29 - وشكك بعض اللاجئين في المخيمات من المرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق، بمن فيهم المحاربون السابقون، والذين يبدو أنهم يمارسون نوعا من النفوذ على اللاجئين، في شرعية نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010 والحكومة الحالية. وشكل افتقار الحكومة الليبرية إلى القدرات تحديا لمقدرتها على الفرز الفعال للاجئين عند وصولهم، بما يشمل الفرز بغرض الكشف عن وجود المحاربين السابقين بينهم، وهي ستحتاج إلى مزيد من الدعم للقيام بذلك.
	30 - ويبدو أن مجموعات المحاربين السابقين الذين لجأوا إلى ليبريا خلال الأزمة أو بعدها قد حافظت على شبكاتها. ويعتقد أيضا أنهم ظلوا داخل مجتمعاتهم المضيفة في المنطقة الحدودية، وهي تتألف بالدرجة الرئيسية من أشخاص من المجموعات الإثنية نفسها وكثيرا ما تشمل أشخاصا يرتبطون معهم بعلاقات قرابة وثيقة.
	31 - ويُجهل مكان محاربين أجانب يقدر عددهم بـ 000 3 فرد دخلوا إلى كوت ديفوار خلال الأزمة، بصفة رئيسية من ليبريا، رغم الاعتقاد بأن بعضهم موجود ضمن اللاجئين. ولم يعد آخرون إلى بلدانهم الأصلية ويعتقد بأنهم بقوا في كوت ديفوار أو بمحاذاة الحدود. وأُبلغ أيضا عن وجود أسلحة مخبأة في المناطق الحدودية بين كوت ديفوار وليبريا. ورغم أن بعض الأسلحة قد وجد هناك، هناك مؤشرات على أن ذلك ليس سوى جزء صغير من الأسلحة التي يعتقد أنها مخبأة في منطقة الحدود.
	32 - وفي نيسان/أبريل 2011، تم في ليبريا احتجاز 88 شخصا، ينتمون بصفة رئيسية إلى كوت ديفوار، يشتبه في أنهم من العناصر المسلحة، ويظل إيفواريان منهم قيد الاحتجاز، فضلا عن ثلاثة ممن يشتبه في أنهم مرتزقة من ليبريا. وأُفرج عن المحتجزين الآخرين في 13 آذار/مارس. وإضافة إلى ذلك، يظل 43 شخصا، من بينهم 39 إيفواريا، محتجزين احتياطيا منذ حزيران/يونيه 2011 في زويدرو، بتهمة الانتماء إلى المرتزقة، في حين أنه ألقي القبض على مجموعة أخرى تتألف من 73 إيفواريا في كانون الثاني/يناير 2012 تم حبسهم بالتهم نفسها، إلا أنه تم إطلاق سراحهم في 20 شباط/فبراير.
	33 - وأقر جميع المحاورين بالبعد الإقليمي لغالبية هذه التحديات الأمنية التي تواجه كوت ديفوار، وشددوا على ضرورة زيادة التعاون في المنطقة دون الإقليمية لمعالجتها. وشدد المحاورون أيضا على أهمية الاستفادة من الآليات الإقليمية القائمة، بما فيها اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وغيرها من المواد ذات الصلة، وخطة العمل الإقليمية للجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا من أجل التصدي لتفاقم مشكلة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات في غرب أفريقيا، ومبادرة ساحل غرب أفريقيا المتصلة بها، فضلا عن المبادرات التي تقودها بلدان اتحاد نهر مانو، لمعالجة المشكلة المتصاعدة المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإساءة استخدامها، في الوقت الذي تتم فيه تنمية القدرات الوطنية. وينبغي أيضا أخذ الجوانب دون الإقليمية في الحسبان عند معالجة مسائل بطالة الشباب، ومسائل حيازة الأراضي، والانتعاش المبكر والمساعدة الإنسانية، والمصالحة، وأمن المجتمعات المحلية، ونزع السلاح. ورأى بعض المحاورين أنه يمكن للتطبيع التدريجي للوضع في كوت ديفوار، فضلا عن رئاسة الرئيس واتارا لهيئة رؤساء الدول والحكومات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إتاحة فرصة هامة للتصدي لهذه الأخطار الأمنية والتهديدات الناشئة للمنطقة دون الإقليمية.
	سلامة الموظفين وأمنهم

	34 - تحسنت سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة منذ انتهاء الأزمة التي أعقبت الانتخابات. ومع ذلك، تظل التحديات ماثلة خاصة بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة والقدرة المحدودة لقوات الأمن الإيفوارية على كفالة الحماية الفعالة للسكان وموظفي الأمم المتحدة. وغالبا ما يقع موظفو الأمم المتحدة وممتلكاتها ضحية للجريمة، خاصة أعمال السطو المسلح والسطو على المنازل.
	باء - الحالة السياسية واحتمالات المصالحة
	35 - رغم أن النتائج لم تعلن بعد في دائرتين انتخابيتين، عُقدت الجلسة الأولى للجمعية الوطنية في شهر آذار/مارس. وستضطلع الجمعية بدور هام في تمثيل الشعب وكفالة قدر أكبر من الحكم الديمقراطي، بسبل منها اعتماد تشريعات من أجل الإصلاحات الرئيسية ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من قبيل حيازة الأراضي.
	36 - كذلك كررت السلطات الوطنية الإعراب عن التزامها بإجراء انتخابات محلية في وقت متأخر من عام 2012، وهو ما سيشكل فرصة هامة لتوسيع نطاق التشكيلة السياسية وتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي. وفي 7 آذار/مارس، ألغت الحكومة ستة مراسيم صادرة بين عامي 2001 و 2010 وتتعلق بإنشاء قرابة 000 1 مقاطعة، لتعود بذلك المقاطعات إلى عددها الأصلي البالغ 197 مقاطعة، وهو العدد الذي كان قائما عند إجراء آخر انتخابات بلديات في عام 2000. وشددت السلطات الوطنية على ضرورة قيام الأمم المتحدة، بما فيها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بتوفير الدعم اللوجستي لتلك الانتخابات.
