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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

ر، الة حقوق اإلنسان يف كـوت ديفـوا       تقرير اخلبري املستقل املعين حب        
  دودو ديان

  موجز    
، من  ديفوارخلبري املستقل إىل كوت     أدامها ا وضع هذا التقرير يف أعقاب زيارتني         

، ويهدف  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٣ إىل   ٧نوفمرب ومن   / تشرين الثاين  ٢٥ إىل   ١٤
إىل استعراض التطور العام حلالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار والقـضايا املؤسـسية              

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٦ا حىت املتعلقة هب
اً ومنذ أداء الرئيس احلسن واتارا اليمني الدستورية، بدأ الوضع األمين يتحسن شيئ             

من أزمات  اً  يف فترة نقاهة، وقد خرج مصدوم     اً  هشاً   تظل بلد  اربيد أن كوت ديفو   . اًفشيئ
  .عدة أضرت به على مدى العقد املنصرم

ـ  ١١االنتخابـات التـشريعية يـوم       ويف هذا السياق، كـان عقـد           انون  ك
حسب مجيع املـراقبني،     يف ظروف جيدة من وجهة النظر التقنية،         ٢٠١١ ديسمرب/األول

رغم االستقطاب املرتبط بنقل الرئيس السابق لوران غباغبو إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة         
ة يف عمليـة     ومقاطعة حزبه االنتخابات، خطوة كبري     ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ يف

ومع ذلك، ما تزال توجد حتديات جيب التغلـب  . اًإعادة البلد إىل أوضاعه الطبيعية تدرجيي  
 العالقة  ال سيما أسباب جذرية سابقة لألزمة تلت االنتخابات،       أحياناً ب عليها، وهي تتعلق    

  .بني مشكلة حيازة األراضي والتوترات الطائفية، خاصة يف غرب البالد
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يات املطروحة إعادة األمن إىل كامل األراضي وعلـى احلـدود،           ومن بني التحد    
وإصالح قطاع األمن، واستعادة سيادة القانون والعدالة، ومكافحة اإلفالت من العقاب،           
واملصاحلة، وتعزيز التعايش والتماسك االجتماعي، واستعادة الدولة سيادهتا وخدماهتا على          

الفقر، ومحاية املشردين والالجئني وإرجاعهم     جممل أراضيها، وإنعاش االقتصاد، ومكافحة      
  .إىل مواطنهم وإعادة إدماجهم

وّجه ففي هذا السياق يستعرض اخلبري املستقل أهم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت            
 املساس باحلق يف احلياة، وأعمال التعـذيب، واملعاملـة الالإنـسانية            ال سيما ،  إليها نظره 

ري، والـسطو واالبتـزاز،     واالغتصاب، واملساس حبرية التعب   واملهينة، واالعتقال التعسفي،    
واملسؤولني الـدينيني، واملـساس   واالعتداءات وأعمال العنف املوجهة ضد أماكن العبادة    

وما تزال التوترات الطائفيـة علـى       . باحلق يف التعليم، واحلق يف الصحة، واحلق يف الغذاء        
 تدابري عاجلة لتسهيل التعايش السلمي بني       أشّدها يف غرب البالد، وتستلزم اختاذ احلكومة      
  .ىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسانإاً الطوائف ومنع العنف الطائفي الذي يفضي غالب

 منعها أكثـر مـن      من قصور الدولة عن   فمعظم انتهاكات حقوق اإلنسان تتأتى        
يبة الدولة  تأتيها من أي تواطؤ منها، ألسباب منها صعوبة إصالح قطاع األمن واستعادة ه            

  .على كل أراضيها
وجيب أن تظل مكافحة اإلفالت من العقاب أولوية بغية اخلروج مـن احللقـة                
وعلـى  . ١٩٩٩تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف البالد منذ عـام           اليت يغذيها    املفرغة

صاحلة، اآلليات املنخرطة يف عملية العدالة االنتقالية اجلارية، خاصة جلنة احلوار واحلقيقة وامل   
أن تقتلع اجلذور العميقة لألزمة وتعتمد على ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف ظـل              

  .احترام حقوقهم يف التعويض وعدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان
وجيب احلفاظ على نزاهة آليات العدالة االنتقالية، قـضائية أو غـري قـضائية،                

مالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان     ومن الضروري، يف هذا اإلطار،      . واستقالليتها
  . أو القبلي أو اإلقليمي أو الديينالسياسيدون متييز على أساس انتمائهم 

شعب كـوت   على مّر الزمن    وجيب تدعيم ثقافة التعايش املتأصلة، اليت أرساها          
رام تغذيتـها بـاحت   متّت  ديفوار كله، واليت تقوم على غىن تنوعه اإلثين والثقايف والديين، و          

  .حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية وقواعدها
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A/HRC/19/72 

GE.12-10058 4 

  مقدمة  -أوالً
 الذي أنـشأ اجمللـس      ١٧/٢١بقرار جملس حقوق اإلنسان       هذا التقرير مقدم عمالً     -١

مبوجبه والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار، وطلب إىل اخلبري أن             
  .يطلعه على أنشطته يف دورته التاسعة عشرة

 كـانون   ٢٦إىل  نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١املمتدة مـن    ترة  ويشمل التقرير الف    -٢
 تشرين  ٢٥ إىل   ١٤زيارتني إىل كوت ديفوار، األوىل من       وهو مثرة   . ٢٠١١ديسمرب  /األول
ويتضمن قائمة  . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٣ إىل   ٧، والثانية من    ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  .دويلتوصيات موجهة إىل حكومة كوت ديفوار وإىل اجملتمع ال
ويود اخلبري املستقل أن يشكر السلطات اإليفوارية اليت هيأت الظروف اليت جـرت               -٣

وأنصت اخلبري املستقل يف أثناء البعثتني إىل مجيع الفاعلني كـي      . فيها البعثتان يف أحسن حال    
والتقـى يف  . يستقي رؤاهم وآراءهم يف وضع حقوق اإلنسان، وكذا احللول املقترحة لتعزيزه 

ن تقديره لرئيس اجلمهوريـة، احلـسن       هو يعرب ع  و. صدد كبار املسؤولني يف البالد    هذا ال 
  .واتارا، على صراحته وعلى وضوح مالحظاته

وقابل اخلبري املستقل رئيس الوزراء، غيوم سورو، ووزير الدولة، وزير اخلارجيـة،              -٤
عدل، ووزير الدولة،   والوزير املكلف حبقوق اإلنسان واحلريات العامة، ووزير الدولة، وزير ال         

وزير الداخلية، ووزيرة األسرة واملرأة والطفولة، والوزير املكلف بقدماء احملاربني وضـحايا            
  .احلرب، ومدير ديوان وزير الدفاع

وقابل اخلبري املستقل وكيل اجلمهورية، واملدعي العسكري، واملدير العـام لألمـن              -٥
ديفوار، ورئيس جلنة احلـوار واحلقيقـة       الوطين، ورئيس أركان القوات اجلمهورية لكوت       

واملصاحلة، وأعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، ونائب رئيس اللجنة االنتخابية املستقلة،           
ممثلـي األحـزاب    اً  والتقى أيض . ونائب رئيس جلنة التحقيق الوطنية، وخلية التحقيق اخلاصة       

بيديي، رئيس احلزب الدميقراطي     رئيس اجلمهورية األسبق، هنري كونان       ال سيما السياسية،  
لكوت ديفوار، ومسؤولني يف اجلبهة الشعبية اإليفوارية ويف حزب احلرية والدميقراطية مـن             

  .أجل اجلمهورية، خاصة رئيسه، مامادو كوليبايل
والتقى اخلبري املستقل ممثلني للمجتمع املدين، ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان،             -٦

ثلني للضحايا، وزعماء دين، وممثلني ألخوّية الـصيادين التقليـديني          واملنظمات النسوية، ومم  
كما التقى ممثلني للسلك الدبلوماسي، منهم املمثل اخلاص لالحتاد األفريقـي يف    ). الدوزوس(

املمثل اخلاص لألمني العام لألمم     اً  وقابل أيض . كوت ديفوار، ومسؤولني من االحتاد األورويب     
 ومـساعده،  آلربت جريارد كويندرز،، مم املتحدة يف كوت ديفوار عملية األ املتحدة ورئيس   

  .لبعثتهاً حامساً ن قدما دعمأرنو أكودجينو، اللذي
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وإضافة إىل أبيدجان، زار اخلبري املستقل كورهوغو حيث قابل الرئيس السابق لوران              -٧
يوال، وبونا،  غباغبو، وأودييين حيث التقى سيمون غباغبو، وبونديايل، وبواكي، ودالوا، وكات         

ويف كل هذه املناطق، قابل اخلبري      . حيث حيتجز مسؤولون مقربون من الرئيس السابق غباغبو       
امليـدان  السلطات اإلدارية والقضائية واألمنية قصد استطالع آرائها يف التطورات اجلارية يف            

  .اخلاص بكل منها
ت حقوق اإلنسان يف    واستمع اخلبري املستقل إىل العديد من شهادات ضحايا انتهاكا          -٨

النتهاكات حقوق اإلنسان، مثـل     ترمز  كل من أبيدجان وداخل البلد؛ وزار أماكن ومواقع         
عملية وشكر اخلبري باخلصوص املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس . خميم املشردين يف دويكوي

لشعبة حقوق  ، واملدير بالنيابة    ، ومساعده املعين بسيادة القانون    األمم املتحدة يف كوت ديفوار    
اإلنسان يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار، وموظفيـه يف أبيـدجان، وأوديـيين،                

  .وكورهوغو، وبواكي، ودالوا، ودويكوي، على تعاوهنم الكامل والتام على تنظيم زياراته

  البلدالعام يف  وضعال  -ثانياً  

   السياسيالسياق  -ألف  
للتنميـة واالسـتقرار يف     اً   طويلة منوذج  شهدت كوت ديفوار، اليت كانت تعد ملدة        -٩

لفـردي  جدان ا منذ عقد من الزمن، وقد ترك يف الو       اً  مأساوياً  مسلحاً  القارة األفريقية، نزاع  
أما االنتخابات الرئاسية، اليت كان ُيفترض أن تـضع         . مل تندمل اً  واجلماعي لسكاهنا جروح  

قتيـل وآالف    ٣ ٠٠٠ر مـن    لعشر سنوات من الرتاع، فقد أدت إىل أزمة خلفت أكث         اً  حد
  .الالجئني واملشردين الداخليني، إضافة إىل تدمري املمتلكات

، ذهب اإليفواريون إىل صـناديق االقتـراع        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف    -١٠
ويتعلق األمر . ٢٠١٦-٢٠١١للفترة التشريعية اً  مرشح١ ١٥٧من أصل اً  نائب٢٥٥الختيار 

 وبأول  ٢٠١٠نوفمرب  /تخابات الرئاسية اليت جرت يف تشرين الثاين      نظم منذ االن  يبأول اقتراع   
وخرجت اجلبهة الشعبية اإليفوارية ضعيفة من األزمـة        . ٢٠٠٠انتخابات تشريعية منذ العام     

