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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول األعمال٤ و٢البندان 
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة 

  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل
 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقـوق          مفوضةتقرير      
  *اإلنسان يف كوت ديفوار

  موجز    
 هذا التقرير معلومات مستكملة عن حالة حقوق اإلنـسان يف كـوت             يتضمن  

الدورة السادسة عشرة جمللـس     إىل   ة السامي ةوضه املف تديفوار منذ التقرير األخري الذي قدم     
فربايـر  /شباط ١ مناليت جرت   غطي األحداث   هو ي ، و )A/HRC/16/79 (حقوق اإلنسان 

 ١٦/٢٥جملس حقوق اإلنـسان  قرار لاً وفقم هذا التقرير  قدَُّيو. ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠ إىل
عن حالة حقوق   لس  سنوي إىل اجمل   تقرير   ميقدتاملفوضة السامية   فيه اجمللس إىل    طلب  الذي  

  .اإلنسان يف كوت ديفوار يف دورته السابعة عشرة
ضـد  اليت تشنها قوات األمـن      اهلجمات املباشرة   تراجع حدة   على الرغم من    و  

 ١١املدنيني بعـض الـشيء منـذ اعتقـال الـرئيس الـسابق لـوران غبـاغبو يف                   
مستقرة، مـع   حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار غري        ما زالت   ،  ٢٠١١ أبريل/نيسان

، واإلفراط  ات بإجراءات موجزة   اإلعدام  تشمل من انتهاكات حقوق اإلنسان   أمناط  وجود  
يف استخدام القوة، وحاالت االختفاء القسري، واالغتصاب، والتعذيب، واملعاملة القاسية          

باإلضـافة إىل ذلـك،     و.  والنهب ني،التعسفيواالحتجازوالالإنسانية واملهينة، واالعتقال

__________ 
  .تأخر تقدمي هذا التقرير   *
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األزمـة الـيت أعقبـت      ب واالقتصاد ككـل     ،طاعات الصحة والزراعة والتعليم   تأثرت ق 
   .االنتخابات، مما أدى إىل تدهور الوضع اإلنساين

بعض أسـوأ    القلق بشكل خاص ألنه شهد       يف اجلزء الغريب من البلد    ويثري الوضع     
اضي املمظامل  إظهار  اجلمود السياسي   وأعاد  . أعمال التخريب انتهاكات حقوق اإلنسان و   

لغباغبو يف املنطقة،   عات العرقية املوالية    الطائفية بني اجلما  الصراعات  تأجيج  اليت سامهت يف    
ن مـن البلـدان     وواملهاجرإيفواريو املناطق الشمالية    ، مبا يف ذلك     توطننيساملمعات  تجمو

سلحة بني القوات اجلديدة وقـوات      املواجهات  تصاعدت امل باإلضافة إىل ذلك،    و. اجملاورة
اتارا صوب أبيدجان وأسفرت عن أزمـة       والقوات املوالية ل  مع حترك   ن املوالية لغباغبو    األم

النعـدام األمـن    اً  نظـر و. حقوق اإلنسان على   اخلطرية   هاآثارهلا   واسعة النطاق إنسانية  
اً استمراركوت ديفوار   قد تواجه   عن اخلوف من االنتقام،       العنف األخرية، فضالً  أعمال  و

  .خلي الدادالتشرحالة يف 
يـسمى   بإنشاء جيش جديد،      مرسوماً اتارارئيس و وقَّع ال ،  مارس/آذار ١٧ويف    

ومع أن  . األمن القوات اجلديدة وقوات الدفاع و     تضمو لكوت ديفوار جلمهورية  ت ا القوا
فـراغ   ، ال يزال هناكسهم إىل حد ما يف استقرار الوضع األمينأ القوات اجلمهورية وجود
وظائفهم يف عدد من منـاطق الغـرب   لالشرطة والدرك فراد أالعديد من بسبب ترك   أمين  

تزامن عالوة على ذلك،    و. وهنبهاالعديد من مراكز الشرطة     بسبب تدمري   ويف أبيدجان، و  
مع أعمال هنب وابتزاز    اً  نوب أيض اجلغرب و المعظم مناطق   لقوات اجلمهورية إىل    ل ا وصو

عن عمليـات     ، فضالً نيعسفيتمع حاالت توقيف واحتجاز     اخلاصة، و ومصادرة لألمالك   
   .فراد من القوات اجلمهوريةأنفذها مجيعها إعدام بإجراءات موجزة، 

العمليات اجلارية على الصعيدين الوطين والدويل، ملعاجلة مـسألة         وسوف تكون     
جلنة وقد تضطلع   . ضمان العدالة واملصاحلة يف كوت ديفوار      أساسية ل  اإلفالت من العقاب  

ـ محلته االنتخابية عن تأسيسها يف  اتارا  والرئيس  اليت أعلن   ملصاحلة  احلوار واحلقيقة وا   دور ب
  .هام يف هذا الصدد
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  مقدمة  -أوالً   
هذا التقرير معلومات مستكملة عن حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفـوار  يتضمن    -١

 حقـوق  الدورة السادسة عشرة جمللـس    إىل   ة السامي ةه املفوض تمنذ التقرير األخري الذي قدم    
 ٣٠فرباير و /شباط ١بني  يف الفترة ما    أحداث  ما جرى من    غطي  يو) A/HRC/16/79(ن  إلنساا

الـذي   جمللس حقوق اإلنـسان      ١٦/٢٥قرار  الب  التقرير عمالً وُيقدَّم هذا   . ٢٠١١مايو  /أيار
عن حالـة حقـوق     اً  إليه يف دورته السابعة عشرة تقرير     قدم  تاملفوضة السامية أن    إىل  طلب  ي

 .يفواراإلنسان يف كوت د

يف اجلهـود   مشاركتها النـشطة    املفوضية  واصلت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     و  -٢
 .منظومة األمم املتحدة لتعزيز محاية املدنيني يف كوت ديفواراليت تبذهلا املتضافرة 

مـساعدة  خط  املتحدة يف كوت ديفوار     عملية األمم   مكون حقوق اإلنسان ل   أنشأ  و  -٣
وقـد تلقـى مركـز      .  عن االنتهاكات   اإلبالغ  ميكن من خالله    ساعة ٢٤على مدار   يعمل  

،  اتـصال ١٢ ٠٠٠، أكثر مـن    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول منذ إنشائه يف    االتصال هذا،   
، وحلقة وصل حيويـة     ظل القيود األمنية الشديدة   يف   جلمع املعلومات وتبني أنه أداة أساسية     

بؤر الـساخنة   الحتديد  من  وق اإلنسان   عنصر حق املساعدة  خط  وقد مكَّن   . لسكان املدنيني با
االنتهاكات عن طريق   احليلولة دون وقوع    االت، إىل   بعض احل يف  أدى،  واملناطق احلساسة، و  

 .اجليش والشرطةمن يفاد الفوري لدوريات اإل

املفوضية وفدت  ألمم املتحدة، أ   ا من جانب نسقة   امل إجراءات االستجابة كجزء من   و  -٤
يفان  إ مساعد األمني العام  برئاسة  ،  أبريل/ نيسان ٩ إىل   ٢الفترة من   إىل كوت ديفوار يف      بعثةً

 مجيع األطـراف  ترالة حقوق اإلنسان يف البلد، وذكّحلاً بعثة تقييم وأجرت ال . سيمونوفيتش
أمهيـة  بقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، و القانون الدويل حل  بواجبها املتمثل يف احترام     

األمني سنحت الفرصة ملساعد    و. الدائملسالم  إلحالل ا لة كشرط مسبق     العدا إىلتقدمي اجلناة   
، انو أهوسـو  ن ج وزير العدل وحقوق اإلنسا   ومع   ،تاراالقاء مع الرئيس احلسن و    لعقد  العام  

عينه لذي   ا دجيدجيآلسيد  السيد سيمونوفيتش مع    كما حتدث    .وزير الصحة أالن كواديو   و
الـسيد  زار  ،  أبريـل / نيـسان  ٥و ٤يف  و. يف حكومتـه  " خارجيـة وزير  "السيد غباغبو   
مـوس، مـدينيت    أاإلغاثة يف حاالت الطوارئ فـالريي       عمليات  منسق  ومعه  سيمونوفيتش،  

بوقـوع  ادعـاءات خطـرية      وردت منهما    واللتنييف جنوب غرب البلد،     مان  دويكوي و 
 .لقانون اإلنساين الدويللقوق اإلنسان وللقانون الدويل حلانتهاكات 

ـ يف نيويـورك، يف  شاركت املفوضة الـسامية،  ،  أبريل/ننيسا ١٣يف  و  -٥ شاورات امل
 تتسم  وشددت على أن كوت ديفوار    . جملس األمن بشأن احلالة يف كوت ديفوار      عقدها   اليت
جـرب   دون أي مساءلة أو      ، مبا يف ذلك التمييز،    تاريخ طويل من انتهاكات حقوق اإلنسان     ب

