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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  احاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هب

  *نسان يف كوت ديفوارتقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإل    

  موجز    
، الذي دعا فيـه     ١٤/١-إعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان د     هذا التقرير مقدم      

بشأن االعتداءات  اً  اجمللس مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم تقرير          
ئاسية وانتهاكات حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار يف سياق صلتها بانتهاء االنتخابات الر           

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ويشمل التقرير األحداث اليت وقعت حىت . ٢٠١٠لعام 
 تشرين ٣١لقد جرت االنتخابات الرئاسية اليت طال انتظارها يف كوت ديفوار يف    
 بعد تأجيلها ست مـرات منـذ عـام          ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨أكتوبر و /األول
شاعت أكتوبر يف جو سلمي وأ    / تشرين األول  ٣١  وبينما جرت اجلولة األوىل يف    . ٢٠٠٥

األمل يف انتهاء األزمة السياسية والعسكرية الطويلة األمد يف البلد، أفسد جولةَ احلسم اليت              
أوصـل البلـد    ني  يف اجلدل واخلطاب السياسي    ٌدنوفمرب تشدُّ / تشرين الثاين  ٢٨جرت يف   

وعقب . حقوق اإلنسان إمجاال  بالتدريج إىل حالة غليان خلفت عواقب وخيمة على حالة          
واجمللس الدستوري عن نتائج متباينة، شـكَّل        لالنتخابات   املستقلة لجنةالإعالن كل من    

بينما سعى لوران غباغبو إىل التشبث بالـسلطة         الرئيس املنتخب أالسان واتارا حكومة،    
  .، ولكن اجملتمع الدويل مل يعترف هبا"حكومة"وعيَّن بدوره 

  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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عـشيةَ   ريج يف تدهور الوضع يف البلد حظر للتجول ليالً فرضُ         وقد ساهم بالتد    
مجاعيت ديوال وباويل اإلثنيـتني مـن التـصويت         املنتمني إىل   منع   جولة احلسم وحماوالتُ  

التخويف الكثرية اليت شهدهتا منطقة وسط الشمال الشرقي اخلاضـعة           وأفعالُ واملخالفاُت
مظـاهرة عامـة    على   إنفاذ القوانني    وظفموعنيف مارسه    القوات اجلديدة وقمعُ  سيطرة  ل

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦يتيني من أجل الدميقراطية والسالم يف ونظمها جتمع اهلوف
وتفاقم هـذا   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨التجمع الحقاً إىل العصيان املدين يف        ودعوةُ

ليشيات ومرتزقـة   يالوضع الذي مل يسبق له مثيل بتجنيد واستخدام مجاعات الشباب وم          
مزعومني، ما تسبب يف عدد من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، كان لبعضها دوافع             

  .إثنية وسياسية وخلفت ضحايا يف اجلانبني، وال سيما يف أوساط أنصار التجمع
 للدولة، وهي هيئة البث اإلذاعي والتلفزيـون        اململوكةالتلفزيون  قناة  وما فتئت     

حترض على الكراهيـة والعنـف، وتـشجع        خر  رسائل متسمة بكره اآل   اإليفوارية، تبث   
وقد أدى الوضع السياسي املتقلب وتـردي  . االنقسام الديين واإلثين بني الشمال واجلنوب    

وعرب احلـدود يف البلـدان      اً  حالة حقوق اإلنسان إىل تشرد اآلالف من اإليفواريني داخلي        
  .السكان االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعلى حقوق اً سلبياً أثراً اجملاورة، وخلَّف

عمل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وأعـاق    اً  وعرقل معسكر غباغبو مرار     
حريتها يف التنقل مبا يف ذلك احملاوالت اليت قامت هبا شعبة حقوق اإلنسان للتحقيـق يف                

قـرب  (وإيـسيا   ) قرب ديفو (والكوتا  ) أبيدجان(ادعاءات بشأن مقابر مجاعية يف آنياما       
وقد منعت هذه العراقيل عملية األمـم       . وانتهاكات أخرى خطرية حلقوق اإلنسان    ) دالوا

املتحدة يف كوت ديفوار من االضطالع بشكل كامل بواليتها يف جمال محايـة املـدنيني،               
  ).٢٠١٠(١٩٣٣و) ٢٠٠٩(١٨٩٤ عليه جملس األمن يف قراريه وذلك على حنو ما نص

مني العام واملفوضة السامية بشدة تـدهور حالـة حقـوق           وقد أدان كل من األ      
 املفوضة السامية رسائل فردية إىل السيد غباغبو وثالثة         وجهت. اإلنسان يف كوت ديفوار   

املـدنيني   مايـة حبقادة عسكريني ذوي رتب عليا لتذكريهم مبا يقع عليهم مـن التـزام              
القانون اإلنساين الـدويل   خمالفاتومبسؤوليتهم الشخصية عن انتهاكات حقوق اإلنسان و 

كما أعرب عدة خرباء تابعني     . اليت يرتكبها أفراد قوات األمن اخلاضعة لقيادهتم ومراقبتهم       
لألمم املتحدة ومكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن قلقهم بشأن ما ُيرتكَـب    

  .من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف البلد
ي الذي يدخل اآلن شهره الثالث، فإن حالة حقوق اإلنسان للمأزق السياساً ونظر  

 شخص منذ بدء األزمـة،  ٣٠٠وقد تأكد مقتل قرابة   . يف كوت ديفوار ما فتئت تتزعزع     
وترد تقارير متواصلة بشأن حاالت االختطاف واالحتجاز غري القانوين واالعتداءات على           

هتم والتمـاس اللجـوء يف    شخص إىل اهلرب من بيو٣٥ ٠٠٠واضطر أكثر من    . املدنيني
ـ     . أماكن أخرى، مبا يف ذلك البلدان اجملاورة       مـن الـشباب    اً  ومثة تقارير مفادها أن آالف
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طاب الكراهيـة   خلترويج  الويبقى  . لرتاع عنيف اً  وُيسلَّحون، رمبا استعداد  اً  ُيجنَّدون قسر 
من وسائل كسب الرزق،    ل تعطيل   ومورس. والعنف عرب وسائط اإلعالم مصدر قلق بالغ      

البلـد  اليت تدعو إىل العصيان املدين ووقف العمل على نطاق          " البلد الشبح " عملية   خالل
شديدة على إمكانية االلتحاق بالتعليم والتمتع بـاحلقوق االقتـصادية          اً  قيودأوجد  ،  كله

ويف الوقت ذاته، قيدت عرقلة عملية األمم املتحـدة يف كـوت            . واالجتماعية األساسية 
 التحقق من املدى واحلجم الكاملني النتهاكات حقوق اإلنسان علـى           ديفوار قدرهتا على  

  .نطاق البلد
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٣٨-٣  ...........................................................لومات أساسيةعم  - ثانياً  

  ٨  ١٢-١٠  .......................حالة حقوق اإلنسان خالل االنتخابات وبعدها  - ألف     
  اتـ قوات الدفاع واألمن وامليليشيانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل  -  باء     
  ٨  ١٤-١٣  ...........................................................املسلحة         
  ٩  ١٥  ........٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦القمع العنيف للمظاهرات يف   -جيم     
  ٩  ١٧-١٦  ..دعوة جتمع اهلوفويتيني من أجل الدميقراطية والسالم إىل العصيان املدين  - دال     
  ١٠  ١٨  ......................................Abobo PK 18اعتداءات حي   -  هاء     
  ١١  ٢٢-١٩  حادث دويكويه والتوتر بني اجملتمعات احمللية يف سياق ما بعد االنتخابات  -  واو     
  ١٢  ٢٣  .........................................التشرد داخلياً وعرب احلدود  - زاي     
  ١٢  ٢٤  .................................دعاءات تتعلق بوجود مقابر مجاعيةا  - حاء     
  ١٣  ٢٥  .............................................استهداف مباين العبادة  - طاء     
  ١٣  ٢٧-٢٦  ....................................................العنف اجلنسي  -  ياء     
  ١٤  ٢٩-٢٨  ...............ائط اإلعالم يف التحريض على الكراهية والعنفدور وس  -كاف     
  ١٥  ٣٤-٣٠  ................جتنيد وتسليح واستخدام الشباب وامليليشيات واملرتزقة  -  الم     
  رة القواتـاحلالة خالل االنتخابات وبعدها يف املنطقة اخلاضعة لسيط  -  ميم     
  ١٧  ٣٨-٣٥  ...........................................................اجلديدة         

  تحدة يف كوت ديفوار وعرقلة أنشطتها يف جمالاهلجمات على عملية األمم امل  - ثالثاً  
  ١٨  ٤١-٣٩  ..................................................................  الرصد     

  ٢٠  ٤٤-٤٢  ..........................اإلجراءات اليت اختذهتا األمم املتحدة واملفوضة السامية  - رابعاً  
  ٢١  ٥١-٤٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - خامساً  

  ٢١  ٤٦-٤٥  ......................................................االستنتاجات  - ألف     
  ٢٢  ٥١-٤٧  ........................................................التوصيات  -  باء     
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  مقدمة  - أوالً  

، الذي دعـا فيـه      ١٤/١-إعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان د     هذا التقرير مقدم      -١
بشأن االعتـداءات   اً  اجمللس مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم تقرير          

وانتهاكات حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار يف سياق صلتها بانتهاء االنتخابات الرئاسـية             
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ير الفترة املمتدة حىت ويشمل التقر. ٢٠١٠ لعام
، عقد جملس حقوق اإلنسان دورة خاصـة        ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف    -٢

استعرض خالهلا حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار عقب إعالن نتائج اجلولة الثانية مـن             
واتسم املأزق السياسي   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨يف  اليت جرت   االنتخابات الرئاسية   

الناجم عن االنتخابات بإفراط أنصار لوران غباغبو، مبن فيهم أفراد قوات األمن املوالون له،              
يف استعمال القوة لقمع املظاهرات العامة وباملضايقة والتخويف وبالتحريض علـى العنـف             

ب وحـاالت   اإلثين والسياسي واالعتقال واالحتجاز التعسفيني والعنف اجلنـسي والتعـذي         
وحسبما أُفيد به، ارتكب أنـصار      . االختفاء القسري وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء      

الرئيس أالسان واتارا خالل االنتخابات وبعدها أفعال املضايقة واالعتداء وإتالف املمتلكات           
ورغم . داخل كوت ديفوار وإىل البلدان اجملاورة     اً  كما ُشرِّد آالف األشخاص قسر    . والنهب