اليت تلت االنتخابات، بعد اعتقال أهم مسؤوليها أو نفيهم، ومنهم لوران غبـاغبو احملتجـز               
ورغم دعوة اجلبهة إىل املقاطعة، فإن عشرة من أعضائها         . ةلدى احملكمة اجلنائية الدولي   اً  حالي

  .ترشحوا لالنتخابات بصفتهم مستقلني
وزار اخلبري املستقل مراكز تصويت عدة يف مقاطعة أبيـدجان برفقـة وفـد مـن               -١١

وقـد جـرت    . الدبلوماسيني ومديري الوكاالت يف إطار بعثة مراقبة أجراها املمثل اخلاص         
واحلوادث الـيت   . حسب املراقبني اإلقليميني والدوليني   اً،  جيدة عموم االنتخابات يف ظروف    

  .صداقية نتائج التصويتس مبسجلت ال مت
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، أعلنت اللجنة االنتخابية املستقلة النتائج اليت       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥ويف    -١٢
ائة،  يف امل  ٥٠أي  اً،   مقعد ١٢٧    ب أظهرت فوز جتمع اجلمهوريني، وهو حزب احلسن واتارا،       

 ٣٥:  يف املائة، واملـستقلون    ٣٠,٣١أي  اً،   مقعد ٧٧: يليه احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار    
 ٢,٧٦ مقاعـد، أي    ٧:  يف املائة، واالحتاد من أجل الدميقراطية والسالم       ١٣,٧٨أي  اً،  مقعد

 يف املائـة،    ١,٥٧ مقاعد، أي    ٤: من أجل الدميقراطية والسالم   اهلوفويتيني  جتمع  ويف املائة،   
:  يف املائة، واالحتاد من أجل كـوت ديفـوار         ١,١٨ مقاعد، أي    ٣: ركة قوى املستقبل  وح

  . يف املائة٠,٣٩مقعد واحد، أي 
 يف املائة واليت نشرهتا     ٣٦,٥٦بنسبة املشاركة اليت بلغت     اً  وأحاط اخلبري املستقل علم     -١٣

بالـصدمة الـيت    اً،  أساساً،  وميكن تفسري هذه النسبة الضئيلة نسبي     . اللجنة االنتخابية املستقلة  
  .لسكان أعمال العنف اليت تلت االنتخابات الرئاسية األخريةجدان اخلّفتها يف و

ويأسف اخلبري املستقل على أن جهود احلكومة واملمثل اخلاص لألمم املتحدة الرامية              -١٤
كـان  إىل إقناع األحزاب السياسية باملشاركة يف االنتخابات مل تتكلل بالنجاح، األمر الذي             

وحلل مسؤولو اجلبهـة الـشعبية      .  الدميقراطية اإليفوارية اهلشة   سيعزز املصاحلة الوطنية وبناء   
اإليفوارية، الذين قابلهم اخلبري املستقل، نسبة املشاركة الضئيلة يف االنتخابـات التـشريعية             

اً وانتقـدوا أيـض   . أهنا عقاب من السكان للحكومة استجابةً للدعوة إىل املقاطعـة         فاعتربوا  
  .احتجاز قادهتم وجتميد ممتلكاهتم

  حتدي الـُهوية  -باء  
أزمة هوية التعددية الثقافية اإليفواريـة  قوامه تنطوي األزمة اإليفوارية على بعد مهم       -١٥

اليت تعود جذورها العميقة إىل التوظيف السياسي للمجموعة اإلثنية، هذا التوظيـف الـذي              
  . يف األراضي الريفيةيزيده سوًءا القضية املتكررة املتمثلة

املقـرر  ، كان اخلبري املستقل الحظ، يف إطار واليته السابقة بوصفه  ٢٠٠٤ويف عام     -١٦
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

بـني  مشتركة  خباصية  ، عقب زيارته كوت ديفوار، أن اجملتمع اإليفواري يتسم          من تعصب 
والدائم، وهو  غري احملسوس   التوتر القائم على اهلوية،     : مجيع اجملتمعات املتعددة اإلثنيات، وهي    

للرتاعات، اً  لتسامح والتبادل أو يكون مصدر     كل تنوع ميكن أن يتحول إىل روح ل        تعبري عن 
ء  أو االقتصادي؛ ويف هناية املطاف، حسب الرؤية اإلثنية للزعما         األيديولوجيحبسب السياق   

ويف سياق هذا التوتر القائم على اهلوية، كان املقرر اخلاص الحظ أن            . السياسيني وممارساهتم 
  .باملخاطر حنو التمزق والتمييزاً حمفوفاً كوت ديفوار سائرة سري

ويرى اخلبري املستقل أن متزق نسيج العالقات اإلثنية شديد للغاية يف غرب كـوت                -١٧
املرتبطة بزراعة النب والكاكاو جـسدت التـوترات بـني          ديفوار، حيث الرهانات العقارية     
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وزار اخلبري املستقل دالوا، ودويكوي، والحظ أن التـوترات         . السكان األصليني واألجانب  
اإلثنية والدينية، رغم اهلدوء الظاهر، مستمرة وتفضي يف كثري من األحيـان إىل انتـهاكات               

اجلة من احلكومة وغريها من األطراف      ويقتضي هذا الوضع تدابري ع    . سافرة حلقوق اإلنسان  
  .املؤثرة
استمرار خطاب التحريض على الكراهية القبلية والدينية       اً  والحظ اخلبري املستقل أيض     -١٨

 بواسطة شبكات التواصل االجتمـاعي علـى الـشابكة          ال سيما يف بعض وسائل اإلعالم،     
ستقطاب اجملتمع اإليفـواري    إن هذا الوضع يثري القلق ومن شأنه أن يبقي على ا          ). اإلنترنت(

  .على أساس إثين وطائفي وديين، ويعيق اجلهود اجلارية اليت ترمي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية

  التحدي األمين  -جيم  
فاحلكومة تسعى إىل حتسني الوضع     . من العوامل الرئيسة يف األزمة اإليفوارية األمن        -١٩

وكأنـه يف   اً،  لكن وضع البالد يظل هش    . البالدللقلق يف معظم أحناء     اً  األمين الذي يظل مثري   
األمان الشخـصي   بسبب مناخ انعدام    فالبالد مصدومة يف الصميم وعلى الدوام       . فترة نقاهة 

  .واألسري واملهين
وما تزال بعض املشكالت األمنية مطروحة يف بعض مناطق أبيـدجان ويف الغـرب            -٢٠

. األزمة اليت أعقبت االنتخابـات    ثناء  ألخطر انتهاكات حقوق اإلنسان أ    اً  الذي كان مسرح  
 يف أبيـدجان    ال سـيما  السلطات اإليفوارية زيادة يف االعتداءات واجلرائم اخلطرية،        وتلحظ  

يونيـه إىل تـشرين   /يف الفتـرة املمتـدة مـن حزيـران      وففي أبيـدجان،    . وغرب البالد 
بالـسطو  اً   أساس ، يتعلق اآلخذ يف التزايد  ، كان هذا النوع من اجلرائم       ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

  .على السيارات، واالعتداءات املسلحة، خاصة يف كوكودي، ويوبوغون
وأعيدت خدمات الشرطة، والدرك، واملياه والغابات، واجلمـارك، والعدالـة، يف             -٢١

القـوى  "مناطق الوسط والشمال والغرب اليت كانت يف السابق ختضع لسيطرة املتمردين من           
املتعلقة بإعادة االنتشار يف كل إقليمها مـن أجـل           -ة هذه   وجتري حركية الدول  ". اجلديدة

 بواسطة اإلعادة التدرجيية للقدرات العملية لإلدارات العموميـة         - استرداد سيادهتا من جديد   
وتسري هذه العمليـة يف     . يف جممل اإلقليم عن طريق تعيني ممثلني للدولة يف كل وحدة إدارية           

اليت كانت حىت   " القوات اجلمهورية لكوت ديفوار   "ناصر  بتعاون ع اً  مرضياً  بعض املناطق سري  
ويف حاالت أخرى، خاصة يف املناطق اليت كانت        . اآلن تتوىل جلّ الوظائف السيادية للدولة     

، مثل مشال البالد وجزء من غربه، ما تزال التوترات قائمة بني            "القوى اجلديدة "تسيطر عليها   
  . لكوت ديفوارالسلطات اجلديدة وقادة القوات اجلمهورية
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مهامهما  إجناز   منيتمكنا  ويعوز الشرطة والدرك اإلمكانات البشرية والتموينية كي          -٢٢
، وبعض املراكز ما تزال حتتلها      كل طاقتها الشرطة ب دوائر  وال تعمل   . املتمثلة يف حفظ النظام   

  .عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار
غري شرعية من كل األراضي لتفادي سوء       إىل إزالة حواجز    اً  وعمدت احلكومة أيض    -٢٣

وأنشأت السلطات يف هذا الصدد فرقة ملكافحة السطو        . استخدامها يف اإلضرار باملستعملني   
وأعيد نشر قوات حفـظ الـسالم   . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول  ٥وإهناء متاعب املرور يف     

 قبيل بلولكان، وزوان    التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف الغرب، يف مناطق من           
املتكـررة مـن    وملواجهة التجاوزات   . تشهدان عودة كثيفة للسكان   هونيان، ومها منطقتان    

السكانَ، اختذ رئـيس اجلمهوريـة   تستهدف اليت وعناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار     
ت لقوات اجلمهورية لكو  متثلت، باخلصوص، يف إبقاء عناصر ا     تدابري لتعزيز األمن اجلماعي،     

  .، وكذا إنشاء شرطة عسكرية يف ثكناهتمديفوار
وتلقى اخلبري املستقل معلومات تتحدث عن التحديات املطروحة لدمج قوات الدفاع             -٢٤

يف صفوف القـوات اجلمهوريـة      " القوى اجلديدة "واألمن السابقة واملتمردين السابقني يف      
ش مجهوري جيـسد التنـوع    إنشاء جي ناول  وتأخر تنفيذ اإلصالحات اليت تت    . لكوت ديفوار 

اإلثين والديين والثقايف اإليفواري بسبب تنوع ِسَير ومسارات العناصر املنبثقة عن املتمـردين             
" القوى اجلديدة "عدة منبثقني عن    اً  بيد أن ضباط  . اًتقليدياً  عسكرياً  الذين مل يتلقوا بعد تدريب    

ل عملية بناء روح الفريـق      عناصر سابقة يف اجليش احلكومي، األمر الذي قد يسه        اً  هم أيض 
ويضاف إىل ذلك أن قوات الدفاع واألمن       . للجيش اجلديد الذي يراد له أن يكون مجهورياً       

والقوات املسلحة للقوى اجلديدة سبق أن تعاونتا يف إطار مركز القيادة املوحدة املنبثق عـن               
ديدة النـدماج    للحركية اجل  وملهماًاً   الذي ميكن أن يكون أساس     اتفاق واغادوغو السياسي  