وهـو أمـر مفقـود    ، فعليـة مـساءلة  تحقق دون ت املصاحلة لنأن  على وشددت. للضرر
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إىل أن جلنة حتقيق دولية أنشأها األمني       اً  وأشارت أيض . منذ عقد من الزمن   ديفوار   كوت يف
إنـشاء  أوصت ب وهلذه االنتهاكات   املزعومني  املرتكبني   ت هوية  حدد ،٢٠٠٤، يف عام    العام

 .حىت اآلن  تنشأ مللمساءلةلآليات 

  معلومات أساسية  - ثانياً  
حالة يف  تصعيد خطري للعنف وتدهور      ب أبريل/نيسان ١١ الفترة اليت سبقت     اتسمت  -٦

القـوات  ، شـنت    مارس/آذار ٢٨يف  و. بالغاًاً  ثري قلق يزال  يال  األمر الذي   حقوق اإلنسان،   
بسرعة حنو اجلزء اجلنـويب مـن البلـد    تقدمت واً عسكرياً هجوماجلمهورية لكوت ديفوار   

اً اليت كانت جـزء   ، مما دفع العناصر املوالية لغباغبو        السواء  على اجلبهتني الشرقية والغربية   من
الفرار بأعـداد كـبرية،     إىل  الشرطة والدرك،   اليت تشمل   ،  السابقة واألمنقوات الدفاع   من  
فيمـا  ،  و إىل االستسالم  ، أ  القوات اجلمهورية لكوت ديفوار     صفوف بعضها إىل انضمام   مع

 .لقتال حىت النهايةا ت عناصر أخرىاختار

زوجته وبعض أفراد والرئيس السابق غباغبو أُلقي القبض على ، أبريل/نيسان ١١يف و  -٧
للحكومـة  له أنفـسهم    العديد من قادة قوات األمن املوالية       فيما سلم   أسرته والعاملني معه،    

، السكانبني  عدد كبري من جنود احلرس اجلمهوري       اختبأ  و. اتاراو بالوالء للرئيس    واوتعهد
ـ      تبينما انسحب ثقيلة،   ومنها أسلحة تهم   أسلح هممعو  اعناصر امليليشيات واملرتزقـة وغريه
ـ   صلت  او، حيث   أبيدجان حي يوبوغون يف     إىلالعناصر املوالية لغباغبو     من  تالقتـال وقام

ـ يف هناية املطاف،    و. السكان املدنيني باستهداف    امليليـشيات واملرتزقـة      عناصـر  تردطُ
اسـتهداف   واصلت غرب كوت ديفوار، حيث      إىل فتراجعت،  مايو/أيار ٤يف  أبيدجان   من

 .السكان املدنيني

ـ مرتبطـة   داخلـي   اقتتال  عمليات  اً  هدت الفترة املشمولة بالتقرير أيض    وش  -٨ الرتاع ب
وهو مجاعة مـسلحة معاديـة      " اخلفيالكوماندو  "  بما يسمى   السلطة واملسؤوليات بني     على

تل إبراهيم كوليبايل، قائـد  ، قُأبريل/يسانن ٢٧يف و. اتاراواملؤيدة لاألخرى لغباغبو، والقوى  
القـوات اجلمهوريـة    و" الكومانـدو اخلفـي   "بني عناصر   يف معركة   ،  "كوماندو اخلفي ال"

 أسرته،  وقد طلبت . حد مؤسسي حركة التمرد يف كوت ديفوار      أعترب  كان يُ و. ديفوار لكوت
 .تهاليت أحاطت بوفااحلقيقية الظروف ملعرفة  ته تشريح جثحبسب التقارير،

دت األزمة اليت أعقبت االنتخابات إىل تدهور خطـري يف احلالـة االجتماعيـة              وأ  -٩
،  عديدة أبيدجان أليام شلَّ احلياة يف    إىل القتال العنيف الذي     اً  واالقتصادية، ويرجع ذلك جزئي   

املاء والغـذاء والـدواء   وليس معهم سوى القليل من  البقاء يف منازهلم إىلمما اضطر السكان    
إغـالق  الوضع بـسبب  هذا وقد تفاقم . الريف ملجأ يفالبحث عن مغادرة املدينة و إىل أو

لبنك املركزي لدول غرب أفريقيـا      اكاتب  مل األمنقوات  عقب اقتحام    رئيسيةلالبنوك ا  بعض
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الزيادة يف أسعار السلع األساسية ومحلة العـصيان املـدين          وقد أدت   .  واحتالهلا أبيدجان يف
شـركات النقـل    والتزمت هبا   هلوفويتيني من أجل الدميقراطية والسالم      جتمع ا دعا إليها    اليت
قـدرة شـرحية   وكذلك إىل احلـد مـن   اإلمدادات على نطاق واسع إىل احلد من     رئيسيةال
فتوقفت ،  شديداًاً   تأثر التعليم والصحة خدمات  تأثرت  و. شراء املواد الغذائية  على  السكان   من

  مـن الغـرب بـسبب   األجزاءيف بعض اً كثريت يف معظم مناطق الشمال وتعطلالدراسة 

 .االشتباكات بني االحتادات الطالبية املتنافسة

ن تشارلز كونان   واملصاحلة وعيَّ واحلقيقة  لحوار  لإنشاء جلنة   عن  اتارا  وأعلن الرئيس   و  -١٠
بشأن عرب عن بعض القلق إزاء عدم التشاور وقد أُ. اهلاً رئيس وزراء سابق، رئيسوهو باين، 
دون حتديد واضح   ملفوضني  اتعيني   العملية من خالل التسريع يف       دفعحماولة   وإزاءللجنة  هذه ا 

 .قانوين لعمل اللجنةالطار لإل أو مختصاصاهتال

 تدهور حالة حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

القـبض  سـبقت   يف الفتـرة الـيت      بشكل كـبري    حقوق اإلنسان   حالة  دهورت  ت  -١١
 عن استخدام مفرط وعشوائي للقوة ضـد املـدنيني          تقاريروقد وردت   . غباغبو السيد على
حاالت اختفـاء   عن  بإجراءات موجزة، و  إعدام  عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو        عنو

 قامت عمليـة    وجنساينوابتزاز وعنف جنسي    تعسفيني  قسري وتعذيب واعتقال واحتجاز     
اليت توصل  النتائج  أهم  ويعرض هذا التقرير    . بالتحقيق فيها حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار      

  .إليها هذا التحقيق

 يف أبوبو يف إطالق نارسبع نساء مقتل   - ألف  

 قتل سبع نـساء يف أبوبـو  محالة حقوق اإلنسان هو على تدهور مثال منوذجي  مثة    -١٢
عنـد  مـارس   / آذار ٣امرأة جتمعن يف     ٣ ٠٠٠إن أكثر من    شهود  قال  و. مارس/ آذار ٣ يف

حنو حمطة السكة   التوجه   كانت تنوي مظاهرة  ر لالنطالق يف    أنادو بوبو أ )دوار (مفترق طرق 
وكان يف املظاهرة نسوة يغـنني ويرقـصن        .  للمطالبة برحيل الرئيس لوران غباغبو     يةاحلديد

الفتة بالفتات، من بينها كما كن يلوحن ،  يف انتظار حترك املظاهرة    وسلمية   ةاحتفاليأجواء   يف
عناصر من قوات   وصل إىل مكان احلادث     للتقارير،   اًووفق. التنحيإىل  دعو الرئيس غباغبو    ت

تابعة للـواء   عربتني مدرعتني إحدامها     و ثالث سيارات دفع رباعي   الدفاع واألمن على منت     
 أدى ممـا  اتعلى املتظـاهر اً النار عشوائيفتح اجلنود ودون سابق إنذار،   الشغب،مكافحة

 تُجرح املستشفى و  إىليف الطريق   ة  توفيت امرأة سابع  مقتل ست نساء على الفور، بينما        إىل
 .اتخريأ نساءعدة 
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يف كوت ديفوار من أن تثبت      حقوق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة       ومتكنت شعبة     -١٣
عناصر قوات الدفاع واألمـن  يف أبوبو، مما جيعل استخدام  كانت سلمية   النسائية  املظاهرة  أن  
يف احلياة  حلقوق اإلنساناً خطرياً انتهاك، حتذيرالنار دون بفتح القوة املميتة، ال سيما ، وللقوة

تلقـى  أبوبو، حيث   مستشفى جنوب   التقى الفريق مع العاملني يف      و. وحرية التعبري والتجمع  
 بسبب رفض السلطات    ا من زيارة املستشفى نفسه    وا مل يتمكن  هممعظم الضحايا العالج، لكن   

 مروعـة  تفاصـيل صورها شاهد   يو  لقطات فيد أظهرت  و. لدواع أمنية ،   هلذه الزيارة  الطبية
 .اإلنترنتوقد ُنشرت اللقطات يف وقت الحق على شبكة دث امسار احل عن

قوات الدفاع واألمـن يف احلـادث،   رغم نفي معسكر غباغبو أي ضلوع لعناصر       و  -١٤
ظـاهرة  املعلـى    النار بالفعل    ت أطلق  وأهنا يف املنطقة وجود هذه العناصر    أكدت التحقيقات   