	37 - ويتسم المناخ السياسي في كوت ديفوار بالاستقطاب، مع تمثيل هامشي لأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية. وأكد معظم المحاورين على أن من الأهمية بمكان بالتالي التوصل إلى شكل ما من أشكال الاستيعاب السياسي.
	38 - ومع بقاء أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الحاكم السابق في المنفى، نشأت الخلافات بين أطراف المعارضة في البلد. ورغم أن البعض أعرب عن رغبته في الانخراط في العمل مع الحكومة والمشاركة في الانتخابات المحلية، يواصل حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية وضع شروط لذلك، بما في ذلك إطلاق سراح مسؤولي الحزب رفيعي المستوى المحتجزين، وإلغاء أوامر القبض الصادرة ضد من هم في المنفى، والإفراج عن الأرصدة المجمدة. وفي اجتماعات مع بعثة التقييم، أثار ممثلو المعارضة السياسية شواغل إزاء قيام عناصر تابعة للقوات الجمهورية لكوت ديفوار بأعمال انتقامية وهجمات ضدهم بسبب ارتباطاتهم السياسية والإثنية، بما في ذلك أعمال الاعتقال والقتل العشوائية. ورأى بعضهم أن عملية الأمم المتحدة لم تفعل ما فيه الكفاية لحمايتهم من قوات الأمن الإيفوارية، خاصة خلال المظاهرات. وأعربوا عن القلق إزاء عدم وجود حيز سياسي للمعارضة وما رأوا أنه غياب لحرية التجمع وحرية التعبير. وشددوا أيضا على ضرورة بذل الحكومة جهودا لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال الأزمة ولمحاربة الفساد في صفوفها.
	39 - ومن ناحية أخرى، لاحظ ممثلو التحالف الحاكم أن العديد من المعارضين يظلون يشككون في شرعية الرئيس وحكومته. وساد رأي أيضا بأن وسائط الإعلام الحكومية قد تحسنت من حيث المعايير المهنية والحياد، بالمقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة وخلال الأزمة، رغم أن بعض وسائط الإعلام المرتبطة بالمعارضة واصلت نشر البيانات المؤججة للمشاعر.
	المصالحة والوئام الاجتماعي

	40 - بدأت اللجنة المعنية بالحوار وتقصي الحقائق والمصالحة أعمالها تحت رئاسة رئيس الوزراء السابق شارل كونان باني، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين. ورغم عقد اللجنة بعض الاجتماعات الأولية في غرب البلد وشرقه، فإن أنشطتها ركزت حتى الآن على أبيدجان مع أن من المقرر لها أن تزيد أنشطتها على المستوى المحلي، بسبل منها إنشاء 36 لجنة محلية. وعلى الصعيد المحلي، فإن لجان الإنذار المبكر والتوعية التي أُنشئت تحت سلطة وزارة الداخلية وتألفت من الزعماء التقليديين، والسلطات المحلية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، قامت بدور كبير في معالجة النزاعات المحلية وخفض التوترات في عدد من المواقع.
	41 - ورغم هذه الجهود، لم يحُرز تقدم بعد في تحقيق مصالحة ذات مغزى على أي مستوى. وتظل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار على حالها كما أن مسائل من قبيل المسائل المحيطة بالمواطنة، والحصول على الأراضي، والسيطرة على الموارد الوطنية، والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية غير المتوازنة، والبطالة، خاصة بطالة الشباب، تظل تثير النزاعات المحلية عبر البلد مما يتسبب في وقوع صدامات بين المجتمعات المحلية. وواصلت الأمم المتحدة دعم جهود المصالحة على الصعيد الوطني وعلى الصعد المحلية، وتنفذ في الوقت نفسه أنشطة لتحقيق أمن المجتمعات المحلية والحد من العنف.
	جيم - حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 
	42 - إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك: الإعدامات بإجراءات موجزة؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاغتصاب؛ والاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ والابتزاز بالتهديد بالعنف والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالقوة؛ والاحتلال غير المشروع للمباني الخاصة، يستمر ارتكابها من قبل العناصر المسلحة، بما يشمل عناصر تنتمي إلى القوات الجمهورية لكوت ديفوار والعناصر المسلحة غير المدربة المرتبطة بها، وعناصر الدوزو، وغير ذلك من العناصر المسلحة. ويستمر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي والجنساني، في حين تظل الحالة العامة للأطفال تشكل مصدرا للقلق. وتستمر حالة الإفلات من العقاب، جزئيا نتيجة لنواحي القصور في النظام القضائي، بما في ذلك انعدام الموارد ومحدودية فرص الوصول إلى العدالة.
	43 - وأنشأت الحكومة آليات قضائية وغير قضائية لتيسير المساءلة، ولا سيما الخلية الخاصة المعنية بالتحقيق واللجنة الوطنية للتحقيق اللذان واجه تشكيلهما وأساليب عملهما قدرا من النقد على الصعيدين الوطني والدولي. وثمة شواغل إزاء أن لجنة التحقيق تقوم بوضع الصيغة النهائية لتقريرها دون أن تكون قد دونت جميع الجرائم ذات الصلة من خلال تحقيق شامل. وشدد المحاورون الحكوميون على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يظلان يشكلان أولوية، إلى جانب إنشاء نظام نزيه ومنصف للعدالة، وهو ما يتسم بالأهمية للمصالحة.
