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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال١٠البند 
  املساعدة التقنية وبناء القدرات

يفـوار،  تقرير اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كـوت د              
  دودو ديان

  موجز    
ُوضع هذا التقرير يف أعقاب الزيارة الثالثة للخبري املستقل إىل كوت ديفـوار، يف                

، ويهدف إىل استعراض    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٢إىل  سبتمرب  /أيلول ٢٤الفترة من   
 ١٥إىل  يوليـه   /متوز ١٥التطور العام حلالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار يف الفترة من            

  .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول
النامجة عن الوضع يف مشـال مـايل        ،  وبسبب هشاشة الوضع يف املنطقة دون اإلقليمية        

ستقر، جتد كوت ديفوار    املمين غري   األوضع  التوتر و املسياسي  الناخ  املوبلدان الساحل، ويف ضوء     
  .ي واالجتماعينفسها يف منعطف سياسي حاسم رغم التقدم امللحوظ على الصعيدين االقتصاد

/ أيلـول وأغـسطس   /آبويبدو أن اهلجمات اليت ُنفذت أساسـاً يف شـهري             
يبدو هم احلكومة مبقاتلني مناصرين لغباغبو،      تصفو إىل مسلحني    ُنسبت، واليت   ٢٠١٢ سبتمرب

هتدف إىل إغراق البلد من جديد يف دوامة االعتداءات والقمع اليت طبعت كوت             أهنا كانت   
وكان رد اجلهاز األمين للدولة على موجـة اهلجمـات         .  سنوات عشرديفوار منذ أكثر من     

  .بعض األحيان، غري متناسب، وأدى إىل انتهاكات معترف هبا حلقوق اإلنسان هذه، يف
ويف هذه األجواء، تلقى اخلبري املستقل معلومات تفيد هبشاشة وضـع حقـوق               

ـ          . صادية واالجتماعيـة  اإلنسان على حنو يهدد بتقويض املكتسبات الدميقراطيـة واالقت
زعزعة استقرار البلد، قُتـل     يتعلق باالنتهاكات اليت ارتكبها املهامجون يف حماوالهتم ل        وفيما

 منهم بينهم عناصر من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار ومدنيون،          ، شخصاً حوايل ستني 
ويف بعض مناطق غرب البلد،     . وُجرح عدة أشخاص آخرين بينهم أطفال     . نساء وأطفال 
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سببت هذه اهلجمات بتشريد السكان الذين هربوا خوفاً على حياهتم، إذ غـادر مئـات           ت
  .جماورةوا إىل مناطق ؤاألشخاص قراهم وجل

وردت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار بشدة على هذه اهلجمات من خـالل              
تعزيز وجودها يف أبيدجان ومناطق أخرى، خصوصاً يف املناطق احلساسة كغـرب البلـد     

وأقام عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار حواجز       . اطق احلدودية مع ليبرييا وغانا    واملن
ويف هذا السياق، أُبلغ عن     . على الطرقات، ونفذوا عمليات متشيط واقتحامات يف القرى       

حاالت انتهاك للحق يف احلياة، وحاالت توقيف واحتجاز تعسفيني، وأعمـال تعـذيب،       
ية، وحاالت ابتزاز عن طريق العنف يف أماكن خمتلفة مـن           وحاالت انتهاك للحق يف امللك    

  .البلد، خصوصاً يف الغرب
 توتر شديد مسرحوزار اخلبري املستقل غرب كوت ديفوار الذي كان، يف العادة،             

يم املـشردين يف نـاهيبلي يف       ومثَّل اهلجوم على خم   . بني السكان األصليني وغري األصليني    
 شخص، احللقة األكثر عنفـاً مـن هـذه          ٥ ٠٠٠  أكثر من  يأوي دويكوي الذي كان  

 حوايل  إصابة أشخاص و  مثانيةوقد تسبب هذا اهلجوم مبقتل أكثر من        . الطائفيةالصراعات  
وكما أكد اخلبري يف تقريره السابق، ال تزال التـوترات          . بينهم امرأة جبراح،   شخصاً   ستني

دابري عاجلة لتسهيل التعايش     على أشدها يف غرب البلد، وتستلزم اختاذ احلكومة ت         الطائفية
السلمي بني الطوائف ومنع العنف الطائفي الذي ميكن أن يفضي إىل انتهاكات جـسيمة              

بيد أن اخلبري املستقل الحظ ما ُيطرح ميدانياً من مبادرات داخلية لتسوية            . حلقوق اإلنسان 
  .الرتاعات احمللية وإعادة البناء اجلماعي للنسيج اجملتمعي

 لتسريع عمليـة    امللّحة املستقل من جديد يف هذا السياق الضرورة         ويؤكد اخلبري   
وعلى الرغم مـن    . ج، وعملية إصالح قطاع األمن    ادمنزع السالح والتسريح وإعادة اإل    

يف تدهور الوضع األمين يف     إمنا يساهم   يف هذا اجملال    املسّجل   التأخري   فإنجهود احلكومة،   
وستستلزم هذه اإلصالحات   . كات حلقوق اإلنسان  البلد ويؤدي يف هناية املطاف إىل انتها      

حشد موارد مالية هامة الستيعاب املقاتلني السابقني الذين سـيجري نـزع سـالحهم              
  .وتسرحيهم، وهي موارد ال تستطيع كوت ديفوار، بقدراهتا احلالية، توفريها

يف اجتـاه واحـد   تـسري    لكنها ال تـزال       جارية مكافحة اإلفالت من العقاب   و  
وخى فيها اإلنصاف وال سرعة األداء، وهي موجهة أساساً ضد أنـصار الـرئيس              ُيت وال

فالعديد من أفراد السلطات السياسية والعسكرية املقربة من الرئيس السابق          . السابق غباغبو 
 الذين ذُكرت أمساؤهم عدة مرات يف تقارير األمم   ،واملتورطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان    

  .احتجزواو.  ُوجهت إليه هتم،شر املاضيةاملتحدة خالل السنوات الع
 أنه ال بد من مالحقة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان          أخرىويؤكد اخلبري مرة      

دون متييز على أساس انتمائهم السياسي أو القبلي أو اإلقليمي أو الديين، كـي يـستفيد                
عليـاً يف الوفـاق     اجملتمع اإليفواري برمته من العملية القضائية، وكي تسهم هذه العملية ف          

  .الوطين ويف خلق دينامية جديدة تضمن احتراماً أكرب للحياة والكرامة اإلنسانية
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  مقدمة  -أوالً  
 الذي أنـشأ اجمللـس      ٢٠/١٩هذا التقرير مقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

  .شرينير خالل دورته الثانية والعمبوجبه والية اخلبري املستقل لفترة سنة وطلب إليه تقدمي تقر
وهذا التقرير هو مثرة الزيارة الثالثة للخبري املستقل إىل كوت ديفوار اليت قام هبـا يف                  -٢

وهو يغطي الفترة املمتدة    . ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٢إىل  سبتمرب  /أيلول ٢٤الفترة من   
ويستند إىل معلومات مت جتميعها     . ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١٥إىل  يوليه  /متوز ١٥من  
السلطات احلكومية، والتقليدية، والدينية، ومن وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة،             من  

 ضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان      وكذلك من واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية،      
ويستند أيضاً إىل التوصيات الواردة يف تقريره السابق الذي قدمه إىل جملس            . والشهود عليها 

  .٢٠١٢مارس /ذارآ ٢١حقوق اإلنسان يف 
ويود اخلبري املستقل أن يشكر حكومة مجهورية كوت ديفوار اليت يسَّرت إقامته يف               -٣

ويف هذا الصدد، التقى اخلبري املـستقل رئـيس         . البلد ولقاءاته مع السلطات الوطنية واحمللية     
لعامـة،  الوزراء، ووزير الدولة، ووزير الداخلية، والوزير املكلف حبقوق اإلنسان واحلريات ا          

، والوزير املكلف بقدماء احملاربني وضحايا احلرب، ووزيـرة األسـرة      املفّوضووزير الدفاع   
وعقد اخلبري املستقل جلـسة     . واملرأة والطفولة، ووزير التعليم، ووزير الفرانكفونية والثقافة      

لية مـع الـسلطات العليـا       عمل مع مدير ديوان رئيس اجلمهورية يف إطار تبادل أفكار أو          
  .البلد يف
والتقى اخلبري أيضاً وكيل اجلمهورية، واملدعي العـسكري، ومـدير إدارة مراقبـة               -٤

، ورئيس جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة، وأعضاء اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان،          التراب
وعقد اخلبري جلسات عمل مثمرة مع ممثلي األحزاب السياسية         . ورئيسة جلنة التحقيق الوطنية   

لكوت ديفوار هنري كونان بيدييـه،      مهورية السابق ورئيس احلزب الدميقراطي      كرئيس اجل 
رئيس حزب احلرية والدميقراطية من أجل اجلمهورية مامادو كوليبايل، ومسؤولني من اجلبهة            

  .وطين للدفاع عن الدميقراطيةالشعبية اإليفوارية ومن املؤمتر ال
، وكـاتيوال،   يديايل، وديفو، ودويكو  د، خصوصاً بونا، وبون   الوزار اخلبري عمق الب     -٥

وكورهوغو، وأودييين، حيث التقى أشخاصاً مت توقيفهم يف سياق األزمة الالحقة لالنتخابات     
ويف مجيع هذه املناطق، التقـى اخلـبري باملـسؤولني يف           . كما التقى زعماء تقليديني ودينيني    

شأن املسائل املتـصلة حبقـوق      السلطات اإلدارية والقضائية واألمنية لالستماع إىل آرائهم ب       
وزار أيضاً ياموسوكرو حيث شارك يف الـدورة        . اإلنسان واألمن وإقامة العدل يف مناطقهم     

  .العادية الثانية واخلمسني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
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 ،لدفاع عن حقوق اإلنسان   الوطنية والدولية ل  منظمات  لوالتقى اخلبري املستقل ممثلني ل      -٦
وزار موقع  . يف كورهوغو ) الدوزو(ية، وممثلني ألخوية الصيادين التقليديني      ائنظمات النس وامل

 املشردين يف   ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٠ تدمريه املأساوي يف     ىحّتناهيبلي املهم الذي كان يأوي      
واستمع إىل شهادات ناجني من املخيم وإىل العديد من ضحايا انتهاكات حقوق            . يدويكو

  .د عليهااإلنسان والشهو
وعقد اخلبري أيضاً جلسات عمل مع ممثلي السلك الدبلوماسي ومع املمثل اخلـاص               -٧

وعقد اجتماعات هامة مع املمثل اخلاص لألمـني العـام          . لالحتاد األفريقي يف كوت ديفوار    
وشارك كـذلك يف    . لألمم املتحدة ألربت جريارد كوينديرس، ومع مساعده أرنو أكودجينو        

ي، يفوار، الذي ترأسه نـدوالمب نغوكـو  مم املتحدة القطري يف كوت داجتماع لفريق األ  
  .املنسق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كوت ديفوار