أي خطـوات   معـسكر غبـاغبو     تخذ  ياألحداث السابقة، مل    يف   هو احلال    كماو. سلميةال
 . مرتكيب هذه األعمال ومساءلتهمملموسة لتحديد

  قصف املناطق املكتظة بالسكان  - باء  
قصف عشوائي للمناطق املكتظة    باً  أيضأبريل  /نيسان ١١اليت سبقت   فترة  اتسمت ال   -١٥

 ٢٠١١مارس  /آذار ١١يف  و. اتاراومعقل الرئيس   عترب  بالسكان يف أبيدجان مثل أبوبو اليت تُ      
قـذائف   جـراء  على التـوايل،     سنتني و  سنوات ٦ و سنة١٢أعمارهم  تبلغ  تل ثالثة أطفال    قُ

املوقع إىل أن قوات  معت يفاألدلة اليت ُجوتشري . خالل القتالأطلقتها قوات الدفاع واألمن 
يخ وقذائف اهلـاون، ملهامجـة       ثقيلة، مبا يف ذلك الصوار     أسلحةالدفاع واألمن استخدمت    

 ١٥يف  و. أبوبومنطقة   يف   اتاراعناصر مسلحة مؤيدة للرئيس و    املؤلف من   " كوماندو اخلفي ال"
املدفعية الثقيلـة   الرصاص و مع دوي   وُس. احلالة األمنية يف أبيدجان   تفاقم تدهور   ،  مارس/آذار
يليشيات تدعمها امل  أحياء عدة يف أبيدجان خالل اشتباكات بني عناصر من قوات الدفاع           يف
بني عناصر قوات الدفاع واألمن وأنـصار       اشتباكات أخرى   ، و "الكوماندو اخلفي "عناصر  و

قتل مخـسة   موأشارت التحريات األولية إىل     . جتمع اهلوفويتيني من أجل الدميقراطية والسالم     
 . خالل هذه االشتباكاتآخرين ٤٠وإصابة  األقلمدنيني على 

نطقة مكتظـة بالـسكان   مل، مارس/آذار ١٧يف ،  عن قصف ورد تقرير يفيد  كذلك    -١٦
أسفر هذا اهلجوم عن مقتل أكثر من       و. أبوبو، مبا يف ذلك عدد من املنازل والسوق احمللية         يف
يف مجيـع أحنـاء   اضـحة  آثار القصف وقد بدت و. آخرين ٤٠أكثر من وجرح اً   مدني ٢٥

رى األطفال التابعة ملنظمة إغاثة     ق يف منطقة    على األقل ثالثة منازل   القذائف  السوق ودمرت   
 ومتكنت عمليـة . وقت احلادثاً  عن مقتل شخص واحد كان نائمأسفرمما ) SOS(األطفال  

إثبـات  ، مـن     من مكان احلـادث    األمم املتحدة يف كوت ديفوار، من خالل مجع الشظايا        
وتبني من حتليـل احلفـر الـيت أحدثتـها القـذائف،            . ملم ٨١استخدام قذائف من عيار     
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كامب كوماندو التابعـة      قاعدة قذائف من ال إطالقنه مت   أ ،شهودلتصرحيات متطابقة    منو
 . طفالقرى األمن منظمة مباشرة  الشمال لقوات الدفاع واألمن والواقعة إىل

  مقابر مجاعيةاملزاعم املتعلقة بوجود   - جيم  
 قوق اإلنسان و عملية األمم املتحدة املعنيون حب      موظف مارس، متكن / آذار ١٦و ١٤يف    -١٧
االدعـاءات املتعلقـة    لتحقيق يف   منطقة ندوتري ل  يف  إىل املواقع املزعومة    من الوصول   اً  أخري

، ديسمرب/ كانون األول٢٨و ٢٠ للوصول إليها يف مقابر مجاعية بعد حماولتني سابقتني بوجود  
. هذه املزاعم زز  عفريق التحقيق أي أدلة أو آثار ت      ومل جيد    .)١(القوات املوالية لغباغبو  أعاقتهما  

مـشرحة أنيامـا   يف آثار أعرية ناريـة   جثة على األقل تبدو عليها ٢٥٠وجود بيد أنه أُبلغ ب  
نوفمرب /تشرين الثاين  خالل شهري    تها إىل املشرحة  غالبيقد أُحضرت   ، و ) ندوتري منالقريبة  (

إلنـسان  أُبلغت فيها شعبة حقوق ا    تزامن مع الفترة اليت     وهي فترة ت   ديسمرب،/وكانون األول 
 .وجود مقابر مجاعيةاملتعلقة باملزاعم األوىل ب

وجـدت  يف يوبوغون، حيـث  مايو /أيار ٦مت التحقق من وجود مقابر مجاعية يف      و  -١٨
الـدائرة  يف  شرطة  المركز   غري البعيد عن     يف حي دوكوريه  مواقع   ١٠شعبة حقوق اإلنسان    

 وشـهود   ،عض الـضحايا   ب أسرمن  إضافية  وتأكيدات  ،  ةوأشارت مصادر موثوق  . السادسة
إحدى  جثة و  إحدى وثالثون ت  وقد دفن . يف عشرة أماكن خمتلفة    جثة   ٦٨دفن   إىل   نوإضافي

يعتقـد  والـضحايا،   وذكرت التقارير أن    .  جثة يف أكرب موقعني من مواقع الدفن       وعشرون
 ١٢ من الذكور، قتلوا على أيدي امليليـشيات املواليـة لغبـاغبو واملرتزقـة يف                هممجيع أن

 قابلتهم شعبة حقوق    وأشار أشخاص . القبض على الرئيس غباغبو   عقب إلقاء   ،  أبريل/نيسان
بنادق كالشـنيكوف  حيملون يرتدون مالبس مدنية والذين كانوا اإلنسان أن رجال امليليشيا  

بإعـدامهم  يف وقـت الحـق      قاموا  اً  أشخاصاعتقلوا   و يف جمموعات صغرية  املنازل  هامجوا  
 .بإجراءات موجزة

  أنانكوا كويت جمات على قريةاهل  - دال  
يف كوت  شعبة حقوق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة        اضطلعت  ،  مارس/آذار ٨يف    -١٩

رجـال  ، أبوبو، أبيدجان، للتحقيق يف تقارير عن هجوم         يف قرية أنانكوا كويت   مبهمة  ديفوار  
ـ إعلى األقل، و  اً   شخص ١٥مقتل  نتج عنه   على القرية   مسلحني    وتـدمري ابة الكـثريين    ص
أن القريـة   لكنها الحظت   ،   بشكل مباشر  البعثة تأكيد أعداد الوفيات   ومل تستطع   . ممتلكات

مـل بنـادق    حت مالبس مدنية و   يرتدت،  "الكوماندو اخلفي "من  سيطرة عناصر   وقعت حتت   

__________ 

 .مارس/ آذار١٤اعتباراً من " الكوماندو اخلفي"كانت املنطقة حتت سيطرة  )١(
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يف إطـار   على ما يبـدو     عمل  ت و ة ومنظم ة منضبط اويبدو أهن . صاروخيةقذائف  وسكاكني و 
بعـد  أنه  للمجموعة  وأوضح الزعيم الظاهر    . حية العسكرية  الت يؤدتوواضح   يقيادتسلسل  

شارل بليه  "الوطنيون الشباب" وزعيم  يف حكومة غباغبو"لشباباوزير "الدعوة اليت وجهها 
 حواجز على الطرق يف مجيع      إىل إقامة  فرباير،/شباط ٢٨ يف   ،امليليشيات التابعة له   إىل   غوديه

من مجاعة إبرييـه    السيد بليه غوديه    رد أنصار   ت،  ركبااملرصد حركة مجيع    وأحناء أبيدجان،   
نـهم  عالتبليغ  العرقية، و من مجاعة ديوال    وضع حواجز على الطرق ومهامجة املدنيني       العرقية ب 

، حلمايـة   مارس/آذار ٥، يف   تجمموعة رجاله تدخل   نإ وقال الزعيم . لقوات الدفاع واألمن  
 .ال من هجمات مجاعة إبرييهديومجاعة 

سوى ومل يبق فيها    . فروا من القرية  مجاعة إبرييه   أن مجيع أعضاء    إىل  عثة  البوخلصت    -٢٠
.  تركتهم أسرهم يف القريـة     املرضى املسنني وثالثة رجال وامرأة واحدة     من  أربعة أشخاص   

جانـب  تعرضت هلجوم عنيف من     القرية  إىل أن   البعثة  املعلومات اليت حصلت عليها     وتشري  
نتيجـة  و .اًقروي ٥ ٣٣٠عشوائي حلوايل   رتوح مجاعي   ب أعضاء الكوماندو اخلفي، مما تسبب    

الـيت تـسكنها    ،  بلوكهاوس يف كوكودي   شباب قرية    ، رد عرقيةإبرييه ال هلجوم على مجاعة    ا
ال سيما مـواطين    مواطين غرب أفريقيا، و   مارس باستهداف   /آذار ٩، يف   مجاعة إبرييه العرقية  