وات اجملتمع الدويل املتكررة إىل السماح حبرية التنقل وبالوصول إىل املدنيني، فقد واصلت             دع
قوات األمن ومجاعات الشباب املتحالفة مع السيد غباغبو إعاقة حركة عملية األمم املتحـدة         

  .يف كوت ديفوار

  معلومات أساسية  -ثانياً   
جو متـسم علـى العمـوم      ويف   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف  اً  جرت أخري   -٣

 أُجِّلـت سـت مـرات منـذ      باهلدوء والسلم االنتخابات الرئاسية اليت طال انتظارها واليت       
خبـصوص  املتصارعة  رغم وجود بعض اخلالفات فيما بني املعسكرات        ، وذلك   ٢٠٠٥ عام

 بـني   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ وقبل إجراء جولة احلسم يف       عملية إحصاء األصوات  
املتزعمني ومها لوران غباغبو، الرئيس املنتهية واليته، وأالسان درامان واتارا، حصل املرشحني 

تشدد ملحوظ يف اجلدل واخلطاب السياسيني بلغ ذروته حبصول عدد من احلـوادث، منـها      
يتيني من أجل الدميقراطية والسالم،     واعتداءات عنيفة على مقر حزب السيد واتارا، جتمع اهلوف        

، وهنب وإتالف ممتلكات من افُترِض أهنم أنصار الـسيد واتـارا يف             )دجانأبي(يف يوفوغون   
  .املنطقة الغربية من البلد، وفرض حظر للتجول عشيةَ اجلولة الثانية من االنتخابات

 ملـدة   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ محلة االنتخابات الرئاسية يف      انطلقتوقد    -٤
ضعها، مضت وبسالسة التجمعات السياسية الـيت       وعمالً مبدونة السلوك اليت مت و     . أسبوعني
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يف سائر أرجـاء البلـد، دون أن تقـع أي           ة  الرئاسملنصب  األربعة عشر   ن  رشحواملعقدها  
واستفاد مجيع املرشحني بشكل متكافئ من وسائط اإلعالم العامة خـالل           . حوادث كربى 

لتخويف والتهديدات  وأُبِلغ عن وقوع بعض احلوادث البسيطة، منها املضايقة وا        . األسبوعني
ولوحظ قيام أنصار السيد غباغبو مبصادرة بطاقات النـاخبني يف          . وحتطيم ملصقات انتخابية  

ويف اجلزء الغريب من البلد، هدد      . بعض مناطق البلد، وال سيما يف املنطقتني الغربية واجلنوبية        
فَع يف الوقت احملدد لرجال     أفراد مجاعات امليليشيات السابقة بعرقلة العملية االنتخابية إذا مل ُتد         

 فرد بدالت إعادة إدماجهم، ومنعوا عقد بعض التجمعات ٢ ٠٠٠ميليشيات سابقني عددهم 
ومشلت املشاكل املالحظة على نطاق البلد نقـص منظمـي          . السياسية يف دويكويه وغيغلو   

اد االقتراع ذوي التدريب اجليد وحاالت تأخر متكررة يف فتح مراكز االقتراع وإيصال مـو             
وقد أدت هذه املشاكل إىل حاالت تأخُّر       . االنتخاب ودفع مرتبات منظمي االقتراع وبدالهتم     

حمبِطة يف جتميع النتائج على الصعيدين احمللي والوطين، يف خضم توتر اجتمـاعي وسياسـي               
  .متزايد

لقد متيزت اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية بنسبة إقبـال مرتفعـة للنـاخبني                -٥
 تنظـيم   عنوشعر املراقبون على العموم بالرضا      .  يف املائة ومبشاركة كبرية للمرأة     ٨٣ بلغت

ـ االنتخابات رغم عدة مشاكل ونواقص لوجستية، ومل ُيبلَغ عن وقوع أي       دث كـبري أو  ح
، أعلنت اللجنة املـستقلة     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ويف  . انتهاك خطري حلقوق اإلنسان   

وضمن املتنافسني الرئيسيني الثالثة، حصل لـوران       . ؤقتة للجولة األوىل  لالنتخابات النتائج امل  
 يف املائـة    ٣٢,٨ يف املائة من األصوات وأالسان درامان واتـارا علـى            ٣٨,٣غباغبو على   

 النتائج املؤقتة اليت أعلنت عنها اللجنة       ومت تأكيد .  يف املائة  ٢٥,٢٤وأونري كونان بيديه على     
، مث صدَّق عليها املمثل اخلـاص  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ي يف وأَعلنها اجمللس الدستور 

وحسبما تقتضيه القوانني االنتخابية، تقرر     . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢لألمني العام يف    
 بني املتنافَسني   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨إجراء جولة ثانية من االنتخابات الرئاسية يف        

  .بو والسيد واتاراالرئيسيَّني، السيد غباغ
اً ، فرض الـرئيس حظـر     ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧وعشيةَ جولة احلسم يف       -٦

ويف اليوم ذاته، أعلنت القوات اجلديـدة يف        . ، وذلك حسب الظاهر ملنع العنف     للتجول ليالً 
، بيان ُبثَّ على تلفزيون املنطقة اجلنوبية قرارها القاضي بعدم إنفاذ حظر التجول يف منطقتها             

يف حني شجبت أحزاب املعارضة السياسية حظر التجول باعتباره وسيلة لزرع اخلـوف يف              
 تـشرين   ١٤وقبل ذلك، كان الرئيس غبـاغبو قـد قـرر يف            . الناخبني ودعت إىل رفعه   

نوفمرب نشر اجليش الوطين يف سائر أرجاء البلد، وذلك بذريعة العجز الواضح ملركـز              /الثاين
  .ري األمن بالقدر الكايف الذي ُيلزِمه به اتفاق واغادوغو السياسيالقيادة املتكاملة عن توف

نوفمرب، أُجريت االنتخابات الرئاسية بنجاح؛ وجتاوزت نسبة       / تشرين الثاين  ٢٨ويف    -٧
 يف املائة، رغم أنه حصلت فوضى يف آخر الـدقائق خبـصوص             ٨١اإلقبال على التصويت    
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 مجاعيت ديوال وباوليه اإلثنيتني من التصويت       وأدت حماوالت متكررة ملنع منتمني إىل     . حصيلته
يف مناطق عدة، من بينها الكوتا وإيسيا وسان بيدرو، إىل مصادمات عنيفة بني أنصار حزب               

يتيني مـن   والسيد غباغبو، حتالف الغالبية الرئاسية، ومؤيدي حزب السيد واتارا، جتمع اهلوف          
أس "بية الرئاسية السيد واتـارا بأنـه        الغالحتالف  ووصف أنصار   . أجل الدميقراطية والسالم  

يشوه مسعته وحيرض على العنف ضـد       اً  ، ونصبوا ملصقات تشنع به وعرضوا شريط      "التمرد
واتسمت بعض الرسائل بالكره السافر لآلخر وأشاعت       . مجاعة ديوال اإلثنية اليت ينتمي إليها     

م التصويت لصاحل الـسيد  ودعت الناس إىل عد   .  بني الشمال واجلنوب   والعرقيةالفُرقة الدينية   
، وإىل منع أنصاره من تنظيم محالت بامسه وإىل التمرد عليهم إذا            "القاتل"واتارا، الذي أمسته    

دعـا أنـصاره إىل     اً  واعتمدت محلة السيد غباغبو شعار    . فاز باجلولة الثانية من االنتخابات    
مرب، تال وزير الداخلية نوف/ تشرين الثاين١٨ويف ". األصلي"لصاحل "  يف املائة١٠٠التصويت "

على شاشة القناة التلفزية التابعة للدولة أدان فيه هذه األفعـال والـتمس مـن               اً  صحفياً  بيان
  .أصحاهبا الكف عن أنشطتهم

نـوفمرب، أغلقـت   / تشرين الثـاين  ٢٧وباإلضافة إىل حظر التجول الذي فُرِض يف          -٨
ية واجلوية والبحرية، اليت أُعيـد   حدود البلد الرب٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢احلكومة يف   
كما قررت احلكومة سحب أفراد قوات الـدفاع        . ديسمرب/ كانون األول  ٦يف  اً  فتحها الحق 

واألمن من مركز القيادة املتكاملة وطلبت من السلطات اإلدارية املنتشرة يف الشمال االنتقال             
  .إىل اجلنوب

 كـانون   ٢النتائج يف   اً  تخابات أخري  اللجنة املستقلة لالن   أعلنتوبعد بعض التأخري،      -٩
 ٥٤,١، حيث أعلنت أن السيد واتارا فاز باالنتخابات الرئاسية بنسبة           ٢٠١٠ديسمرب  /األول

ديـسمرب،  / كانون األول  ٣ويف  .  يف املائة للسيد غباغبو    ٤٥,٩من األصوات مقابل    يف املائة   
 ٥١,٤٥بنسبة  اً   غباغبو فائز   اجمللس الدستوري النتائج اليت أعلنتها اللجنة وأعلن السيدَ        عكس

 يف املائة للسيد واتارا، وذلك بعد إلغاء أصوات سـبع           ٤٨,٥٥يف املائة من األصوات مقابل      
وحبكم دور التصديق املنوط باملمثـل  . مناطق يف الشمال صوتت بأغلبية ساحقة للسيد واتارا    

قلة لالنتخابـات الـيت     اخلاص لألمني العام، فقد صدق على النتائج اليت أعلنتها اللجنة املست          
وحظي تصديق املمثل اخلاص لألمني العام على النتائج باملوافقـة          . أعلنت السيد واتارا فائزاً   

ديسمرب / كانون األول  ٣غري أن اجمللس الدستوري أقام يف       . الكاملة من طرف اجملتمع الدويل    
ارا بدوره رئـيس    وأخطر السيد وات  . مراسيم أداء السيد غباغبو لليمني كرئيس لوالية جديدة       

وشـكَّل اجلانبـان    . ديسمرب بأدائه لليمني كـرئيس    / كانون األول  ٤اجمللس الدستوري يف    
وثبَّت السيد واتارا رئيس الوزراء السابق، غييوم سورو، يف منصبه، بينما عيَّن            . حكومتيهما

وأعلن . يد، هو السيد جيلبري ماري أكيه نغبو، رئيس وزرائه اجلد         جامعياًاً  السيد غباغبو أستاذ  
اجليش تأييده للسيد غباغبو، يف حني ساندت القوات املسلحة التابعة للقوات اجلديدة السيد             