	44 - وحتى هذا التاريخ، فإن جميع الأشخاص الـ 148 الذين وجه لهم المدعون العامون الوطنيون اتهامات بارتكاب جرائم خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات ينتمون إلى نظام الرئيس السابق غباغبو أو مرتبطون به. وأسهم ذلك أكثر في الإحساس بوجود ”عدالة تميل إلى جانب واحد“ وبسيادة حالة إفلات من العقاب. ومع ذلك، تنظر قطاعات من السكان، خاصة المعارضة السياسية، إلى قرار الدائرة التمهيدية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية في 22 شباط/فبراير، بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار منذ عام 2002، بوصفه خطوة إلى الأمام صوب انتهاج أسلوب أكثر عدلا في إقامة العدل.
	دال - الحالة الإنسانية والانتعاش الاقتصادي
	45 - رغم أن معظم السكان الذين تشردوا خلال الأزمة قد عادوا إلى مواطنهم، يظل الآلاف من السكان في حالة من الضعف. ولا يزال مائة ألف من السكان مشردين في البلد (يعيش 700 11 شخص منهم في مخيمات) ويظل 000 96 إيفواري لاجئين في البلدان المجاورة، حيث يوجد 000 70 منهم في ليبريا. وتؤدي عوامل مثل عدم كفاية المساعدة المقدمة للعائدين وأسباب معيشتهم نتيجة لقيود التمويل وعدم الحصول على الخدمات الأساسية إلى إعاقة عمليات العودة المستدامة، خاصة في غرب البلد، حيث لا يزال تقديم المساعدة الإنسانية إلى أشد فئات السكان والمشردين داخليا ضعفا تتسم بأهمية حاسمة. ومن المرجح أيضا أن تؤدي عمليات العودة إلى زيادة حدة التوترات ما لم يتم خفض تلك التوترات بإحراز تقدم صوب تثبيت الاستقرار، ونزع السلاح، والمصالحة، والحصول على الخدمات الاجتماعية، فضلا عن التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب والأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك مسائل حيازة الأراضي. ومن المرجح أن يظل تمويل الأنشطة الإنسانية يشكل تحديا، مما يهدد بزيادة الإضرار بالأمن الغذائي. وفي حين أن المعونة الإنسانية تظل تُنسق بصفة رئيسية من قبل هيكل دولي، تُبذل جهود للانتقال تدريجيا إلى تنسيق تقوده الحكومة وأن يصحب ذلك وضع خطة تنمية وطنية للأعوام من 2012 إلى 2015، وهو ما تقوم الحكومة بالتحضير له.
	الانتعاش الاقتصادي

	46 - أُحرز قدر ملحوظ من التقدم على صعيد الاقتصاد الكلي. وإضافة إلى ذلك، تُبذل جهود لتحسين ظروف كسب العيش، والحصول على الخدمات الأساسية، والشروط اللازمة للعودة المستدامة، والقدرات الوطنية. وفي هذا الصدد، يشكل وضع خطة تنمية وطنية خطوة هامة. وفي الوقت نفسه، سيكون من الضروري تعزيز الشراكات والتنسيق، مع جهات منها القطاع الخاص، لتكملة جهود الحكومة في مجال الانتعاش الاقتصادي والتنمية. وستواصل الأمم المتحدة مساعدة الحكومة بدعم تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والدمج المهني وإيجاد فرص العمل للشباب، بسبل منها مشاريع العمل كثيفة الاستخدام للعمالة، وبرامج النقد مقابل العمل، والوصول إلى فرص العمالة المستقلة وفي إطار تنظيم الأعمال الحرة، إلى جانب عناصر التدريب المهني وفرص الوصول إلى الائتمان البالغ الصغر.
	هاء - إعادة بناء القدرات الوطنية واستعادة سلطة الدولة
	إصلاح قطاع الأمن

	47- شدد المحاورون الحكوميون على أن إصلاح قطاع الأمن يظل يشكل مسألة ذات أولوية حاسمة، مع الإقرار بأن بناء مؤسسات أمنية مستقلة وتتسم بالمهنية والحياد عملية طويلة الأجل ينبغي أن تتم تحت قيادة وطنية. ورغم اتخاذ خطوات هامة صوب إعادة تنظيم مؤسسات الدفاع والأمن، لا يزال يجري وضع التصور الوطني لإصلاح قطاع الأمن ولم يتخذ الهيكل المؤسسي للمضي قدما بتنفيذ جدول الأعمال في ذلك المجال شكله النهائي. والوضع الأمثل هو أن ينجم ذلك التصور عن عملية للحوار الوطني الشامل والتشاوري تنطوي، في جملة أمور، على وضع إطار قانوني تضطلع فيه الجمعية الوطنية بدور إشرافي. وفي غضون ذلك، تتخذ الحكومة عددا من التدابير للتصدي للتحديات المباشرة في قطاع الأمن، بدعم من الأمم المتحدة.
	48 - وأشار المحاورون الحكوميون إلى أن الرئيس واتارا يعتزم المشاركة بشكل وثيق أكثر في إصلاح قطاع الأمن. وتنظر الحكومة أيضا في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز تنسيقها للشؤون الأمنية الوطنية وإصلاح قطاع الأمن. وفي ضوء الحاجة إلى استعادة الثقة بين السكان والقوات المسلحة، ينظم مكتب رئيس الوزراء اجتماعات (اللقاءات التفاكرية للجيش) بين مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون، والسلطات المحلية، والسكان.
	القوات المسلحة

	49 - يتشكل القوام العام للقوات الجمهورية لكوت ديفوار، المنشأة في آذار/مارس 2011، من نحو 000 40 عنصر، بما يشمل 000 15 عنصر من قوات الدرك. ورغم الجهود المبذولة لمعالجة نواحي القصور، تظل القوات الجمهورية لكوت ديفوار قوة غير متناغمة تواجه تحديات لا يستهان بها فيما يتصل بالقيادة والسيطرة، وعدم الانضباط، والتجانس. وشددت قيادة القوات الجمهورية لكوت ديفوار على أهمية إعادة العسكريين إلى الثكنات لتعزيز القيادة والسيطرة بين القوات. وأكدت القيادة أيضا ضرورة التدريب وتنمية القدرات لجعل القوات في المستوى اللازم من النوعية والمهنية. وشملت الأولويات الأخرى الحاجة إلى زيادة الرقابة الفعالة على الحدود، وإنشاء قدرة بحرية، وتحسين إدارة الأسلحة والمخزونات، وطُلبت مساعدة الأمم المتحدة في بناء ثكنات جديدة وتعمير الموجود منها.
