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  تقرير خاص لألمني العام عن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار    
 مقدمة  - أوال  

، الـيت   )٢٠١٢ (٢٠٢٦ مـن قـرار جملـس األمـن          ٢٢هذا التقريـر مقـدَّم عمـال بـالفقرة            - ١
يف موعــد أقــصاه وأن أقــدم تقييمــا للحالــة يف كــوت ديفــوار  أن أجــري طلــب فيهــا اجمللــس إيلَّ

قيـاس وتتبـع    ل رجعيـة املنقـاط   ال توصـيات بـشأن      يرا خاصـا يتـضمن     تقر ٢٠١٣مارس  /آذار ٣١
ــقالتقــدم احملــرز صــوب   ــل األجــل يف كــوت ديفــوار،  حتقي  والتعــديالت احملتمــل   اســتقرار طوي

خيـارات تعزيـز ترتيبـات      ، و يف هيكل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وقوامهـا              إدخاهلا  
 عـن تنفيـذ اسـتراتيجية        ومعلومـات مـستوفاة    ليربيـا، التعاون بني العملية وبعثة األمم املتحـدة يف         

  .محاية املدنيني
  

  استنتاجات بعثة التقييم  - ثانيا  
زارت كــوت ديفــوار بعثــة تقيــيم متعــددة التخصــصات بقيــادة األمــني العــام املــساعد      - ٢

وأجـرى الفريـق    . فربايـر / شـباط  ١٦ إىل   ٤لعمليات حفظ السالم، إدمون موليه، يف الفترة مـن          
ت مع طائفة عريضة مـن املـسؤولني املعنـيني، مبـن فـيهم الـرئيس احلـسن درامـان واتـارا                    مشاورا

وأعــضاء حكومتــه، وقيــادة القــوات املــسلحة وقــوات الــشرطة والــدرك الوطنيــة، ورئــيس جلنــة  
ــشركاء        ــدين، وال ــات اجملتمــع امل ــسياسية وهيئ ــو األحــزاب ال ــة واملــصاحلة، وممثل احلــوار واحلقيق

لو عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وبعثـة األمـم املتحـدة يف                   الدوليون، وكـذلك مـسؤو    
وزار الفريـق مواقـع     . ليربيا والفريقان القطريان التابعان لألمم املتحدة يف كوت ديفـوار وليربيـا           

وزار رئـيس   . يف جمموع أحناء البلد وأجرى تقييما مشل طـريف حـدود كـوت ديفـوار مـع ليربيـا                  
  .وأكرا إلجراء مشاورات مع السلطات الوطنيةبعثة التقييم أيضا منروفيا 
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  الوضع يف امليدان  - ألف  
  الوضع العام    

يف املناقــشات الــيت جــرت مــع بعثــة التقيــيم، أبــرز الــرئيس واتــارا ومــسؤولون وطنيــون   - ٣
ــذ إجــراء   ودوليــون آخــرون التقــدم الكــبري الــذي أُحــرز فيمــا يتعلــق بالوضــع      األمــين العــام من

ــيم ــري يف  التقيـ ــباطاألخـ ــر /شـ ــهر ٢٠١٢فربايـ ــة يف األشـ ــية ، وخباصـ ــستة املاضـ ــر أن .  الـ واعُتبِـ
 األزمـة الـيت أعقبـت انتخابـات         ديفوار قد دخلـت عمومـا يف مرحلـة التوطيـد منـذ هنايـة               كوت
  . ، رغم استمرار ما يعتور البلد من هشاشة٢٠١١ عام
منيــة امللحــة، وقـد كــان لقيـادة الــرئيس واتـارا أمهيــة حامسـة يف التــصدي للتحـديات األ       - ٤

واإلســراع بإنعــاش االقتــصاد، والــشروع يف عــدد مــن العمليــات احلــساسة مثــل نــزع الــسالح   
وقـد شـهد الوضـع األمـين يف منطقـة احلـدود           . والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح قطاع األمن     

مع ليربيا حتسنا ملموسا بفـضل اجلهـود املبذولـة علـى املـستويات العليـا وكـذلك بفـضل تعزيـز               
ون فيما بني سلطات البلدين على خمتلف الصعد، ونشر عناصر األمن الـوطين علـى جـانيب                 التعا

ات جــسام كمــا يــدل علــى ذلــك هجــوم ورغــم ذلــك، فمــا زال هنــاك حتــدي. احلــدود كليهمــا
مارس الذي استهدف قرية زيليبلي يف غرب كوت ديفوار، على مقربـة مـن احلـدود                /آذار ١٣

وقـد أثـر   . شـخاص تأكـد مقتـل سـتة منـهم علـى األقـل          مع ليربيا، وسقط ضـحيته عـدد مـن األ         
حتسن عالقات كوت ديفوار مع غانا تـأثريا إجيابيـا يف الوضـع األمـين، مبـا يف ذلـك علـى طـول                        

  . احلدود مع غانا
فمنـذ تـويل    . ومل تزل كـوت ديفـوار تقـوم بـدور قيـادي نـشط داخـل املنطقـة الفرعيـة                     - ٥

 لدول غرب أفريقيا العام املاضي وهـو يعبـئ القيـادات            الرئيس واتارا رئاسة اجلماعة االقتصادية    
واملــوارد اإلقليميــة يف معاجلــة عــدد مــن القــضايا املــسترعية لالهتمــام، وليتوصــل بــاألخص إىل    

  . تشجيع اختاذ موقف مشترك ملعاجلة األزمة يف مايل
  

  الوضع السياسي
 ٢٠١٢نـوفمرب   /الثـاين أظهرت احلكومة اجلديدة اليت شكّلها الرئيس واتـارا يف تـشرين              - ٦

وأصبحت اإلدارة احمللية أكثر فعاليـة شـأهنا يف ذلـك           . التزامها بتنفيذ رؤيته وحرصها على ذلك     
ــة  ــة الوطنيــ ــأن اجلمعيــ ــباط٣وُنظمــــت يف . شــ ــر / شــ ــشريعية يف  فربايــ ــة االنتخابــــات التــ بقيــ

ــت ــلمي     سـ ــواء سـ ــة وجـــرت يف أجـ ــات متبقيـ ــي اخلـــاص يف     مقاطعـ ــك ممثلـ ــا أكـــد ذلـ ة كمـ
  . يرفربا/شباط ٢٠
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ــة املزمــع إجراؤهــا يف     - ٧ ــات احمللي ــسان٢١وهيمنــت االنتخاب ــشات  / ني ــى املناق ــل عل أبري
السياسية اليت جرت على امتداد األسـابيع املاضـية، مبـا يف ذلـك داخـل حتـالف جتمـع اهلـوفيتيني                  

وقـدم جتمـع اجلمهـوريني التـابع للـرئيس واتـارا وحـزب             . من أجل الدميقراطية والسالم احلـاكم     
وار الدميقراطي التابع للـرئيس بيدييـه الـسابق قـائمتني منفـصلتني خلـوض االنتخابـات          كوت ديف 

ويف الوقـت ذاتـه، أعلـن حـزب اجلبهـة           . احمللية بالرغم من كوهنما شريكني يف احلكومة الوطنية       
فربايـر، قـراره عـدم املـشاركة يف     / شـباط ١٦الشعبية اإليفوارية الذي كان يف احلكم سابقا، يف  

ــراع مــرب  ــراع   االقت ــاريخ االقت ــشأن ت ــشعبية  . را ذلــك بعــدم إجــراء مــشاورات ب ــَع اجلبهــة ال وتبِ
 حزبـا، وهـي   ١١اإليفوارية يف قرارهـا مخـسة مـن األحـزاب الـسياسية املعارضـة البـالغ عـددها                  

 الدائم للحوار، وذلك بالرغم من أن بعَض أعضاء تلك األحزاب قد خيوضـوا               املنتدى جزء من 
مـارس، كـررت اجلبهـة      / آذار ٣ويف بـالغ صـادر يف       . مـستقلني غمار االنتخابـات كمرشـحني      

الــشعبية اإليفواريــة تأكيــد مطالبتــها بإرجــاء االنتخابــات، واهتمــت احلكومــة بإقــصاء األحــزاب 
  . السياسية من العملية االنتخابية

 علـى احلركيـة     ٢٠١٥وتؤثر االنتخابات الرئاسية والتـشريعية املزمـع إجراؤهـا يف عـام               - ٨
 على أمهيـة اإلصـالحات االنتخابيـة    وقد شدد العديد من حماوري بعثة التقييم. الراهنةالسياسية  

وأوصـوا بـأن تـشمل تلـك اإلصـالحات      . لكفالة نزاهة تلـك االنتخابـات وشـفافيتها ومشوليتـها        
استيفاء قوائم الناخبني واستعراض تشكيل اللجنة االنتخابية املستقلة ورسـم احلـدود االنتخابيـة              

وأكــد الــبعض ضــرورة التطــرق أيــضا لــدور خمتلــف وســائل    . التــشريعية بــشفافيةلالنتخابــات 
  . اليت ينتمي عدد كبري منها لألحزاب السياسيةيف االنتخابات اإلعالم 

ومن اإلجراءات املهمة اليت اختـذت يف سـبيل املـضي قـدما اإلفـراج املؤقـت يف كـانون                      - ٩
احلـوار  الرئيس الـسابق لـوران غبـاغبو، و    عن بعض احملتجزين املرتبطني بـ     ٢٠١٢ديسمرب  /األول
الـدائم  املنتـدى   إطـار   ضـمن   وعقـدت اجتماعـات     .  احلكومة مـع املعارضـة     الذي أجرته  املكثف

ينـاير وتناولـت بالنقـاش      / كـانون الثـاين    ١٧  و ٧للحوار ترأسها رئيس الـوزراء دونكـان يـومي          
ــة االن       ــشكيل اللجن ــك ت ــا يف ذل ــة، مب ــات احمللي ــق باالنتخاب ــضايا تتعل ــل   ق ــستقلة ومتوي ــة امل تخابي

ومل يشارك يف تلك االجتماعـات حـزب اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة الـذي                . األحزاب السياسية 
  . قراطية واجلمهورية املعارضتقلد احلكم سابقا وحزب احلرية من أجل الدمي

وبناء على طلـب مـن اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة، أجـرت احلكومـة مناقـشات مباشـرة                       - ١٠
وحـسبما ورد يف تقريـر      . ينـاير / كـانون الثـاين    ٢٣  و ١٨جتماعاهتا رئيس الوزراء يومي     ترأس ا 

فريــق عامــل مــشترك، مت التوصــل إىل اتفــاق بــشأن ضــرورة عــودة القــوات اجلمهوريــة لكــوت  
ــالقوات         ــاط ب ــا ارتب ــيت هل ــة ال ــسلحة غــري احملترف ــزع ســالح العناصــر امل ــا، ون ــوار إىل ثكناهت ديف
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الـذين تولـوا مهـام     ) القناصـون التقليـديون   (“ الـدوزوس ” وتـسريح    اجلمهورية لكوت ديفـوار،   
ــري          ــاء االســتغالل غ ــراف املعارضــة، وإهن ــة أط ــدرك، ومحاي ــشرطة وال ــوات ال ــز ق ــة، وجتهي أمني

على أن خالفات ظلت قائمة فيما يتعلق بطلب اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة              . املشروع لألراضي 
ــة االنت   ــة املــستقلةإعــالن عفــو عــام وكــذا بتــشكيل اللجن وتــدعو اجلبهــة أيــضا إىل عقــد  . خابي

اجتماع فيما بني الرئيس واتـارا والـرئيس الـسابق غبـاغبو، احملتجـز يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                     
وكرر الطرفان كالمها تأكيد التزامهمـا مبواصـلة املناقـشات، وعقـد آخـر اجتمـاع يف                 . بالهاي

  .مارس/ آذار٨
ــارا ومعظــم    - ١١ ــرئيس وات  األطــراف األخــرى عــن رأي مــؤداه أن مــنح العفــو    وأعــرب ال