 التجارية ومسجد حملي، مما مم وحماهلخالل إحراق منازهل بوركينا فاسو ومايل والسنغال، من
 . الفرار من املنطقةإىلدفع السكان 

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف      القانون الدويل حل  انتهاكات    - رابعاً  
  البلدغرب

خـالل شـهري     اً كـبري  قلقمصدر  البلد  أصبحت حالة حقوق اإلنسان يف غرب         -٢١
 قـوق اإلنـسان   حلمنـط مـن انتـهاكات       وجود   مالحظةبعد  أبريل  /نيسانومارس  /آذار

بلغت االنتهاكات  و. نياتوليبلو وزوان هون  ون،  ابلوليكو، ال سيما يف دويكويه،      والتجاوزات
القوات اجلمهوريـة لكـوت ديفـوار إىل هـذه املنـاطق       ذروهتا عند وصول عناصر من

ـ اجمات  اهلجمات و وتسببت اهل . حنو أبيدجان اً  جنوب ههاتوّجومارس  /آذار يف الـيت  ضادة  مل
، التكوين ةيداجل تامليليشيااملرتزقة و عات  ومجمجاليات مهاجرة، مبساعدة    نفذها إيفواريون و  

ما ، وخباصة  على املستوى اإلنساينعواقب وخيمةويف األرواح واملمتلكات فادحة  ر  ئخسايف  
والقوات وأدت املواجهات الالحقة بني القوات اجلمهورية       . لنساء واألطفال واملسنني  يتعلق با 

 .لممتلكاتلقتل مجاعي وتدمري املوالية لغباغبو إىل حاالت 

يف كـوت   عملية األمم املتحدة    حتقيق تابعة ل  بعثة  أوفدت  ،  ٢٠١١أبريل  /نيسانيف  و  -٢٢
ـ    شامالًاً   وأجرت حتقيق  ،أكثر من شهر  حيث أمضت   الغرب  ديفوار إىل    ـ  ةيف منطق ن ا موي

كات جـسيمة  حـدوث انتـها  إثبات من ريق الفومتكن . الديزويت مونتاينومنطقة   كافايل
كـانون   ١، يف الفتـرة مـن       اإلنسان والقانون اإلنـساين الـدويل     للقانون الدويل حلقوق    
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تكـب  ارو. ، يف غرب كوت ديفـوار     ٢٠١١أبريل  /نيسان ٢٤ إىل   ٢٠١٠ديسمرب  /األول
، "الوطنيـون الـشباب   "عناصر قوات الدفاع واألمن، وأفراد تنظيم       (من أنصار غباغبو     كل

لقـوات اجلمهوريـة    ر ا عناص(والقوات املوالية لواتارا    ) ومرتزقة ليبرييون ومجاعات احلراسة   
، هذه االنتهاكات اليت مشلـت إعـدامات        ))الصيادون التقليديون (لكوت ديفوار والدوزو    

بإجراءات موجزة، وحاالت اختفاء قسري، واغتصاب، وتعذيب، ومعاملة قاسـية ومهينـة      
ـ  قيف واحتجاز تعسفي وحرق وسلب وهنب       إنسانية، وحاالت تو   وال ن كافـايل   ايف موي
  . الديزويت مونتاينمنطقة و

 نـساء   ١٠٣ بينهم   اً، شخص ١ ٠١٢أنه مت قتل ما ال يقل عن        خلصت البعثة إىل    و  -٢٣
 امرأة بينـهن    ٤٦ تتعلق باألزمة طالت     اغتصابسجلت حاالت    يف املنطقتني، و   ، طفالً ٤٢و

عناصـر  بـني   تباكات طائفية متكررة ومواجهات عنيفةنساء حوامل وفتاتان قاصران، واش
. القوات اجلمهورية ومقاتلي الـدوزو     امليليشيات واملرتزقة و   هاساعدتقوات الدفاع واألمن    

ـ   ٦٨كفايل و مويان   يف منطقة    ٩٤٤تل  قُ،  ١ ٠١٢ومن بني القتلى البالغ عددهم       ة  يف منطق
من العدد  و. ه لوحدها يف دويكوي  اًشخص ٥٠٥قتل  موجتدر اإلشارة إىل    . الديزويت مونتاين 

 ١٠٠من بوركينا فاسـو، و  ١٥٩وغريي من طائفة   قتيال٣٤١ًكان هناك ، للقتلىاإلمجايل 
 ٦ من مجاعـة ياكوبـا و      ٣٢و من مجاعة باويل،     ٣٠ومايل،  من   ٦٨، و من طائفة مالينكيه  

 ال يقـل   ماوأصيب. واحدغاين وسنغايل واحد وليبرييا من  ٣وبنن   من   ٥و غينيا،   رعايا من
طبية مـن صـندوق األمـم       ال ةساعدامل وارصاص أو املناجل وتلق   الآخر ب اً   شخص ٥٨٦عن  

كمـا  . بلجيكـا فـرع   ،املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة أطباء بال حدود       
ـ ُنو. على نطاق واسـع   وسلب وهنب وإشعال حرائق يف كل املناطق        ت أعمال   لوحظ  تهب

 .قرىالوات يعدد كبري من احمللع احلبوب يف املستشفيات والعيادات وصوام

سوء التغذية واملرض   اجلوع و أن الكثري من الناس ماتوا من       إىل  اً  خلصت البعثة أيض  و  -٢٤
أدى القتال  و. أثناء عبورهم احلدود مع ليبرييا يف حماولة لطلب اللجوء يف منطقة آمنة           اً  أو غرق 

، نتيجة لـذلك  حتدث،  و. نسانية خطرية أزمة إ لألمالك إىل   هنب وحرق   ما تاله من أعمال     و
 املعيشية يف خميمـات     وضاعاألوال تزال   . وعرب احلدود اً  داخليكثيف للسكان   نزوح  حاالت  

ال يقـل  جلأ ما البعثة الكاثوليكية يف دويكوي، حيث خميمات ال سيما يف    و اً،املشردين داخلي 
رير، تويف مـا ال يقـل       خالل الفترة املشمولة بالتق   و. مزريةًأوضاعاً  ،  شخص ٢٧ ٥٠٠عن  
 .واإلصحاحيةصحية الظروف لسوء الاً البعثة الكاثوليكية نظرخميمات يف اً  شخص٤٠ عن

  دابو وإروبووغراند الهو  انتهاكات حقوق اإلنسان يف  - خامساً 

عمليات إعدام خارج نطـاق     مشلت  قوق اإلنسان،   حلتقارير عن انتهاكات    وردت    -٢٥
 من رجال امليليـشيات     ٢٠٠ ممتلكات، ارتكبها أكثر من      القضاء وبإجراءات موجزة وتدمري   

ساحلية تقع غـرب    مدن  الليبرييني املنسحبني يف دابو وإيروبو وغراند الهو، وهي         واملرتزقة  
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 نيليبرييالامليليشيات واملرتزقة   على يد    األقلعلى  اً   شخص ٥٥تل  ، قُ مايو/أيار ٤ويف  . أبيدجان
ـ ود مع ليبرييا بعـد أن هُ      احلدمنطقة  الذين كانوا ينسحبون إىل       ٣ يف يوبوغـون، يف      وازم

أن من بينهم القتلى من املدنيني ومعظم ذكر شهود أن و. مايو على يد القوات اجلمهورية /أيار
تعرضـت  الـذي   نائيلاثينأهوما بروها  عن العقيد فضالًالقوات اجلمهورية  من عناصراً عدد
العديـد  عـن   اً  أيـض وأُبلغ  . طقة غراند الهو   من امليليشيات واملرتزقة يف  نصبته   لكمني   تهقافل
أشخاص يعتقـد أهنـم   اليت ميلكها تدمري املمتلكات، مبا يف ذلك املنازل واملتاجر  حاالت   من
 .تارااأنصار و من

جود امليليشيات واملرتزقة يف مناطق نائية أو يف ليبرييا اجملاورة يهدد السالم            وما زال و    -٢٦
التماسك االجتماعي والتعـايش    لتحقيق استدامة   حماوالت   ويقوض أي واالستقرار يف البلد،    

إىل دابو وإيروبو   بعثة لتقصي احلقائق    أوفدت  ،  مايو/أيار ٩يف  و. خمتلف الطوائف السلمي بني   
. قتـل مجـاعي  مزاعم مفادها أن املرتزقة الليبرييني قاموا بأعمـال  لتحقق من الهو ل وغراند

ن القوات اجلمهوريـة قتلـوا      عناصر م  ٦واً   مدني ١٧ما ال يقل عن     وخلصت البعثة إىل أن     
أما القتلى . أربعة عناصر من القوات اجلمهورية يف غراند الهوواً  مدني٢٢تل قُإيروبو بينما  يف

 .يف غراند الهو فهم سبعة مدنيني وثالثة عناصر من القوات اجلمهورية

لهم دون متييز ما مل تـتم الـسيطرة          استهداف املدنيني وقت   وخيشى أن تستمر محلة     -٢٧
امليليشيات واملرتزقة الذين انسحبوا بعد أن طردهتم القوات اجلمهورية مـن ضـواحي              على