وقد أجج هذا الوضع الذي مل يسبق له مثيل، حيث أدى مرشحان رئاسيان الـيمني               . واتارا
  .كرئيس منتخب، التوتر السياسي يف كوت ديفوار
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  وبعدهاحالة حقوق اإلنسان خالل االنتخابات   - ألف  
 ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧أدت عوامل فرض حظر التجول الذي أُعِلن يف           -١٠

يتيني من أجـل    والغالبية الرئاسية ومؤيدي جتمع اهلوف    حتالف  واملصادمات املتكررة بني أنصار     
 حملاولة  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦الدميقراطية والسالم وقمع أنصار التجمع بعنف يف        

ة عامة إىل وقوع انتهاكات ممنهجة حلقوق اإلنسان تراوحت بني اإلعـدامات            تنظيم مظاهر 
خارج نطاق القضاء والتعذيب واالعتقال واالحتجاز التعسفيني واالختطافـات وحـاالت           

  .املتعمد للممتلكاتواإلتالف لصحفيني، ا اليت مشلتاالختفاء القسري، 
، أُبِلـغ عـن     ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ إىل   ١٥وخالل الفترة املمتدة من       -١١
للتعذيب واملعاملة السيئة، يف حني اعُتِقل واحُتجِـز     اً   شخص ٩٠وتعرض  اً   شخص ١٧٣ مقتل
آخر تعسفاً يف خمتلف مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك مراكز الـشرطة، حيـث    اً   شخص ٤٧١

 فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة        ١٥٠ ٠٠٠اشترط موظفو الشرطة دفع مبلغ مقداره       
وباإلضافة إىل ذلك، أُبِلغ عن     . لإلفراج عن األشخاص املعتقلني   )  دوالر ٣٠٠زهاء  (فريقية  األ

  .خالل هذه الفترةاً  شخص٢٤فقدان أثر 
وسائطُ اإلعالم العامة واخلاصـة الـيت   سوءاً بسبب  حالةَ حقوق اإلنسان    وازدادت  -١٢

بة، معرِّضةً بذلك الوحدة    قسمت احللبة السياسية واالنتخابية إىل قطبني وأشاعت رسائل ملته        
على اإلعمال التام   اً  سلبياً  كما خلَّفت األزمة السياسية املتواصلة أثر     . والوئام الوطنيني للخطر  

للحق يف التعليم يف بعض أرجاء كوت ديفوار، وال سيما يف بواكيه ودالوا وبوندوكو، حيث               
  .ةلِّقت الدراسُع

  الدفاع واألمن وامليليشيات املسلحةانتهاكات حقوق اإلنسان من قبل قوات   -باء   
قمع أفراد من قوات الدفاع واألمن، مبن فيهم منتمون إىل السرية اجلمهورية لألمـن       -١٣

ومركز قيادة العمليات األمنية واحلرس اجلمهوري ولواء مكافحة الشغب ولواء حفظ النظام            
مـون اإلنكليزيـة،    يتكل" مرتزقة"والدرك والبحرية، مبساعدة ميليشيات ومجاعات شباب و      

يتيني من أجل الدميقراطية والسالم، وخباصة من ينتمون منهم إىل مجاعات           وأنصار جتمع اهلوف  
واستعملوا الغاز املسيل للدموع والقنابل اليدويـة والـسواطري         . باوليه اإلثنية، يف عدة مواقع    

كـانون   ١ويف  . والذخرية احلية لقمع مظاهرات نظَّمها ُعـزَّل مـن أنـصار املعاَرضـة            
ديسمرب، وبدعوى القيام بتفتيش عن األسلحة يف مقر حزب جتمـع اجلمهـوريني يف              /األول

واساكارا، يوبوغون، أطلق أفراد من مركز قيادة العمليات األمنية، حسبما أُفيد به، الذخرية             
يتيني مـن أجـل الدميقراطيـة والـسالم         واحلية، فقتلوا ستة أشخاص من أنصار جتمع اهلوف       

واعُتِقل واحُتجِز سبعة أشخاص آخرين من أنـصار التجمـع يف         . آخراً  شخص ١٤ وأصابوا
  .مؤسسة أبيدجان اإلصالحيةيف السجن املدين املركزي، 
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 منتمـون إىل احتـاد      ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٥وحسبما أُفيد به، قام يف        -١٤
ـ               ال الطالب والتالميذ يف كوت ديفوار، مبساعدة من قوات الدفاع واألمـن وبعـض رج

كوكودي يف  شارع  امليليشيات، هبجوم مماثل على مقر احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار يف           
. تعرَّض ثالثة منهم إلصابات خطرية بأعرية نارية      اً   شخص ١١وأصيب يف االعتداء    . أبيدجان

حوايل الرابعة يف أفراد من قوات الدفاع واألمن اً ، أغار جمدد٢٠١١يناير / كانون الثاين٤ويف  
وأطلقوا أعرية نارية وحطمـوا     . على مقر احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار     اً  صف صباح والن

يتيني من أجل الدميقراطيـة     ومن أنصار جتمع اهلوف   اً   شخص ٦٣األبواب واعتقلوا على األقل     
وقُِتل شخص وتعرض أربعة أشخاص إلصابات . والسالم، منهم ستة نساء وعدد من األطفال  

ع املعتقلون رهن االحتجاز يف دائرة الشرطة يف بالتو، مث ُنِقلـوا           وأوِد. خطرية خالل احلادث  
  .يناير/ كانون الثاين١٨يف اً الحقاً وأُفرِج عنهم مجيع. إىل السجن املدين املركزي

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦القمع العنيف للمظاهرات يف   -جيم   
 عنـدما حاولـت     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٦تصاَعد العنف السياسي يف       -١٥

يتيني من أجل الدميقراطية والسالم حشد األنصار من مجيع أرجاء البلـد          وسلطات جتمع اهلوف  
لتنظيم مسرية سلمية صوب أبيدجان لالستيالء على مبىن قناة اإلذاعة والتلفزيون اإليفواريـة             

ملـسرية  الدفاع واألمـن ا   قوات  وقمع أفراد   . لتنصيب املدير العام الذي عينته حكومة واتارا      
ويف . بقوة، وال سيما يف أبيدجان وديفـو وبونـدوكو وتييبيـسو، قـرب ياموسـوكرو              

الدفاع واألمن والقـوات املـسلحة التابعـة    قوات ياموسوكرو، أسفرت مصادمة بني أفراد   
ويف اليوم نفسه، أسفرت مصادمة مماثلة يف فنـدق         . للقوات اجلديدة عن عدة خسائر بشرية     

الدفاع واألمن والقـوات املـسلحة   قوات دجان بني أفراد ـبييف أ) Golf Hotel(ف ـغول
. الدفاع واألمن قوات   قتلى على األقل، منهم ثالثة جنود من         ١٠التابعة للقوات اجلديدة عن     

وعززت القوات املسلحة التابعة للقوات اجلديدة يف بواكيه قواهتا وتقدمت إىل نغاتـاليكرو،             
الدفاع واألمن  لقوات   السابقة، لدرء هجوم حمتمل      قرب ياموسوكرو، يف منطقة إرساء الثقة     

  .من اجلنوب

   إىل العصيان املدينيتيني من أجل الدميقراطية والسالموجتمع اهلوفدعوة   -دال   
 ودعا  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨، اليت أُطِلقت يف     "البلد الشبح "تعرضت عملية     -١٦

 والسالم إىل العصيان املدين يف سائر أرجـاء       يتيني من أجل الدميقراطية   ومن خالهلا جتمع اهلوف   
يناير / كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٨الدفاع واألمن يف الفترة من      قوات  البلد، لقمع شديد من قبل      

الدفاع واألمن الذين شـاركوا     قوات  وضم أفراد   . يف أبيدجان وآبينغورو وآنييبيليربو وغانيوا    
يات األمنية والسرية اجلمهورية لألمن ولواء      من مركز قيادة العمل   اً  يف هذه االنتهاكات جنود   
الدفاع واألمن بعنف احلواجز اليت نصبها أنـصار        ت قوات   وأزال. مكافحة الشغب والبحرية  
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يتيني من أجل الدميقراطية والسالم يف حيي آتيكوبيه وآدجاميه يف أبيـدجان ويف             وجتمع اهلوف 
على مدنيني ُعزل، فقتلوا تسعة     حي ديوالبوغو يف غانيوا، وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي         

ورّداً على ذلك، خـرَّب     . آخراً   شخص ٢١ سنة، وأصابوا    ١٥أشخاص، منهم صيب عمره     
، وهي شـركة خاصـة رفـض        KSمتظاهرون يف غانيوا تسع حافالت تابعة لشركة النقل         

 الدفاعت قوات   وقتل. يتيني من أجل الدميقراطية والسالم    وصاحبها االمتثال لدعوة جتمع اهلوف    
يتيني مـن أجـل     ووخلفت دعوة جتمع اهلوف   . واألمن ثالثة أشخاص آخرين يف آنييبيليكرو     

على احلياة اليومية للمواطنني، وخباصة من يعملون يف قطـاعي       اً  سلبياً  الدميقراطية والسالم أثر  
فقد أُغِلقت عدة مدارس، وُحرِم كثري من املرضى من حقهم األساسـي يف             . الصحة والتعليم 

  . الطبينيالعاملنيطبية بسبب غياب الرعاية ال
وأدت سلبية موظفي إنفاذ القوانني، الذين مل حيموا املدنيني من خمتلف االنتهاكات،              -١٧

كما استعملت اجملتمعـات    . بعض األحياء يف  إىل إنشاء مجاعات الدفاع الذايت لتوفري األمن        
دوات املطبخ وُيعَرف باسم    احمللية نظام إنذار يتمثل يف إحداث ضجيج بالطناجر وغريها من أ          

الـيت ترتكبـها    نتهاكات  االملنع حوادث القتل واالختطاف وغري ذلك من        " عملية الطناجر "
  .من الوكاالت األمنيةا الدفاع واألمن وغريهقوات 

 Abobo PK 18اعتداءات حي   -هاء   

، أغار جنود   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١ و ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧يف    -١٨
، وهو من ضواحي أبيدجان ومعقل ألنـصار  Abobo PK 18الدفاع واألمن على حي وات ق

الرئيس واتارا، حيث اشتبه اجلنود يف وجود أفراد القوات املسلحة التابعة للقوات اجلديـدة              
، اقتحمـوا   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ويف  . املوالني له ) dozos( التقليديني   والصيادين

