
S/2007/275  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
14 May 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
150507    150507    07-33708 (A) 

*0733708* 

التقرير املرحلي الثالث عـشر لألمـني العـام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف                    
 كوت ديفوار

 
 مقدمة -أوال  

مـارس  / آذار ٢٨الـصادر يف    ) S/PRST/2007/8(رّحب جملس األمـن يف بيانـه الرئاسـي           - ١
، باالتفــاق الــذي وقّعــه الــرئيس لــوران غبــاغبو والــسيد غيــوم ســورو يف واغــادوغو يف   ٢٠٠٧

ــدول غــرب    )S/2007/144 (٢٠٠٧مــارس /آذار ٤ ، بتيــسري مــن رئــيس اجلماعــة االقتــصادية ل
كما أعرب اجمللس عن اسـتعداده الختـاذ   . رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوريالرئيس أفريقيا،  

لـه حبلـول    وطلـب إيلّ أن أقـدِّم   ،مزيد من اخلطوات بغرض مساعدة الطـرفني يف تنفيـذ االتفـاق        
يات بشأن الدور الذي ينبغي لألمم املتحدة أن تضطلع به يف هـذا             ، توص ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥

الفــين يــستند إىل النتــائج الــيت توصــلت إليهــا بعثــة التقيــيم   الــذي ويقــدم هــذا التقريــر  . الــصدد
ــن       ــرة م ــوار يف الفت ــيت زارت كــوت ديف ــددة التخصــصات، ال ــسان٢٢ إىل ١٠املتع ــل / ني أبري

 .، التوصيات املطلوبة٢٠٠٧
 

 اق واغادوغواتف -ثانيا  
: يسعى اتفاق واغادوغو إىل حل األزمة القائمة يف كوت ديفوار باختاذ التـدابري التاليـة               - ٢

اجلديدة وقـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة عـن طريـق إنـشاء مركـز قيـادة متكاملـة؛           القوى  دمج  
مـم  نـشأ علـى حمـوره مراكـز مراقبـة تابعـة لعمليـة األ              واالستعاضة عن منطقة الثقة خبط أخـضر تُ       

 اجلديــدة يا؛ ونــشر وحــدات خمتلطــة مــن القــوى  تــدرجييــتم إزالتــهااملتحــدة يف كــوت ديفــوار  
والشرطة الوطنيـة للمحافظـة علـى القـانون والنظـام يف املنطقـة الـيت كانـت تـشملها يف الـسابق                       
منطقـة الثقـة؛ وإعـادة بــسط إدارة الدولـة يف كامـل البلـد؛ وتفكيــك املليـشيات؛ ونـزع ســالح         

قيــدهم يف برنــامج للخدمــة املدنيــة؛ ومــنح العفــو عــن مجيــع اجلــرائم املتــصلة بــاألمن  واحملــاربني 
 وتــاريخ توقيــع االتفــاق؛ وتبــسيط ٢٠٠٠ســبتمرب /الــوطين الــيت ارتكبــت يف الفتــرة بــني أيلــول 
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 حتديد هوية السكان وتسجيل الناخبني والتعجيل هبما؛ وتنظيم انتخابـات رئاسـية حـرة               عملييت
ويـنص االتفـاق أيـضا      . ريتوريـا ب ماركوسـي و   -فة، وفقـا التفـاقي لينـا        ونزيهة ومفتوحـة وشـفا    

 على إنشاء ترتيبـات مؤسـسية جديـدة لتنفيـذ هـذه املهـام، مبـا يف ذلـك إنـشاء حكومـة انتقاليـة                        
 .جديدة

ــسالم،     - ٣ ــة الـ ــد عمليـ ــسهيل رصـ ــشأ ولتـ ــدتني   أنـ ــة جديـ ــييت متابعـ ــاق آلـ األوىل . االتفـ
 غباغبو، ورئيس الوزراء سورو، والرئيس الـسابق هنـري          الرئيستتألف من   تشاورية دائمة    آلية

وسـتتناول  . ، ورئيس الوزراء السابق احلسن واتارا، وامليسِّر، الـرئيس كومبـاوري          بيدييكونان  
 رصـد أمـا اآلليـة الثانيـة فهـي جلنـة تقيـيم و            . هذه اآلليـة مجيـع املـسائل الناشـئة املتـصلة باالتفـاق            

وللطـرفني أن   . الثة ممثلني لكل طرف من الطـرفني املـوقِّعني        لميسِّر وتتألف من ث   لريأسها ممثل   س
يقررا ضم أطراف إيفوارية أخرى إىل اللجنة، كما أن للميسِّر أن يدعو أي عـضو مـن أعـضاء                   

ويتمثل دور جلنة الرصـد والتقيـيم يف        . اجملتمع الدويل للمشاركة يف اللجنة، حسبما يراه مالئما       
وأي خالفـات تتـصل     .  بشأن تـدابري تيـسري عمليـة الـسالم         تتقييم تنفيذ االتفاق وتقدمي توصيا    

 .أو تنفيذ االتفاق سيتم تسويتها من خالل التحكيم من جانب امليسِّربتفسري 

يبــدأ : ويبــيِّن اجلــدول الــزمين لتنفيــذ اتفــاق واغــادوغو احلــدود الزمنيــة الرئيــسية التاليــة  - ٤
؛ )بعـد أسـبوعني مـن توقيـع االتفـاق      (٢٠٠٧مـارس  / آذار١٨إنشاء مركز القيادة املتكاملة يف  

توقيـع  بعـد أربعـة أسـابيع مـن         (أبريـل   / نيـسان  ١ؤسسي لتنفيذ االتفاق يف     املطار  اإلويبدأ وضع   
 مـن   أسـابيع مخسة  بعد  (أبريل  / نيسان ٨حبلول  ؛ ويتم تشكيل احلكومة املؤقتة اجلديدة       )االتفاق

تلطـة مـن الـشرطة والعـسكريني يف     بدأ إزالة منطقة الثقة وإنـشاء وحـدات خم     ت؛ و )توقيع االتفاق 
، ويبـدأ تفكيـك املليـشيات     )تشكيل احلكومة اجلديدة  أسبوع واحد من    بعد  (أبريل  / نيسان ١٥

ــتم ) تــشكيل احلكومــة اجلديــدة أســبوعني مــن بعــد (أبريــل / نيــسان٢٣ونــزع ســالحها يف  وي
ميـع القـوات    ؛ أما عمليـات جت    )مايو/ أيار ٧حبلول  (يف غضون أسبوعني    هاتني العمليتني    إكمال

قوات عملية األمم املتحـدة يف      (املقاتلة السابقة، وختزين أسلحتها حتت إشراف القوات احملايدة         
عملية إعادة بسط إدارة الدولة على كامل البلد وبدء جلـسات           و) كوت ديفوار وقوة ليكورن   

؛ ) االتفـاق توقيـع سبعة أسـابيع مـن   بعد (أبريل / نيسان٢٣احملاكم املتنقلة فستبدأ مجيعها حبلول    
بـدء جلـسات    شـهر واحـد مـن       بعـد   (مـايو   / أيار ٢١وسيبدأ تسجيل الناخبني وحتديد اهلوية يف       

الـسابقني يف برنـامج اخلدمـة    احملـاربني  ؛ وسيبدأ توحيـد القـوتني القـائمتني وقيـد           )احملاكم املتنقلة 
ومـا أن  ؛ )بـدء عمليـة تـسجيل النـاخبني    مخسة عـشر يومـا مـن        بعد  (يونيه  / حزيران ٥املدنية يف   

. يعتمد سجل الناخبني رمسيا حىت تبدأ عملية إعداد وإصدار بطاقات اهلوية وبطاقـات النـاخبني     
أشـهر،   ١٠ومن املتوخى وفقا للجدول الزمين االنتـهاء مـن مجيـع هـذه املهـام يف غـضون فتـرة                    
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ــاين ٤أي حبلــول  ــاير / كــانون الث غــري أن . ، ويعقــب ذلــك تنظــيم انتخابــات رئاســية  ٢٠٠٨ين
 .مل حيدد موعد إجراء االنتخابات االتفاق

سـورو اتفاقـا تكميليـا    غيوم ، وقّع الرئيس غباغبو والسيد     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦ويف   - ٥
ــوار     يعــني  ــد لكــوت ديف ــوزراء اجلدي ــيس ال ــصفته رئ ــسيد ســورو ب ــه ال ــاق  . مبوجب ونــص االتف

كمـا  . ئاسـية التكميلي على أن يبقى السيد سـورو يف منـصبه إىل أن يـتم إجـراء االنتخابـات الر             
ونـص االتفـاق كـذلك علـى ختويـل رئـيس الـوزراء              . أنه حظر عليه الترشـح لتلـك االنتخابـات        

وأقرت اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب      . اجلديد سلطات حمددة لغرض تنفيذ اتفاق واغادوغو      
ــادوغو واالتفـــاق التكميلـــي يف    ــا كـــال مـــن اتفـــاق واغـ ــا املـــؤرخني أفريقيـ  ٢٨ و ١٦بالغيهـ

 ١٩املـؤرخني   بالغيـه   ما أقرمها جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقـي يف           مارس، ك /آذار
وأحــال االحتــاد األفريقــي االتفــاقني إىل جملــس األمــن، مــشفوعني بتوصــية   . مــارس/ آذار٢٩و 

 .بإقرارمها والنظر يف انسحاب تدرجيي للقوات احملايدة
 

 حالة تنفيذ اتفاق واغادوغو -ثالثا  
مركـز  ينـشئ   اتفاق واغادوغو وفقا للجـدول الـزمين بتوقيـع مرسـوم رئاسـي              بدأ تنفيذ    - ٦

ويف وقـت الحـق افتـتح الـرئيس غبـاغبو ورئـيس             . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٦القيادة املتكاملة يف    
 .أبريل/ نيسان١٦الوزراء سورو مقر مركز القيادة يف ياموسوكرو يف 

أبريـل  / نيـسان  ٧ء سـورو يف     وعمال بالفصل اخلامس من االتفاق، أعلـن رئـيس الـوزرا           - ٧
 عــضوا مــن اجلبهــة الــشعبية اإليفواريــة     ١١ عــضوا منــهم  ٣٣تــشكيل حكومــة تتــألف مــن    

 سة أعـضاء مـن كـل مـن جتمـع اجلمهـوريني           ومخـ  ،احلاكمة، وسبعة أعضاء من القـوى اجلديـدة       
أربـع  وهنـاك  . واحلزب الدميقراطي لكوت ديفوار واألحزاب السياسية الصغرية واجملتمـع املـدين        

 .، باملقارنة بست يف احلكومة السابقةضوات يف احلكومةع

ــسان١٢ويف  - ٨ ــاق       / ني ــن اتف ــسادس م ــا للفــصل ال ــاغبو، وفق ــرئيس غب ــل، أصــدر ال أبري
 بـني واغادوغو، قانونا مبنح العفو العام عن اجلرائم ذات الصلة باألمن الوطين املرتكبة يف الفترة               

 ، مـن العفـو اجلـرائم االقتـصادية    ت واسـُتبعد . وتاريخ توقيـع االتفـاق  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ١٧
 . واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،وجرائم احلرب

 اجلنـرال   ،، وقّع رئيس أركان قـوات الـدفاع واألمـن الوطنيـة           ولتيسري إزالة منطقة الثقة    - ٩
 وكــذلك قــادة ، اجلنــرال صــوميال باكــايوكو ، اجلديــدة، ورئــيس أركــان القــوى فيليــب مــانغو
ليكـــورن الفرنـــسية اتفاقـــا يلغـــي قـــوة مليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار والقـــوات يف ع

ــة” ــه / متــوز٣١املؤرخــة “ ١٤ املدون ــات   ٢٠٠٥يولي ، الــيت وفــرت األســاس القــانوين والترتيب
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وبناء على طلب رئيسي األركـان، قامـت عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت                 .  الثقة األمنية ملنطقة 
حتديــد يف القيــادة املتكاملــة مركــز  وقــت الحــق مبــساعدة   ليكــورن الفرنــسية يفقــوةديفــوار و

 . سيحل حمل منطقة الثقةإحداثيات اخلط األخضر الذي

أبريـل بتفكيـك نقطـيت      / نيـسان  ١٦ إزالة منطقة الثقة وفقـا للجـدول الـزمين يف            وبدأت - ١٠
اء أول  التفتيش التـابعتني لعمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف تيبيـسو ودجيبونـوا، وإنـش                    

مركز مراقبة تابع للعملية على طول اخلط األخضر يف نغاتا دوليكرو ونشر أول وحـدة شـرطة                 
ــسان٣٠ويف . خمتلطــة ــي، يف     / ني ــانغولو وزيل ــان يف ب ــان أخري ــشرت وحــدتان خمتلطت ــل، ن أبري
وستجري إزالة منطقة الثقة تدرجييا وفقا للسرعة اليت يقوم هبا مركـز القيـادة املتكاملـة                . الغرب

ويف . جميع ونشر وحدات الشرطة املختلطة املسؤولة عـن صـون القـانون والنظـام يف املنطقـة       بت
غضون ذلك، ستواصل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار االحتفاظ بنقـاط تفتـيش وتـسيري        

 .دوريات يف املناطق اليت مل يتم فيها بعد نشر وحدات الشرطة املختلطة

أبريـل لبـدء تنفيـذ جمموعـة        / نيسان ٢٣احملدد يف   ء باملوعد   ومل يتمكن الطرفان من الوفا     - ١١
املهام األكثر تعقدا اليت تتمثل يف تفكيك املليشيات، وجتميع احملاربني، وإعـادة نـشر املـسؤولني                

. احلكوميني يف كامل أحناء البلد، وبدء جلسات احملاكم املتنقلة من أجل حتديـد هويـة الـسكان                
فنيـا أكثـر تفـصيال ممـا هـو متـوخى يف احلـدود الزمنيـة الـضيقة                فقد تطلبت هـذه املهـام ختطيطـا         

 .املنصوص عليها يف االتفاق

وشرع مكتب رئيس الوزراء يف تنظيم سلسلة من حلقات العمـل مبـشاركة الـوزارات                - ١٢
احلكومية ذات الـصلة، واملؤسـسات املنفـذة الوطنيـة، والـشركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك عمليـة                     

ــسامي     األمــم املتحــدة يف   ــق األمــم املتحــدة القطــري، ومكتــب املمثــل ال كــوت ديفــوار، وفري
لالنتخابــات، والبنــك الــدويل، وصــندوق النقــد الــدويل، ومــصرف التنميــة األفريقــي، واالحتــاد 
األورويب، مــن أجــل وضــع اخلطــط التــشغيلية وامليزانيــات الالزمــة هلــذه العمليــات، فــضال عــن   

 وُنظمـت حلقـة عمـل وطنيـة برئاسـة رئـيس الـوزراء           .عملية االنتخابات وإصالح قطاع األمـن     
مايو، وحـددت احللقـة تكـاليف هـذه العمليـات ومـا هبـا مـن                 / أيار ٢سورو يف ياموسوكرو يف     

 مليـون   ١٠٠نزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج حـوايل            : ثغرات متويل على النحو التايل    
 مليـون دوالر    ٤١دمـة املدنيـة،     ؛ وبرنـامج اخل   ) مليـون دوالر   ٧٨: ثغرة التمويل قـدرها   (دوالر  

مقـدار  ( مليـون دوالر   ٣٧؛ وعمليـة حتديـد هويـة الـسكان،          )ميول متويال كـامال مـن احلكومـة       (
: ثغــرة التمويــل قــدرها ( مليــون دوالر ٧٢؛ وعمليــة االنتخابــات، ) مليــون دوالر٣٣: العجــز
 مليـون  ٤١البلـد،  ؛ وعملية إعادة نشر املسؤولني احلكوميني يف كامل أحنـاء          )مليون دوالر  ٥٦

مقـدار  ( ماليـني دوالر     ٤؛ وعملية املـصاحلة الوطنيـة،       ) مليون دوالر  ٢٩: مقدار العجز (دوالر  
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 ٨٢٥ ٠٠٠: مقدار العجـز  ( دوالر   ٨٢٥ ٠٠٠؛ واحلملة اإلعالمية،    ) ماليني دوالر  ٤: العجز
فة الـيت   ومسَّت حلقة العمل اليت نظمت يف ياموسوكرو أيضا املؤسسات الوطنية املختل          ). دوالر

ستكون مـسؤولة عـن تنفيـذ هـذه املهـام وقـررت أن تقـوم احلكومـة بإنـشاء فريـق عمـل ليـضع                      
 .اخلطط التشغيلية يف صيغتها النهائية

 
 املسائل الناشئة عن اتفاق واغادوغو - رابعا 

طبقا التفاق واغـادوغو، كُلـف مركـز القيـادة املتكاملـة بغالبيـة املهـام العـسكرية ذات                    - ١٣
األمـم  ؤديهـا  أن االتفـاق مل يتطـرق إىل بعـض املهـام الرئيـسية الـيت ت              ، غـري    لية الـسالم  الصلة بعم 

املتحدة من خالل قوات الشرطة والعنصر املدين وهي تشمل الدور الـذي تقـوم بـه املنظمـة يف                    
العمليــة االنتخابيــة ودور املمثــل الــسامي املعــين باالنتخابــات يف املــسائل املتعلقــة بالتــصديق         

بـه األمـم املتحـدة يف اجملـاالت     تـضطلع  ومع ذلك، فقد تضمن االتفـاق دورا حمـددا    .والتحكيم
اإلشــراف العــام علــى تنفيــذ عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح، واإلشــراف علــى جتميــع   :التاليــة

وحدات القوات املتقاتلة سابقا وختزين أسلحتها، واالحتفاظ مبراكز للمراقبة علـى طـول اخلـط      
طـرف  كت املتابعـة اجلديـدة املنـشأة مبوجـب االتفـاق األمـم املتحـدة        ومل تـشمل آليـا   .األخـضر 