	50 - إضافة إلى ذلك، هناك أفراد يقدر عددهم بـ 000 40 فرد (رغم أن الأعداد تظل غير مؤكدة)، تم تجنيد معظمهم حسب الحاجة خلال الأزمة، ممن يرتبطون بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار والذين وضعوا إسميا تحت قيادة تلك القوات، رغم عدم اعتبارهم أفرادا نظاميين في القوات المسلحة ولا تدفع لهم مرتبات. وتعتزم الحكومة تجميع هؤلاء الأفراد في 18 منطقة عبر البلد حيث سيخضعون إلى نزع السلاح وإجراءات تحديد الهوية والفرز. ومن المتوخى تجنيد 000 2 منهم في القوات الجمهورية لكوت ديفوار؛ وسيشكل 000 15 منهم ما يسمى بقوة احتياطية للقيام بالأنشطة الإنمائية؛ وستنفذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على الباقين منهم الذين يبلغ عددهم 000 23 فرد. وطلبت الحكومة دعم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في بناء بعض مواقع التجميع تلك.
	الشرطة والدرك

	51 - أُعيد نشر أفراد الشرطة والدرك في معظم أجزاء البلد إلا أن فعاليتهم أُعيقت بسبب ضعف الهياكل الأساسية والافتقار إلى التدريب واللوجستيات الأساسية، لا سيما المركبات ومعدات الاتصالات، وخاصة خارج أبيدجان، فضلا عن التأثير المستمر لهياكل القيادة السابقة في أجزاء من البلد. ومن ثم، في بعض الحالات، تواصل القوات الجمهورية لكوت ديفوار أو العناصر المرتبطة بها الاضطلاع بمسؤوليات إنفاذ القانون، ويستمر خلال ذلك وقوع الأحداث الناجمة عن عدم الثقة بين القوات الجمهورية والشرطة والدرك، رغم تحسن العلاقات بين الأجهزة الأمنية.
	52 - وكما ذُكر في التقرير السابق (S/2011/807)، فإن عملية مراجعة مشتركة قامت بها عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والشرطة الإيفوارية بناء على طلب الحكومة كشفت عن وجود تحديات هامة تحتاج إلى المعالجة، ومنها إعادة هيكلة الشرطة الوطنية وإضفاء الطابع الاحترافي عليها وزيادة قدرتها التشغيلية، وهو ما سيقتضي إعادة تأهيل الوحدات التي تعرضت للتخريب خلال الأزمة وإعادة تزويدها بالمعدات. ولا تملك سوى نسبة 30 في المائة تقريبا من وحدات الشرطة و 20 في المائة من وحدات الدرك المعدات الملائمة والأسلحة. وإضافة إلى ذلك، يظل التدريب يشكل أولوية مباشرة شأنه شأن إعادة تنشيط شرطة البلديات لتعزيز القانون والنظام على الصعيد المحلي.
	مؤسسات سيادة القانون

	53 - أُعيد تشغيل جميع المحاكم الـ 37 والسجون الـ 22 منذ انتهاء الأزمة، في حين يجري العمل لإعادة فتح مرافق الاحتجاز الـ 11 المتبقية. ومع ذلك، لا تزال نواحي القصور في الجهاز القضائي، بما يشمل انعدام الموارد، والتوافر المحدود لبرامج العون القانوني، وبطء الإجراءات القانونية وعدم كفاءتها، وتسييس أفراد الجهاز القضائي، وعدم كفاية أنظمة إدارة القضايا، وضعف وعي الجماهير، والفساد، تشكل عقبة أمام النجاح في حفظ القانون والنظام وإقامة العدل. واتخذت السلطات الوطنية مبادرات لمعالجة هذه المسائل بدعم من عملية الأمم المتحدة، بسبل منها وضع استراتيجية وطنية لإصلاح قطاع العدل. وهناك أيضا مبادرات يجري تنفيذها لإصلاح نظام السجون، رغم استمرار وجود تحديات في إدارة مرافق الاحتجاز والافتقار إلى القدرة على معالجة نواحي القصور.
	نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

	54 - أقرت الحكومة بأهمية إيجاد حل للعناصر غير المدربة التي ارتبطت بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار خلال الأزمة، بسبل منها نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإنشاء قوة احتياطية. ومع ذلك، لم يتم وضع برنامج وطني شامل لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لمعالجة الفئات المستهدفة الأخرى، بما في ذلك المليشيات، وما يسمى بالدوزو، والعناصر المسلحة الأجنبية. ويجري بذل جهود لوضع ذلك البرنامج الذي سيتطلب، كخطوة أولى، إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن تخطيط البرنامج وتنسيقه وتنفيذه. وشدد المحاورون في ليبريا أيضا على الحاجة إلى برناج فعال لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في كوت ديفوار بغية تعزيز الاستقرار في المنطقة الحدودية. وفي كوت ديفوار، حدد المحاورون الحاجة الماسة إلى قيام الحكومة بوضع معايير أهلية واضحة لمن سيُدرجون في برنامج وطني لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف تحديد حجم الحالات التي يتعين وضعها في الاعتبار لكل جانب من جوانب البرنامج. وأعلنت الحكومة أن العدد التقديري للحالات التي قد تستفيد من ذلك البرنامج هو 000 60 شخص، بما يشمل 000 23 فرد مرتبطين بالقوات الجمهورية لكوت ديفوار.
