
 

 
 
 
 
 

LLISTAT DE RECURSOS EXTERNS SOBRE COSTA D’IVORI 
 
 
-  Cronologies. En els últims anys hi ha hagut tres moments claus en la història de Costa 
d’Ivori:  
 

• La confusa situació que es va produir l’any 99, amb un cop d’estat durant la 
presidència de Robert Guei. Aquesta situación va desembocar en la celebració de les 
contestades eleccions presidencials del 2000, que va guanyar Laurent Gbagbo. 

• La rebel·lió armada del 2002, que va dividir el país entre nord i sud. El procés de 
pau, encara no consolidat, està obert des del 2003. 

• Les eleccions presidencials del 31 d’octubre (primera volta) i del 28 de novembre 
(segona volta) de 2010 eren les primeres en deu anys, i s’havien postergat sis 
vegades. 

 
Les cronologies de la BBC i Radio France Internacional (multimèdia) són complertes: 
 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12015247 
http://www.rfi.fr/afrique/20101102-cote-ivoire-10-ans-crise 
 
 
- Enllaços Ivorians. Alguns mitjans ivorians segueixen online, puntualment, els 
esdeveniments de Costa d’Ivori. Aquestes són algunes de les més actualitzades: 
 
http://www.abidjan.net/ 
http://www.connectionivoirienne.net/ 
http://fratmat.info/ 
 
Els dos candidats a la segona volta de les presidencials del 28 de novembre tenen la seva 
pròpia pàgina web, on es van penjant les novetats vistes des de cada camp polític: 
 
Laurent Gbagbo: http://gbagbo.ci/ 
Alassane Ouattara: http://www.ado.ci/accueil.php 
 



Des d’un punt de vista més personal, la web de l’escriptor i periodista ivorià Venance 
Konan també és un bon punt d’informació: 
 
http://www.venancekonan.com 
 
 
 
- Informes, dossiers i documents d’interès: 

 
• United States Institute for Peace (USIP): “Persistent challenges for long term peace 

in Côte d’Ivoire”, octubre 2010. Informe previ a les eleccions on s’aclareixen les 
causes de fons del conflicte i els reptes de futur per superar l’enfrontament. L’USIP 
ha publicat també notes de seguiment de les eleccions: 

 
http://www.usip.org/files/resources/PB%2060%20Persistent%20Challenges%20to
%20Long%20Term%20Peace%20in%20Cote%20d'Ivoire.pdf 

 
http://www.usip.org/events/cote-ivoire-and-the-crisis-elections-in-africa 

 
 

• West Africa Network for Peacebuilding  (WANP): “La Còte d’Ivoire, à mi-chemin 
de la sortie de crise”, novembre 2010. Informe publicat després de la primera volta 
de les presidencials que ajuda a clarificar les arrels del conflicte: 

 
http://www.wanep.org/wanep/attachments/article/235/pb_ci_nov10_fr.pdf 

 
 

• Dossier especial sobre les eleccions a Radio France International: 
 

http://www.rfi.fr/afrique/20101027-special-presidentielle-cote-ivoire 
 
 

• Revista Jeune Afrique. Aquesta publicación té un apartat especial a la seva web 
dedicat a Costa d’Ivori: 

 
http://www.jeuneafrique.com/pays/cote_ivoire/cote_ivoire.asp 

 
            A més, cal destacar alguns articles de Jeune Afrique pel seu especial interès: 
 

      - Yahmed, Marwane Ben: “Présidentielle: les deux mondes de Gbagbo et Ouattara”,  
      Jeune Afrique. 27/11/2010. Disponible a:  

 
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2602p022-029.xml0/fmi-         
laurent-gbagbo-islam-cacaopresidentielle-les-deux-mondes-de-gbagbo-et-
ouattara.html 



 
- Olkounlé Yabi, Gilles: “Côte d’Ivoire: réquiem pour la démocratie”, 6/12/2010.  
Disponible a:  

 
 http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJA20101206155153/ 

 
 
- Governs i organitzacions internacionals: 
 

• Documents de NNUU:  

 
- Consell de Seguretat. Comunicat de premsa sobre Costa d’Ivori (SC/10124  

AFR/2082) (17 desembre) 
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10124.doc.htm 
 

- Consell de Seguretat. Comunicat de premsa sobre Costa d’Ivori (SC/10105  
AFR/2079) (16 desembre) 
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sc10105.doc.htm 

 
- Secretari general de l’ONU. Comunicat  (SG/SM/13320 AFR/2080) on el secretari 

general es mostra molt preocupat per l’evolució política postelectoral i n’alerta de les 
conseqüències.  
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13320.doc.htm 

 
- Conferència de premsa del Representant Especial de l’ONU per Costa d’Ivori: 

http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/101025_UNOCI.doc.htm 
 
      -     Pàgina web de la missió del ONU a Costa d’Ivori, l’ONUCI: 
             http://www.onuci.org/ 
 
 

• Documents de la UE: 
 

- Declaració de la  portaveu de l’Alta Representant de la UE, Catherine Ashton, sobre 
la situació a Costa d’Ivori (17 december) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/11857
3.pdf 

 
- Conclusions del Consell d’Europa sobre Costa d’Ivori (13 desembre) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/11844
3.pdf 

 
 
 

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13320.doc.htm
http://www.un.org/News/briefings/docs/2010/101025_UNOCI.doc.htm
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118573.pdf


- Declaració de la  portaveu de l’Alta Representant de la UE, Catherine Ashton, sobre 
la segona volta de les presidencials (1 desembre) 
http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/communique-de-presse-ashton02-
01122010_fr.pdf 

 
- Comunicat de la missió electoral de la UE a Costa d’Ivori (30 Novembre) 

http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/declaration-preliminaire02-cote-
divoire-2010_fr.pdf 

 
 

 
• Altres organitzacions: 

 
 
- Economic Community of West  African States (ECOWAS). Sessió extraordinària 

dels caps d’estat i de govern sobre Costa d’Ivori. (7 de desembre). 
http://www.emansion.gov.lr/doc/20101207_communique_cote_diviore.pdf 

 
- Informe d’Amnistia Internacional, Côte d’Ivoire: Women and girls forgotten 

victims of conflict, 2007 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR31/004/2007/en/6180385b-3ae2-
4e2b-82ba-fdbe5317d12f/afr310042007es.html 

 
- Informe del Consell de Seguretat, Cross-cutting Report. Women, Peace and 

Security, 2010 nº 2, 1 d’octubre 2010. (Avalua els mandats de les operacions de 
pau des del punt de vista de gènere segons el marc de la RCS 1325, entre les quals 
està la UNOCI a Costa d’Ivori ) 
http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.6239031/k.197D/C
rossCutting_Report_No_2brWomen_Peace_and_Securitybr1_October_2010.htm 
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