وقُِتل يف هذه العملية علـى    . ا أعرية نارية طوال الليل واعتقلوا عدة شبان       خاصة وأطلقو اً  بيوت
الدفاع ت قوات ، أغار ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١ويف  . حسبما أُفيد به  اً   شخص ١٨األقل  

وبدعوى البحث عن أسلحة وتفكيك حواجز . Abobo PK 18واألمن مرة أخرى على حي 
ـ    القوات املذكورة   ت  اقتحمالطرق اليت نصبها السكان احملليون،       طلـق  ي ت عدة بيـوت وه

وأشارت املعلومات األولية املستقاة من مصادر خمتلفة إىل        . الرصاص احلي لتخويف السكان   
. الدفاع واألمنقوات ، منهم أربعة أفراد من   على األقل  أنه قُِتل خالل احلادث تسعة أشخاص     

طنيني الشباب يف حي آبوبو آفوكاتييه      يناير، قتل منتمون إىل حركة الو     / كانون الثاين  ١٢ويف  
وكـان حظـر    .  شخصاً ١١، ما رفع حصيلة القتلى إىل ما ال يقل عن           على األقل شخصني  

وجتدر . يناير/ كانون الثاين٩للتجول فرضه السيد غباغبو ساري املفعول يف آبوبو وآنياما منذ 
 Aboboوادث حي ـيف ح بالشرطة حلقتاإلشارة إىل أن طبيعة ودرجة اخلسائر البشرية اليت 

PK 18    اليت تعرض أفرادها يف بعض احلاالت إلصابات بأعرية نارية، تـدل علـى وجـود ،
  .مسلحني بني السكان" مدنيني"



A/HRC/16/79 

11 GE.11-11405 

  حادث دويكويه والتوتر بني اجملتمعات احمللية يف سياق ما بعد االنتخابات  -واو   
ت الرئاسية؛ وأُبِلغ عن عدة     ازداد التوتر بني اجملتمعات خالل فترة التحضري لالنتخابا         -١٩

 واملتصل بالوضع السياسي، وخباصة يف دويكويه يف غرب كـوت           العرقيحاالت من العنف    
، ١٠٠وُجرِح أكثـر مـن      اً   شخص ٣٥يناير، قُِتل على األقل     / كانون الثاين  ٣ويف  . ديفوار

ن  بني ميليشيات مدججة بالسالح تابعة لكل م       عرقييف أعمال عنف    اً   مسكن ٢٣٠وأُحرِق  
ووقع هذا احلادث بعد    . مجاعة ديوال ومجاعة غرييه، ساعدها، حسبما ُزِعم، مرتزقة ليبرييون        

بالرصاص يف كمني نصبته مجاعـة مـن        اً  أن قُِتلت تاجرة أصلها من مجاعة ديوال اإلثنية رمي        
يناير، قاد منـسق    / كانون الثاين  ٩ و ٨ ويومي. مجاعة غرييه نتمني إىل   امل الشبانطرق  القُطّاع  

شؤون اإلنسانية يف كوت ديفوار بعثة مشتركة لوكاالت فريق األمم املتحـدة القطـري،              ال
ضمت شعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، إىل دويكويه ومان 

 والحظت البعثة أن النساء واألطفـال       .آثار املصادمات على الصعيد اإلنساين    ودانانيه لتقييم   
راً، وحددت عدة جماالت للعمل العاجل والفوري، منـها الـصحة وامليـاه             شد تضر هم األ 

  .والصرف الصحي والتغذية وسالمة السكان
 مثـل يف مناطق أخرى عديدة اجملتمعات احمللية أعمال عنف بني وقوع كما أُبِلغ عن    -٢٠

ـ   ) من أبيدجان اً   كيلومتر ٤٠على بعد   (آبينغورو وبوندوكو وبواكيه ودابو      و ودالـوا وديف
وهرييه وإيسيا والكوتـا وأوميـه      ) غرب دويكويه  - جنوباً   كيلومتر ٣٢(وغانيوا وغيغلو   

وسان بيدرو وياموسوكرو وزوينوال،    ) من دالوا اً   كيلومتر ١٣٠على بعد   (وسايووا وسينفرا   
بني منتمني إىل مجاعات بيتيه وغورو وديدا األصلية ومجاعيت باوليه وديوال بـسبب             اندلعت  

اجلماعتني غري  املنتمون إىل   واضطُهد  .  أراضٍ فاقمتها اخلالفات السياسية    لكيةممنازعات على   
  .األصليتني وقُِتل بعضهم لعدم تصويتهم لصاحل السيد غباغبو

وبعد اجلولة الثانية من االنتخابات، ارُتِكبت أفعال مماثلة ضد اجلماعتني املذكورتني             -٢١
علـى  (من مجاعة باوليه اإلثنية من بيمادي       اً   فرد ٩٤أعاله، ما أدى إىل نزوح ما ال يقل عن          

كما أدىل عدة ضحايا وشهود بـشهادات       . والقرى اجملاورة )  كيلومترات من إيسيا   ١٠بعد  
حياء أبيدجان مفادها أن مساكن تعود إىل مشاليني وأشخاص من مجاعة باوليه اإلثنية يف شىت أ          

ألغراض اختطـافهم أو إعـدامهم      لتيسري حتديد قاطنيها    ) B(أو  ) X (اُوِضعت عليها عالمت  
عن وجـود   اً  وكشف نفس الشهود أيض   . خارج نطاق القضاء أو إتالف ممتلكاهتم أو هنبها       

ولذلك، ترك كثري من األشخاص بيوهتم خـشيةَ  .  القضاء عليهميرادقوائم سوداء ألشخاص  
  .التعرض لالنتقام، وظلوا خمتبئني مدة أسابيع

 ١٥على بعـد    (رئاسية صناديق االقتراع يف بولكرو      الغالبية ال حتالف  وحطم أنصار     -٢٢
ويـاوبليكرو  )  كيلومترات من واتيه   ٦على بعد   (ويف سان بيدرو وبيليم     ) من واتيه اً  كيلومتر

ويف بعض احلـاالت،    . وواتيه وبويو )  كيلومترات من واتيه   ١٠على بعد   (شانتييه وكاناكرو   
كمـا  .  ما أدى إىل إلغاء بعض النتائج      عرقلوا مداوالت أعضاء اللجنة املستقلة لالنتخابات،     
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الغالبية الرئاسية الشباب األصليني علـى مـضايقة        حتالف  يف  اً  معروفون جيد زعماء  حرض  
 ١٠ويف بويو، صادر قائد لواء الدرك بطاقات تـصويت          . وختويف موظفي مراكز االقتراع   

ني حقهم يف التصويت    ومل ميارس كثري من الناخبني احملتمل     . ناخبني حمتَملني ادعى أهنم أجانب    
) أوميـه (ودوغبـافال   ) آنيييب(وأُبِلغ عن انتهاكات مماثلة يف آكوبيه       . خشيةَ التعرض لالنتقام  

ون ، حيث نصبت مجاعات امليليشيات وشباب أصلي      )سوبريه(وغادوان وواراغاهيو وباكايو    
  .حواجز ملنع املنتمني إىل اجلماعات غري األصلية من التصويت

  وعرب احلدوداً خليالتشرد دا  -زاي   
يف نـزوح اآلالف مـن   اً تسبب الوضع السياسي السائد يف كوت ديفـوار أيـض        -٢٣

وحسبما أفادت به اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكـاالت         . األشخاص إىل البلدان اجملاورة   
مـا  تسجيل   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٧ مت، لغاية والتابعة لفريق األمم املتحدة القطري،      

 ٩٢ يف توغو و   ١٦٨يف غينيا و  اً   الجئ ٣٤٠ الجئ إيفواري يف ليبرييا و     ٣٢ ٠٠٠قل عن   ي ال
 شخص إىل   ١٣ ٠٠٠ يف غانا، يف حني جلأ ما جمموعه         ١٣ يف بوركينا فاسو و    ١٢يف مايل و  

وأُبِلـغ يف قريـة إيبوكيـه       .  شخص آخر يف مان    ٤ ٠٠٠الكنيسة الكاثوليكية يف دويكويه     
عدد كبري  الداخلي ل تشرد  اليف مقاطعة غران بريييب عن      ) يدروغرب سان ب  اً   كيلومتر ٨٠ حنو(

حتـالف  من املنتمني إىل مجاعة باوليه اإلثنية عِقب هتديدات بالقتل وجهها إليهم شباب من              
 شـخص   ١ ٠٠٠ويف سينفرا، أدت مصادمات إىل تشريد قرابة        . الغالبية الرئاسية يف املنطقة   

 تـشرين   ٢٨ألمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار يف           جلؤوا إىل خميم بانبات التابع لعملية ا      
 كيلومترات من   ٦على بعد   (كوفيكواسيكرو   - ولوحظ تشرد مماثل يف ياكرو    . نوفمرب/الثاين

، من القريـة إىل تييبيـسو        طفالً ١٧٦ امرأة و  ٣٣١، منهم    شخصاً ٨٢٧حيث فر   ) تييبيسو
الـدفاع  قـوات   ديسمرب بني جنـود / كانون األول١٦عقب املصادمة اليت وقعت هناك يف  

  .واألمن والقوات املسلحة التابعة للقوات اجلديدة

  تتعلق بوجود مقابر مجاعيةادعاءات   -حاء   
تلقت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار عدة تقارير بشأن وجود مقابر مجاعيـة                -٢٤

ا يف منطقة كوكـور   (مزعومة يف خمتلف نواحي البلد، وال سيما يف أبيدجان وإيسيا والكوتا            
)  كيلومترات مشـال الكوتـا     ٤(وداهريي  )  كيلومترات من الكوتا   ٤، على بعد    "بوالييه"

وزعم شهود آخرون أنه مت دفن عدة جثث يف فوريـه دي بـانكو يف               ). دالوا(ولوبوديغيا  
، حاول فريق من احملققـني يف انتـهاكات         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف  . أبيدجان

التحقيق يف القتل املزعـوم ملـا        إجراء   عبة حقوق اإلنسان،  حقوق اإلنسان، بقيادة رئيس ش    
 كـانون   ١٨أوِدعت جثثهم، حسبما أُفيـد بـه، يف ندوتريـه يف            اً   شخص ٨٠ و ٦٠ بني