أو بلـداهنم   /يوبوغون وأبوبو، وما مل يتم نزع سالحهم وإعادة إدمـاجهم يف منـاطقهم و             
عـن طريـق   ليمي االستقرار اإلقاً  هتدد أيض أن  ميكن لتلك اجلماعات املسلحة     كما  . األصلية
اً صوخماوف أمنية خصذلك يثري و. يف البلدان اجملاورةأخرى مقاتلة قوات على خدماهتا عرض 

الصراعات املسلحة وسوف جتري انتخابات يف عـام        إرث  تتعاىف من   ما زالت   ليبرييا اليت   يف  
 الوضع يف كوت ديفوار، من حيث تـدفق الالجـئني          وطأةليبرييا وغانا   وتتحمل  . ٢٠١١
 .، وحركات التمرد العابرة للحدود وانتشار األسلحة الصغريةاإليهم

 اجلنساين اجلنسي والعنف   - سادساً 

خالل الفتـرة املـشمولة     اجلنساين  مت اإلبالغ عن عدد من حاالت العنف اجلنسي و          -٢٨
على املـساعدة املناسـبة،     الضحايا  صول  لكن الشاغل األساسي ال يزال يتعلق حب      بالتقرير،  
 .أو تضررت بشكل خطري   أبواهبا  معظم العيادات   أغلقت  عندما  أي  ل الرتاع،   خالاً  خصوص

قامـت  و.  هباأُبلغوااحلاالت الفردية اليت   معاجلة   أصحاب املصلحة املعنيون   مع ذلك، واصل  و
ـ احلاالت التالية،   يف كوت ديفوار بتوثيق     شعبة حقوق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة         اً علم

 . مل ُيبلَّغ عنها على أغلب الظن األخرىأن العديد من احلاالت
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مخـسة  (حلافلـة يف فينغولـو      اً  ن كمين ون جمهول ومسلحنصب  ،  فرباير/شباط ٧يف    -٢٩
مـن القـوات   اً وُزعم أن أفـراد . مخس نساءقاموا باغتصاب و) مشال دويكويكيلومترات  

 عمرها يف منطقة    فرباير، باغتصاب امرأة يف الثالثة والعشرين من      /شباط ٢٧يف  اجلديدة قاموا،   
 من إحدى امليليشيات اقتحموا   اً  أفرادكما ُزعم أن    ). همشال بواكي  كلم   ٢٠٠(سيبوين الثانية   

، مـايو /أيار ٣يف  و. ات ثالث فتيات مالي   وا، واغتصب يف وليامسفيل   مارس مرتالً /آذار ١٩يف  
يف حـي     سـنة  ٣٢عمرهـا   قام رجال يعتقد أهنم من القوات اجلمهورية باغتصاب امرأة          

إحـدى  تبـئ يف مـبىن   ختعليها الرجال  ووقع احلادث عندما عثر     .سيبوريكس - يوبوغون
ن املهـامجني    إ قوق اإلنسان ي عملية األمم املتحدة املعنيني حب     وظفمل الضحية   توقال. الكليات

. هـا مبـساعدة امليليـشيات     واهتموأضافت أهنم   يرتدون الزي العسكري،    كانوا مسلحني و  
وفـاة  إىل  االعتـداء    اليت وثقتها شعبة حقوق اإلنسان، أدى        حاالت االغتصاب إحدى   يف

تعرضت فتاة يف السابعة عشرة من عمرها الغتصاب مجـاعي          ،  مايو/أيار ١٧يف  و. الضحية
اً الساعة الواحدة صباح   حوايل   تجز احتُ اإهنالفتاة  وقالت  . كورهوغوباري يف   حي بييت    يف

ن يالـصياد (ات احلراسة التابعة للدوزو     من مجاع جمموعة من ستة رجال زعموا أهنم       على يد   
 ).نيالتقليدي

جرى اختطافهما  من العمر   السابعة  تبلغان    نيشقيقتُزعم أن   ،  مايو/أيار ٢٢يف ليلة   و  -٣٠
قامت به بعد تفتيش و. يف ياموسوكرواً  مسكن٢٢٠ ل اياحل يف ن خارج مرتهليلعنبعندما كن 

االبتدائيـة  مدرسـة ظـاهر     ة صدمة قرب    يف حال إحداهن وهي   على  ُعثر  العائلة واجلريان،   
وكشفت التحاليل الطبية . خرى يف أدغال قريبةالفتاة األيف حني مت العثور على جثة   احلكومية  

وقام رجل مسلح جمهول    . واالعتداء اجلسدي قبل وفاهتا   تعرضت لالغتصاب   أن الفتاة املتوفاة    
ـ / أيار ٢-١يف ليلة   اً   عام ٢٧امرأة عمرها   اهلوية باغتصاب    يف حـي زانـزان      ٢٠١١ايو  م

 . الالزمةطبيةالعناية التلقت مجيع الضحايا و. بوندوكو يف

 نوالتشرد الداخلي والالجئ  - سابعاً  

إىل املواجهات املسلحة بني قوات األمـن       إضافة  دى ارتفاع مستوى انعدام األمن      أ  -٣١
عـن     فـضالً  اخلفـي، والكومانـدو   القوات اجلمهورية   /املوالية لغباغبو والقوات اجلديدة   

د تـشر جنم عنها   أزمة إنسانية   إىل  ،   البلد االشتباكات بني الطوائف يف أحناء كثرية من غرب       
شـخص   ٥٠٠ ٠٠٠ما ال يقـل عـن       كان  ،  ٢٠١١مايو  /أيار ٣٠ويف  . لسكانمجاعي ل 
ـ و يـه دانان( يف الغرب    ٤٤ ١١٠يف أبيدجان و   ١٣ ٥٠٤ بينهم اً، داخلي ينمشرد  هدويكوي
ضـرار  وتشكل األ . مع عائالت مضيفة  شردين   يف املائة من امل    ٧٠ أكثر من ويقيم  ). وغيغلو

وعدم قـدرة  املستمرة األمن  انعدامحالة ملنازل والبىن التحتية، واليت أصابت اواسعة النطاق ال
لعملية العـودة،   اً  الدولة على توفري اخلدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة والتعليم حتدي         



A/HRC/17/49 

13 GE.11-14127 

 ١٨٧ ٢٦٦ما يقـدر بنحـو      جلأ  وقد  . مدطويلة األ  تشرد   كوت ديفوار حالة  قد تواجه   و
 .ليبريياإىل اً وخصوصبلدان جماورة، إيفواري إىل 

  جمات على الزعماء الدينيني وأماكن العبادةاهل  - ثامناً  

انت هناك هجمات ضد أماكن العبادة والزعماء الدينيني خالل الفترة املـشمولة            ك  -٣٢
قُتـل إمـام    ،  مارس/آذار ١٣ففي  .  اإلنسان للضحايا   حقوق علىعواقب  صاحبتها  بالتقرير  

، يوبوغون، على يد عناصر من قـوات الـدفاع          ةبورت بويه الثاني  منطقة  يف  املسجد احمللي   
 بينهم طفل عمره سـنة    األقل على   ١٨ وأصيبتل شخصان   قُمارس،  /آذار ١٥يف  و. واألمن
 ١٩يف ليلـة    و. تيكوبيـه  أ  نساء خالل هجوم بقنبلة يدوية شنه جمهولون على مسجد         وأربع
 علـى يـد عناصـر       مسفيل املايل اجلنسية،  م وليا إماهو   ،قتل زعيم حملي مسلم   مارس،  /آذار
ي خالل عملية عسكرية يف ح    أمام مسجده،    ،يليشياتاملمبساعدة  وقوات الدفاع واألمن     من
 . جبروح خطرية خالل احلادث نفسهأصيبابنه أن اً وأفيد أيض. يف أبيدجانليامسفيل و

 هـا أفرادالقوات اجلمهورية كـان     جمموعة من   أُبلغ عن قيام    منفصل،  ويف حادث     -٣٣
وذُكر أهنم  . ، أبيدجان نغريهيف أ مقر املعهد اليسوعي للتكنولوجيا     مبدامهة  مدججني بالسالح   

تهديد وترهيب ما ال يقل عن ستة رجال دين مبن فيهم رئيس اجلامعة             ب،  اهلجومخالل  قاموا،  
كانـت  اليت   لب منهم تسليم األموال واألشياء الثمينة     طُى أحدهم بينما    علاً   جسدي واواعتد
 ومصادرة سبعة حواسيب وعدد من اهلواتـف        املبىنتفتيش  باملهامجون  كما قام   . محوزهت يف

اً جـاء رد  املعهـد   القوات اجلمهورية قوله إن اهلجوم علـى        أحد أعضاء   ُنقل عن   و. النقالة
بأن الكنيسة الكاثوليكيـة    السائد  لتصور  ر ا جد ويف إطا  املسااليت تعرضت هلا    هلجمات  ا على
تم مل ي وجتدر اإلشارة إىل أنه     . ستخدم إلخفاء األسلحة  ُيكان  أن املعهد    السيد غباغبو و   تأيد

