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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السابعة عشرة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  * ديفوارتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن كوت    

  موجز    
، جلنة حتقيق دوليـة مـستقلة       ١٦/٢٥أنشأ جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         

جسيمة  بالتحقيق يف الوقائع والظروف احمليطة بادعاءات وقوع اعتداءات وانتهاكات        "مكلفة  
تـشرين   ٢٨حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار عقب االنتخابات الرئاسية اليت جـرت يف             

   ".، من أجل حتديد املسؤولني عن هذه األعمال وتقدميهم إىل العدالة٢٠١٠نوفمرب /الثاين
  .ورين أالبيين غانسو وسليمان بالدو) رئيساً(وتضم اللجنة فيتيت مونتارهبورن   
. ٢٠١١مـايو  /أيـار  ٢٨ إىل ٤وزارت اللجنة كوت ديفوار يف الفتـرة مـن          

 وجنوبه، ال سيما مدن دويكوي،      وباإلضافة إىل أبيدجان، زارت اللجنة غرب البلد ومشاله       
وأجرت حمادثات مع السلطات اإليفوارية     . وغيغلو، وكورهوغو، وأودييين، وسان بيدرو    

فالتقت بالرئيس احلسن واتارا، ورئيس الوزراء غيوم سورو، وجهات سياسـية فاعلـة             
ومبساعدة . أخرى، كما زارت مؤسسات وطنية، ومنظمات دولية، ومنظمات جمتمع مدين  

فين من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، استمعت إىل مئات الضحايا            فريق  
استمعت إىل شـهادات    أنفسهم انتهاكات حلقوق اإلنسان، كما      وإىل أشخاص شهدوا ب   

أدىل هبا آباء الضحايا أو أشخاص آخرون لديهم معرفة غري مباشرة بارتكاب انتـهاكات              
 اليت جلأ إليها عدد كبري من اإليفواريني والتقت هنـاك           وزارت اللجنة أيضاً ليبرييا   . معينة

  . بالسلطات احلكومية ومبمثلي بعثة األمم املتحدة يف ليبرييا

__________ 
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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وخلصت اللجنة إىل أن العديد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وللقانون             
 وهـي   اإلنساين الدويل ارُتكبت، خالل الفترة قيد النظر، على يد جهات فاعلة خمتلفـة            

وارُتكبـت هـذه    . انتهاكات قد يشكل بعُضها جرائم ضد اإلنسانية وجـرائم حـرب          
، مث علـى يـد   )امليليشيات واملرتزقة (االنتهاكات على يد قوات الدفاع واألمن وحلفائها        

وما زال . القوات اجلمهورية لكوت ديفوار خالل هجومها املضاد ومنذ سيطرهتا على البلد
  . ب البلد وجنوبه الغريب ويف أبيدجان يدفعون الثمن غالياًالكثري من الضحايا يف غر

وتعترب اللجنة كل شخص قُتل خالل هذه الفترة ضحية زائـدة عـن اللـزوم،                 
وبسبب ضيق الوقـت وقلـة   . واختارت أال تدخل يف اجلدال الدائر حول أعداد الضحايا     

بيد أن عدد القتلى ُيقّدر     . املوارد، اكتفت اللجنة بتقدير اخلسائر يف األرواح خالل األزمة        
 قتيل باالستناد إىل املعلومات اليت حصلت عليها اللجنة خـالل زياراهتـا             ٣ ٠٠٠حبوايل  

  .امليدانية واليت توصلت إليها بإجراء عمليات تدقيق ومقارنة
ويعود سبب األزمة السياسية اليت شهدهتا كوت ديفوار إىل رفض الرئيس السابق              

ومن ناحية أخرى، فإن استخدام مسألة األصل اإلثـين         . نتخاباتلوران غباغبو لنتائج اال   
كأداة سياسية، وتالعب اجلهات السياسية الفاعلة بالشباب اإليفواري وحتويله إىل أدوات           
للعنف، عالوة على مسائل اخلالفات العالقة بشأن العقارات الريفية، كانـت مـن بـني       

وكانـت  .  النطـاق حلقـوق اإلنـسان      األسباب الفعلية لالنتهاكات اجلسيمة والواسعة    
  . االنتخابات مبثابة حمرك للعنف

والحظت اللجنة أن غالبية األشخاص الذين قابلتهم يرغبون يف أن تواصل خمتلف              
وذكرت أيضاً أن احلكومة على أعلـى مـستوياهتا         . فئات اجملتمع اإليفواري العيش سوياً    

لكن اللجنة توّد أن تذكّر بأن املـصاحلة        . ىل أن املصاحلة الوطنية حتظى باألولوية     إأشارت  
  .ميكن أن تستمر دون حتقيق العدل ال

ويف هذا السياق، توصي اللجنة، يف مجلة أمور، بأن تسعى احلكومة اإليفوارية إىل               
ويف . تقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان ومنتهكي القانون اإلنساين الدويل إىل العدالة    

  .  التحقيقات اليت ُشرع فيها بالشمولية واحلياد والشفافيةهذا السياق، جيب أن تتسم
وتوصي اللجنة جملس حقوق اإلنسان بإنشاء آلية مستقلة بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف              
كوت ديفوار لضمان متابعة فعالة لتوصياته وملساعدة السلطات اإليفوارية يف مكافحتـها            

التحقيق الدولية اليت أنشأهتا جلنة حقوق لإلفالت من العقاب، كما توصيه بنشر تقرير جلنة       
  . لتقدمي رؤية أوسع حلالة حقوق اإلنسان٢٠٠٤اإلنسان عام 

وتوصي اللجنة اجملتمع الدويل مبساندة السلطات احلكومية، وخـصوصاً تقـدمي             
املساعدة املالية، لدعم جهودها الرامية إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وإقامـة دولـة              

، توصي اللجنة األمم املتحدة بإجراء تقييم، يف أقرب وقت ممكن، للعمل             وأخرياً. القانون
الذي أجنزته، خالل األزمة، عمليةُ األمم املتحدة يف كوت ديفوار، والوكاالت اإلنسانية،            

  .وجهات أخرى هبدف حتسني قدرهتا على جتنب الرتاعات ومحاية السكان املدنيني
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ١٠-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤-١  ......................................إنشاء اللجنة وأسسها القانونية  - ألف     
  ٥  ٨-٥  ...........................................................املنهجية  -  باء     
  ٥  ١٠-٩  ....................................................اإلطار القانوين  - جيم     

  ٦  ٣٣-١١  ............................................................القوى املتواجهة  - ثانياً  
  ٦  ١٩-١١  ...............................................قوات الدفاع واألمن  - ألف     
  ٧  ٢٠  .....................................القوات املسلحة للقوى اجلديدة  -  باء     
  ٧  ٢١  ....................................جلمهورية لكوت ديفوارالقوات ا  - جيم     
  ٨  ٣٢-٢٢  ............................................أفراد امليلشيات واملرتزقة  - دال     
  ١٠  ٣٣  ....................................................القوات احملايدة  -  هاء     

  ١١  ٩٨-٣٤  .....................................................الوقائع ووصف الوقائع  - ثالثاً  
  ١١  ٣٨-٣٤  ..............................األسباب البعيدة واملباشرة: أصل األزمة  - ألف     
  ١٢  ٦٥-٣٩  .....................................................وصف الوقائع  -  باء     
  ١٨  ٩٣-٦٦  ......................................................تقدير الوقائع  - جيم     
  ٢٤  ٩٨-٩٤  ............................................استجابة احلكومة للحالة  - دال     

  ٢٥  ١٠٧-٩٩  ...................................................................الضحايا  - رابعاً  
  ٢٦  ١٠٢-١٠١  ...........................................................األطفال  - ألف     
  ٢٦  ١٠٣  ..................................................املسنون واملعوقون  -  باء     
  ٢٦  ١٠٤  ...............................االغتصاب والعنف اجلنسي ضد النساء  - جيم     
  ٢٧  ١٠٦-١٠٥  ...............................................املشردون والالجئون  - دال     
  ٢٧  ١٠٧  .......................................حقوق اإلنساناملدافعون عن   -  هاء     

  ٢٧  ١١٨-١٠٨  ................................................................املسؤوليات  - خامساً  
  ٢٧  ١١٤-١٠٨  ......................................مسؤوليات دولة كوت ديفوار  - ألف     
  ٢٩  ١١٨-١١٥  ........مسؤولية اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة واملسؤوليات الفردية  -  باء     