 كوت ديفوار   ورحب اخلبري املستقل بالدعم الذي تلقاه من مكتب األمم املتحدة يف            -٨
. لـف اجلهـات الفاعلـة     د واالجتماع مبخت   التنقل يف عمق البال    مكّنه من الذي  ومسؤوليه،  

وشكر، على وجه اخلصوص، املمثل اخلاص لألمني العام يف كوت ديفوار، ومساعده املعـين              
بسيادة القانون، ومدير شعبة حقوق اإلنسان، وموظفي الشعبة، على الدعم اهلام الذي قدموه             

  .له يف تنظيم زيارته على حنوٍ فعال
 ملناقـشة   ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٣١ و ٣٠ يومي   ،وزار اخلبري أيضاً الهاي، هولندا      -٩

والتقى خالل الزيـارة رئـيس احملكمـة        . مسائل التعاون مع مسؤويل احملكمة اجلنائية الدولية      
.  هيون سونغ، واملدعية العامة يف احملكمة فاتو بنسودا، ورئيسة قلم احملكمة سيلفانا أربيا             - سانغ

شات املثمرة حول تكامل واليته مع      ويود اخلبري اإلعراب عن شكره ملسؤويل احملكمة على النقا        
واليتهم، ومركزية العدالة وتأثريها يف عملية املصاحلة الوطنية يف كوت ديفوار، وحول وجوب             

يتعلق باإلنـصاف    أن تكون احملكمة مثاالً ُيحتذى يف النظام القضائي اإليفواري، ال سيما فيما           
جرائم مبسألة   املعين   للمساعي احلميدة دة  وتباحث اخلبري أيضاً مع سفري الواليات املتح      . والرتاهة

  .إلفالت من العقاب يف كوت ديفواراحلرب، ستيفن راب، حول إشكالية ا

  حتليل السياق العام  -ثانياً  

  ملنطقة دون اإلقليميةيف االسياق اهلش   -ألف  
بعد عامني من األزمة اليت تلت االنتخابات يف كوت ديفوار، يستعيد البلد مكانتـه                -١٠

ـ     ،الرئيس احلسن وتارا  و. الساحتني األفريقية والدولية تدرجيياً   على   ة  الذي يرأس أيضاً اجلماع
بصفته هذه، بتنسيق جهود اجلماعة ملواجهة األزمة يف         ،يقوماالقتصادية لدول غرب أفريقيا،     

  .منطقة الساحل عموماً، ويف مشال مايل على وجه اخلصوص
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ت ديفوار، باباً مفتوحاً على منطقة الصحراء       وتشكِّل مايل، حبكم موقعها مشايل كو       -١١
عليها من  الكربى والساحل، وهي منطقة تتميز مبساحتها الشاسعة وبغياب أي سيطرة فعلية            

ويشجع هذا العامل اجلغرايف على متركز جمموعات مثل القاعدة يف املغرب           .  الساحلية لدولا
ويفسر . عة أنصار الدين يف املنطقةاإلسالمي، وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا، ومجا

أال وهـو    ،هذا العامل اجلغرايف أيضاً جانباً رئيسياً من جوانب األزمة يف منطقـة الـساحل             
التحالف املغرض بني جتّار املخدرات الباحثني عن تسهيالت لتمرير املخدرات حنو سـواحل             

 حتتـاج إىل األسـلحة      املتوسط والسوق األوروبية واجلماعات اإلسالمية اليت     البحر األبيض   
ويشكّل هذا التحالف قنبلة موقوتـة ميكنـها أن         . ها يف املنطقة  نفوذواألموال لتوسيع نطاق    

  .تزعزع االستقرار بشكل حاد يف مجيع بلدان املنطقة يف األعوام املقبلة
وكوت ديفوار، كما قال اخلبري يف تقريره السابق، بلد يعكس صورة املنطقة، فهـو                -١٢

احتواء وال ميكن   . عه اإلثين والديين والثقايف منوذجاً مصّغراً للمنطقة دون اإلقليمية        يشكّل بتنو 
قد  األزمة اإليفوارية    أنّوكما  . الرتاع اإليفواري من دون مراعاة الُبعد دون اإلقليمي مبجمله        

ة إىل خطر عدم االستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية، ملا هلا من تداعيات أمنية وإنـساني               أّدت
واقتصادية واجتماعية على البلدان اجملاورة، فإن األزمة يف مشال مايل ومنطقة الساحل ميكن أن 
تؤدي، حبكم طبيعتها، إىل تضخيم ومفاقمة عوامل التفّتت السياسي واجملتمعي اليت خلّفتـها             

 الزخم السياسي واالقتصادي    القضاء على حوايل عشر سنوات من األزمة الشاملة، وحىت إىل         
  .جتماعي القائم يف كوت ديفوارواال

  األمهية املركزية للتعددية السياسية  -باء  
الزخم الـسياسي املؤسـسي احلقيقـي       : يتميز الوضع السياسي باجتاهني قويني مها       -١٣

ويؤثر هذان العامالن تأثرياً مباشراً     . والتحدي املتمثل يف اعتماد تعددية سياسية ُتعزز املصاحلة       
، الـذي    الزخم السياسي املؤسسي   وخري شاهد على  . ان وعلى األمن  على حالة حقوق اإلنس   

 إرساء املؤسسات الـسياسية     هو ، إلعادة بناء الدميقراطية يف كوت ديفوار      ُيعد شرط أساسي  
 الـسيادي،   لفضائهارئيس دولة، وبرملان، واستعادة الدولة      : واإلدارية الرئيسية لدولة القانون   

  . الوطينالترابمل ، على جماإلداري والقضائي واألمين
، الذي شكَّل جزءا من التوصـيات الرئيـسية         شاملة الترويج لتعددية سياسية     ميثلو  -١٤

الواردة يف التقرير السابق، الرد األكثر إحلاحاً واألكثر استدامة على حتديني رئيـسيني مـن               
ـ         : حتديات األزمة اإليفوارية مها    بري حتويل االستقطاب السياسي العميـق للمجتمـع إىل تع

دميقراطي مشروع عن التعددية السياسية والثقافية واإلثنية والدينيـة للـشعب اإليفـواري،             
وإرساء ثقافة تسامح على حنو موثوق، وبالتايل ضمان مصاحلة وطنية حتترم القناعات الراسخة 

  .نات اجملتمعجلميع مكو
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ـ   مبادرات هامة    كانت موضوع ومن املؤكد أن املصاحلة الوطنية        -١٥  الطبقـة   بمن جان
 الذي ُعقد   املغلقفقيام احلكومة وجزء من املعارضة، عقب االجتماع        . السياسية واجملتمع املدين  
، بوضع إطار دائم للحوار، يشكّل يف هذا الصدد مرحلة          ٢٠١٢أبريل  /يف غراند بسام يف نيسان    

لغاية عندما  فقد حتقق تقدم هام ل    . رئيسية من مراحل هتيئة الظروف واألدوات املالئمة للمصاحلة       
إنشاء فريق عمل مكلف بتقـدمي مقترحـات        بقبلت احلكومة، عقب إحدى جلسات العمل،       

حول مطلبني سياسيني هامني لألحزاب السياسية املعارِضة املشارِكة يف اإلطار الدائم للحـوار،             
  .إعادة تشكيل اللجنة االنتخابية املستقلة، وتأجيل االنتخابات البلدية واإلقليمية: مها
الغايـة املنـشورة    لكن عملية احلوار واملصاحلة حتتاج، يف سعيها حنو الوصول إىل             -١٦

 ال سيما مشاركة احلزب الرئيسي يف املعارضة، أي         ،الشمولية التامة : ، إىل ما يلي   واالكتمال
 لرتاهـة   تصّوراجلبهة الشعبية اإليفوارية، ومبادرة سياسية قوية ُتظهر فيها السلطة انفتاحها، و          

وجتد اجلبهة الشعبية اإليفوارية، أي حـزب الـرئيس الـسابق      . ، ومناخ أمين مستقر   القضاء
 تيار يف اجلبهة بات مقتنعاً بالضرورة املُلحـة         واقعغباغبو، نفسها على مفترق طرق يتجاذهبا       

  . ما زالوا يؤيدون فكرة استعادة السلطة بالقوةأنصار ورأي ،للحوار واملصاحلة
قلُّ هبذا الزَّخم الداخلي من خالل لقاءاته مع املسؤولني احلاليني          وقد شعر اخلبري املست     -١٧

وتكتـسي إدانـة   . يف احلزب وكذلك مع شخصيات النظام السابق اليت ما زالت يف السجن 
أغسطس على خميم   /يف شهر آب  شّن  اجلبهة الشعبية اإليفوارية، يف بيان رمسي، للهجوم الذي         

ويعكس تردد اجلبهة فيما يتعلق باالجتماع      . ا الصدد أكوويدو يف أبيدجان أمهية خاصة يف هذ      
املشاركة يف االفتتـاح مث االنـسحاب        (٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٨السري يف غراند بسام يف      

  .خالفات داخلية شديدة يف اآلراء) وعدم قبول اإلطار الدائم للحوار
 أو امليل احلاسم    فالعملية التارخيية واملشروعة للتصفية السياسية اجلارية داخل احلزب         -١٨

حنو املصاحلة أو حنو استراتيجية التوتُّر املستمر يتوقفان على موازين القوى الداخلية وقـدرة              
 مـصداقيته مـن     يستمدالسلطة احلالية على إعطاء الشمولية والتعددية السياسية زمخاً حامساً          

ين للمعارضة يستند   الترويج ملركز مؤسسي قانو   : طابع قانوين هلا  ها  أوال. مبادرات قوية ثالث  
 ، وحرية التعـبري   ،إىل مشروعية املعارضة، واملمارسة الكاملة والتامة حلرية تكوين اجلمعيات        

وضمان الوسائل الالزمة لألنشطة السياسية الدميقراطية عرب ختصيص موارد بعيدة عن شـبهة             
وضع : ع قضائي  طاب هلاها  توثاني. التمويل القانوين عن طريق الربملان    من خالل   الالمشروعية و 

حد الحتجاز املسؤولني السياسيني يف املعارضة غري املتورطني مباشرة يف جـرائم اقتـصادية              
 طابع سياسي وتتمثل يف املـشاركة يف حكومـة    فلهاأما املبادرة الثالثة    . وجرائم قتل خطرية  

ان علـى   تومن مثَّ فإن التعددية السياسية وحيوية النقاش الدميقراطي مها القادر         . وحدة وطنية 
  .تبديد إغراء اللجوء إىل العنف كوسيلة للتعبري السياسي وإفقاد هذا املنحى مصداقيته
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  مناخ أمين هّش  -جيم  
من احلجـم   يشعر اخلبري بالقلق إزاء تدهور الوضع األمين الذي يشكِّل عامالً آخر              -١٩

مـم املتحـدة يف     وقد أحصت عملية األ   . يؤثِّر تأثرياً سلبياً على وضع حقوق اإلنسان      الثقيل  
 يف أبيدجان   ٢٠١٢أغسطس  / هجوماً كبرياً على األقل منذ بداية شهر آب        ٢٣كوت ديفوار   