	55 - ومتى قامت الحكومة بالبت في مجموعة إعادة الإلحاق التي ستمنح لمن يشاركون في نزع السلاح، تمتلك عملية الأمم المتحدة الدراية الفنية والوسائل اللازمة لمساعدة الحكومة في عملية إعادة الإلحاق. إلا أن تلك المساعدة ستكون محدودة من حيث الوقت المحدد لها ونطاقها. ومما لا غنى عنه وضع حلول منسقة وطويلة الأجل ومستدامة لإعادة إدماج المحاربين السابقين في كوت ديفوار، إلا أن تلك الحلول لم تحدد بعد. ويتسم ذلك بأهمية حاسمة بالنظر إلى ورود أنباء بأن بعض المحاربين السابقين الذين تم تسريحهم في إطار البرامج السابقة قد تسلحوا من جديد وانضموا إلى القتال الذي جرى عام 2011، نظرا لعدم استدامة عملية إعادة الإدماج. وبغية تجنب ذلك الاحتمال في المستقبل، سيتعين على الحكومة أن تضع برنامجا شاملا وطويل الأجل لإعادة الإدماج، وربما يكون ذلك على أساس دون إقليمي. وسيكون الدعم المقدم من شركاء كوت ديفوار الثنائيين وغيرهم من الشركاء هاما لأن الأمم المتحدة لن تكون لها القدرة على تمويل الحكومة أو مساعدتها في هذا المشروع الهام.
	56 - وفي غضون ذلك، شرعت الحكومة، بدعم من عملية الأمم المتحدة، في عملية مخصصة لنزع السلاح لمقاتلين سابقين (معظمهم من المليشيات) عددهم 640 1 فردا، فجمعت 035 1 قطعة سلاح و 265 220 طلقة ذخيرة منذ نيسان/أبريل 2011.
	بسط سلطة الدولة

	57 - استأنف موظفو الدولة واجباتهم في جميع أرجاء البلد، إلا أن الهياكل الأساسية المدمرة والموارد المحدودة تعيق من فعاليتهم. وقام المسؤولون الإقليميون باستعادة سلطاتهم تدريجيا، بما في ذلك سلطاتهم المتعلقة بالنظام العام، رغم أن ذلك يختلف حسب قدرة قوات الأمن الوطنية المنتشرة في كل منطقة. ويترأس المسؤولون الإقليميون لجان الأمن المحلية المكلفة بكفالة تنسيق توفير الأمن على الصعيد المحلي. ويضم المسؤولون المحليون قادة القوات الجمهورية لكوت ديفوار وقادة قوات الدرك على الصعيد المحلي، وكذلك ممثلي الإدارة المحلية، بما يشمل مسؤولي الجمارك.
	58 - وأُحرز بعض التقدم صوب إعادة توحيد الخزانة. وبدأت إدارة الضرائب في إعادة إنشاء هياكلها وخدماتها، ويجري نشر ممثلي الإدارة المحلية المسؤولين عن مراقبة الموارد الطبيعية في جميع أنحاء البلد. وتم نشر مسؤولي الجمارك في نقاط عبور حدودية متعددة على طول الحدود مع بوركينا فاسو ومالي وغينا، رغم أنهم يفتقرون إلى القدرات والأعداد الكافية للنشر. وفي تزامن مع ذلك، ترد أنباء بأن عناصر تابعة للقوات الجديدة السابقة تواصل العمل في إطار شبكات موازية خاصة في الشمال، بما يشمل أنشطة جمارك وأنشطة تجارية غير رسمية. وحُدد استمرار زيادة وجود الدولة على المستوى المحلي بوصفه أمرا حاسم الأهمية لتثبيت استقرار البلد وتعزيزه.
	رابعا - توصيات بشأن التعديلات الممكن إجراؤها في قوام وهيكل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
	59 - بناء على نتيجة بعثة التقييم، يوصى بأن تقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بتعديل نشرها ووضع قواتها بغية التحلي بقدر أكبر من الفعالية والاستجابة للتطورات الأمنية، بسبل منها تغطية المزيد من المناطق النائية وتكثيف مشاركتها مع السلطات المحلية والسكان المحليين. وسيتطلب ذلك إدخال تعديلات على هيكل وقوام الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين للعملية (انظر المرفق الأول)، على النحو المبينة تفاصيله أدناه، إقرارا بالتقدم المحرز، مع مراعاة التحديات والمخاطر المتبقية.
	60 - كذلك يتطلب تثبيت استقرار الحالة الأمنية بصورة مستدامة استمرار الدعم المقدم من عملية الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى السلطات الإيفوارية لتعزيز العملية السياسية، وإعادة بناء القدرات الوطنية، ودعم تنفيذ العمليات الحساسة ذات الصلة بالأمن، وتوطيد سلطة الدولة، وتعزيز إرساء العدالة وجهود المصالحة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع مع دعم الجهود المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والانتعاش الاقتصادي. ومن ثم تقوم عملية الأمم المتحدة بتعزيز وجودها الميداني بغية زيادة مشاركتها على المستوى المحلي.
	العنصر العسكري

	61 - وقامت بعثة التقييم تحديدا باستعراض الحاجة إلى الإبقاء على مستوى القوات المأذون به في عملية الأمم المتحدة، الذي يصل الآن إلى 792 9 فردا من العسكريين، ويشمل 400 2 من القوات الإضافية المأذون بها لتعزيز العملية قبل الأزمة وخلالها. وخلصت البعثة إلى أن الأزمة فاقمت المشاكل القائمة وأنشأت مشاكل جديدة لم تكن موجودة قبل انتخابات عام 2010 نتيجة لتفكك الجهاز الأمني خلال الأزمة، وانهيار سلطة الدولة، وإنشاء القوات الجمهورية لكوت ديفوار وما أعقبها من تجنيد مخصص، واشتراك المليشيات والمقاتلين الأجانب في الأزمة، وانتشار الأسلحة، ووجود ممثلين رئيسيين للنظام السابق يعيشون في المنفى في البلدان المجاورة. وإضافة إلى ذلك، قامت القوات الفرنسية (قوة ليكورن) بتخفيض وجودها مرة أخرى في أبيدجان. ومن ثم استقر الرأي على أن هذه التحديات تقتضي الإبقاء على القوام الأساسي لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وكذلك الاحتفاظ ببعض القدرات الإضافية.