  ٢٩  ١٢٥-١١٩  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً  

  اللجنة وأسسها القانونيةإنشاء   -ألف  
 رفض الرئيس السابق غباغبو التخلي عن السلطة بعد هزميتـه يف االنتخـاب              رمى  -١

 أزمـة سياسـية    يفكوت ديفوار   ب ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨الرئاسية اليت أُجريت يف     
يسبق هلا مثيل شهدت انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق حلقـوق اإلنـسان وللقـانون               مل

وأشارت العديد من التقارير إىل حدوث عمليات إعـدام خـارج نطـاق    .  الدويل اإلنساين
 مـن ضـروب     حاالت اغتصاب، وأعمال تعذيب وغري ذلك     القضاء وبإجراءات موجزة، و   

املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وحاالت اختفاء قسري، وحاالت اعتقـال واحتجـاز            
  .عمال ترهيب وحترش وابتزاز، وهجمات على أماكن العبادة، وأنيتعسفي

ويف ضوء تأزم حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار، عقد جملس حقوق اإلنـسان             -٢
واعتمد . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٣دورة استثنائية يف    ) اجمللس    باملشار إليه فيما يلي     (

نـسان   الذي أدان فيه بشدة انتهاكات حقوق اإل       ١٤/١- يف هذه الدورة، القرار دإ     ،اجمللس
كما حث مجيع   . املرتكبة ودعا فيه مجيع األطراف املعنية إىل وضع حد هلذه االنتهاكات فوراً           

، الفاعلة، خصوصاً قوات الدفاع واألمن، على االمتناع عن ارتكاب أية أعمال عنف        اجلهات  
  .  واالضطالع مبسؤولياهتا يف محاية املدنيني،مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةواحترام 

  الوالية    
ـ  الذي قـرر     ١٦/٢٥عشرة القرار   دسة  اعتمد اجمللس يف دورته العادية السا       -٣  همبوجب

لتحقيق يف الوقائع والظروف احمليطـة بادعـاءات وقـوع          با"مكلفة  إنشاء جلنة حتقيق دولية     
اعتداءات وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار عقب االنتخابات الرئاسـية            

، من أجل حتديد املسؤولني عن هذه األعمال        ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨ اليت جرت يف  
ودعيـت  ". وتقدميهم إىل العدالة، وتقدمي نتائج التحقيق إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة           

  . املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل تقدمي ما يلزم من دعم إىل اللجنة لالضطالع بواليتها

  تكوين اللجنة    
فيتيـت  : ، عّين رئيس اجمللس أعضاء اللجنـة الثالثـة        ٢٠١١أبريل  /نيسان ١١يف    -٤

وسليمان بالـدو مـن     ) عضواً(غانسو من بنن    ورين أالبيين   ) يساًرئ(مونتارهبورن من تايلند    
  ).عضواً(السودان 
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  املنهجية  -باء  
  مشلـت،  مايو/أيار ٤ إىل   ٢أعضاء اللجنة مشاورات يف جنيف يف الفترة من         أجرى    -٥

بشكل خاص، لقاءات مع ممثلني عن البعثة الدائمة لكوت ديفوار يف جنيف، ومـع رئـيس                
اجمللس، واملفوضة السامية، وممثليات دبلوماسية خمتلفة، وعدد من وكاالت األمـم املتحـدة             

وبعد ذلك، أقام أعضاء اللجنـة يف كـوت         .  ومنظمات اجملتمع املدين   ،واملنظمات اإلنسانية 
  .٢٠١١مايو /أيار ٢٨ إىل ٤ من ديفوار خالل الفترة

كمـا زاروا   . وباإلضافة إىل أبيدجان، زار أعضاء اللجنة مشال البلد وغربه وجنوبه           -٦
  . لزيادة فهم الرتاع من جوانبه العابرة للحدودليبرييا 

السلطات اإليفوارية، خصوصاً الـرئيس     أجرت اللجنة حمادثات مع     وخالل الزيارة،     -٧
 سورو، وجهات سياسية فاعلة، ومؤسسات وطنية، ومنظمات دولية،         واتارا، ورئيس الوزراء  

والتقـت اللجنـة،    . خصوصاً عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، ومنظمات جمتمع مدين         
مبساعدة فريق من احملققني وطبيب شرعي، مبئات الضحايا واألشـخاص الـذين شـهدوا              

باء الضحايا وألشخاص لديهم    كما سجلت شهادات آل   . بأنفسهم انتهاكات حلقوق اإلنسان   
على شهادات مجاعيـة    أيضاً  وحصلت اللجنة   . معرفة غري مباشرة بارتكاب انتهاكات معينة     

قدمتها منظمات حقوق اإلنسان ومجعيات أخرى أسهمت مجيعها يف توضيح ما جرى مـن              
يات، وزارت اللجنة أماكن خمتلفة اعتربت أكثر تأثراً هبذه االنتهاكات، بينها مستشف          . أحداث

مقابر مجاعية  ومصحات، ومواقع جرت فيها إعدامات بإجراءات موجزة، ومشارح، إضافة          
وأخرياً، زارت أماكن ُتحتجز فيها شخصيات حتت اإلقامة اجلربية، ال سـيما            . مقابر عادية و

  . فندق برغوال يف أبيدجان وقصرا الرئاسة يف كورهوغو وأوديينيه
  .ى وثائق مكتوبة وصور وتسجيالت بالفيديووحصلت اللجنة من مصادر خمتلفة عل  -٨

  اإلطار القانوين  -جيم  
. يعطي دستور كوت ديفوار مكانة كبرية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات العامـة             -٩

. ويقر الدستور التعددية اإلثنية والثقافية والدينية للبلد ويكّرس مبدأ املساواة بني األشـخاص            
وز انتهاكها وأن من واجب السلطات العامـة أن      كما ينص على أن حقوق األشخاص ال جي       

 مـن الدسـتور علـى أن        ٨٧وتنص املادة   . تضمن احترام هذه احلقوق ومحايتها وتعزيزها     
  .على القواننيالغلبة املعاهدات أو االتفاقات الدولية هلا 

إلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنـسان  وكوت ديفوار طرف يف أغلبية الصكوك الدولية وا     -١٠
اإلنساين الدويل، وهي صكوك تنطبق أحكامها على األحداث اليت جرت خـالل            لقانون  باو

ووقّعت كوت ديفوار على نظام روما األساسي الذي أُنـشئت مبوجبـه            . الفترة قيد النظر  
وقبلت كوت ديفوار باختصاص احملكمة،     . احملكمة اجلنائية الدولية لكنها مل تصادق عليه بعد       

  . ٢٠١٠ مث الرئيس واتارا عام ٢٠٠٣ أدىل هبا الرئيس غباغبو عام وفقاً لتصرحيات متتالية
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  القوى املتواجهة  -ثانياً  

  قوات الدفاع واألمن  -ألف  
كانت قوات الدفاع واألمن حتت قيادة الرئيس غباغبو، القائد األعلـى للقـوات               -١١

ـ       مارس/آذار ١٧املسلحة حبسب الدستور، حىت      وت ، تاريخ إنشاء القوات اجلمهوريـة لك
لكن السيد غباغبو واصل اعتماده على والء وحدات النخبة لقوات الدفاع واألمـن             . ديفوار

. جتهيزاً واليت اختري أفرادها احملدودو العدد بعناية لضمان محايـة نظامـه  األحسن اليت كانت   
يقودهم رئيس هيئة األركان    عنصراً   ٥٥ ٠٠٠عدد أفراد قوات الدفاع واألمن      وكان جمموع   

مارس، وبعد أن ترك اجلنرال مانغو      /ويف هناية آذار  . فيليب مانغو الفريق  لقوات املسلحة   العامة ل 
  . منصبه وجلأ إىل سفارة جنوب أفريقيا، ُعّين اجلنرال دوغبو بليه رئيساً هليئة األركان بالوكالة

وكانت القوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار، والدرك الوطين، والشرطة الوطنية،            -١٢
يف تورطاً  األكثر )١(كونات قوات الدفاع واألمنالفرق املشتركة من بني م  /اخلاصةدات  والوح

  .نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨األحداث اليت جرت اعتباراً من 
 من ، اليت ختضع لسلطة وزير الدفاع ،وتتكون القوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار       -١٣