وسبق أن قام مبحاولـة     . إىل مشرحة يف آنياما، قرب أبيدجان     اً  ديسمرب مث ُنِقلت الحق   /األول
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ويف كلتا املرتني، منع جنـود      . ل اخلاص ديسمرب فريق بقيادة املمث   / كانون األول  ٢٠مماثلة يف   
موالون للسيد غباغبو احملققني التابعني لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار من الوصول إىل              

وأوِقف املمثل اخلاص حتت التهديد بالسالح      . املبىن الذي أوِدعت فيه اجلثث حسبما أُفيد به       
واألمن وموظفون إداريون حمليـون     الدفاع  قوات  وأعاق أفراد من    . وأُجرب على االنسحاب  

بطريقة مماثلة حماوالت أخرى قام هبا موظفو عملية األمم املتحدة املعنيون حبقـوق اإلنـسان         
  .للتحقيق يف تقارير بشأن وجود مقابر مجاعية يف الكوتا وإيسيا

  مباين العبادةاستهداف   -طاء   
الدفاع واألمن أربعـة    قوات  ديسمرب، اقتحم أفراد من     / كانون األول  ١٨ و ١٧يف    -٢٥

مساجد يف غران بسام وأبوبو وويليامسفيل، قرب أبيدجان، أثناء صالة اجلمعة، فتـسببوا يف           
ويف غران بسام، اقتحمت جمموعة من     . آخراً   شخص ٢٧مقتل شخص وإصابة ما ال يقل عن        

 كانون  ١٧يوم  اً   ظهر ٥٠/١٢موظفي الشرطة والدرك والبحرية مسجد سيال حوايل الساعة         
. ديسمرب بينما كان اإلمام يلقي خطبة صالة اجلمعة اليت حضرها العديد من املـصلني             /ولاأل

وألقت قوات الدفاع واألمن الغاز املسيل للدموع داخل صحن املسجد، ما بث الـذعر يف               
رم املصلون النار يف مركبة يف ملكية مفـوض الـشرطة           ضورّداً على ذلك، أ   . مجوع املصلني 

وانتقاما، اقتحمت قوات األمن احمللية، يعززها أفراد السرية اجلمهورية         . احمللي وكذلك يف بيته   
خاصة وأطلقوا النار علـى مـدنيني       اً  بيوت لألمن املبعوثون من أبيدجان ويساعدها خمربون،     

ويف اليوم ذاته، أطلـق     . آخراً  وقُِتل شخص وُجرِح حوايل اثين عشر شخص      . بالذخرية احلية 
 لألمن أعرية نارية وألقوا الغاز املسيل للدموع على املـصلني يف            أفراد من السرية اجلمهورية   
وأُبِلغ عن  .  امرأة ١٤نهم  م شخصا،   ١٧قرب أبوبو، فأصابوا     ،٣مسجد احلياة يف أندوكوي     

ويف .  ويف مسجد اهلدى يف ويليامـسفيل Abobo PK 18حوادث مماثلة يف مسجد التقوى يف 
 لألمن املصلني من حضور صالة اجلمعة بإطالق أعرية هذه احلالة، منع أفراد السرية اجلمهورية

والواحـدة ظهـرا،   اً نارية والغاز املسيل للدموع يف حميط املسجد بني الساعة العاشرة صباح 
ديسمرب، هاجم مسلحون، حسبما أُفيد به، كنيسة       / كانون األول  ١٦ويف  . ممتلكاتأتلفوا  و

 ٢٠سيب ومركبة استردها صـاحبها يف       وهربوا حبوا . كاثوليكية يف بانغولو، قرب دويكويه    
  .ديسمرب/كانون األول

  العنف اجلنسي  -ياء   
اليت عنف  أعمال ال  حالة اغتصاب هلا صلة ب     ٢٣فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، ُوثِّقت         -٢٦

ديـسمرب، اغتـصب زوجـةَ      / كانون األول  ٢٤ففي  . مرحلة ما بعد االنتخابات   وقعت يف   
 سنة يف بينونغوسو، قرب مطار أبيدجان،       ٤٤لة عمرها   مسؤول رفيع املستوى يف سلك الدو     

ثالثة أشخاص يف زي مدين مسلحني بالسكاكني والسواطري برفقتهم مجاعة أخـرى مـن              
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وقد اخُتِطفت خارج بيتها وأُِخذت إىل      . الرجال املرتدين للزي العسكري واملسلحني ببنادق     
وقد أحيلت . مة تأييد للسيد غباغبولرفضها اإلدالء بكلاً دغلة قريبة حيث اعُتدي عليها جنسي

  .الضحية إىل هيئة متخصصة لتلقّي املساعدة النفسانية والطبية
 امرأة وفتاة يف دويكويه لالغتصاب      ١٩، تعرضت   ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٤ويف    -٢٧

. اجلماعي من ِقبل رجال ميليشيات مسلحني هدَّدوهن بإحراقهن وهن علـى قيـد احليـاة              
يناير، أعاد أفراد من احلرس اجلمهـوري اعتقـال مناصـر لتجمـع             /لثاين كانون ا  ١٥ ويف
،  سنة، وعذبوه واعتدوا عليـه جنـسياً       ٣٠يتيني من أجل الدميقراطية والسالم، عمره       واهلوف

يناير خالل غارهتم على مقر     / كانون الثاين  ٤الدفاع واألمن يف    قوات  وسبق أن اعتقله أفراد     
ويف الزنزانة، ضـرب    . يناير/ كانون الثاين  ٥أُفرِج عنه يف    احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار و    

اً حىت اخلامسة بعد الظهر مثانية جنود أدخلوا أيض       اً  الضحيةَ واغتصبه من احلادية عشرة صباح     
عِقب بندقيتهم من طراز كاالشنيكوف يف أسته إىل أن وافق على تزويدهم بأمسـاء أنـصار                

ملوظفون الطبيون التابعون لعملية األمم املتحـدة       وعاجله ا . حزب التجمع اآلخرين وعناوينهم   
يناير على مستشفى   / كانون الثاين  ١٦يف كوت ديفوار يف الوحدة الطبية للبعثة قبل إحالته يف           

  .متخصص ليتلقى املساعدة الطبية املناسبة

  دور وسائط اإلعالم يف التحريض على الكراهية والعنف  -كاف   
أتيح هلم على أساس املـساواة       عشر ملنصب الرئاسة     رغم أن كل املرشحني األربعة      -٢٨

وسائط اإلعالم العامة خالل فترة التحضري للجولة األوىل من االنتخابات،          الوصول احلر إىل    
فإن قناة اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية ركزت بشكل رئيسي على أنشطة الـسيد غبـاغبو              

م العامة واخلاصة التدريب األساسي على      ومل توفر وسائط اإلعال   . والسيد بيديه والسيد واتارا   
األصـوات  هذا التقصري يف ارتفاع مـستوى       ومتثلت إحدى نتائج    . التربية املدنية للمواطنني  

جهت هتمة التحيز يف األزمة اإليفوارية إىل وسائط        و. امللغاة يف اجلولة األوىل من االنتخابات     
 االنتخابات املؤقتة اليت أعلنتـها اللجنـة    لنتائجFrance 24عِقب إذاعة قناة اإلعالم األجنبية 

أغلقت حكومة غبـاغبو وسـائط اإلعـالم    ف، Grand Hotelاملستقلة لالنتخابات من فندق 
 بث أجهزة إرسال إذاعـة      متنعاألجنبية وحبست إرسال الرسائل النصية اهلاتفية وحاولت أن         

، اليت اهتمها   )FM(الترددي  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار املنقولة على موجة التضمني           
  .السيد غباغبو وأنصاره بإذاعة رسائل حترض على العنف

وضخمت هذا الوضع اجلديد بوضوح وسائط إعالم عامة وخاصة مأجورة للزعماء             -٢٩
لقطاع وسائط اإلعالم، أال وهـو اجمللـس        م  السياسيني، وذلك يف ظل تغاضي اجلهاز املنظِّ      

محلـة  اً  وباشرت قناة اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية علن     . يالبصر - الوطين لالتصال السمعي  
مكثفة وممنهجة للتحريض على التعصب والكراهية إزاء األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي             
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وميسِّر احلوار اإليفواري وزعماء وأنصار غري حتالف            
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اجلنود املوالون للسيد غباغبو، على التأهب حلـرب        نهم  وموحفزت الناس،   . الغالبية الرئاسية 
لقد حتولت قناة اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية إىل آلة دعائية ملرشح حتالف الغالبيـة              . حمتملة

الرئاسية، حتتكر الفضاء اإلعالمي وتشيع رسائل ملتهبة وخطابات عنيفة وتـدعو الـسكان             
  .لالنفجار قابالًاً بالتايل يف البلد وضع، فأنشأت "مقاومة العدو"اإليفواريني إىل 

  جتنيد وتسليح واستخدام الشباب وامليليشيات واملرتزقة  -الم   
جريت اليت أ ولة  اجللوحظ منحى مقلق حنو عسكرة الشباب يف البلد، وال سيما بعد              -٣٠
فقد جرى جتنيد الشباب يف     . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨النتخابات الرئاسية يف    اسم  حل

املواقع املختلفة، وخباصة يف أبيدجان وبوافليه ودالوا وسان بيدرو ومنطقـة آنيـييب وفـافوا               
تدريب عسكري   إلجراءويف بعض احلاالت، ُجِلبوا، حسبما أُفيد به، إىل أبيدجان          . وزوينوال

" cité verte"سريع يف مراكز معينة، من قبيل قرية آكاكرو يف بينجريفيل ويف املدينة اخلضراء 
كما أُفيَد بأن بعض الشباب اخُتِطفوا وأُِخـذوا        . مسكناً ٢٢٠ لا  ومركز وزاون )وفوغوني(

كدروع بشرية إذا دخلت البلَد قوات اجلماعـة        اً  إىل مراكز التدريب الستعماهلم الحق    اً  قسر
وُوِعد كثري منهم بإدماجهم يف صـفوف قـوات الـشرطة           . االقتصادية لدول غرب أفريقيا   

وهم مسلحون  أُرِسل بعض الشباب الذين أمتوا بالفعل تدريبهم إىل امليدان          و.  النظامية واجليش
. ، بينما احُتِفظ بآخرين يف مراكز التدريب والفنادق ومواقع أخرى         ومرتدون للزي العسكري  

هبا عن وجود   اً  ويف هذا الصدد، تلقت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار معلومات موثوق           
وترتبط مبعسكر الـسيد    " قوات املقاومة وحترير كوت ديفوار     "مجاعة مقاِتلة جديدة تسمى   