	62 - ومع تحسن الحالة الأمنية في أبيدجان وانتشار قوات الأمن الوطنية بصورة فعالة في المدينة، لم تعد هناك حاجة إلى القدر نفسه من الدوريات العسكرية وأصبح من الممكن نقل بعض المهام العسكرية إلى القوات الوطنية. ومن ثم يوصى بتخفيض القوام العسكري المأذون به لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في أبيدجان بمقدار كتيبة واحدة. ويوصى أيضا بأن تقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، في تشاور وثيق مع الحكومة، باستعراض ترتيبات الحماية لأعضاء الحكومة والجهات السياسية الرئيسية المعنية، وكذلك منشآت الأمم المتحدة، بغية تعديل الاحتياجات من الموارد اللازمة لتلك المهمة.
	63 - إضافة إلى ذلك، يوصى بنقل الطائرات العمودية المسلحة الثلاث المنشورة حاليا في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بغية ردع المخربين المحتملين عن القيام بأي عمل عسكري كبير والاستجابة للتهديدات التي يتعرض لها السكان في مواقع محددة، خاصة في المناطق الحدودية. ويوصى أيضا بأن من الممكن استخدام الطائرات العمودية المسلحة، رغم وجود قاعدتها في كوت ديفوار، في كل من كوت ديفوار وليبريا، في إطار ترتيب محدد للتعاون فيما بين البعثتين.
	عنصر الشرطة

	64 - يوصى بالإبقاء على القوام المأذون به لعنصر الشرطة المشكلة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار عند 000 1 فرد، بما يشمل 100 فرد في إطار التخطيط للطوارئ السابق لانتخابات عام 2010، في ضوء التحديات المبينة أعلاه. وبالإضافة إلى وجود وحدات الشرطة المشكلة في كل من أبيدجان، وبواكيه، ودالوا، وغيغلو، وياموسوكرو، ينبغي نشر تلك الوحدات في بونديالي في الشمال، وأبنغورو في الشرق، للمساهمة في حماية المدنيين ودعم الشرطة والدرك الإيفواريين، بسبل منها الدوريات المشتركة.
	65 - علاوة على ذلك، ينبغي استيعاب مستشاري الشرطة الإضافيين الذين يبلغ عددهم 205 مستشارين، والذين أذن بهم مجلس الأمن في قراره 2000 (2011)، من خلال تخفيض في القوام العسكري المأذون به لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، مما سيجعل مجموع القوام المأذون به من أفراد الشرطة يصل إلى 555 فردا. وسيساعد أفراد الشرطة هؤلاء في بناء قدرة هيئات إنفاذ القانون الإيفوارية في مجالات متخصصة من قبيل مكافحة الشغب، وخفارة المجتمعات المحلية، والشرطة القضائية، والاتصالات، والتحقيقات الجنائية، والعنف الجنسي والجنساني، والجريمة المنظمة، وإدارة الحدود. وسيعملون أيضا على تيسير التنسيق بين دوائر الأمن الإيفوارية والليبرية في منطقة الحدود ودعم إصلاح دوائر الأمن الوطنية فضلا عن عمليات نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج. وفي الوقت نفسه، ستواصل شرطة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار برامجها للتدريب أثناء الخدمة، والاشتراك في المواقع، والإرشاد.
	تعزيز أمن الحدود

	66 - يوصى أيضا بأن تقوم الأمم المتحدة، من خلال جميع جوانب وجودها في كوت ديفوار وليبريا، بتعزيز دعمها من أجل تثبيت استقرار المنطقة الحدودية، أثناء بناء السلطات الإيفوارية والليبرية لقدرات كل منها على مراقبة حدودها ووضع استراتيجيات وطنية ودون إقليمية، بالنسيق مع السلطات الوطنية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واتحاد نهر مانو. وينبغي لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا والفريق القطري لكل بلد تيسير زيادة التعاون بين السلطات وقوات الأمن الإيفوارية والليبرية على جميع المستويات، بسبل منها إنشاء آليات للتنسيق والاتصال.
	67 - وعقب قيام عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا باعتماد خطة، خلاص اجتماع عقد في أبيدجان يومي 6 و 7 آذار/مارس، ينبغي لجميع عناصر البعثتين مواصلة زيادة تعاونهما وتخطيطهما المشترك، بسبل منها الممارسات الرسمية والمنظمة لتبادل المعلومات بهدف إتاحة تفهم أفضل للديناميات الإقليمية، وتبادل الخبرات، وتقاسم الدروس المستفادة. ويوصى أيضا بأن تقوم البعثتان بزيادة عمليات الرصد المشتركة للحدود بالتنسيق مع وكالات الأمن الوطنية والقيام بعمليات عبر الحدود حسب الاقتضاء وحسبما هو مأذون به، وهو ما ينبغي أن يشمل تنظيم دوريات راجلة منسقة بمحاذاة نقاط العبور.
	68 - وفي الوقت نفسه، ينبغي للأمم المتحدة تعزيز جهودها دعما للسلطات الإيفوارية والليبرية في المناطق الحدودية الحساسة بغية توطيد سلطة الدولة استنادا إلى مسح للقدرات الموجودة؛ وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة؛ وتعزيز المصالحة والوئام الاجتماعي على الصعيد المحلي؛ والحد من انتشار الأسلحة؛ وتهيئة الظروف المؤاتية للعودة المستدامة للسكان المشردين. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد بالنسبة لوجود الأمم المتحدة في البلدين وضع رؤية استراتيجية مشتركة والتخطيط لمشاركة كل منهما في المناطق الحدودية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
	69 - ومن المهم أن يقوم الشركاء الثنائيون وغيرهم من الشركاء بدعم السلطات الإيفوارية والليبرية، فضلا عن المنظمات الإقليمية، في وضع استراتيجيات وبرامج وطنية وإقليمية متكاملة للحدود في إطار الآليات القائمة لاتحاد نهر مانو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وفقا لقرار مجلس الأمن 2000 (2011).