حسب  ومل تؤد القوات اجلوية،   . قوات البحرية القوات الربية والقوات اجلوية وال    : فيالقثالثة  
. علم اللجنة، أي دور يف األحداث اليت وقعت بعد اجلولة الثانية من االنتخابـات الرئاسـية               

وفيما يتعلق بالقوات البحرية، يبدو أن قوات املغاوير التابعة ملشاة البحرية شاركت لوحدها             
  .يف األحداث

 يقودها اجلنرال فريمني ديثو ليثو، يبدو أن القـوات          وفيما يتعلق بالقوات الربية اليت      -١٤
كتيبـة  : وتشمل هذه القوات اخلاصة ما يلي     . اخلاصة وحدها هي اليت تدخلت يف األحداث      

قوات املتنقلة ل فرزة  املوكتيبة مغاوير املظليني؛ و    جو؛ وكتيبة القيادة والدعم؛    -املدفعية أرض   
  .التدخل السريع

 عسكري،  ١ ٥٠٠فهو مكون من حوايل     .  مبكانة خاصة  وحيظى احلرس اجلمهوري    -١٥
وكانت فرقة النخبة هذه املؤلفة من      . ت ملكتب رئيس اجلمهورية   وخيضع على مستوى العمليا   

ثالثة أفواج من املشاة املتمركزين يف أبيدجان حتت قيادة اجلنرال دوغو بليـه، احملتجـز يف                
   .أبريل/نيسان ١٥كورهوغو منذ 

 ١٢ ٠٠٠وزارة الدفاع وهو مؤلف من حوايل       وطين أيضاً لسلطة    وخيضع الدرك ال    -١٦
  .رجل بقيادة القائد األعلى لقوات الدرك اجلنرال إدوار تيابيه كاساراتيه

__________ 
إدارة املياه والغابـات    تضم قوات الدفاع واألمن أيضاً فرقة املطافئ العسكرية، وإدارة اجلمارك واهلجرة، و            )١(

 .نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨اليت مل يتضح بعد دورها يف األحداث اليت جرت منذ 
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ويقودها املدير العام للشرطة الوطنية     . وختضع الشرطة الوطنية لسلطة وزارة الداخلية       -١٧
  . ة أثناء األزمةوقد حدثت انشقاقات عديدة يف صفوف الشرط. مبيا بريدو

مجموعة أمن رئاسة اجلمهورية    ف. الفرق املشتركة فهي عديدة   /اصةأما الوحدات اخل    -١٨
ويقود هذه اجملموعة العقيد الركن ناتانائيل أهومان بروها،     . باحلماية الشخصية للرئيس  مكلفة  

ـ  .  يف غران الهو أثناء نقله إىل أبيـدجان ٢٠١١مايو /أيار ٤الذي اغتيل يف    ذه وختـضع ه
  . اجملموعة، اليت يرأسها عادة أحد قادة اجليش أو الدرك، ملكتب الرئيس مباشرة

جورج غييه يب بوان، الذي تـرك       عميد الدرك    )٢(ويقود مركز قيادة عمليات األمن      -١٩
جواشيم رئيس الشرطة وكانت عمليات املركز تتم بقيادة . ٢٠١١مارس /آذار ٣٠منصبه يف 

  . ٢٠١١أبريل /نيسان ٢٩املدعي العام العسكري يف  إىل وأحيلروب غوغو، الذي أوقف 

  القوات املسلحة للقوى اجلديدة  -باء  
جيش القوى اجلديـدة يف كـوت       تشكل  القوات املسلحة للقوى اجلديدة     كانت    -٢٠

كانت هذه و.  غيوم سوروكان أمينه العام هو رئيس الوزراء احلايل وزير الدفاع     الذي  ديفوار  
.  هو اجلنرال سومايال باكايوكوارار اجليش الوطين، وكان رئيس أركاهنعلى غالقوات منظمة 

ملناطق الذين كانوا   اقادة  سيطر على عشر مناطق ختضع لسلطة       ت يف بواكيه و   اوكان مقر قيادهت  
  . )٣(ميارسون سلطات عسكرية وإدارية

  القوات اجلمهورية لكوت ديفوار  -جيم  
     / آذار ١٧ املـؤرخ    ٠٠٢-٢٠١١رقـم   لرئيس واتارا، مبوجـب املرسـوم       أنشأ ا   -٢١

دمج قوات الدفاع واألمـن والقـوات       بديفوار   ، القوات اجلمهورية لكوت   ٢٠١١مارس  
__________ 

مركز قيادة عمليات األمن األول لقطاع يوبوغـون بقيـادة          : كان املركز مؤلفاً من مخس سرايا هي التالية        )٢(
كز قيادة عمليات األمن    ، ومر ١٩ إىل رقم    ١١القائد لويس كوغونيون، وكان يستخدم املركبات من رقم         

، ومركز  ٢٦ إىل رقم    ٢١الثاين لقطاع أبوبو بقيادة القائد أوبينييه واتارا، وكان يستخدم املركبات من رقم             
 إىل  ٣١أتيكوبيه، وكان يستخدم املركبات مـن رقـم         /بالتو/قيادة عمليات األمن الثالث لقطاع أدجامي     

 إىل  ٤١ كوكودي، وكان يستخدم املركبات من رقم        ، ومركز قيادة عمليات األمن الرابع لقطاع      ٣٦ رقم
، ومركز قيادة عمليات األمن اخلامس لقطاع كوماسي بقيادة اللواء رودريغ لوبونيون زاغبا، وكان            ٤٩ رقم

 .٥٩ إىل رقم ٥١يستخدم املركبات من رقم 

 يف كـاتيوال،  ٢نطقـة  ، امل"فيتـشو " يف بونا، والقائد إرفيه توريه ١، املنطقة "أتشنغي"القائد مورو واتارا    )٣(
 يف  ٤، املنطقة   "املالزم زوا " يف بواكيه، والقائد زومانا واتارا       ٣، املنطقة   "بابا غيبار "والقائد عثمان شريف    

 ٦، املنطقة   "لوس" يف سيغيال، والقائد لوسينيت فوفانا       ٥، املنطقة   "دجاكي"مانكونو، والقائد كونيه زاكاريا     
بـن  " يف توبا، والقائد عثمان كوليبـايل        ٧، املنطقة   "درامان توبا "اوريه  يف مان، والرقيب األول درامان تر     

 يف بنديايل، والقائـد كواكـو       ٩، املنطقة   "دجا عاو " يف أوديينيه، والقائد غاوسو كونيه       ٨، املنطقة   "الدن
 . يف كورهوغو١٠مارتني فوفييه، املنطقة 
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. وختضع هذه القوى اجلديدة لسلطة وزير الدفاع غيـوم سـورو          . املسلحة للقوى اجلديدة  
ديدة وحلت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، منذ إنشائها، حمل القوات املسلحة للقوى اجل           

كانت هيئة أركان تكتيكيـة     و. لسيد غباغبو املقربون من ا  السترداد املدن اليت يسيطر عليها      
بقيادة اجلنرال باكايوكو قد بسطت سلطتها على اإلقليم الوطين الذي قُسِّم منذ ذلك احلـني            

  . )٤(ربع مناطق خيضع كل منها لقائد منطقةأإىل 

  أفراد امليلشيات واملرتزقة  -دال  
راد امليليشيات مقاتلون مدنيون إيفواريون ُجنِّدوا وُسلحوا لتقدمي دعم عـسكري           أف  -٢٢

  .األمر مبعسكر السيد غباغبو أو السيد واتاراسواء تعلق جملموعة منظمة، 

  امليليشيات املوالية ملعسكر غباغبو    
ترتبط طبيعة امليليشيات وعملها، بصورة عامة، ارتباطاً عضوياً حبركـة الـوطنيني              -٢٣

  ".جتمع الوطنيني"الشباب أو 
ومتثل حركة الوطنيني الشباب قبل كل شيء جتمعاً سياسياً استخدمه السيد غباغبو              -٢٤

وينتمي هؤالء الـشباب إىل مجيـع الطبقـات         . ٢٠٠٠منذ وصوله إىل السلطة عام      تقليدياً  
يـذ يف   االجتماعية وهم منظمون يف عدة احتادات ومجعيات مسيَّسة كاحتاد الطالب والتالم          