وُتشنُّ هذه اهلجمات أحياناً على حنو متزامن وتـستهدف أساسـاً           . وأجزاء خمتلفة من البلد   
ووفقاً ملعومـات   . مواقع للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار، وقوات الدرك، ومراكز الشرطة        

 /مـارس إىل أيلـول    /ها احلكومة عن الوضع األمين الـداخلي يف الفتـرة مـن آذار            قدمت
ت هجماٌت أخرى كان خمططاً هلا بينها حماوالت انقالب وعمليـات           حبط، أ ٢٠١٢ سبتمرب

  .هتدف إىل زعزعة االستقرار
 جمموعات مـسلحة غـري      قد تكون شنتها  وتعتقد بعض املصادر أن هذه اهلجمات         -٢٠

ن السلطات اإليفوارية تعتقد أن مناصري الرئيس السابق غباغبو خيططـون           لك. حمددة اهلوية 
وهم يـستهدفون مـن   . وينظمون هذه اهلجمات من غانا وليبرييا بتواطؤ مع مرتزقة ليبرييني     

 بـني   ذعـر ورائها خلق جو من انعدام األمن يف البلد لتثبيط عزم املستثمرين وخلق حالـة               
بهة الشعبية اإليفوارية، اليت تشعر أهنا باتت حتت ضـغط          وجتدر اإلشارة إىل أن اجل    . السكان

اجلهاز األمين للدولة أدانت بعض هذه اهلجمات، ما زالت تشعر بالقلق من خمـاطر التبـاس       
  .ومناصروهها مسؤولو احلزب وأعضاؤه  األعمال االنتقامية اليت خيشااألمور ومن

 ضد حمطة أزيتـو     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٥-١٤يف  واهلجوم الذي حدث      -٢١
 على يد أفراد يرتدون الزيَّ      ،للطاقة يف يوبوغون اليت توفِّر الكهرباء ملدينة أبيدجان وضواحيها        

وقـد أقـّرت   . إال تأكيد على مدى تعقيد الوضع األمين احلايل، ما هو   اجلديد لرجال الدرك  
ات اجلمهورية  السلطات العسكرية بوجود تواطؤ مع منفّذي اهلجمات اجلديدة من داخل القو          

 رجل مسلّح يف كوت ديفـوار    ٩٧ ٠٠٠ويقرُّ بعض املراقبني بوجود حوايل      . لكوت ديفوار 
  .من خلفيات متنّوعة بإمكاهنا شّن هجمات ضد هياكل جهاز الدولة وضد السكان املدنيني

ويف مواجهة هذه التحديات األمنية، يؤكد اخلبري من جديد الـضرورة القـصوى               -٢٢
وعلـى  . ع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وعملية إصالح قطاع األمن        لتسريع عملية نز  

الرغم من جهود احلكومة، يسهم التأخري يف هذا اجملال يف تدهور الوضع األمـين يف البلـد                 
ويرحِّب اخلبري، يف هـذا الـصدد،       . ويؤدي يف هناية املطاف إىل انتهاكات حلقوق اإلنسان       

 وذلـك   ،أغسطس/ح والتسريح وإعادة اإلدماج يف هناية آب      بإنشاء اهليئة املعنية برتع السال    
وستحتاج هذه اإلصالحات   . حتت سلطة جملس األمن الوطين الذي يرأسه رئيس اجلمهورية        

إىل حشد موارد مالية هامة تفوق القدرة احلالية لكوت ديفوار علـى اسـتيعاب املقـاتلني                
  .السابقني الذين سيتم تسرحيهم ونزع سالحهم
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   اقتصادي واجتماعي آخذ يف التحسُّنوضع  -دال  
على الصعيد االقتصادي، يبدو أن كوت ديفوار تشهد زمخاً قويا وتستعيد تـدرجيياً               -٢٣

مكانتها السابقة يف املنطقة دون اإلقليمية، إذ كانت، ولفترة طويلة، متثِّل احملرك االقتـصادي              
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل        ٤٠لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ألهنا متثِّل        

ووفقاً للحكومة، من املتوقّع أن يبلغ معّدل النمو يف السنوات الثالث املقبلـة             . لدول االحتاد 
وملعدَّل منـو االقتـصاد     . ٢٠١٥ - ٢٠١٤ يف املائة يف     ١٠ و ٢٠١٣ يف املائة عام     ٩حوايل  

ن اإلقليمية اليت شرعت احلكومة يف      اإليفواري كذلك أثٌر ال يستهان به على بلدان املنطقة دو         
  .مشاريع إقليمية كبرية معها يف قطاع البىن التحتية

ويبدو من الضروري أيضاً عدم إمهال الُبعد السياسي لألزمة اإليفوارية لصاحل هنـج               -٢٤
يعطي األولوية للعامل االقتصادي، ألن جمتمعاً يسوده االستقطاب حيمل يف طياتـه بـذور              

األثـر  و. بياً على األنشطة االقتصادية   ؤثِّر، بعدما أصبحت واضحة، تأثرياً سل     الرتاعات اليت ت  
يتمحـور  املستدام لدينامية النمو االقتصادي هذه على إعادة بناء الدميقراطية والوفاق الوطين            

إيالء األولوية لتمتُّع مجيع الفئات السكانية، ال سيما العدد الكبري من           : التحديات التالية حول  
يف جمـاالت الـصحة   ( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   األزمة العميقة، متتعا حقيقياً   ضحايا  

  .، واحلرص على املساواة االجتماعية، والرخاء املشترك)والتعليم والعمل والسكن

  حملة عامة عن وضع حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

   يف هجماهتماملعتدوناالنتهاكات اليت ارتكبها   -ألف  
باالنتهاكات اليت ارتكبها املهامجون أثناء حماوالهتم زعزعة استقرار البلد،         فيما يتعلق     -٢٥

ـ قُِتل حوايل ستون شخصاً بينهم عناصر من القوا       ن ت اجلمهورية لكوت ديفوار ومدنيون، مب
ويف بعض منـاطق غـرب      . نساء وأطفال، وُجرَِح العديد من األشخاص بينهم أطفال       فيهم  

ئات امليد السكان الذي هربوا خوفاً على حياهتم، إذ اضطر          البلد، تسببت هذه اهلجمات بتشر    
  .األشخاص إىل مغادرة قراهم واللجوء إىل مناطق قريبةمن 
الفاصلة ليلة  اليف  :  اإلشارة إىل اهلجمات التالية األكثر خطورة      املستقلويودُّ اخلبري     - ٢٦
كوت ديفوار أغسطس، فتح مسلحون النار على حاجز للقوات اجلمهورية ل/ آب٥ و٤بني 

وعلى مركز للشرطة يف حي يوبوغون يف أبيدجان، مما أدى إىل مقتل مخسة أشخاص على               
ومجيع الـضحايا عناصـر يف      . األقل بينهم ثالثة يف مركز الشرطة وشخصان على احلاجز        

وأصيب جندي من هذه القوات جبروح بالغة يف هـذا          . القوات اجلمهورية لكوت ديفوار   
لزعزعـة االسـتقرار   أغسطس، عملية أكثـر خطـورة    / آب ٥ليلة  وُنفِّذت، يف   . اهلجوم

وقتـل  .  وهو أحد أهم املعـسكرات يف البلـد        ، معسكر أكوويدو يف أبيدجان    استهدفت
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 آخرين، مجيعهم من عناصـر القـوات   ١٨املهامجون مخسة أشخاص على األقل وجرحوا     
انيـة مهـامجني    ومتكّنت هذه القوات من إلقاء القبض على مث       . اجلمهورية لكوت ديفوار  
  .واالستيالء على أسلحتهم

أغسطس، قام مسلحون هبجمات متزامنة على حاجز للقوات اجلمهورية         / آب ١٥ويف    -٢٧
وقُِتـلَ يف هـذه     . لكوت ديفوار ومركز للدرك وسجن مدين يف منطقة دابو قرب أبيـدجان           

أغـسطس،  / آب ٨ويف  .  سـجيناً خالهلـا    ١١٩اهلجمات ثالثة مدنيني فيما حرَّر املهامجون       
وأصابوا استهدف حوايل عشرة مهامجني حاجزاً للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار يف أغبوفيل،            

أغسطس، تعرَّض مركز مراقبة يف منطقة بيهيكـان هـويبلي،    / آب ١٣ويف  . فيه جندياً جبروح  
وم وقُِتل يف اهلج  . قرب مدينة توليبلو واحلدود مع ليبرييا، هلجوم نفذه مسلحون قدموا من ليبرييا           

  .ديفوار أحد املهامجني فيما ُجرَِح ثالثة عناصر من القوات اجلمهورية لكوت
أغسطس، قُِتلَ ثالثة مهامجني وأحد عناصر القـوات اجلمهوريـة لكـوت    / آب ٢٥ويف    -٢٨

 كيلـومتراً عـن     ١٤٠ديفوار ومدين يف هجوم على موقع للقوات اجلمهورية يف إيروكو اليت تبعد             
 ٢٠١٢ سـبتمرب  / أيلـول ٢١ و٢٠  الفاصـلة بـني  ليلةال يف اسع النطاقووُنفِّذ هجوم  . أبيدجان

وُيقـال إن اهلجـوم     . استهدف قاعدة للقوات اجلمهورية تقع يف قرية نووي، على احلدود مع غانا           
 نفّذه قس منفي يف غانا يدعى دجاها أرستيد كان قد أعلن عن إسقاط الرئيس احلـسن وتـارا يف                  

وأوقفت القـوات اجلمهوريـة   . ة أشخاص من املهامجني بينهم القس   وقد قُِتل مثاني  .  يوماً ٧٧ ظرف
وعقـب هـذه    . مخسة عشر مهامجاً على األقل ونقلتهم إىل إدارة مراقبة األراضـي يف أبيـدجان             

وأُعيـد فـتح    . اهلجمات، قررت احلكومة اإليفوارية إقفال احلدود اجلوية والربية والبحرية مع غانا          
  .أكتوبر/ تشرين األول٨سبتمرب واحلدود الربية والبحرية يف / أيلول٢٤اجملال اجلوي بني البلدين يف 

  االنتهاكات املتصلة بردِّ القوات اجلمهورية لكوت ديفوار على املهامجني  -باء  
ردت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار بقوة على اهلجمات وعززت وجودهـا يف              -٢٩

كغرب البلد واحلدود مـع ليبرييـا       أبيدجان وأماكن أخرى، خصوصاً يف املناطق احلساسة        
وأقام عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار حواجز على الطرقات ونفذوا عمليات           . وغانا

  .متشيط واقتحامات يف القرى
عرب اخلبري عن أسفه حلاالت انتهاك احلق يف احلياة اليت أُبلغ هبا والـيت ذهـب                وي  -٣٠

ففـي  .  مع املهـامجني   تواطئهميون يشتبه يف    ين للدولة ومدن  ضحيتها أعضاء من اجلهاز األم    
، على سبيل املثال، اقتحمت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار         ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٩ ليلة