  .اجليش اجلديد

  حتدي اإلنعاش االقتصادي  -دال  
نظـام  الاألزمة اليت تشهدها كوت ديفوار منذ أمد بعيـد اسـتقرار            بقوة  زعزعت    -٢٥
. االجتمـاعي يف البلد بسبب طول مدهتا وعنف االعتداءات احلاصلة والتهميش          قتصادي  اال

نتخابات والعقوبات اليت فرضها اجملتمع     والحظ اخلبري املستقل أن األزمة اليت اندلعت بعد اال        
فقد نقصت الـسيولة يف البلـد،       . الدويل كان هلما انعكاسات شديدة على االقتصاد الوطين       

 األمـان   انعـدام وأوقف عدد كبري من املؤسسات املالية والشركات اخلاصة أنشطته بسبب           
وجنم عن ذلك اخنفاض    . وتعليق املصرف املركزي لدول غرب أفريقيا نظام املقاصة املصرفية        

 العسكرية الطويلة األمـد،  -  بسبب األزمة السياسية  ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٥    ب نسبة النمو 
  .سبتمرب األخري/حسب التقديرات األخرية ملؤسسات بريتون وودز يف أيلول
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أولوياهتا بغية تعزيـز     أولوية من    وحددت احلكومة بوضوح اإلنعاش االقتصادي بأنه       -٢٦
ويف هذا اإلطار، عقدت احلكومة العزم      . ن الثروة وحتسني ظروف عيش السكان     فرص تكوي 

رئيس اجلمهوريـة   كما قام   . على أن تتسم إدارة شؤون الدولة بالفعالية والصرامة والشفافية        
أفـضل وتقييمهـا    اً  تنظيم حلقات دراسية حكومية دورية من أجل تأطري أعماهلـا تـأطري           

  .باستمرار
باعتزام احلكومة توفري فرص عمل للمقاتلني الـسابقني        اً  ستقل علم وأحاط اخلبري امل    -٢٧

من أعمال السطو واالعتداءات يف البيوت هي، فيمـا         اً  بأن كثري اً  كما أحيط علم  . والشباب
فهم يعتدون على . يبدو، من فعل من يشاركون ويساعدون القوات اجلمهورية لكوت ديفوار

ويرى اخلبري املـستقل أن مـستقبل       .  اجليش اجلديد  السكان ألهنم يعلمون أهنم لن يدجموا يف      
بالطريقة اليت ستعمد هبا احلكومة إىل نزع       اً  محاية حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار رهن جزئي       

  .سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم

  حتدي مكافحة اإلفالت من العقاب  -هاء  
فأحـد  . يف األزمة اليت تلت االنتخابات      النظام القضائي اإليفواري مزدوج    دورإن    -٢٨

القاضي بإلغاء نتائج اجلولـة     واألسباب املباشرة لألزمة قرار اجمللس الدستوري املثري للجدل         
 يف بعض الـدوائر     ٢٠١٠نوفمرب  /الثانية من االنتخابات الرئاسية اليت عقدت يف تشرين الثاين        

قد شدد رئيس احملكمة العليا على هـذا    و. معقل جتمع اجلمهوريني  ،  االنتخابية يف مشال البالد   
ب الذي ألقاه أثنـاء اجللـسة        يف اخلطا  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦الرأي يوم األربعاء    

قد يبدو من غري    : "قال.  للمحكمة العليا  ٢٠١٢-٢٠١١القضائية  للدورة   االفتتاحية الرمسية 
 القرارات اليت أصدرناها    الالئق أن نزكّي أنفسنا أمام الشعب بأن نعرض عليه إحصاءات عن          

 من أزمة اندلعت بعد انتخابات سفكت يف خالهلـا          أثناء السنة يف وقت خرج فيه مكدوماً      
  ".إىل قرار قضائياً دماء، وهي أزمة يعزوها حتديد

أن أعمال العنف اليت أعقبـت اجلولـة الثانيـة مـن            اً  والحظ اخلبري املستقل أيض     -٢٩
دارَّا  حمكمـة    ١٧ أتلفـت    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف      

وجيدر باإلشارة إىل أن    . ٣٣من أصل   اً   سجن ٢٢وُنهب  اً  وأتلف أيض . ٣٤من أصل   للقضاء  
 ٢٩٨-٢٠١١ املرسومني رقـم     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٧رئيس اجلمهورية وقع يف     

اً  قاضي ١٩٥ف الثالث و  يف حماكم االستئنا  اً   قاضي ٧٥ اللذين يعني مبقتضامها     ٢٩٩-٢٠١١و
 تشرين  ٤ويف  .  يف مجيع أحناء البالد    ٢٥    لالدى احملاكم العالية التسع، ولدى احملاكم االبتدائية        

عـن  ، إبان االحتفال بافتتاح الدورة القضائية، أعلن رئيس اجلمهورية          ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 مليار فرنك مـن  ٢٢٥قدره  عن مبلغ إمجايل يف املائة، و٣ إىل ٢ميزانية العدالة من يف  زيادة  

  .فرنكات اجلماعة املالية األفريقية على مدى مخسة أعوام
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بارتياح بالعمل الذي أدته عملية األمم املتحدة يف كوت         اً  وأحاط اخلبري املستقل علم     -٣٠
 ٣٢ شتغل اليوم وت . حمكمة تضررت من األزمة    ١٧ ديفوار بدعم املاحنني قصد جتديد وجتهيز     

 من  ويف الفترة املمتدة  . التجهيز الكايف هزة   منها غري جم   ٢٥ وإن كانت  ،٣٤ حمكمة من أصل  
 سجون، األمر الذي جعل عـدد       ٦ ُرممت،  ٢٠١١ أكتوبر/سبتمرب إىل تشرين األول   /أيلول

  .٣٣  من أصل١٠  يصل إىلتشتغلالسجون اليت 
ة قابلة للتجديد خلي  اً   شهر ١٢  ملدة ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٢٤ وأنشأت احلكومة يف    -٣١

حتقيق خاصة تابعة حملكمة أبيدجان االبتدائية املكلفة بالتحقيق القضائي يف األحـداث الـيت              
  .٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٤ اندلعت يف كوت ديفوار منذ

وعن املالحقات القضائية اجلارية، أبلغ وكيل اجلمهورية لدى حمكمة أبيدجان اخلبري             -٣٢
 بسبب ارتكاهبم خمالفات ٧٨  شخص، من بينهم٥ ٠٠٠ املستقل بأنه قد اسُتمع إىل أكثر من

وإضـافة إىل املخالفـات     . يف غرب البالد  اً   شخص ٨٣٠ وأكثر من  ،هتب لالقتصاد وأعمال  
يف اً  قـضائي اً  يقوكيل اجلمهورية حتق  االقتصادية اليت أضرت بالدولة واملنظمات الدولية، فتح        

ـ  اختطاف مدير فندق نوفوت    ماال سي ،  قتلض جرائم ال   بأمن الدولة ويف بع    جرائم املساس  ل ي
. غتيال العقيـد دوسـو    وا) واحتجزوا يف إطار هذه اجلرمية    اً   شخص ٢٢ ألقي القبض على  (

 يف اجلنايات املرتكبة يف حق الـسالمة الشخـصية    ة يفتح بعد حتقيقات قضائي    وأضاف أنه مل  
  .لألفراد وأمواهلم

 غباغبو اليت أثارها اخلـبري  وتطرق الوكيل كواديو إىل مسألة احتجاز طبييب الزوجني      -٣٣
يف حني أن   " املساس بأمن الدولة  "املستقل فأشار إىل أن طبيب الرئيس غباغبو مالحق بتهمة          

وأعرب اخلبري املـستقل    .  جبانبها بناء على طلبها ألسباب إنسانية       يعمل طبيب السيدة غباغبو  
، وقد لىب، مـن ناحيـة       دةملساعتقدمي ا لعن تقديره البالغ النفتاح الوكيل واستعداده الدائم        

 كورهوغو اإلقليميـة إىل     َسرِّية يف   هأخرى، طلبه نقل طبيب السيد غباغبو من مكان احتجاز        
يف وقت الحق عن الطبيب وعـن صـحفيَّني         اً  وقد أفرج مؤقت  . سجن وإصالحية أبيدجان  

  . نفس التهمة إليهمامسجونني وجهت
 به جزء من الرأي العـام       يشعر الذي املنتصرين   الةعدب شعورالوملا سئل الوكيل عن       -٣٤

و كان لدي اإلمكانات الالزمة، ألرسلت أفرقة حتقيـق إىل          ل": الوطين والدويل، أجاب قائالً   
. "الغرب للتحقيق يف اجلرائم اليت قيل إهنا ارتكبت أثناء األزمة اليت اندلعت بعد االنتخابـات              

ها بصورة خاصة انعدام اخلربة يف      ملالزمة للتحقيقات اجلارية، من   وأشار إىل بعض الصعوبات ا    
  .اجلنائيةميدان العلوم 

حتقيقات يف حق ضباط وعناصر من القوات املسلحة        اً  وفتح الوكيل العسكري أيض     -٣٥
يف اً والشرطة كانوا خاضعني لسلطة قوات الدفاع واألمن السابقة الذين ارتكبوا جرائم وجنح

  .الفترة اليت تلت االنتخابات
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، رغم أهنا ليست طرفاً يف نظام        قبلت  قد الدويل، كانت كوت ديفوار   وعلى الصعيد     -٣٦
 أيام حكومة   ٢٠٠٣ أبريل/ نيسان ١٨ اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يف    روما األساسي،   

. ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول ١٩  األعمال اليت ارتكبت على أراضيها منذ      يفالرئيس لوران غباغبو    
ل الختـصاص احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف          وأكد الرئيس احلسن واتارا هـذا القبـو       

 ٣ و ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول   ١٤ وجههما إىل املدعي العام للمحكمة، يف      رسالتني
  . على التوايل٢٠١١ مايو/أيار
أن للمدعي العام ب   الثالثة   الدائرة التمهيدية ، أذنت   ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ٣ ويف  -٣٧

اليت قيل إهنا ارتكبت    واختصاص احملكمة،   تندرج يف   املفترض أهنا    يف اجلرائم     تلقائياً يفتح حتقيقاً 
رتكـب يف   ت، وكذلك اجلرائم اليت رمبا      ٢٠١٠ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ يف كوت ديفوار منذ   

وقد سلمت سلطات كوت ديفوار الرئيس السابق لوران غبـاغبو إىل        . سياقال  هذا املستقبل يف 
 ألمر بالقبض أصدرته احملكمة      تنفيذاً ٢٠١١ نوفمرب/ن الثاين  تشري ٢٩ احملكمة اجلنائية الدولية يف   

وترى احملكمة أن لوران غباغبو مسؤول مسؤولية جنائية        . ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣ يف
 مشاركة غري مباشرة يف أربع جرائم يف حق اإلنسانية بـسبب ارتكابـه              فردية بصفته مشاركاً  