 .فيها

اجلماعـة االقتـصادية لـدول      املقدمـة مـن     التوصـية   مقترنـة ب   ،وهذه اجلوانب من االتفـاق     - ١٤
غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي إىل جملس األمن بـالنظر يف الـسحب التـدرجيي للقـوات احملايـدة                  

ليكــورن قـوة  عـن اعتــزام  عــالن اإل و،)ليكـورن قـوة   كـوت ديفــوار و عمليـة األمـم املتحــدة يف  (
خلقــت انطباعــا مـايو  /تقلـيص حجــم قواهتـا بــسحب كتيبــة مـن كتائبــها، حبلـول منتــصف أيــار    

بـدور  تقـوم األمـم املتحـدة    إىل أن  يانسعيـ علـى اتفـاق واغـادوغو    الطـرفني املـوقعني     بأن  سائدا  
ُيضاف إىل ذلـك  و .ا يف كوت ديفوار تدرجيياسحب عمليته انتوقعييف عملية السالم وحمدود 

ــدرجيي       ــا واالحتــاد األفريقــي بالــسحب الت ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل أن توصــية اجلماعــة االقت
 مع الدعوة يف االتفاق إىل إدمـاج املزيـد مـن القـوات األفريقيـة يف       على ما يبدوتناقضتللعملية  

ى ذلـك، توضـيح الغـرض مـن الزيـادة      بنـاء علـ  يلـزم،  و .عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    
املهــام بــأداء مجيــع مبوجــب االتفــاق  كُلــف املقترحــة يف القــوات مبــا أن مركــز القيــادة املتكاملــة

 .العسكرية الرئيسية

  وهـو ،تعزيـز حقـوق اإلنـسان ورصـدها    لامـة  اهلسألة املكما مل يأت االتفاق على ذكر   - ١٥
إضــافة إىل ذلــك، مل يــرد يف  .يف كــوت ديفــوارحلالــة الــسياسية لتطبيــع ا ةحامســذو أمهيــة أمــر 

بقــراره جملــس األمــن الــذي أنــشأه االتفــاق إيــضاح للــدور املتوقــع مــن الفريــق العامــل الــدويل   
 .تنياملتابعة والرصد اجلديديت بآليته وصل) ٢٠٠٥( ١٦٣٣
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 يف بيــان ، املــسائل، شــجعين جملــس األمــنتلــكاللــبس الناشــئة عــن نــواحي ويف ضــوء  - ١٦
 جـراء مناقـشات مـع الـرئيس كومبـاوري      على إ،٢٠٠٧مارس / آذار١٤ عنه يف  صحفي صدر 

إطـار  أن تضطلع به األمـم املتحـدة يف          كل منهم    بشأن الدور الذي يتوقع   الطرفني اإليفواريني   و
 يف عثـــُت برســـالة إىل الـــرئيس كومبـــاوري   فقـــد بحتقيقـــا لتلـــك الغايـــة،   و .عمليـــة الـــسالم 

ضــافة إىل ذلــك قُمــت إو .ره بــشأن هــذه املــسائل ملتمــسا وجهــة نظــ٢٠٠٧مــارس /آذار ٢٦
هـادي العنـايب إىل     لعمليات حفـظ الـسالم      بعثة للتقييم الفين يرأسها األمني العام املساعد        بإيفاد  

جلمـع املعلومـات الالزمـة إلعـداد        و الطـرفني  و امليسِّرمع  للتشاور  كوت ديفوار وبوركينا فاسو     
 .التوصيات اليت طلبها جملس األمن

الطــرفني  أن ، أبلغــين الــرئيس كومبــاوري٢٠٠٧رس مــا/ آذار٢٧ رســالة مؤرخــة ويف - ١٧
 االضـطالع   مواصـلة من األمم املتحـدة واجملتمـع الـدويل          اننتظريعلى اتفاق واغادوغو    املوقعني  

تنفيــذ املهــام الرئيــسية لبــدور هــام يف عمليــة الــسالم يف كــوت ديفــوار، ال ســيما تقــدمي الــدعم  
القـوات احملايـدة مـع مركـز القيـادة      مـن املتـوخى أن تتعـاون    كر أيضا أنه وذ .احملددة يف االتفاق

. تـوفري األمـن باملنطقـة     ساعد يف   تـ أن  منطقـة الثقـة، و    إزالـة   املتكاملة لتنفيذ املهام اليت من شـأهنا        
 يف رسـالته إىل أن األمـم املتحـدة عليهـا أن تـساعد               ة إىل ذلك، أشـار الـرئيس كومبـاوري        إضاف

نتخابات، وأن تقوم على األخص مبراقبـة العمليـة االنتخابيـة وتقـدمي املـشورة      يف توفري األمن لال 
 .اإليفواريةإىل املؤسسات الفنية 

 
 بعثة التقييم الفين - خامسا 

 أبريــل / نيــسان ٢٢ إىل ١٠زارت بعثــة التقيــيم الفــين كــوت ديفــوار يف الفتــرة مــن        - ١٨
 ، وإدارة الـشؤون الـسياسية     ،م عـن إدارة عمليـات حفـظ الـسال         نيلبعثـة ممـثل   ضمت ا و .٢٠٠٧

 وإدارة شـؤون  ، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان        ،ومكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية     
 وبرنـامج األمـم     ، وإدارة الـسالمة واألمـن     ، ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        ،اإلعالم

 .املتحدة اإلمنائي

ملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار،        عمن ممثلي   وتلقت بعثة التقييم إحاطات مفصلة       - ١٩
وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، والبنــك الــدويل، وصــندوق النقــد الــدويل، ومــصرف التنميــة    

األطــراف املــؤثرة ؛ كمــا أجــرت مــشاورات مــع طائفــة عريــضة مــن   ليكــورنقــوةاألفريقــي، و
ان القــوى أركــئيــسا ، مبــن فــيهم الــرئيس غبــاغبو ورئــيس الــوزراء ســورو ور الوطنيــة والدوليــة

الـسياسية  حـزاب  ممثلـو األ الـشرطة مـن اجلـانبني و   ورئيـسا قـوة      ةاجلديدة وقوات الـدفاع الوطنيـ     
. ئيـسية احملـددة يف اتفـاق واغـادوغو        املعارضة واملؤسسات الوطنية املسؤولة عن تنفيـذ املهـام الر         
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ري اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـ    مع قدت مشاورات كذلك مع أعضاء السلك الدبلوماسي و  وُع
 .احلكومية الوطنية والدولية

وانتقلــت البعثــة إىل دالــوا ودويكويــه وغيغلــو يف اجلــزء الغــريب غــري املــستقر مــن البلــد    - ٢٠
املنـشأة حـديثا علـى طـول اخلـط           و التابعة لعملية األمم املتحدة   حيث زارت أحد مراكز املراقبة      

، إضـافة إىل ذلـك، إىل واغـادوغو    وانتقل السيد العنايب .وخميما إليواء املشردين داخليا األخضر
ين العامـل  امليـسِّر  وفريـق  أجرى مـشاورات مـع الـرئيس كومبـاوري      أبريل حيث   / نيسان ١٤يف  
أبريل، اغتنم السيد العنـايب الفرصـة للتـشاور مـع           / نيسان ١٩ويف زيارة جلنوب أفريقيا يف      . معه

إىل عودتــه  يف طريــق أبريــل،/ نيــسان٢٣اجتمــع يف ومبيكــي، ثــابو املستــشار القــانوين للــرئيس 
 .، بكبار املسؤولني الفرنسيني يف باريس وذلك بناء على طلبهمنيويورك

 
 الفينالنتائج اليت خلُصت إليها بعثة التقييم  - سادسا 

ر يف إلقـاء الـضوء      وامليـسِّ الطرفني  أسهمت املشاورات اليت أجرهتا بعثة التقييم الفين مع          - ٢١
، مبـن   الـوطنيني أصـحاب املـصلحة  أكـد كـل   و .رابعـا الفـرع  على املسائل اليت سـبق ذكرهـا يف   

ر، أن مواصــلة األمــم املتحــدة تقــدمي املــساعدة امليــسِّو ورئــيس الــوزراء  اجلمهوريــةفــيهم رئــيس
أبريل، أكد الرئيس غباغبو جمـددا وعلـى املـأل    / نيسان١٦ويف  .لدفع عملية السالم أمر أساسي

 .منطقة الثقةإزالة  البدء يف أسها مبناسبة اليت تراالحتفاالتأثناء وجهة النظر هذه 

الطرفني اإليفواريني توليـا املـسؤولية عـن        ورئيس الوزراء أن     اجلمهورية   وأوضح رئيس  - ٢٢
االنـضمام  الشركاء الـدوليني    غريها من   من األمم املتحدة و   وقيادهتا أهنما يتوقعان    عملية السالم   

 ،ددة يف االتفـاق، وتـوفري املـوارد الالزمـة لـذلك           املؤسسات اإليفوارية يف القيـام باملهـام احملـ        إىل  
وشـدد رئـيس الـوزراء سـورو      .والدعم اللوجسيت، ومراقبة عملية التنفيـذ الفنية املشورة وتقدمي 

 وحـذر مـن أن   ، يف مـستهل الطريـق لبنـاء الثقـة املتبادلـة           النزايـ ال  الطرفني اإليفـواريني    أن  على  
وأكـد الزعيمـان    .اسـتئناف األعمـال العدائيـة   يعجل بسحب القوات احملايدة السابق لألوان قد 

كذلك أن استمرار وجود القوات احملايـدة يف كـوت ديفـوار مل يكـن مـسألة مطروحـة للنقـاش          
مــن الزعمــاء اإليفــواريني إىل ســحب  مل يــدعوا وال غريمهــا أثنــاء حمادثــات واغــادوغو، وأهنمــا  

ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  عم إلعــراب عــن وجهــة النظــر هــذه يف   ر اوكــرر امليــسِّ. لي
 .أبريل/ نيسان١٤اجتماعه مع السيد العنايب املعقود يف 

جهــة نظــر و ورئــيس الــوزراء،  اجلمهوريــةرئــيسومنــها ، وأبــدى الطرفــان اإليفواريــان - ٢٣
، مبـا يف  ا األمـم املتحـدة يف جمـاالت حمـددة    أن تقـدمه اليت يتوقعـان   مشتركة عن طبيعة املساعدة     

يف العمـل  النظـام  حفـظ  قة الثقة، واستئناف املؤسسات القائمـة بإنفـاذ القـانون و   منطذلك إزالة  
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الدولة والعـودة إىل تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة     نشر إدارة   وغرهبا، وإعادة    كوت ديفوار مشال  
ــة حتديــد واملليــشيات، واحملــاربني األساســية يف مجيــع أحنــاء البلــد، ونــزع ســالح     لــسكاناهوي

االقتــصادي واالجتمــاعي، اإلنعــاش تقــدمي الــدعم مــن أجــل و، هميفة منــومحايــة الفئــات الــضع
وشـدد الـرئيس غبـاغبو     .والتصدي للحالة األمنية واإلنسانية ال سيما يف اجلزء الغريب مـن البلـد  

ملؤسـسات  امـصاحبة    عنـد    ، األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الـشركاء الـدوليني            ه يتعني علـى   على أن 
هـذه  أن حتـل حمـل      نـب   جت  يف القيـام باملهـام املنوطـة هبـا،         عدة إليها الوطنية وتقدمي املشورة واملسا   

 .فرض القرارات عليهاتاملؤسسات أو 

القـدرة احملـدودة   الناشئة عن فوارية يف الوقت نفسه بالتحديات     وسلمت السلطات اإلي   - ٢٤
 املتكاملـة  فمركـز القيـادة   .لمؤسسات الوطنية الرئيسية املكلفة بتنفيذ املهام احملـددة يف االتفـاق  ل

املنشأ حديثا ووحدات الشرطة املختلطة ومها الكيانان املسؤوالن عن القيام مبهام أمنيـة حامسـة               
ورغـم مـا أبـداه رئيـسا األركـان مـن        .األمهيـة يواجهـان معوقـات جديـة فيمـا يتعلـق بقـدراهتما       

قـدما  املـضي   علـى   إصرار حممود علـى إدارة مركـز القيـادة املتكاملـة علـى حنـو فعـال ومقتـدر و                   
املركز، فـإن القـدرات التخطيطيـة واللوجـستيات واملـوظفني           وكلة إىل   بتنفيذ املهام العسكرية امل   

ــوافرة      ــزال غــري مت ــك ال ت ــذ ذل ــة لتنفي ــة الالزم ــوارد املالي ــذه   ، وامل ــدرات ه ــاء ق ــستغرق بن وسي
 .املؤسسات الرئيسية زمنا

ــيس  كــذلك  - ٢٥ ــة دعــا رئ ــوزراء إىل  اجلمهوري ــيس ال ــفورئ ــدور تكثي ــه   ال ــذي تقــوم ب ال
الوكاالت اإلمنائية واإلنـسانية التابعـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات الـيت حـددهتا            

 ومحايــة الفئــات  داخليــا، وإعــادة تــوطني املــشردين،االقتــصادياإلنعــاش احلكومــة يف جمــاالت 
 الـشمايل  يف اجلـزء اهلياكـل األساسـية    وإصـالح  ، واستئناف تقدمي اخلدمات األساسـية  ،الضعيفة

األطــراف إضــافة إىل ذلـك، وجــه مجيــع   .تقــدمي الـدعم إىل برنــامج اخلدمــة املدنيـة  و ،مـن البلــد 
تكثيـف   إىل األمـم املتحـدة ل       نـداءً  ، ورئيس الوزراء   اجلمهورية  ومنهم رئيس  ،اإليفوارينياملؤثرة  
 بغيــة موظفيهــا املــدنيني خــارج أبيــدجان وتعزيــز نــشر قواهتــا يف اجلــزء الغــريب مــن البلــدوجــود 

 إىل الـسلطات احملليـة مـن أجـل التـصدي للتحـديات الـيت تواجههـا هـذه                     الفعالة تقدمي املساعدة 
لـى  أيضا ع  األركان من اجلانبني     اوشدد رئيس  .يف اجملالني اإلنساين واألمين    املنطقة غري املستقرة  

د مـع ليربيـا،   احلاجة إىل االحتفاظ بدوريات األمم املتحدة وتعزيزها يف املنـاطق املتامخـة للحـدو       
وطلبا املساعدة يف جمال تدريب قوات الشرطة يف الشمال وبناء قـدراهتا وإدماجهـا يف الـشرطة                 

 .البالدالوطنية يف سياق إصالح القطاع األمين وإعادة توحيد 

ــدفاع واألمــن    ووجــه  - ٢٦ ــة كــل مــن رئــيس أركــان قــوات ال ــة،ورئــيسالوطني   اجلمهوري
 مــن اتفـاق واغــادوغو أن ينظـر جملــس   ٢-١-٦ يف الفقـرة  الــواردالطـرفني  طلــب االهتمـام إىل  
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ة علـى األسـلحة للـسماح باسـترياد معـدات ملكافحـ      املفـروض  احلظـر  منح استثناء مـن     األمن يف   
وأشار رئيس األركـان إىل أن االسـتثناء جيـب أن يـشمل             . الشغب ومسدسات للشرطة الوطنية   

 للنقـل العـسكري وذلـك لتيـسري         ملخصـصة  ا قطع غيار لطائرة اهلليكوبتر احلكومية    استرياد  أيضا  
وقـدمت بعثـة التقيـيم     .املـشاركني يف تنفيـذ اتفـاق واغـادوغو يف مجيـع أحنـاء البلـد       األفراد سفر 

املشورة إىل رئيس األركان ورئيس اجلمهورية بشأن اإلجراءات املتبعة لطلب االستثناءات مـن              
 .حظر األسلحة املفروض مبوجب اجلزاءات

عليهم الـسفر   جيب  بالتحديات اليت يواجهها املسؤولون احلكوميون الذين       وفيما يتعلق    - ٢٧
يف أرجاء البلد يف سياق تنفيذ االتفاق، طلب رئيس الوزراء سورو إىل األمم املتحـدة النظـر يف        

ويف طلب ذي صـلة بـذلك،       . ر على منت طائراهتا ويف مركباهتا     السماح هلؤالء املسؤولني بالسف   
عملية األمم املتحـدة يف     تستخدم  الوطنية أن   اإلغاثة   املدين ومنظمات    اقترحت مجاعات اجملتمع  

كـــوت ديفـــوار قـــدراهتا اهلندســـية لتقـــدمي املـــساعدة يف إصـــالح الطـــرق واجلـــسور واملـــدارس 
 .يف اجملتمعات احمللية اليت تنتشر فيها قواهتا، ال سيما يف اجلزء الغريب من البلدواملستوصفات 

املــؤثرة الوطنيــة وال ســيما منظمــات اجملتمــع املــدين عــن بــالغ  وأعــرب مجيــع األطــراف  - ٢٨
. قلقها إزاء االفتقار إىل املعلومات املناسبة املتعلقة باتفـاق واغـادوغو بـني الـسكان يف األريـاف                 

وأكدت أن ذلك قد أثار يف بعض املناطق خماوف ال أساس هلا إزاء اآلثار األمنية إلزالة منطقـة                  
لب الرئيس غباغبو إىل األمم املتحدة تقدمي املـساعدة إىل احلكومـة يف             ويف هذا السياق ط   . الثقة

توسيع نطاق تغطية حمطات اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية الوطنية يف مجيـع أحنـاء البلـد لـتمكني                  
وأعلـم مكتـب رئـيس الـوزراء        . احلكومة من توعيـة الـسكان بعمليـة إعـادة التوحيـد واملـصاحلة             

.  يعــد محلــة إعالميــة لكفــل اطــالع الــسكان التــام علــى عمليــة الــسالم بعثــة التقيــيم الفــين بأنــه
وأكدت بعثة التقييم حاجة حمطات اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية وإذاعـة عمليـة األمـم املتحـدة            
العاملة علـى موجـات تـضمني التـردد يف كـوت ديفـوار لـيس فقـط إىل توسـيع نطـاق تغطيتـها                         