قرية دوغروليلييه وقتلت رجالً يف الثانية واألربعني من عمره كان يشتبه يف إيوائه للمهامجني              
 قائد القرية توّجهعلى إثر ذلك، و. وأوقفت شخصاً آخر يبلغ اخلامسة والثالثني للسبب نفسه 

على رأس وفد من أربعة أشخاص إىل معسكر القوات اجلمهورية للمطالبة بـاإلفراج عـن               
  .وعندما وصل أعضاء الوفد إىل املعسكر جرى توقيفهم واحتجازهم مجيعاً. الشخص احملتجز
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عـن  وُوثقت أحداثٌ أمنية أخرى ُنِسب أكثرها إىل القوات اجلمهورية وأسـفرت              -٣١
انتهاكات حلق السكان املدنيني يف احلياة، وهي انتهاكات حصلت يف خمتلف أحنـاء كـوت    

 شخصاً على األقل يف حوادث سرقة نفّذها مسلحون وهجمـات           ٣٨ديفوار وقُِتل خالهلا    
  .مسلحة قُطعت الطرقات خالهلا يف بعض األحيان

ـ           -٣٢ أغـسطس،  /هر آب وعقب عمليات زعزعة االستقرار اليت شّنها املهامجون منذ ش
جرى توقيف عدد كبري من األشخاص بينهم مدنيون وعسكريون، حبجة اشتراكهم املزعوم             

 شخصاً علـى    ٣٨٢ لوحده، مت توقيف     ٢٠١٢أغسطس  /ويف شهر آب  . يف هذه اهلجمات  
األقل بتهمة املساس بأمن الدولة، وتعرَّض عدد منهم لضروب من املعاملة القاسية والالإنسانية         

وأُبلغ عن حاالت خطرية جرى فيهـا التعـذيب         . ت اثنان منهم جراء التعذيب    واملهينة وما 
ـ  باستخدام الكهرباء، ال سيما يف سان بيدرو، حيث تلقّى اخلبري مزاعم              حـاالت   أنّتفيد ب

  .تعذيب آخذة يف التزايد على يد التجمُّع التعبوي يف اجلنوب الغريبال
 تـشرين   ٣٠  تعـسفاً حـىت تـاريخ      عدد احملتجزين وفيما يتعلق باالحتجاز، كان       -٣٣
 شخصاً علـى األقـل      ١٣٢فيما أُطلق سراح     ، شخصاً ٢٥٠يتجاوز   ٢٠١٢أكتوبر  /األول

وهناك أشخاص  .  آخرين قيد احلبس االحتياطي يف مراكز احتجاز خمتلفة من البلد          ١٣١ووضع  
وال بد .  قاضٍحمتجزون يف أماكن سرية ولفترات تتجاوز املدة القانونية لالحتجاز ومل ميثلوا أمام         

من اإلشارة إىل أن أغلبية األشخاص املوقوفني احُتجزوا أو ما زالوا حمتجزين يف مراكز احتجاز               
ويالحظ اخلـبري   . نظامية، وكذلك يف مراكز أخرى كمعسكرات القوات اجلمهورية املختلفة        

ادون، يف الكثري من     القانونية للحبس االحتياطي ال ُتحَترم دوماً وأن املوقوفني ُيقت         املدةأيضاً أن   
األحيان، إىل أماكن احتجاز غري قانونية كمركز لواء مكافحة الـشغب، واملؤسـسة العامـة               

التـابع للـشرطة    للمـدنيني   دادجـام    للقوات املسلحة، واحلرس اجلمهوري، ومعسكر جيين     
  .العسكرية أو إىل منازل خاصة حتتلها القوات اجلمهورية

لشعبية اإليفوارية أهنم موضع شبهة بشكل خـاص        وشعر مسؤولو وناشطو اجلبهة ا      -٣٤
، اعُتِقلَ مادي بوابري وهو عـضو   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٦ففي  . عقب ما ُنفِّذ من هجمات    

سابق يف الربملان ينتمي إىل اجلبهة الشعبية اإليفوارية، وذلك يف نووي قرب احلدود مع غانـا            
، أوِقـف الفـونس     ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٢ويف  . وجرى احتجازه يف إدارة مراقبة التراب     

دوايت، األمني العام املساعد للجبهة الشعبية اإليفوارية يف أبيدجان وُنِقـلَ إىل إدارة مراقبـة               
، اعترضت الشرطة األمني العام للجبهـة الـشعبية         ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٦ويف  . التراب

زوبيه على  اإليفوارية، لوران آكوم، بينما كان يف طريقه إىل اجتماع يعقده حزبه يف منطقة أد             
 كيلومتر من أبيدجان، وبعد احتجازه يف معسكر أغبان ُنِقلَ إىل مركز االعتقـال              ١٠٠ُبعد  

وهو متهم باملساس بالنظام العام ألنـه أكَّـد يف          . واإلصالح يف أبيدجان حيث التقاه اخلبري     
اجتماع حلزبه أن الرئيس السابق لوران غباغبو تعرض لضروب من سـوء املعاملـة أثنـاء                

  .ازه يف كورهوغو، وكذلك ألنه احتج على نتائج االنتخابات الرئاسيةاحتج
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وجرى توقيف شخصيات بارزة من اجلبهة الشعبية اإليفوارية أيضاً خالل األشـهر              -٣٥
إذ أوقف الوزير السابق للميزانية يف عهد لوران غبـاغبو،          . املاضية يف بلدان اإلقليم الفرعي    

/  آب ٢٤فواريـة، جوسـتان كونيـه كاتينـان، يف          والناطق باسم اجلبهـة الـشعبية اإلي      
 بأكرا يف غانا، عمالً مبذكرة توقيف دولية أطلقها القضاء اإليفواري بتهمة            ٢٠١٢ أغسطس

والسيد كاتينان هو ثاين شخصية . ارتكاب جرائم اقتصادية خالل األزمة الالحقة لالنتخابات   
ارج البلد بعد تـسليم مـوييس ليـدا         يف اجلبهة الشعبية اإليفوارية يتم توقيفها يف املنفى خ        

  .٢٠١٢يونيه /كواسي، وزير الدفاع السابق، الذي أوِقف يف لومي يف توغو يف حزيران
فاملـشهد  . ولقطاع اإلعالم رمزية خاصة من حيث االستقطاب السياسي يف البلـد       -٣٦

لطة اإلعالمي منقسم إىل قطبني متعارضني بشّدة متناهية، فهناك صحافة موالية حلزب الـس            
وقد أثَّـر   . وصحافة مقرَّبة من حزب الرئيس السابق لوران غباغبو، اجلبهة الشعبية اإليفوارية          

هذا االستقطاب يف احلياة السياسية، وما تاله من تدهور يف الوضع األمين، تأثرياً ملحوظـاً               
 يف  إذ قام اجمللس الوطين للصحافة، وهو اجلهاز املنظم للـصحافة         . على حرية التعبري والرأي   

، مبوجب قـراره    ")Notre Voie("كوت ديفوار، بتعليق صدور ستة أعداد من يومية نوتر فوا           
صور لشخصيات النظـام    "، وذلك عقب نشر     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٦، املؤرخ   ٠١٤رقم  
 ١٤، املـؤرخ    ٠٠٧-٢٠١١أي نظام لوران غباغبو، يف انتهاك لألمر الرئاسي رقم          " البائد
غي مجيع اللوائح التنظيمية والقرارات الفردية اليت اختذهتا حكومة          الذي يل  ٢٠١٢أبريل  /نيسان

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤لوران غباغبو منذ 
ويف األسبوع التايل، علَّق اجمللس الوطين للصحافة صدور ست صحف يومية مقرَّبة              -٣٧

. فـسها من الرئيس السابق لوران غباغبو ملدد تتراوح بني أسبوع وأسبوعني، لألسـباب ن            
  .وعقب تدخُّل شخصيات خمتلفة ُعلِّق هذا التدبري بعد اختاذه بأسبوع

ويف هذا السياق، التقى اخلبري مسؤويل اجمللس الوطين للصحافة للحصول على املزيد              -٣٨
ووفقاً للمجلس الـوطين للـصحافة، فـإن        . من التوضيحات حول وضع الصحافة يف البلد      

. يان، فالصحف تنشر الكثري من دون براهني كافية       حتليالت الصحف منحازة يف أغلب األح     
فهناك صحٌف  . وتتضمَّن نشرات الصحف أيضاً تصرحيات أو اهتامات أو تنديدات دون أدلة          

تنشر تصرحيات وال تتيح لقرائها التحقُّق من املعلومات بأنفسهم من خالل إعطائهم العناصر             
  .الالزمة ملساعدهتم يف تكوين رأي بشأهنا

  ف الطائفيالعن  -جيم  
، تعرَّض خميم ناهيبلي للمشردين يف دويكويـه        ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠يف صباح يوم      -٣٩

 شخص مسّجلني، هلجوم نفَّذه حشٌد كبٌري وصل إىل املكان على           ٥ ٠٠٠الذي يعد أكثر من     
دفعات من مئات األشخاص حىت وصل العدد إىل حوايل ألف شخص مـسلحني هبـراوات               

احلشود، بعد تشكُّلها، حنو املخيم حيث هامجت املشردين الذين         وتدفّقت  . وسواطري وعصي 
  . يف املائة منه٨٠كانوا يعيشون فيه وأحرقت ودمرت أكثر من 
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وأدى اهلجوم إىل مقتل أكثر من مثانية أشخاص وجرح حوايل ستني شخصاً بينـهم                -٤٠
. قرابة كيلومتر منه  ومت العثور على ستة قتلى يف املوقع نفسه وقتيلني آخرين على بعد             . امرأة

ووفقاً للتقرير الطيب الصادر عن مستشفى دويكويه، قُِتلَ ثالثةٌ من الضحايا بطلقات ناريـة              
وأّدت أعمـال النـهب     . وأُبلغ أيضاً عن حاالت اختفاء قسري     . فيما قضى اآلخرون حرقاً   

رقـت  واهلدم اليت ارُتِكبت خالل اهلجوم إىل تشتت الناجني، وهم يف حالة عوز تـام، وأح              
احلشود السوق الواقعة قبالة البعثة الكاثوليكية يف دويكويه وملحق مركز البعثة الذي كـان              

بيد أن العديد من املشردين الناجني متكّنوا من العودة إىل قـراهم األصـلية،         . يأوي مشردين 
  .واستطاع اخلبري مقابلة البعض من الناجني من خميم ناهيبلي

وجتدر اإلشارة إىل أن أغلبية نزالء خميم ناهيبلي كانوا من السكان األصليني من إثنية                -٤١
وكان هؤالء  . املوالية عموماً للجبهة الشعبية اإليفوارية بزعامة الرئيس السابق غباغبو        " غرييه"

من السكان مذعورين من العودة إىل بيوهتم بعد األزمة الالحقة لالنتخابات، وينحدر العديد             
وجاءت احلشود اليت دمرت خميم     . اإليفواريني املنفيني حالياً يف ليبرييا أو غانا من هذه اإلثنية         