ديفوار، وبرملانات أغورا، ومؤمتر عموم أفريقيا للشباب الـوطين، وحركـة النـساء              كوت
 إىل هذه   وجيب أيضاً أن ُتضاف   . ديفوار الوطنيات، واالحتاد من أجل التحرير الكامل لكوت      
يف فترات معينة وكان دورها     إىل حد ما    التجمعات السياسية ميليشيات شبه عسكرية تنشط       

  .د غباغبو خالل األزمةأساسياً للسي
الشباب السيد شارل بليـه     وقد بدأت تظهر مالمح جمموعتني كبريتني حول وزير           -٢٥

أوجني دجويـه    وحول   مؤمتر عموم أفريقيا للشباب الوطين،    وكذلك حول   غوديه من جهة،    
ديفوار من جهة أخرى، وكثرياً ما يوصـف هـذا           واالحتاد من أجل التحرير الكامل لكوت     

الشباب الدعم السياسي األساسي للرئيس     الوطنيني  ومتثل حركة   . ه األكثر تشدداً  التجمع بأن 
لمعلومـات  لووفقـاً   . السابق وأداته الدعائية، وتتحول إىل ذراعه العسكرية عند الضرورة        

من مصادر موثوقة، ساهم كل من املستشار اخلاص للرئيس غباغبو، كاديه بريتـان،             الواردة  
  . وتسليحهايدجان، مارسيل غوسيو، يف متويل امليليشياتواملدير العام مليناء أب

__________ 
رئيس أركان مساعد ومستـشار عـسكري يف وزارة     وهو أيضاً   (الشمالية الغربية بقيادة اجلنرال غو      املنطقة   )٤(

، واملنطقة الشمالية الشرقية بقيادة اجلنرال باكايوكو، ومنطقة أبيدجان الشرقية بقيادة العقيد واتارا،             )الدفاع
؛ )وهو أيضاً قائد العمليات يف هيئة األركـان العامـة         (ومنطقة أبيدجان الغربية بقيادة العقيد سوماهورو       

األربع نفسها إىل عشر مناطق تكتيكية تقابل املناطق العشر السابقة للقـوات املـسلحة              وقُسمت املناطق   
 .للقوى اجلديدة
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 ديفوار،  ويف أبيدجان، كانت العناصر املسلحة التابعة الحتاد الطالب والتالميذ يف كوت            -٢٦
لجبهة الوطنية للتحرير الكامل لكوت ديفوار هي امليليـشيات األكثـر           التابعة ل وامليليشيات  

  .تنشاطاً خالل األزمة اليت تلت االنتخابا
  :امليليشيات التالية املوالية لغباغبوواشتهرت يف غرب البالد   -٢٧

الزعيم أمري احلرب    عضو، ويقودها    ٧ ٠٠٠تضم حوايل   : جبهة حترير الغرب الكبري    •
وهو أحد أقرباء السيد    . دينيس كلوفييه ماهو، الذي يقود مجيع امليليشيات يف الغرب        

ض الرجـال يف حـي يوبوغـون يف         بليه غوديه وقد شوهد يف بداية األزمة مع بع        
 أبيدجان؛

الزعيم أمري   فرد ويقوده    ٥٠٠يضم حوايل   : الغرب الكبري االحتاد الوطين للمقاومة يف      •
واعترف السيد باناو يف مقابلة مع اللجنة       .  غابرييل باناو وهو جنرال متقاعد     احلرب

ملواجهـات  بأن االحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب الكبري شارك مبائيت مقاتـل يف ا            
ومن ناحية أخرى، اطلعت اللجنة على      . اإلثنية اليت اندلعت للسيطرة على دويكويه     

 على املدينة من بينها     عند استيالئها ديفوار    القوات اجلمهورية لكوت   صادرهتاوثائق  
.  السيد باناو إىل السيد غباغبو يلتمس فيها دعمـاً طبيـاً  منرسالة مؤرخة وموقعة   
، مبلغاً  ٢٠٠٣، منذ عام    لقائه مع اللجنة أن السيد غباغبو سلّم      وأكد السيد باناو يف     

 قائد جبهة حترير الغرب الكبري اجلنرال ماهو لتمويل امليليشيات اإلثنيـة            من املال إىل  
 األخرى للغرب الكبري؛

 رجـل   ١ ٠٠٠ ويضم أقل مـن      ٢٠٠٣أُنشئ عام   : التحالف الوطين لشعب وي    •
وهو ناشط يف كل    " كولومبو"ه جوليان مونبريو    ويدير. نصفهم تقريباً من الليبرييني   

  وتوليبلو؛ن وبلوليكاغيغلومن دويكويه وبانغولو 

 .ديفوار بقيادة القس غامي احلركة اإليفوارية لتحرير غرب كوت •

التحالف الوطين لشعب وي، واالحتاد الـوطين       (وتنتمي مجيع امليليشيات يف الغرب        -٢٨
 اإليفوارية لتحرير غرب كوت ديفوار، وجبهة حتريـر         للمقاومة يف الغرب الكبري، واحلركة    

. لوفييـه  دينيس مـاهو غ    "اجلنرال" املقاومة يف الغرب الكبري بقيادة       جبهةإىل  ) الغرب الكبري 
  .وترتبط بعض امليليشيات مبيليشيات ليبريية

  امليليشيات املوالية ملعسكر واتارا    
. ات املسلحة للقـوى اجلديـدة     يتعاطف الدوزو، وهم صيادون تقليديون، مع القو        -٢٩

 اجلـيش يف    وهجومهم علـى  لسالح على طول احلدود الشمالية الغربية       ل هتريبهموُيشتبه يف   
ارتكبوا أكرب عدد من اجملـازر      مناطق بانغولو ودويكويه وكويبلي؛ وهم متهمون أيضاً بأهنم         

املواليـة  إن بعض القتلى ُيعزون للميليـشيات       مارس، إذ   / آذار ٢٩-٢٨دويكويه يومي   يف  
  .لغباغبو
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.  فرد يف هناية املعـارك     ٥ ٠٠٠ىل  إ" فرقة الكوماندوز اخلفية  "وقد وصل عدد أفراد       -٣٠
 يف أبيدجان، خصوصاً يف مدرسة احلـي        PK-18يف احلي   يقع  معقلها وميدان عملياهتا    وكان  

م قيـادة إبـراهي   وكانت هذه الفرقة رمسياً حتت      . امليليشياتُتجرى فيها تداريب    اليت كانت   
أبريل يف مواجهة مع قوات اجلمهورية / نيسان٢٧ الذي قُتل يف  "IB"كوليبايل املعروف باسم 

  .لكوت ديفوار لرفضه تسليم سالح رجاله

  املرتزقة    
تبني أن العدد األكرب من املرتزقة كان يف املعسكر املوايل لغباغبو، ولو أن عدداً منهم                 -٣١

 شـخص شـاركوا يف      ٤ ٥٠٠وُيقدر عددهم حبوايل    . كان أيضاً يف املعسكر املوايل لواتارا     
لقرب اجلغرايف نظراً لوتوجد نسبة كبرية منهم يف الغرب       . الرتاع الذي اندلع يف كوت ديفوار     

من ليبرييا حيث ُيجندون، يف أغلب احلاالت، على أسس إثنية، ألن اإلثنيات نفسها تعـيش               
اليت شاركت يف الرتاع إىل اجملموعات      وينتمي العدد األكرب من العناصر      . على جانيب احلدود  

حركة الدميقراطية يف ليبرييا، واجلبهة الوطنية القومية الليبريية، والقوات اخلاصة لتحرير           : التالية
 رجـل  ٢ ٠٠٠اليت تـضم  ، وكانت القوات اخلاصة لتحرير العامل األفريقي    . العامل األفريقي 

 ٦مارك غناتوا الذي قُتـل يف       القائد  يادة  قأساساً يف بلوليكان، ويقال إهنا كانت حتت        تعمل  
  .٢٠١١مايو /أيار
ويف ليبرييا، التقت اللجنة، على وجه اخلصوص، قائد املرتزقة املعروف باسم بـوب               -٣٢

وكان الرجالن يعمالن إىل جانب القوات الداعمة للـسيد         . ماريل ومساعده برنس باروليه   
 ٥٠لى مبىن حمافظة بلوليكان أودى حبيـاة  هجوم ع منطقة غيغلو ويبدو أهنما وراء      غباغبو يف 
  .شخصاً