 وبث معلومات وقائعية عن عمليـة الـسالم باللغـات احملليـة       فحسب وإمنا أيضا إىل تعزيز تعاوهنا     
الرئيسية كلما أمكن ذلك والعمل مع إذاعات اجملتمعات احمللية يف البلد اليت يزيـد عـددها علـى        

 . إذاعة١٠٠

ويف املسألة نفسها أكدت املنظمات غري احلكوميـة وجمموعـات اجملتمـع املـدين الوطنيـة                 - ٢٩
 التابعة للدولة حتت إدارة فنـيني لـيس لـديهم أيـة انتمـاءات سياسـية                 أمهية وضع وسائط اإلعالم   

وإضــافة إىل . لــضمان إمكــان قيــامهم بــصورة موضــوعية بتعزيــز الوحــدة واملــصاحلة الــوطنيتني  
ذلــك، طلبــت هــذه املنظمــات إىل األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الــشركاء الــدوليني املــساعدة يف   

دمي املـشورة إىل احلكومـة بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور              متكني املرأة، مبا يف ذلك عـن طريـق تقـ          
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ودعـت أيـضا األمـم املتحـدة إىل إيـالء اهتمـام خـاص               . اجلنساين يف خمتلف املؤسـسات الوطنيـة      
لالحتياجات اخلاصة للنساء واألطفـال املـرتبطني بـالقوات املقاتلـة الـسابقة أثنـاء دعمهـا لتنفيـذ                   

 .دماج وبرنامج اخلدمة املدنية املتوخىبرنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإل

ومتثل تقارير جمموعـات اجملتمـع املـدين عـن حـاالت سـوء الـسلوك الـصادر عـن بعـض                       - ٣٠
وأُبلغـت بعثـة    . قوات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف أبيدجان، مصدرا رئيسيا للقلـق            

 يف كـوت ديفـوار يف اجلـزء    التقييم أيضا عن حاالت مل تتدخل فيها قوات عملية األمم املتحدة          
الغريب من البالد عندما تعرض املدنيون للهجوم يف املناطق اليت تنتشر فيها تلـك القـوات مبـا يف                   

ويف هــذا اخلــصوص رددت النــداء بتعزيــز الوجــود العــسكري . ذلــك حــاالت العنــف اجلنــساين
ــة    ــة الغربي ــايب هــذه املــ   . واملــدين لألمــم املتحــدة يف املنطق ــسيد العن ــاقش ال سائل يف اجتمــاع ون

الستخالص املعلومات عقد مـع رؤسـاء مجيـع عناصـر عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                      
وأكد ضرورة اختاذ إجراءات فورية لضمان االمتثال التام لسياسة األمني العام الداعية إىل عـدم              

 .واستهلت قيادة البعثة حتقيقا يف ادعاءات سوء السلوك. التسامح إطالقا

نت املسألة الوحيدة اليت أعرب الطرفان اإليفواريـان يف البدايـة عـن وجهـات نظـر       وكا - ٣١
متباينة بشأهنا هـي الـدور الـذي ينبغـي أن تؤديـه األمـم املتحـدة يف العمليـة االنتخابيـة، وبوجـه                        

ففـي الوقـت    . خاص دوري التصديق والتحكيم اللذين سيقوم هبما املمثل السامي لالنتخابـات          
يس الــوزراء ســورو واألحــزاب املعارضــة عــن رأي مفــاده أن دور األمــم  الــذي أعــرب فيــه رئــ

املتحدة يف العملية االنتخابية يظل على حالـه مـا دام اتفـاق واغـادوغو مل يتنـاول هـذه املـسألة،                 
أبدى الرئيس اعتراضه يف البداية على دوري التصديق والتحكيم اللذين سيـضطلع هبمـا املمثـل                

أبريــل قــال /نيــسان ١٨الة موجهــة إىل الــسيد العنــايب مؤرخــة  ويف رســ. الــسامي لالنتخابــات
ــة وإســداء      ــة ينبغــي أن يقتــصر علــى املراقب ــة االنتخابي ــرئيس إن دور األمــم املتحــدة يف العملي ال

 وجههــا إيلَّ ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٧وأشــار الــرئيس أيــضا إىل رســالة مؤرخــة . املــشورة الفنيــة
بيد أن األحـزاب املعارضـة أيـدت تأييـدا شـديدا دور             . امليسِّر أعرب فيها عن وجهة النظر ذاهتا      

التصديق الذي سيقوم به املمثل السامي، مشرية إىل أن هذا الدور جرى الـنص عليـه يف اتفـاق                   
بريتوريــا وأنــه يــستند إىل حــل تــوفيقي جــرى التفــاوض عليــه بدقــة بعــد أن أخفــق الطرفــان يف  

ظم األمـم املتحـدة االنتخابـات وتقـوم         التوصل إىل اتفـاق بـشأن طلـب أحـزاب املعارضـة أن تـن              
 .بإجرائها

أبريـل، علـى االختالفـات    / نيـسان ١٤وأطلع السيد العنايب امليسِّر، عنـدما التقـى بـه يف       - ٣٢
يف وجهــات النظــر بــني الطــرفني اإليفــواريني فيمــا يتعلــق هبــذه املــسألة اهلامــة وطلــب إليــه            

ولة ثانية من املشاورات مع الـرئيس       وخالل ج . مساعدهتما يف التوصل إىل وجهة نظر مشتركة      
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غباغبو قدمت بعثة التقييم توضيحا تفـصيليا ألمهيـة احلفـاظ علـى آليـة التـصديق الـدويل لكفـل                     
وأكــدت . شــفافية العمليــة االنتخابيــة ومــصداقيتها وضــمان أن تقبــل مجيــع األطــراف بالنتــائج  

م بـه اجمللـس الدسـتوري       البعثة أن هذا التصديق الدويل لن يكون عوضا عن الدور الـذي سـيقو             
وشـددت أيـضا علـى أمهيـة        . لكوت ديفوار يف هذا اخلصوص بل سيكون باألحرى إضافة إليـه          

أن يتوصل الطرفان إىل رأي مشترك بـشأن هـذه املـسألة اهلامـة حـىت يـتمكن جملـس األمـن مـن                        
 .البت يف أية تعديالت ضرورية لدور األمم املتحدة

 غباغبو بعثة التقييم بأنه تشاور مـع رئـيس الـوزراء وأنـه     ويف هناية املطاف أعلم الرئيس    - ٣٣
ــتنادا إىل  . مت التوصـــل إىل توافـــق آراء بـــشأن هـــذه املـــسألة  ويف هـــذا الـــصدد، أكـــد أنـــه، اسـ

التوضيحات املقدمة من البعثة، يقبل أن حتتفظ األمم املتحـدة باملـسؤولية عـن التـصديق الـدويل                  
اعتراضه على دور التحكيم وغري ذلـك مـن املهـام الـيت         غري أنه متسك ب   . على العملية االنتخابية  

ــرار جملــس األمــن        ــى النحــو املــبني يف ق ــات عل ــسامي لالنتخاب ــل ال ــضطلع هبــا املمث  ١٧٢١سي
وفيمـا يتعلـق بـالتحكيم، قـال إنـه جتـدر       . ، مصرا على أهنا تتسم بطابع تدخلي للغايـة    )٢٠٠٦(

 املتوقـع أن يقـوم بـالتحكيم فيمـا يتعلـق            اإلشارة إىل أن الرئيس كومباوري، بصفته ميسِّرا، مـن        
 .جبميع جوانب اتفاق واغادوغو

وقد أفادت املشاورات الـيت أجراهـا فريـق التقيـيم مـع امليـسِّر وفريقـه يف واغـادوغو يف                    - ٣٤
توضيح طلب إدراج قوات أفريقية إضافية يف عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، ومـسألة                  

وفيما خيـص مـسألة املـشاركة، تقبـل الـرئيس      . يات املتابعة اجلديدةمشاركة األمم املتحدة يف آل 
كومباوري فكرة أن تنضم األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب               

. أفريقيا إىل جلنة التقييم والرصد، وتعهد بالتشاور مع الطـرفني اإليفـواريني بـشأن هـذه املـسألة                
مـــاع الرابــع عـــشر للفريــق العامـــل الــدويل الـــذي عقـــد يف    ويف غــضون ذلـــك وخــالل االجت  

ــل، كــان أعــضاء الفريــق منقــسمني يف رأيهــم حــول مــستقبل الفريــق    /نيــسان ١٣ ــرأى . أبري ف
بعضهم أنه ينبغـي حـل الفريـق لتفـادي انتـشار آليـات رصـد متنافـسة واقتـرح آخـرون تبـسيط                        

 آخــرون عــدة علــى أنــه الفريــق جلعلــه أصــغر وعلــى درجــة أقــل مــن الرمسيــة فيمــا أصــر أعــضاء
. يزال له دور مفيد يف الرصد ألن عملية السالم ال تـزال هـشة وعرضـة النتكاسـات حمتملـة                    ال

عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار         (ولذلك طُلب إىل الرئيسني املشاركني للفريـق العامـل          
غـرب أفريقيـا    التـشاور مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول           ) وغانا بصفتها رئيسة االحتـاد األفريقـي      

 .واالحتاد األفريقي وتقدمي توصيات لينظر فيها جملس األمن

وفيما يتعلق بنشر قوات أفريقية إضافية ضمن عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،              - ٣٥
أوضح رئيس الـوزراء سـورو وفريـق امليـسِّرين مـن بوركينـا فاسـو أن الغـرض مـن الطلـب هـو                         
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بيـد أهنمـا أفـادوا      . ين يـساورهم القلـق إزاء أمنـهم الشخـصي         طمأنة كبار القادة السياسيني الـذ     
بأنه يف ضوء املناخ السياسي واألمين اإلجيايب الـذي بـدأ يـسود يف كـوت ديفـوار مل تعـد هنـاك               

 .حاجة يف املرحلة الراهنة إىل نشر هذه القوات

دعم وتواصل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار اعتمادها علـى قـوة ليكـورن يف الـ                 - ٣٦
ويكمل وجود قـوة ليكـورن أيـضا دور عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                    . بالرد السريع 

وخالل املشاورات مع قائد قوة ليكـورن الفرنـسية،         . املتمثل يف توفري األمن للعمليات الرئيسية     
تلقت بعثة التقييم تأكيـدات بـأن التعـديالت املقـرر إدخاهلـا علـى القـوة سـتكيف حبيـث تـدعم                       

وات عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار مـن منطقـة الثقـة وأن مـن املـرجح أن تظـل                         نقل ق 
قدرات قوة الرد السريع اليت تقدمها قـوة ليكـورن إىل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار                      

 . على حاهلا٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٩مبوجب مذكرة التفاهم املوقعة يف 

ــة التق  - ٣٧ يــيم ولــديها إحــساس بــأن توقيــع االتفــاق ومــا أظهــره    وبوجــه عــام، عــادت بعث
ومـن  . الطرفان من تصميم على احترام تنفيذ اجلدول الـزمين هيـأ مناخـا سياسـيا أهـدأ يف البلـد           

االجتاهات املشجعة يف هـذا الـصدد االخنفـاض امللحـوظ يف بـث الرسـائل مـن وسـائط اإلعـالم                      
 حتض على العنـف والـيت أصـبحت مسـة         اليت حتض على الكراهية ويف بث الرسائل األخرى اليت        

وأشاع االتفاق أيضا روحا جديـدة مـن التوافـق يف اآلراء            . اخلطاب السياسي يف كوت ديفوار    
برزت من خالل تأكيد األحزاب املعارضـة بـأن امليـسِّر واملـوقعني أجريـا مـشاورات معهـا قبـل                     

 . تاماحمادثات واغادوغو ويف أثنائها وبعدها وبأهنا تؤيد االتفاق تأييدا

بيد أنه وراء التفاؤل والتوقعات الكبرية الناجتة عن التحـسن اهلـام يف املنـاخ الـسياسي،                  - ٣٨
وأُشـري بوجـه    . كان هناك اعتراف واسع النطاق بضخامة التحديات الـيت ال تـزال تواجـه البلـد               

 وقــد أعربــت مجيــع. خــاص إىل أن االتفــاق مل يــؤثر بعــد تــأثريا متناســبا علــى الوضــع اإلنــساين 
األطراف املـؤثرة الدوليـة والوطنيـة الـيت اجتمعـت مـع بعثـة التقيـيم، مبـن فـيهم الـرئيس غبـاغبو                         
ورئيس الوزراء سورو، عن قلقهـم البـالغ إزاء جمموعـة التحـديات اإلنـسانية واألمنيـة املاثلـة يف                    
اجلزء الغريب من البلد حيـث ال يـزال املـشردون داخليـا يقيمـون يف خميمـات وتقـف املليـشيات                      

وقفا متناقضا إزاء االتفاق، وميكن للرتاعات علـى األراضـي والتـوترات العرقيـة، والتحركـات             م
وال يزال أكثرية املـشردين داخليـا       . احملتملة للمحاربني عرب احلدود، أن تشعل العنف من جديد        

يتــرددون يف العــودة إىل أماكنــهم األصــلية مــشريين إىل عــدم التــيقن مــن الوضــع األمــين والقلــق 
 يـساورهم مــن مغبـة أن جتعلــهم العـودة غـري مــؤهلني لتلقـي املــساعدة اإلنـسانية يف حــني       الـذي 

وممـا يـسبب    . تقدم هلم معونة بديلة، وإىل عدم الوضـوح فيمـا يتعلـق باسـتعادهتم ملمتلكـاهتم                ال
 .قلقا مماثال غياب اخلدمات العامة األساسية اليت تقدم للسكان يف الشمال
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 يــؤدي االتفــاق إىل هتيئــة بيئــة ميكــن أن تواصــل فيهــا املنظمــات بيــد أن مــن املتوقــع أن - ٣٩
الدولية تقدمي املعونة اإلنسانية يف الوقت الذي يساعد فيه الـشركاء املعنيـون باإلنعـاش والتنميـة                

ويف الوقـــت احلاضـــر تقـــدم . لـــوطينيف بنـــاء قـــدرات الـــشركاء واملؤســـسات علـــى املـــستوى ا
ات الدوليـــة املـــساعدة إىل حـــوايل ريهـــا مـــن املنظمـــمنظمـــة تابعـــة للواليـــات املتحـــدة وغ ٤٠
وختطـط هـذه   .  موقعا يف مجيـع أحنـاء البلـد   ٢٣ماليني شخص متضررين من الصراع يف حنو      ٤

املنظمات لتقدمي الدعم فيما خيص اجلوانب املختلفة من اتفـاق واغـادوغو الـيت يكـون هلـا آثـار                     
طين ملـساعدة األشـخاص املتـضررين مـن         على الوضع اإلنساين بوجه عام، من قبيل الربنامج الو        

الــصراع، وتنفيــذ برنــامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج وحــل املليــشيات وتقــدمي    
املساعدة إىل الفئات الـضعيفة ومحايتـها خـالل التجميـع وإعـادة اإلدمـاج، وإزالـة منطقـة الثقـة                     

ليـة حتديـد اهلويـة، وسـرياقبها        وسيشارك اجملتمع اإلنساين أيضا يف عم     . وإعادة نشر إدارة الدولة   
مبا يف ذلك وضع طرائق تكفل مراعاة العملية للوضع اخلـاص الـذي يواجهـه املـشردون داخليـا                   

ــاخبني     ــة وتــسجيل الن ــد اهلوي ــذين يلتمــسون الوصــول إىل عملــييت حتدي وســتقدم املنظمــات  . ال
 .العودة إىل موطنهماملساعدة أيضا إىل العائدين والالجئني اإليفواريني الذين قد يقررون عدم 

وشرح ممثلـو البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل ومـصرف التنميـة األفريقـي لبعثـة                      - ٤٠
فقـد تراجعـت معظـم    . التقييم الضريبة الفادحة اليت حتملها اقتصاد كوت ديفوار نتيجـة لألزمـة         

شوب وبلغ معـدل النمـو االقتـصادي منـذ نـ          . مؤشرات االقتصاد الكلي واملؤشرات االجتماعية    
وكــان القطــاع الــصناعي هــو األكثــر تــأثرا باالنكمــاش، نتيجــة   . األزمــة نــسبة صــفرا يف املائــة 

وعــالوة علــى ذلــك، شــهدت كــوت ديفــوار تقلــصا يف دورهــا كمحــور   . النعــدام االســتثمار
فاخنفــضت عائــدات . وأصــاب التراجــع أيــضا األداء والــشفافية الــضريبيني  . للتجــارة اإلقليميــة

 مستوى معايري التقارب اليت حددها االحتـاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب          الضرائب إىل ما دون   
 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، وحتولـت توجهـات اإلنفـاق حنـو                    ١٧أفريقيا، وهي نـسبة     

. نفقــات تتعلــق بالــسيادة بدرجــة أكــرب، علــى حــساب االحتياجــات االجتماعيــة واالســتثمارية 
ايــد متويلــه علــى حــساب ازديــاد املتــأخرات والــديون احملليــة   وارتفــع العجــز املــايل عمومــا، وتز 

ــة ــصرفية    . واخلارجيـ ــامالت املـ ــصافة اإلدارة واملعـ ــرات حـ ــدهورت مؤشـ ــة  . وتـ ــى اجلبهـ وعلـ
االجتماعية، تـسبب تـدين أسـعار شـراء الـنب والكاكـاو املعروضـة علـى املنـتجني يف مـزارعهم،                      

ــام    ــن ع ــرة م ــام ٢٠٠٤خــالل الفت ــذ ٢٠٠٦ إىل ع ي أصــاب القطــاع اخلــاص،   ، والكــساد ال
واالرتفاع الشديد يف معدالت البطالة، ال سيما وسط الشباب، وتـأخر االنتعـاش االقتـصادي،             

 ٣٨وتصاعدت تقديرات الفقر من نـسبة       . يف معاناة الفئات األكثر ضعفا على وجه اخلصوص       
ى خـدمات   يف املائـة، بينمـا قلـت إمكانيـة احلـصول علـ        ٤٤يف املائة قبل األزمـة إىل مـا يقـارب           

