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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٧.../  
  ساعدة املقدمة إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسانامل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ومعاهـدات           إذ يسترشد   

  حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١ إىل قراري جملس حقـوق اإلنـسان         يضاًوإذ يشري أ    
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

، الذي اعتمده اجمللـس         ١٤/١- إىل قرار جملس حقوق اإلنسان دإ      وإذ يشري كذلك    
 يف دورته االستثنائية بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف          ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف  

 ١٦/٢٥، وقرار اجمللس    ٢٠١٠ عامرئاسية اليت ُنظمت يف     االنتخابات ال كوت ديفوار يف سياق     
 الذي قرر فيه إيفاد جلنة حتقيق دولية مـستقلة للتحقيـق يف             ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥املؤرخ  

الوقائع والظروف احمليطة بادعاءات ارتكاب جتاوزات وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف           
  ، ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ كوت ديفوار عقب االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف

 أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات             وإذ يؤكد   
األساسية الراسخة يف امليثاق واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنـسان            

  الدولية اليت انضمت إليها هذه الدول،
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عزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات       أن من مسؤولية الدول ت     وإذ يؤكد أيضاً    
األساسية، والتحقيق يف ادعاءات انتهاك القانون الدويل، مبا يف ذلك ادعاءات انتهاك قـانون              

  حقوق اإلنسان، وتقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل العدالة، 
عـة  سيما االحتاد األفريقي واجلما     بالدور الذي يؤديه اجملتمع الدويل، ال      وإذ يرحب   

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سعياً إلهناء العنف ووقف االشتباكات واختاذ إجراء لتعزيـز             
  احترام قواعد الدميقراطية وسيادة القانون، ولتحسني حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار،

 بقرار السلطات اإليفوارية دعوة جلنة التحقيق إىل زيـارة كـوت            وإذ يرحب أيضاً    
 يف الوقائع والظروف ذات الصلة باألحداث اليت وقعت عقب االنتخابـات            ديفوار للتحقيق 

  ،٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الرئاسية اليت جرت يف 
ومفوضة األمم املتحدة السامية     )١( إىل التقريرين املقدَمْين من جلنة التحقيق      شريوإذ ي   

  ،١٦/٢٥ يف إطار متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان )٢(حلقوق اإلنسان
 أنه رغم التحسن الكبري يف حالة حقوق اإلنسان وحالة األمـن يف             وإذ يالحظ أيضاً    

  تزال هناك حتديات كبرية، كوت ديفوار، ال
 ٢٠١١مايو  / أيار ٢١ بتنصيب احلسن واتارا رئيساً لكوت ديفوار يف         يرحب  -١  

 ٢٨ جـرت يف     وفقاً إلرادة الشعب اإليفواري اليت عرب عنها يف االنتخابات الرئاسية الـيت           
  اعترف به اجملتمع الدويل؛  وعلى حنو ما٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 اإلهناء الفوري للعنف يف كوت ديفوار، مبـا يف ذلـك العنـف               إىل يدعو  -٢  
املمارس ضد النساء والعنف احمللي الدائر يف بعض مناطق البلد، وإىل احترام مجيـع حقـوق                

  اإلنسان واحلريات األساسية؛
 الوضع اإلنساين على أرض الواقع، ويدعو وكـاالت األمـم            بقلق يالحظ  -٣  

املتحدة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل مواصلة التعاون مع حكومة كوت ديفوار             
من أجل تقدمي الدعم املناسب إىل الالجئني واملشردين داخلياً لتيسري عودهتم اآلمنة والطوعية             

  إىل ديارهم؛
فوار على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات         حكومة كوت دي   حيث  -٤  

سيما باختاذ تدابري ملعاجلة األسباب األساسية النتهاكات حقوق اإلنسان  األساسية للجميع، ال
والتصدي هلا، مثل االحتجاز التعسفي والعنف املمارس حبق النساء واألطفال، ولضمان تقدمي            

لعنف اجلنسي وتوفري سبل اجلرب املناسبة هلم، وتقدمي املساعدة الطبية والنفسية املناسبة لضحايا ا
  املسؤولني عن هذا العنف إىل العدالة؛

__________ 

)١( A/HRC/17/48. 