ملرتكيب اجلرائم اخلطرية دون حماسبتهم إمنا هو أمر يتنـاىف مـع سـيادة القـانون ويزكـي اإلفـالت                    
وشـددوا علـى   . من العقاب، بالرغم من إمكانية النظر يف العفـو بعـد متـام اإلجـراءات القـضائية         

وطنيــة لتقــصي احلقــائق حملاســبة مجيــع اجلنــاة، ضــرورة قيــام احلكومــة مبتابعــة توصــيات اللجنــة ال
ومـع ذلـك فمـا زال هنالـك أمـور يتوجـب             . بصرف النظر عن مركزهم أو انتمـائهم الـسياسي        

القيـام هبـا لتعزيـز العدالــة املنـصفة وإهنـاء مــسار اإلفـالت مـن العقــاب والـشعور املتنـامي هبيمنــة          
  . عدالة املنتصر

  
  املصاحلة والتالحم االجتماعي

ة بــطء يف التقــدم احملــرز يف مــسألة املــصاحلة والــتالحم االجتمــاعي ومــا يــسمها مــن  مثــ  - ١٢
ورأى بعـض مـسؤويل احلكومـة أن متكـني الـضحايا مـن سـبل االنتـصاف مـن شـأنه أن                       . تعقيد

وتــسعى جلنــة احلــوار واحلقيقــة . يــساعد علــى املــضي قــدما يف معاجلــة هــذين األمــرين احلــامسني
ــام ع  ــصاحلة جاهــدة إىل إمت ــول    وامل ــائج ملموســة حبل ــها والتوصــل إىل نت ــول٣٠مل ســبتمرب / أيل

واختــذت الــسلطات الوطنيــة بعــض اإلجــراءات لتحــسني  .  وهــو موعــد انتــهاء واليتــها ٢٠١٣
غـري أن تنفيـذه يظـل حمـدودا         . التالحم االجتماعي، تشمل اعتماد برنامج وطين يف هـذا الـشأن          

ن مــوارد لــدعم املــصاحلة والــتالحم    ال ســيما بــسبب افتقــار الــسلطات احملليــة ملــا يلزمهــا مــ       
  . االجتماعي على نطاقها

  
  الوضع األمين

مــا زال الوضــع األمــين هــشا علــى وجــه العمــوم بــالرغم ممــا طــرأ عليــه مــن حتــسن يف      - ١٣
أكتوبر من العام املاضي مل يقع أي هجوم ذي شـأن           /فمنذ تشرين األول  . األشهر الستة املاضية  

وُنسب التحسن احلاصل إىل رد احلكومـة       .  منشآت احلكومة  على قوات األمن الوطنية أو على     
القوي على اهلجمات، بالرغم من األنباء الـواردة عـن االسـتعمال املفـرط للقـوة، واالعتقـاالت          
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العشوائية وكثـرة عـدد االحتجـازات غـري القانونيـة، وإلقـاء القـبض علـى عـدد مـن األشـخاص              
واعُتــرب جملــس .  كــوت ديفــوار وغانــا وليربيــا الــذين ُيــزَعم وقــوفهم وراء اهلجمــات الواقعــة يف 

ــشئ يف آب    ــذي أن ــوار ال ــوطين يف كــوت ديف ــسيق  ٢٠١٢أغــسطس /األمــن ال ــة لتن ــة فعال  هيئ
التدابري األمنية املتخذة من جانب احلكومة، كما أبان نشر األجهزة الوطنيـة إلنفـاذ القـانون يف                 

  . أحناء البلد عن فعالية معزَّزة
  

  تباب السالم واألمن يف كوت ديفواراألخطار اليت تتهدد است
رغــم التقــدم احملــرز عمومــا، مــا زالــت كــوت ديفــوار تواجــه أخطــارا تتهــدد ســالمها     - ١٤

ومــن بــني األخطــار الكــربى الــيت تواجههــا احلركيــة الــسياسية وتواصــل االنقــسامات   . وأمنــها
حلكومـة، إضـافة إىل     العميقة، واستمرار الشبكات املنتسبة للنظام السابق يف سعيها إىل زعزعة ا          

أنباء عن وجود مرتزقة وحماربني سابقني وعناصر مسلحة أخرى على طول احلدود مـع ليربيـا،                
وعدم الـتحكم يف تـداول األسـلحة، وبـطء التقـدم يف مـسار املـصاحلة وإصـالح قطـاع األمـن،                   
ووقف وترية نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وانقـسامات األجهـزة األمنيـة وضـعف                  

لثقة فيما بينها، واستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان علـى يـد األجهـزة األمنيـة النظاميـة وغـري                   ا
النظامية، وما يقترن بذلك من انعدام املساءلة، ونقص تدريب أجهزة إنفاذ القـانون وجتهيزهـا،    
وعدم مراقبة القوات املسلحة ومـساءلتها علـى الوجـه الـالزم، واإلجـرام، والعنـف العـشائري،                  

  . بطالة والفقروال
 الـذي   غـرب اليف  وال سـيما    فأما األسباب اجلذرية للرتاع فما زالت متثل أخطارا قائمة            - ١٥

، منـها مـسائل حيـازة األراضـي واهلويـة ومنـها الـسيطرة علـى املـوارد الطبيعيـة                     تشتد فيه حدهتا  
ــها  ــتفادة من ــازة األرا      . واالس ــسائل حي ــة ملعاجلــة م ــراءات أولي ــة إج ــد اختــذت احلكوم ضــي وق

على أن حماورين أكدوا أن معاجلـة هـذا املوضـوع أمـر صـعب يـستوجب اتبـاع هنـج                     . العويصة
  . توافقي طويل األمد يشارك فيه طائفة عريضة من األطراف الفاعلة

وظلت حوادث العنـف مـصدر قلـق حيـث تـسهم سـهولة احلـصول علـى األسـلحة يف                - ١٦
ه مــن قتلــى وجرحــى يف أوســاط  اســتمرار اهلجمــات وأعمــال الــسطو املــسلح ومــا تــسفر عنــ   

واستمرت مظاهر التوتر فيما بـني القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار وبـني قطاعـات                 . املدنيني
ــصادمات    ــسكان، وأفــضت إىل عــدد مــن امل ــوع مواجهــات يف   . مــن ال ــاء عــن وق ووردت أنب

ات جمموع أرجاء البلد بني العشائر بسبب مسائل حيازة األراضي غالبا، كـان أبرزهـا املواجهـ               
مـن  يناير يف منطقة ديبوكيه يف غـرب كـوت ديفـوار وقتـل              / كانون الثاين  ١٧اليت حصلت يوم    

  .  أربعة أشخاص كما أصيب عدد كبري من الناس جبراحجرائها
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وما زالت منطقة غرب أفريقيا الفرعيـة معرضـة ألخطـار شـىت عـابرة للحـدود الوطنيـة               - ١٧
حة وغـسل األمـوال واإلرهـاب والقرصـنة يف          من بينها االجتار باملخدرات واألشـخاص واألسـل       

وقـد  . خليج غينيا، وهو وضع يؤكد ضرورة تعزيز القدرة على التصدي هلذه األخطار الناشـئة             
تتفاقم خمـاطر اهنيـار ضـوابط البيئـة البحريـة بـسبب اكتـشاف الـنفط مـؤخرا يف امليـاه الـساحلية                        

ــع كــوت دي       ــة م ــن حــدودها البحري ــاين م ــب الغ ــى اجلان ــا وعل ــوار، إذا مل يوضــع هنــج   لليربي ف
  . للتخفيف من حدهتا على صعيد املنطقة الفرعية

  
  الوضع يف املناطق احلدودية

. تتقاسم كوت ديفوار حدودها مع كل من بوركينا فاسو وغانا وغينيا وليربيـا ومـايل                - ١٨
وعلى النحو املشار إليه يف تقريري اخلاص األخري عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                     

)S/2012/186 (  تظـل حـدود كـوت ديفـوار سـهلة االختـراق             ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٩املؤرخ ،
وعلـى  . فيتسبب ذلك يف تنقل األشخاص والبـضائع عـرب احلـدود بطريقـة غـري خاضـعة للرقابـة                  

وجه العموم، يبقى الوضع علـى طـول حـدود البلـد هـشا رغـم اسـتقراره نـسبيا، وال سـيما يف                        
ومع ذلـك، فـإن     .  املاضية على حدود كوت ديفوار مع ليربيا       ضوء التحسن الطارئ منذ السنة    

  . خطر تزعزع االستقرار ما زال قائما
يناير، برز مـن جديـد خـالف طويـل األمـد بـني كـوت ديفـوار                  / كانون الثاين  ٢٥ويف    - ١٩

 جنـديا مـن القـوات    ٤٠  و٣٠وغينيا على تعيني احلدود فيما بينهما، وذلك أن ما يتراوح بني  
ونـاقش وزيـرا خارجيـة البلـدين        . لوا قرية كبيابـا احلدوديـة ونزعـوا العلـم اإليفـواري           الغينية دخ 

ــدول    ــصادية لـ ــة االقتـ ــة اجلماعـ ــامش قمـ ــى هـ ــسألة علـ ــوكرو يف  املـ ــا يف ياموسـ ــرب أفريقيـ  غـ
وحــسبما جــاء يف بيــانني صــدرا الحقــا، التزمــت الــدولتان بفــض اخلــالف  . فربايــر/شــباط ٢٨

مـــن املنطقـــة وأنـــشآ مـــن جديـــد جلنـــة مـــشتركة بطـــرق ســـلمية، وقامـــا بـــسحب جيوشـــهما 
  . احلدود ينيلتع
وظل الوضع على امتداد احلدود فيما بـني مـايل وكـوت ديفـوار مـستقرا نـسبيا، رغـم                      - ٢٠

أن بعض احملـاورين اإليفـواريني ارتـأوا أنـه مـن الـضروري تعزيـز أنـشطة الرصـد، يـشمل ذلـك                        
مــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  وحــسب مفوضــية األ.  غــري مأهولــةنظــم جويــةإمكانيــة نــشر 

  . تقدَّم طلبات جلوء من املاليني الوافدين إىل كوت ديفوار منذ اندالع األزمة مل
وقد تعززت الثقـة بـني كـوت ديفـوار وغانـا بفـضل اجلهـود املطـردة الـيت بـذلت علـى                          - ٢١

ذين ويبلــغ عــدد الالجــئني الــ . ينأعلــى مــستوى يف ســبيل حتــسني احلــوار والتعــاون بــني البلــد   
 الجـئ أضـف إلـيهم جمموعـة مـن األعـضاء البـارزين يف                ٨ ٦٠٠زالوا مقيمني يف غانا قرابة       ما

النظام السابق، الذين قيل إن بعضهم كـان يقـف وراء اهلجمـات الـيت اسـتهدفت قـوات األمـن                    
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وأقـدمت الـسلطات الغانيـة علـى     . الوطين واملنشآت احلكومية يف كـوت ديفـوار الـسنة املاضـية      
شارل بليـه   “ الوطنيون الشباب ”من املواطنني اإليفواريني، من بينهم زعيم مجاعة        اعتقال عدد   

غوديه، الذي جرى تسليمه إىل كوت ديفوار حيث سـيحاكم حمليـا علـى اجلـرائم الـيت تنـسب                    
وقد اهتم السيد بليه غوديـه بارتكـاب        . إليه دعوى ارتكاهبا أثناء األزمة اليت أعقبت االنتخابات       

أمـا إجـراءات تـسليم      .  اقتصادية كما اهتـم باخليانـة ومهامجـة أمـن الدولـة            جرائم حرب وجرائم  
. كونيــه كاتينــان، فهــي جاريــة يف غانــاجاســتني النــاطق الرمســي باســم الــرئيس غبــاغبو ســابقا، 