وساهم التأخري يف إعادة توفري اخلدمات احلكوميـة يف اجلـزء الـشمايل     . الرعاية الصحية والتعليم  
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مــن البلــد يف اتــساع الفجــوة بــني املنــاطق املتــأثرة بــاحلرب وبقيــة منــاطق البلــد، يف جمــال تقــدمي 
، حيـث   وأدت األزمة إىل اخنفاض كبري يف مؤشـر التنميـة البـشرية يف كـوت ديفـوار                . اخلدمات

 بلدا، واخنفض نـصيب الفـرد مـن النـاتج اإلمجـايل         ١٧٧ من بني    ١٦٤يأيت البلد اآلن يف املرتبة      
 .٢٠٠٥ دوالرا يف عام ٨٣٩ إىل ١٩٨٠ دوالرا يف عام ١ ٢٤٢احمللي من 

 
 التوصيات -سابعا  

يـيم  استنادا إىل الرؤية العامة والطلبات اليت أحالتها سلطات كوت ديفوار إىل بعثة التق             - ٤١
الفين، ومع مراعاة املشورة اليت قدمتها األطراف املؤثرة الوطنية والدولية الرئيسية واسـتنتاجات         
بعثة التقيـيم عمومـا، يوصـي بـأن تكيـف األمـم املتحـدة دورهـا يف كـوت ديفـوار، بغيـة تقـدمي              

 .الدعم الفعال يف املرحلة اجلديدة من عملية السالم، حسبما هو موضح أدناه
 

 مي الدعم إىل مركز القيادة املتكاملةتقد -ألف  
كُلِّــف مركــز القيــادة املتكاملــة، مبوجــب اتفــاق واغــادوغو، بالــدور القيــادي يف تنفيــذ  - ٤٢

إال أن الطرفني نظرا لقـدراهتما احملـدودة،        . مجيع املهام العسكرية واألمنية املتصلة بعملية السالم      
م، اليت تشمل إدمـاج القـوى اجلديـدة وقـوات       طلبا دعم األمم املتحدة من أجل تنفيذ تلك املها        

الدفاع واألمن الوطنية، وإزالة منطقة الثقة، ونشر وحـدات الـشرطة املختلطـة، وتنفيـذ برنـامج           
نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وتـوفري األمـن جلميـع العمليـات الرئيـسية، كتحديـد                    

وسـتعمل  . لبلـد وإجـراء االنتخابـات   هوية الـسكان وإعـادة بـسط إدارة الدولـة يف مجيـع أحنـاء ا              
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار أيـضا يف تعـاون وثيـق مـع مركـز القيـادة املتكاملـة وقـوة                       
ليكورن، أثناء أدائها للمهام العـسكرية الـيت كلـف هبـا اتفـاق واغـادوغو القـوات احملايـدة علـى                      

 .روجه التحديد، كإقامة مراكز املراقبة على امتداد اخلط األخض
 

 إنشاء مركز القيادة املتكاملة - ١ 

بناء على طلب قادة قوات الدفاع واألمن اإليفوارية والقـوى اجلديـدة، قـدمت عمليـة                 - ٤٣
األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وقــوة ليكــورن املــساعدة إىل هــاتني اجملمــوعتني مــن القــوات    

ــة وتأســيس    فيمــا ــادة املتكامل .  مقــره يف ياماســوكرو يتعلــق بتحديــد هيكــل ومهــام مركــز القي
املـوارد البـشرية؛ والعمليـات؛ والتخطـيط        : وسيضم املركز سبعة أقسام فنية، على النحـو التـايل         

ــشؤون املاليــة والعمليــات؛         ــا يف ذلــك ال ــتخبارات؛ واللوجــستيات، مب ــصري األجــل؛ واالس الق
الح والتخطــيط الطويــل األجــل، مبــا يف ذلــك نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج؛ وإصــ 
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وسـتكون للمركـز    .  العـسكري  -قطاع األمن؛ ونظم االتصاالت واملعلومات؛ والتعاون املدين        
 .أيضا أمانة تضم مستشارا لشؤون اإلعالم

وســتوفر الــدعم اإلداري واللوجــسيت ملركــز القيــادة املتكاملــة ســرية لــدعم اخلــدمات،   - ٤٤
وعـالوة  .  من رجال الدرك   ١٠ جنديا و    ١٢٠يتكون قوامها الذي يوفره الطرفان مناصفة من        

علــى ذلــك، سيــضم املركــز مجاعــة اتــصال مــن رجــال الــدرك، حيــدد حجمهــا الحقــا ويــؤتى    
واتفق القادة العـسكريون أيـضا علـى املنهجيـة الـيت سـيتم اتباعهـا يف            . بأفرادها من الطرفني معا   

. لطـرفني تعيني أعضاء مركز القيادة، بصورة تكفل قسمة املناصب الرئيسية بشكل عادل بـني ا             
وسيخـضع جممـوع قـوام مركـز        . وسيكون قائد املركز مسؤوال أمـام رئيـسي األركـان مباشـرة           

ــا القــوات        ــد مــن املناقــشات مــن جانــب الطــرفني، لكــن يقــّدر أن تقــدم جمموعت ــادة للمزي القي
 . فردا، معظمهم من العسكريني٢٣٠جمتمعتني زهاء 

 كوت ديفوار وقوة ليكـورن تعـيني        وطلب رئيسا األركان من عملية األمم املتحدة يف        - ٤٥
ضابطي اتصال عسكريني من قبل كل منهما، كما طلبا تعيني ضابط اتصال واحد مـن شـرطة         

وطلب الطرفان كذلك من القوات احملايـدة نـشر      . األمم املتحدة، للعمل مبركز القيادة املتكاملة     
. يف ياماسـوكرو فصيلة من قـوات كـل طـرف منـها مـن أجـل تـوفري األمـن ملقـر مركـز القيـادة               

ويوصى بأن يعتمد جملس األمن مهام الدعم االتـصايل واألمـين الـيت طلبـها الطرفـان مـن عمليـة                 
وباإلضــافة إىل هــذه املهــام، . األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، علــى النحــو املوصــوف أعــاله  

ه، يف يوصــى بــأن تواصــل العمليــة تقــدمي املــشورة الفنيــة ملركــز القيــادة املتكاملــة، وأن تقــدم لــ  
 .حدود إمكانياهتا، الدعم اللوجسيت الضروري وتساعده على تنمية قدرته العملياتية

 
 إزالة منطقة الثقة وإقامة اخلط األخضر - ٢ 

 أعاله، بدأت عملية إزالة منطقـة الثقـة واالستعاضـة عنـها خبـط               ٤كما ذُكر يف الفقرة      - ٤٦
م عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت          وسـتقي . أبريـل / نيـسان  ١٦أخضر وفقا للجـدول الـزمين، يف        

وسـيتم إيقـاف   .  مركز مراقبة عند حماور تـسلل حمـددة علـى امتـداد اخلـط األخـضر            ١٧ديفوار  
وكانـت عمليـة    . تشغيل نصف عدد مراكز املراقبة هذه كل شهرين، إىل أن تـتم إزالتـها مجيعـا               

اكـز املراقبـة يف     أبريـل، يف إقامـة مر     / نيـسان  ١٦األمم املتحدة يف كوت ديفوار قد شـرعت، يف          
بيـد أنــه ســيتم تــدرجييا إزالــة منطقـة الثقــة وتفكيــك نقــاط التفتــيش   .  احملــددة هلــا١٧املواقـع الـــ  

التابعــة للعمليــة يف املنطقــة بــشكل يتــزامن مــع إنــشاء مركــز القيــادة املتكاملــة ونــشر وحــدات    
سـيتم نـشر   و. الشرطة املختلطة، الـيت سـتكون مـسؤولة عـن حفـظ القـانون والنظـام يف املنطقـة           

. جمموعه ست من الوحدات املختلطة هذه يف املنطقة اليت كانت تغطيها سابقا منطقـة الثقـة                ما
وطلب الطرفان من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تعيني أربعة من ضـباط شـرطة األمـم         



S/2007/275

 

16 07-33708 
 

املتحدة يف كل وحدة من هذه الوحدات املختلطة من أجل مـدها باملـشورة والـدعم، يف جمـال                   
 .ضطالع مبسؤولياهتا املتعلقة بإنفاذ القانوناال

 أفـراد مـن كـل       ١٠( فـردا    ٢٥وستتكون كل وحدة من الوحدات املختلطة هـذه مـن            - ٤٧
، ) من عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، ومـساعد طـيب واحـد                  ٤طرف من الطرفني، و     

ة مـن املنـاطق     وسـتعمل وحـدتان يف كـل منطقـ        . وتلحق كـل وحـدة مبنطقـة إدارة مدنيـة معينـة           
 والـيت ستـسمى املنـاطق الغربيـة         اخلـط األخـضر   الثالث، الـيت ستـشكل األقـسام الفرعيـة ملنطقـة            

وعالوة على ذلك، ستقدم وحدة دعم عـسكري مـشتركة الـدعم األمـين              . والوسطى والشرقية 
وسـتتكون كـل    . املباشر للوحدتني املختلطتني العاملتني يف كل واحدة من هذه املناطق الـثالث           

فـصيلة مـن كـل    ( فـردا عـسكريا تقريبـا      ٧٠دة من وحدات الدعم العسكري املشتركة من        وح
واقتــسمت قيــادة وحــدات الــدعم العــسكري املــشتركة الــثالث بــني الطــرفني، حبيــث ). طــرف

يتوىل ضابط من القوى اجلديدة قيادة وحدة املنطقة الغربية، ويتوىل ضابطان من قوات الـدفاع               
 .تبقيتني يف املنطقتني الوسطى والشرقيةواألمن قيادة الوحدتني امل

ويوصــى بــأن يوافــق جملــس األمــن علــى انتــداب ضــباط شــرطة األمــم املتحــدة لــدعم     - ٤٨
وعـالوة علـى ذلـك،      . وحدات الشرطة املختلطة ومركز القيادة املتكاملة، وفقا لطلب الطرفني        
وسـتقدم عمليـة    . جيـه سيحتاج أفراد الـشرطة القـادمني مـن القـوى اجلديـدة إىل التـدريب والتو               

ــدرك        ــوات ال ــشرطة وق ــدعم لقــوات ال ــة الطــرفني، ال األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، مبوافق
ــراد الــشرطة املــذكورين    ــوفري التــدريب ألف ــة، يف جمــال ت وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتوفر  . الوطني

 قـوات   كتائب عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار العاملة يف املناطق احملاذية للخط األخضر،            
رد سريعة حبجم سرية من كل كتيبة منها، من أجل دعم الوحدات التابعة هلا ومراكـز املراقبـة                   

 .على اخلط األخضر
 

 إصالح قطاع األمن ونشر قوات الدفاع واألمن اجلديدة يف مجيع أرجاء البلد - ٣ 

الستعاضـة  مع تقدم إزالة اخلط األخضر وإعادة توحيد البلد، سيتم يف هنايـة املطـاف، ا               - ٤٩
عن الوحدات املختلطة للشرطة والدرك، املنتشرة يف املنطقة الـيت كانـت تغطيهـا سـابقا منطقـة                  
الثقــة، بالترتيبــات األمنيــة املتوخــاة يف إطــار عمليــة النــشر الــيت ســتتم علــى نطــاق البلــد لقــوات  

ر، تقـدمي   وميكن لعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوا          . الدفاع واألمن اجلديدة املعاد تشكيلها    
املشورة إذا ما طلب الطرفان ذلـك بـشأن إصـالح القـوات اجلديـدة للجـيش والـشرطة وإعـادة                  

. تشكيلها، وخباصة فيمـا يتعلـق بوضـع الـسياسة والتـصميم اجلديـدين للـدفاع واألمـن يف البلـد                  
أنــه ســيكون مــن املستحــسن أن تلــتمس احلكومــة املــساعدة مــن الــشركاء الثنــائيني الــذين      إال
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. لقدرة على توفري الدعم من أجل تدريب القوات املـسلحة اجلديـدة وإعـادة تـشكيلها         ميلكون ا 
 .وميكن لألمم املتحدة أن تساعد احلكومة على حتديد هؤالء الشركاء الثنائيني

وتــستطيع شــرطة األمــم املتحــدة أيــضا تــوفري التــدريب ألفــراد الــشرطة القــادمني مــن      - ٥٠
ــشأ    ــشورة ب ــدة، وتقــدمي امل ــة   القــوى اجلدي ــشرطة الوطني ــوات ال ــراد يف ق ــاج هــؤالء األف . ن إدم

وباإلضافة إىل املساعدة يف تدريب أفراد الشرطة وتقدمي املشورة بـشأن إصـالح قطـاع األمـن،                 
يوصــى بــأن تقــوم شــرطة األمــم املتحــدة أيــضا، يف حــدود إمكانيتــها، بتقــدمي الــدعم واملــشورة  

 . مجيع أرجاء البلدواملساعدة اللوجستية لنشر قوات الشرطة الوطنية يف
 

 تعزيز انتشار عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف املنطقة الغربية - ٤ 

ستستغرق تنمية قـدرات مركـز القيـادة املتكاملـة والقـوات املتكاملـة املتوخـاة للـشرطة             - ٥١
د، والقوات املسلحة، من أجل جماهبـة التحـديات األمنيـة يف اجلـزء الغـريب غـري املـستقر مـن البلـ                      

لـذا فقـد طلبـت الـسلطات الديفواريـة مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت                     . بعضا مـن الوقـت    
ديفوار تعزيز نشر العناصر العسكرية وعناصر الشرطة التابعة هلـا يف تلـك املنطقـة، مبـا يف ذلـك                    

وعليه يوصى بأن جتري العملية، وهـي تنتقـل مـن           . املناطق الواقعة على امتداد احلدود مع ليربيا      
طقة الثقة، حتليال متأنيـا بـشأن ختـصيص القـوات للمهـام احملـددة هلـا، هبـدف حتديـد املـستوى              من

. الذي ميكن أن تعزز به وجودها يف الغرب ويف املناطق الواقعة علـى امتـداد احلـدود مـع ليربيـا                    
بيد أنه يتعني، وكما طلب اجلانبان، أن ال يكون دور العمليـة يف هـذه املنطقـة احلـساسة بـديال                    

ويـتعني يف هـذا الـصدد، تـشجيع مركـز القيـادة املتكاملـة علـى إيــالء         .  املؤسـسات الوطنيـة  عـن 
األولوية لنشر أفراد قوات الدفاع واألمن الوطنية يف هذه املنطقة، بينما ميضي تـشكيل القـوات                

ويـتعني أن تكتمـل يف غـضون ذلـك عمليـة التعزيـز املنتظـرة لوجـود                  . املسلحة اجلديدة املتوخاة  
العــسكري وعنــصر الــشرطة التــابعني لعمليــة األمــم املتحــدة يف الغــرب، وذلــك بزيــادة  العنــصر 

املــساعدة الــيت تقــدمها العمليــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري إىل احلكومــة واجملتمــع املــدين يف 
ــصاحلة         ــاعي وامل ــرابط االجتم ــز الت ــة إىل تعزي ــادرات الرامي ــداد املب ــوار، يف جمــال إع كــوت ديف

وسـتتم  . عـن اسـتئناف تقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية يف تلـك املنطقـة                الوطنية، فـضال    
كذلك تقوية بث اإلذاعة التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار علـى موجـات تـضمني               

يــضاف إىل ذلــك، أن العمليــة ستواصــل تــسيري . التــردد بــصورة مواكبــة للتطــورات يف الغــرب
 .املتحدة يف ليربيا يف مناطق احلدودالدوريات املنسقة مع بعثة األمم 
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 تنفيذ برنامج نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج - ٥ 

تفـاق واغـادوغو، فـإن مركـز القيـادة املتكاملـة            وفقـا ال  أكد رئيس الوزراء سورو أنـه،        - ٥٢
ومـن املتوقـع أن يواصـل      . سيضطلع بالدور القيادي يف تنفيـذ مـرحليت نـزع الـسالح والتـسريح             

امج الوطين لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج القيـام بـدور رئيـسي يف تنفيـذ بـرامج                  الربن
ممثلـو  وقد أبلغ كل من رئيس الوزراء و      . عادة تأهيل اجملتمعات احمللية   إوإعادة إدماج املتحاربني    

 مـن   الربنامج الوطين لنـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  بعثة التقييم الفـين أهنـم يتوقعـون               
عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار والفريـق القطـري التـابع لألمـم املتحـدة والبنـك الـدويل                      

يب مـــساعدة املؤســـسات الوطنيـــة يف ختطـــيط وتنفيـــذ برنـــامج نــــزع الـــسالح  وواالحتـــاد األور
وأشــاروا أيــضا إىل أنــه ســيجري تعــديل اجلانــب املتعلــق بإعــادة    . والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 

 أركــان القــوتني بأهنمــا اوقــد أشــار رئيــس. ع يف احلــسبان برنــامج اخلدمــة املدنيــةاإلدمــاج ليــض
إنــشاء خليـة لتخطــيط وتنفيــذ نــزع الــسالح والتــسريح وإعـادة اإلدمــاج، تتــشارك يف    يتوقعـان  

 .  أن تشارك فيها عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوارانرئاستها القوتان، ويتوقع

مليــات تنفيــذ برنــامج نـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة   وقــد ُوِضــع مفهــوم جديــد لع  - ٥٣
ــاريخ       ــوزراء بت ــيس ال ــسيقي عقــده مكتــب رئ ــسان٢٥اإلدمــاج خــالل اجتمــاع تن ــل، / ني أبري

الربنـامج الـوطين لنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، وعمليـة                ممثلـي   وحضره كـل مـن      
بيــة، و واملفوضــية األورليكــورن، والبنــك الــدويل،  قــوة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار، و   

 فإن قوات الدفاع واألمـن سـُتجمَّع يف         املنقحومبقتضى املفهوم   . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
 اجلديــدة يف تــسعة مواقــع يف  ىُتجمَّع القــوســمثانيــة مواقــع يف اجلــزء اجلنــويب مــن الــبالد بينمــا   