إنسانية أخـرى،    أخرى، واضطهاد وأعمال ال   مال قتل، واغتصابات وأعمال عنف جنسي       عأ
ر يف الفترة ابعد االنتخابات اليت جرت يف كوت ديفو     ظل العنف الذي ساد     قيل إهنا ارتكبت يف     

  .٢٠١١ أبريل/ نيسان١٢إىل  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٦ املمتدة من
بعـة   الثالثـة التا   الدائرة التمهيديـة  ، حددت   ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٥ويف    -٣٨

املدعي العام ضد لوران    التهم يف قضية    اعتماد  للمحكمة اجلنائية الدولية موعد افتتاح جلسة       
وقد أعِلن هذا القرار أثناء مثول لوران غباغبو أمـام          . ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ١٨  يف غباغبو

 الدائرة التمهيدية  دققتويف خالل هذه اجللسة، حبضور االدعاء والدفاع،        . احملكمة أول مرة  
غ باجلرائم املنسوبة إليه وباحلقوق اليت يكفلها لثالثة يف ُهوية السيد غباغبو وتأكدت من أنه أبِلا

  .له نظام روما األساسي
وعن العالقة بني املالحقات القضائية الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية، اليت أثارهـا              -٣٩

ـ فوارية وق اخلبري املستقل، أوضحت السلطات اإليفوارية أن الدولة اإلي         تـشرين   ١٨ ت يف ع
ففي هذا اإلطار، شـاركت     .  اتفاق تعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية      ٢٠١١ أكتوبر/األول

وترى السلطات اإليفوارية أن القـانون  . احلكومة يف تنفيذ األمر بالقبض على الرئيس السابق     
أثنـاء   االحترام الكامل    احُترماإليفواري املتعلق بالتعاون القضائي وبتسليم املطلوبني للعدالة        

 يف احلالة موضع النظـر، يبلَّغـون   ،وكان حمامو السيد غباغبو. نقل السيد غباغبو إىل الهاي  
وكان يعـرَّف   . ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٣ بانتظام باألمر بالقبض املوقَّع واملختوم يف     

لتحقيـق  حبقوقه وتوضح له، وقد حّرر وكيل اجلمهورية حسب األصول حمضر اسـتجواب      
وحضر حمامو السيد غباغبو أمام غرفة االهتام . وحرر املدعي العام بدوره حمضر حضور   . اهلوية
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وأكد حمامو لوران   .  واليت أصدرت قرارها   اليت رفع املدعي العام القضية إليها حسب األصول       
  .اختطافيشكل عملية غباغبو بدورهم أن نقل الرئيس السابق غباغبو 

  ائيةاآلليات غري القض  -٢  
       الـصادر   ١٦٧-٢٠١١ أنشئت جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة مبقتضى األمر رقم         -٤٠
البحث بكل استقاللية عن حقيقة األحـداث       وتكمن مهمتها يف    . ٢٠١١ يوليه/ متوز ١٣ يف

السياسية الوطنية املاضية واحلاضرة من أجل حتقيق املصاحلة الوطنية القائمة على         - االجتماعية
  .التعايش بني أفراده الشعب اإليفواري واحترام
، شـارك اخلـبري     ٢٠١١ نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٨  إىل ١٦ ويف الفترة املمتدة من     -٤١

 أعضاء اللجنة ُنظمت مبعية عملية األمم املتحدة يف كـوت            لتحفيز املستقل يف حلقة دراسية   
اء وخرباء سـابقون يف     وتبادل أعض . ديفوار ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

جلان احلقيقة واملصاحلة يف كل من جنوب أفريقيا وسرياليون وغانا وليبرييا خرباهتم مع أعضاء             
 أعضاء السلك الدبلوماسـي،      أيضاً وشارك يف هذه الفعالية   . جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة   

  .ظمات غري حكوميةونائب ممثل األمني العام لألمم املتحدة يف كوت ديفوار، إضافة إىل من
طراف  يف مؤمتر لأل   ، شارك اخلبري املستقل أيضاً    ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٧ ويف  -٤٢

 والشريكة يف عملية العدالة االنتقالية يف كوت ديفوار نظمته شعبة حقوق اإلنـسان              الفاعلة
التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وهو يهدف إىل حتقيق تنـسيق أفـضل بـني                 

  .الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف لدعم اللجنة
أن إنه يود التأكيد على      اخلبري املستقل    قالويف هناية املشاورات مع خمتلف الشركاء،         -٤٣

عملية إنشاء جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة مل تتبع املسار التقليدي إلنشاء جلان مـن هـذا                
 ، وإطار اللجنة القانوين   ؛قبل حتديد اختصاصات اللجنة    ُعني   ،فرئيس اللجنة . القبيل يف العامل  

         ومن حيث املضمون، يبدو أن أمر إنشاء اللجنـة وتنظيمهـا           . اعتمد دون مشاورات وطنية   
 وال يتضمن مجيع ضمانات ، والية اللجنة  مبا فيه الكفاية على الُبعد املتعلق بالعدالة يف       مل يؤكد   

  .االستقاللية والفعالية الالزمة
الحظ اخلبري املستقل أن أعضاء اللجنة قادرون على أداء         يورغم أوجه القصور هذه،       -٤٤

مهمتهم على خري وجه إذا دعمتهم احلكومة وخمتلف مكونات اجملتمع اإليفواري واجملتمـع             
الدور احلاسم الذي ميكن أن     بالذين أجريت معهم مقابالت     واعترف مجيع الفاعلني    . الدويل

لكنهم شددوا على أن املصاحلة تستغرق      . عودة االستقرار إىل كوت ديفوار    تؤديه اللجنة يف    
 ،سري عملها يف  وينبغي تفادي أي تسرع يف إنشاء اللجنة و       ". اجلراح مل تندمل بعد   " ألن   وقتاً

والتأين يف تنظيم مشاورات واسعة مع القوى االجتماعية قصد تعزيز شرعية اللجنة واستشارة             
أضف إىل ذلـك أن     . يتها مل توضَّح مبا فيه الكفاية يف بداية األمر        السكان يف جوانب من وال    
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وضع النظام الداخلي وغريه من الوثائق االستراتيجية والتنفيذية للجنة يتيح هلا فرصة تأكيـد              
  .استقالليتها

 بارتياح بانفتاح رئيس اللجنة، السيد شارل كونان باين،         وأحاط اخلبري املستقل علماً     -٤٥
اإلنصات، وبإخالص أعضاء اللجنة وموظفيها التقنيني، وباستعداد الـشركاء         وبقدرته على   

  .يني واملاليني الدائم لدعم عملية العدالة االنتقالية يف كوت ديفوارنالتق
 جلنة التحقيـق  ٢٠١١ يوليه/ متوز٢٠  الصادر يف  ١٧٦-٢٠١١ وأنشأ املرسوم رقم    -٤٦

نسان والقانون اإلنساين اليت ارتكبت بعـد       الوطنية املكلفة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإل      
          / تـشرين الثـاين    ٢٨أكتـوبر و  / تـشرين األول   ٣١ االنتخابات الرئاسية اليت عقدت يف    

  .ومدة والية هذه اللجنة ستة أشهر قابلة للتجديد. ٢٠١١ مايو/ أيار١٥  حىت٢٠١٠ نوفمرب
لعدالـة االنتقاليـة    إقرار ل  والحظ اخلبري املستقل أن كوت ديفوار منخرطة يف عملية          -٤٧

جوانب غري قضائية تسّخر آليات عدة مثـل جلنـة          و ،تشمل جوانب قضائية داخلية وخارجية    
التحقيق الوطنية، وخلية التحقيق اخلاصة، ومالحقات املدعي العسكري، وجلنة احلوار واحلقيقة           

  .ليات ما تزال قائمةلكن مشكلة التنسيق بني هذه اآل. واملصاحلة، واحملكمة اجلنائية الدولية
والتقى اخلبري املستقلّ بأعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت سلمته نسخة من              -٤٨

 الذي يتناول انتهاكات حقوق اإلنسان اليت لوحظ وقوعهـا خـالل            ٢٠١٠تقريرها لعام   
  .العملية االنتخابية

  حالة حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف  
أعمال عن انتهاك احلق يف احلياة، و     تكشف  مجع اخلبري املستقل أثناء زيارته معلومات         -٤٩

تصاب، وانتـهاك حريـة     غالتعذيب، واملعاملة الالإنسانية واملهينة، واالعتقال التعسفي، واال      
  .ملسؤولني الدينينيضّد أماكن العبادة واعنف العتداءات واالالتعبري، و

 التقليـديني  الـصيادين  أخوّيـة من غري الدول، مثل أعضاء  وما تزال جهات فاعلة       -٥٠
وأبِلغ .  يف احلفاظ على النظام والعدالة، خاصة يف غرب البالد          مهماً ، تؤدي دوراً  )الدوزوس(

اخلبري املستقل باعتداءات بعض الدوزوس ومجاعات غري رمسية قريبة من الـرئيس الـسابق              
  .بشكل ينايف القانون وقد تستعمل ،منتشرةوما تزال العديد من األسلحة . غباغبو
 إىل  ُنـسبت  حاالت   ٩ حالة انتهاك للحق يف احلياة، منها        ١٥ وُبلّغ مبا ال يقل عن      -٥١

أما احلاالت الست األخرى، فكان سببها أعمـال        . عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار    
مهورية لكوت  أفراٌد من القوات اجل   قام  ،  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٧ ويف. عنف طائفي 
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بوي، يف أبيدجان،  - ديفوار، قِدموا من حاجز يقع يف مدخل حي أدجوفو الكائن يف دو بور
النار دون سابق إنذار على أربعة شبان، تويف اثنان منهم على الفور، وأصيب ثالـث  بإطالق  

مث وضع أفراد القـوات املـذكورة       . جبروح خطرية، ومتكن رابع من الفرار ومل ُتحدَّد هويته        
 يف  وقيـل إن املـصاب تـويف      . أبيدجانقاصدين  الضحيتني وكذلك املصاب يف مركبتهم      

ديـسمرب يف املركـز     / كانون األول  ١٢  على جثثهم يوم   ى القتل املستشفى حيث عثرت أسر   
، وهـو    عاماً ٣٦ السيد ناهوي جان كلود،   ) أ: (والضحايا هم . الطيب اجلامعي يف تريشفيل   

السيد ) ج(، وهو طالب؛  عاماً ٢٦ السيد لوتو موديست،  ) ب(رجل أمن من َسرّية الفغارد؛      
  .، وهو ممرض عاما٣٥ً دجاهي غنوانلو غي ماكسيم،

ديسمرب، تويف شاب يف مستشفى فافوا امسه فوفانـا آدامـا،      / كانون األول  ١٧ ويف  -٥٢
عاملة على يـد    املأوقفته دورية تابعة للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار، بعد أن تعرض لسوء            

ورد السكان بتنظيم احتجاج أمام مركز قيادة القوات اجلمهورية لكوت          . القوات احلكومية 
لقـي مخـسة    ففردت القوات اجلمهورية بإطالق النار      .  الوضع رديفوار، وسرعان ما تدهو   