الكنيـسة  على اً هجومالقوات اجلمهورية   عناصر  شن  ،  مايو/أياريف  و. العثور على أي سالح   
بل اإلفراج  و ق  جيسك يفواحتجزوهم  اً   شخص ٥٦ القبض على    وااملعمدانية يف يوبوغون وألق   

 . يف كوت ديفوارعنهم بعد تدخل عملية األمم املتحدة

األجانب املنحدرين من دول اجلماعـة      رعايا  الالتحريض والعنف ضد      - تاسعاً  
 األمم املتحـدة يف      غرب أفريقيا والعاملني يف عملية     االقتصادية لدول 

 كوت ديفوار

وسائل اإلعالم التابعة هليئة البث اإلذاعي والتلفـزة        خالل  من  بث معسكر غباغبو،      -٣٤
كراهيـة األجانـب    رسائل حترض يف حمتواها علـى        ،بشكل منتظم و اإليفوارية احلكومية، 

جتمـع  األمم املتحدة يف كوت ديفـوار وأنـصار         عملية  وتستهدف بالتحديد العاملني يف     
 االقتـصادية  ول األعضاء يف اجلماعـة ، ومواطين الداهلوفويتيني من أجل الدميقراطية والسالم    
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بانتظام معلومات مشوهة هتدف إىل تشجيع      بثت اإلذاعة والتلفزة اإليفوارية     و. لغرب أفريقيا 
.  األمـم املتحـدة    ، للهجوم على مـوظفي عمليـة      " الشباب نوالوطني"اجلمهور، وخباصة   

تماعات يف عـدة    اج" الوطنيون الشباب "عقد السيد بليه غوديه، زعيم      باإلضافة إىل ذلك،    و
 ،مناسبات عديـدة  ، يفعرب اإلذاعة والتلفزة اإليفوارية  تصرحياتأصدر أحياء يف أبيدجان، و

وهـو  ميع الوسائل املمكنة، بشكل مباشر وجب لعملية  ارقلة عمل   فيها أعضاء تنظيمه إىل ع    أمر  
 الدعوة،  قبل هذه و. فرباير على اإلذاعة والتلفزة   /شباط ٢٤يتضح من إعالنه يوم     األمر الذي   

، اجلمهورية يف أبيدجان  ساحة  ، خالل اجتماع يف     فرباير/شباط ٥السيد بليه غوديه، يف     دعا  
 عمليـة العـسكرية العاملـة يف إطـار        لوحدات  ا من   على قافلة هلجوم  إىل ا أعضاء قيادته   

 .املتحدة األمم

 اجملموعـات املواليـة    سياق الصراع يف مرحلة ما بعد االنتخابات، استهدفت          ويف  -٣٥
بوركينا رعايا  اً  ، وخصوص  االقتصادية لغرب أفريقيا   رعايا الدول األعضاء يف اجلماعة    لغباغبو  

شـعبة حقـوق   ووثّقت . فاسو وغينيا ومايل ونيجرييا وتوغو، وذلك بدعم من قوات األمن        
مـن حـاالت االنتـهاكات    اً متزايداً عدديف كوت ديفوار اإلنسان يف عملية األمم املتحدة     

، بإجراءات مـوجزة اإلعدام   ذلك   اجلماعة، مبا يف  دول   اإلنسان ضد مواطين     اجلسيمة حلقوق 
عن تدمري املمتلكـات      ، فضالً انالتعسفيواالحتجاز   واالعتقال   ،وحاالت االختفاء القسري  

 .اخلاصة

 من   يف قتل مواطنني   ، بصورة متزايدة  ،"الوطنيون الشباب "رك  اش،  فرباير/شباطيف  و  -٣٦
مواطين بوركينا فاسو ومايل    هامجوا  ،   من اهلجمات   منط متكرر  يفو.  دول غرب أفريقيا   بعض

قـام  ،  فربايـر /شباط ٣يف  و. وسط الشوارع حىت املوت    وأحرقوهم   بالضربواهنالوا عليهم   
باالنتمـاء  اهتموه  ىت املوت بعد أن     و ح بوركينا فاس بإحراق مواطن من    " الوطنيون الشباب "
، أحرقوا ثالثة مـواطنني     مارس/آذار ٥وفرباير  /طشبا ٢٨بني  ما  يف الفترة   و". املتمردين" إىل

فرباير تعرض زعيم أحـد     /شباط ٢٤يف  و. أبيدجانيف حي يوبوغون يف     حىت املوت   من مايل   
حـشد  هلجـوم شـنه     )  كلم من أغبوفيل   ٢٢(جمتمعات مواطين بوركينا فاسو يف لوفيغييه       

يف اشتباكات وقعـت    القرية  قريب هلم يف    ملقتل  اً  املوت انتقام قاموا حبرقه حىت    القرويني   من
بوركينا فاسو ملواطين أدى هذا احلادث إىل نزوح مجاعي و.  PK 18يف احلي املسمى أبوبو  يف

 .من املنطقة

جمموعة من مخسة   مقابالت مع   ، أجرت شعبة حقوق اإلنسان      مارس/آذار ٢١يف  و  -٣٧
مرار هجمـات  است أبيدجان بسبب وليامسفيل يف من حيمارس /آذار ٢٠فروا يف نيجرييني 

مقـنعني  مسلحني و  مدنيني   هم إن أربعة  أحدوقال  . كنهمامسيشنها مدنيون مسلحون على     
وا منـه   وسرقاً  جسدي عليه   وا منتصف الليل، واعتد   مارس حوايل /ذار آ ١٧يف  مرتله  اقتحموا  
باإلضافة إىل  و. قائلني إن جنسيته هي السبب    ،  بالقتلد  يتهد أفريقي حتت ال    فرنك ٢٠٠ ٠٠٠

، بينهم امرأتان،   أشخاصقتل ما ال يقل عن ثالثة       مب اإلنسانشعبة حقوق    الفارون   ذلك، أبلغ 
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شعبة حقوق اإلنـسان  وحتقق . خالل غارة مماثلةوليامسفيل  يفمارس /آذار ٢٠-١٩يف ليلة 
 .هذه احلاالت يف

مبهامجـة   "بن الشبا والوطني" الذي تبثه هيئة اإلذاعة والتلفزة، قام     التحريض  وبفعل    -٣٨
علـى  ف. ية من البلـد    الغرب األجزاء يف أبيدجان وبعض     تها حرك واوعرقلاألمم املتحدة   عملية  

 مستـشفى   بـني فرباير  / شباط ٥هلجوم يف   مركبة تابعة لألمم املتحدة     تعرضت  سبيل املثال،   
 ،"الوطنيـون الـشباب   "فيما أقام   مستشفى حملي يف كوكودي، ومقر العملية،       وهو  ،  بيسام
وترهيـب  وتفتيـشها   ف سيارات األمم املتحدة     يوقتالطرق ل حاالت عدة، حواجز على      يف

للعديد من عمليات التفتـيش     وإليها  من املناطق   املسافرة   قوافل العملية    توتعرض. هاموظفي
 .موالية لغباغبوأقامتها ميليشيات  املرور عرب حواجز ما ُمنعت قوافل أخرى من فيواملراقبة

فيه ما تقوم بـه قـوات        أدان   مارس/ذارآ ٣يف  رغم صدور بيان عن جملس األمن       و  -٣٩
، حبقهـم عنف  وتنفيذ أعمال    همعمللوعرقلة  ملوظفي األمم املتحدة    هتديد  السيد غباغبو من    

قيـل إن   ،  مارس/آذار ٣١يوم  قذيفة هاون على مقر عملية األمم املتحدة بعد ظهر          أُطلقت  
أبريـل،  /نيسان ٢يف و. اتإصابومل يبلغ عن وقوع   . القوات املوالية لغباغبو هي اليت أطلقتها     

مواليـة  قوات  جبراح بنريان   قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة       أربعة أفراد من     أصيب
باملوت شعبة حقوق اإلنسان التهديدات     كما وثَّقت   .  يف أبيدجان  إنسانيةمهمة  أثناء  بو  غبالغ

عملية حلساب  اً  ئقسارجل كان يعمل    قال  ،  أبريل/نيسانيف  و.  العملية وموظفاليت تعرض هلا    
ضباط عملية األمم املتحدة حلقـوق      لاألمم املتحدة خالل االنتخابات اليت جرت يف أبيدجان         

. رجال مسلحني زاروا مرتله يف مناسبتني منفـصلتني       من   ات باملوت هتديدتلقى  نه  إاإلنسان  
ن  حقـوق اإلنـسا  ة من موظفيموظفمنع ضباط إنفاذ القانون يف املطار     يف السياق نفسه،    و

ـ بعـد أن  دخول املطار انتهاء إجازهتا من ديفوار بعد   إىل كوتةعائدكانت   وا هبـا حترش
 . لطائرة، مما اضطرها إىل العودة إىل وطنهاإىل اعنوة أعادوها و