رية وفــق مبــادئ ســيادة وشــدد املــسؤولون الغــانيون علــى أمهيــة إمتــام مجيــع اإلجــراءات الــضرو 
  . التسليم القانون قبل

 رسـالة موجهـة إىل بعثـة التقيـيم، أكـد ممثلـو اجلبهـة الـشعبية اإليفواريـة جمـددا مـن            ويف  - ٢٢
منفاهم يف غانا أهنم مستعدون للمشاركة يف حـوار سياسـي جمـٍد شـريطة اإلفـراج عـن الـرئيس                     
ــة مــن دون        ــات احمللي ــة باســتعجال إجــراء االنتخاب ــة اإليفواري ــاغبو ســابقا، واهتمــوا احلكوم غب

ــشاركة املعارضــة ر  ــوز   م ــا يف الف ــز حظوظه ــها يف تعزي ــة من ــل   . غب ــى العراقي ــضوء عل ــوا ال وألق
 بتعزيـز   كـوت ديفـوار   حكومـة   نها ما اعتربوه نقـصا يف التـزام         املوضوعة أمام عودهتم فذكروا م    

املــصاحلة وعــدم قيامهــا باإلصــالح الــسياسي والعدالــة املنــصفة، واســتمرار انتــهاكات حقــوق    
كــوت ديفــوار والــدوزوس واملرتزقــة، وتواصــل أعمــال اإلنــسان علــى يــد القــوات اجلمهوريــة ل

  . االنتقام ضدهم واحتالل أراضيهم
وأجرى أعضاء الفريـق تقييمـا للوضـع علـى احلـدود فيمـا بـني كـوت ديفـوار وليربيـا،                        - ٢٣

شـاركهم فيــه كــل مــن عمليـة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفـوار وبعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا    
زار أعــــضاء الفريــــق منــــاطق و. ابعني لألمــــم املتحــــدة يف البلــــدينوالفــــريقني القطــــريني التــــ

وتوليبلـوه وغيغلـو يف غـرب كـوت ديفـوار، وكـذا مـنطقيت زويـدرو وجـورزون تـاون يف                       تاي
والتقوا بالسلطات املدنية واألمنيـة، وبـأفراد مـن أبنـاء املنـاطق الـيت زاروهـا وعـدد                   . شرق ليربيا 

 يف مركـز    “عملية مـايو  ” معقودا يف إطار  وا اجتماعا   من اإليفواريني، عائدين والجئني، وشهد    
  . العبور هباي على احلدود

واتفق مجيع احملاورين على أن الوضع يف املنطقة احلدودية قد حتسن حتـسنا ملموسـا يف                  - ٢٤
أغــسطس /األشــهر الــستة األخــرية، إذ مل ُيَؤكَّــد وقــوع أي هجــوم كــبري عــرب احلــدود منــذ آب 

ك يف جانـب منـه إىل التعـاون االسـتراتيجي الرفيـع املـستوى بـني         وميكن أن يعـزى ذلـ     . ٢٠١٢
وزاد كـال البلـدين مـن       . حكوميت كوت ديفوار وليربيا، وإىل تعزيز التعاون يف جمـال العمليـات           

نشر أفراد األجهزة الوطنية إلنفاذ القانون علـى جـانيب احلـدود كليهمـا، وقامـا بعمليـات أمنيـة                    
 /ويف كـــــانون األول. دل املعلومـــــات فيمـــــا بينـــــهماا وتبـــــاممـــــشتركة، وعـــــززا اتـــــصاالهت
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حكومـة  وكانـت   . ركة علـى طـول هنـر كافـايل        ، خاض اجليشان مناورات مشت    ٢٠١٢ ديسمرب
 إغالق حدودها مع كـوت ديفـوار،        يونيه على / أقدمت يف وقت سابق إبان شهر حزيران       ليربيا
والحـظ عـدد كـبري مـن     . عدا لألغراض اإلنسانية، رداًّ علـى اهلجمـات الواقعـة عـرب احلـدود          ما

ــل األشــخاص           ــة تنق ــى حري ــلبيا عل ــرا س ــف أث ــالق خل ــيم أن اإلغ ــة التقي ــضاء بعث ــاوري أع حم
  .  عائقا أمام احلوار يف املسائل املتعلقة باحلدودعّدوهوالبضائع، و

أما على اجلانب الليـربي مـن احلـدود، فقـد اعُتـرب أن قـدرة الـشبكات الـيت تقـف وراء                      - ٢٥
تـضم أفـرادا مـن الـشرطة     (د قد ضـعفت بفـضل نـشر فرقـة أمنيـة مـشتركة              اهلجمات عرب احلدو  

والقيـام بعمليـة    ) الوطنية الليربية ومكتـب شـؤون اهلجـرة والتجنـيس والقـوات املـسلحة الليربيـة               
. إحياء األمل واقتراهنما بإلقاء القـبض علـى بعـض اجلنـاة املزعـومني علـى النحـو املـذكور أدنـاه                 

ة املذكورة أمر صعب بالنظر إىل ما يلزم اإلنفاق عليه مـن امليزانيـة       على أن مواصلة تنفيذ العملي    
 ٤وعـالوة علـى مـا ورد يف الفقـرة     . الوطنية احملدودة من أنشطة هلا نفـس املقـدار مـن األولويـة           

آنفا، فإن املصادمات العنيفة اليت قيل إهنا وقعـت فيمـا بـني القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار                     
مـارس تؤكـد اسـتمرار هـشاشة الوضـع          / آذار ١٣ من احلدود يـوم      وعناصر مسلحة على مقربة   

  . وجيري حاليا التحقيق يف احلادث. على احلدود
وحىت اآلن ُوّجهت يف ليربيا هتم ألحد عشر ليربيا ومثانية إيفـواريني لـضلوعهم املـشتبه                  - ٢٦

يـة األمـم    يف هجمات وقعت يف منطقة بارا، تشمل مقتل أفراد من حفظة الـسالم التـابعني لعمل               
 مركــزيونيــه، وهجمــات أخــرى علــى    / حزيــران٨املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف بــارا يــوم     

وبينمــا طلبــت حكومــة كــوت ديفــوار تــسليم مثانيــة . ٢٠١٢ يف عــام  احلــدوديبيهيكــاهنويبلي
فربايـر لكـوهنم اتُّهمـوا بالفعـل يف     / شـباط ٢٥إيفواريني، رفضت حمكمة ليربية ذلـك الطلـب يف     

جلرائم ذاهتا، األمـر الـذي يتماشـى مـع أحكـام معاهـدة تـسليم اجملـرمني املربمـة           ليربيا بارتكاب ا  
ويف الوقت ذاته، جرى اإلفراج عن متهم واحد على األقـل بكفالـة ألسـباب            . فيما بني البلدين  
وتساءل عدد من احملاورين عما إذا كان يف مقدور النظامني األمـين والقـضائي            . طبية فيما ذُكر  

لعني فيهــا قــضائيا حتقيقــات فعالــة يف قــضايا مــن هــذه الــشاكلة ومالحقــة الــضايف ليربيــا إجــراء 
  . يراعي املعايري الدولية املتبعة يف اإلجراءات القانونية الواجبة مبا
فمـا زال    ورغم أن أغلبية الالجئني اإليفواريني يف ليربيا قـد عـادوا إىل كـوت ديفـوار،                 - ٢٧

ــاك حنــو   ــهم هن ــاع عــن العــودة إىل كــوت ديفــوار تعلــل    وتفــسريا لال.  الجــئ٦٣ ٠٠٠من متن
الجئون يف ليربيا مبخاوف أمنية، منها ارتياهبم مـن القـوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار، وعـدم                   
نزع سالح احملاربني السابقني، واخلوف من االنتقام، وما أمسوه باحتالل أراضـيهم علـى أيـدي                

ن العائـدين العديـد مـن تلـك         وكرر أفراد يف غرب كوت ديفوار من الـسكا        . أجانب مفترضني 
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علـى أن مفوضـية شـؤون    . املخاوف، كمـا فعلـت العـشائر الـيت تـستقبلهم علـى طـريف احلـدود                
الالجئني بعد سـتة أشـهر تقريبـا مل يتطـوع فيهـا أي أحـد للعـودة إىل الـوطن، اسـتطاعت حـىت                         

ىل  الجئـــا مـــن ليربيـــا إ٤ ٧٥٧ده هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام أن تيـــسر العـــودة الطوعيـــة ملـــا عـــد
  . ديفوار كوت

  
  التعاون فيما بني البعثتني

إجـراءات   عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا                اختذت  - ٢٨
وقـد تـأثرت   . من أجل حتسني دعمهما للحكومتني يف التصدي للتحديات األمنية على احلـدود    

ــا بفــضل حتــسني ال     ــأثرا إجيابي ــل ت ــشطة التحلي ــات وأن ــسيق العملي ــادل املعلومــات  الرمســي تن وتب
ــتني    فيمــا ــابعني للبعث ــصرين املــدين والعــسكري الت ــضا خمططــا   . بــني العن ــان أي واعتمــدت البعثت

مشتركا للتعاون فيما بينـهما علـى املنطقـة احلدوديـة، يتركـز فيـه االهتمـام علـى ثالثـة جمـاالت                       
ــة، واطــراد عــودة     ــة احلــدود وبــسط ســلطة الدول  الالجــئني وإعــادة رئيــسية هــي األمــن ومراقب

ــضا مــن أجــل دعــم تثبيــت       . إدمــاجهم ــان التابعــان لألمــم املتحــدة أي ويعمــل الفريقــان القطري
ــل    ــة علــى املــدى الطوي ــان   . االســتقرار يف املنطقــة احلدودي ــشطة، تبــث احملطت ــدعم هــذه األن ول

ربيـا رسـائل   اإلذاعيتان التابعتان لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف لي         
  . موجهة إىل الالجئني واألهايل املقيمني يف شرق ليربيا وغرب كوت ديفوار

، وضــعت عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وبعثــة   ٢٠١٢يونيــه /ويف حزيــران  - ٢٩
ــاون          ــضله التع ــزداد بف ــايو ي ــة م ــشأن عملي ــززا ب ــا مع ــا عملياتي ــا مفهوم ــم املتحــدة يف ليربي األم

ــشاركة امل  ــسكري وامل ــا املنتظمــة       . دنيــةالع ــان مــن دورياهتم ــززت البعثت ــك احلــني ع ــذ ذل ومن
بالعربــات املــصفحة، وعطفــت علــى ذلــك بعقــد اجتماعــات مــرتني يف الــشهر، يــشارك فيهــا     
عناصــر البعثــتني العــسكري واملــدين والــشرطي، وإىل جانبــها األجهــزة األمنيــة التابعــة للبلــدين، 

واسـُتكملت أيـضا العمليـة املـشتركة        . قـادة العـشائر   واملسؤولون احملليون والزعماء التقليديون و    
ويف الوقـت ذاتـه، يعكـف الفريقـان القطريـان يف ليربيـا وكـوت ديفـوار                  . لرسم خرائط احلدود  

على العديد من املشاريع سواء كانت يف مرحلة اإلعداد أم يف مرحلة التنفيذ، تـشمل مـشروعا                
. األغذيـة العـاملي ومنظمـة األغذيـة والزراعـة         لألمن الغذائي عرب احلدود ينفَّذ بدعم من برنـامج          

وأبلغت بعثة التقييم طلبا قدمته حكومة كوت ديفوار لالستفادة من مـشروع مماثـل يف املنطقـة            
واجتمــع مــسؤولو عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وفريــق األمــم   . احلدوديــة مــع غانــا

لتــصدي للتحــديات املتــصلة املتحــدة القطــري مــرتني مبمــثلني مــن غانــا ووضــعوا خطــة عمــل ل  
وقـد سـافر ممثلـي اخلـاص إىل أكـرا ملناقـشة هـذه               . بالالجئني اإليفواريني وبـاألمن علـى احلـدود       