وتـدخلت  . خّرب السكان مجيع املنازل اليت متلكها القوات املـذكورة        مث  . أشخاص حتفهم 
وأبِلغ حبادث مماثل يف اليوم نفسه، غري بعيد عن         . السلطات احلكومية إلعادة النظام يف املدينة     

اص يف اشتباكات بني القوات اجلمهوريـة        برص ، على األقل،  أبيدجان، حيث أصيب شخص   
  .والسكان احملليني

ديسمرب، حاول قائد أركان القـوات اجلمهوريـة لكـوت         / كانون األول  ١٨ ويف  -٥٣
 الضوء على تلك االشـتباكات بـني شـباب          تسليطديفوار، العميد باكايوكو، يف بيان له       

وُنقل أحد عناصـر    . مفأودت حبياهت مسلحني والقوات اجلمهورية اليت أصابت مخسة شبان        
 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار اليت سامهت، إضافة من طرف قوات القوات اجلمهورية   

ترّحم على أرواح مـن     وأضاف البيان أن رئيس الدولة      . إىل ذلك، يف إعادة اهلدوء إىل فافوا      
لف بالداخليـة   وأمر رئيس الدولة وزير الدفاع ووزير الدولة املك       .  وقدم تعازيه لألسر   قتلوا،

وجاء يف البيان أن العريف دومبيا أمارا واجلنود الستة الـذين      . سكان فافوا بني  بإعادة اهلدوء   
كانت تتألف منهم دورية القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، والذين يـشتبه يف أهنـم وراء               

طـون  وُنقـل املتور  . األحداث، أحيلوا على كتيبة الفيلق الثاين لدرك دالوا للتحقيق معهـم          
  .اآلخرون إىل سيغيال

ديسمرب، استقبل الرئيس واتارا وزير الداخلية ووزير الدفاع        / كانون األول  ١٩ ويف  -٥٤
 فيها القـوات    تاملنتدب وقادة اجليش الرئيسيني بعد هذا احلادث الغادر اجلديد الذي تورط          

رض حديثه  وبعد االجتماع، عزا وزير الدفاع املنتدب، بول كويف كويف، يف مع          . اجلمهورية
 إىل أحداث فافوا إىل عناصر غري مـسجلة،          أفضت يت ال الواقعةعن هذا اللقاء أمام الصحافة،      

وحسب وزير الدفاع   . نظموا دورية غري مرخص هبا    ) القوات اجلمهورية (منتمني إىل   وشباب  
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إنشاء شـرطة   إىل  و" عدم االنضباط "مع  " عدم التسامح "املنتدب، دعا رئيس اجلمهورية إىل      
  .ة واإلسراع بوضع آلية لرتع السالح وإدماج هؤالء العناصر يف اجليش النظاميعسكري

 حالة  ٢٢إنسانية ومهينة، و    حالة تعذيب ومعاملة ال    ٢٧ وُسجل، إضافة إىل ذلك،     -٥٥
 إىل االعتداءات   وأشَري أيضاً . اعتقال تعسفي، تورطت فيها القوات اجلمهورية لكوت ديفوار       

 إىل  وأشري أيـضاً  . ة مشاركاهتم املتكررة يف عمليات حفظ األمن      اليت ارتكبها الدوزوس نتيج   
عناصر لاغتيال أو زىن أو تدمري ملمتلكات أو تدخل كان سببها يف الغالب أعمال عنف طائفي 

، وكـارابريي   ) كلم غرب بانغولو   ١٠(غاي   - القوات اجلمهورية أو الدوزوس يف تاهوبلي     
وأدت هـذه   ). ن دالـوا  ع كلم   ٣٠تبعد  ( الثانية   ، وباتيغيدييا )ن أودييين عكلم   ١١٥تبعد  (

  . مرتال٤٥ً  أشخاص وجرح العديد وتدمري٦ احلوادث إىل وفاة ما ال يقل عن
 عن هجمات وأعمال عنف     تويساور اخلبري املستقل القلق إزاء املعلومات اليت حتدث         -٥٦

عبـادة  أمـاكن    علـى    اعتداء ٤٠ فقد ُسجل حنو  . ومسؤولني دينيني أماكن عبادة   أصابت  
      /ومسؤولني دينيني على يد القوات اجلمهورية ومسلحني جمهولني منـذ هنايـة شـهر آب              

 ومداها، وهوية الضحايا واألهداف وأسلوب عمل       االعتداءاتإن تكرار   . ٢٠١١ أغسطس
.  جيـداً  أولئك املسلحني حتمل على الظن بأن األعمال مقصودة وخمطط هلا ومنسقة تنسيقاً           

أغـراض  خبشونة وإهانة وُعّروا، وأخـذت  علمانيون ، عومل كُهان واءاتاالعتدوأثناء هذه   
  .رجال الكنيسةل وممتلكات خاصة بطقوس العبادة

، التقى رئـيس أسـاقفة      ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ نذإزاء هذا الوضع، وم     -٥٧
بيري كوتوا، رئيس الدولة وكبار املسؤولني يف القـوات اجلمهوريـة       - أبيدجان، غبطة جان  

 ؛طلب إليهم وضع آلية أمنية لطمأنة رجال الكهنوت واملؤمنني املـسيحيني          ولكوت ديفوار   
ل أفراد من الشرطة والدرك حلراسة بعـض        ويف هذا الصدد، أرسِ   . وقد حصل على ما طلب    

  . وضع هذه اآللية األمنية، استمرت االعتداءاترغمو. األبرشيات
لقبض على ثالثة صحفيني يعملون يف      ، ألقي ا  ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٤ ويف  -٥٨

، وهي صحيفة معارضة، ألهنم نـشروا مقـاالت تنتقـد    )Notre Voie" (نوتر فوا"صحيفة 
ويود اخلبري املـستقل أن     . عن خفض قيمة فرنك اجلماعة املالية األفريقية      تتحدث  احلكومة و 
 احلرية ال استثناء هلا إال      هذه.  تشبثه حبرية التعبري اليت ال بد منها يف أي دميقراطية          يؤكد جمدداً 

يف عدد حمدود من حاالت التحريض على الكراهية اإلثنية أو العرقية أو الدينية أو القوميـة،                
 الـيت جيـب أن      يةروح األخالق الويود التشديد من جهة أخرى على       . حتددها حمكمة خمتصة  

  . اإلعالم واالتصال العاملني يف وسائلتوجه
عناصر مـن القـوات     صادرة عن   علومات عن أعمال عنف     وتلقى اخلبري املستقل م     -٥٩

 ١٩اجلمهورية لكوت ديفوار أثناء اجتماع اجلبهة الشعبية اإليفوارية الذي عقد يف بونووا يف              
وألقي القبض على املتعاطفني مع الرئيس السابق لوران غباغبو         . ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

بيد أنه ُسجلت مثاين    . جل أي إصابة برصاص   ومل تس . وُسحبوا على األرض وأهينوا مث ضربوا     
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ومسح لقاء بالسلطات احمللية والقوات اجلمهورية لالجتماع       . إصابات بالضرب واجلرح العمد   
بأن ينعقد دون مشاكل يف ساحة كادجو أمانغوا يف بونووا، برئاسة األمني العـام املؤقـت                

  .للجبهة الشعبية
 احلفاظ على األمن هو من مهـام الـشرطة يف           ولفت اخلبري املستقل االنتباه إىل أن       -٦٠

  .وعلى اجليش أن يتجنب الرد على االستفزازات. األساس مث الدرك

  الالجئون واملشردون داخلياً  -باء  
  للمشردين داخلياً  خلبري املستقل إىل دويكوي يف غرب البالد حيث زار خميماً         انتقل ا   -٦١

ن أنصار غباغبو الذين خيشون انتقـام القـوات          أفراد إثنية الغويري اليت تعد م      يسكنه أساساً 
  .اجلمهورية والدوزوس الذين يعتربون مقربني من الديوال

 ألسباب  وأوضح ممثل املشردين أهنم ال يستطيعون العودة إىل منازهلم، وذلك أساساً            -٦٢
هذه املسألة األخـرية، الـيت سـاءت    . اقتصادية وأمنية وأخرى تتعلق باحلصول على امللكية     

          يف التماسك االجتماعي والتقـارب بـني الطوائـف،          تبارات إثنية وسياسية، تؤثر سلباً    الع
  .سيما تلك القادمة من البلدان املتضررة من الظاهرة يف غرب البالد ويف أبيدجان ال
واخنفض عدد املشردين يف بعض املواقع اخنفاضاً شديداً حسب الـشركاء يف العمـل                -٦٣

، أي  ٢٠١١أكتوبر  / يف تشرين األول   ١٨ ٠٠٠يونيه إىل   / يف حزيران  ٧٠ ٠٠٠من  (اإلنساين  
بيد أن املشردين، يف مواقع أخرى، مهددون باإلجالء، ذلك أن املـالّك            ).  يف املائة  ٧٣بنسبة  

  .يريدون استعادة أمالكهم ملواصلة أنشطتهم املعتادة)  ومجعيات وطوائف دينية وسواهاأفراداً(
 ١١يبرييا وكوت ديفوار ومفوضية شؤون الالجـئني يف         ووقعت حكومة كل من ل      -٦٤
وكانت ليبرييـا،   .  إلعادة الالجئني اإليفواريني إىل وطنهم      ثالثياً  اتفاقاً ٢٠١١أغسطس  /آب

، تستضيف معظم الالجئني اإليفواريني الذين يعيشون       ٢٠١١أكتوبر  /حىت هناية تشرين األول   
ومسحت ). ١٥٩ ٤٨٩( يف املائة    ٨٥,٣ي  ، أ ١٨٧ ٠٤٥يف البلدان اجملاورة والبالغ عددهم      

مراقبة احلدود ومناطق العودة اليت تتوالها أفرقة من امليّسرين من مفوضية شؤون الالجـئني              
 ٢٠١١أكتـوبر   / شخص طواعيةً يف أواسط تـشرين األول       ١٣٠ ٠٠٠بتسجيل عودة حنو    

  .قادمني من املخيمات ومن مناطق احلدود
جلهات العاملـة يف اجملـال اإلنـساين، قُـدرت          وحسب املعلومات اليت قدمتها ا      -٦٥

لدعم تلبية االحتياجات اإلنـسانية     )  أمريكياً  دوالراً ٢٩١ ٩٨٩ ٤٤٥ب االحتياجات املالية   
ورغم إتاحة املاحنني للمبالغ الالزمة يف بداية األزمـة اإلنـسانية           . وجهود التأهب للطوارئ  

ويف تـشرين   . ارئ ال يكفـي   بسرعة، فإن متويل خطة العمل اإلنساين يف حـاالت الطـو          
 يف املائة مـن املبـالغ       ٣٤، مل ُيَتح للشركاء يف العمل اإلنساين سوى         ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 يف   بالغاً وقد أثر هذا النقص يف املوارد تأثرياً      .  أمريكياً  دوالراً ١٠٠ ٥٤٣ ١١٥املطلوبة، أي   
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أبريـل أن   /ن يف نيـسان   تلبية االحتياجات اإلنسانية يف منطقة كافايل الوسطى، رغم اإلعال        
  .هونيني منطقة طوارئ - املنطقة الواقعة بني غويغلو وحدود ليبرييا يف اجتاه توليبلو وزوان