	خامساً - ملاحظات
	70 - إنني أشعر بالتفاؤل مما حققته كوت ديفوار من تقدم مطرد وإنجازات لا يستهان بها في العودة إلى الحياة الطبيعية منذ الأزمة العنيفة التي حدثت عام 2011 عقب الانتخابات. وأشيد بالرئيس واتارا وحكومته على مبادراتهما لمواصلة تثبيت استقرار الحالة، بسبل منها التصدي للتحديات الأمنية الملحة، والمضي قدما بالانتعاش الاقتصادي، وإجراء انتخابات وطنية حاسمة الأهمية، وتعزيز التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي. وتظهر هذه الجهود الإرادة السياسية القوية للحكومة للنهوض بالبلد تدريجيا وتجاوز أزمات الماضي. وقد عادت تلك الجهود بالفعل بنتائج ملموسة على البلد وشعبه، خاصة فيما يتصل بالحالة الأمنية والاقتصادية في البلد. 
	71 - ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحالة الأمنية هشة. ولا تزال كوت ديفوار تواجه أخطارا وتهديدات كبيرة. فالأزمة التي أعقبت الانتخابات أنشأت تحديات جديدة كبيرة، في حين أن الأسباب الجذرية والأسباب المحتملة لعدم الاستقرار تظل ماثلة لم تمس. وينتابني القلق بوجه خاص إزاء عدد من عوامل الخطر التي تهدد سلامة وأمن الناس في كوت ديفوار، والتي تنطوي أيضا على خطر زعزعة استقرار البلد، ومن أهمها حالة وكالات الأمن الوطنية، والمسائل المعلقة المتصلة بإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتداول الأسلحة. ويمكن أيضا لنوايا الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق في البلدان المجاورة أن تشكل خطرا محتملا. وإضافة إلى ذلك، يمكن للتهديدات الناشئة للاستقرار في غرب أفريقيا أن تؤثر على كوت ديفوار، في حين أن المنطقة الحدودية بين كوت ديفوار وليبريا تتسم بالضعف بصفة خاصة. فالسلام قد جاء بعد معاناة ولا يزال هشا في البلدين معا.
	72 - وأشجع حكومتي كوت ديفوار وليبريا على العمل عن كثب مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وفريقي الأمم المتحدة القطريين لمواصلة تثبيت استقرار المناطق الحدودية، مع وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية. وسيكون من الضروري تقديم الدعم من الشركاء الثنائيين والشركاء الآخرين لتنمية قدرات وكالات الأمن الوطنية الإيفوارية والليبرية فيما يتصل بالإدارة الفعالة للحدود. إلا أن المسألة أوسع نطاقا بكثير من ذلك وسيقتضي التصدي للتهديدات العابرة للحدود التزاما قويا من المنطقة دون الإقليمية. ومن ثم، يظل قيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بوضع استراتيجية للتصدي لتهديدات تحركات العناصر المسلحة والأسلحة عبر الحدود، فضلا عن الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، يشكل أولوية هامة. وأود التأكيد مجددا على أن الوجود المتعدد للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، ووجود مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، بصفة خاصة، يظل على استعداد لتقديم دعم نشط لتلك المبادرات التي تقوم بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واتحاد نهر مانو. وأرحب كذلك بتعيين الرئيس واتارا رئيسا لهيئة رؤساء الدول والحكومات في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأهيب به أن يستخدم هذه الفرصة الهامة للتصدي للتحديات الأمنية الملحة التي تهدد السلام والأمن في غرب أفريقيا.
	73 - وتشكل الحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء البلد مصدر قلق عميق. والجهود الأولية التي تبذلها الحكومة لإنهاء عدم الانضباط وسط القوات المسلحة جهود هامة وتأتي مثالا على الضرورة الملحة لبذل جهود جادة لإصلاح قطاع الأمن، وهو ما يتسم بأهمية حيوية لاستدامة السلام والاستقرار. وهناك حاجة ماسة بالقدر نفسه لإيجاد حل دائم لمسألة المحاربين السابقين، خاصة الذين لن يتم استيعابهم في الوكالات الأمنية. وهناك خطر حقيقي، استنادا إلى الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة، وهو أنه في حالة عدم إيجاد تلك الحلول لتلك العناصر، فإنها قد تصبح مهددا لحقوق الإنسان والاستقرار في كوت ديفوار والمنطقة دون الإقليمية، ذلك لأنها من المرجح جدا أن تقوم بتسليح أنفسها مرة أخرى متى توافرت الفرصة. ومن ثم فإنني أحث الحكومة على العمل عن كثب مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وغيرها من الشركاء الدوليين لوضع خطة وطنية شاملة طويلة الأجل لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع مراعاة البعد دون الإقليمي للمسألة. وأحث أيضا الحكومة والشركاء الدوليين والثنائيين على دعم الحكومة في إيجاد حلول لكفالة عملية إعادة إدماج مستدامة، فضلا عن الانتعاش المبكر وإيجاد فرص العمل.
	74 - وأشيد بالتنظيم الناجح للانتخابات التشريعية التي طال انتظارها، والتي تتسم بأهمية خاصة لتحقيق حوكمة أكثر تمثيلية، والتي ستمكن من بذل جهود ترمي إلى تدعيم السلام والديمقراطية وكذلك بذر بذور التنمية على الأجل الطويل. وعلى جميع الإيفواريين القيام بدور في المضي قدما صوب السلام المستدام والاستقرار والازدهار في كوت ديفوار، سواء كان ذلك من داخل المؤسسات، أو كجهات سياسية صاحبة مصلحة، أو كأعضاء في المجتمع المدني. وتمثل الحكومة مصالح جميع الإيفواريين وبالتالي من المهم أن تواصل الاقتراب من المعارضة من خلال الحوار الجاد. وأحث أيضا القادة السياسيين على الشروع في حوار لمصلحة جميع الإيفواريين الساعين إلى السلام وإلى حياة أفضل.