املسائل مـع املـسؤولني الغـانيني واإليفـواريني املوجـود مقـرهم يف غانـا، وتـستعني عمليـة األمـم                
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لرســائل يف خميمــات املتحــدة بوســائلها يف جمــال اإلعــالم لبــث رســائل املــصاحلة وغريهــا مــن ا    
  . الالجئني يف غانا

  
  حقوق اإلنسان

تطرق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي احلقائق إىل عدد من االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق            - ٣٠
اإلنسان ارتكبها الطرفان كالمها أثنـاء األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات، بـالرغم مـن أن اجلنـاة                     

وشـكل  .  فقـط مـن األشـخاص املنـتمني للنظـام الـسابق           الذين قُـدِّموا إىل العدالـة حـىت اآلن هـم          
إنشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان وتـصديق نظـام رومـا األساسـي واعتمـاد قـانون جديـد                       
لشؤون األسرة يـنص علـى املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف الـزواج، خطـوات مهمـة تـسهم يف                        

ها وإهنــاء ظــاهرة اإلفــالت محايتــحتــسني اإلطــار التــشريعي مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنــسان و  
  .العقاب من
ويبقى وضع حقوق اإلنسان يف البلد مصدر قلق بالغ، حيث تتوارد األنباء عن وقـوع                 - ٣١

ــوق اإلنـــسان   ــهاكات جـــسيمة حلقـ ــسري،   (انتـ ــاء القـ ــوجزة، واالختفـ ــإجراءات مـ ــدام بـ اإلعـ
عنــف اجلنــسي واالعتقــال التعــسفي، واالحتجــاز غــري القــانوين، وســوء املعاملــة والتعــذيب، وال 

ــساين ــهم عن   ) واجلنـ ــن بينـ ــسلحني، مـ ــراد مـ ــدي أفـ ــى أيـ ــة   علـ ــوات اجلمهوريـ ــة للقـ ــر تابعـ اصـ
 عن وقوع عـدد مـن حـوادث االعتقـال التعـسفي             ٢٠١٢وذاعت أنباء يف عام     . ديفوار لكوت

علــى أيــدي القــوات اجلمهوريــة لكــوت ديفــوار واقتحــام منــازل األشــخاص املــشتبه يف كــوهنم 
لك ردا علـى اهلجمـات املـسلحة الـيت كانـت تـستهدف قـوات األمـن                  يهددون أمن الدولة، وذ   

ــة  ــشآت احلكومي ــوطين واملن ــراد     . ال ــضا إىل اســتمرار اســتهداف األف وأشــار بعــض احملــاورين أي
واجلماعــات علــى أســاس االنتمــاء الــوطين والعرقــي، فيمــا أدى عــدد كــبري مــن أعمــال العنــف  

. ات خطــرية يف جمــال حقــوق اإلنــسان العــشائري يغــذيها التعــصب العرقــي إىل وقــوع انتــهاك  
وت ديفــوار والــدوزوس بعرقلــة  ووردت أيــضا أنبــاء متــصلة عــن قيــام القــوات اجلمهوريــة لكــ  

  .العدل إقامة
  

  العنف اجلنسي    
وفقـا للحكومــة، حـدث اخنفــاض كـبري يف أعــداد حـاالت العنــف اجلنـسي منــذ انتــهاء         -٣٢

نسي واجلنساين يشكل أحد األمـور الباعثـة        األزمة اليت أعقبت االنتخابات، وإن ظلّ العنف اجل       
ومل تفـض دراسـة أمنـاط العنـف اجلنـسي إىل نتيجـة قاطعـة، فقـد         . ديفوار على اجلزع يف كوت   

ذهب بعـض احملـاورين إىل أن ارتفـاع عـدد احلـوادث املـسجلة رمبـا يكـون نامجـا عـن حـدوث                         
ــة يف عــدد احلــاالت، وكــان هنــاك     ــادة فعلي ــادة يف اإلبــالغ ولــيس عــن زي ــاين شاســع يف  زي  تب
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وتعـّد  . تقديرات أعداد حاالت االغتصاب اليت تقـع علـى أيـدي رجـال يرتـدون الـزي الرمسـي                   
العامـة   لعراقيـل األحكام املخففة وعدم جترمي العنف اجلنسي واجلنـساين مـن املظـاهر الـيت تـربز ا                

كانيـة  إمعـدم  ، إىل جانـب قـصور األطـر القانونيـة و        اليت تتعثر بـسببها مكافحـة العنـف اجلنـسي         
ارتفـاع كلفـة استـصدار الـشهادات الطبيـة الالزمـة لعقـد        ال سـيما بـسبب   اللجوء إىل القـضاء،    
وشــّدد احملــاورون علــى أن اخلــوف مــن الوصــم هــو مــا يــثين الــضحايا عــن   . جلــسات احملكمــة

اإلبالغ يف كـثري مـن احلـاالت، وأشـاروا إىل وجـوب إذكـاء الـوعي بـسبل الوقايـة مـن العنـف                         
واعُتـرب إهنـاء اإلفـالت مـن العقـاب      . ، مبا يف ذلك داخل الوكاالت احلكومية اجلنسي واجلنساين 

  .وإصالح قطاع األمن عاملني حموريني يف مكافحة آفة العنف اجلنسي
  

  تنفيذ استراتيجية البعثة حلماية املدنيني    
شكّل ما جرى من حتسني للتفاعل مع الـسكان احمللـيني والـسلطات احملليـة مـن خـالل                     - ٣٣
. ز الوجود امليداين للبعثة عامال مساعدا على زيادة قدرة البعثة علـى محايـة املـدنيني بفعاليـة     تعزي

موقعـا، وزاد عـدد موظفيهـا املـدنيني املوجـودين يف       ١٨وقد بات لدى البعثـة وجـود مـدين يف        
غــرب ومشــال كــوت ديفــوار لرصــد املــشاكل املتعلقــة حبمايــة املــدنيني واإلبــالغ عنــها واختــاذ    

. ات الالزمة حياهلـا بالتنـسيق الوثيـق مـع الوحـدات العـسكرية والـشرطية التابعـة للبعثـة          اإلجراء
وكذلك يعمل هؤالء عـن كثـب مـع الـسلطات احملليـة ووكـاالت املعونـة اإلنـسانية يف املنـاطق                      

  .االهتمام حمل
ــة للتعــّرف بــصورة أفــضل علــى أهــم الــشواغل        - ٣٤ ــة والفريــق القطــري آلي وأنــشأت البعث

باحلمايــة وتنــسيق تــدابري مواجهــة التحــديات القائمــة يف جمــال تــوفري احلمايــة وحتــسني   املتعلقــة 
وكذلك فإن البعثة بصدد إنشاء أفرقة عاملة حلمايـة املـدنيني علـى             . التخطيط حلاالت الطوارئ  

املستوى احمللي لتكون صلة الوصل الرئيسية بني وكاالت املساعدة اإلنسانية والبعثـة مبـا يـسهل         
  .علوماتتبادل امل

والبعثة مستمرة يف تقدمي الدعم للجان احمللية املعنيـة بـاألمن واإلنـذار املبكـر والتوعيـة،                   - ٣٥
ويف الوقــت ذاتــه، . وهــي جلــان تــؤدي دورا هامــا يف تنــسيق التــدابري األمنيــة وإدارة النـــزاعات 

زت املكاتـب  استفادت البعثة من آلية لإلنذار املبكر موجودة بالفعل ملنع العنف اجلنـسي، فجهـ             
امليدانيــة بأرقــام هاتفيــة لالتــصال يف حــاالت الطــوارئ ووزعــت هواتــف حممولــة علــى جهــات 
التنسيق يف مناطق يف غرب كوت ديفوار ترتفع فيها معدالت العنـف اجلنـسي، تيـسريا لـسرعة         

ــدخل ــسىن       . الت ــصاالت يف ياموســوكرو كــي يت ــا لالت ــل مركزه ــة تفعي ــادت البعث وكــذلك أع
ومـن مث ُيحلّـل مـا جيمـع مـن           . ا للتعبري عـن شـواغلهم فيمـا يتعلـق باحلمايـة           للسكان االتصال هب  

ــالزم     ــصة الختــاذ اإلجــراء ال ــه إىل اجلهــات املخت ــة   . معلومــات ويوجَّ ــوفر هــذه اآللي وكــذلك ت
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معلومــات يــستفاد منــها يف عمليــات التخطــيط للطــوارئ يف البعثــة عــن طريــق حتديــد املنــاطق    
  .اجلديرة باالهتمام

عزيــز وجــود أفــراد البعثــة العــسكريني والــشرطيني وتكثيــف الــدوريات الــيت    وجــرى ت  - ٣٦
يقومون هبا يف املناطق حمل االهتمام يف غرب كـوت ديفـوار، وبـاألخص يف منطقـة دويكـوي،                   
وعلى طـول احلـدود مـع ليربيـا، ويف أبيـدجان وحميطهـا، ويف اجلـزء اجلنـويب الـشرقي مـن البلـد                        

أت البعثـة بالفعـل مراكـز شـرطة يف تـاي وتوليبلـو وتـابو،            وقد أنش . على طول احلدود مع غانا    
وكــذلك تــسّير العمليــة . وتــاي يف حــني متــارس وحــدات الــشرطة املــشكلة نــشاطها يف غيغلــو 

ــر حــاالت تعــرُّض        ــشمال، حيــث تكث ــسيني يف ال ــات منتظمــة علــى طــول احملــورين الرئي دوري
  . املدنيني للهجمات على أيدي األفراد املسلحني

وكـذلك  . ى أكثر من مائة فرد يف البعثة تدريبا متخصـصا يف جمـال محايـة املـدنيني          وتلقّ  - ٣٧
وفرت العناصر املدنية والعسكرية بالبعثـة التـدريب لقـوات األمـن الـوطين، وأمكـن عـن طريـق                     
تــسيري الــدوريات املــشتركة مــع أجهــزة األمــن الــوطين زيــادة قــدرة قــوات األمــن الــوطين علــى  

  . املدنيني محاية
  

   اإلنساينضعالو    
زال هنـاك حنـو    لئن عاد معظم من شّردوا خـالل األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات، مـا          - ٣٨
هــم يف ليربيــا، إىل جانــب حنــو    مشــخص يف بلــدان املنطقــة دون اإلقليميــة، ومعظ    ٨٥ ٠٠٠
غـري أن احملـاورين أشـاروا إىل زيـادة          . زالوا مشردين داخل كوت ديفوار     شخص ما  ٤٥ ٠٠٠

وما برحت وكـاالت اإلنـسانية تقـدم الـدعم للمـشردين      . ين خالل األشهر املاضيةأعداد العائد 
. داخليــا الــذين يفتقــر الكــثري منــهم إىل فــرص كــسب الــرزق وَيعــَدمون الثقــة يف قطــاع األمــن  

سيما يف غرب كوت ديفـوار       والحظوا أيضا استمرار وجود جيوب يتوطّن فيها الضعف، وال        
اف، وهو ضـعف نـاتج عـن عـدم كفايـة فـرص احلـصول علـى         ويف مشال البلد الذي ضربه اجلف   

مياه الشرب النقية، وانعدام األمن الغـذائي وانتـشار سـوء التغذيـة، واضـمحالل فـرص كـسب                   
وإمجـاال، أكـد احملـاورون أن هنـاك         . الرزق، وتعطُّل سبل احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة          

ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة        حاجة إىل إحراز تقدم على صعد إجياد نظام عدالة منصف؛           
  . اإلدماج؛ ومعاجلة األسباب اجلذرية للنـزاع إلتاحة اجملال الطراد العودة