دين اجلدد حتمل رقـم تـسجيل       اجلماعة بطاقات مقاتلني للمجن   هذه  وقد أصدرت   . غباغبو
انب املقابل من البطاقة ما نصه      ويوجد على اجل  ". عقيد دجيدجيه غبيازيغبويو  " املدعو   وتوقيع

  ."Nous vaincrons) "سننتصر( و"La Côte d'Ivoire ou la Mort) "كوت ديفوار أو املوت(
باسـم  اً  املعروفة أيض (ومن بني العناصر املزعجة إعادة تنشيط َسرية العقارب اليقظة            -٣١

، إطالق عملية جديدة تسمى حبسب الروايات، وتنوي،   )جبهة حترير املنطقة الوسطى الكربى    
نطقة اخلاضعة لسيطرة القـوات     بواكيه وامل " حترير"من وسط البلد من أجل      " احلرية اخلالدة "

وقد أُطِلقت العملية، حسبما أُفيد به، منـذ مثانيـة أشـهر      . املسلحة التابعة للقوات اجلديدة   
 شاب تتمثل مهمتهم يف التسلل إىل املناطق اخلاضـعة لـسيطرة            ١ ٠٠٠وتتطلب جتنيد حنو    

جلديدة والقوات  القوات اجلديدة ومجع معلومات عن وضع القوات املسلحة التابعة للقوات ا          
وقد ُحدِّد هلذه العملية، اليت ُيقدَّر      . الدفاع واألمن اهلجوم النهائي   قوات  شن  تاحملايدة قبل أن    

 ٧٠ ٠٠٠حـوايل   ( فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية        ٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠أن تكلف   
ويف . ريب منها يف الشمال الشرقي وأربعة يف الشمال الغ        ١٠،   موقعاً ١٤، ما جمموعه    )دوالر

ياموسوكرو، ارتكب أفراد سرية العقارب اليقظة انتهاكات يف حق السكان احملليني يف حـي         
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 أشخاص، من بينهم طفالن، عندما حاول السكان احملليون إزاحتهم          ١٠وأصابوا  . ديوالبوغو
  .من املنطقة لوضع حد هلذه االنتهاكات

 يقودهـا شـارل بوليـه      وتشمل اجلماعات األخرى حركة الوطنيني الشباب، اليت        -٣٢
يقال إن  غوديه، واحتاد الطالب والتالميذ يف كوت ديفوار واملرتزقة الليبرييني املزعومني الذين            

أفراد قوات  وأفاد شهود بوجود مرتزقة مدججني بالسالح بني        .  قد جندهتم  غباغبو" حكومة"
الل املصادمات  ديسمرب، ويف دويكويه خ   / كانون األول  ١٦الدفاع واألمن يف أبيدجان، يوم      

 كانون ١١ يف Abobo PK18 ويف ٢٠١١يناير / كانون الثاين٥اليت وقعت بني اجلماعات يف 
ورّداً على االدعاءات املتعلقة بإشراك مرتزقة ليبرييني يف الرتاع الدائر يف           . ٢٠١١يناير  /الثاين

 بالغـاً ديـسمرب   / كانون األول  ٧البلد، أصدرت رئيسة ليبرييا إيلني جونسون سريليف يف         
وتعمل كل هذه   .  يتورطوا يف األزمة اإليفوارية    أالأحلت فيه على املواطنني الليبرييني      اً  صحفي

الدفاع واألمن، وخباصة احلرس اجلمهوري ومركز      قوات  اجلماعات املقاتلة بشكل وثيق مع      
من وُيستعمل أفرادها يف كثري من األحيان كمخربين مكلفني بتحديد          . قيادة العمليات األمنية  

ميكن حتديد أماكن إقامتهم برموز وعالمـات       الذين   اعتقاهلم أو اختطافهم أو اغتياهلم و      يراد
  .حمددة
وتوافق الشهود يف اإلشارة ضمن حمرِّكي العمليات املذكورة أعاله إىل شارل بليـه               -٣٣

، إىل جانب وزير الداخلية السابق، ديـسرييه        "لشؤون الشباب "غوديه، وزير السيد غباغبو     
رو، وعمدة يوفوغون، بامانا دجيدا، وسياسيني آخرين رفيعي املستوى يف حتالف الغالبية            تاغ

وقيل إن أسلحة متطورة وسواطري وزِّعت بطريقة غري قانونية         . الرئاسية وموظفني عسكريني  
وكشفت تقارير عديدة عن وجود خمابئ لألسلحة يف مواقع خمتلفة يف أبيدجان            . اجملندينعلى  
مسلحني من مجاعات بيتيه وغورو وغرييـه       اً  وأُفيد بأن شبان  . لداخلية من البلد   ا املناطقويف  
متسمة بالعنف ضـد      أفعاالًاً  األصلية وأنصار آخرين لتحالف الغالبية الرئاسية ارتكبو      اً  وديد

  .منتمني إىل مجاعات إثنية أخرى لعدم تصويتهم لصاحل السيد غباغبو
ـ اً   مواطن ١٨ مجاعة من املدنيني املسلحني      يناير، اختطفت / كانون الثاين  ٤ويف    -٣٤ اً مالي

يعملون كمناولني لألمتعة يف حي آدجاميه يف أبيدجان وأخذهتم إىل وجهة جمهولة يف حـي               
وحىت وقت كتابة هذا التقريـر، مل       . تيكساكو على منت مركبتني صغريتني للشحن     -آدجاميه

 ١٢ويف الرابعة بعد الظهر يـوم  . ُتحدَّد ال مالبسات اختفائهم القسري وال أماكن وجودهم   
 ١٩ويف  . يناير، ضربت مجاعة من الوطنيني الشباب ثالثة ماليني حىت املـوت          /كانون الثاين 
يناير، اختطف وضَرب وعذَّب شباب من مجاعة كرومني األصـلية يف قريـة             /كانون الثاين 
هم بـأهنم   سبعة مواطنني ماليني آخرين اهتمـو     ) غرب سان بيدرو  اً   كيلومتر ٣٥(آدجامانيه  
حـديثو العهـد    وأُفرِج يف اليوم ذاته عن هؤالء املاليني، وهم عمال مهـاجرون            . متمردون

  .املنطقةب
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  احلالة خالل االنتخابات وبعدها يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة القوات اجلديدة  -ميم   
رغم أن احلالة كانت أكثر هدوًء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات اجلديدة، فقد               -٣٥

ديسمرب، ورّداً على إلغاء    / كانون األول  ٨ففي  . أُبِلغ عن عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان      
اجمللس الدستوري لألصوات يف سبع مناطق مشالية، أعلنـت مجيـع الـسلطات اإلداريـة               
للمقاطعات املعنية يف بالغ صحفي أن االقتراع كان على العموم ُحّراً ونزيهاً هنـاك رغـم                

ومل تالَحـظ أي  . يت لوحظت يف بعض مراكزه، واليت عوجلـت بـسرعة    احلوادث القليلة ال  
وأُبِلغ عن عدد قليل من انتهاكات حقوق اإلنسان تراوحت بني التهديـدات            . حوادث قتل 

والتخويف واإلخالل البسيط باحلق يف السالمة البدنية واملمتلكات يف املنطقة خالل اجلولـة             
  .نوفمرب/شرين الثاين ت٢٨الثانية من االنتخابات اليت جرت يف 

التابعة اجلبهة الشعبية اإليفوارية وهو ويف بواكيه، تعرض املقر احمللي للحزب احلاكم،          -٣٦
ـ         . للسيد غباغبو، لالعتداء والتخريب    يتيني وكما هنب شبان أُفيد بأهنم ينتمون إىل جتمع اهلوف

ايل، مقار إقامة كل من أجل الدميقراطية والسالم وسووا باألرض يف مان وكوروغو، على التو   
من سيكي بلون بليزي، رئيس اجمللس العام، والنسيين غون كوليبـايل، العمـدة الـسابق               

ويف كوروغو أيـضا،  . لكوروغو، وإيسا ماليك كوليبايل، مدير احلملة الوطنية للسيد غباغبو    
الرئاسية لتحالف الغالبية اً يتيني من أجل الدميقراطية والسالم مناصروضرب أنصار لتجمع اهلوف

وأُبِلغ عن اعتـداءات مماثلـة علـى        . وجردوه من ثيابه عِقب خالف سياسي     اً  مربحاً  ضرب
يتيني من أجل الدميقراطية    وممتلكات مسؤويل حتالف الغالبية الرئاسية قام هبا أنصار جتمع اهلوف         

. والسالم يف بوكاندا ومباهياكرو وتومودي، اليت تقع يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة احلكومـة            
، اقتحم مخسة جنود من القـوات       ) كيلومترات من بواكيه   ٥على بعد   (ويف بن كواسيكرو    

التفتيش عن أسلحة، بيت والدي أحد      ب سيقوموناملسلحة التابعة للقوات اجلديدة، ادَّعوا أهنم       
 فرنـك مـن    ١٣ ٠٠٠ديسمرب وسـرقوا    / كانون األول  ٣يف  ممثلي حتالف الغالبية الرئاسية     

وعاد إىل املرتل ساعتني بعد ذلك سبعة ).  دوالرا٢٦حوايل (الية األفريقية فرنكات اجلماعة امل
أفراد آخرين من القوات املسلحة التابعة للقوات اجلديدة وصادروا أربعـة أكيـاس حتـوي               

وهددوا بأن يعودوا إذا مل يكف ممثل حتالف الغالبية الرئاسية عن الدعوة      .  قميص ١ ٠٠٠ حنو
ويف منطقة بواكيه، اليت هَجرهتا السلطات القضائية احملليـة بعـد           . إىل مناصرة السيد غباغبو   

نوفمرب، اعتقل جنود مـن     / تشرين الثاين  ٢٨إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف        
ثالثة كـامريونيني وأربعـة   (واحتجزوا تعسفاً مواطَنني وتسعة أجانب اً القوات اجلديدة أيض  

  .معسكر غباغبويستخدمهم ه يف أهنم مرتزقة اشُتبِ) غانيني ونيجريي وتوغويل
، منها اعتداءات على بيوت خاصـة وإتـالف         أحداثويف أوديينيه، أُبِلغ عن عدة        -٣٧

وهنب أفراد من القـوات     . ممتلكات عقب إعالن النتائج املؤقتة اليت أفرزت السيد واتارا فائزا         
ه ومقري إقامة كل من املدير احمللي       املسلحة التابعة للقوات اجلديدة مكتب األبرشية يف أودييني       