ناهيبلي من سكان حي كوكوما يف دويكويه الذين كانوا مدعومني من الدوزو ومن عناصر              
وكان املهامجون يف حالة هيجان وكانوا مصممني على        . يف القوات اجلمهورية لكوت ديفوار    

ة نزالء املخيم املتهمني، حبق أو دون وجه حق، باملسؤولية عن موجة انعـدام األمـن             مواجه
اليت ضربت مدينة دويكويه خـالل األسـابيع الـسابقة          ) حوادث قتل واغتصاب وسرقة   (

وبلغ انعدام األمن يف دويكويه ذروته مبقتل أربعة رجال من حي كوكومـا الـذي    . للهجوم
صليني، خصوصاً من إثنية املالنكي املقرَّبة عادة من حزب تسكنه جمتمعات من السكان غري األ   

 ٢٠ و١٩جتمع اجلمهوريني احلاكم حالياً، وقد حصل حادث القتل هذا يف الليلة الفاصلة بني        
  .٢٠١٢يوليه /متوز
وبعد ستة  . وزار مدعي عام مان دويكويه يف األيام اليت تلت اهلجوم وفتح حتقيقاً فيه              -٤٢

 ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠ويف  . جيرِ توقيف أي شخص    ث مل أشهر من هذه األحدا   
وأُبِلغ عن أمـاكن  . اكُتِشَف بئٌر حيتوي على رفاٍت بشريٍة لستة أشخاص يف توغي بدويكويه         

وزار مدعي عام مان دويكويه للتحقُّق      . أخرى ُيعَتقُد أهنا حتتوي على جثٍث يف املنطقة نفسها        
تحديد أسباب وفاة هؤالء األشخاص والصلة املمكنة بـني         من هذه املعلومات وفتح حتقيقاً ل     
  .وفاهتم واهلجوم على خميم ناهيبلي

ويالحظ اخلبري بقلق كبري ظهور حتالفات جديدة يف غرب البلد تشبه التحالفات اليت               -٤٣
ظهرت يف املاضي بني قوى األمن ومجاعات مسلحة غري حكومية، هبدف الدفاع عن جمتمع              

زب احلاكم على حساب اجملتمعات احمللية اليت ُينظر إليها على أهنا مؤيِّدة            حملي مقرَّب من احل   
ويف عهد النظام السابق، كانت قوات الدفاع واألمن تتحالف مـع ميليـشيات             . للمعارضة

وجمموعات دفاع ذايت موالية لغباغبو للدفاع عن مصاحل السكان األصليني املقرَّبني من اجلبهة             
قيام، يف أغلب األحيان، بانتهاك حقوق السكان غري األصليني املـوالني           الشعبية اإليفوارية لل  
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: ومثّة عودة على ما يبدو إىل نفس العملية ولكن على حنو معكوس هذه األيـام              . للمعارضة
تتحالف القوات اجلمهورية لكوت ديفوار مع الدوزو أكثر فأكثر للدفاع عن اجملتمعـات              إذ

  .اجملتمعات احمللية للسكان األصلينياحمللية للسكان غري األصليني ضد 
وأُبِلغ اخلبري املستقل بأن اهلجوم حصل حبضور حمافظ املنطقة، وقائـد الـدوزو يف                -٤٤

وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن عملية األمم املتحدة يف    . دويكويه، وضباط من القوات اجلمهورية    
يم ناهيبلي إىل عـني املكـان   كوت ديفوار، أرسلت عناصر من اللواء التابع هلا منذ إنشاء خم     

ويف هذا اإلطار، أقيمت ستة أبراج مراقبة علـى طـول           . لضمان حراسة املخيم من اخلارج    
لكن هذه اإلجراءات مل متنع حصول اهلجوم على املخيم، وكان عـدم            . احلائط احمليط باملوقع  

  .شكل خاصحترُّك اللواء التابع لعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار مثرياً للقلق ب

  العنف ضد النساء واألطفال  -دال  
ظل وضع النساء واألطفال مثرياً للقلق أيضاً، خصوصاً يف منطقة بواكيه وغرب البلد           -٤٥

 حالة اغتصاب،   ٩٠وقد ُوثِّقت على األقل     . حيث لوحظت زيادة يف أعمال العنف اجلنسي      
.  خمتلفة مـن البلـد      حالة اغتصاب مجاعي ارُتكبت يف هجمات مسلحة يف مناطق         ٢٣بينها  
حوكم تسعة عشر شخصاً من املرتكبني املزعومني هلذه األعمال، بينهم أربعة عناصر من              وقد

  .القوات اجلمهورية
ويرحب اخلبري املستقل باجلهود اليت بذلتها هيئات قضائية عديدة ملالحقـة مـرتكيب               -٤٦

" هتك عـرض "ف على أهنا ورغم ذلك، ال تزال جرمية االغتصاب ُتصنَّ     . أعمال العنف اجلنسي  
وأعرب اخلبري عن أسـفه     . من جانب بعض احملاكم، مما خيفف من جسامة االنتهاكات املرتكبة         

إزاء ارتفاع تكلفة الشهادة الطبية اليت تشكل وثيقة إلزامية لتكوين ملـف االهتـام يف قـضايا                 
ات الواليات  حوايل مائة دوالر من دوالر    ( فرنك أفريقي    ٥٠ ٠٠٠االغتصاب وهي تكلفة تبلغ     

  .، وإزاء التسويات الودية بني العائالت، اليت حتول دون جلوء الضحايا إىل القضاء)املتحدة
 حالة انتهاك خطري حلقوقهم، وذلك على النحو        ٦١وفيما يتعلق باألطفال، أُبلغ عن        -٤٧
 حاالت اختطاف، وحالتا    ٤ حالة اغتصاب، و   ٣٩ حالة انتهاك للحق يف احلياة، و      ١٤: التايل

ويف هـذا   . احتالل للمدارس، وحالتان استخدم فيهما الدوزو األطفال على نقاط تفتـيش          
الصدد، ُيعرب اخلبري عن قلقه البالغ إزاء العدد املرتفع حلاالت احلمل بني الفتيات يف مرحليت               
التعليم االبتدائي والثانوي نتيجة انتهاكات ارتكبها، يف أغلب احلاالت، مدرسوهن، انتهاكاً           

  .د السلوك األخالقي وقواعد السلوك اليت تنظم العالقة بني املدرسني والتالميذلقواع
 ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١وهذا السياق حتديداً، اعتمدت اجلمعية الوطنية يف          -٤٨

 مـن القـانون     ٦٧ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨ ويعدل املـواد     ٥٣مشروع القانون الذي يلغي املادة      
 واملتعلق بالزواج، على النحو املعدل      ١٩٦٤أكتوبر  /ل تشرين األو  ٧ املؤرخ   ٣٧٥-٦٤ رقم

 اجلديدة  ٥٨وتنص املادة   . ١٩٩٣أغسطس  / آب ٢، املؤرخ   ٨٠٠-٨٣مبوجب القانون رقم    
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. يتشارك الزوجان يف إدارة األسرة مبا حيقق مصلحة كل من األسرة واألطفال           : "على ما يلي  
القانون تقدماً كبرياً يف جمـال املـساواة        ويشكل هذا   ". ويتوليان معاً اإلدارة املعنوية واملادية    

وأمام معارضة بعض القيادات    . وعدم التمييز، مما يعزز حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار         
الدينية، املسيحية واملسلمة على السواء، هلذا القانون ومعارضة جزء من السكان مـا زالـوا               

على وضع استراتيجية تواصل ترمي     متمسكني بالدور التقليدي للمرأة، يشجع اخلبري احلكومة        
  .إىل شرح نطاق هذا القانون وفحواه

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -هاء  
يالحظ اخلبري املستقل أوجه التقدم امللحوظ الذي حققته كـوت ديفـوار يف جمـال                 -٤٩

 لتحسني صحة األم    ويويل الربنامج الوطين للتنمية أمهية كبرية     . االنتعاش االقتصادي واالجتماعي  
والطفل بفضل برامج هتدف إىل زيادة وحتسني فعالية اخلدمات الصحية، وتنظيم األسرة، وتغطية       

وتنـوي  . خدمات التطعيم، وتوسيع نطاق خدمات رعاية التوليد األساسية يف حالة الطوارئ          
 األمهـات   احلكومة أيضاً مواصلة العمل باإلجراء املتمثل يف تأمني خدمات صحية معينة لصاحل           
  .واألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات وضمان التعليم االبتدائي للجميع

وأُبلغ عن حاالت انتهاك للحق يف امللكية وحاالت سلب وابتزاز يف أماكن خمتلفـة                -٥٠
وقد ارُتكب أكثر هذه األعمال يف سياق عمليات        . من إقليم الدولة، خصوصاً يف غرب البلد      

 لكوت ديفوار املدعومة من الدوزو واليت ترمي إىل مواجهـة املوجـات             القوات اجلمهورية 
واختذ بعض عناصر قوى األمن هذه العمليات ذريعة لدخول املنـازل           . اجلديدة من اهلجمات  

وأُبلغ عن العديد   . وسرقة أشياء مثينة كاحلواسيب واهلواتف النقالة واألجهزة املرتلية واألموال        
ط التفتيش اليت أقامتها القوات اجلمهورية والدوزو على الطرقات         من حاالت االبتزاز على نقا    

وُتسهم هذه املمارسات يف زيادة إفقار السكان الذين تسببت األزمـة           . يف خمتلف أحناء البلد   
  .املستمرة منذ أكثر من عشر سنوات يف إضعافهم ويف إصابتهم بصدمات نفسية

وقفوا تعسفاً، بعد دفع مبـالغ ماليـة        وقد أُفرج عن العديد من األشخاص، الذين أُ         -٥١
ووردت معلومات إىل اخلبري عن حـاالت       . لعناصر القوات اجلمهورية اليت كانت حتتجزهم     

أُجربت فيها عائالت على دفع مبلغ من املال إىل سلطات معينة للتمكن من زيارة أشـخاص               
لعائالت من مجع   ويف حاالت أخرى، ال يتلقى احملتجزون أية زيارات لعدم متكن ا          . حمتجزين

وال تزال احلسابات البنكية للعديد من احملتجزين جممدة فيما قامت عناصر من            . املبلغ املطلوب 
ويعتقد اخلبري أن التجميد املطول ملمتلكـات       . القوات اجلمهورية بتدمري منازهلم أو احتالهلا     

حماكمة، عدد من األشخاص الذين جيري احتجازهم كإجراء قضائي منذ حوايل عامني دون             
يف بعض احلاالت، ميكن أن يشكل انتهاكاً للحقوق االقتصادية واالجتماعيـة لألشـخاص             

وميكن لذلك أيضاً أن يؤثر على إمكانية استعانتهم مبحامٍ من اختيـارهم            . املعنيني وألسرهم 
  . ويشكل يف هناية املطاف عائقاً أمام حماكمة عادلة ومنصفة
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   من العقابالعدالة ومكافحة اإلفالت  -رابعاً  