  
  التنمية االقتصادية    

ــعيد          - ٣٩ ــى صـ ــد علـ ــشهدها البلـ ــيت يـ ــة الـ ــة القويـ ــاورين باالنتعاشـ ــن احملـ ــد مـ ــّر العديـ أقـ
ائيــة وطنيــة حمكمــة للفتــرة  املائــة حاليــا، وخطــة إمن  يف ٨,٥الكلــي، مبعــدل منــو يبلــغ   االقتــصاد
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ــاريس يف      . ٢٠١٥-٢٠١٢ ــشاري يف بــ ــق االستــ ــده الفريــ ــذي عقــ ــاع الــ ــالل االجتمــ وخــ
ــسمرب/األول كــانون ــة      ٢٠١٢ دي ــديرة العام ــارد، امل ــستني الغ ــا كري ــيت قامــت هب ــارة ال ، والزي

، جـاء رّد فعـل اجلهـات املاحنـة          ٢٠١٣ ينـاير /لصندوق النقد الدويل، إىل البلد يف كـانون الثـاين         
وذهب بعض الشركاء إىل أنـه رغـم ديناميـة         . ّبرا عن الدعم القوي من جانب اجملتمع الدويل       مع

زال التقّدم صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يـسري خبطـى بطيئـة نـسبيا                النمو املتحققة، ما  
ــام،         ــوارد لإلنفــاق الع ــدر كــاف مــن امل ــة وعــدم ختــصيص ق ــد املطالــب االجتماعي نتيجــة لتزاي
واستمرار ارتفاع معدالت البطالة، والتوزيع غري املتكافئ للثـروة، إىل جانـب أنبـاء عـن تفـّشي            

ة بذل اجلهـود يف سـبيل إنعـاش االقتـصاد عـن طريـق خلـق فـرص                   وشددوا على ضرور  . الفساد
  .الدخل العمل وإجياد

  
  قدرة املؤسسات اإليفوارية على مواجهة التحديات بفعالية   -باء   

  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج    
أشار مجيع احملاورين إىل ما يشكله استمرار وجود احملاربني السابقني مـن خطـر كـبري،                  - ٤٠
كــدوا أمهيــة إحــراز التقــّدم علــى صــعيد نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج مــن أجــل  وأ

وكان من اخلطوات اإلجيابية إنشاء هيئة وحيـدة تعـىن بنــزع الـسالح              . إحالل االستقرار الدائم  
والتسريح وإعادة اإلدماج مث البدء بالقيام بعمليـات خمصـصة يف جمـال نـزع الـسالح والتـسريح                   

 من احملاربني السابقني وتـسرحيهم،      ٢ ٠٠٠وقد مت حىت اآلن نزع سالح حنو        . اجوإعادة اإلدم 
حمـارب   ٢ ٠٠٠ومثـة حنـو     . وجيري حاليا توظيفهم يف ميـدان اخلدمـة العامـة كحـراس سـجون             

سابقني غريهم من املقرر نزع سالحهم وتسرحيهم، ومن مث إعـادة إدمـاجهم حـسب االقتـضاء                 
وقــع اآلن هــو أن تتــسارع بــاطراد أكــرب وتــرية التقــّدم بفــضل  واملت. يف إدارة اجلمــارك واحلــدود

غري أنه أُعـرب عـن      . االستراتيجية الشاملة اليت تقوم احلكومة بإعدادها بدعم من األمم املتحدة         
بعض املخاوف إزاء نوعية األسلحة ونسبة أعداد قطع السالح إىل أعداد احملاربني الـيت حتققـت     

  . املقّررة“واحد إىل واحد”بة حىت اآلن، حيث يبدو أهنا دون نس
وعلــى إثــر جهــود التحقــق األوليــة الــيت قامــت هبــا احلكومــة، ُعــّدل العــدد التقــديري       - ٤١

 حمــارب ســابق، ٦٤ ٠٠٠ إىل ١١٠ ٠٠٠حلــاالت احملــاربني الــسابقني الــيت يتعــّين تناوهلــا مــن  
وأفيـد  . روط األهليـة  وهذا يشمل احملاربني السابقني من كال اجلانبني وامليليشيات املـستوفية لـش           

بأن احلكومة وافقت على حبث فكرة إنشاء آلية للتحقق تكفل استيفاء احملـاربني الـسابقني ممـن                 
ــة         ــشروط األهلي ــاج ل ــادة اإلدم ــسريح وإع ــسالح والت ـــزع ال ــة ن ــشاركة يف عملي ــدمون للم يتق

ة ويزيـد  ووجود املعلومات املتعلقة هبم يف قاعدة البيانات، وهو مـا سيحـّسن مـن جـودة العمليـ             
  .من إمكانية التعويل عليها
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 حاليــا الفــروغ مــن تنــاول هــذا العــدد مــن احلــاالت  كــوت ديفــواروتتــوخى حكومــة   - ٤٢
وتتــوخى احلكومــة أيــضا إقامــة برنــامج إلعــادة اإلحلــاق يقــوم علــى التــدريب     . ســنتني خــالل

 مــشاريعهم املهــين هبــدف متكــني احملــاربني الــسابقني يف هنايــة املطــاف مــن إقامــة  - االجتمــاعي
إجياد فرص إلعادة اإلحلـاق واإلدمـاج تكـون    االهتمام بوأوصى بعض احملاورين بزيادة    . اخلاصة

يتماشـى   أكثر واقعية وإنصافا ويوفّر هلا التمويل الكـايف، مبـا يف ذلـك يف القطـاع اخلـاص، ومبـا                   
اد الـدخل،   وتشمل اخلطط احلالية برامج زراعية وبضعة خمططات إلجي       . واخلطة اإلمنائية الوطنية  

  .بينما تبذل احلكومة مساعَي نشطة لتلقّي مزيد من املقترحات
ومع إقرار بعض احملاورين باخلطوات اليت اختذت بالفعل، فقـد أعربـوا عـن قلقهـم مـن                    - ٤٣

أن احملاربني الـسابقني الـذين انـضموا إىل صـف احلكومـة احلاليـة إبـان األزمـة، مبـن فـيهم أفـراد                         
علـى  يف هـذا الـصدد    وشـددوا  .هم فقـط مـن يـستفيدون مـن الربنـامج        القوات اجلديدة سابقا،    

ــال هــذا األمــر    ــوازن حي ــاع هنــج مت ــق ضــرورة اتب ــساهم يف حتقي وأكــد احملــاورون  .  املــصاحلة ي
احلكوميون على أن مجيع احملاربني الـسابقني، مبـن فـيهم العناصـر املواليـة لغبـاغبو، سيـستفيدون         

وسـلط بعـض احملـاورين الـضوء كـذلك      . ل حـىت اآلن من الربنـامج، وإن مل يكـن هـذا هـو احلـا            
على ضـرورة تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل توعيـة احملـاربني الـسابقني جبوانـب العمليـة حبيـث تبقـى               

  . توقعاهتم منها يف حدود املعقول، ذلك أنه لن يتسىن تعيينهم مجيعا يف أجهزة اإلدارة العامة
  

  قدرات القوات املسلحة والشرطة والدرك    
أشار معظم احملاورين إىل حتّسن قدرات األجهزة األمنية الوطنية، مبـا يف ذلـك الـشرطة                  - ٤٤

وعـالوة علـى ذلـك، أنـشئ هيكـل أمـين            .  يف خمتلـف أحنـاء البلـد       تعزيز وجودهـا  والدرك، وإىل   
جديد، هو مركز تنسيق القرارات التنفيذية، ضمن وزارة الداخلية لتأمني املواقـع االسـتراتيجية              

ويتــألف . اجلرميــة ومنــع األعمــال اإلرهابيــة وتــأمني مؤســسات الدولــة يف أبيــدجان  ومكافحــة 
وقـد اعُتـرب إنـشاء هـذا اهليكـل      . فردا مـن القـوات املـسلحة والـدرك والـشرطة         ٧٥٠املركز من   

. خطوة إجيابية حنو زيادة االتساق فيما بني األجهزة األمنية وتعزيز األمن يف أبيـدجان وحميطهـا               
 أن يــؤدي املركــز عملــه علــى حنــو شــفاف وخاضــع للمــساءلة حتــت مظلــة    ومــن املهــم مبكــان

  . القانون سيادة
ذلـك   يف زالت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار تواجه العديد من التحديات، مبا          وما  - ٤٥

زال  ومــا. عــدم كفايــة جتهيزهــا باملعــدات وافتقارهــا إىل التــدريب وقلــة االنــضباط يف صــفوفها
عناصر اليت تتألف منـها القـوات اجلمهوريـة يـشكل حتـديا، وهـو وضـع                 إضفاء التماسك على ال   

يزداد سوءا من جّراء حالة انعدام الثقة النامجة عن االنتماءات السياسية لـبعض أعـضاء القـوات      
وكمــا ســبقت اإلشــارة، فإنــه بــسبب ارتكــاب عناصــر  . وعــدم وجــود تسلــسل قيــادي موحــد
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وجتــاوزات يف حــق الــسكان دون أن خيــضعوا القــوات اجلمهوريــة انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان 
للعقاب، وبسبب استمرار اّتكال البعض على هياكل موازية إلحالل األمـن، تعرقلـت مـساعي          

ومن التحديات الكـربى الـيت أشـري إليهـا أيـضا      . إضفاء الصبغة االحترافية على القوات املسلحة    
والدرك، مقرونا بانعـدام    عدم وضوح أدوار ومسؤوليات كل من القوات اجلمهورية والشرطة          

زالـت قـوات     وأخـريا، مـا   . الثقة بـني القـوات األمنيـة بـل وفيمـا بـني عناصـر كـل واحـدة منـها                    
الشرطة والدرك غري جمهزة باملعدات الالزمة، وهو أمر راجع حسب بعـض احملـاورين إىل عـدم                 

  . الثقة يف هذين اجلهازين املعنيني بإنفاذ القانون
  

  عدلإصالح قطاع األمن وال    
أقّر معظم احملاورين بالتقدم الذي أُحرز خالل األشهر املاضـية مـع إقـرار جملـس األمـن                    - ٤٦

القومي لالستراتيجية الوطنية إلصـالح قطـاع األمـن، ولكـن هـذه العمليـة مل جتتـز بعـد مرحلـة                      
 محـالت التوعيـة   رغم بدء أي خطة عمل أو استراتيجية لالتصاالت، تعتمد بعد  ومل   .التخطيط

وتتبع االستراتيجية هنجا طموحا حيال إصالح قطـاع األمـن،      . فرباير بدعم من البعثة   /اطيف شب 
 ٦ نشاط يتعني االضطالع هبا بشكل متدّرج علـى مـدى فتـرات تتـراوح بـني                  ١٠٠فهي حتدد   

وأنـشئت ضـمن جملـس األمـن القـومي أمانـة لرصـد تنفيـذ االسـتراتيجية                  .  سـنوات  ١٠ أشهر و 
وأكد كـثري مـن احملـاورين علـى وجـوب اختـاذ       . من شركاء دوليني  تضم فريقا استشاريا يتألف     

  . مزيد من التدابري الفورية امللموسة للدفع قدما هبذه العملية البالغة األمهية
وكذلك أشارت اجلهـات الدوليـة، وبعـض اجلهـات الوطنيـة، إىل أن هنـاك حاجـة إىل                     - ٤٧

. يمهـا وتسلـسل قيادهتـا وميزانيتـها    مزيد من الوضوح فيما يتعلـق حبجـم القـوات املـسلحة وتنظ         
ومل ُتقبل بعد توصية اجملتمع الدويل الداعية إىل إنشاء آلية لفرز من يـتم اسـتيعابه يف مؤسـسات                   
ــراد املرشــحني           ــرز األف ــة لف ــشاء آلي ــود إلن ــدأ االضــطالع جبه ــراد، وإن ب ــن أف ــن م قطــاع األم

ــة وبــدور  زالــت املقترحــات املتعلقــة بكف  ومــا. لالنــضمام إىل جهــاز الــشرطة  ــة املدني ــة الرقاب ال
وأعـرب احملـاورون عـن خمـاوفهم مـن احتمـال أن يكـون األفـراد                 . اجلمعية الوطنية غري واضـحة    