ويساور اخلبري املستقل القلق ألن التغطية من قبل اجلهات العاملة يف اجملال اإلنـساين            -٦٦
 هذه املناطق، تظـل      والالجئني يف نفس   يف الوقت الراهن، رغم عودة آالف املشردين داخلياً       

، واإلسهام يف ترميم    غري كافية ملرافقة هذه العودة، وتوفري الدعم واحلماية ألشد الناس ضعفاً          
ومن شأن تلبية االحتياجـات     . آالف املنازل املدمرة، وإعادة اخلدمات االجتماعية األساسية      

  .ية جديدةاإلنسانية يف هذه املنطقة على جناح السرعة أن مينع اندالع توترات طائف

  النساء واألطفال  -جيم  
دفعت النساء واألطفال مثناً باهظاً من جراء األزمة اليت تلت االنتخابـات يف كـوت                 -٦٧

والتقى اخلبري املستقل مبمثالت للنساء اللوايت أشرن إىل ازدياد العنف اجلنسي والبـدين             . ديفوار
 منهن للعنف اجلسدي منذ     ٢١٥ امرأة وتعرضت    ٧١بالنساء، خاصة يف الغرب؛ فقد اغتصبت       

وكان اجلناة يف بعض األحيان رجاالً يرتـدون زيـاً          . هناية األزمة اليت اندلعت بعد االنتخابات     
ـ  نومجع اخلبري املستقل معلومات عن مثاين حاالت اغتصاب مشلت، يف مجلة م           . رمسياً  ،هم مشلت
اكي، وبونـدوكو،    سنة، وقد ارتكبت يف أبيدجان، وبو      ١٤ و ٥ تتراوح أعمارهم بني     قّصراً

وقيل . ويف بواكي، ُعثر على جثة الضحية هامدةً      . وسان بيدرو )  كلم عن دالوا   ٤٠(وإيسيا  
أما اجلناة اآلخرون املـشتبه فـيهم       . إنه ألقي القبض على أربعة أشخاص بعد هذه األعمال        

التناسلية  عملية تشويه لألعضاء ٤٢ب  أثناء زيارته بواكي وأحيط اخلبري املستقل علماً. ففاّرون
 يف قرية كوتولو التابعة لبلدة داباكاال، أدت        ٢٠١١أكتوبر  /لإلناث حدثت يف تشرين األول    

  . سنوات٤إحداها إىل وفاة صبية عمرها 
ورغم احلمالت اليت ينظمها صانعو الشوكوالته، فإن عمل األطفال يف مزارع الكاكاو           -٦٨

د من األطفال يؤّدون أعماالً خطرة، مثـل        فما يزال العدي  . يف كوت ديفوار ما يزال يثري القلق      
إن من شأن هذا الوضع أن ينتهك       . استخدام السواطري، ورش مبيدات احلشرات، ومحل األثقال      

ومن املهم أن تعترف الدولة حبق الطفل يف احلماية من االسـتغالل            . حقوق األطفال األساسية  
 شأنه أن يعرض تعليمه للخطر      االقتصادي ويف عدم الزج به يف أي عمل حمفوف مبخاطر أو من           

  .أو يضّر بنموه اجلسمي أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي
 السلطات اإليفوارية، واتُّخذت تدابري للتـصدي لعمـل         علىهذه املسألة   طرحت  و  -٦٩

 تـشرين   ٣ففي أثناء انعقاد جملـس الـوزراء االسـتثنائي يف           . األطفال يف قطاع الكاكاو   
، وقع رئيس اجلمهورية مرسومني إلنشاء جلنة وطنية وجلنة مشتركة بني           ٢٠١١رب  نوفم/الثاين

  .الوزارات ملراقبة االجتار باألطفال واستغالهلم وتشغيلهم
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  حالة السجون  -دال  
سـجن  زار اخلبري املستقل مراكز االحتجاز يف كورهوغو، وأودييين، وبونديايل، و           -٧٠

ري، حيث سـجنت شخـصيات يف إطـار         ، وسجن أبيدجان العسك   وإصالحية أبيدجان 
 فإن ظروف احتجاز السجناء     عموماً،و. التحقيقات يف أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات      

          ومل يبلَّغ أثناء زياراته بأي حالـة تعـذيب أو معاملـة            . الذين زارهم اخلبري املستقل ُمرضية    
  .امنيهذا، ويتمّتع احملتجزون خبدمات احمل. نةيإنسانية ومه ال

، يف كورهوغو،   اشتكىبيد أن الرئيس السابق، لوران غباغبو، الذي وهن جسمه،            -٧١
يف من انعدام االتصال بينه وبني أسرته وأصدقائه، ومن استحالة ممارسته التمارين الرياضـية              

وقبل زيارة اخلبري املستقل بيومني، ُنقل إىل مستـشفى كورهوغـو           . ساحة مكان احتجازه  
 من األطباء   وشدد السيد غباغبو على أنه استقبل فريقاً      . اليمىن باألشعة السينية  لتصوير ذراعه   

  .أرسلته احلكومة لفحص حالته الصحية
. ويف أودييين، اعترفت السيدة سيمون غباغبو بأن ظروف احتجازها ُمرضية عموماً            -٧٢

          وإذا كانـت    .املالئمةاالفتقار للعناية   وكانت تبدو يف صحة جيدة رغم إصابتها بالسكري و        
ال تستطيع التواصل مع زوجها وأسرهتا، فإهنا تتلقى خدمات جمموعة من احملـامني مكلفـني    

  .طبيبها اخلاص احملتجز وغري املتهم، اإلفراج عنهطلبت، فيما خيّص و. بالدفاع عنها
  رفيع  عسكرياً ٢٣، من بينهم     حمتجزاً ٢٧ويشعر اخلبري املستقل بالقلق إزاء ظروف         -٧٣

  أمتـار مربعـة يف َسـرِّية       ٥ مدنيني، حمبوسني يف زنزانة تبلغ مساحتها حنـو          ٤املستوى، و 
، ويعيـشون   وال من يزورهم  ، دون رعاية طبية،     غري صحّية  يف ظروف    كورهوغو اإلقليمية 

  . دون ماء وال كهرباءأحياناً
م  من أعيان القـو    ٢٥، من أصل     شخصاً ١٥حظي باإلفراج املؤقت    ويف بونديايل،     -٧٤

وأكد العديد من احملتجزين، كما يف كاتيوال، أهنـم تعرضـوا، وقـت             . سبق أن احتجزوا  
، إلساءة املعاملة على يد عناصر من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار سـببت هلـم            اعتقاهلم

  .إصابات خطرية دون أن يتلقوا الرعاية الالزمة
 بتهمة التآمر على    حقون عموماً واألعيان واجلنود الذين التقى هبم اخلبري املستقل مال         -٧٥

سلطة الدولة، وخمالفة األوامر وعدم التقيد هبا، واالعتقـاالت غـري املـشروعة واحلجـز،               
واالغتياالت، واختالس املال العام، وشراء األسلحة واالجتار هبا، وحيازة أسـلحة وذخـائر             

وكراهية  القبلية   بشكل حمّرم قانوناً، وإخفاء جثث وعمليات اغتصاب، وإبداء الروح        وبيعها  
ويؤكدون بطالن هذه االهتامات، ويأسفون على هنب ممتلكاهتم، وجتميد أمـوال           . األجانب
غري أهنم يرغبون يف تلقي املزيد      . وأشاروا إىل أهنم يتلقون الرعاية الطبية عند احلاجة       . معظمهم

أسـرهم،   من أفراد    األقربونزورهم  يو. من الرعاية الطبية املالئمة الحتياجاهتم الطبية احملددة      
  . بأن هذه الزيارات غري منتظمةإضافة إىل إخواهنم وأخواهتم ووالديهم، علماً
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  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -هاء  
الحظ اخلبري املستقل أن تفكك البنية االقتصادية الوطنية بفعل األزمة الـيت تلـت                -٧٦

ش يف أعقاب أعمال العنف والتدمري الواسعة       االنتخابات، وتلف وسائل اإلنتاج وأسباب العي     
.  بالغـاً  وقد اختلّت شبكات اإلمداد والنظام املصريف واألنشطة التجارية اخـتالالً         . النطاق

وترتب على ذلك تضرر السكان من تفكك البنية االقتصادية الوطنية واحمللية ومعاناهتا الفقـر         
  . بعد يوموهشاشة األوضاع يوماً

املستقل معلومات عن السطو وعن متاعب املرور اليت يقـع ضـحيتها          وتلقى اخلبري     -٧٧
. أصحاب األعمال على يد القوات اجلمهورية لكوت ديفوار واجلماعات املسلحة اجملهولـة           

 يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية، األمر الذي يضّيق أكثر على السكان            وتسهم هذه اآلفة أيضاً   
وأشار إىل أن احلكومة    . زمة اليت اندلعت بعد االنتخابات    من األ  املتضررين أشد التضرر أصالً   

  .عمدت إىل إزالة احلواجز اليت تعد غري رمسية من مجيع أحناء البالد
لكن  يف كوت ديفوار،  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤يوم  ت السنة املدرسية    وبدأ  -٧٨

يذ للعودة إىل املدارس بطيء بسبب الصعوبات اليت واجهها العديد من التالم    استئناف الدراسة   
بعد أعمال العنف اليت أعقبت االنتخابات واليت شوشت على الـدروس لـشهور عـدة يف              

فقد أدت األزمة اليت تلت االنتخابات إىل مغـادرة التالميـذ واملعلمـني             . مؤسسات شىت 
والسلطات التربوية يف بعض مناطق البالد، وإغالق املدارس يف جل البالد لشهور متعـددة،              

من الدراسة  ويف ذروة األزمة، ُحرِم     .  حالة هنب للمدارس وتدمريها    ٢٠٠فة إىل أكثر من     إضا
  .ها وإعادة جتهيزترميماًيلزم  مدرسة ١٥٠هناك ما ال يقل عن مليون طفل؛ و

من وحسب بعض العاملني يف اجملال اإلنساين، يف غرب البالد، حرم آالف األطفال               -٧٩
  .من وتنقل الناسحقهم يف التعليم بسبب انعدام األ

 من الناس فقدوا بطاقات هويتهم، ومن مث مل          إىل أن كثرياً   وأشار اخلبري املستقل أيضاً     -٨٠
. يعد يف إمكاهنم االستفادة من خدمات التعليم وآليات استرداد املمتلكات وتعويض ما فقدوه          

لى شهادات الوالدة   وأبِلغ اخلبري املستقل بعدد األطفال الكثري الذين مل يتمكنوا من احلصول ع           
  .بسبب األزمة