  القوات احملايدة  -هاء  
عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار عملية حلفـظ الـسالم أنـشئت مبوجـب                 -٣٣

وتتلخص مهمة هذه العمليـة،     .  الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة       ١٥٢٨ القرار
يف مراقبـة تطبيـق      رجل،   ١٠ ٠٠٠يها   ويشارك ف  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٤نشرت منذ   اليت  

، ومساعدة السلطات اإليفواريـة     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣اتفاقي وقف إطالق النار والسالم لعامي       
وتشارك فرنسا يف عمليـة األمـم       . على تنفيذ خمتلف التدابري املنصوص يف هذين االتفاقني       

 ليكـورن   وتتدخل قـوة  .  رجالً ١ ٦٥٠قوة ليكورن املؤلفة من     باملتحدة يف كوت ديفوار     
ل تـدخ ومل يكن بإمكاهنا أن تتدخل إال بعد       . بوصفها قوة التدخل السريع من الدرجة الثالثة      

  .  األمم املتحدة يف كوت ديفوارالقوات اإليفوارية وقوات عملية
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  الوقائع ووصف الوقائع  -ثالثاً  

  األسباب البعيدة واملباشرة: أصل األزمة  -ألف  

  األسباب البعيدة    
، دخلت اجلهات السياسية الفاعلة يف      ١٩٩٣ بوانيي عام    تفويهوالرئيس  منذ وفاة     -٣٤

 على تطـوير    ات التوتر ت هذه وساعد. كوت ديفوار يف صراع مستميت خلالفته يف السلطة       
، وهو أداة فعلية يف املعركة السياسية وضعه السيد هنري كونان بيدييـه،             "اإليفوارية"مفهوم  

جزءاً مـن الـسكان     لعقارية الريفية، الذي حيرم يف الواقع       املتعلق بامللكية ا  تشريع  الوجسده ب 
وتضاعف عدد خطابات كره األجانب، واستهدف      . )٥(امللكيةاإليفواريني من احلصول على     

على وجه اخلصوص العمال الزراعيني اإليفواريني الذين تعود أصوهلم إىل بوركينا فاسو ومايل        
ادمني من هذه البلدان اجملاورة الذين يسكنون       وغانا وتوغو وبنن كما استهدف املهاجرين الق      

  . يف كوت ديفوار منذ عدة عقود
ولقد بات تصنيف سكان كوت ديفوار إىل سكان أصليني وسكان منحدرين مـن               -٣٥

. أصول أجنبية ودخالء أمراً شائعاً يف اخلطاب السياسي واإلعالمي، ومستوعباً لدى السكان           
كراهية األجانب واستمر ذلك إىل     اليت ُتشتمُّ منها    ة  تضاعف عدد األحداث السياسي   ومن مث،   

 والذي بقي يف الـسلطة      ،٢٠٠٠أن استلم الرئيس روبري غيي السلطة مث الرئيس غباغبو عام           
  .٢٠١٠عام ل الرئاسيةحىت االنتخابات 

  ٢٠١٠انتخابات عام : األسباب املباشرة لألزمة    
 ساده السلم نتخابات الرئاسية يف جو     جرت احلملة االنتخابية واجلولة األوىل من اال        -٣٦
 اجلبهة الشعبية أنصار اليت اندلعت يف مناطق متفرقة بني )٦(احلرية رغم وقوع بعض األحداث و

فوتيني من  ، دعا جتمع اهلو   بني اجلولتني االنتخابيتني  يف فترة ما    و. اإليفوارية وجتمع اجلمهوريني  
ياسية معارضة للجبهة الشعبية اإليفوارية     الذي يضم عدة أحزاب س    ،  أجل الدميقراطية والسالم  

__________ 
 الذي ينظم العقارات الريفية، ال حيق لغري الدولة واجلماعات العامة واألشـخاص             ١٩٩٨وفقاً لقانون عام     )٥(

مـن املـالك غـري      عنها عدد كبري    اليت عرب   وأمام املخاوف   . الطبيعيني اإليفواريني متلك العقارات الريفية    
اإليفواريني الذين يزرعون هذه األراضي منذ عدة أجيال، يف بعض احلاالت، وخصوصاً خماوفهم إزاء عدم               

 مبا يتماشى مع اتفـاق لينـاس        ١٩٩٨متكن ورثتهم غري اإليفواريني من متلك األراضي، ُعدل قانون عام           
 أن حقوق ملكية األراضي الريفية املكتسبة        ينص على  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٤ماركوسي بقانون مؤرخ    

وسيتعني إدراج أمساء املالك املعنيني هبذا التعديل يف قائمة يـضعها           .  ميكن نقلها إىل الورثة    ٢٠٠٤قبل عام   
 .جملس الوزراء

فردية قليلة األمهية يف بوافليه ودالوا وغيلو وكاتيوال ونيابليه، وُدمرت ملصقات انتخابية            حدثت مواجهات    )٦(
 .بعض املناطقيف 
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 إىل التصويت   أنصارهبصوت السيد بدييه،    التابعة للرئيس السابق غباغبو،     ولألغلبية الرئاسية   
نـوفمرب، تعهـد   / تشرين الثاين  ١٠ويف  . لصاحل السيد واتارا يف اجلولة الثانية من االنتخابات       
قراطي لكوت ديفوار الذي يرأسه الـسيد       السيد واتارا علناً بتقاسم السلطة مع احلزب الدمي       

  .بيدييه إذا ما فاز يف االنتخابات
نوفمرب، عشية التصويت، أمر الرئيس غباغبو بفرض حظـر         / تشرين الثاين  ٢٧ويف    -٣٧

وأعلنت القوى اجلديدة   . وأدانت األحزاب السياسية املعارضة باإلمجاع هذا التدبري      . للتجول
ل  ظل حظر التجو   ورغم ذلك، . ري يف املناطق الشمالية من البلد     أهنا لن تلتزم بتطبيق هذا التدب     

مفروضاً حىت بعد تدخل ميسِّر عملية السالم اإليفوارية، رئـيس بوركينـا فاسـو بليـز                
" أبو التمرد "ومنذ ذلك احلني، بدأ معسكر غباغبو بتقدمي السيد واتارا على أنه            . كومباوري

ومل يـؤد   .  ينتمي إليها السيد واتارا    اإلثنية اليت حمرضاً أنصاره على العنف ضد مجاعة ديوال        
ا الـرئيس   م رفعه اللذين ،"أُصوِّت مائة يف املائة لألصل    "أو  " إما أن نربح أو أن نربح      "شعارا

  .تفاقم التوترغباغبو إال إىل 
 منع أفراد   حماوالت هدفها نوفمرب، خالل اجلولة الثانية، أدت      / تشرين الثاين  ٢٨ويف    -٣٨
 اإلثنيتني ديوال وباويل من التصويت، خصوصاً يف الكوتا وإيسيا وسان بيدرو،            اجلماعتنيمن  

 وُسـجِّلت يف  . الـسيد واتـارا   ومناصـري    السيد غباغبو    أنصارإىل مواجهات عنيفة بني     
  .اإلقليم اخلاضع لواليته العوائق اليت وضعها الطرف اخلصم يف وأُدينتاملعسكرين 

  وصف الوقائع  -باء  
  .إىل أربع مراحلإمجاالً األزمة تطور األحداث تقسيم تتيح دراسة   -٣٩
نـوفمرب إىل منتـصف كـانون    / تشرين الثاين٢٧ املرحلة األوىل املمتدة من     وتتميز  -٤٠

 مبظاهرات احتجاج يف أبيدجان ومدن أخرى عقب إعـالن حظـر            ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  . النتائجنإعالالتجول عشية اجلولة الثانية من االنتخابات ويف وقت الحق بعد 

 املرحلة الثانية بقمع مسريات جتمع اهلوفوتيني من أجل الدميقراطيـة والـسالم       وتبدأ  -٤١
. ٢٠١١ينـاير   /، واستمرت حىت هناية كانون الثـاين      ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦ يف

بـالقوات العـسكرية    ) الشرطة والدرك (وخالل هذه العملية، استعانت قوات حفظ النظام        
جو، وكتيبة القيادة والـدعم،      -ر التابعة ملشاة البحرية، وكتيبة املدفعية أرض        قوات املغاوي (

، ومركز قيادة عمليات األمن،     املتنقلة لقوات التدخل السريع   فرزة  املوكتيبة مغاوير املظليني، و   
عن التدخل ما مل يكن ذلك بطلب من هيئة األركان          بعد ذلك   وتوقفت  ) واحلرس اجلمهوري 