 علـى   الطرفـان تفق  اوقد  . تكاملةالشمال ابتداء من تاريخ سيتم حتديده من قبل مركز القيادة امل          
 أسـلحتها املخـازن، فلـن يكـون هنـاك أي            إيـداع أنه، عندما يتم جتميع  قوات الدفاع واألمن و        

 نـزع الـسالح والتـسريح ألن مجيـع أفـراد القـوات            ينطبـق علـيهم   أفراد تابعني للقـوات املـسلحة       
، وعـــددهم ٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــولاملـــسلحة غـــري النظاميـــة الـــذين مت جتنيـــدهم بعـــد أحـــداث 

وضـمن إطـار مركـز القيـادة     . ، أدجموا يف القوات املـسلحة عـن طريـق مرسـوم رئاسـي           ٣ ٠٠٠
 اجلديـدة املـراد إدمـاجهم يف        ىاملتكاملة، فإن رئيسي أركان القوتني سيقترحان عدد أفراد القـو         

ولـن ُيـرتع الـسالح      . يس الـوزراء  اجليش املوحد، للموافقة عليها من قبل رئيس اجلمهورية ورئـ         
 اجلديدة الذين مل يـدجموا يف اجلـيش اجلديـد، حيـث سيـسجل هـؤالء يف                  ىلقوا من أفراد    سوى

 . برامج اخلدمة املدنية ويف مشاريع إعادة اإلدماج األخرى

وأكــد كــل مــن الربنــامج الــوطين لنـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وعمليــة   - ٥٤
لنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة      موقعـا  ٢٥جتديـد  األمم املتحدة يف كوت ديفوار أنـه جـرى         
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ة طلبــت أربعــة مواقــع إضــافية  اجلديــدىولكــن القــو. اإلدمــاج وهــي جــاهزة لتجميــع احملــاربني
 علـى  عنيطلبت قوات الدفاع واألمن موقعني آخرين مـن أجـل تقلـيص املـسافات الـيت يـت         بينما

 لنــزع الـسالح والتـسريح    وطلبت احلكومة والربنـامج الـوطين    . احملاربني قطعها إىل أقرب موقع    
وإعادة اإلدمـاج مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار املـساعدة يف تـشييد تلـك املواقـع                         

إضافة إىل ذلك، فإنه من املتوقـع أن تقـوم القـوات احملايـدة بتـوفري األمـن ملواقـع نـزع            . اإلضافية
 وإعــادة اإلدمــاج،  الربنـامج الــوطين لنــزع الــسالح والتـسريح   كامــل علـى  اإلشــرافالـسالح و 

 يف تدمري ما مت تـسليمه مـن أسـلحة         ةتفاق واغادوغو، وأن تساعد مركز القيادة املتكامل      وفقا ال 
 . لالستخدام، مع ضمان ختزين األسلحة الصاحلة غري صاحلة لالستخداموذخائر 

 فـرد،   ١ ١٠٠عـددها   قـدر   يوسيجري نزع أسـلحة املليـشيات املـسلحة املتبقيـة، الـيت              - ٥٥
: ٢٠٠٦أغـسطس   / تلك املليـشيات، علـى أسـاس نفـس العمليـة الـيت  طُبقـت يف آب                  وتفكيك

وسـيجري إعـداد ُنبـٍذ عـن أفـراد          . وسيجري حتديد اجملموعات املسلحة أوال، مث نزع أسـلحتها        
كمـا سـيجري تفكيـك    . ملليشيات السابقة من أجل تيسري إدخاهلم ضمن أنشطة إعادة التأهيل     ا

يد تلك املليشيات من برامج إعادة اإلدمـاج، لكنـها لـن تكـون              املليشيات غري املسلحة وستستف   
 .  مستحقة  جملموعة شبكة األمان اليت ُتوفرَّ للعناصر املسلحة

ويف ضوء الطلبات املذكورة أعاله، ُيوصى بأن تدعم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت                  - ٥٦
 مجلــة أمــور، يفقــوم، ديفــوار تنفيــذ برنــامج نـــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج حبيــث ت

بتشييد املواقع اإلضافية لنــزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج، ومواصـلة تـوفري التخطـيط                   
االســتراتيجي واملــساعدة اللوجــستية ملركــز القيــادة املتكاملــة وللربنــامج الــوطين لنـــزع الــسالح 

األمن مبواقـع التجميـع،   والتسريح وإعادة اإلدماج، وأن تساعد مركز القيادة املتكاملة يف توفري   
وتساعد يف تدمري األسـلحة اجملمعـة، وتقـوم بتنـسيق املـساعدة املقدمـة مـن الـشركاء الـدوليني،                     

ختـزين األسـلحة الـيت ُجمَِّعـت مـن       ووتشرف على عمليات التجميع ونزع السالح والتـسريح،         
خ املـــؤروكمـــا أوضــحت يف تقريـــري  . الوحــدات العـــسكرية املتواجـــدة يف أمــاكن التجميـــع  

اإلضــافية لنـــزع الــسالح الــستة ، فــإن تكلفــة تــشييد املواقــع  ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول ٤
وميكــن . )٢٨، الفقــرة (S/2006/939  ماليــني دوالر١٠ ـوالتــسريح وإعــادة اإلدمــاج تقــدر بــ  

لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أن تـساعد أيـضا يف إنـشاء قاعـدة بيانـات عـن احملـاربني                       
 .  ذلكمنها معة إذا طلب مركز القيادة املتكاملة واألسلحة اجمل

بيــة،  ووستــساعد وكــاالت األمــم املتحــدة، جبانــب البنــك الــدويل واملفوضــية األور        - ٥٧
السلطات اإليفوارية يف صياغة وتنفيذ برامج عادلـة إلعـادة اإلدمـاج تأخـذ يف احلـسبان بـرامج                   

، وأولئك الذين ينـضمون إىل بـرامج إعـادة          ليشيات السابقني  امل فرادلمشردين داخليا، وأ  لمماثلة  
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وسيـساعدون احلكومـة أيـضا يف تعبئـة املـوارد الالزمـة لـربامج               . إدماج الشباب واخلدمة املدنيـة    
عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت فــستعمل إضــافة إىل ذلــك، . إعــادة اإلدمــاج  واخلدمــة املدنيــة

ــة يف وضــع بــرامج  ديفــوار والوكــاالت مــع املنظمــات اإلنــسانية ملــساعدة الــسلط   ات اإليفواري
القوات احملاربـة الـسابقة، والـذين يقـدر     بـ مناسبة إلعادة تأهيل وإعادة إدماج األطفال املرتبطني      

 نــزع الـسالح     عمليـة األخـرى املتـأثرة ب    الفئـات الـضعيفة      طفـل، إضـافة إىل       ٤ ٠٠٠ ـعددهم بـ  
. طـــات بـــالقوات املقاتلـــةوالتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج، مثـــل النـــساء احملاربـــات والنـــساء املرتب

وسيواصل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي تقـدمي املـساعدة يف جمـال شـراء املعـدات ملواقـع نــزع                
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار       الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، وســيعمل مــع عملي

الــصغرية ملــساعدة احلكومــة يف إعــداد اســتراتيجيات احلملــة اإلعالميــة دعمــا جلمــع األســلحة     
 . واألسلحة اخلفيفة

وألجل ضمان دعم فعال ومتكامل لربنامج نـزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج،              - ٥٨
األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار بإنـشاء خليـة متكاملـة لـدعم                 منظومـة    أيضا بـأن تقـوم       ىُيوص

والتـسريح  تنفيذ نـزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، حبيـث تـشارك خليـة نــزع الـسالح                   
املتكاملـة  لية  اخلوستضم  . سوكورووإعادة اإلدماج التابعة ملركز القيادة املتكاملة موقعها يف يام        

ذات عناصـر   النـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج التابعة لألمـم املتحـدة مجيـع             لدعم تنفيذ   
ا يف ذلـك    عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مـن عـسكريني وشـرطة ومـدنيني، مبـ               الصلة يف   

وُيوصـى أيـضا    . اللوجستيات واإلعالم، ومجيع وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة املعنية        
بأن تنشئ عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مكتبا ميدانيا إضافيا لنـزع الـسالح والتـسريح                

 عمـل هـذا املكتـب اآلن موظـف واحـد مقـر عملـه يف       يقـوم ب وإعادة اإلدماج يف الغرب، حيث  
إضــافة إىل ذلــك، ترغــب عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار يف نــشر موظــف          . دالــوا

للوجستيات نـزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يف كـل موقـع مـن مواقـع التجميـع  الـيت                      
 .  موقعا١٧يبلغ عددها 

 
 البالدكامل أحناء اإلدارة احلكومية يف  إعادة نشر دعم -باء  

ــة تنفيــذي قــام الــسكرتري ال - ٥٩ ــةللجن ــة إلعــادة التوجيهي ــإبالغ نــشر الوطني ــة  اإلدارة ب بعث
ين أنه، بناء على اتفاق واغادوغو، فقـد قـررت احلكومـة أن تـضع ترتيبـات مؤسـسية            فالتقييم ال 

ومبقتــضى هــذه الترتيبـــات،   . كامــل الــبالد  إلدارة احلكوميــة يف  نــشر ا جديــدة لتنفيــذ إعــادة    
، بــدعم مــن وزيــر اخلدمــة العامــة ووزيــر  الوطنيــةة سيــشرف رئــيس الــوزراء علــى عمــل اللجنــ 

اللجنة فإنه، من بـني مـوظفي اخلدمـة املدنيـة     وفقا ملا تذكره و. الشؤون الداخلية واإلدارة احمللية  
حـىت اآلن مـا جمموعـه    بالفعـل    موظفـا، عـــاد      ٢٤ ٤٣٧الذين شردوا خالل األزمـة، وعـددهم        
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ــا إىل مناصــبهم، و ١٢ ٣٤٣ ــهم  موظف ــادوا إىل   م٣ ٩٦٢ مــن بين ــا ع ــربوظف  ٨ ٣٨١ و الغ
وتركز احلكومة حاليا على تعـيني حكـام املقاطعـات ونـواهبم الـذين              . موظفا عادوا إىل الشمال   

فقـا بالفعـل علـى     واوأشـار رئـيس الـوزراء إىل أن الطـرفني           . توقع نشرهم يف الـشمال والغـرب      ي
ــات    ٩٠ ــام املقاطع ــائف حك ــن املرشــحني لوظ ــة م ــع أن  .  يف املائ ــن املتوق ــوم وم ــن ٦٠٠يق  م

عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار،           ممـن دربتـهم      اجلديـدة،    ىمساعدي الشرطة مـن القـو     
 . حكام املقاطعات والعاملني باخلدمة املدنيةعودة من أجل بتوفري األمن 

ــة   - ٦٠ ــة وطلبــت اللجن ــة إلعــادة  التوجيهي ــشرالوطني  اإلدارة مــساعدة حمــددة مــن األمــم   ن
 موظفـا، ومـن     ١٢ ٠٩٤، وعـددهم    املتـبقني ر مـوظفي اخلدمـة املدنيـة        املتحدة لدعم إعـادة نـش     

ويــشمل الــدعم . ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٢٢ وأبريــل /نيــسان ٢٣ بــنياملقــرر أن جتــرى يف الفتــرة 
الـيت تبـث علـى    املطلوب محالت توعية عن طريق إذاعة عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار     

تدريب حكام املقاطعـات ونـواهبم علـى اإلدارة         عمل ل حلقات  ومتويل  موجة التضمني الترددي    
اللجنة أيضا أنه، إىل أن تقـوم املؤسـسات املاليـة اإليفواريـة بإعـادة               وأوضحت  . عقب األزمات 

إنــشاء فروعهــا علــى نطــاق الــبالد بأســرها، فــستحتاج احلكومــة إىل دعــم لوجــسيت وأمــين مــن 
وظفي ملـ دفـع الراتـب   أجـل  ن   بغـرض حتويـل األمـوال مـ        عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار        

وطلبت اللجنة أيضا من األمم املتحدة أن تساعد يف حشد التمويل مـن             . اخلدمة املدنية بامليدان  
بلـــغ تقـــدر تكلفتـــها مبولـــإلدارة العامـــة يف الـــشمال، اهلياكـــل األساســـية أجـــل إعـــادة إعمـــار 

 .مليون دوالر ٢٢

فـوار برنـامج التوعيـة مـن أجـل          عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت دي         وُيوصى بأن تـدعم      - ٦١
ــة   ــة  يفإعــادة نــشر اإلدارة احلكومي ــسلطات اإليفواري ــشمال، حــسبما طلبــت ال وستــساعد .  ال

ــات يف جمــال إدارة         ــدريب حكــام املقاطع ــضا يف ت ــوار أي ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم عملي
ن صناديق ووكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة ذات الــصلة أ    ينبغـي لـ  و. األزمـات عقـب الـصراع   

إضـافة إىل ذلـك، فـستعمل    .  لإلدارة العامة يف الشمال والغربصالح اهلياكل األساسية تدعم إ 
خــرين مــن أجــل دعــم تــوفري اخلــدمات األساســية خــالل عــودة اآلشركاء الــاألمــم املتحــدة مــع 

إعــادة وســتدعم األمــم املتحــدة أيــضا  . احلكــوميني احمللــيني وســلطات إنفــاذ القــانون  املــديرين 
يادة القـانون يف الـشمال والغـرب، وعلـى وجـه اخلـصوص النظـام القـضائي                  مؤسسات بسط س  

احلكومية على نطـاق    سلطة الدولة واإلدارة    ة إلعادة بسط    الشاملالعملية  والشرطة، كجزء من    
 .البالد بأسرها

شـرطة األمـم املتحـدة املـساعدة اإلرشـادية والتدريبيـة            سـتوفر   وكما أشـري يف الـسابق،        - ٦٢
خـدمات  ، بغـرض دعـم تقـدمي        ين مت نـشرهم يف الـشمال       الذ نياإليفواريالدرك  ولشرطة  ألفراد ا 
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.  وائتمـاهنم  ودميقراطية، واكتـساب ثقـة الـسكان      مهنية  إنفاذ القانون وخدمات الشرطة بطريقة      
الـذين سـيتم    فـرد، و ٦٠٠الـذين يبلـغ عـددهم     األمـن   وستركز اجلهود األوليـة علـى مـساعدي         

. ثقـة الـسابقة، ويف مجيـع أحنـاء اجلـزء الـشمايل مـن الـبالد                 موقعا داخل منطقة ال    ٥٤نشرهم يف   
ــانون          ــاذ الق ــوظفي إنف ــم م ــة ودع ــم املتحــدة مرافق ــبالد، ستواصــل شــرطة األم ــوب ال ويف جن
اإليفواريني، وتقدمي املشورة هلـم، مبـا يف ذلـك عـن طريـق مـساعدة الـسلطات يف إجـراء حتليـل                    

 .هاربامج، وتنفيذشامل لالحتياجات، وصياغة االستراتيجيات، ووضع ال
 

 دعم عملييت حتديد اهلوية وتسجيل الناخبني -جيم  
ــسكان يف       - ٦٣ ــات الـ ــام هلويـ ــد العـ ــصيلية للتحديـ ــراءات تفـ ــادوغو إجـ ــاق واغـ ــورد اتفـ يـ

وتتــضمن تلــك . ديفــوار، وهــي تــرتبط بتــسجيل األشــخاص الــذين حيــق هلــم التــصويت  كــوت
 اخلاصــة يف أحنــاء الــبالد، إلصــدار   مــن احملــاكم املتنقلــة ٢٠٨اإلجــراءات نــشر مــا يقــرب مــن  

وستـسجل  . أحكام بدال عن شهادات امليالد لألشخاص الذين ال توجد لديهم شهادات ميالد           
كما تعهد الطرفـان بـأن      .  مما سيقرر جنسية الفرد    -األحكام حمل امليالد وجنسية والدي الفرد       

 .تعيد إنشاء السجالت املدنية اليت أتلفت أو فقدت

 إىل ذلك، ولتسهيل إجراء االنتخابات الرئاسية، يـسعى االتفـاق إىل تعجيـل     وباإلضافة - ٦٤
عمليــة متكــني املــواطنني اإليفــواريني البــالغني ســن التــصويت مــن احلــصول علــى الوثــائق الــيت     

وحتقيقـا لتلـك الغايـة، اتفـق الطرفـان علـى          . حيتاجون إليها لتسجيل أنفسهم يف سجل النـاخبني       
سـن التـصويت ميكنـهم تـسجيل أنفـسهم يف سـجل النـاخبني بنـاء علـى                   أن اإليفواريني البالغني    
شهادات امليالد، أو أحكام احملاكم اليت حتـل حمـل شـهادات املـيالد، الـيت            (وثائق تسجيل امليالد    

وعند التسجيل، سيتسلم الناخبون املؤهلون إيصاال لـه رقـم فريـد،            ). ستصدرها احملاكم املتنقلة  
 . بطاقة الناخب وبطاقة اهلوية الوطنيةميكنهم من احلصول على كل من

وسيجري إعداد القائمة االنتخابية النهائية على أساس القوائم االنتخابية الـيت وضـعت              - ٦٥
وبــذلك، فــإن األفــراد الــذين كــانوا مــسجلني بالفعــل يف قائمــة النــاخبني لعــام . ٢٠٠٠يف عــام 
ــد ت    ٢٠٠٠ ــدة عن ــاخبني اجلدي ــة الن ــا يف قائم ــة صــحيحة  ، ســُيدرجون تلقائي ــة هوي ــدمي بطاق . ق

، ٢٠٠٠وسيجري تسجيل اإليفواريني املؤهلني الذين ليسوا مـدرجني يف قائمـة النـاخبني لعـام          
 .إذا قدموا وثائق تسجيل امليالد املطلوبة

ومن أجل املساعدة على حتسني شفافية ومصداقية عملية حتديد اهلوية احلامسة، يوصـى              - ٦٦
 كوت ديفوار ووكاالت األمم املتحـدة املعنيـة باالنـضمام إىل            بأن تقوم عملية األمم املتحدة يف     