 املقربني منهأعوانه توقيف واحتجاز السيد غباغبو و  - عاشراً  

سيد غباغبو وزوجتـه    القبض على ال  ألقت القوات اجلمهورية    ،  أبريل/نيسان ١١يف    -٤٠
قـل  كمـا اعتُ  . غولفال فندق   قامت بنقلهما إىل   و ،سيمون غباغبو، يف قبو القصر الرئاسي     

من القصر اجلمهوري إىل فنـدق      اً   اقتيدوا أيض  آخريناً   شخص ١٢٠حوايل  الوقت نفسه    يف
ـ  همفرج عن سبعني إىل مثانني من     وأُ. غولفال قـل الـسيد غبـاغبو     وُن.اً على الفـور تقريب
 اجلربيـة يف مقـر      خيضع منذ ذلك احلني لإلقامة    ورهوغو، يف املنطقة الشمالية، حيث      ك إىل

 اإلقامـة حتت  اً  أيضزال  تنيه يف مشال شرق البلد حيث ال        يأوديإىل   زوجته   ترسلوأُ. يرئاس
 كـاتيوال وبونـا   إىل  نظـام غبـاغبو     من كبار املـسؤولني يف       بعض   وبينما أُرسل . اجلربية

 يف فنـدق    نيجزحمتيف أبيدجان   الشعبية اإليفوارية   عضاء اجلبهة   بعض أ ما زال   كورهوغو،  و
 . على ما يقال كإجراء وقائيبريغوال
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ضـمان   على   أصرنه  إيف خطاب بثه التلفزيون     واتارا  يف نفس اليوم، قال الرئيس      و  -٤١
سالمة السيد غباغبو وأعلن أنه سيطلب فتح دعوى قضائية ضد السيد غبـاغبو وزوجتـه               

ض يتعـر بعـدم   تأكيدات الرئيس واتارا    ورغم أن   . ين الذين قُبض عليهم   األشخاص اآلخر و
أن ديزيريه تـاغرو،  فإنه ال بد من مالحظة ،  التوقيف تستحق الثناء  لألذى خالل    شخص يأ

قيل جبروح  اً  من اعتقاله، متأثر  واحد  ، بعد يوم    مايو/أيار ١٢وزير الداخلية السابق، تويف يف      
للجثة بلغت شعبة حقوق اإلنسان أنه سيتم إجراء تشريح         د أُ وق. توقيفهأصيب هبا خالل    إنه  

 ومن املهم أن جتري احلكومة حتقيقات يف ظـروف          .الظروف احمليطة بوفاته  عن  املزيد  ملعرفة  
  .وفاة السيد تاغرو

مـع  يف نفـس الوقـت      واحتجازهم  عليهم  مت القبض   صوص األشخاص الذين    وخب  -٤٢
التأكد على   يف عملية األمم املتحدة مع احلكومة         شعبة حقوق اإلنسان   عملتغباغبو،   السيد
شـعبة حقـوق اإلنـسان      ومتكنـت   . ئهم وأماكن احتجازهم  الدقيقة وأمسا أعدادهم  من  
بيد أن قائد القوات اجلمهوريـة  . بواكيهبريغوال و يف بونا، و   احملتجزينإىل بعض   الوصول   من

اجتمع و. زين يف كوروغو  احملتجالوصول إىل    من   بصورة منهجية حقوق اإلنسان   منع موظفي   
 أعـوان مـن   مع سبعة   يف بونا، اليت ُسمح هلم فيها بلقاء احملتجزين،         موظفو حقوق اإلنسان    
 كانـت سـيئة     الظروف الصحية واإلصحاحية  الحظ الفريق أن    و. السيد غباغبو الرئيسيني  

 .يف خيـام خـارج الزنـازين       النوم   احملتجزين إىل ، مما اضطر    الزنازينهتوية  وكذلك كانت   
كما الحظ الفريـق    . هايف اهلواء الطلق دون مراعاة خلصوصية مستخدمي      املراحيض  كانت  و
عن قيام عناصـر مـن القـوات        وأفيد  . إىل عناية طبية خاصة   احملتجزين حباجة   ثالثة من    أن

إجبـارهم   بالقتل و  همهتديدعن طريق   بعض املعتقلني، مبا يف ذلك      اجلمهورية بإساءة معاملة    
  . رياضيةارينة متممارسعلى 
حملاكمة الـسيد   متهيدية  قضائية  يف غضون ذلك، بدأ مكتب املدعي العام إجراءات         و  -٤٣

حملكمة اجلنائية الدولية حماكمة إىل ااً رمسيطلب اتارا والرئيس بيد أن . غباغبو ومعاونيه املقربني 
، مايو/أيار ٢٦يف و. ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨من اً مرتكيب اجلرائم اليت ارُتكبت اعتبار 

. الرئيس الـسابق غبـاغبو  املدعي العام يف أبيدجان ومعه املدعي العام لكورهوغو       استجوب  
. السيد غباغبو أفارقة تشكلت للدفاع عن     جلنة من ستة حمامي دفاع      حبضور  التحقيق  وجرى  

وجتـدر  . ٢٠١١أبريل  /نيسان ١١يف  توقيفه  لسيد غباغبو منذ    لالثاين  هو  وكان االستجواب   
غبـاغبو   الـسيد  وحمـام مل يكن ، مايو/أيار ٧ إىل أنه خالل االستجواب األول، يف اإلشارة

 .دينوالسيدة غباغبو موجو

ر باستمرار السلطات ذكِّتواالحتجاز عبة حقوق اإلنسان عن كثب حاالت       وتتابع ش   -٤٤
، وكذلك حتجزيناحلكومية املعنية مبسؤوليتها عن ضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان للم  

مما ميكـن   عدالة انتقائية   أي شعور بوجود    بشكل صحيح لتجنب    تناول مسألة العفو    ضمان  
واصلت عملية األمـم املتحـدة      و. اجلهود املبذولة ملكافحة اإلفالت من العقاب     يقوض   أن
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مع وزير العدل واملدعي العام يف أبيدجان واملدعي العام العـسكري السـتعراض    اجتماعاهتا  
 مجيـع األشـخاص قيـد       على ضرورة احترام حق   التشديد  لة مع   مجيع اجلوانب ذات الص   

 .االحتجاز يف مراعاة األصول القانونية

 حالة حقوق اإلنسان بعد اعتقال السيد غباغبو - حادي عشر

 القـوات اجلمهوريـة،     ينما يسود هدوء نسيب يف معظم أحناء البلد حتت سـيطرة          ب  -٤٥
واملرتزقة امليليشيات رجال و لقوات اجلمهورية ا أبيدجان، أسفرت املواجهات بنيذلك يف مبا

ت عمليات واستهدف. وتدمري وهنب املمتلكاتمن األشخاص العديد إىل مقتل   لغباغبو  املوالني  
، ممـا أسـفر     إيفواريي الشمال  لغباغبو   وناملوالواملرتزقة  امليليشيات  القتل اليت نفذها رجال     

 .يةانتقامعمال وخماوف جدية من أوعدم الثقة من اخلوف مناخ  عن

يف صفوف القوات اجلمهوريـة املكونـة       نضباط والتجاوزات   االعدم  كما يشكل     -٤٦
جمموعـة متنوعـة    مـن   جمموعات خمتلفة مع عدم وجود هيكل قيادة واضـح، و         عدة   من
اعتقـال تعـسفي    أعمال  تقارير عن   ووردت  .  مصدر قلق  ،اجلماعات املسلحة األخرى   من

ـ    بعض عناصر   امت هبا   قوتعذيب واغتصاب وهنب وابتزاز      واجز القوات اجلمهورية على احل
مستمر بأن تقوم عناصر    خطر  اً  هناك أيض و. أبعاد إثنية  هذه األعمال    كثري من لاملنازل، و ويف  

 ضد بأعمال انتقامية من أجل الدميقراطية والسالمتيني جتمع اهلوفوي أنصارالقوات اجلمهورية و
إذا وميكـن هلـذه األعمـال،       ،  رئاسية السابقتني مؤيدي قوات الدفاع واألمن واألكثرية ال     

 .التماسك االجتماعي واملصاحلةحتقيق  أن تقوض بشكل خطري اجلهود الرامية إىل استمرت،

يف انتهاكات   القوات اجلمهورية ضالعةهناك تقارير كثرية تشري إىل أن عناصر منو  - ٤٧
 أبيدجان، مبا يف ذلك يوبوغون    أحياء  عدد من   في  ف. حقوق اإلنسان يف أبيدجان وبقية البلد     

 ٣٠٠ال يقـل عـن      مـا   قل  اعُت. كوكوديوكوماسي وريفريا   و ٤نطقة  وبالتو وامل  وأنغريه
غالبيـة  ومع أن   .  أخرى احتجازومراكز  يف بواكيه    إىل سجن    واشخص بصورة تعسفية ونقل   

 .الحتجازاقيد على األقل ما زالوا اً شخص ٥٦، تشري التقارير إىل أن  مت اإلفراج عنهمهؤالء