 يفديسمرب مرحلة حامسة    / كانون األول  ١٦وتشكل مواجهات   . ت قيادهتا وحتللجيش  العامة  
الزيادة الواضحة يف شدة التوتر فحسب، بل أيضاً ألن السالح املستخدم          الصراع ليس بسبب    

من السالح األساسي الذي تستخدمه الوحدات األمنية يف حفظ النظـام إىل            كرس االنتقال   
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 جمموعات للدفاع الـذايت حلمايـة       شباب األحياء أنشأ  ومنذ ذلك احلني،    . )٧(سالح حريب 
وتسلحت هذه اجملموعـات    .  من القوات املسلحة للقوى اجلديدة     قادةالسكان، على رأسها    

  . باألسلحة اليت تركتها قوات الدفاع واألمن، كما كان احلال يف سان بيدرو
ات املـسلحة   ومتتد املرحلة الثالثة من هجوم قوات الدفاع واألمن على مواقع القـو             -٤٢

 ١١ توقيف السيد غباغبو يف     إىل" املنطقة الغربية "فرباير يف بونتا    / شباط ٢٣للقوى اجلديدة يف    
 ١٧وبدأت القوات املسلحة للقوى اجلديدة، ومعهـا اعتبـاراً مـن            . ٢٠١١أبريل  /نيسان
. مارس  القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، باستعادة املدن حىت  استولت على أبيدجان            /آذار
احتاد الطـالب والتالميـذ يف       (مبيليشيات موالية للسيد غباغبو     بقيتاستعانت القوات اليت    و

كوت ديفوار وجتمع املواطنني من أجل السلم يف أبيدجان، والتحالف الوطين لـشعب وي،              
ـ         وجبهة حترير الغرب الكبري، واالحتاد الوطين للمقا       ) دومة يف الغرب الكـبري يف غـرب البل

  اليت انشقت وملقاومة قـوات قـادة       حمل بعض عناصر قوات الدفاع واألمن     ومبرتزقة ليحلوا   
فرقـة  (اليت تعززت بدورها مبيليشياهتا اخلاصـة        القوات املسلحة للقوى اجلديدة      املناطق يف 

وكذلك بالفارين من قـوات الـدفاع       ) ددوزو يف غرب البل   الكموندوز اخلفية، وصيادو ال   
بدأت منذ ذلك احلني     موالية للسيد غباغبو   بقيتن اليت   قوات الدفاع واألم  ويبدو أن   . واألمن

ويف أبيدجان، وبالتحديد يف بلـدة      . دون العودة إىل تسلسل القيادة العادي واملنتظم      تتصرف  
املعسكران بشكل منتظم وحمدد     املعسكرين باألسلحة فيما ارتكب   يوبوغون، اشتبكت قوات    

نتماء السياسي املفترض   د بسبب اال  رب البل نيني يف بلدة أبوبو ويف غ     ضد املد اهلدف فظاعات   
  .للضحايا

 بعودة ،٢٠١١مايو / أيار٢٨أبريل إىل / نيسان١١ املمتدة من ،وتتميز املرحلة الرابعة  -٤٣
كانت اهلدوء واألمن تدرجيياً يف العاصمة مث يف باقي البالد، باستثناء بعض املعارك املتفرقة اليت         

مرتكبة ية لكوت ديفوار ما تبقى من ميليشيات ومرتزقة، تندلع عندما تالحق القوات اجلمهور
أعمال هنـب وابتـزاز      (ضد املدنيني يف بعض األماكن     بذلك بدورها عدداً من االنتهاكات    

قُتـل  أبريـل،   / نيسان ٢٧ويف  ). وعنف ضد األشخاص وحاالت اعتقال واحتجاز تعسفيني      

__________ 
، وأسلحة عسكرية ثقيلة منـها      RPG-7قاذفات صواريخ   : ُوضع فهرس يتضمن األسلحة املستخدمة التالية      )٧(

 مليمتر، وشاحنة حتمل قاذفات صواريخ متعددة الرؤوس مـن         ١٢٠، وهاون   ٨٢) قاذفة ألغام   (٨٢هاون  
، ودبابـات  )ا يف توليبلوالكاتيوشا اليت صادرت قوات اجلمهوريـة لكـوت ديفوار أحده   ( BM-21طراز  
T-55       ورشاشات أوتوماتيكية خفيفة من طراز ،AML-90   ومركبات ،BTR-80  ،)   وهي مركبات مصفحة

، ومركبات  )٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦لنقل اجلنود، شوهدت على وجه اخلصوص خالل مظاهرة         
BMP-2 ،)ومركبات١٢,٧، ورشاشات من عيار )وهي مركبات مصفحة لنقل اجلنود ، VLRA canon 

 ٢٣ مـن عيـار   ZSU، ونظم أسلحة مضادة للطـائرات      )وهي مركبات خفيفة لالستطالع والدعم     (20
، ERC-90 Sagaie، ومركبـات  ٢/ مليمتـر ٢٣ من عيار ZSU، ونظم أسلحة مضادة للطائرات ٤/مليمتر

ليـة حتمـل    وهي آ (، ودبابة مامبا    ) مليمتر ٩٠وهي مركبات مصفحة لالستطالع حتمل مدفعاً من عيار         (
 ). جو األرضية املتوسطة املدى-نظاماً لصواريخ أرض 
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 على يد القـوات     ،ندوز اخلفية ماو، وهو قائد فرقة الك    "IB "إبراهيم كوليبايل املعروف باسم   
  .ية لكوت ديفوار يف مشال أبيدجاناجلمهور

  وصف الوقائع البارزة يف أبيدجان    
يف الفترة السابقة لالنتخابات، ُسجلت أعمال ترهيب وعنف ضد بعض املـسؤولني         -٤٤

 وقال عدة ضحايا وشهود إن عدداً     . عن محلة املرشح واتارا أو ضد سكان يعتربون موالني له         
يف " B"أو  " X"من املنازل اليت تعود لسكان من الشمال وألفراد من إثنية باويل دمغت حبريف              

  . عدة أحياء من أبيدجان للتعرف بسهولة على هوية ساكنيها
ات الدفاع واألمن شباب    نوفمرب، قمعت قو  / تشرين الثاين  ٢٩ و ٢٧بني  يف الفترة   و  -٤٥

م قمعاً شديداً يف أبادوا بينما كانوا حيتجون على         فوتيني من أجل الدميقراطية والسال    جتمع اهلو 
وحاملا انتهت  .  شخصاً ١٢ الرئيس السابق غباغبو، مما أودى حبياة        أعلنه التجول الذي    حظر

اجلولة الثانية من االنتخابات، أشار عدد من الشهود أيضاً إىل وجود قوائم سوداء ألشخاص              
راطية فوتيني من أجل الدميق   لي جتمع اهلو  على وجه اخلصوص، ممث   يراد القضاء عليهم ضمت،     
  .والسالم يف مكاتب التصويت

فوتيني من أجل الدميقراطية    ديسمرب، وخالل مسرية جتمع اهلو    /ل كانون األو  ١٦ويف    -٤٦
 عنصراً من قـوات     ١٤ يف أبوبو و   PK-18 شخصاً يف حي     ١٨والسالم، قُتل ما ال يقل عن       

  .الدفاع واألمن
يناير، هامجت قوات الدفاع واألمن مقر احلـزب الـدميقراطي          / كانون الثاين  ٤ويف    -٤٧

 مؤيداً لتجمع اهلوفوتيني من أجل الدميقراطيـة        ١٣٦وأوقفت  . لكوت ديفوار يف كوكودي   
وقُتل شخص أثناء اهلجوم وأصيب أربعة آخرون جبراح        .  امرأة وعدد من األطفال    ١٩منهم  
 . خطرية

يناير، هامجت قوات الـدفاع واألمـن،       / كانون الثاين  ١٢ إىل   ١١ويف الفترة من      -٤٨
 يف  PK-18بواسطة مركبات تابعة للواء مكافحة الشغب ومركز قيادة عمليات األمن، حـي             

  .على األقل أبوبو وقتلت تسعة أشخاص
يناير، قمعت قـوات الـدفاع واألمـن        / كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٨ويف الفترة من      -٤٩