حلملة حتالف الغالبية الرئاسية يف أوديينيه ومدير آخر حلملة حتـالف الغالبيـة الرئاسـية يف                
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كما حاول أنصار لتحالف الغالبية الرئاسية أن يعتدوا بدنياً على مـدير الثانويـة              . مينينيان
 عضو حملي يف اللجنة املـستقلة       ويف كاين، قرب سيغيال، تعرض    . الرئيسية وقابلة ومدرَسني  

ويف بونا، صادر شـبان     . لالنتخابات ميثل حتالف الغالبية الرئاسية للتخويف والتهديد بالقتل       
يتيني من أجل الدميقراطية والسالم مركبتني مملوكتني ألنصار حتـالف     ومنتمون إىل جتمع اهلوف   

من القوات املـسلحة التابعـة      ديسمرب، صادر أفراد    / كانون األول  ١٧ويف  . الغالبية الرئاسية 
.  شـركة خاصـة  متلكهامركبة  ) من دالوا اً   كيلومتر ٥٣على بعد   (للقوات اجلديدة يف فافوا     

وأعيدت املركبة يومني بعد ذلك إىل صاحبها عِقب تدخُّل موظفي شؤون حقوق اإلنسان يف              
  .عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

اض جنود القوات املسلحة التابعة للقـوات  ديسمرب، خ/ كانون األول١٦ و١٥ويف    -٣٨
الدفاع واألمن يف تييبيسو، وهي بلدة تقع على احلدود بني          قوات  اجلديدة مواجهة عنيفة مع     

الدفاع واألمن تقدُّم   ت قوات   املنطقة اخلاضعة لسيطرة القوات اجلديدة واجلنوب، حيث أوقف       
كان من املخطط أن ينـضموا إىل  والشماليني الذين حاولوا الزحف من بواكيه إىل أبيدجان،     

يتيني من أجل الدميقراطية والسالم ليزحفوا على مكاتب قنـاة          ومناصرين آخرين لتجمع اهلوف   
وجراء املناوشات، قُِتـل ثالثـة أشـخاص        . اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية ويستولوا عليها    

أي مل تـتح    و. نو التابعة للقوات اجلديـدة ومـدنيَّ      من القوات املسلحة  اً   فرد ٢٩ وأصيب
. معلومات خبصوص اخلسائر البشرية يف صفوف أنصار السيد غباغبو العسكريني واملـدنيني           

ـ        / كانون الثاين  ٥ويف   يتيني مـن أجـل     ويناير، هدد نائب الرئيس احمللي لشبيبة جتمع اهلوف
ـ   ) من بواكيه اً   كيلومتر ١٥على بعد   (الدميقراطية والسالم يف دجيبونوا      ى باالعتداء بدنياً عل

اً أعضاء حتالف الغالبية الرئاسية، وال سيما من يعملون منهم يف قطاع التعليم، ما خلَّف أثـر               
وقد تدخَّل الزعماء التقليديون وسلطات     . على متتع التالميذ والطالب حبقهم يف التعليم      اً  خطري

  .القوات اجلديدة للحفاظ على السِّلم والتالحم االجتماعيني يف املنطقة

 على عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وعرقلة أنشطتها          جماتاهل  -ثالثاً   
  يف جمال الرصد

الـدفاع  قوات  عقب املأزق السياسي، بدأت احلكومة اليت شكلها السيد غباغبو و           -٣٩
 عـن واألمن يف عرقلة دوريات عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وإشاعة أخبار زائفـة               

وقـررت  . وات املسلحة التابعة للقوات اجلديدة وبتـسليحها      اها مبساندة الق  تاهتموالعملية،  
العملية، درءاً ملا قد يواجهه موظفوها من هتديدات، أن ترفع مستوى االحتراز األمـين مـن                

ديسمرب، موظفيها غري األساسيني إىل     / كانون األول  ٧لي، يف   الدرجة اثنني إىل ثالثة وأن ُتجْ     
 كـانون  ٣٠ويف .  العمليـة هتديـدات بالقتـل   كما تلقى بعض موظفي   . باجنول يف غامبيا  

ديسمرب، ويف ياموسوكرو، صوَّب مالزم يدعى غوندو ينتمي إىل أكادمييـة تـدريب             /األول
اجليش بندقيته من مسافة قريبة حنو رأس موظف يف عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار     
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املتحدة يف كوت   ويف حادث آخر، تلقى رجل كان يعمل لدى عملية األمم           . بالقتلوهدده  
بالقتل من مسلحني زاروا    اً  ديفوار يف أبيدجان كسائق خالل فترة االنتخابات الرئاسية هتديد        

ويف نفس السياق، منـع  . على حياتهاً إىل االختباء خوف  اً  بيته مرتني منفصلتني؛ وقد جلأ الحق     
يف ها إجازة   موظفةً معنية حبقوق اإلنسان كانت عائدة إىل العمل يف كوت ديفوار بعد قضائ            

الراحة واالستجمام من الدخول يف املطار موظفو إنفاذ القوانني، الذين أزعجوها وأعادوهـا             
وباإلضافة إىل ذلك، جعلت عرقلة أفراد      . بالقوة إىل الطائرة وأجربوها على العودة إىل فرنسا       

ملية األمم  الدفاع واألمن ومجاعات امليليشيات والشباب املوالية للسيد غباغبو حلركة ع         قوات  
املتحدة يف كوت ديفوار ولعملها من الصعب عليها للغاية أداء املهمات املنوطة هبا بفعالية، مبا              

  .يف ذلك التحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان
 إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية     حدث يف أعقاب  ويف خضم املأزق السياسي الذي        -٤٠

ق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار عوائـق           ، تواجه شعبة حقو   ٢٠١٠لعام  
.  التحقق من االدعاءات اخلطرية املتعلقة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان           على صعيد خطرية  

وترفض السلطات احمللية التعاون، وتعيق بالتايل قدرة الشعبة على إجراء حتقيقات شـاملة يف              
 القلق الرئيسية يف صـمت املنظمـات غـري    ويتمثل أحد مصادر . القضايا اليت ُتعَرض عليها   

احلكومية الوطنية وكذلك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إزاء انتهاكات حقـوق اإلنـسان             
  .املأزق السياسي املستمرظل اجلانبني يف  اخلطرية اليت يرتكبها كالً

 كـانون   ١٥وملواجهة هذه الصعوبات، أنـشأت شـعبة حقـوق اإلنـسان يف               -٤١
وتـضم  . فرقة عمل متكاملة لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها        ديسمرب  /األول

 مكونـات أخـرى     ١٠يف جمال حقوق اإلنسان أُِخذوا من الشعبة ومـن          اً   خبري ٩٨الفرقة  
مدنية لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وأربع وكاالت          من الشرطة ومكونات  عسكرية  

وقُسِّمت فرقة العمـل مـن الناحيـة        . وت ديفوار تابعة لفريق األمم املتحدة القُطري يف ك      
غري أن عمل الفرقة يف اجلنـوب       . ُنِشرت يف سائر أرجاء البلد    اً  ميدانياً   فريق ١٢التنظيمية إىل   

ويف . واجه عراقيل على خالف الشمال حيث متكنت من االضطالع بأنشطتها دون معوقات           
، ميكـن   "اخلط األخـضر  "ساعة،   ٢٤السياق ذاته، أنشأت الشعبة خدمة هاتفية على مدار         

ـ    . للضحايا أو الشهود أن ُيبلِّغوا من خالله عن االنتهاكات         إىل اً  وحتول اخلط األخضر الحق
 ساعة ميكن فيه ملوظفي الشعبة وغريها من مكونـات          ٢٤مركز للمكاملات يعمل على مدار      

ات حقـوق   عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار تسجيل االدعاءات الواردة بشأن انتـهاك           
وقـد واصـلت   .  مكاملة يف اليوم٣٠٠ويتلقى املركز أكثر من   . اإلنسان من اجلماهري العامة   

من قبيـل اجلماعـات الدينيـة       (الشعبة التحقق من االدعاءات من خالل الشبكات القائمة         
لتوجيه الدوريات العسكرية التابعة لعملية األمم املتحدة يف        ) واملنظمات غري احلكومية الدولية   

وبالتايل طمأنة اجملتمعات احمللية وتيسري حصول ضـحايا        " املواقع الساخنة "وت ديفوار إىل    ك
ويـشارك  . احلوادث على املساعدة الطبية يف املستشفى املوجود يف مقر عملية األمم املتحدة           
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رئيس الشعبة يف املؤمترات الصحفية اليت تعقدها عملية األمم املتحدة كل مخـيس إلطـالع               
  .اجملتمع الدويل على حالة حقوق اإلنسان يف البلداجلماهري و

  اإلجراءات اليت اختذهتا األمم املتحدة واملفوضة السامية  -رابعاً   
أدان بشدة احلالة املتدهورة حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار كل من األمني العـام                -٤٢

ان ومفوضة األمـم  واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنس        
رسائل فردية إىل السيد غباغبو  السامية   املفوضة   وجهتوقد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

وثالثة موظفني عسكريني موالني له من ذوي الرتب العليا، وهم قائد البحرية وقائد احلـرس               
ؤوليتهم عـن   وذكَّرهتم املفوضة السامية مبس   . اجلمهوري وقائد مركز قيادة العمليات األمنية     

محاية املدنيني وبإمكانية مساءلتهم حبكم القيادة واملراقبة املنوطة هبم عن انتهاكات حقـوق             
. أو وحـدات  اً  اإلنسان اخلطرية اليت ترتكبها قوات الدفاع واألمن اخلاضعة لقيادهتم أفـراد          

 وأعرب مكلفون آخرون بواليات يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة املستشار اخلاص لألمني           
باحلماية مـن اإلبـادة     العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية واملستشار اخلاص لألمني العام املعين           

 واملمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة األطفال والرتاع املسلح واملمثلة اخلاصـة             اجلماعية
سيمة حلقوق  املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع، عن قلقهم العميق إزاء االنتهاكات اجل           

وعالوة على ذلـك،    . اإلنسان اليت ُترَتكَب يف كوت ديفوار منذ إجراء االنتخابات الرئاسية         
أعلن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية نيته إيفاد بعثة تقييم إىل كوت ديفوار لتحدِّد ما               