  جلنة التحقيق الوطنية  -ألف  
التقى اخلبري رئيسة جلنة التحقيق الوطنية بوليت بادجو اليت قدمت تقرير اللجنـة إىل              -٥٢

.  يف القصر الرئاسي يف أبيـدجان   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٨رئيس اجلمهورية يف حفل أُقيم يف       
  .٢٠١١مايو / أيار١٥إىل  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣١ويغطي التقرير الفترة املمتدة من 

وفيما يتعلق بعدد الضحايا واجلناة املزعومني، ذكر تقرير اللجنة أن العدد اإلمجايل              - ٥٣
 قتيالً على يد القوات ١  ٤٥٢:  قتيالً ُينسب، على التوايل، إىل اجلهات التالية٣  ٢٤٨البالغ 

ل على يد الـدوزو،      قتي ٢٠٠ قتيالً على يد القوات اجلمهورية، و      ٧٢٧املوالية لغباغبو، و  
 حالة سـوء  ٨  ١٤١وأشار التقرير أيضاً إىل  .  قتيالً على يد قوات خمتلفة غري تقليدية       ٥٢و

 ٢٦٠ حالة اختفاء قسري، و    ٢٦٥ حالة اغتصاب، و   ١٩٤ حالة تعذيب، و   ٣٤٥معاملة، و 
 ١٥  ٨٧٥ويف اإلمجال، أجرت جلنة التحقيق الوطنية مقابالت مع         . حالة احتجاز تعسفي  

  . اًضحية وشاهد
وأشار الرئيس احلسن وتارا، لدى تسلمه تقرير جلنة التحقيق الوطنية، إىل أمهية هذه               -٥٤

". لإليفواريني وسكان كوت ديفوار واجملتمع الدويل، ألن هذا التقرير طال انتظاره          "اللحظة  
مث أشار إىل أن جلنة التحقيق الوطنية هذه أُنشئت هبدف البحث عن احلقيقة، ووضع حد حلالة 

وقام رئـيس اجلمهوريـة، بعـد       . إلفالت من العقاب اليت تسود البلد، وتشجيع املصاحلة       ا
اإلعراب عن تقديره للعمل اهلام الذي أُجنز يف املهل احملددة، بتقدمي التقرير بدوره إىل رئـيس                

يدرسه بعناية فائقـة ويتخـذ      "،   كي  أهوسو -الوزراء ووزير العدل آنذاك، جانو كواديو       
أخرياً، وعد رئيس الدولة بنشر التقرير وأكد أن كل من ارتكب أعمـاالً             ". مةالتدابري الالز 

  . بغيضة سيحال إىل القضاء
ويرحب اخلبري بالعمل اجليد الذي أجنزه أعضاء جلنة التحقيق الوطنية برتاهة ملفتـة،               -٥٥

كما رحب بعزم احلكومة، الذي أكده رئيس اجلمهورية من جديد، على مكافحة اإلفـالت             
ومن هذا املنطلق، تطرق اخلـبري إىل       . لعقاب وحماكمة املرتكبني املزعومني هلذه األعمال     من ا 

متابعة التوصيات الواردة يف هذا التقرير اهلام خالل لقائه مع مدعي عام اجلمهورية يف حمكمة               
أبيدجان، ومع مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية يف أبيدجان اللذين مل يكونـا قـد               

ويعرب اخلبري عن أمله يف أن يؤدي نـشر  . نسخة من تقرير جلنة التحقيق الوطنية     استلما بعد   
هذا التقرير، الذي جاء مثرة لعملية داخلية وترمجة إلرادة وطنية حممودة لإلمساك بزمام األمور     
يف جمال محاية حقوق اإلنسان، إىل خلق زخم جديد حنو إقامة قضاء نزيه يف كوت ديفوار،                

  .ق ألية مصاحلة حقيقيةاليت هي شرط مسب
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  جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة  -باء  
إن الصدمات النفسية والعاطفية اليت تسببت فيها سنوات األزمة العشر تركت نـُدباً               -٥٦
وتستطيع جلنة احلوار واحلقيقة واملـصاحلة، مـن        . ُتمحى يف الضمري اجلماعي لسكان البلد      ال

ية، واإلسهام يف حتديد الُعقد املختلفة الناجتـة عـن          خالل مهمتها، تشجيع عملية تطهري وطن     
الصدمات يف خميلة سكان البلد واإلسهام، من خالل جلسات استماع علنية وظاهرة للعيان، يف              

  . تشكيل ذاكرة مجاعية ومشاعر مشتركة، تشكل أساساً ملصاحلة مستدامة يف الضمري الوطين
ملادية اليت واجهتـها جلنـة احلـوار        وعلى الرغم من أوجه االختالل والصعوبات ا        -٥٧

واحلقيقة واملصاحلة يف مرحلة انطالقها والتأخري يف إطالق أنشطتها، وضعت اللجنـة رؤيـة              
تشمل عدداً من العناصر اليت مل تؤخذ يف احلسبان مبا يكفي عندما أنشأها بعجالـة رئـيس                 

رتيـاح أن اللجنـة     ويف هذا الصدد، يالحظ اخلبري با     . ٢٠١١يوليه  / متوز ١٣اجلمهورية يف   
وافقت على ضرورة إجراء مشاورات وطنية تستند إىل مشاركة واسعة من الـسكان علـى             
املستويني املركزي واحمللي لتثبيت شرعية اللجنة وتعزيز إطارها القانوين مع مراعاة مطالـب             

 ويعرب اخلبري عن ارتياحه أيضاً النطالق املشاورات الوطنيـة قريبـاً          . وتطلعات اإليفواريني 
ومتكن اخلبري من زيارة أحد املنتديات      . ولتحسني التعاون بني اللجنة واملنظمات غري احلكومية      

احمللية للجنة يف دويكويه، وهو منتدى تقوم منظمة غري حكومية حملية بتنشيطه مبـوارد غـري    
  .كافية، مما يعكس بطء انتقال اللجنة التدرجيي من مرحلة اإلعداد إىل مرحلة التنفيذ

جتدر اإلشارة أيضاً إىل أن اللجنة تعمل يف جو بيئي سياسي واجتماعي وأمين ُيؤثر              و  -٥٨
على أنشطتها وميكن أن جيعل مهمتها أكثر تعقيداً بسبب التـوترات املـستمرة يف اجملتمـع                

ويف سياق كهذا، . اإليفواري، وهي توترات تؤدي إىل تطرف بعض اجلهات السياسية الفاعلة
ص املزيد من املوارد للجانب احلواري من عملـها، وهـو جانـب             تضطر اللجنة إىل ختصي   

يوجد عادة يف هذا النوع من اللجان عرب العامل ويضفي على واليتها ضرورة الـسعي إىل                 ال
وخيلق هذا الوضع توتراً كامناً بني اجلانب احلواري        . التكيف مع الدينامية السياسية للمجتمع    
  . البحث عن احلقيقة املوجه بقدر أكرب حنو املاضيالذي يركز أساساً على احلاضر، وُبعد

ورغم هذه العوائق، شرع رئيس اللجنة يف حوار مع اجملموعات املهنية واألحـزاب               -٥٩
السياسية، مبا يف ذلك اجلبهة الشعبية اإليفوارية، عقب اهلجمات اليت تعرضت هلـا مواقـع               

واستكشاف إمكانـات إطـالق   القوات اجلمهورية، وذلك هبدف تقليص التوترات يف البلد    
ورحبت األحزاب السياسية، مبا يف ذلك اجلبهة الشعبية اإليفوارية،         . عملية حقيقية للمصاحلة  

  .هبذه املبادرة اليت قُدمت نتائجها واستنتاجاهتا إىل رئيس اجلمهورية
م ويالحظ اخلبري بقلق أن احللقة املفقودة ال تزال تتمثل يف مفهوم العدالة، وهو مفهو               -٦٠

فمفهوم العدالة أساسي ألنه ال ميكن حتقيـق        . ال وجود له ال يف الوالية وال يف تسمية اللجنة         
السالم واملصاحلة من دون عدالة، وال ميكن جلهود حتقيق السالم واملصاحلة أن حتـل حمـل                
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ويالحظ اخلبري أيضاً غياب رؤية استراتيجية متماسكة على مـستوى          . ضرورة حتقيق العدالة  
ومن الـضروري   . لصلة بني اآلليات غري القضائية واآلليات القضائية للعدالة االنتقالية        الدولة ل 

  . إقامة صالت بني هذه اآلليات املختلفة لتعزيز التعاون فيما بينها على أساس تكامل والياهتا

  املالحقات القضائية الوطنية  -جيم  
 شخص اسُتجوبوا   ٨ ٥٠٠يقول النائب العام للجمهورية لدى حمكمة أبيدجان إن           -٦١

يف إطار التحقيقات األولية يف جرائم قتل، ويف خمالفات اقتصادية ارُتكبت ضد بعض هياكل              
وُوجهت هتـم   . اجملتمعات احمللية واملؤسسات املالية، ويف انتهاكات ألمن الدولة والنظام العام         

العـام،   شخصاً احُتجزوا يف إطار االعتداءات على أمـن الدولـة والنظـام              ١١٥حلوايل  
 شخصاً هلم مجيعاً صلة بالنظام السابق للرئيس غباغبو كـانوا قـد             ٥٥ُوجهت هتم إىل     فيما

  .أدينوا واحُتجزوا الرتكاهبم جرائم دموية
ويبدو أن التحقيقات يف مقتل الرئيس السابق للجمهورية، اجلنرال روبـري غـايي،               -٦٢

. اإليفوارية، أحرزت تقدماً كبرياً أيـضاً    وزوجته ومرافقيه، اليت تعد من األمثلة املعربة لألزمة         
، أعلن املدعي العام العسكري عن توجيه هتمة للقائـد          ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١ففي  

العسكري سيكا يابو أنسلم لقيامه باختطاف وقتل اجلنرال دوغبو بلي، وللمقدم كايت غناتووا 
  .والنقيب ساكانوكو موري بتهمة التورط يف اخلطف والقتل

/  تـشرين األول   ٢ويف  . ويرحب اخلبري ببداية احملاكمة أمام احملكمـة العـسكرية          -٦٣
، حضر اخلبري افتتاح اجللسة األوىل من احملاكمة يف القضية اليت رفعتها النيابـة              ٢٠١٢ أكتوبر

العامة ضد اجلنرال دوغبو بلي برونو وأربعة آخرين، وهي احملاكمة الكبرية األوىل اليت تـضم               
ويعرب . تب عالية وتتعلق بأعمال ارُتكبت خالل األزمة الالحقة لالنتخابات        عسكريني من ر  

اخلبري عن أسفه لبطء اإلجراءات أمام احملاكم املدنية ومتديد فترات احلبس االحتياطي لفتـرة              
غري حمددة فيما يتعلق باألشخاص الذين ُوجهت إليهم هتـم يف إطـار األزمـة الالحقـة                 