اللجنة الوطنية لإلشراف على حتديد اهلوية، ودعمها، وأن تساهم يف مراقبة عمليـات جلـسات               
ــة ــة، أن    . احملــاكم املتنقل وينبغــي لوكــاالت األمــم املتحــدة أيــضا، ومبوافقــة الــسلطات اإليفواري
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لى صياغة ترتيبات عملية تضمن إمكانية وصـول املـشردين          تساعد املؤسسات املنفذة الوطنية ع    
داخليا والالجئني الذين خيتارون البقـاء كمقـيمني دائمـني إىل عمليـة حتديـد اهلويـة، كمـا جيـب                  
عليهــا أيــضا أن تــدعم إعــادة تكــوين وإنــشاء ســجالت مدنيــة ومــستكملة، وأن تــساعد علــى   

وباإلضــافة إىل ذلــك، .  املــستقبلوضــع نظــم لتحــديث البيانــات مــن أجــل أعمــال اإلحــصاء يف
ســتقوم مفوضــية شــؤون الالجــئني، متــشيا مــع واليتــها الــيت تــنص علــى تفــادي حــاالت انعــدام 
ــد       ــة حتدي ــذ عملي ــة يف تنفي ــسلطات اإليفواري ــدعم واملــشورة إىل ال ــها، بتقــدمي ال ــسية وتقليل اجلن

واإلجــراءات، أمهيــة وســيكون لنــشر املعلومــات عــن هــذه العمليــة، ومــن بينــها املعــايري  . اهلويــة
وستـــساعد عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار . حامســـة بالنـــسبة لرتاهـــة تلـــك العمليـــة

ووكاالت األمم املتحدة السلطات اإليفواريـة علـى وضـع وتنفيـذ محلـة توعيـة يف أحنـاء الدولـة                     
ــة    ــد اهلوي ــة حتدي ــشأن عملي ــم املتحــدة يف       . ب ــة األم ــساعد عملي ــه أن ت ــن املوصــى ب ــا أن م كم

 .ديفوار مركز القيادة املتكاملة على توفري األمن لعمليات احملاكم املتنقلة تكو
 

 تقدمي الدعم للعملية االنتخابية -دال  
أكملت اللجنة االنتخابية املستقلة إنشاء هياكلها املركزية واإلقليمية، وستـشرع قريبـا             - ٦٧

ة علـى أن أمـن العمليـة االنتخابيـة     وقـد شـدد رئـيس اللجنـ     . يف نشر جلاهنا احمللية يف أحناء الـبالد       
ولذلك فقد طلـب مـن عمليـة    . يعترب مسألة حامسة، سواء قبل االنتخابات أو أثناءها، أو بعدها    

األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أن تــوفر األمــن للمفوضــني املركــزيني واحمللــيني وعــددهم          
، ٩٠ ٠٠٠ت وعـددهم     ممن يتبعون اللجنة االنتخابيـة املـستقلة، ومـوظفي االنتخابـا           ١٣ ٤٠٠

وباإلضـافة  .  مركـز لالنتخـاب، وملـراقيب االنتخابـات        ١١ ٠٠٠  مكتباً حمليـاً للجنـة، و      ٤٣٠ و
واقتـرح  . إىل ذلك، طلب من األمم املتحدة أن تساعد على حشد التمويل الـالزم لالنتخابـات              

وفـضال  . الـدويل أن يتوىل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي إدارة األمـوال الـيت يـساهم هبـا اجملتمـع          
عن ذلك، أعرب عن قلقه بشأن دور وسائل اإلعالم يف العملية االنتخابيـة، وطلـب مـن األمـم         

كمـا طلـب الـرئيس مـن األمـم املتحـدة أن تقـدم               . املتحدة أن تـدعم الربنـامج اإلعالمـي للجنـة         
 .الدعم اللوجسيت الالزم للعملية االنتخابية

 ١٥٢٨م املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف قـراره         وكان جملس األمن قد كلف عملية األم       - ٦٨
، باإلسهام، يف حدود قدراهتا ومناطق انتشارها، يف كفالة أمن املناطق الـيت سـتجري             )٢٠٠٤(

ومن املوصى بـه أن تـستمر       . فيها عمليات التصويت وبتقدمي املساعدة التقنية للعملية االنتخابية       
لـدور، دعمـا ملركـز القيـادة املتكاملـة فيمـا           عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار يف أداء هـذا ا           

 .يتعلق باألمن
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كما أن من املوصى به أن تواصل عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار االضـطالع               - ٦٩
وباإلضـافة  ). ٢٠٠٧ (١٧٣٩بواليتها االنتخابية احلالية كما هي حمددة يف قـرار جملـس األمـن            

وسـيتطلب تنـسيق   .  عمـل املـراقبني الـدوليني   إىل ذلك، فيجب أن ُتعدل الواليـة لتـشمل تنـسيق         
مراقبـــة العمليـــة االنتخابيـــة لألمـــد الطويـــل أو القـــصري، أن ُتنـــشئ عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف    

 .ديفوار وحدة صغرية يف عنصر االنتخابات هبا، ُيكرس لتلك املهمة كوت

تحــدة يف كمـا أن مــن املوصــى بــه أيــضا أن يتــضمن الــدعم الــتقين مــن عمليــة األمــم امل  - ٧٠
كـــوت ديفـــوار تقـــدمي املـــساعدة للجنـــة االنتخابيـــة املـــستقلة يف اســـتعراض خطـــط عملياهتـــا،  
وميزانياهتا، وجدوهلا الزمين، وعلى إجراء عمليات مسح خرائطية ولوجستية للمواقـع املختـارة             
ــالم،           ــا لعناصــر اإلع ــيت ميكــن هب ــة ال ــراع، والتخطــيط للكيفي ــز االقت ــة ومراك للمحــاكم املتنقل

جستيات، واألمـن يف عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار أن تـساعد يف القيـام حبملـة           واللو
ويف هذا الصدد، جيب على عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار            . توعية مدنية واسعة النطاق   

أن تعــزز التنــسيق بــني العنــصر العــسكري وعنــصر الــشرطة، وعناصــر اللوجــستيات، واملــسائل  
املدنيــة، والعناصــر الــسياسية واإلعالميــة التابعــة للبعثــة، وكــذلك مــع        اجلنــسانية، والــشؤون  

 .وكاالت األمم املتحدة اليت هلا دور يف تقدمي الدعم لعملييت حتديد اهلوية واالنتخابات

ونظرا للعوائـق الـيت ال تـزال تواجـه مركـز القيـادة املتكاملـة واملـستويات احملـدودة مـن                       - ٧١
 كــوت ديفــوار، فستــساعد عمليــة األمــم املتحــدة علــى وضــع  قــوات عمليــة األمــم املتحــدة يف

خطط أمنية حتدد مناطق اخلطر الشديد، اليت ستطبق فيها ترتيبات أمنية حلمايـة احملـاكم املتنقلـة                 
 جلنـة يف  ٤٨ جلنـة إقليميـة، و   ٢٤، واللجان االنتخابية اليت يبلـغ عـددها       ٢٠٨اليت يبلغ عددها    

 مركـز،   ١١ ٠٠٠اكز االقتراع اليت ُيتوقـع أن يبلـغ عـددها            جلنة حملية، ومر   ٣٥٨اإلدارات، و   
وستــساعد شــرطة األمــم . مــن أجــل ضــمان إجيــاد بيئــة آمنــة لالنتخابــات ومراحلــها التمهيديــة 

املتحدة وكاالت إنفاذ القانون اإليفوارية، بتقدمي املشورة والتدريب بشأن التخطيط للعمليـات            
ــات  ــن االنتخاب ــشرطة املــ   . وأم ــم املتحــدة يف كــوت    وميكــن لوحــدات ال ــة األم شكلة يف عملي

ديفوار، إذا طلبت السلطات اإليفوارية ذلك، أن تقدم التدريب للشرطة الوطنيـة علـى التعامـل             
مع عمليات التجمهر وإجراء تدريبات مشتركة مع وحدات الـشرطة والـدرك اإليفواريـة علـى        

 .توفري األمن لالنتخابات

تحدة أن تـدعم العمليـة االنتخابيـة عـن طريـق حـشد              وتعتزم وكاالت وبرامج األمم امل     - ٧٢
املــوارد لتمويــل مــساعدة تقنيــة إضــافية للجنــة االنتخابيــة املــستقلة، وتوريــد املــواد الالزمــة           

ويعتــرب برنــامج . وحتــديث قــوائم النــاخبني واالتــصال. لالنتخابــات، ومعــدات معاجلــة البيانــات
ــام حبــ    ــام   األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف وضــع مالئــم للقي ــات، وقــد ق شد مــوارد إضــافية لالنتخاب
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خبطـــوات إلعـــداد مـــشروع مـــساعدة تقنيـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف   
 .ديفوار، لدعم اللجنة كوت

 
 دور املمثل السامي لالنتخابات -هاء  

وتدرك مجيع األطراف اإليفوارية أمهية احلاجـة إىل مواصـلة األمـم املتحـدة االضـطالع               - ٧٣
. سؤوليتها عن التصديق الدويل على العملية االنتخابية، وتقبل ذلك بناء على اتفـاق بريتوريـا              مب

وذلــك مــن أجــل ضــمان شــفافية االنتخابــات ومــصداقيتها، والتقليــل إىل أدىن حــد مــن خمــاطر  
ومـن املعتـرف    . حدوث أزمة سياسية يف حالة اعتراض بعض األطراف على العمليـة االنتخابيـة            

مــم املتحــدة يف التــصديق علــى االنتخابــات ينبغــي أال يكــون بــديال لــصالحيات   بــه أن دور األ
املؤسسات الوطنيـة يف التـصديق علـى خمتلـف جوانـب العمليـة االنتخابيـة، بـل جيـب أن يكـون                 

 .إضافة إليها

ويف ضوء ما ورد أعاله، ومراعاة لرغبة الطرفني يف تـويل زمـام قـدر أكـرب مـن األمـور                      - ٧٤
، وللمصاعب اليت ظهرت بشأن دور املمثل السامي لالنتخابات، فإنـه يوصـى     يف عملية السالم  

ومــن أجــل ضــمان أن . بــأن ينظــر جملــس األمــن يف أن يعهــد بــدور التــصديق إىل ممثلــي اخلــاص
يتلقى ممثلي اخلاص مشورة ومساندة مستقلتني يف أداء هذا الدور التصديقي، فـسيجري إنـشاء               

ــن      ــستقلة عـ ــه، مـ ــغرية يف مكتبـ ــدة صـ ــدة يف     وحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــايب يف عمليـ ــصر االنتخـ العنـ
وباإلضــافة إىل دوره التــصديقي، . ديفــوار، تتــألف مــن عــدد يــصل إىل ثالثــة مــوظفني   كــوت

سيقوم ممثلي اخلاص أيـضا بـأداء الواليـة األصـلية للممثـل الـسامي كمـا وردت يف قـرار جملـس                       
 ).٢٠٠٥ (١٦٠٣األمن 

 
 ررين من الصراعتقدمي الدعم إىل األشخاص املتض -واو  

ــن أجــل صــوغ         - ٧٥ ــة م ــساعدة إىل احلكوم ــا امل ــم املتحــدة وبراجمه ســتقدم وكــاالت األم
املتضررين من الـصراع، مبـا يـشمل وضـع خطـة      لتقدمي املساعدة إىل الضعفاء     استراتيجية وطنية   

 وسـتقدم . عمل تبّين اجملاالت اليت سينصّب عليها دعم األمم املتحدة وسائر الـشركاء الـدوليني             
التوجيهيـة  األمـم املتحـدة   علومـات عـن القـانون اإلنـساين الـدويل ومبـادئ       املأيضا الـدعم لنـشر     

ــداخلي بــني    ــشرد ال ــة والعــسكرية وبــني أوســاط عامــة اجلمهــور  املتعلقــة بالت ــسلطات املدني . ال
وتشمل اجملاالت األخرى اليت سـتقدم فيهـا الوكـاالت اإلمنائيـة واإلنـسانية الـدعم صـوغ إطـار                    

طــين حلمايــة املــشردين داخليــا وكفالــة عــودهتم، وبنــاء قــدرة احلكومــة علــى مناصــرة   قــانوين و
القضايا اإلنسانية، واملسامهة يف صوغ استراتيجية شـاملة تبـّين االسـتثمارات الفوريـة والطويلـة                

ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي يف    . األجل يف جماالت العمل الرئيسية من قبيل املياه والصحة والتعليم    
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وصــل إىل اتفــاق مــع الــسلطات اإليفواريــة واملــاحنني العتمــاد هنــج شــامل يلــيب يف آن  كفالــة الت
القـدر نفـسه    وممـا لـه     . واحد احتياجات املشردين داخليا واألسر املـضيفة واجملتمعـات املـستقبلة          

اجملتمعات املشردة من أجل حتديد وتنفيذ احللول املـستدامة       تقدمي الدعم للسلطات و   من األمهية   
 .مشردين داخليااألنسب لل

ــة        - ٧٦ ــشار األوبئ ــل مــن انت ــة للتقلي ــسانية إعطــاء األولوي ــساعدة اإلن ــشطة امل وستواصــل أن
شرب درءا لإلصـابة بـأمراض مـن قبيـل اإلسـهال            الـصاحلة للـ   يـاه   املوتيسري وصول الـسكان إىل      

نـسيج  وسيناضل جمتمع املساعدة اإلنـسانية يف سـبيل رتـق ال   . والكولريا واحلصبة والدودة الغينية  
وعـالوة  . االجتماعي وإعادة إحالل سيادة القانون، مبا يشمل العودة السريعة للجهاز القضائي          

على ذلك، سيساعد الـسلطات اإليفواريـة علـى إتاحـة فـرص التعلـيم والعمـل للـشباب، الـذين                 
 . يف املائة من جمموع السكان اإليفواريني٤٨ و ٤٢يشكلون نسبة تتراوح بني 

اإليـدز التابعـة لعمليـة األمـم املتحـدة يف           /ريوس نقـص املناعـة البـشرية      وستقدم وحدة فـ    - ٧٧
كوت ديفوار، يف إطار الشراكة مع صندوق األمـم املتحـدة للـسكان، املـساعدة علـى تـدريب                   

اإليــدز، /فني األقــران، كمــا ســتكفل إذكــاء الــوعي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    املــثقِّ
وستنــشر عمليــة األمــم املتحــدة يف . و طــوعيوستــسدي خــدمات املــشورة والفحــص علــى حنــ 

متنقلة إلسداء املشورة وإجراء الفحوص علـى حنـو طـوعي يف          مستوصفات  كوت ديفوار أيضا    
 .مواقع نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

باحلـصول  ولئن كان االتفاق ال يتناول على حنو صريح مسألة ممارسة احلقوق املتـصلة                - ٧٨
اكن، فإن هـذه القـضية سـتتبوأ الـصدارة يف سـياق عـودة املـشردين داخليـا             األراضي واملس على  

ــاق  ــا االتف ــيت يتوقعه ــم املتحــدة القطــري       . ال ــق األم ــشمل فري ــا ي ــدويل، مب وســيكون اجملتمــع ال
ــدعم إىل احلكومــة بغــرض إرســاء اآلليــات       ــذاك لتقــدمي ال ــة االســتعداد آن وشــركاءه، علــى أهب

ذلــك ومــىت ارتئــي أن . العائــدين لألراضــي واملمتلكــاتاملالئمــة للتعامــل مــع مــسألة اســترجاع 
ي شـكل   ألأو  إنشاء اآلليات املالئمة للتعويض     ع احلكومة على    االسترجاع ليس ممكنا، ستشجَّ   

 .آخر من أشكال اجلرب
 

 عم اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة سياسية إجيابيةد -زاي  
ا بتنظــيم محلــة واســعة مــن التزامهيف اتفــاق واغــادوغو عــالطرفــان اإليفواريــان أعــرب  - ٧٩

النطاق إلعالم السكان وإذكاء وعيهم بشأن دعم عملية السالم واملصاحلة، واالمتنـاع عـن أي        
وحرصـا علـى    . شكل من أشـكال الدعايـة الـيت مـن شـأهنا أن تقـوض متاسـك الـوطن ووحدتـه                    

ألمـم  رأب نقص املعلومات لدى السكان خبصوص عمليـة الـسالم، يوصـى بـأن تعمـل عمليـة ا                  
املتحــدة يف كــوت ديفــوار ووكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــة بــاألمر مــع الــسلطات اإليفواريــة     
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وسائر الشركاء للمساعدة على وضع وتنفيذ خطة إعالمية فعالـة مـن شـأهنا أن تـستخدم علـى                   
القدرات االتصالية املتاحة، الوطنية منها والتابعة لعملية األمم املتحـدة يف كـوت             الكامل  النحو  

 الــيت ُتبــث براجمهــا علــى يفــوار، مبــا فيهــا حمطــة إذاعــة عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوارد
ومؤسـسة اإلذاعـة والتلفـزة اإليفواريـة، وشـبكة احملطـات اإلذاعيـة              موجات التضمني التـرددي،     

وسيبقى اجملـال مفتوحـا أمـام الـسلطات اإليفواريـة السـتخدام حمطـة إذاعـة                 . للمجتمعات احمللية 
علومات عن االتفـاق وعمليـة الـسالم علـى     املألمم املتحدة يف كوت ديفوار بغرض بث        عملية ا 

ومــن األساســي أن جيــري كــل مــن احلكومــة وعمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت  . وجــه العمــوم
دور كل من حمطة إذاعة عملية األمـم املتحـدة          بشأن كيفية حتقيق التكامل بني      ديفوار نقاشات   

ذاعة والتلفزة اإليفوارية يف سبيل دعم عملية الـسالم، والتـشجيع   يف كوت ديفوار ومؤسسة اإل    
 علــى حتقيــق املــصاحلة الوطنيــة، واملــساعدة علــى إحــالل بيئــة سياســية إجيابيــة يف البلــد بأكملــه  

