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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

  * جملس حقوق اإلنسانهقرار اعتمد    

    ٢٠/١٩  
  ة إىل كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسانتقدمي املساعدة التقني    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
أهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،         ب إذ يسترشد   

  وغري ذلك من الصكوك ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسان،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن إنشاء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري أيضاً    

 ١٨لمجلـس، املـؤرخني     لقواعد سلوك املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           
، وإذ يشدد على أنه ينبغي للمكلف بالوالية أن يؤدي مهامه وفقاً هلذين ٢٠٠٧يونيه /حزيران

  القرارين وملرفقيهما،
 / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ١٤/١- إىل قراري اجمللس دإ    كلإذ يشري عالوة على ذ    و  
 بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٦/٢٥ و ٢٠١٠ديسمرب  

 واملتعلق بإنشاء والية    ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/٢١كوت ديفوار وقرار اجمللس     
  نسان يف كوت ديفوار،اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإل

__________ 
عتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين              استرد القرارات واملقررات اليت       *  
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 على أن من مسؤولية مجيع الدول تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان           وإذ يؤكد جمدداً    
واحلريات األساسية املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،             

 حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من الصكوك ذات الـصلة املتعلقـة            ني اخلاص ني الدولي ينوالعهد
  وق اإلنسان،حبق

 / كـانون األول   ١١ بتنظيم االنتخابات التشريعية يف كوت ديفوار يف         وإذ يرحب   
  ، الذي برهن على االلتزام بعملية املصاحلة اجلارية،٢٠١١ديسمرب 
 أن حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار، رغم أوجه التحسن اهلامـة             وإذ يالحظ   

ديات العديدة اليت تواجهها، وال سيما يف جمال        اليت طرأت عليها، تظل هشة نسبياً نظراً للتح       
   السالم، واملصاحلة الوطنية، واإلصالح األمين، واإلنعاش االقتصادي،إحالل

 إزاء االعتداءات املرتكبة ضد أفراد عملية األمم املتحـدة يف           وإذ يساوره بالغ القلق     
  كوت ديفوار أثناء اضطالعهم بوالية محاية املدنيني املنوطة هبم،

 االعتداءات املرتكبة ضد السكان املدنيني وأفراد عملية األمـم          يدين بشدة   -١  
  املتحدة يف كوت ديفوار؛

 على اخلصوص اغتيال سبعة من أفراد اخلوذ الزرقاء التابعني          يدين ويشجب   -٢  
 السكان املـدنيني    يف جندة  يف بلدة بارا بينما كانوا       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨لألمم املتحدة يف    

  ات عناصر مسلحة غري حمددة اهلوية؛من هجم
 بتعاون احلكومة اإليفوارية مع آليات منظمة األمم املتحدة املتعلقـة           يرحب  -٣  

حبقوق اإلنسان، وبالتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويشجع على مواصلة اجلهـود            
  الرامية إىل وضع حد لكل انتهاكات حقوق اإلنسان وإىل مساعدة الضحايا؛

 / متوز ١٣ إنشاء جلنة للحوار واحلقيقة واملصاحلة يف كوت ديفوار يف           حييي  -٤  
  ؛٢٠١١ يوليه

 / متـوز  ٢٠ بإنشاء جلنة وطنية للتحقيق يف كوت ديفـوار، يف           حييط علماً   -٥  
ادعـاءات االعتـداءات اخلطـرية      ومالبـسات   ، مكلفة بالتحقيق يف وقائع      ٢٠١١ يوليه

نسان يف كوت ديفوار بعد االنتخابـات الرئاسـية         واالنتهاكات املرتكبة يف جمال حقوق اإل     
ُينتظر أن تتصدى ألسـباب العنـف       هي اللجنة اليت     و ،٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ يف

  وتضمن إنصاف العدالة جلميع اإليفواريني املتأثرين بانتهاكات حقوق اإلنسان املذكورة؛
قرير اخلبري املستقل املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف            بت حييط علماً أيضاً    -٦  
  ديفوار وتوصياته املقدمة يف الدورة التاسعة عشرة للمجلس؛ كوت

 االلتزامات اليت أخذهتا احلكومة اإليفوارية على عاتقها خالل الدورة           حييي  -٧  
لدميقراطيـة،   توصيات اخلبري املستقل املتصلة على اخلصوص بإعادة بناء ا         بتأييدالتاسعة عشرة   
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ومكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق نظام العدل، وكذلك تعزيز التعدد السياسي الشامل             
  للجميع، والتعدد الثقايف والديين؛

 احلكومة اإليفوارية على مواصلة التصديق على الـصكوك الدوليـة    يشجع  -٨  
د باشتراطاهتا املتعلقة   التقيواإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتنفيذ هذه الصكوك، وكذلك         

  إعداد تقارير دورية، وتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ب
يدان ويطلب إىل هيئات األمـم      يف امل  خطورة الوضع اإلنساين     يالحظ بقلق   -٩  

املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة املختصة أن تواصل التعاون مع احلكومة اإليفوارية لتقدم             
ين داخلياً، وفقاً لألحكام اليت وضعتها احلكومة اإليفوارية، املـساعدة          إىل الالجئني واملشرد  

  الكفيلة بتيسري عودهتم إىل بيوهتم مبحض إرادهتم ويف ظروف آمنة؛
واصل تقدمي املساعدة التقنية اليت التمستها      أن ت املفوضية السامية   إىل   طلبي  -١٠  

 كوت ديفوار علـى   عني   أخرى ستُ  احلكومة اإليفوارية والعمل معها لتحديد جماالت مساعدة      
  الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛تصبو إليه من  ما

 اجملتمع الدويل إىل أن يواصل دعمه لعملية املصاحلة اجلاريـة يف            يدعو أيضاً   -١١  
كوت ديفوار، وال سيما عن طريق دعمه للجنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة، وأن حيدد بدقـة               

  حتتاج هلذه املساعدة؛اجملاالت اليت 
 اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من جانب            يدعو  -١٢  

كوت ديفوار ومؤسساهتا هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد وإىل االستجابة لطلبـات   
  ؛ة واالجتماعيةي واالقتصادة والصحية والتعليميية اإلنسانتاملساعدة التقنية اليت قدمتها يف اجملاال

 اجملتمع الدويل وكذلك احلكومة اإليفوارية إىل دعم اللجنة الوطنية          يدعو أيضاً   -١٣  
حلقوق اإلنسان، يف إطار برامج املساعدة التقنية وتعزيز القدرات، هبـدف حتقيـق اسـتقالهلا              

  ادئ باريس؛والسماح هلا باملسامهة يف محاية احلقوق األساسية لإليفواريني وتعزيزها، وفقاً ملب
ذلك متديد والية اخلبري املستقل املعين باحلالة يف كوت ديفوار          بناء على    يقرر  -١٤  

  ملدة سنة واحدة متتد من الدورة العشرين إىل الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان؛
 خالل الدورة الثانية والعـشرين      هقدم تقرير أن ي اخلبري املستقل   إىل   طلبي  -١٥  
  ؛ه خالل الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسانوتوصيات
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٦  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