 بأن احلبس االحتياطي جيب أن يكون تدبرياً استثنائياً وأن احلـبس    وُيذكِّر اخلبري . لالنتخابات
وجيـب أن ميثـل     . االحتياطي التعسفي يطرح مشكالت حقيقية يف جمال حقوق اإلنـسان         

األشخاص املوقوفون واحملتجزون الرتكاهبم فعالً جنائياً أمام قاضٍ يف أسرع وقت ممكن وأن             
  .حهمحياكَموا خالل مهلة معقولة أو يطلق سرا

ويشعر اخلبري بالقلق إزاء غياب الرتاهة يف االستراتيجية احلالية لتحقيـق العدالـة يف                -٦٤
 إذ مل يتم الشروع بعد يف أية إجراءات جدية ضد عناصر القوات اجلمهوريـة           ،كوت ديفوار 

وقد أثار اخلبري هذه املسألة خالل لقائه مع النائب العام ألبيدجان، الذي            . واملتحالفني معهم 
رد بأن قاضي دائرة التحقيق التاسعة املكلف باجلرائم املرتكبة يف دويكويه خـالل األزمـة               

. الالحقة لالنتخابات باشر إجراءات لكنه يتعذر عليه الذهاب إىل الغرب ألسـباب أمنيـة             
وحول مسألة بطء العدالة، أكد أن ذلك يرجع بقدر أكرب إىل دوائر التحقيق، وأن احملاكمات               

  .أمر مل حيدثوهذا نوفمرب، /من املفروض أن تنطلق يف شهر تشرين الثايناملدنية كان 
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 شخـصاً بينـهم سـبع       ٤٨وحييط اخلبري علماً بتهم اإلبادة اجلماعية املوجَّهة ضد           -٦٥
شخصيات، منها سيمون غباغبو، ورئيس الوزراء السابق باسكال أيف نغيسان، وجنفييف برو   

ن سانغاري، نائب الرئيس السابق للجبهة      ا وعبد الرمح  غرييب، قائدة حركة النساء الوطنيات،    
الشعبية اإليفوارية، وديزيري ُنويل لوران دالو، وزير املالية السابق، وألسيد دجيدجي، املكلف 
بالشؤون اخلارجية يف احلكومة السابقة غري املعترف هبا يف عهد الرئيس غباغبو، والربوفيسور             

 آخر حكومة غري معترف هبا يف عهد الـرئيس الـسابق            أكي نغبو جيلبري، رئيس الوزراء يف     
وختص هتـم ارتكـاب     . غباغبو، واجلنرال برونو دوغبو بلي، القائد السابق للحرس الرئاسي        

 عقب اهلجوم على ٢٠١٢يونيه /حزيران إيفوارياً سلمتهم ليبرييا يف ٤١اإلبادة اجلماعية أيضاً   
  . كوت ديفوارالقبعات الزرق التابعني ملكتب األمم املتحدة يف

ويالحظ اخلبري بقلق الثغرات يف تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية يف قانون العقوبـات               -٦٦
لكوت ديفوار، وهو تعريف ال يتماشى مع املعايري الدولية املنصوص عليهـا يف الـصكوك               

 /كـانون األول   ٩الدولية، ال سيما اتفاقية منع اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهـا املؤرخـة             
 من قـانون    ١٣٧ فاملادة. ، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      ١٩٤٨ ديسمرب

العقوبات تعتمد صيغة غامضة وغري دقيقة لتعريف جرمية اإلبادة، وهو تعريف أوسع نطاقاً من 
التعريف الوارد يف الصكوك الدولية، من حيث استخدامه ملصطلح اإلبـادة فيمـا خيـص               

ضيق نطاقاً من التعريف الوارد يف الـصكوك الدوليـة فيمـا خيـص              جمموعات سياسية، وأ  
  . املصاحب جملموعات الضحايا" بصفتها هذه"اجملموعات املتطرفة وعدم اإلشارة إىل مفهوم 

وإزاء أوجه النقص هذه، يتساءل املراقبون وحبق عن صحة اهتامات اإلبادة اجلماعية              -٦٧
اإليفواري ملصداقيته بسبب هـذه االهتامـات،       يف السياق اإليفواري وخطر فقدان القضاء       

  . بات ُينظر إىل هذا القضاء على أنه يستخدم توصيفات قضائية شديدة اخلطورة إذ

  املالحقات القضائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية  -دال  
، اعتمد جملس الوزراء مشروعي قـانون يهـدفان إىل          ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٦يف    -٦٨

ويتعلق . الزمة للتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        إجياد الظروف ال  
األمر مبشروع قانون بشأن تنقيح الدستور إلتاحة اجملال أمام كوت ديفوار للتـصديق علـى      
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومشروع قـانون يـسمح لـرئيس الدولـة          

دت اجلمعيـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار القـانون           وقد اعتم . بالتصديق على هذا النظام   
، الذي يضيف إىل البـاب      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١٣، املؤرخ   ١١٣٤-٢٠١٢ رقم

الدولية على النحو    مكرراً تتعلق باحملكمة اجلنائية      ٨٥السادس من الدستور مادة حتمل الرقم       
 الدولية وفقـاً للـشروط      للجمهورية أن تعترف بالوالية القضائية للمحكمة اجلنائية      "التايل  

وأصدر رئيس اجلمهورية هذا    ". ١٩٩٨يوليه  /متوز ١٧املنصوص عليها يف املعاهدة املوقعة يف       
  . ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١٣ املؤرخ ١١٣٥-٢٠١٢القانون مبوجب املرسوم رقم 



A/HRC/22/66 

GE.13-10072 20 

 ، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل يف احملكمـة  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢ويف    -٦٩
اجلنائية الدولية مذكرة توقيف حبق سيمون غباغبو موجهة إليها أربع هتم بارتكاب جرائم ضد 

، ٢٠١٢فرباير /شباط ٢٩ووفقاً ملذكرة التوقيف، اليت صدرت يف البداية خمتومة يف . اإلنسانية
أ من نظام روما األساسـي عـن        -٣-٢٥فإن السيدة غباغبو مسؤولة جنائياً مبوجب املادة        

رائم ضد اإلنسانية تشمل أعمال قتل واغتصاب وأشكاالً أخـرى مـن العنـف              ارتكاب ج 
اجلنسي، وأعماالً أخرى غري إنسانية وأعمال اضطهاد، ارُتكبت على أراضي كوت ديفوار يف 

  .٢٠١١أبريل /نيسان ١٢ إىل ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٦الفترة من 
زير العدل وحقوق اإلنسان    ، سألت الصحافة و   ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٥ويف    -٧٠

واحلريات العامة غنينيما مامادو كوليبايل عن مذكرة التوقيف حبق السيدة األوىل السابقة فقال      
. إن السلطات اإليفوارية اليت طلبت ذلك حتتفظ حبقها يف التصريح رمسياً يف الوقت املناسب              

 دونكـان تـساؤالت     ويثري هذا املوقف الذي كرره رئيس الوزراء اجلديد دانييل كـابالن          
  . مشروعة حول دوافعه وتداعياته على نطاق التصديق على معاهدة روما

  األوضاع يف السجون  -هاء  
تسعى السلطات الوطنية جاهدة، بدعم من مكتب األمم املتحدة يف كوت ديفـوار               -٧١

 والبلدان الشريكة هلا، إىل إعادة تشغيل مؤسسات السجون اليت تشكل حلقة هامة من سلسلة   
 ٧ ٣٦٥ تضم حوايل    ٣٣ مؤسسة من أصل     ٣٢فقد أُعيد حىت اآلن تشغيل      . العدالة اجلنائية 

وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها السلطات وبذهلا الشركاء، فـإن النتـائج غـري          . حمتجزاً
فاملؤكد أن السجون عادت إىل العمل لكنها تسعى جاهدة إىل استعادة سري عملها             : متجانسة
ما فيما يتعلق بدورها يف احتجاز األشخاص واالحتفاظ باألشخاص يف احلبس           سي املعتاد، ال 
 حمتجزين قد فروا من السجون مستخدمني العنف أحياناً،         ٤١٠أكثر من    وكان. االحتياطي

  . منهم٨مما أدى إىل مقتل 
وحاالت اهلـروب املتكـررة     أغسطس  /آبوعقب اهلجمات اليت ُنفذت يف شهر         -٧٢

، رأى جملس األمن الوطين، الذي يرأسه رئيس اجلمهورية، ضرورة          للمحتجزين من السجون  
ويأيت هذا القـرار يف     .  من حراس السجون   ٢ ٠٠٠تعزيز حراسة السجون من خالل جتنيد       

بيد أن فعالية هذا التدبري تستوجب      . وقته وميكن أن يؤدي إىل حتّسن كبري يف إدارة السجون         
ة اجملندين على تلقي التدريب واستيعابه من جهـة،         مراعاة البارامترات املرتبطة من جهة بقدر     

ونتيجة لذلك، فإن عملية التجنيد جيب أن تتم بطريقة         . والتحلي بروح املهنية من جهة أخرى     
  . صارمة لتفادي توظيف أشخاص خمالفني للقانون أو حىت حمتجزين سابقني، على سبيل املثال

ا وبونديايل وكـاتيوال وكورهوغـو      ومتكن اخلبري من زيارة أماكن احتجاز يف بون         -٧٣
وبصورة عامة، كان احملتجزون الذين التقاهم حبالة صحية معقولة علـى           . وأودييين وأبيدجان 

ويـشتكي مجيـع    . وهم على اتصال حماميهم ويسمح ألسر الكثري منهم بزيارهتم        . يبدو ما
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سدي وظهرت بعض عالمات الضعف اجل    . احملتجزين بشدة من مدة احتجازهم دون حماكمة      
فقد ُنقلت لفترة من الزمن إىل مكان آخر يف أودييين ألسباب أمنيـة،             . على سيمون غباغبو  

وهي تشتكي، رغم حصوهلا على العناية الطبية بانتظام، من عدم          . أثر على حالتها الصحية    مما
كما تشتكي من عدم السماح ألفراد أسـرهتا بزيارهتـا وعـدم            . متكنها من اختيار أطبائها   

ويف كاتيوال وبونديايل، اشـتكى بعـض       . لى أخبار أقارهبا إال من خالل حماميها      حصوهلا ع 
احملتجزين من أهنم يتقامسون نفس املكان مع السجناء العاديني ومن املخاطر األمنية اليت ينطوي  

  . عليها ذلك
 حمتجـزاً بينـهم باسـكال آيف    ٢١والتقى اخلبري يف بونا، اليت زارها للمرة األوىل،          -٧٤
ان، رئيس الوزراء السابق، وموييز ليدا كواسي، وزير الدفاع السابق الذي ُرحِّل مؤخراً             نغيس

. ومل ُيشر هؤالء إىل أي سوء معاملة      . من توغو، وميشيل غباغبو، ابن الرئيس السابق غباغبو       
وكان قد ُنِقلَ إىل أبيدجان حيث أقام       . لكن ميشيل غباغبو قال إن عائلته مل تزره منذ توقيفه         