النظاميون يف قطاع األمن رافضني للتغـيري، والحظـوا أن تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة إلصـالح                  
  .  حين أوانه بعدالعسرية مل القرارات العديد منهذا القطاع عملية شديدة احلساسية وأن 

ــة إلصــالح قطــاع العــدل   حمــاورو البعثــةورحــب   - ٤٨  باعتمــاد احلكومــة اســتراتيجية وطني
ــرة  ــدريب يف     . ٢٠١٥-٢٠١٢للفت ــضا أن ضــعف القــدرات وغيــاب الت غــري أهنــم الحظــوا أي

األفرع املختصة بالتحقيقات اجلنائية يف الشرطة والدرك، وعدم كفايـة املـوارد املاليـة، وقـصور                
ة، واالفتقار إىل االستقاللية املؤسسية، وسيادة جـو اإلفـالت مـن العقـاب، واالفتقـار إىل                 اإلدار

إمكانيــات اللجــوء إىل القــضاء، وعــدم وجــود بــرامج حلمايــة الــضحايا والــشهود، كلــها أمــور  
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وقـد طلـب الـرئيس واتـارا إىل اجلمعيـة الوطنيـة تنقـيح          . قلّلت من ثقة األهـايل يف قطـاع العـدل         
حــىت وإن كــانوا عــدميي القــضائيني  مينــع عــزل القــضاة وغريهــم مــن املــسؤولني التــشريع الــذي

وُبذلت جهود متواضعة لتوسيع سبل اللجوء إىل القـضاء، حيـث أقيمـت سـتة مراكـز              . الكفاءة
  .يونيه/للمساعدة القانونية ستبدأ يف تقدمي اخلدمات حبلول حزيران

ائية ال يـستويف املعـايري الدوليـة        والحظ احملاورون كذلك أن منـط االختـصاصات القـض           - ٤٩
بشكل كامل، وخاصـة بالنـسبة حملـاكم اجلنايـات واحملـاكم العـسكرية، كمـا الحظـوا أن نظـام                     
العدالة العسكرية، الـذي يـشمل القـوات اجلمهوريـة والـشرطة والـدرك باختـصاصه القـضائي،                  

، بتقـدمي املـساعدة     وتقـوم البعثـة، بالتعـاون مـع الـشركاء الـدوليني           . يعاين من حمدودية القدرات   
  .التقنية واللوجستية إىل احلكومة يف معاجلة هذه املشاكل

ويف الوقت ذاته، يفتقر نظام السجون الوطين إىل ما يلزمه من تشريع وهيكل تنظيمـي                 - ٥٠
  .وبىن حتتية

  
  بسط سلطة الدولة    

 يف   الدولـة  أشار احملاورون إىل حدوث حتسن يف قدرات اإلدارات احمللية وتعزيز وجود            - ٥١
وباإلضافة إىل ذلك، يضطلع حكام املقاطعـات بـدور هـام يف تنـسيق املـسائل                . مجيع أحناء البلد  

وقد أنشئت جلان األمن والتوعية واإلنـذار املبكـر يف معظـم    . األمنية ويف تسوية الرتاعات احمللية   
بتـة واملـوارد،    املناطق، لكن دورها يظل حمـدودا بـسبب االفتقـار إىل القـدرات واإلجـراءات الثا               

  .، الذي يتسم بالفعالية على وجه العموموهي مشاكل تعرقل أداء اإلدارة احمللية
وقــد أعيــد نــصب اإلدارة املاليــة علــى نطــاق واســع يف مجيــع أحنــاء البلــد، رغــم أوجــه    - ٥٢

الضعف اليت ال تـزال تالَحـظ يف إدارة اجلمـارك، حيـث يعيـق نقـص املـوارد فعاليـة العمليـات،                       
ــات رصــد احلــدود وخباصــة ع ــة، تراقــب    . ملي ــاب اجلمــارك يف معظــم املراكــز احلدودي ويف غي

  . أجهزة األمن الوطين حركة السلع
 حنـو   اليت تضم إصالح اإلدارة العامة    من التحديات الكربى اليت تواجه كوت ديفوار        و  - ٥٣

ومــة وتقــوم احلك. وبنــاء القــدرات اإلداريــة املالئمــة ،  مــن مــوظفي اخلدمــة املدنيــة ١٥٠ ٠٠٠
حاليــا بالتحــضري لفحــص قوهتــا العاملــة لتحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة والــشمولية يف الــسياسات    

  . العامة
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  سالمة موظفي األمم املتحدة وأمنهم    
يتضرر موظفو األمم املتحدة يف كوت ديفوار من اجلرمية يف معظـم األحيـان، وخباصـة          - ٥٤

ية سطو على املنـازل وثـالث سـرقات يف           عمل ١٤فخالل السنة املاضية، أُبلغ عن      . يف أبيدجان 
ويكمـن أيـضا وجـه آخـر مـن وجـوه اخلطـر يف أن                . الشوارع استهدفت موظفي األمم املتحدة    

موظفي األمـم املتحـدة قـد يتـأثرون باهلجمـات الـيت تـستهدف قـوات األمـن الـوطين، ال سـيما                       
 تـاريخ يف جمـال   وعلى الـرغم مـن أن كـوت ديفـوار لـيس هلـا         . أثناء عملهم مع األجهزة األمنية    

اإلرهاب، أشار احملاورون احلكوميون إىل زيادة خطر حدوث هجمات إرهابية بـسبب األزمـة              
  .يف مايل

  
  التوصيات  - ثالثا  

  إدخال تعديالت على هيكل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وقوامها    
ــرا إىل الوضـــع الـــسائد علـــى أرض الواقـــع   - ٥٥ ت واســـتمرار ضـــعف قـــدرة املؤســـسا  نظـ

اليت تتهـدد اسـتتباب الـسالم واالسـتقرار يف          املستمرة  ألخطار  لاإليفوارية على التصدي بفعالية     
ــوار  ــد  كــوت ديف ــدى البعي ــى امل ــع إدخــال      عل ــو م ــة ضــروريا، ول بعــض ، يظــل وجــود العملي

ــا   ال ــا وأولوياهت ــها وقوامه ــى هيكل ــديالت عل ــسكري   / آذار١٣ويف . تع ــوام الع ــغ الق ــارس، بل م
 مبـا قـدره كتيبـة واحـدة     ينبغي خفـض هـذا القـوام      و .)األولاملرفق   انظر ( فردا ٩ ٥٥٢للعملية  

ــه /متــوز ٣١علــى األقــل حبلــول    فــردا عــسكريا، ٨ ٨٣٧، ليــصل إىل مــا جمموعــه  ٢٠١٣يولي
  . مراقبا عسكريا١٩٢ من اجلنود وضباط األركان و ٨ ٦٤٥يشمل 
ترتيبـات احلمايـة     كذلك أن ُتستكَشف مـع احلكومـة إمكانيـة مواصـلة تقلـيص               بغينيو  - ٥٦

أيضا خفـض تـدرجيي قـدره كتيبتـان أخريـان حبلـول منتـصف               املتوخى  ومن  . اليت توفرها البعثة  
، اســتنادا إىل الوضــع علــى أرض الواقــع والتقــدم احملــرز يف تنفيــذ النقــاط املرجعيــة  ٢٠١٥عــام 

  .٢٠١٥املتفق عليها، مع إجراء استعراض يف أوائل عام 
ت، أخـذ فريـق التقيـيم يف االعتبـار احلاجـة إىل احلفـاظ علـى                 وأثناء وضع هذه التوصيا     - ٥٧

على تعزيز بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا علـى وجـه             ديفوار   كوتقدرة عملية األمم املتحدة يف      
، علـى   )٢٠٠٥ (١٦٠٩السرعة يف إطار ترتيبـات التعـاون بـني البعثـات وفقـا ألحكـام القـرار                  

 ٢٠١٢أبريـل  /ثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا يف نيـسان     حنو ما أوصَي به يف تقريري اخلاص عن بع      
)S/2012/230 .(                 وينبغي أن يكون حبوزة العمليـة مـن القـدرة علـى الـرد الـسريع مـا ميكّنـها مـن

ــات         ــن االســتجابة لألزم ــا حــسب احلاجــة، وم ــم املتحــدة يف ليربي ــة األم ــدعم إىل بعث ــدمي ال تق
  . األخرى يف املنطقة دون اإلقليمية حسب االقتضاء
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 جوية غري مأهولـة لزيـادة الـوعي باألوضـاع           نظم النظر يف تزويد العملية ب     وينبغي أيضا   - ٥٨
يف ذلـك    والقدرة على الرصد هبدف تعزيز كفاءة وفعاليـة العمليـة يف االضـطالع بواليتـها، مبـا                

 مـــشاورات جملـــس األمـــن واملناقـــشات اجلاريـــة يف علـــى أن تراعـــى يف ذلـــكمحايـــة املـــدنيني، 
  . رىاألخ اهليئات
 فردا من قوام الشرطة املأذون بـه للعمليـة البـالغ    ١ ٥١٨مارس، مت نشر / آذار ١٣ويف    - ٥٩

وينبغــي اإلبقــاء علــى قــوام الــشرطة بكاملــه، مــع إدخــال   ). األولانظــر املرفــق ( فــردا ١ ٥٥٥
تعديالت على نشر وحـدات الـشرطة املـشكلة لالسـتجابة للحالـة الـسائدة علـى أرض الواقـع،                 

مكانية نشر وحدة شرطة مشكلة إضـافية واحـدة يف أبيـدجان يف حـدود القـوام                 ويشمل ذلك إ  
  . العام املأذون به من حيث أفراد الشرطة

وينبغي تعديل الوجود املدين للعمليـة مـن أجـل التركيـز علـى أولوياهتـا اجلوهريـة وفقـا                      - ٦٠
 الــسالح ، وال ســيما محايــة املــدنيني، وإصــالح قطــاع األمــن، ونــزع )٢٠١٢ (٢٠٦٢للقــرار 

  . والتسريح وإعادة اإلدماج، مع االستمرار أيضا يف تعزيز وجودها املدين يف امليدان
  

  تعزيز القدرة على محاية املدنيني ومنع العنف اجلنسي    
لقد طلبُت إىل ممثليت اخلاصة املعنيـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع، زينـب حـواء                      - ٦١

ــو    ــدرس الوضــع يف كــوت ديف ــانغورا، أن ت ــدعم     ب ــسبل ل ــضل ال ــشأن أف ــضع توصــيات ب ار وت
وطلبت أيضا إىل العملية أن تعجـل بتنفيـذ ترتيبـات الرصـد والتحليـل               . احلكومة يف هذا الصدد   

واإلبالغ بشأن العنف اجلنسي املتـصل بـالرتاع، بينمـا تواصـل العمليـة والفريـق القطـري تقـدمي                    
جيع البلـدان املـسامهة بقـوات       وسأواصل أيضا تش  . الدعم للحكومة يف مكافحة العنف اجلنسي     

وبأفراد شرطة على أن تزيـد يف نـشر أفـراد مـن النـساء مـن أجـل حتـسني إمكانيـة الوصـول إىل                          
  .النساء احملليات ودعمهن وزيادة شعور السكان احملليني باألمن، مبن فيهم النساء واألطفال

  
  تعزيز أمن احلدود وخيارات تعزيز ترتيبات التعاون بني البعثات    

رغم أن احلالة األمنية يف املنطقة احلدودية بني كوت ديفوار وليربيا قد حتسنت كـثريا،                 - ٦٢
لن يتأتى استتباب السالم يف كوت ديفوار، مبا يف ذلك يف مناطقها احلدودية، بالتـدابري األمنيـة                 

ان فال بد من اختاذ تدابري ملموسة ملعاجلة األسباب اجلذرية لألزمة ورفع مظـامل الـسك              . وحدها
وتتيح العالقات اإلجيابية اليت أقامتـها كـوت ديفـوار مـع جرياهنـا، ودورهـا القيـادي              . يف املنطقة 

يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتحسن العام يف البيئة األمنية فرصة هامـة ملعاجلـة                
  .هذه القضايا الصعبة
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 املتحدة يف ليربيا، ستظل منطقـة       وعلى النحو املبني يف تقاريري السابقة عن بعثة األمم          - ٦٣
ــسليم        ــة ختفــيض قواهتــا وت احلــدود مــع كــوت ديفــوار مــن األولويــات حــىت مــع مواصــلة البعث

ــة   ــسلطات الليربي ــة إىل ال ــسلطات    . املــسؤوليات األمني ــدرة ال ــز ق ــل تعزي ويف الوقــت نفــسه، ميث
 عمليـة االنتقـال     الليربية على اإلدارة الفعالة للحـدود مقياسـا مرجعيـا جوهريـا تقـاس يف ضـوئه                

وعلى الرغم من اختالف املواعيد الزمنية للمرحلة االنتقالية للعملية، مـن املهـم بالنـسبة               . األمين
ولـذلك، ينبغـي   . لكوت ديفوار أن تعزز القدرات الوطنية على إدارة حدودها وتأمينها بفعاليـة    

هبـدف  لى جـانيب احلـدود،   أن تستمر كلتا البعثتني يف دعم املؤسسات املدنية واألمنية الوطنية ع          
ويف حني ينبغـي مواصـلة   . حتقيق االستقرار على احلدودالتمكن من القيام بدور قيادي أكرب يف  

، يتعني على عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف ليربيـا               “عملية مايو ”
 هبــا لألمــم املتحــدة أن أن تواصــال التــشاور مــع احلكــومتني كلتيهمــا بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن 

تدعم إنشاء آلية مشتركة لتبادل املعلومات والتعـاون بـني الـسلطات املدنيـة احملليـة علـى جـانيب                    
  .احلدود وإعمال تلك اآللية

على زيادة انتظام التـشاور فيمـا      حلكومتني  ا مساعدةويوصى أيضا بأن تواصل البعثتان        - ٦٤
دل، مبـا يف ذلـك وضـع اسـتراتيجية حدوديـة مـشتركة              بشأن املسائل ذات االهتمام املتبـا      بينهما

ــة أخــرى     ــائم أو أي آلي ــاعي الق ــصبغة وباإلضــافة إىل . مــن خــالل اإلطــار الرب ــدابري ذات ال  الت
هذه االسـتراتيجية الـشاملة الـيت تـشترك يف وضـعها احلكومتـان تـدابري                توي  األمنية، ميكن أن حت   

 اطـراد عـودة   تركـز علـى مـسائل مـن قبيـل      وترمي إىل حتقيق استقرار الوضع يف األجل الطويـل  
 احملـاربني الـسابقني، واملـصاحلة،    إعـادة إدمـاج   ديفـوار وإعـادة إدمـاجهم، و       الجئني إىل كـوت   لا

  . واملسائل املتعلقة حبيازة األراضي، وتدابري بناء الثقة بني العشائر على جانيب احلدود
 اخليـارات املمكنـة     ، جـرى فحـص    )٢٠١٢ (٢٠٦٢وعلى النحـو املطلـوب يف القـرار           - ٦٥

لتعزيــز ترتيبــات التعــاون املــشترك بــني بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا وعمليــة األمــم املتحــدة يف  
. كــوت ديفــوار، مبــا يف ذلــك تنفيــذ عمليــات منــسقة ومــشتركة علــى طــول احلــدود وعربهــا    

يت تقـوم   تسمح احلالة وال التضاريس بعمليات إضافية عرب احلدود غري الـدوريات اجلويـة الـ               وال
ومـع ذلـك، ستواصـل    . هبا الطـائرات العموديـة املـسلحة الـثالث املـشتركة بـني البعثـة والعمليـة            

البعثتان زيادة تنمية تعاوهنما الذي تطور على مدى السنوات العديدة املاضية، مبا يف ذلـك مـن                 
نظومـة  وستواصـل م  . خالل مواصلة تعزيز التفاعل وتبادل املعلومات بني خمتلف العناصر الفنيـة          

األمم املتحدة حتـسني براجمهـا املتعلقـة بالقـضايا العـابرة للحـدود مـن أجـل زيـادة فعاليـة إسـهام                 
  . املنظمة يف حتقيق االستقرار الدائم على احلدود اهلشة يف كوت ديفوار
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وخالل السنوات القليلة املاضـية، اقترحـُت وضـع اسـتراتيجية أمنيـة إقليميـة هتـدف إىل                - ٦٦
علـى أن التقـدم احملـرز حـىت     . ل للتصدي للتحديات املشتركة والعـابرة للحـدود  توفري إطار شام  

وقد طلبـت إىل اجلهـات األخـرى التابعـة لألمـم            . اآلن يف مواجهة التهديدات عرب الوطنية بطئ      
املتحــدة الــيت هلــا وجــود يف غــرب أفريقيــا أن تواصــل تعميــق مــشاركتها االســتراتيجية مــع           

ــصل  ــة ذات الـ ــات اإلقليميـ ــدول     املنظمـ ــصادية لـ ــة االقتـ ــانو واجلماعـ ــر مـ ــاد هنـ ــة احتـ ة، وخباصـ
 املـشاكل الـيت ميكـن أن    معاجلـة أفريقيا، بغية دعمها يف حتقيق أقصى قدر مـن الفعاليـة يف           غرب

ويتعني بـذل جهـود متجـددة، مبـا يف ذلـك تعزيـز       . تؤدي إىل نشوب الرتاعات يف غرب أفريقيا  
ــشار    ــات امل ــستمدة مــن الكيان ــوارد امل ــة امل ــة لألمــم املتحــدة، مــن أجــل مــساعدة    تعبئ كة التابع

السلطات اإليفوارية على إنشاء وحدات ملكافحة اجلرمية عـرب الوطنيـة يف إطـار مبـادرة سـاحل                  
  .غرب أفريقيا القائمة

  
  وضع النقاط املرجعية    

ــراره     - ٦٧ ــاس   ) ٢٠١٢ (٢٠٦٢طلــب إيلّ جملــس األمــن يف ق ــة لقي أن أضــع نقاطــا مرجعي
رز حنو حتقيق االستقرار الطويـل األجـل يف كـوت ديفـوار والتحـضري لتخطـيط                 وتتبع التقدم احمل  
وتــشاوَرت بعثــة التقيــيم مــع الــسلطات اإليفواريــة، واجلهــات التابعــة لألمــم . املرحلــة االنتقاليــة

املتحــدة الــيت هلــا وجــود يف امليــدان، وغريهــا مــن األطــراف الرئيــسية املعنيــة بــشأن هــذه النقــاط 
ــض اجملـــ   ــة يف بعـ ــن     املرجعيـ ــصاحلة؛ واألمـ ــسياسية واملـ ــشؤون الـ ــل الـ ــتراتيجية، مثـ االت االسـ

واالستقرار؛ وبسط سلطة الدولة وحقـوق اإلنـسان؛ والـشؤون اإلنـسانية والتنميـة االجتماعيـة                
شروطا دنيا تسمح لعمليـة األمـم املتحـدة يف          هذه النقاط املرجعية    ينبغي أن تضع    و. االقتصادية

هــا اســتعدادا لالنتقــال إىل مهــام أخــرى يف املرحلــة   كــوت ديفــوار بالــشروع يف خفــض حجم 
وال يزال من الضروري إجراء مزيـد مـن املـشاورات، ولـذلك طلبـت إىل                . التالية حلفظ السالم  

ــة مــن أجــل اســتكمال األهــداف        ــق األمــم املتحــدة القطــري العمــل مــع احلكوم ــة وفري العملي
ــة، إىل جانــب مؤشــرات اإلجنــاز   ، إلدراجهــا يف تقريــري املقبــل  االســتراتيجية والنقــاط املرجعي

  .يونيه/ حزيران٣٠املقرر تقدميه إىل اجمللس حبلول 
  
  مالحظات  -رابعا   

 كــوت ديفـوار منــذ انتـهاء األزمــة العنيفـة الــيت     يفأرحـب بالتقــدم الكـبري الــذي أحـرز     - ٦٨
ــات، وال ســيما    ــت االنتخاب ــا  يفأعقب ــين عموم ــذي أُحــرز يف    .  الوضــع األم ــدم ال ــربهن التق وي

تني املاضــيتني علــى قــدرة كــوت ديفــوار علــى اســتعادة دورهــا التــارخيي بوصــفها ركيــزة   الــسن
وينبغي الثنـاء علـى شـعب كـوت ديفـوار علـى             . لالستقرار واالزدهار يف املنطقة دون اإلقليمية     
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وأثـين أيـضا علـى الـرئيس واتـارا لـدوره القيـادي              . اجلهود اليت بذهلا للتغلب على تركة املاضـي       
ية الــيت كانــت حامســة ملواجهــة التحــديات األمنيــة بفعاليــة وتــسريع وتــرية   ومــشاركته الشخــص

ــسالم        ــق ال ــات احلــساسة احلامســة لتحقي ــة العملي ــع عجل ــصادي مــع مواصــلة دف االنتعــاش االقت
  .  على املدى الطويلكوت ديفوارواالستقرار يف 

ملعارضـة الـسياسية    االـيت اختـذهتا احلكومـة إزاء         اإلجيابيـة    املبادراتومن دواعي التفاؤل      - ٦٩
وأنـا أحـث الطـرفني علـى تكثيـف          .  بفتح مناقشات مباشرة مع احلزب احلـاكم الـسابق         هاوقيام

وســيكون مــن األمهيــة . هــذه املناقــشات لتمهيــد الــسبيل املــؤدي إىل حتقيــق املــصاحلة الــسياسية 
مبكــان أن تــشغل مجيــع األحــزاب الــسياسية احليــز الــسياسي املــشروع اخلــاص هبــا وأن تــشارك  

لتحفيـز أكـرب   اءة يف احلياة السياسية للبلد، مبا يشمل ضمان توفري الظـروف املالئمـة    مشاركة بنَّ 
  . يف االنتخابات احمللية املقبلةمشاركة ممكنة 

ونظرا إىل أنـه مل يبـق إال سـنتان علـى موعـد االنتخابـات الرئاسـية املزمـع إجراؤهـا يف                         - ٧٠
 إىل تعزيز احلوار وتطبيع العالقـات، ويف الوقـت         ، جيب اآلن تكثيف اجلهود الرامية     ٢٠١٥عام  

وأود أن أشــدد علــى أمهيــة . نفــسه، جيــب أيــضا إرســاء أســس عمليــة انتخابيــة ســلمية وشــاملة 
نتخابــات ونزاهتــها ومشوليتــها مواصــلة اإلصــالحات االنتخابيــة الــضرورية، مبــا يكفــل حريــة اال

  . وقبول اجلميع بنتائجها
 األمــين يف املنطقــة احلدوديــة مــع ليربيــا، بفــضل قيــادة  وأرحــب أيــضا بتحــّسن الوضــع  - ٧١

ــسون  ــسة جون ــة يف      - الرئي ــسلطات الوطني ــاون بــني ال ــز التع ــارا، وتعزي ــرئيس وات ســريليف وال
غري أنـه ال ميكـن احلفـاظ علـى االسـتقرار علـى       . البلدين، ونشر أفراد األمن على جانيب احلدود   

ن تدعمــه جهــود فعليــة مــن أجــل التــصدي   احلــدود عــرب اختــاذ تــدابري أمنيــة فقــط، بــل جيــب أ  
وهلذا ستواصل األمـم    . لألسباب اجلذرية للرتاع يف كوت ديفوار وكذلك لرفع املظامل اجلديدة         

املتحدة دعم السلطات املدنية واألمنية يف كال البلدين من أجل املساعدة علـى تنميـة القـدرات                 
ــصلة باألرا      ــشاكل املتـ ــل املـ ــات وحـ ــى إدارة الرتاعـ ــة علـ ــاطق احلدوديـــة  الوطنيـ ــي يف املنـ . ضـ