من ووحدة األمن اجلمهوري، وأفراد من لـواء        سيما أفراد من مركز قيادة عمليات األ       وال(
أي مظاهرة لدعم عملية اإلضراب العام اليت دعا إليها         ) مكافحة الشغب وجنود من البحرية    

يناير ونادى فيها إىل العصيان املدين      / كانون الثاين  ١٨جتمع اهلوفوتيني من أجل الدميقراطية يف       
  . يف مجيع أحناء البلد

 ١٠ير، قتلت قوات الدفاع واألمن اإليفوارية ما ال يقل عـن            فربا/ شباط ٨ و ٧ويف    -٥٠
ورداً على أعمال العنف هذه، تشكلت جمموعة للدفاع الذايت، ُعرفت الحقاً باسم            . أشخاص

" معركـة أبيـدجان   "وكانت هذه بداية    .  يف أبوبو  PK-18فرقة الكوماندوز اخلفية، يف حي      
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ألول مرة منـذ     ع واألمن يف العاصمة   حيث إن مجاعة مسلحة قاومت عسكرياً قوات الدفا       
فرباير، قُتل عدد من األشخاص يف أبوبو، يف إطار معارك عنيفة           / شباط ٢٢ويف  . االنتخابات

بني عناصر من قوات الدفاع واألمن، منها أفراد من مركز قيادة عمليات األمن، وأفراد مـن                
  . فرقة الكوماندوز اخلفية

فاع واألمن سبعة نساء وشاباً بالرصاص أثنـاء        مارس، قتلت قوات الد   / آذار ٣ويف    -٥١
) أبوبـو ( امرأة عند مفترق الطـرق آنـادور         ٣ ٠٠٠اليت مجعت حنو    " مسرية النساء "قمع  

  .للمطالبة برحيل السيد غباغبو والتنديد بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت يف حّيهن
 نفذهتا فرقة الكومانـدوز  مارس، أدت األعمال االنتقامية اليت/ آذار٧ و٦ويف يومي    -٥٢

 -اخلفية ضد أفراد من مجاعة إيربيي اعتربهتم مؤيدين مؤيدة للسيد غباغبو يف قرية آنونكـوا                
  . شخصاً وتشريد كافة سكان مجاعة إيربيي يف القرية١٥كوتيه يف أبوبو إىل قتل 

الـيت  مارس، أدت عمليات القمع باألسلحة الثقيلة       / آذار ٢٢ إىل   ١٣ويف الفترة من      -٥٣
نفذها عناصر من قوات الدفاع واألمن، مبا فيها لواء مكافحة الشغب ومركز قيادة عمليات              
األمن والدرك واحلرس اجلمهوري ضد أحياء وسكان متهمني بتأييد املرشح واتارا، وال سيما             

 شخـصاً،   ٤٠يف يوبوغون وويليامسفيل وآتيكويب وأدجامي وأبوبو، إىل قتل ما ال يقل عن             
وفّر سكان أحياء كاملة    . وأُصيب مئات األشخاص جبراح   . نساء وأطفال ومسنون  مبن فيهم   

  . اتقاًء ألعمال العنف اليت تلت ذلك
أبريل، وال سيما منذ توقيف السيد غباغبو، أصـبح حـي           /وبداية من شهر نيسان     -٥٤

رتزقة، فقد انسحبت األغلبية الساحقة من امليليشيات وامل. يوبوغون رمزاً للمعارك بني الطرفني
ويف تلك الفترة   . أبريل، إىل هذا املعقل األخري املّيال إىل مناصرة غباغبو        / نيسان ١١بداية من   

 ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ففي  . أيضاً، شارك عدد كبري من املرتزقة يف اهلجمات على السكان         
تعرضت قرية لوكودجرو، وهي قرية أغلبها من مجاعة ديوال، هلجوم نفذته عدة جمموعـات              

. ة تضّم ميليشيات ومرتزقة وأودى حبياة سبعة أشخاص رمياً بالرصاص أو حرقاً بالنار            صغري
  .  شخصاً يف حي يوبوغون٢٤أبريل، قُتل ما ال يقل عن / نيسان٢٢ إىل ١١ويف الفترة من 

أبريل، توغّلت القوات اجلمهورية لكوت ديفوار توغّالً عنيفـاً يف          / نيسان ٢٦ويف    -٥٥
نياما لوضع حد لتمرد إبراهيم كوليبايل الذي عني نفسه قائداً لفرقـة             وأ PK-18قرى أبوبو و  

وأدت عمليات التوغل باألسلحة . هتديداً هلا الكوماندوز اخلفية والذي اعتربته السلطة اجلديدة     
  . الثقيلة هذه إىل قتل عدد من األشخاص وإصابة العديد جبراح، منهم أطفال ومسنون

  .قائد شريف عثمان عن حترير املدينة وتوقف القتالمايو، أعلن ال/ أيار٦ويف   -٥٦
أبريل، شهدت مدينة أبيدجان موجة من القمع العنيف على أيدي          / نيسان ١١ومنذ    -٥٧

عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار حبثاً عن أفراد امليليشيات، واحتدت هذه املوجة منذ             
. ق سكان مجاعيت إيربيي وغـريي     وأدى هذا البحث إىل انتهاكات حب     . مايو/بداية شهر أيار  
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ومتكنت اللجنة من استجواب شهود والوقوف بنفسها على حاالت شبه يومية لالحتجـاز             
التعسفي والتعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة حبق أفراد يشتبه يف أهنـم مـن امليليـشيات               

  . املخربين أو

  ربيةسرد الوقائع يف املنطقة الغربية واملنطقة اجلنوبية الغ    
، اندلعت املواجهات يف هذه املنطقة      )٨(وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر متطابقة       -٥٨

فرباير على موقع مـن مواقـع القـوات         / شباط ٢٣هبجوم نفذته قوات الدفاع واألمن يف       
فشنت القوات العـسكرية للقـوى      . العسكرية للقوى اجلديدة يف بونتا، انتهاكاً لوقف النار       

  . مضاداً واستولت على مدن املنطقة الغربية الواحدة تلو األخرىاجلديدة هجوماً 
وقبل اندالع املعارك، اصطبغت حالة حقوق اإلنسان يف تلك املنطقة بعنف طائفي               -٥٩

وأُبلغ عن اعتداءات منتظمة على السكان املنحدرين مـن         . متكرر مرتبط بالرتاعات العقارية   
ملنصوبة من جانب شباب امليليشيات مـدعومني  أصول أجنبية وال سيما عند حواجز الطرق ا     

وتشمل هذه االنتهاكات بصورة خاصة االعتـداء       . يف غالب األحيان بقوات الدفاع واألمن     
ويف سان بيدرو، على سبيل املثال، أوضح . على احلق يف احلياة والسالمة البدنية وحرية التنقل      

الل عدة أسـابيع خاضـعة لرقابـة        أفراد من قوة األمم املتحدة للجنة أن املدينة كانت وخ         
الوطنيني الشباب وأن أفراد القوة كانوا جمربين على التفاوض معهم إلجراء أي تنقل، ولـو               

  .كان لتأمني عمليات التموين
نوفمرب، تدهورت احلالة يف كافة أحناء املنطقة       / تشرين الثاين  ٢٨ويف الفترة اليت تلت       -٦٠

ال العنف ضد األشخاص الذين يعتربون مؤيدين لتجمع تدهوراً شديداً بزيادة ملحوظة يف أعم
وفضالً عن ذلك، تزايدت حدة التوتر بـني        . اهلوفوتيني من أجل الدميقراطية ومن أصل مشايل      

نوفمرب، تعرض لالحتجاز والتعنيف يف دويكويه على أيدي        / تشرين الثاين  ٢٨ففي  . الطوائف
 الكبري والتحالف الوطين لـشعب وي يف        أفراد ميليشيات االحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب      

حي كارفور ممثلُ جتمع اهلوفوتيني من أجل الدميقراطية الذي أشرف على سري االنتخابات يف              
ويف الفترة نفسها، أدت وفاة ثالثة أشـخاص يف حـاجز طريـق إىل انـدالع          . ذلك احلي 

 عمليات السطو   واُتهمت طائفة غريي بوقوفها وراء    . مواجهات بني طائفيت غريي ومالينكي    
فهاجم أفراد من طائفة مالينكي أحياء طائفة غريي وتعرض أفراد من طائفة غريي يف              . والقتل