	75 - وأذكر أيضا بأن من مسؤولية الحكومة حماية حرية التجمع وحرية التعبير، وهما من الحقوق الديمقراطية الأساسية. إلا أن من مسؤولية الإيفواريين بالقدر نفسه الامتناع عن أي بيانات أو أعمال مؤججة للمشاعر أو عنف. فالاستمرار في تحدي شرعية المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا لن تسفر إلا عن زيادة التوترات، وتسهم في خلق مناخ ضار من عدم الثقة، وتشجع على العنف. ومن ثم فإنني أهيب بالقادة السياسيين أن يشاركوا بصورة بنّاءة في الحياة السياسية للبلد بغية تحقيق مستقبل أفضل. ويظل دور المساعي الحميدة الذي يضطلع به ممثلي الخاص حاسم الأهمية في هذا الصدد لتيسير إقامة حوار سياسي معزز بين جميع الجهات السياسية المعنية، وكفالة وجود حيز سياسي أكثر حيوية وتنوعا يسهم في عودة الحياة الطبيعية في جميع النواحي.
	76 - وإنشاء اللجنة المعنية بالحوار وتقصي الحقائق والمصالحة، رغم أهميته، لا يشكل سوى خطوة أولى في الطريق الطويل المؤدي إلى تحقيق مصالحة ذات مغزى. فالتقدم بطيء وهناك حاجة إلى المصالحة على جميع المستويات بهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الوئام الاجتماعي، وهو الأمر الذي لا غنى عنه للاستقرار الدائم في كوت ديفوار. ومن ثم، فإنني أشجع الحكومة وجميع الشركاء على مواصلة دعم اللجنة المعنية بالحوار وتقصي الحقائق والمصالحة لكفالة عملها بفعالية تمشيا مع المعايير الدولية. وفي الوقت نفسه، أشجع الحكومة على مواصلة تعزيز آليات المصالحة وتسوية النزاعات في إطار عملية سياسية وبوصف ذلك عاملا هاما في الحكم الرشيد مع مواصلة الاستفادة من آليات المصالحة على المستوى المحلي. وستواصل الأمم المتحدة دعم تلك الجهود.
	77 - ويجب أن تمضي المصالحة جنبا مع جنب مع العدالة، ومن المهم أهمية حاسمة كفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. ومن ثم، فإنني أحث الحكومة على كفالة أن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة، وكفالة تقديم الأشخاص إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
	78 - وفي ضوء هذه التحديات الهامة، سيواصل حفظة السلام في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار الاضطلاع بدور هام في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تثبيت استقرار الحالة الأمنية وحماية المدنيين في جميع أرجاء البلد. ومن ثم فإنني أوصي بالإبقاء على القوام العسكري الحالي لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (انظر المرفق الثاني) خلال فترة الولاية الحالية التي تنتهي في 31 تموز/يوليه 2012. ومع ذلك، ينبغي الإعراب عن التقدم المحرز في أرض الواقع فيما يتصل بأي تمديد للولاية في المستقبل، وأن يبدأ تنفيذ القوام المخفض المأذون به البالغ 837 8 فردا، والذي يتألف من 645 8 من الجنود وضباط الأركان و 192 من المراقبين العسكريين، بعد تجديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، إذا ما قرر مجلس الأمن ذلك. وبالنظر إلى ضرورة تعزيز النظام العام، أوصي كذلك بالإبقاء على القوام الحالي لوحدات الشرطة المشكلة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار عند 000 1 فرد، مع عكس القوام المأذون به لأفراد الشرطة لمستشاري الشرطة الإضافيين الذين يبلغ عددهم 205 مستشارين ليصل المجموع إلى 555 من أفراد الشرطة، على النحو الذي أذن به مجلس الأمن في قراره 2000 (2011). وإضافة إلى ذلك، ستقوم عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري بتعزيز وجود الأفراد المدنيين على المستوى المحلي بغية تحسين التنفيذ الفعلي للأنشطة والبرامج الصادر بها تكليف.
	79 - وإنني على ثقة، وأنا أنظر إلى المستقبل، من أن كوت ديفوار ستواصل السير على طريق مستقيم صوب الانتعاش وأوصي باستعراض الحالة بحلول عام 31 آذار/مارس 2013، وحينها سأقدم توصياتي الحالية بشأن الظروف التي ينبغي أن تكون سائدة من أجل إجراء التعديلات في المستقبل على هيكل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وقوامها. وسيظل من المهم إدخال أي من تلك التعديلات استنادا إلى الحالة السائدة على أرض الواقع والتهديدات الماثلة أمام السلام والاستقرار المستدامين في كوت ديفوار، وقدرة المؤسسات الإيفوارية على التصدي بفعالية لتلك التحديات.
	80 - وفي الختام، أود أن أتقدم بالشكر إلى ممثلي الخاص، ألبرت جيرارد كوندر، على قيادته، وإلى النساء والرجال في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وفريق الأمم المتحدة القطري على عزمهم وتفانيهم في دعم الشعب الإيفواري. إن خدمتهم، التي كثيرا ما يقومون بها في ظروف قاسية، شكلت عاملا أساسيا في تثبيت استقرار الأوضاع في كوت ديفوار. وأعرب عن تقديري أيضا للشركاء الرئيسيين، بما في ذلك البلدان المساهمة بالقوات والشرطة في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والمنظمات الإقليمية، والبلدان المانحة، والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية، التي تواصل تقديم دعم لا يقدر بثمن لكوت ديفوار.
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