وستدعو احلاجة إىل إتاحة موارد إضافية لتوسيع نطاق تغطية حمطة إذاعـة            . واالتفاق على ذلك  
 .يفوار مبا يشمل املناطق اليت هي يف أمس احلاجة إليهاعملية األمم املتحدة يف كوت د

 
 دعم اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -حاء  

. الـة حقـوق اإلنـسان يف كـوت ديفـوار          تناول صـريح حل   خيلو اتفاق واغادوغو من أي       - ٨٠
رجعـت   الـيت    سيما منظمـات اجملتمـع املـدين       وطنية ودولية، وال  عامة عدة   بيد أن جهات فاعلة     

أحــد شــددت علــى أن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان اخلطــرية إمنــا هــي الفــين، بعثــة التقيــيم إليهــا 
وطلبـت إىل األمـم املتحـدة وسـائر الـشركاء           . األسباب اجلذرية الكامنة وراء األزمة اإليفواريـة      

الدوليني مواصلة رصد حقوق اإلنسان وتعزيزهـا يف البلـد، ومـساعدة احلكومـة علـى مكافحـة            
 .اإلفالت من العقاب، مبا يكفل إجياد حل دائم لألزمة

ــز       - ٨١ ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار دعمهــا لتعزي وعليــه، يوصــى بــأن تواصــل عملي
حقوق اإلنسان ومحايتها، إضافة إىل رصد ما يرتكب يف البلد مـن انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان          

أن تقـدم البعثـة أيـضا املـساعدة إىل          وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي         . والتحقيق فيها واإلبالغ عنـها    
ــسان، ويف إعــداد التقــارير        ــشأن حقــوق اإلن ــة ب ــذ خطــة عمــل وطني احلكومــة يف صــوغ وتنفي
القطريــة الــيت مــا زالــت بذمتــها وتقــدميها إىل هيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبعاهــدات حقــوق  

 .ثاقوق اإلنسان الوطنية املنشأة حديللجنة حاإلنسان، ويف التشغيل الفعال 

أمــا فيمــا يتعلــق حبمايــة األطفــال، فــستواصل عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار    - ٨٢
 إسـداء املـشورة إىل الـسلطات اإليفواريـة بـشأن            )اليونيـسيف (األمـم املتحـدة للطفولـة       ومنظمة  

كيفيــة التعامــل مــع املــسائل املتــصلة بنظــام قــضاء األحــداث، وإعــادة تأهيــل األطفــال املــرتبطني 
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ــالقوى  ــال، إضــافة إىل رصــد      ب ــاء األطف ــشوارع، وبغ ــال ال ــاحرة، وأطف ــيت  املتن ــهاكات ال االنت
 ).٢٠٠٥ (١٦١٢األطفال والتبليغ عنها عمال بقرار جملس األمن ترتكب يف حق 

 
 االقتصادياإلنعاش دعم عملية  -طاء  

. صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل يف كـوت ديفـوار            جيري توسيع نطاق عمليات      - ٨٣
، قامت املؤسستان بتعيني ممثلني قطريني إيذانا بعودهتما مـن جديـد إىل             ٢٠٠٧ذ مطلع عام    فمن

بيــد أن زيــادة تطــوير العالقــات ســترهتن بــإجراء إصــالح هيكلــي  . يف هــذا البلــدســاحة العمــل 
إعــداد خطــة عمــل  وأساســي، مــن قبيــل الــشفافية يف إدارة عائــدات الكاكــاو والــنب والــنفط،   

والبنـك الـدويل بـصدد      . تأخرات وإحراز تقدم ملموس يف عملية السالم      مفصلة للتخلص من امل   
 مليـون دوالر بغـرض دعـم عمليـات إعـادة إدمـاج              ١٢٠إعداد منحة سابقة للمتـأخرات مببلـغ        

ويف هــذه األثنــاء، شــرعت . الــسابقني وحتديــد اهلويــة وإعــادة تأهيــل اجملتمعــات احملليــةاحملــاربني 
ار مبعيـة وكـاالت أخـرى مـن وكـاالت األمـم املتحـدة يف        عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـو       

عمليــة تقيــيم إجــراء وتوقيــت مــدى مالءمــة تنفيــذ األعمــال األوليــة مــع البنــك الــدويل بــشأن   
 .وإعادة التعمرياإلنعاش الحتياجات ملرحلة ما بعد الصراع، تترجم إىل خطوات يف سبيل ل

 
 إجراء تعديالت على وجود األمم املتحدة - ثامنا 
 العنصر العسكري -ألف  

ــوام  - ٨٤ ــوار يف   العنــــصر وصــــل قــ ــدة يف كــــوت ديفــ ــم املتحــ ــة األمــ العــــسكري لعمليــ
ــسان ٢٠ ــل /نيـ ــشمل  ٨ ٠٥٠ إىل ٢٠٠٧أبريـ ــا يـ ــردا، مبـ ــديا و٧ ٧٥٨ فـ ــا ١٩٣  جنـ  مراقبـ

وتـشكل هـذه القـوات      .  فـردا  ٨ ١١٥يبلـغ   سـقف مـأذون     دون   ضابط ركن،    ٩٩عسكريا و   
، بينمـا نـشرت كتيبتـان يف        )الـشرقي والغـريب   ( يف القطـاعني      كتيبة، نشر منها تسع كتائب     ١١

ة وسرية نقل واحدة وسـرية قـوات خاصـة    يوتتوىل وحدة طريان وثالث سرايا هندس   . أبيدجان
 سـرية مـشاة     ١٤وجرى نـشر مـا جمموعـه        . تزويد القوة بالقدرة التمكينية واالحتياط التشغيلي     

لـذي ميثـل املنطقـة األكثـر صـعوبة؛ كمـا جـرى        خفيفة و ثالث سرايا آلية يف القطـاع الغـريب، ا    
.  ســرايا مــشاة خفيفــة وســرية مدرعــة واحــدة ووحــدة الطــريان يف القطــاع الــشرقي   ١٠نــشر 

 فـردا يتولـون تقـدمي       ٢٧٩الفرعية اليت تتألف من     جمموعة األمن   ويضم العنصر العسكري أيضا     
احلكومـة وأعـضاء اللجنـة      ماركوسـي وأعـضاء      - اخلدمات األمنية إىل املوقعني على اتفاق لينـا       

 .االنتخابية واملمثل السامي لالنتخابات

واستنادا إىل اآلراء اليت أعربت عنها الـسلطات اإليفواريـة، يوصـى بـأال تـشرع عمليـة                   - ٨٥
وبـاملوازاة مـع    . التـدرجيي يف هـذه املرحلـة      االنسحاب  األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف عملية        
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 الثقة، سيجري إعـادة نـشر القـوات املوجـودة يف املنطقـة مـن أجـل                  اإلزالة التدرجيية ملنطقة بناء   
دعم اضطالع مركز القيادة املتكاملة باملهام الرئيسية اليت يـنص عليهـا اتفـاق واغـادوغو، علـى                  

األولويـة لنـشر قـوات يف كـل موقـع      ُتوىل ويف هذا الصدد،   . النحو املبني يف اجلزء السابع أعاله     
مبــا ال يتجــاوز ســرية واحــدة كحــد  كمــا طلــب طرفــا االتفــاق، ، ١٧مــن مواقــع التجميــع الـــ 
، واإلشـراف   )تضم بعض مواقع التجميع أكثر من موقع نزع سـالح         (أقصى، حسب االقتضاء    

وعـالوة علـى ذلـك،      . على عملية نزع السالح والتسريح وختزين األسلحة ودعم تلك العمليـة          
دمـاج أن   إللسالح والتسريح وإعادة ا   إنشاء ستة مواقع إضافية لرتع ا     الطرفني  قد يستلزم طلب    

ــاين       ــة يف كـ ــد عـــسكرية مؤقتـ ــشاء قواعـ ــوار بإنـ ــدة يف كـــوت ديفـ ــم املتحـ ــة األمـ ــوم عمليـ تقـ
ــشمال الغــريب   ــة مهمــة مــساعدة مركــز    . ووانغولودوغــو يف منطقــة ال ــالقوات املتبقي وســتناط ب

د اهلويـة، وإعـادة     القيادة املتكاملة على تأمني العمليات الرئيسية األخرى، من قبيل عمليـة حتديـ            
احلكوميني يف البلد بأسره، والعملية االنتخابية، وتوفري األمن ملقر مركز القيـادة            املسؤولني  نشر  

. يف ياموسوكرو، وتعزيـز عناصـر عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار املنـشورة يف الغـرب                     
قـة مـن فـصيلة واحـدة     وستتألف القوات املتبقية يف املنطقة اليت كانـت تغطيهـا سـابقا منطقـة الث            

 والـيت متتــد علــى طــول اخلــط  ١٧يف كــل مركــز مــن مراكـز املراقبــة البــالغ عــددها  )  فـردا ٣٥(
ستنشر على مقربة من اخلط األخضر لتقـوم مقـام قـوة            )  فرد ٦٠٠(األخضر، ومن ست سرايا     

 .الرد السريع

ــد بأســره دعمــا للمهــام الرئيــ       - ٨٦ ــا ويف البل ــشر غرب سية، وجيــري وضــع خطــط إعــادة الن
ليكـورن، علـى أسـاس حتليـل قـائم علـى املواءمـة بـني         قوة بالتشاور مع مركز القيادة املتكاملة و     

ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار أيــضا باســتعراض أولويــات     . القــوات واملهــام وتقــوم عملي
، بغرض خفـض نطـاق      الطرفني، بالتشاور مع    ةاألمن الفرعي اليت توفرها جمموعة    احلماية األمنية   

م احلماية احلالية من أجل تقدمي دعم فعـال يف جمـال محايـة أعـضاء احلكومـة احلـاليني الـذين                      مها
 .يطلبون احلماية وتلبية األولويات األخرى املتعلقة بالبعثة

ونــشر دمــاج إلحاملــا تكتمــل عمليــة نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة ا  ويوصــى بأنــه  - ٨٧
يف غــضون الثالثــة أشــهر القادمــة، جتــري رمبــا اإلدارة احلكوميــة مــن جديــد عــرب البلــد بأســره، 

يلزمهـا مـن مـوارد       عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار استعراضا ملستوى قواهتا وأن حتدد ما           
غـري أن أي خفـض ملـستوى القـوات جيـرى باالسـتناد إىل           . ملهـام املتبقيـة   اعسكرية لـدعم إجنـاز      

تكفـي  قـوات  للعلـى مـستويات   بقـاء  اإلذلك االستعراض ينبغـي أن يأخـذ يف االعتبـار ضـرورة          
ــال     ــى حنــو فع ــة عل ــة االنتخابي ــأمني العملي ــاز وســيمثل . لت ــية  إجن ــات الرئاس ــصيب االنتخاب وتن

انـسحاب عمليـة األمـم املتحـدة يف     املعيارين الرئيسيني املتتـاليني لإليـذان ببـدء      احلكومة املنتخبة   
، إىل غايـة    أخـرى ترة سـتة أشـهر      لفالبعثة  ويف هذه األثناء، أوصي بتمديد والية       . كوت ديفوار 
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ســبتمرب /وسيتــضمن تقريــري القــادم، الــذي ســيقدم يف أيلــول . ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول
دمـاج  إل، تقييما للتقدم احملـرز صـوب إكمـال عمليـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة ا                   ٢٠٠٧

تعلــق اإلدارة احلكوميـة مـن جديـد يف البلـد قاطبـة، كمـا سـيقدم توصـيات فيمـا ي         إعـادة نـشر   و
 .القوة العسكرية وقوة الشرطة بالبعثةمبستوى 

 
 عنصر الشرطة -باء  

 ١ ١٥٧  عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــواريبلــغ قــوام عنــصر الــشرطة احلــايل يف - ٨٨
وحـدات شـرطة مـشكّلة، مقابـل     سـت   فـردا يف  ٧٤٩ وضـباط شـرطة      ٤٠٨فردا، مـن بينـهم      

 ١٩وينشر أفراد شـرطة األمـم املتحـدة يف          . شرطة من أفراد ال    فرد ١ ٢٠٠قوام مأذون به يبلغ     
وتنــشر وحــدتان مــن وحــدات الــشرطة املــشكّلة يف أبيــدجان، وأربــع     .موقعــا يف أحنــاء البلــد 

ــو، وياموســوكرو   ــوا، وغويغل ــواكي، ودال وتتركــز املهمــة األساســية لوحــدات   . وحــدات يف ب
وجتـري وحـدات   . ومرافقهـا  ااملتحـدة ومعـداهت   األمـن ألفـراد األمـم   توفري  الشرطة املشكّلة على    

التجمهـر، بالتعـاون مـع      مـشتركة منتظمـة علـى إدارة الـسيطرة علـى            الشرطة املشكلة تدريبات    
 .لألمم املتحدة وقوة ليكورنالتابعة العسكرية القوات 

يف مـوقعني جديـدين     بعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار           شر عنصر الشرطة    توسين - ٨٩
، وخاصــة تقــدمي املــساعدة يف تــدريب  اغــادوغو لتنفيــذ اتفــاق ومشــاال مــن أجــل تــوفري الــدعم 
ــة يف الــشمال  مــن واحــدة وحــدة شــرطة مــشكلة  ســتنقل وإضــافة إىل ذلــك،  .الــشرطة الوطني

شـرطة  أفراد  ، من أجل توفري األمن للعدد املتزايد من         غريبالشمال  ال، يف   باونديايلبيدجان إىل   أ
وسينـشر يف املنطقـة    .مشـاال مليـة الـذين سينـشرون    الع من أفراد ومعدات    هماألمم املتحدة وغري  

 ضـابطا مـن شـرطة األمـم املتحـدة      ٧٢عـدد يـصل إىل     اليت كانت تغطيها من قبل منطقـة الثقـة          
باحلفـاظ  املتعلقـة   من أجل تقـدمي املـشورة والـدعم لوحـدات الـشرطة املختلطـة يف أداء مهامهـا                   

 املتكاملــة مل يطلــب ســوى ضــابط وعلــى الــرغم مــن أن مركــز القيــادة .علــى القــانون والنظــام
تعـيني  تعتـزم عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار              اتصال واحد مـن شـرطة األمـم املتحـدة،           

مخسة ضـباط مـن شـرطة األمـم املتحـدة يف املركـز، يف ضـوء املهـام ذات الـصلة والـيت تتجـاوز                 
ألمـم املتحـدة   وسـيوفر ضـباط شـرطة ا       .االتصال لتشمل تقدمي املشورة بشأن املـسائل الـشرطية        

 فـرد   ٦٠٠  عـددهم  الـشرطة البـالغ   ملساعدي  املنتشرين مشايل البلد املزيد من التدريب والتوجيه        
 ىحـديثا مـن القـو     ملتدريب الشرطة اجملندين    يقدمون التدريب أيضا    س موقعا، و  ٥٤املنتشرين يف   

 .الطرفنياجلديدة بناء على طلب 
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 املدين العنصر -يم ج 
ــق بالعنــص  - ٩٠ ــشمال والغــرب     فيمــا يتعل ــراد يف ال ــد مــن األف ــة املزي ــشر البعث ــدين، ستن ر امل

هـاتني   إدارة الدولـة يف      اإلدمـاج، وإعـادة نـشر     ملساعدة برنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة        
تنفيـذ برنـامج نـزع الـسالح        لـدعم   خلية متكاملة   تشترك  وعالوة على ذلك، سوف      .املنطقتني

رتع الـسالح والتـسريح وإعـادة       لـ تخطـيط   القع مع خلية    يف نفس املو  اإلدماج  والتسريح وإعادة   
 .القيادة املتكاملة يف ياموسوكرواإلدماج التابعة ملركز 

عمليــة لاألمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار  دعــم مؤســسات منظومــة ومــن أجــل كفالــة  - ٩١
ت مهامها املدنيـة ذا   عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       ، ستنسق   كفاءةالسالم بطريقة أكثر    

وقـد حتقـق    . مـن أجـل ضـمان التخطـيط املتكامـل     ،الصلة مع مهام فريق األمم املتحدة القطري     
ــة بــني قــسم حقــوق اإلنــسان  املواءمــة  هبالفعــل تقــدم كــبري يف هــذ   .والفريــق القطــريبالعملي

وفـريوس نقـص   والـشؤون اجلنـسانية    حتديد اهلويـة  التزامنوتشمل اجملاالت الرئيسية اليت يلزمها    
 .اإلعالماإليدز و/لبشريةاملناعة ا

بيئة ميكن فيها تعزيز الشراكات بني منظمات اإلغاثة والتنميـة          واغادوغو  اتفاق  يهيئ  و - ٩٢
وتـشمل جمـاالت األولويـة الـيت         .وزيـادة املـوارد إىل احلـد األقـصى املمكـن          االتساق  بغية كفالة   
األساســية اكــل واهلياملــساكن والطــرق واجلــسور الــشراكات إصــالح هــذه تكــوين ميكــن فيهــا 

ويقـوم برنـامج األمـم       .واجملتمـع املـدين   ن احلكوميني احمللـيني     لمديريلالدعم التقين   تقدمي  العامة و 
تقـدمي املـساعدات    يف  هنجهـا   أيـضا مبواءمـة     املتحدة اإلمنائي ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى           

للــشراكات أساســا  ذلــك اإلنــسانية وجهــود اإلنعــاش املبكــر يف فتــرة مــا بعــد األزمــة بوصــف  
اإلدمـاج وإنعـاش    من أجل دعم العملية االنتخابية، ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة              التنفيذية  

 .اجملتمعات احمللية
 

 املسائل املتعلقة بدعم البعثة - تاسعا 
وتكييفهــا حــسب  واملزمعــة وســيجري تقيــيم أنــشطة دعــم البعثــة املتكاملــة احلاليــة        - ٩٣

علـى نطـاق    (االستجابة لألولويات التـشغيلية اإلضـافية واملـتغرية         االقتضاء لكفالة حتديد املهام و    
الرئيـسية تفكيـك نقـاط      الـدعم   وتشمل حتديات    .بصورة منسقة ومثلى  ) منظومة األمم املتحدة  