أرحب أيضا باجلهود اهلامة املبذولة على أعلى مستوى يف كـوت ديفـوار وغانـا مـن أجـل                    وأنا
  . حتسني احلوار والتعاون على الصعيد الثنائي، مما أدى إىل تعزيز الثقة بني البلدين بشكل كبري

 تواجــه هتديــدات ، ال تــزال كــوت ديفــوار الــذي أحــرز حــىت اآلنورغــم التقــدم اهلــام  - ٧٢
ويعـد نـزع سـالح      .  حتتـاج إىل التـصدي هلـا مـن أجـل حتقيـق االسـتقرار يف األمـد البعيـد                    كبرية

احملاربني السابقني املنتمني لكال الطرفني السياسيني وإعادهتم إدماجهم أمـرا جوهريـا للتخفيـف              
ة الـسريعة   ومـع أن املعاجلـ    . من حدة اخلطر الذي يتهدد استتباب السالم وسيكون حتـديا كـبريا           

للدفعة األوىل من قضايا املقاتلني السابقني الذين جـرى تـوظيفهم يف اإلدارة العامـة ُتعتَبـر بدايـة          
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مشجعة، فأنا أحث احلكومة على احلفاظ على هذا الزخم وعلى تسريع وترية هـذه العمليـة يف          
تكـافؤ الفـرص    ظل الشفافية التامة، بسبل من بينها بلورة اسـتراتيجية وطنيـة شـاملة مـع كفالـة                  

والتوازن السياسي ضروري لنجاح هذا الربنـامج       . املتاحة أمام مجيع احملاربني السابقني املؤهَّلني     
وســيكون مــن املهــم أن يــستمر الــشركاء الثنــائيون واملتعــددو األطــراف يف دعــم    . ومــصداقيته

املـدى الطويـل،    اجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلجياد فرص إلعادة إدماج احملاربني الـسابقني علـى              
  .نظرا إىل ما لذلك من أمهية يف الوقاية من عودهتم إىل محل السالح جمددا

الـيت تتهـدد املنطقـة دون اإلقليميـة،     األمنيـة  وال أزال أشعر بـالقلق مـن تفـاقم األخطـار        - ٧٣
وحتتـــاج املنطقـــة دون . يف ذلـــك اجلرميـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة واإلرهـــاب والقرصـــنة مبـــا

ــ ــدات      اإلقليمي ــصدي لتلــك التهدي ــى الت ــدرهتا عل ــز ق ــوار، إىل تعزي ــا يف ذلــك كــوت ديف . ة، مب
األمــم املتحــدة واجلماعــة  أعتــزم مواصــلة حبــث خيــارات تعزيــز التعــاون االســتراتيجي بــني وأنــا

االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا واحتـــاد هنـــر مـــانو بـــشأن القـــضايا اإلقليميـــة والقـــضايا          
  .للحدود العابرة
ر التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق يف اجلــرائم املرتكَبــة خــالل وكــان نــش  - ٧٤

ــيت   ــة ال ــة العنيف ــة  أاألزم ــات خطــوةً هام ــشتبه يف   . عقبــت االنتخاب وجيــب تقــدمي األشــخاص امل
ارتكاهبم جرائم خطرية إىل العدالة بغض النظر عن انتماءاهتم الـسياسية مـن أجـل كـسر احللقـة                   

وأعيـد التأكيـد أن األمـم املتحـدة         . اب وبناء ثقافة قائمة على املـساءلة      املفرغة لإلفالت من العق   
ــزعم ضــلوعهم يف قتــل ســبعة مــن حفظــة الــسالم       ــة األفــراُد الــذين ُي تنتظــر أن ُيقــدَّم إىل العدال

 بسرعة، ووفقا ملبـادئ سـيادة       ٢٠١٢ يونيه/التابعني للعملية يف غرب كوت ديفوار يف حزيران       
ضا على إكمال التحقيق يف اهلجوم الذي استهدف خمـيم املـشردين        وأحث احلكومة أي  . القانون

داخليــا يف دويكــوي يف العــام املاضــي، وهــو أمــر بــالغ األمهيــة للتــصدي ملــشكلة اإلفــالت مــن   
وجيب أيـضا تكثيـف اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز املـصاحلة              . العقاب وتعزيز التماسك االجتماعي   
  . رتاع يف البلدالعشائرية ومعاجلة األسباب اجلذرية لل

أما إصالح قطاع األمن، فهو على حساسيته أمر جـوهري لـضمان قيـام قـوات األمـن                  - ٧٥
الوطين اجلمهوري وجهاز الشرطة وقوات الدرك يف كوت ديفـوار بتقلـد مـسؤولياهتا يف جمـال                 
حفظ النظام واحترام القانون على الوجـه األمت، مبـا يكفـل اسـتتباب األمـن واالسـتقرار وتـوفري                    

ــة للــسكان ــذ    .  املــدنينياحلماي وأحــث الــسلطات علــى مواصــلة اختــاذ خطــوات ملموســة لتنفي
  . االستراتيجية الوطنية إلصالح قطاع األمن

ونظرا إىل التحديات والتهديـدات املـستمرة الـيت أبرزهتـا بعثـة التقيـيم، ال يـزال وجـود                      - ٧٦
يتعلق بأولوياهتا األساسية املبينـة     عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ضروريا، وال سيما فيما           
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ــرار  ولكــن جيــب إدخــال تعــديالت علــى هيكــل العمليــة وقوامهــا        ). ٢٠١٢ (٢٠٦٢يف الق
وهلـذا، أوصـي خبفـض القـوام العـسكري          . وأولوياهتا ملواجهـة الوضـع املـتغري علـى أرض الواقـع           

علـى األقـل إىل     املأذون به للعملية، كما سبق أن قرر ذلك جملس األمن، بإعـادة كتيبـة واحـدة                 
ويف الوقت نفسه، أود أن أوصـي مبواصـلة تقلـيص قـوام             . ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١الوطن حبلول   

وال يوَصـى بـأي     . ٢٠١٥العملية تدرجييا بـسحب كتيبـتني إضـافيتني يف حـدود منتـصف سـنة                
ا ضـمن  هلـ ختفيض يف عنصر الشرطة التابع للعمليـة، بـالرغم مـن التعـديالت الـيت سـيجري إدخا                

  .  أعاله٥٩قوام املأذون به حاليا كما أُشري إىل ذلك يف الفقرة حدود ال
وقد قطعت كوت ديفوار شوطا كبريا منـذ انـدالع األزمـة الـيت أعقبـت االنتخابـات،                    - ٧٧

. وقـد دخلـت يف مرحلـة إجيابيـة جديـدة يف عمليـة توطيـد الـسالم الـذي حققتـه بـشق األنفـس            
ة ختفـيض قـوام العمليـة يف املـستقبل وانتقاهلـا يف        حتديد وتري يف   النقاط املرجعية    سيساعد وضع و

وجتـري حاليـا مناقـشات بـني األمـم املتحــدة      . هنايـة املطـاف إىل مهـام غـري مهـام حفـظ الـسالم       
وحكومــة كــوت ديفــوار بــشأن وضــع هــذه النقــاط املرجعيــة، وأعتــزم إدراج مــا حيــصل عليــه   

  .  كوت ديفواراالتفاق منها يف تقريري املقبل عن عملية األمم املتحدة يف
وأود أن أشــكر ممثلــي اخلــاص، بــريت كونــدرس، علــى دوره القيــادي، ومجيــع أفــراد      - ٧٨

. العملية وفريق األمم املتحدة القطري على تفانيهم يف دعم تثبيت االستقرار يف كـوت ديفـوار               
ان وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة يف العمليـة وللبلـد               

املاحنة واملنظمات اإلقليمية واملتعددة األطـراف واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت مـا فتئـت تقـدم                    
  .لكوت ديفوار دعًما ال ُيقدَّر بثمن
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  األولاملرفق 
قـوام األفـراد العـسكريني وأفـراد     : عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار         

   ٢٠١٣مارس /آذار ١٣الشرطة يف 
  

 ر الشرطةعنص العنصر العسكري 
 الشرطة وحدات الشرطة املشكلة اجملموع اجلنود ضباط األركان املراقبون العسكريون البلد

 ٢  -  -  -  -  - األرجنتني
  - ٣٦٠ ٢ ١٨٢ ٢ ١٦١ ٠٩  ١٢ بنغالديش

 ٥٨  - ٤٣٦ ٤٢٠ ٠٨ ٨ بنن
  -  - ٣  -  - ٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا
  -  - ٦  - ٣ ٣ الربازيل
 ٢٣      نا فاسوبوركي

 ٤٣  -  -  -  -  - بوروندي
 ١٨  -  -  -  -  - الكامريون

 ٩  -  -  -  -  - كندا
 ٨  -  -  -  -  - مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢١  - ٥  - ١ ٤ تشاد
  -  - ٦  -  - ٦ الصني
 ٤٢  -  -  -  -  - جيبويت

 ١٥  -  -  -  -  - مجهورية الكونغو الدميقراطية
 -  - ٢  -  - ٢ إكوادور

 ١٥  - ١٧٦ ١٧٥ ١  - مصر
  -  - ٣  -  - ٣ السلفادور

  -  - ٢  -  - ٢ إثيوبيا
 ١٣  - ٦  - ٦  - فرنسا
  -  - ٣  -  - ٣ غامبيا
 ٥  - ٥١٣ ٥٠٠ ٧ ٦ غانا

  -  - ٥  -  - ٥ غواتيماال
 ١٠  - ٢  -  - ٢ غينيا
  -  - ٧  -  - ٧ اهلند
  -  - ٢  -  - ٢ يرلنداأ

 ٢١ ٤٨٩ ١ ٠٧١ ١ ٠٥٢ ١٢ ٧ األردن
 ٤٠  -  -  -  -  - مدغشقر
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 ر الشرطةعنص العنصر العسكري 
 الشرطة وحدات الشرطة املشكلة اجملموع اجلنود ضباط األركان املراقبون العسكريون البلد

  -  - ٨٦٣ ٨٥٧ ٣ ٣ مالوي
  -  - ٧٢٥ ٧٢٢ ٣  - املغرب
  -  - ١  -  - ١ ناميبيا
  -  - ٤ - ١ ٣ نيبال
 ٥٩  - ٩٤٠ ٩٣٢ ٤ ٤ النيجر
 ٤  - ٦٨ ٦٣ ١ ٤ نيجرييا
  - ١٤٨ ١ ٣٩٨ ١ ٣٧٦ ١١ ١١ باكستان
  -  - ٩  - ٢ ٧ باراغواي

  -  - ٣  -  - ٣ بريو
  -  - ٦  - ٣ ٣ الفلبني
  -  - ٢  -  - ٢ بولندا

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

  -  - ٦ - - ٦ رومانيا
  -  - ١١  -  - ١١ االحتاد الروسي

 ١٥  -  -  -  -  - رواندا
 ٢٠  - ٥٠٨ ٤٨٨ ٧ ١٣ السنغال
  -  - ٣  -  - ٣ صربيا
 ١٩  - ٥٣٢ ٥١٧ ٨ ٧ توغو
 ٢٠  - ١٠  - ٣ ٧ تونس
 ١٥  -  -  -  -  - تركيا
 -  - ٧  - ٢ ٥ أوغندا
 ٧  - -  -  -  - أوكرانيا

 -  - ٤  - ٢ ٢ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٤  - ٢  -  - ٢ أوروغواي

 ١٥  - ٩  - - ٩ اليمن
  -  - ٢  -  - ٢ زامبيا

  -  - ٣  -  - ٣ زمبابوي
 ٥٢١ ٩٩٧ ٩ ٥٥٢ ٩ ٢٦٣ ٩٧ ١٩٢ اجملموع 
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  املرفق الثاين
  خريطة انتشار عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