  .إذا كانت احلالة هناك تربر تدخله
يف حكومة الـسيد غبـاغبو،    " ير الداخلية وز"ديسمرب، نفى   / كانون األول  ٢٠ويف    -٤٣

وذلك يف مؤمتر صحفي ُبثَّ على شاشة قناة التلفزيون العامـة، صـحة التقـارير املتعلقـة            
من قبيل اً شيئبانتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية يف البلد واعترب حصيلة القتلى اليت أفادت هبا     

 فرداً من قوات    ١٤ر السيد واتارا قتلوا     التحيز، قائالً إن املفوضة السامية مل تشر إىل أن أنصا         
ويف اليوم التايل، اعترف السيد غباغبو يف رسالة متلفزة مبا حصل من حوادث   . الدفاع واألمن 

ديسمرب أثناء احملاولة اليت    / كانون األول  ١٦القتل وإحراق املمتلكات وهنبها يف أبيدجان يوم        
وبينما شدد على   . طية والسالم لتنظيم مسرية   يتيني من أجل الدميقرا   وقام هبا أنصار جتمع اهلوف    

أنه الرئيس املنتخب عن جدارة واستحقاق، ملَّح إىل استعداده إلجراء حوار مع السيد واتـارا        
  .واقترح إنشاء جلنة لتقييم أزمة ما بعد االنتخابات تضم أعضاء وطنيني وإقليميني ودوليني

، أنـشأ   ٢٠١١يناير  /ون الثاين  كان ٧ املؤرخ   ٠٦-٢٠١١وباملرسوم الرئاسي رقم      -٤٤
السيد غباغبو جلنة دولية للتقصي واليتها التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة مبرحلة     

دجيـدجي   - وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، أربعة منهم إيفواريـون        . ما بعد االنتخابات  
: ثة أجانب هـم   وثال - كادجو ألفونس ومارك ريشموند وماوا كوليبايل وديربوبا بياتريس       

ويلي روبيا، حمام بوروندي؛ وروبري شارفان، أستاذ قانون فرنسي؛ وجني مارتان مبانبا، وزير     
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وقد أُسنِدت إىل أعضاء اللجنة مسؤولية التحقيق       . سابق لشؤون حقوق اإلنسان يف الكونغو     
ون يف غـض  " حكومة غباغبو "يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحتديد اجلناة وتقدمي تقرير إىل          

  .شهر

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

  االستنتاجات  -ألف   
جولة حسم االنتخابـات الرئاسـية      شاب  عقب جولة أوىل طبعها هدوء نسيب،         -٤٥
، تدهور  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ يف كوت ديفوار، اليت أجريت يف        ٢٠١٠ لعام

صاً منذ منتصف كـانون   شخ٢٧٥فقد قُِتل ما ال يقل عن . حاد يف حالة حقوق اإلنسان   
واقترف أنصار األحزاب السياسية، وخباصة أنـصار حتـالف الغالبيـة           . ديسمرب/األول

الرئاسية، أفعال التخويف واملضايقة وغريها من انتهاكات احلق يف احليـاة ويف الـسالمة              
واستعمل أفراد قوات الـدفاع واألمـن       . البدنية ويف الشعور باألمن واألمان ويف اِمللكية      

قـادوا  بالتـايل   ووالية للسيد غباغبو القوة املفرطة والقاتلة لقمع املعارضني السياسيني،          امل
. من االرتياب واخلوف والقمـع اً أرست مناخالغليان السياسي من إىل حالة  اً  البلد تدرجيي 

وتشري التقارير املتعلقة بتجنيد الشباب وتسليحهم والتجنيد القسري ألشخاص آخـرين           
وع بشرية يف حالة اندالع احلرب وإعادة تنشيط وتسليح خمتلف مجاعات    الستعماهلم كدر 

امليليشيات إىل وجود احتمال قوي بأن تتدهور حالة حقوق اإلنسان يف كـوت ديفـوار        
رغم جهود الوساطة املبذولة من طرف اجملتمع الدويل واالحتـاد األفريقـي واجلماعـة              

  .زمةاالقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إهناء األ
ويشكل املأزق السياسي السائد وإمكانية التدخل العسكري للجماعة االقتصادية           -٤٦

لدول غرب أفريقيا لتنصيب الرئيس الشرعي املنتخب واحتمال استئناف احلرب األهلية           
) ٢٠٠٩(١٨٩٤قد منح جملس األمن يف قراره       و. ماية املدنيني حلاً  حقيقياً  يف البلد هتديد  

 يف الرتاعات املسلحة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار واليـة يف             بشأن محاية املدنيني  
، تتمثـل يف أن     )٢٠١٠(١٩٣٣حو املبيَّن يف قرار اجمللـس       جمال محاية املدنيني، على الن    

ومناطق انتشارها، احلماية للمـدنيني املعرضـني       قدرات هذه العملية    توفر، ضمن حدود    
س باملسؤولية األساسـية املنوطـة بالـسلطات        مباشرةً للعنف البدين، وذلك دون املسا     

يف كـوت ديفـوار     وامتثاالً لذلك القرار، وضعت عملية األمـم املتحـدة          . اإليفوارية
اليت الدروس من النواقص    تنم عن استخالص    واعتمدت استراتيجية شاملة حلماية املدنيني      

كِّلت فرقة  وقد شُ . ٢٠١٠فرباير  / خالل احلوادث العنيفة اليت حصلت يف شباط       لوحظت
عمل بقيادة رئيس شعبة حقوق اإلنسان لصياغة االستراتيجية واإلشراف على تنفيـذها            

غري أنه مل يتم حـىت اآلن تنفيـذ االسـتراتيجية     . على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي    
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بكاملها يف السياق السائد، وذلك ألن أنصار حتالف الغالبية الرئاسية وموظفيه وأفـراد              
واألمن املوالني للسيد غباغبو مينعون بشكل ممنهج عملية األمم املتحدة من           قوات الدفاع   

ومشلت التدابري  . تنفيذ واليتها، مبا يف ذلك االستراتيجية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         
 وموظفيها يف هذا الصدد عرقلة حركة       عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار     املتخذة ضد   

 موظفيها وممتلكاهتا   ضد استباقية وموجهة    هجماتتقييدها وشن   األمم املتحدة يف البلد و    
  . موظفيها لدى وصوهلم إىل املطاروطرد

  التوصيات  -باء   
  .يف ضوء ما ورد أعاله، تقدم املفوضة السامية التوصيات الواردة أدناه  -٤٧

  إىل حكومة كوت ديفوار  -١  
  :توصي املفوضة السامية احلكومة مبا يلي  -٤٨

ذات ي حتقيقات معمقة ومستقلة وحمايدة يف مجيع أعمال العنـف           أن جتر   )أ(  
 السياسية، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان واالعتداءات اخلطرية املرتكَبـة            اخللفية

  خالل الفترة قيد االستعراض، وأن تسائل كل اجلناة؛
  أن تواصل حبثها عن حل سلمي لألزمة إلهناء معاناة السكان املدنيني؛  )ب(  
أن حترص على أن يتلقى ضحايا العنف اجلنسي ما يكفي مـن الـدعم                )ج(  

  .الطيب والنفسي والتعويضات، وأن ُيقدَّم اجلناة إىل العدالة

  يتيني من أجل الدميقراطية والسالموإىل أنصار الرئيس واتارا وجتمع اهلوف  -٢  
ـ           -٤٩  أجـل   يتيني مـن  وتوصي املفوضة السامية أنصار الرئيس واتارا وجتمـع اهلوف

أو غريها من محـالت     " عملية البلد الشبح  " تقوض   أالالدميقراطية والسالم باحلرص على     
التعبئة اجلماعية متتع السكان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، وخباصة 

 األرواح، مثل املستشفيات واملراكـز      للمحافظة على أداء مؤسسات اخلدمات األساسية     
  .الطبية

  إىل لوران غباغبو وأنصاره  -٣  
  :توصي املفوضة السامية لوران غباغبو وأنصاره مبا يلي  -٥٠

أن ينهوا دون تأخري أي انتهاك حلقوق املدنيني يف احلياة والسالمة البدنية              )أ(  
واألمن دون أي متييز على أساس اجلنس أو السن أو األصل اإلثين أو الدين، وأن ميسكوا          

 املساعدة الطبية والقانونية أو التعويضات إىل ضـحايا انتـهاكات          عن إعاقة جهود تقدمي   
  حقوق اإلنسان واالعتداءات؛
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ا من الشركاء يف    أن يراعوا حرية األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وغريمه         )ب(  
 على حنو كامل من أجل إجياد تسوية ناجحة وسلمية          مع هذه اجلهات  التنقل وأن يتعاونوا    

  لألزمة؛
كفوا عن جتنيد وتسليح واستخدام مجاعات الشباب وامليليـشيات         أن ي   )ج(  
  واملرتزقة؛
ياسية واجلماعـات   أن ينهوا مضايقة واضطهاد أنصار األحـزاب الـس          )د(  

   الرأي السياسي أو األصل اإلثين؛األخرى على أساس
  أن يكفوا عن مجيع اإلجراءات غري القانونية ضد املدنيني الُعزَّل؛  )ه(  
اً وا توقف وسائط اإلعالم العامة واخلاصة اليت يسيطر عليها حالي         أن يكفل   )و(  

 أعمال عنف  بوقوعاً  بالغاً   اليت ُتحِدث خطر   املثريةأنصار غباغبو عن إذاعة ونشر الرسائل       
على نطاق واسع وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، ويشمل ذلك ما يستهدف األمـم             

  املتحدة من تلك الرسائل؛
لى الفور مجيع اإلجراءات والبيانات واملؤامرات األخـرى        أن يوقفوا ع    )ز(  

  .اليت حترض قوات األمن على ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

  إىل اجملتمع الدويل  -٤  
  :توصي املفوضة السامية اجملتمع الدويل مبا يلي  -٥١

أن يوفر لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ما يلزم مـن القـدرات                )أ(  
شتباك لتنفذ بإحكام واليتها يف جمال محاية املدنيني املعرضني مباشـرةً للعنـف             وقواعد اال 

  البدين؛
 قيـام أن يواصل مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأن يكفل            )ب(  
حتقيق شامل يف انتهاكات حقوق اإلنسان      بإجراء  صٍّ دولية متثيلية وذات مصداقية      جلنة تق 

ومساءلة مرتكبيها، وأن يواصل العمل من أجل تسوية        اخلطرية املرتكبة يف كوت ديفوار      
  .سلمية لألزمة يف كوت ديفوار

        