غـري  والتوقيـف   حاالت سوء املعاملة    مت توثيق العديد من     ،  مايو/أيارخالل شهر   و  -٤٨
قيل إن مسلحني من القوات اجلمهوريـة       ،  مايو/أيار ٣ويف  . ابتزازتتبعها عمليات   القانوين،  

، يديـه كل مـن     سيتيه يف يوبوغون وأصابوه يف       يأكادميحي  أطلقوا النار على شخص يف      
. أفـراد أسـرته   وهي هتمة نفاها    امليليشيات،  يف  اً  عضواجلمهورية أنه كان    ت القوات   زعمو
 باخلروجاً  مجيعوهم   الضحية، وأمر  أسرةمرتل  إىل   واوصلء القوات اجلمهورية    أعضاذُكر أن   و

ـ  كل من   يف وقت الحق يف     عليه  أطلقوا النار   والضحية  والركوع، مث اختاروا      وهيديه، ونقل
دفـع  أن  طلـق سـراحه بعـد       أيـام وأُ  سـتة   ل ملـدة    ، حيث اعتق  مقواعدهإحدى   إىل

. تهأسـر  مـن    ه فرنك طلبـو   ٥٠٠ ٠٠٠ مبلغ   فرنك أفريقي كدفعة أوىل من     ٢٥٠ ٠٠٠
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 دائرة من دوائر     وهي مره يف بنكرو،  ن ع  م يف الثانية واخلمسني  ، تويف رجل    مايو/أيار ٢٣ يفو
 نني مـن أعـضاء  بعد أن تعرض للضرب املربح وسوء املعاملة على يد اثيف السجن ، أوميه

استدعاه قبل وفاته، و). ياموسوكرو كلم غرب ٧٤(دوكويا  املتمركزة يفالقوات اجلمهورية 
، ودون التحقيـق معـه،      هضور شقيق حب،  مايو وبدأوا /أيار ٢٢يف  أعضاء القوات اجلمهورية    

 . وضربه بأعقاب بنادقهمهركلب

 اخلالصة والتوصيات  - ثاين عشر

 اخلالصة  - ألف  

مناخ من انعدام األمن واإلفالت من      يف  ألزمة السياسية يف كوت ديفوار      اتسببت    -٤٩
وقامـت  . قوق اإلنسانفيما يتعلق حبانتهاكات واسعة النطاق  جتاوزات و العقاب أدى إىل    

اجملتمعات بتحريض  السياسية، من خالل تصرحيات وأفعال متطرفة،       الفاعلة  بعض اجلهات   
طـوال  و. ت اإلعمال الكامل حلقوق اإلنـسان     تنفيذ أعمال قوض  على   هااحمللية وأنصار 

وغري متناسب،  اً  مفرطاً   األمن القوة استخدام   استخدمت قوات الفترة املشمولة بالتقرير،    
 . يف بعض األحيانامليليشيات واملرتزقةجمموعات بالتعاون مع و

بعـد انتـهاء    استقرار الوضع األمين    لقوات اجلمهورية يف    د ا وجووبينما أسهم     -٥٠
القتال، ال يزال هناك فراغ أمين سببه أن العديد من أعضاء الشرطة والدرك تركوا       أعمال  

وأدى . العديد من مراكز الـشرطة    مت هنب وتدمري    تلف أحناء البلد و   مراكز عملهم يف خم   
يف كثري إىل أعمال عنف،   إىل جانب انتشار األسلحة الصغرية واجلماعات املسلحة،        ذلك،  

حالة على  عواقب  ما صاحب ذلك من     ، مع   الطائفيصعيد  المن األحيان، وال سيما على      
مؤسـسات  تأسـيس   وإعادة  جديدة  نشاء قوة مسلحة مهنية     إلوميكن  . حقوق اإلنسان 
ـ   ،  أعالهوف املذكورة   يف تبديد املخا  اً  حيوياً  أن يلعبا دور  القطاع األمين    ستحق وهو أمر ي

 .شديداًاً اهتمام

عاجلـة مـسألة    ملدين الوطين والـدويل،      على الصعي  ،لعمليات اجلارية وستكون ا   -٥١
نشاء إلوميكن  .  يف ضمان العدالة واملصاحلة يف كوت ديفوار       ةاإلفالت من العقاب، أساسي   

يف هذا  اً  هاماً  دورأن يؤدي   ،  واتاراالرئيس  عنها  أعلن  اليت  قيقة واملصاحلة   احلوار و احلجلنة  
شعبة حقوق  وتواصل  . نائية حمل تدابري ضمان املساءلة اجل     أن حتل الصدد، ولكن ال ميكن     

حتديد التحـديات والفجـوات     على   العمل مع اإلدارات احلكومية ذات الصلة        اإلنسان
 .تنفيذ إجراءات حمددة لضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنساناملتصلة باملؤسسية والقدرات 
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 التوصيات   - باء  

 :اليةاملفوضة السامية التوصيات التتقدم مع ما ورد أعاله، اً متشي  -٥٢

 :حكومة كوت ديفوارإىل   -١  

 األمنية، من أجل توفري محايـة كافيـة    اتاختاذ تدابري فورية ملعاجلة الثغر      )أ(  
 مع االنتهاكات اخلطرية حلقـوق      للسكان املدنيني، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً      

قـوات األمـن املتـورطني      حماكمـة أفـراد     اإلنسان، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي، و       
 االنتهاكات؛ هذه يف

اختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء أو إعادة بناء املؤسسات ذات الصلة، مبا             )ب(  
مؤسـسة وطنيـة    إنشاء  ، و املؤسسات اإلصالحية القضاء والشرطة و  مؤسسات  يف ذلك   

حلقوق اإلنسان لضمان احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان ومساءلة مجيع مرتكيب انتـهاكات            
 حقوق اإلنسان؛

دريب وتوعية الشرطة والدرك والقوات املسلحة والسلطة القـضائية         ت  )ج(  
وتقدمي خدمات املساعدة القانونيـة     اجلنساين  التعامل مع حاالت العنف اجلنسي و     بكيفية  

 للضحايا؛

ـ التأكد من أن ظروف احتجاز السيد غبـاغبو وزوجتـه و            )د(   سؤولني امل
وصول الدولية، مبا يف ذلك ما يتعلق ب      سابقني وغريهم من احملتجزين تتماشى مع املعايري        ال

 مبالحقتهم قضائياً ، والتعجيل    إليهم مراقبة مراكز االحتجاز   املفوضة   املنظمات ذات الصلة  
 العادلة؛ حملاكمةاوملتطلبات الدولية القانونية لألصول اً  وفقهموحماكمت

اءلة شمل، يف مجلة أمور، املس    توضع استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية        )ه(  
 األمـن والـسلطة القـضائية   التحقق من عـدم ارتكـاب رجـال    تعويضات، ودفع  و

للمعـايري  اً  وفقتعمل  جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة و    أن تتأسس    وضمان   انتهاكات؛ ألي
مشاورات مع الضحايا ومنظمات اجملتمع املدين فيمـا يتعلـق     إجراء  الدولية، مبا يف ذلك     

 اإلقليمي والـديين  يف التمثيل اإلثين و   ضمان التوازن   بغية  ا،  نطاق واليتها وتعيني أعضائه   ب
 السياسي؛واجلنساين و

اإلثـين  شاملة لألسباب اجلذرية للصراع، مبا يف ذلك التمييز         العاجلة  امل  )و(  
، واختالل التوازن االجتماعي واالقتصادي بني أجزاء خمتلفة من البلد،          واجلنساينوالديين  
برنـامج  راضـي والرتاعـات بـني الطوائـف، وتنفيـذ           عن الرتاعات على األ     فضالً

 وطنية؛ مصاحلة

كوت ديفوار  للتحقيق بشأن   لجنة الدولية   الاستعراض وتنفيذ توصيات      )ز(  
جملس حقوق اإلنسان من خالل اختاذ إجـراءات ملموسـة هتـدف            جانب  من  املكلفة  
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ضحايا فيما ال تأهيل كسر حلقة اإلفالت من العقاب، وتقدمي اجلناة إىل العدالة، وإعادة إىل
 ؛ةكرامالوباحلقوق يتعلق 

اإلجـراءات اخلاصـة   يف إطار إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات       )ح(  
 جمللس حقوق اإلنسان لزيارة كوت ديفوار؛

 جملتمع الدويلإىل ا  -٢  

إعـادة إنـشاء    للتـسريع يف    تقدمي املساعدة إىل حكومة كوت ديفوار         )أ(  
 املتعلقة بقضاء األحداث؛املؤسسات مبا يف ذلك املؤسسات القضائية، 

املساعدة املناسبة للمنطقة من أجل معاجلة اآلثار اإلقليمية جلهودها         قدمي  ت  )ب(  
اإليفـواريني  يف ضوء تدفق أعداد كـبرية مـن الالجـئني           اً   اجلارية، وخصوص  يةالتطبيع
ألسـلحة  لانتشار لك من ما جنم عن ذ املرتزقة يف الصراع وواشتراكالبلدان اجملاورة،    إىل

  .الصغرية واألسلحة اخلفيفة

        