وُسجِّلت ظروف االحتجاز األصعب يف سرية كورهوغو اإلقليمية        . ثة أشهر لتلقي العالج   ثال
. يف كورهوغو حيث ُيحتجز بشكل أساسي كبار ضّباط قوات الدفاع واألمـن الـسابقني             

حمتجزون يف زنزانات صغرية مكتظة ويعانون من حالة عوز شديد ومن تردِّي أحـوال               وهم
ويف مركـز االعتقـال واإلصـالح يف    . راد أسرهم بزيارهتم  يسمح ألف وال  . النظافة الصحية 

  . عسكريا٩٩ً شخصاً وجِّهت إليهم هتم املساس بأمن الدولة، بينهم ١٨٠أبيدجان ُيحتجز 
، متكَّنت شعبة حقوق اإلنسان يف مكتب األمم        ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ويف    -٧٥

وكـان القائـد   .  إدارة مراقبة التـراب املتحدة يف كوت ديفوار من زيارة السيد سيكا يابو يف 
 / تـشرين األول   ١٥يابو حمتجزاً يف سجن انفرادي يف مكان غري حمدَّد منذ توقيفـه يف               سيكا
وكان قد أصيب مبرضٍ وُنِقلَ إىل أحـد        . ومل ُيسمح لعائلته أو حماميه بزيارته     . ٢٠١١ أكتوبر

  .ة مبحاميه املوجود يف فرنساوأعرب عن أمله يف التمكُّن من االستعان. مستشفيات أبيدجان

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  

  االستنتاجات  -ألف  
تندرج إعادة البناء الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي لكوت ديفوار حالياً يف            -٧٦

دينامية ينبغي قياس نطاقها ومغزاها باملقارنة مع أزمة طويلة أسفرت عن انتـشار ثقافـة               
ويعتصر . ل املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البلد      العنف يف اجملتمع وتعطُّ   

األسباب العميقة هلذه األزمة والقلـق املتعلِّـق        : الضمري اجلماعي سؤاالن وجوديان مها    
  .بإمكانية املصاحلة
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وال بد من معاجلة األبعاد األساسية الثالثة لألزمة، وعمقها األخالقـي وأسـباهبا        -٧٧
:  االجتماعي معاجلة مترابطة تتمحور حول التحدِّيات الرئيـسية التاليـة         السياسية وأثرها 

إعادة البناء الدميقراطي واالقتصادي واالجتماعي، والترويج ألخالقيات سياسية وطنيـة،       
وإعادة بنـاء الدميقراطيـة     . وإعادة إحياء فكرة العيش املشترك، واستئصال ثقافة العنف       

لة بفعل شّدة االستقطاب السياسي وعدم التقدُّم يف        احلقيقية على صعيد املؤسسات متعطِّ    
إرساء تعددية سياسية حقيقية، خصوصاً عدم مشاركة احلزب الرئيسي يف املعارضـة، أي             

  .اجلبهة الشعبية اإليفوارية، يف اإلطار الدائم للحوار
وتتعزز الضرورة القصوى للمصاحلة الـسياسية وإعـادة البنـاء الـدميقراطي              -٧٨

ثارها الـسياسية والعـسكرية   ي واالجتماعي بفعل األزمة يف مايل اليت ميكن آل واالقتصاد
والدينية واالقتصادية أن تزعزع االستقرار يف جممل بلدان املنطقة بشكل عميق مع مرور             

فالتعددية الثقافية والدميقراطية يف أي جمتمع وحتقيق املساواة واحتـرام حقـوق            . الوقت
العنـف  مـن   األسلم من هذا اخلطر اجلديد الـذي يتغـذّى        اإلنسان فيه تشكِّل الوقاية   

  . والتمييزالتعصبو

  التوصيات  -باء  

  ت إىل احلكومةالتوصيا  -١  
اً يوصي اخلبري املستقل حكومة كوت ديفوار بإيالء األولوية األوىل ملا جيري حالي             -٧٩

القتـصادي  من تعزيز للزخم الدميقراطي وحقوق اإلنسان، ولتوطيد عملية إعادة البناء ا          
وجيب أن تظل احلكومة على موقفها رغم حماوالت زعزعة استقرار األمـن            . واالجتماعي

  .اليت جتري حالياً واليت هتدف بالتحديد إىل حتييد هذا الزخم عن مساره
جيب أن تتمحور إعادة البناء الدميقراطي، اليت تعد عامالً أساسياً من عوامل املصاحلة               -٨٠

  .عددية سياسية فعلية وشاملة وتعزيز حقوق اإلنسان بقوة وحذرالوطنية، حول حتقيق ت
يكرر اخلبري املستقل، نتيجة لذلك، توصيته املتعلِّقة بالنص على التعددية اإلثنيـة              -٨١

 بوصفها قيمة أساسـية مـن قـيم الـشعب           ،والثقافية والدينية يف الدستور اإليفواري    
كي يعكس اإلطار الدائم للحوار، الذي      وينبغي إطالق مبادرات سياسية هامة      . اإليفواري

  .يشكِّل مرحلة إجيابية، التنوع السياسي للمجتمع اإليفواري
لجبهة الداخلية شرطاً أساسـياً     ل السلمي و ي والتوافق التوطيد الدميقراطي يشكِّل    -٨٢

زعزعة االستقرار ونشر الفُرقة اللذين يسعى إليهما مفتعلو األزمة يف مايل           عملية  ملواجهة  
  .طقة الساحلومن
حيتاج تعزيز حقوق اإلنسان، وهو جهد يستفيد من إطار مؤسـسي وقـانوين               - ٨٣

صلب، إىل تدابري عاجلة وموثوقة من أجل الوصول إىل احترام فعلي حلقوق اإلنـسان،         
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سيما من جانب قوات جهاز أمن الدولة، تتمحور حول التدريب واملعاقبـة علـى                ال
ن، واعتماد مراقبة أكثر صرامة يف عملية نزع السالح    االنتهاكات احملددة حلقوق اإلنسا   

  .والتسليح وإعادة اإلدماج
جيب توسيع نطاق التقدُّم احلاصل يف تعزيـز وإعمـال احلقـوق االقتـصادية                -٨٤

 ،عن احلقوق املدنيـة والـسياسية     انفصاهلا  واالجتماعية والثقافية من خالل التوعية بعدم       
  .يف أجهزة الدولة أو على صعيد السكانسواء على صعيد املؤسسات املسؤولة 

 دعـائم جيب أن تكون النساء واألطفال، وهم الضحايا الرئيـسيون لألزمـة و             -٨٥
 املصاحلة يف الوقت نفسه، أول املستفيدين من االنتعاش االقتصادي واالجتماعي، فـضالً           

  .عن اإلعمال التام للحق يف التعليم
اإلنسان، وهي مؤسسة أساسية يف الـسياق       جيب أن متتثل اللجنة الوطنية حلقوق         -٨٦

احلايل لتعزيز حقوق اإلنسان واحترامها، ملبادئ باريس يف صالحياهتا وتركيبتها وتنظيمها           
  .وسري عملها، ال سيما فيما يتعلق باستقالهلا ومواردها

جيب أن خيضع تقرير جلنة التحقيق الوطنية، الذي يّتسم حمتواه بالتوازن ويـشجِّع               -٨٧
) مع احترام سرية املصادر والشهادات    (نشره  : صاحلة، لتدبريين هامني لتنفيذ فحواه    على امل 

  .وإجياد هيكلية مستقلة ُتوفَّر هلا املوارد الكافية ملتابعة التوصيات الواردة فيه وتنفيذها
للتعاون بني مؤسسات الدولة املعنيـة بالعدالـة        منطلق  ومن املناسب أيضاً إجياد       -٨٨

أكثـر مـن أي      اليت تضطلع    ،ب أن حتصل جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة      وجي. االنتقالية
وينبغي احلدُّ من أثـر الغيـاب       . بوالية مناسبة التوقيت، على املوارد الالزمة     وقت مضى   

الشكلي ملفهوم العدالة من والية اللجنة من خالل اعتماد رؤية مشولية واستباقية للحقيقة             
 ، وحتديد هوية املسؤولني    على الوقائع  مبوضوعيةتسليط الضوء   : يف أبعادها العميقة الثالثة   

  .  أسباهبا اجلذرية، وحتديدعنها
جيب إضفاء املصداقية على التدابري املّتخذة حملاكمة احملتجزين واإلفراج املؤقّت عن             -٨٩

عدد كبري من شخصيات النظام السابق من خالل حيادية أكرب للقضاء تتأكّـد مبحاكمـة               
كانت ميوهلم السياسية، اً املعروفني عن انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان أي       املسؤولني  

  .وجيب إيالء اهتمام منهجي لظروف االحتجاز. مبن فيهم املقّربون من السلطة احلالية
جيب أن يتبع التصديق اإلجيايب على معاهدة روما بشأن احملكمة اجلنائية الدولية تعـاون                -٩٠

  .الدويل  مع احملكمة إلضفاء املصداقية على هذا التصديق أمام اجملتمعوثيق ودون حتفّظات
يكرر اخلبري املستقل مرة أخرى توصيته املتعلِّقة بالتعزيز الفعلي للقيم واملمارسات          -٩١

هلذه  اًحتقيق وحبشد جهود الزعماء الدينيني والتقليديني       ،واآلليات التقليدية للعيش املشترك   
اإلبداع الثقايف والفين للشعب اإليفواري، ال سيما الـشباب، مـع           وجيب حتفيز   . الغاية

  .للمصاحلةاً تشجيع املبدعني بشكل منتظم تيسري
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   مقدمة إىل اجملتمع الدويلتوصيات  -٢  
يوصي اخلبري املستقل اجملتمع الدويل مبواصلة وتعزيز دعمه لكوت ديفـوار لـيس               -٩٢

تصادي واالجتماعي القائمني فحسب بل وأيضاً      لتدعيم الزخم الدميقراطي وإعادة البناء االق     
  .لتيسري تعزيز التعددية واملصاحلة الوطنية اليت أصبح تقدُّمها بطيئاً بفعل االستقطاب السياسي

يربر الوضع األمين اهلش بفعل انتشار ثقافة العنف واحملاوالت املتكررة لزعزعـة              -٩٣
فع احلصار وتعزيز مؤسـسات أمنيـة       استقرار اجلهاز األمين للدولة الضرورة العاجلة لر      

  . من الناحية التقنيةلدولةا
جيب أن يواجه اجملتمع الدويل التحدِّي املتمثِّل يف تعزيـز اجلبهـة الدميقراطيـة                -٩٤

واالقتصادية واالجتماعية الداخلية، بالنظر إىل املخاطر املتعلِّقة بأزمة مايل اليت هتدد بفرض            
رئيسياً فاعالً  قرار يف املنطقة اليت تشكِّل كوت ديفوار        حالة عميقة ودائمة من عدم االست     

السكان برتاهة القضاء الوطين واحملكمة اجلنائية الدولية حتدِّياً رئيسياً         اقتناع  ويشكِّل  . فيها
  .أمام املصاحلة الوطنية

        