علــى طــول اخلــط األخــضر، وإنــشاء وإنــشاء مراكــز مراقبــة التفتــيش يف منطقــة الثقــة الــسابقة، 
 .، وأنــشطة الــدعم التــشغيلية ذات الــصلة دمــاجاإلخميمــات لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة   

إىل اجلـزء   عمليـات النـشر     املزمـع ل  تعزيـز   المن أولويات الـدعم الرئيـسية        يظل،  وإضافة إىل ذلك  
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تغطيـة  نطـاق  ع يالبلـد، وتـوفري الـدعم اللوجـسيت للعمليـة االنتخابيـة، ومواصـلة توسـ           الغريب من   
 .إذاعة البعثة دعما حلمالت التوعية

علـــى أســاس مفـــاهيم  بالتفــصيل  املوارد وخطـــط التنفيــذ  املتعلقـــة بــ اآلثــار  وســتحدد   - ٩٤
بيد أنـه مـن املهـم     . املعنيةلربامجلبالنسبة اليت ما زالت تتبلور  الزمنية للتنفيذ   واحلدود  العمليات  

اإلشارة إىل أن منظومة األمم املتحدة، رمبا يتوقع منـها          احلالية،   ،بناء على احلدود الزمنية املؤقتة    
الرئيسية املتزامنة واليت يلزمها كثافة يف املـوارد ممـا قـد يتطلـب زيـادة                الدعم  ستجابة ألنشطة   اال

 .القدرات التشغيلية من املدى القصري حىت املتوسط

 النواحي املالية -عاشرا  
 مبلغــا إمجاليــا قـــدره   ٦١/٢٤٧و بــاء   ٦٠/١٧ قراريهـــابخصــصت اجلمعيــة العامــة     - ٩٥

يف الفتـرة  عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار      اإلنفاق على   جلأ مليون دوالر من     ٤٧٢,٩
وســــتدعم املــــوارد اإلمجاليــــة . ٢٠٠٧يونيــــه / حزيــــران٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليــــه /متــــوز ١مــــن 

مـن أفـراد شـرطة األمـم املتحـدة       ٤٥٠عـسكريا و  فردا   ٨ ١١٥تغطية تكاليف   للبعثة   املعتمدة
) ٢٠٠٥ (١٦٠٩لـس األمـن يف قراريـه         جم مأذن هبـ  الـذين   املـشكلة،   من أفراد الشرطة     ٧٥٠ و
 ).٢٠٠٦ (١٦٨٢ و

ى ، سـتلبّ  أعـاله  ٥٦ويف حالة موافقـة جملـس األمـن علـى مقترحـايت الـواردة يف الفقـرة                   - ٩٦
ــوارد     ــن امل ــئة م ــيت       االحتياجــات الناش ــوارد ال ــة وامل ــة للبعث ــوارد احلالي ــن خــالل اســتخدام امل م

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١ستخصصها اجلمعية العامة للفترة من 

، بلغ جمموع االشتراكات املقررة غـري املـسددة    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف   - ٩٧
غري املـسددة  وبلغ جمموع االشتراكات املقررة  .  مليون دوالر٩٠,٤ للعمليةللحساب اخلاص 

ديد تكـاليف   ومت تـس   . مليـون دوالر   ١ ٧٦٠حىت ذلك التاريخ جلميع عمليـات حفـظ الـسالم           
 كـــانون  ٣١  و٢٠٠٧فربايـــر  / شـــباط ٢٨القـــوات واملعـــدات اململوكـــة للوحـــدات لغايـــة     

 . على التوايل٢٠٠٦ديسمرب /األول
 

 مالحظات -حادي عشر  
مخـسة اتفاقـات سـالم منـذ     مـا جمموعـه     اناإليفواريـ واغادوغو وقع الطرفان    قبل اتفاق    - ٩٨

تفاقـات إسـهاما كـبريا حنـو حـل بعـض           وأسـهم كـل مـن هـذه اال        . ٢٠٠٢اندالع الصراع عام    
ــواحي ال ــة يف ن ــةاملهم ــذه       .األزم ــدة، يف إطــار ه ــوات احملاي ــك، ســاعدت الق ــى ذل وعــالوة عل

حلـول  غـري أن    . علـى نطـاق كامـل     من العودة إىل األعمال العدائية      الطرفني  االتفاقات، يف منع    
فـألول مـرة منـذ بدايـة      .دفع بعملية الـسالم اإليفواريـة إىل نقطـة حتـول فريـدة       واغادوغو  اتفاق  



S/2007/275  
 

07-33708 33 
 

 .امه بنفـسه ا اختـار رميـسّ مبـساعدة  ا م حـوارا مببـادرة منـه   اناإليفواريـ الطرفـان   ىاألزمة، أجر
إحــراز ا اإلطــار حلـل القــضايا الرئيــسية الــيت أعاقــت  منفــسهالطرفــان وإضـافة إىل ذلــك، وضــع  

احلــوار وأكــدت أحــزاب املعارضــة، الــيت مل تــشترك يف      .عمليــة الــسالم اآلن يف حــىت تقــدم 
كـان  و .مباشرة، أهنا تساند االتفاق بالكامل، وأهنـا فوضـت رئـيس الـوزراء سـورو كـي ميثلـها                  

 اناإليفواريـ الطرفـان  ود بـ ومـن مث،   .أثنـاء احلـوار  يتشاوران معهـا  ر رئيس الوزراء سورو وامليسّ 
تقـود   وأن ترى املؤسسات الوطنيـة واغادوغو بصورة كاملة، املبينة يف اتفاق    تويل زمام العملية    

 .تنفيذهاعملية 

 علــى تعبئــة اإلرادة الــسياسية الــضرورية لتــويل املــسؤولية  نياإليفــواريالطــرفني وأهنــئ  - ٩٩
 .وري علـى دوره التيـسريي الفعـال   ا، وأشيد بـالرئيس كومبـ  االكاملة عن حل األزمة يف بلدمه

ــا أولوســ   ــا ثــابو مب اغون أوباســيوأشــكر أيــضا رئــيس نيجريي يكــي، جنو، ورئــيس جنــوب أفريقي
الكونغـو ساسـو نغيـسو علـى دور الوسـاطة الـذي قـاموا بـه خـالل الـسنوات                     مجهورية  ورئيس  

 .األربع املاضية

 نياإليفـواري الطـرفني   عملية السالم مسؤولية فريدة علـى       تويل زمام األمور يف     فرض  يو -١٠٠
، قــد أحــرزا بدايــة جيــدة يف هــذا الــشأن  و.تنفيــذا كــامال وبــإخالصواغــادوغو لتنفيــذ اتفــاق 

غـري أن األحـداث      .لتنفيـذ الـزمين ل  دول  اجلـ بالوفاء باملواعيد النهائية احلساسة األوىل الواردة يف        
 . عند كـل منعطـف حاسـم    اغري املتوقعة، كما احلال يف مجيع عمليات السالم، ستخترب إرادهتم         

ا ويف هـذ  .عمليـة الـسالم يف مـسارها    إنين أحثهما على أن يظـال علـى ثباهتمـا وعلـى أن يبقيـا                و
،  وإدامتــهااتفــاق واغــادوغوالتوافــق يف اآلراء الــيت ولــدها  اخلــصوص، مــن احملــتم رعايــة روح  

مصاحلة وطنية حقيقية من أجل دعـم البيئـة الـسياسية           العمل على حتقيق    وطين، و إجياد متاسك   و
وإضافة إىل ذلـك، سـيكون مـن الـضروري معاجلـة املـصادر الرئيـسية النعـدام                   .اإلجيابية الناشئة 

علـى  شيات والتحـريض  ي بني السكان، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان وأنشطة املل  األمن
مـن أجـل احلفـاظ علـى بيئـة سياسـية صـحية           مبا يف ذلك مـن جانـب وسـائط اإلعـالم،            العنف،  

 .الطرفنيوعلى الثقة بني 

إذ أن التـأخريات     .لـدعم عمليـة الـسالم     للطـرفني وحـدها     ولن تكفي اإلرادة السياسية      -١٠١
 ،السابقة، وإعـادة بـسط سـلطة الدولـة    املتقاتلة القوات وجتميع يف البدء يف تفكيك امليليشيات،      

أبريـل، قـد   / نيـسان ٢٣جلسات احملاكم املتنقلة، اليت كـان مـن املقـرر أن تبـدأ مجيعهـا يف           بدء  و
قــدرات املؤســسات الــيت تعــاين منــها أكــدت بالفعــل التحــديات الــيت ميكــن أن تــشكلها القيــود 

ــة الوطن ــى ي ــاق عل ــذ االتف ــم املتحــدة      .تنفي ــساعدة األم ــة إىل م ــسلطات اإليفواري ــتحتاج ال وس
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تنفيـذ  املعنيـة ب  والشركاء الدوليني اآلخرين من أجل تطوير قدرات املؤسسات الوطنية الرئيـسية            
 .سيما مركز القيادة املتكاملة املشكل حديثا اتفاق واغادوغو، ال

ائي التفــاق واغــادوغو يكمــن يف قدرتــه علــى حــل وغــين عــن القــول إن االختبــار النــه -١٠٢
حتديــد هويــة الــسكان، مـسألة  ســيما  يف قلـب األزمــة اإليفواريــة، ال الكامنــة املـسائل اجلوهريــة  

ونزع سالح احملاربني، وإعادة توحيد البلد، وبسط سـلطة الدولـة مـن جديـد علـى كافـة أحنـاء         
يترتـب  ة إىل اهنيـار عمليـة الـسالم، ومـا     معاجلة هذه القضايا معاجلة فعالعدم وقد يفضي  .البلد

 .للمنطقة دون اإلقليميةمن عواقب وخيمة، ليس فقط لكوت ديفوار بل أيضا على ذلك 

 الـدوليني لفـتح    اوشـركائهم لكـال الطـرفني اإليفـواريني       اتفاق واغـادوغو فرصـة      يتيح  و -١٠٣
إلجيــاد حــل فني الطــروقــد يكــون هــذا االتفــاق بالفعــل الفرصــة األخــرية أمــام  .صــفحة جديــدة

 .تفادي النكسات وحاالت اجلمـود املطولـة الـيت طـرأت يف املاضـي              ولذا ينبغي    .سلمي لألزمة 
، علـى   ويقوداهناعملية السالم   زمام  اآلن  الطرفان  فيه  يتوىل  ويف ظل الوضع املثايل السائد الذي       

ــه مــع    لــى وجــه وع . تبعــا لــذلكنياإليفــواريالطــرفني اجملتمــع الــدويل أن يكيــف دوره وعالقت
، وهـو العامـل   الطـرفني واإلبقـاء عليهـا بـني    التوافـق يف اآلراء     اخلصوص، من املهم احترام روح      

ويف الوقت نفـسه، يفـرض احلجـم اهلائـل مـن املـوارد               .احلاسم الذي يدفع عملية السالم لألمام     
ة مبــساعدااللتــزام الــيت اســتثمرت بالفعــل يف كــوت ديفــوار علــى الــشركاء الــدوليني يف امليــدان 

كفالـــة إجـــراء مجيـــع العمليـــات الرئيـــسية بطريقـــة تتـــسم بالـــشفافية والتـــوازن الطـــرفني علـــى 
ــاء       .واملــصداقية ــة أثن ــشاركة املؤســسات الدولي ــد م ــدوليون، عن ــشركاء ال ــسع ال ومــن مث، ال ي

 االتفاق، أن يكتفـوا بـأن يكونـوا جمـرد مـراقبني سـلبيني؛ إذ جيـب علـيهم تقـدمي الـدعم                        هاتنفيذ
ويتطلـب   .عملية السالم مبا يتفق مع املعـايري املقبولـة دوليـا      تسيري  بغية كفالة   زمني  الالواملشورة  

الـشركاء  علـى إشـراك   ر وامليّسأحث الطرفني ولذا . الطرفنيذلك إجراء مشاورات منتظمة مع  
 .والتقييمصد يف آلييت الرالدوليني 

تطلبــه الــسلطات ومنظومــة األمــم املتحــدة مــستعدة مــن جانبــها لتقــدمي الــدعم الــذي     -١٠٤
وفريــق األمــم املتحــدة  عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار   وســتظل قــدرات  .اإليفواريــة

القطري لدعم تنفيذ اتفاقات السالم السابقة متاحـة لـدعم املرحلـة اجلديـدة مـن عمليـة الـسالم                 
يـضا  هلـذا الـدعم، ستـساعد أ      منظومة األمـم املتحـدة،      بتوفري  و .سابعا أعاله الفرع  كما ورد يف    

مثـل  بالغـة األمهيـة   صداقية وشفافية عمليـات  والنهوض مبتعزيز قدرات املؤسسات الوطنية    على  
يف منع العملية مـن التـردي       وستساعد  حتديد هوية السكان ونزع السالح وإجراء االنتخابات،        

وستنسق منظومة األمم املتحدة أيضا مع الشركاء الدوليني اآلخرين وتعمل معهـم عـن               .للوراء
 .سابعا أعالهالفرع ملوافقة على التوصيات الواردة يف إىل اولذا أدعو جملس األمن  .كثب
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عمليـة األمــم املتحــدة يف  وختامـا، أود أن أعــرب عـن امتنــاين للموظــف املـسؤول عــن     -١٠٥
وأفـراد  السامي لالنتخابات، الـسيد غـريار سـتودمان،         املمثل  السيد أبو موسى، و   كوت ديفوار   

املــدنيني، وأعــضاء فريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى التــزامهم املــستمر  العــسكريني والعمليــة 
وأود أيــضا أن أعــرب عــن امتنــاين للمنظمــات اإلنــسانية واإلمنائيــة، واجلهــات   .بعمليــة الــسالم
عمليـة  أفراد شـرطة يف     بـ بـأفراد عـسكريني و    املـسامهة   تعددة األطراف والبلدان    املاملاحنة الثنائية و  

ــوار األمــم املتحــدة يف كــو  ــسالم يف كــوت     ت ديف ــة ال ــة يف عملي ــى مــسامهتها القيمــة للغاي عل
 .ديفوار
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 املرفق 
 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار  

 ٢٠٠٧مايو / أيار٧قوام القوة العسكرية يف 
        

 البلد
املراقبـــــــــون 
 العسكريون

ــباط  ضــــــــــــــ
 اجملموع اجلنود األركان

وحــــــــــــدات 
ــشرطة  الـــــــــــ

 املشكَّلة
الــــــــــشرطة 

 املدنية

   ١١   ١١ االحتاد الروسي
   ٤   ٤ إثيوبيا

 ٤      األرجنتني
 ٤ ٣٧٥ ١ ٠٦٧ ١ ٠٤٩ ١١ ٧ األردن
   صفر    إسبانيا

   ٢   ٢ إكوادور
 ٦  ٢  صفر ٢ أوروغواي

   ٧  ٢ ٥ أوغندا
   ٢   ٢ أيرلندا

   ١١  ٢ ٩ باراغواي
 ٢ ١٢٥ ١ ١٣٤ ١ ١١٣ ١١ ١٠ باكستان
   ٧  ٣ ٤ الربازيل
   صفر    الربتغال

 ٩ ٢٥٠ ٢ ٧٤٣ ٢ ٧٢٢ ١٠ ١١ بنغالديش
 ٢٨  ٤٣٧ ٤٢٠ ٩ ٨ بنن

   صفر    بوركينا فاسو
   ٢   ٢ بولندا
   صفر   صفر بوليفيا
   صفر   صفر بريو
 ٢١  صفر    تركيا
 ٥  ٣   ٣ تشاد
 ١  ٣٢٥ ٣١٥ ٤ ٦ توغو
   ٧  ٢ ٥ تونس

 ٧  صفر   مجهورية أفريقيا الوسطى
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 البلد
املراقبـــــــــون 
 العسكريون

ــباط  ضــــــــــــــ
 اجملموع اجلنود األركان

وحــــــــــــدات 
ــشرطة  الـــــــــــ

 املشكَّلة
الــــــــــشرطة 

 املدنية

   ٣  ٢ ١ مجهورية ترتانيا املتحدة
   ٤   ٤ اجلمهورية الدومينيكية

 ٣٩  صفر    جيبويت
 ١٥      رواندا
   ٧   ٧ رومانيا
   ٢   ٢ زامبيا

   ٢   ٢ زمبابوي
   صفر    سري النكا
 ١  ٣   ٣ السلفادور
 ٥٨  ٣٣٨ ٣٢٢ ٨ ٨ السنغال
 ٢      سويسرا
   ٣   ٣ صربيا
   ٤   ٤ الصني
   ٣   ٣ غامبيا
 ١  ٥٤٤ ٥٣١ ٧ ٦ غانا

   ٥   ٥ غواتيماال
   ٣   ٣ غينيا

 ٤  صفر    فانواتو
 ١٠  ١٨٦ ١٧٣ ١١ ٢ فرنسا
 ١١  ٨  ٣ ٥ الفلبني

 ٦٢  صفر    الكامريون
   ٣   ٣ كرواتيا
 ٣  صفر    كندا

   صفر   صفر الكونغو
   ٨  ٣ ٥ كينيا
 صفر  صفر    لبنان
 ٦  صفر    غشقرمد

   ٧٣٧ ٧٣٣ ٣ ١ املغرب
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 البلد
املراقبـــــــــون 
 العسكريون

ــباط  ضــــــــــــــ
 اجملموع اجلنود األركان

وحــــــــــــدات 
ــشرطة  الـــــــــــ

 املشكَّلة
الــــــــــشرطة 

 املدنية

   ٣   ٣ مولدوفا
   ٣   ٣ ناميبيا
   ٣   ٣ نيبال
 ٧١  ٣٨٨ ٣٧٩ ٣ ٦ النيجر
 ١٧  ٨   ٨ نيجرييا
 ١١  ٦   ٦ اهلند
 ٢  ٥   ٥ اليمن
 ٤٠٠ ٧٥٠ ٨ ٠٤٣ ٧ ٧٥٧ ٩٤ ١٩٢ اجملموع 
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