فقد ذكرت السلطات   . وما يزال سوء التغذية مثار قلق يف مجيع أحناء كوت ديفوار            -٨١
، سجلت كوت   ٢٠٠٠ويف عام   .  يف املائة من السكان يعانون سوء التغذية       ٣٠أن أكثر من    

زمـة  بـسبب األ  و،  ٢٠٠٦ويف عام   .  يف املائة  ٢٥,٤ديفوار نسبة سوء تغذية مزمنة بلغت       
، ٢٠١١ويف عـام    .  يف املائة  ٣٤، ارتفعت هذه النسبة إىل      ٢٠٠٢سبتمرب  /اخلطرية يف أيلول  

مستويات تنذر بـاخلطر يف     إىل  وقد وصلت هذه النسبة     .  يف املائة  ٢٧,٣بلغت هذه النسبة    
، إذ بلغـت     جداً فالوضع يف غرب البالد مثال يبدو مقلقاً      . بعض املناطق، كالشمال والغرب   
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فقد أدت التنقالت وصعوبة احلصول على البذور واملدخالت الزراعية       .  يف املائة  ٣٧,٧النسبة  
  .يف الغرب واجلنوب الغريب إىل اخنفاض املساحات املزروعة

 يف  وأشار اخلبري املستقل إىل أن اإلجراء احلكومي القاضي بتـوفري الرعايـة جمانـاً               -٨٢
  .داملؤسسات الصحية العامة ال يطبق يف بعض مناطق البال

وما تزال إشكالية حقوق امللكية العقارية يف كوت ديفوار، اليت ساء وضعها بسبب               -٨٣
 يف الرتاعـات     حامسـاً   اليت قادت إىل تنقل السكان، سبباً      ١٩٩٩األزمات املتكررة منذ عام     
السالم واالسـتقرار يف    يف وجه    هذا الوضع صعوبة كبرية      يثريو. الطائفية، خاصة يف الغرب   

تنميته االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي يكبح اجلهود الرامية إىل احلد          نسبة إىل   بالالبالد، و 
  .ة مستدامةيمن الفقر املدقع واجلوع وإدارة بيئ

         / كـانون األول   ١٨القانون املتعلق باألراضي الريفيـة، الـذي اعتمـد يف           ثل  ومي  -٨٤
 مراسيم  ٣(اللوائح التنفيذية   ، و ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ وصدر يف    ١٩٩٨ديسمرب  

إىل ) غري املكتوبة (، اإلطار القانوين الذي يسمح بتحويل احلقوق العرفية         ) تنفيذياً  قراراً ١٥و
من احلصول على األراضي الريفية مبوجـب القـوانني         حقوق ملكية حديثة، ومتكني املالّك      

  .العرفية ومتكني من ال سند هلم من احلصول على السند العقاري
ل اورغم تطبيق هذا القانون على األراضي الريفية، فإن الرتاعات العقارية مـا تـز               -٨٥

التماسـك االجتمـاعي    امللكية يعيـق    وميكن حتليلها على أهنا تنازع على حقوق        . مستمرة
  .فضي إىل اخنفاض اإلنتاجية الزراعية وتشريد السكانيو

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
  هشاً ، فإن كوت ديفوار تظل بلداً     ما لوحظ من حتسن على املستوى األمين      رغم    -٨٦

يتعاىف من أزمات متتالية عدة ويستمر يف مواجهة حتديات كثرية يف جمال إصالح قطـاع               
  .األمن، واإلنعاش االقتصادي، وتوطيد السالم واملصاحلة

 عـدم قابليتـها     ويف هذا السياق، تظل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، من حيث           -٨٧
 والالجئني طواعيةً معزَّزين    هلما آثار على عودة املشردين داخلياً     وللتجزئة، أولوية مطلقة،    

  .مكرَّمني
وأكد اخلبري املستقل أن مكافحة اإلفالت من العقاب بواسطة وضـع آليـات               -٨٨

ة إىل  للعدالة االنتقالية، إذا متت برتاهة، قد تسهم يف عودة املشردين والالجـئني، إضـاف             
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فمن الضروري إذن أن يواصل اجملتمع الـدويل دعـم جهـود            . تعزيز التماسك الوطين  
  .احلكومة ملواجهة التحديات العديدة املرتبطة بإعادة بناء البلد

 يف الفضاء   يف األرض واالنتماء اإلثين قنبلة موقوتة حقاً      طرفاها  إن املعادلة املتمثل      -٨٩
وتشهد خطـورة   .  يف فترة ما بعد هوفويت بوانيي      املغلق للتنافس السياسي على السلطة    

انتهاكات حقوق اإلنسان يف فترة ما بعد االنتخابات على أن هذه االنفجارات تندرج يف              
إن ثقافة العنف، . ياة اجملتمع اإليفواري وممتلكاته وقيمه اإلنسانية األساسيةمدمرة حلدوامة 

وجدان الشعب اإليفواري   لعميقة من   بسبب مدهتا ومداها، آخذة يف التجذر يف الطبقات ا        
  .اجلماعي وخياله

هـذا  يف  يبعث على األمـل  يل أساسـود عامـل وجـخلبري املستق تبّين ا وقد    -٩٠
فمرونة الـشعب   . التاريخ واجلغرافيا والسكان  أال وهو   كوت ديفوار،   :  اإلقليم - البلد

يقة ركيزة التعـايش هـذه      اإليفواري، اليت أثبتتها احلركية الدميقراطية اجلارية، تؤكد حق       
 مجيع احملاوالت السياسية إلحداث     ، يف هناية املطاف   ،وقفت عندها ، وهي ركيزة    وصالبتها

فقد اصطدمت حماولـة  . الفرقة اإلثنية أو الثقافية أو الدينية يف صفوف الشعب اإليفواري  
اإليفـواري  تفكيك اهلوية الوطنية بالركيزة املتينة املتمثلة يف التعايش الذي عرف الشعب           

وتقوم هذه الركيزة على التعددية الثقافية السلمية يف إطار التسامح          . كيف يعّمق جذوره  
والتبادل على أساس قيم وآليات وممارسات تشارك فيها مجيع الثقافات، وترسخها علـى            

اهلجرات واالقتصاد والعالقات األسرية    صدفة  املدى البعيد كل الطوائف اليت مجعت بينها        
  . أرض كوت ديفوارعلىة والثقافي

  التوصيات  -باء  

  توصيات مقدمة إىل احلكومة  -١  
إعادة ) أ: (يوصي اخلبري املستقل حكومة كوت ديفوار بتوجيه أنشطتها إىل ما يلي  -٩١

تعزيز الدميقراطية وحقوق   ) ب(البناء الدميقراطي ألجهزة الدولة وترسيخ هذه األجهزة؛        
تدعيم التعـاون   ) ه(إنعاش التعايش؛   ) د(واالجتماعية؛  التنمية االقتصادية   ) ج(اإلنسان؛  

  .والتضامن اإلقليميني ودون اإلقليميني
تعددية سياسية تشمل   ) أ: ( اآليت حولينبغي أن تتمحور إعادة البناء الدميقراطي         -٩٢

وضع ميثاق دميقراطـي تـوافقي يتعلـق        ) ب(اجلميع وحتترم تنوع الشعب اإليفواري؛      
ُتـوفّر هلـا   إنشاء مؤسسات وآليات مـستقلة  ) ج(للحياة السياسية؛  باملبادئ األخالقية   

ونزاهة األفعال الدميقراطية األساسية اإلمكانات البشرية واملادية الالزمة لضمان موضوعية 
االنتخابات، ومتويل األحزاب السياسية، وتكافؤ الفرص يف اسـتعمال وسـائل           من قبيل   

  .ساسيةاإلعالم واالتصال، واحترام احلريات األ
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دَرج يف الدستور اإليفواري التعددية الثقافية واإلثنية       ُتويوصي اخلبري املستقل بأن       -٩٣
  .والدينية، بوصفها قيمة أساسية لألمة اإليفوارية

وينبغي للحكومة أن تعمل على جناح واستمرار جلنة احلوار واحلقيقة واملـصاحلة              -٩٤
قوامهـا تـوخي احلقيقـة والعـدل        ها اليت   تعزيز واليت ) أ: (ما يلي أساساً  بوسائل منها   

جلنة التحقيق الوطنية، وخلية  (التفاعل بني خمتِلف هيئات التحقيق وآلياته       ) ب(واملصاحلة؛  
مراعاة التحدي الكـبري الـذي      ) ج(وجلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة؛     ) التحقيق الوطنية 

كشف املسؤولني عنـها،    تطرحه احلقيقة بتحديد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، و       
  .وإلقاء الضوء على أسباهبا اجلذرية

وتصدر، يف ختام   بأن تضع   ويوصي اخلبري املستقل جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة          -٩٥
، ٢٠١١-٢٠٠٢يغطي الفتـرة    وانتهاكات حقوق اإلنسان    يتناول   أبيض   أعماهلا، كتاباً 

  .مل الشعب اإليفواريوحتديد أماكن لالعتبار ترمز إىل تلك االنتهاكات جمل
وينبغي للعدالة أن تويل األولوية يف مكافحتها اإلفالت من العقاب للوسطية املنادية              -٩٦

بضرورة العقاب وتشجيع املصاحلة الوطنية برتاهتها يف املالحقة املمنهجة جلميـع مـرتكيب             
  .٢٠١١ حىت ٢٠٠٢االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان خالل الفترة املمتدة من 

ويوصي اخلبري املستقل احلكومة بأن متد العدالة باإلمكانات البـشرية واملاديـة              -٩٧
مرتكيب املخالفات البـسيطة    التخفيف من الضغط على السجون باإلفراج عن        الالزمة، و 

  .وحماكمة سائر السجناء بسرعة، على أن ُيتقيد بالضمانات القضائية املقررة
بني احلقـوق املدنيـة والـسياسية واحلقـوق         ملواءمة  ويوصي اخلبري املستقل با     -٩٨

وينبغي للحكومة يف هذا الصدد أن تبـذل قـصارى          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
جهدها من أجل تعزيز تنمية البلد االقتصادية وازدهار الشعب اإليفواري يف جممله، على             

ـ       ال سيما أن تراعى املساواة بني األقاليم والطوائف،        ة للتنميـة    عن طريـق وضـع خط
 االقتصادي بالشباب والنساء، وذلك بإنشاء مؤسـسة جامعـة          - والنهوض االجتماعي 

  .حمددة الغرض داخل أجهزة الدولة
وينبغي للحكومة أن تضع سياسة وطنية شاملة، بالتشاور والتعاون مع الطوائف             -٩٩

ألة األرض  املعنية، بشأن األراضي الريفية يكون هدفها إضفاء الصبغة املوضوعية على مس          
وازدهارها، وفك االرتباط بني األرض واالنتماء اإلثين، وتشجيع التعاون والتكامـل يف            

  . يعود على اجلميع باالزدهاراستغالل األراضي استغالالً
وضع برنامج واسع النطاق لتعزيز حقوق اإلنسان والتثقيف والتوعية هبا يشمل             -١٠٠
واملمارسات واآلليات التقليدية جلميع الطوائـف      العمل هبّمة على ترويج القيم      ) أ: (اآليت