)٢( A/HRC/17/49. 
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 بتوصيات جلنة التحقيق الدولية اليت أنـشأها جملـس حقـوق            حييط علماً   -٥  
اإلنسان، وبالتدابري اليت اختذهتا كوت ديفوار على أساس سيادي لتنفيذ توصيات اللجنة، على           

  :النحو التايل
إنشاء جلنة للحوار وتقصي احلقائق واملصاحلة تشارك فيها املرأة مـشاركة             )أ(  

  متساوية من أجل تعزيز السلم لشعب كوت ديفورا؛
  مقاضاة املشتبه فيهم أمام احملاكم الوطنية واملدنية والعسكرية؛  )ب(  
  إحالة الوضع يف كوت ديفوار إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛  )ج(  
يق كوت ديفوار على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة          ضمان تصد   )د(  
  الدولية؛

   مبا اضطلعت به جلنة التحقيق من عمل يف إطار تنفيذ واليتها؛يرحب  -٦  
 حكومة كوت ديفوار إىل التعاون مع اجملتمع الدويل علـى حتـسني             يدعو  -٧  

  وضع حقوق اإلنسان وإىل بذل جهود لتنفيذ توصيات جلنة التحقيق؛
 إحالة تقارير جلنة التحقيق ومفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق            يقرر  -٨  

  اإلنسان إىل اجلمعية العامة؛
 توصية اجلمعية العامة بإحالة تقارير جلنة التحقيق إىل مجيع هيئات يقرر أيضاً  -٩  

  األمم املتحدة ذات الصلة؛
ق اإلنـسان يف     إنشاء والية للخبري املستقل املعين حبالة حقـو        يقرر كذلك   -١٠  

كوت ديفوار ملدة عام، يكون مسؤوالً يف إطارها عن مساعدة حكومة كـوت ديفـوار يف               
        متابعة تنفيذ توصيات جلنة التحقيق الدولية ومتابعة تنفيذ قرارات جملس حقـوق اإلنـسان،             

سيما مفوضية حقوق اإلنسان ووكاالت      مبا يف ذلك التوصيات املقدمة للمجتمع الدويل، ال       
  ألمم املتحدة ذات الصلة؛ا

 إىل اخلبري املستقل التعاون مع السلطات اإليفوارية، وأقسام حقـوق           يطلب  -١١  
اإلنسان التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالحتاد األفريقي، وعملية األمـم            

ـ                        ه املتحدة يف كوت ديفوار، وتقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان للنظـر فيـه يف دورت
  التاسعة عشرة؛

 إىل املفوضة السامية أن تقدم للخبري املستقل كل املساعدة الضرورية           يطلب  -١٢  
  اليت تعينه على االضطالع بواليته على حنو كامل؛

جلنة وتفعيل   املفوضة السامية إىل تقدمي املساعدة التقنية الالزمة إلنشاء          يدعو  -١٣  
   كوت ديفوار؛احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة يف
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 بالدول األعضاء يف األمم املتحـدة، يف إطـار التعـاون الـدويل،              يهيب  -١٤  
وبوكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، واملؤسسات املالية الدولية، تقدمي املـساعدة التقنيـة             

  :املناسبة وخدمات بناء القدرات إىل كوت ديفوار، بناء على طلبها، من أجل
اإلنسان، ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإصـالح       تعزيز احترام حقوق      )أ(  

  قطاعي األمن والعدالة، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛
الوطين واملصاحلة الوطنيـة،  إعادة اإلعمار دعم جهود احلكومة فيما يتعلق ب     )ب(  

  سيما آليات العدالة االنتقالية؛ وال
 الدعم إىل عملية األمـم املتحـدة يف          إىل األمني العام مواصلة تقدمي     يطلب  -١٥  

سيما تقدمي املوارد املادية والبشرية إىل قسم حقوق اإلنسان مـن أجـل              كوت ديفوار، ال  
  النهوض بقدرته التنفيذية؛

 إىل املفوضة السامية أن تقدم املساعدة التقنية حلكومة كوت ديفوار           يطلب  -١٦  
سب االقتضاء، لتحديد جماالت املساعدة     وأن تتعاون معها ومع اجلهات الفاعلة األخرى، ح       

  اإلضافية اليت متكّن كوت ديفوار من الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان؛
 إىل املفوضة السامية تقدمي تقرير حمدَّث عن حالة حقوق اإلنسان يف            يطلب  -١٧  

  كوت ديفوار إىل جملس حقوق اإلنسان للنظر فيه يف دورته الثامنة عشرة؛
  . من جدول األعمال١٠البند يف إطار  إبقاء املسألة قيد نظره يقرر  -١٨  

        