تنشيط نظام التعليم بتعزيز ثقافة الـسالم،       ) ب(التعايش واالحترام املتبادل؛    من منظور   
  .تدريب مجيع قوات األمن على حقوق اإلنسان) ج(والتنوع، والتعددية؛ 
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 واإلقليمـي   ويشجع اخلبري املستقل الدولة اإليفوارية على تعزيز التعاون الدويل          -١٠١
جملس الوزراء املشترك بني كوت من منطلق الروح اليت يتحلّى هبا ة ودون اإلقليمي، خاّص
  .ديفوار وبوركينا فاسو

 حبفز قدرات الشعب اإليفواري اهلائلة على اإلبداع الثقـايف          ويوصي اخلبري أيضاً    -١٠٢
تومة واملكبوتة بـسبب   شبابه، ليس يف التعبري عن املشاعر والعواطف املكال سيماوالفين،  

  .ِسنِي األزمة فحسب، بل القيم اإلجيابية املتمثلة يف التعددية وروح التسامح والتبادل

  إىل اجملتمع الدويلمقدمة توصيات   -٢  
      يف كوت ديفوار بواسـطة     اخنراطه يف العمل    ال بد للمجتمع الدويل من أن يوطد          -١٠٣

دميقراطية اجلارية، خاصـة ترسـيخ التعدديـة        دعم دائم للحركية ال   توفري  ) أ: (ما يلي 
العدالـة وأجهـزة    عزيز  ت) ج(مساعدة جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة؛      ) ب(السياسية؛  

 عن طريق تدريب املنظمات اليت      ال سيما تعزيز حقوق اإلنسان،    لدعم  تقدمي ال ) د(األمن؛  
عملية األمم املتحدة يف    تدعيم  ) ه(تدافع عن حقوق اإلنسان وتقدمي الدعم املادي إليها؛         

  .خاصة شعبة حقوق اإلنسانور، اكوت ديفو
ويدعو اخلبري مجيع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والشركاء الثنـائيني إىل             -١٠٤

النهوض االقتصادي لكوت ديفوار كـي يتمتـع   ، يف   عن طريق التعاون الفاعل    ،املسامهة
  .االجتماعية أفضل باحلقوق االقتصادية وسكاهنا متتعاً

ويوصي اخلبري املستقل برفع احلظر عن األسلحة املفروض على كوت ديفوار بغية          -١٠٥
  .تعزيز فاعلية أجهزة أمن الدولة على جممل األراضي الوطنية
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  مرفق

 ١٩(قائمة حمّدثة تضم أمساء احملتجزين يف إطار أزمة ما بعد االنتخابات                
  )٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٣جزون يف إحدى الفيالت بكورهوغو منذ احملت  -ألف  
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، نقل إىل الهاي ليلة )الرئيس السابق(لوران غباغبو   -١

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٣احملتجزون يف إحدى الفيالت بأودييين منذ   -باء  
  )السيدة األوىل سابقاً(سيمون غباغبو   -١
 )بيب السيدة األوىل سابقاًط(دجيدجي أوجني   -٢

) أبيـدجان (األشخاص اخلاضعون لإلقامة اجلربية يف فندق ال نوفيل بريغـوال             -جيم  
  ٢٠١١يوليه / متوز٩ إىل سجن بونديايل منذ والذين اتُّهموا ونقلوا الحقاً

  آكي نغبوجيلبري رئيس الوزراء   -١
 الوزير ألسيدي دجيدجي  -٢
 أدجويبكريستني زيرة وال  -٣
 )احملافظ السابق للمصرف املركزي لدول غرب أفريقيا(وري داكليب هنري في  -٤
 سوكوري بوهويمارتان وقّر امل  -٥
 غناهوا زيربايبنوربري   -٦
 ودال نويل لورانديزيري الوزير   -٧
 سيكا أوبودجي ديزيري كريستوف  -٨
 ماهان غاهي بازيل  -٩

  احملتجزون يف َسرِّية كورهوغو اإلقليمية  -دال  
  )قائد احلرس اجلمهوري سابقاً( دوغبو بلي  برونوميدالع  -١
 داليباروين الطبيب العقيد   -٢
 مويندونيس قائد الشرطة   -٣
 دوا كواسينوربري قائد الكتيبة   -٤
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 زاغاهيغيدي قائد الشرطة   -٥
 كوبليرميي رائد الشرطة الركن   -٦
 زاكروهرييف املالزم   -٧
 غوسيماثيو ضابط الصف   -٨
  زوكويب تراغييضابط الصف   -٩

 كواميكواكو ضابط الصف   -١٠
 غنالوكوجوناس الرقيب األول   -١١
 أدونأوستاش الرقيب األول   -١٢
 أموس لوباديزيري   -١٣
 فييت كواكوجان هنري الرقيب األول   -١٤
 بيليكيي الرقيب األول   -١٥
 سويب غراهبول الرقيب   -١٦
 .كيين كلوران الرقيب   -١٧
 كاتشيفابريس الرقيب   -١٨
 نيامكي إيكوالننوربري الرقيب   -١٩
 )مدين(باي باتريس السيد   -٢٠
 )مدين(دجيكوري إميي السيد   -٢١
 )مدين(زيزا زاكا جان لوي السيد   -٢٢
 )مدين(يودي أوزي السيد   -٢٣
 )رئيس منطقة يوبوغون(تياغنريي جان لوي السيد   -٢٤
 رويب غوغوجواكيم قائد الشرطة   -٢٥
 نيغبلي دوغباار سيزقائد الشرطة   -٢٦
  يوروكلود قائد الشرطة   -٢٧

  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٤املنقولون إىل كاتيوال منذ يوم االثنني   -هاء  
  )مدير ديوان سابق(كويو تييا نارسيس   -١
 الوزير جان جاك بيشيو  -٢
 برو غرييبجونوفييف الوزيرة   -٣
  عبد الرمحنسانغاري مفتش الدولة العام   -٤

   بونااملنقولون إىل  -واو  
  باسكال آيف نغيسان  -١
  ميشيل غباغبو  -٢
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  العسكريون ورجال الدرك احملتجزون يف سجن أبيدجان العسكري  -زاي  

رجال الدرك الذين قبض عليهم والذين كانوا حمتجزين يف خميم كوماندو يف كوماسـي مث       
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩نقلوا إىل سجن أبيدجان العسكري يوم 

  )١٥/١٠/١١(كيو وغ باتريك الرقيب ه  -١
 )١٥/١٠/٢٠١١(أهنو لوغونتشي هنري ستيفان الرقيب األول   -٢
 )١٩/١٠/١١(زيي يب إيري فرانسوا الرقيب األول   -٣
 واتارا سليمانكيايل الرقيب   -٤
 يب كويف - تاماغي بوستان الرقيب األول   -٥
 )١٥/١٠/١١(بوغر الكوست غي الرقيب األول   -٦
  أكا أنواريسالرقيب جان جو  -٧
 )١٥/١٠/١١(بريغاد ديدييفي . ه. الرقيب داغو غنابرو أ  -٨
 )١٥/١٠/١١(دجوما الرقيب األول بيلي أوغوستان   -٩

 )٢٩/١٠/١١(بيدي ماثياس الرقيب األول   -١٠
 )٢٥/١٠/١١(أنزونا كواسي الرقيب األول   -١١
 )٢٥/١٠/١١(كوتيا سامسون الرقيب   -١٢
 اديو غورانكوجريمان الرقيب األول   -١٣
  كواسيالرقيب األول أنطونيو دوميسي  -١٤
 كوتوانأبروغوا الرقيب األول   -١٥
 نغيسانمارك الرقيب   -١٦
  باهالرقيب سيدوي  -١٧
  ميان الرقيب جان  -١٨
 نينينيونلوران الرقيب   -١٩
  الرقيب األول أكبا أكبس  -٢٠

   يف سجن أبيدجان العسكري حمتجزاً ضابطا١٢ً    
  أدو دونغا دوينالعقيد   -١
 غوي بليبوجاك فرانك الرائد   -٢
 ياو كوناكوروالن الرائد   -٣
 زوه لواجان الرائد   -٤
 نغيسانروالن النقيب   -٥
 كواديو بايلهنري الرائد   -٦
 كايتجوناس الرائد   -٧
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 النقيب سريي  -٨
 العقيد الركن غناهوري  -٩

 النقيب كويو  -١٠
 )٢٠١١يونيه / حزيران١٥ألقي عليه القبض يف (املالزم كرابا   -١١
  املالزم األول دجاكو الندري  -١٢

العسكريون ورجال الدرك الذين كانوا حمتجزين يف خميم أغبان مث نقلوا إىل سجن أبيدجان     
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١العسكري يوم 

  بوموهريكوري الرقيب   -١
 )٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٣ألقي عليه القبض يف (أمونشي ميكائيل الرقيب   -٢
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول٣ألقي عليه القبض يف (مويل العريف جان كلود   -٣

 ٢العسكريون العاملون يف احلرس اجلمهـوري الـذين ألقـي علـيهم القـبض يـوم                 
 والذين كانوا حمتجزين يف مركز شرطة املقاطعة الرابعة مث نقلوا إىل            ٢٠١١أغسطس  /آب

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢سجن أبيدجان العسكري يوم 
  )٢٠١١أغسطس / آب٢ألقي عليه القبض يف (بيدي كويف كبري ضباط الصف   -١
 أوكوبو غوكوماثيا كبري ضباط الصف   -٢
  يايت نغومونجرييف الرقيب األول   -٣

 ١٥عسكري ألقي عليه القبض واحتجز يف مركز شرطة املقاطعة احلادية والثالثني يـوم                  
      / تـشرين الثـاين  ٢١سجن أبيدجان العسكري يـوم      مث نقل إىل     ٢٠١١يونيه  /حزيران
  ٢٠١١نوفمرب 
  مابريآالن العريف 

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠عسكري ألقي عليه القبض واحتجز يف خميم أغبان يوم            
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠مث نقل إىل سجن أبيدجان العسكري يوم 

  كراه ياودافيد العريف 

  "املستوَعبون"، جناح سجن وإصالحية أبيدجانون يف العسكريون احملتجز    
  )نائب قائد احلرس اجلمهوري سابقاً(أيب جان العقيد   -١
 فاغبا فوسينيوفوسينيو العميد   -٢
 العقيد مودي  -٣
 القائد كيربي  -٤
 أوزيلوغي قائد الشرطة   -٥
 املالزم األول كويب  -٦
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 القائد تويل  -٧
  كانغيبأنطوان الرائد   -٨

  Cتجز يف سجن وإصالحية أبيدجان، املبىن مدين حم    
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥قائد ميليشيا سابق ألقي عليه القبض يوم       (ماهو غوفلي   دوين  

  )يف غيغلو

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٥عسكري حمتجز يف مكان جمهول منذ     
  )ُمعاون سابق للسيدة سيمون غباغبو(سيكا سيكا أنسيلمي القائد 

        
  