وانتقاماً منهم، طرد أفراد طائفة غريي بعـد        . أحياء مالينكي لسوء املعاملة والطرد من بيوهتم      
فـة غـريي،   ذلك أفراد طائفة مالينكي الذين كانوا يقيمون يف أحياء تسكنها اعتياديـاً طائ            

وأحرقوا البيوت اليت كان يقيم فيها أو ميلكها أفراد من طائفة مالينكي وطوائف إثنية أخرى               

__________ 
أحاطت اللجنة علماً بصفة خاصة بتقرير عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار بشأن انتـهاكات حقـوق            )٨(

اإلنسان والقانون الدويل يف املنطقة الغربية من كوت ديفوار، الذي يؤكد خمتلـف املعلومـات املـستقاة                 
  . حتليالً مفصالً لألحداث اليت شهدهتا تلك املنطقةميدانياً، ويقدم 
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 جـريح،   ١٠٠وتقدر حصيلة هذه املواجهات بعشرات القتلى وأكثـر مـن           . من الشمال 
  .  بيتاً مدمرا٤٥٠ًيقل عن  ال وما
كانون  ١٦ميقراطية يف ويف ديفو، قُمعت مظاهرة نظمها جتمع اهلوفوتيني من أجل الد  -٦١

 على أيدي أفراد وحدة األمن اجلمهوري، اليت أُنشئت يف املدينة قبـل             ٢٠١٠ديسمرب  /األول
واستخدم هؤالء األفراد قنابل مسيلة للدموع وأطلقوا       . ذلك بأشهر، بقيادة السيد سيكا يابو     
ل لقوا حـتفهم    وُيّدعى أن أربعة أشخاص على األق     . النار على املتظاهرين باألسلحة احلربية    

 . آخرون جبروح منهم فتاة عمرها مثاين سنوات٢٧وأصيب 

وأثناء األسابيع اليت تلت اجلولة الثانية من االنتخابات، كان الوطنيـون الـشباب               -٦٢
، حتت قيادة السيدين ْبليه سيبيه وسيالّ يوسف املعترض "جتمع الوطنيني"وغريهم من منظمات  

، ينشطون يف مدينة    "السوربون" ونادي النقاش   " ْبلي غودي جيل  "عليها أحياناً، مثل منظمة     
وكانوا جيهرون بالتحريض على العنف ضـد       . سان بيدرو، على علم كامل من قوات النظام       

مؤيدي جتمع اهلوفوتيني من أجل الدميقراطية، واملظاهرات العامة اليت ال تأذن هبـا البلديـة،               
  .املركبات واملدنينيفضالً عن احلواجز الطرقية املنصوبة لتفتيش 

فرباير، شّنت القوات العسكرية للقوى     /شباط ٢٣ومنذ انتهاك وقف إطالق النار يف         -٦٣
 -اجلديدة هجوماً مضاداً واحتلت مدن املنطقة الغربية الواحدة تلو األخرى، وال سيما زوان              

ت قوات  ويف عدد من احلاالت، فرّ    . هونيان وتوليبلو ودوكييه وبلوليكان ودويكويه وغيغلو     
الدفاع واألمن املتمركزة يف تلك املدن قبل وصول القوات العسكرية للقوى اجلديدة مث قوات              

ومع ذلك، ففي الفترة الفاصـلة بـني رحيلـها          . اجلمهورية لكوت ديفوار يف وقت الحق     
واستيالء القوات العسكرية للقوى اجلديدة أو قوات اجلمهورية لكوت ديفوار على املدينـة،             

موعات من الوطنيني الشباب ومليشيات تدعمها املرتزقة أحيانـاً العديـد مـن             ارتكبت جم 
ويف . وحدث ذلك على اخلـصوص يف غيغلـو وديفـو         . التجاوزات ضد السكان املدنيني   

 ٢٤مارس لفترة تربو علـى      / آذار ٢٨دويكويه، دافعت قوات الدفاع واألمن عن نفسها يف         
  . ساعة وتلقت تعزيزات من غيغلو

بعض الشهادات أن قوات الدفاع واألمن حظيت بدعم مرتزقة ناطقني باللغة           وتفيد    -٦٤
ويبدو أن امليليـشيات    . اإلنكليزية وقادمني من ليبرييا وكذلك بدعم ميليشيات حملية مسلحة        

واملرتزقة شنوا، يف اليوم نفسه، هجمات على السكان املدنيني تسببت يف سقوط قتلـى ويف               
وعلى سبيل املثال، يبدو أن ميليشيات التحـالف        . خاص املعنيني انتهاك السالمة البدنية لألش   

الوطين لشعب وي ومرتزقة ليبرييني اغتالوا، يف حوايل الساعة التاسعة صباحاً، اإلمام ووصّيه             
ويبدو أن اهلجمات توقفت يف الساعات األوىل من بعد ظهر ذلك           .  عاماً ٧٢البالغ من العمر    

وتفيـد األنبـاء بـأن      . رية لكوت ديفوار على املدينـة     اليوم عندما استولت قوات اجلمهو    
 ٢٩ويف  . وإضـرام النـار فيهـا      امليليشيات عمدت، أثناء انسحاهبا، إىل هنب بيوت عديدة       

مارس، كان حي كارفور، وهو مقر العديد من امليليشيات، ومنها التحـالف الـوطين              /آذار
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اً ملعارك بني القوات اجلمهورية   لشعب وي واالحتاد الوطين للمقاومة يف الغرب الكبري، مسرح        
ووفقاً لشهادات متطابقة   . وامليليشيات) الصيادين(لكوت ديفوار، مدعومة بأفراد من الدوزو       

آلباء الضحايا، أمرت قوات اجلمهورية لكوت ديفوار النساء وصغار األطفال، عند استيالئها            
وبعـد  ". حمـارب "ثوليكية، وطلبت منهم أن يرددوا لفظ       على احلي، بالتوجه إىل البعثة الكا     

وقف القتال، قامت قوات اجلمهورية لكوت ديفوار رفقة أفراد من مجاعـة دوزو وعناصـر     
مسلحة تنتمي إىل ميليشيات مالنكي بتفتيش البيوت وتوقيف األشخاص الـذين تعتـربهم             

  . وأعدمت البعض منهم فوراً. ينتمون إىل قوات الدفاع واألمن
وأُبلغت اللجنة بأنه عندما حلّت قوات اجلمهورية لكوت ديفوار وحلفاؤها باملدن،             -٦٥

ارتكبوا كذلك جتاوزات عديدة ضد السكان الذين اعتربوهم موالني للرئيس السابق غبـاغبو    
  . وبأن ذلك مستمر حىت الوقت احلاضر

  تقدير الوقائع  -جيم  

  انتهاكات حقوق اإلنسان  -١  
الوارد وصفها أعاله انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسان وفقاً للقـانون          تشكل األحداث     -٦٦

الوضعي اإليفواري وكذلك للصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليهـا            
وأشارت اللجنة إىل استمرار وقوع انتهاكات خطرية يومياً يف كوت ديفوار           . كوت ديفوار 

  .حىت هناية بعثتها هناك
ملعلومات اليت تلقتها اللجنة بأن أخطر احلوادث ارتكبـت يف أبيـدجان ويف         وتفيد ا   -٦٧

املنطقة الغربية، وال سيما طوال الطريق الرابطة بني دويكويه وتوليبلو، ويف سـان بيـدرو،               
وُتعزى مسؤولية هذه االنتـهاكات إىل خمتلـف        . وكذلك يف مثلّث ديفو والكوتا وغانيوا     

والحظت اللجنـة أيـضاً أن الـضحايا ومـرتكيب          . اءاتاجلهات الفاعلة من مجيع االنتم    
  .االنتهاكات يف املناطق ذاهتا كانوا يتغريون وفقاً لكل مرحلة من مراحل تطور الرتاع

وهكذا ميكن اإلشارة بطريقة مبسطة، فيما خيص أبيدجان، إىل أن السكان الـذين               -٦٨
سياسي أو دينهم هم الذين تعرضوا      ُيعتربون موالني لواتارا بسبب أصلهم اإلثين أو انتمائهم ال        

لقمع قوات الدفاع واألمن أو امليليشيات أو مل يشعروا بقدر كاٍف من األمان للبقاء يف بيوهتم      
ويف مرحلة ثانيـة، وابتـداًء مـن شـهر          . الفترة اليت تلت االنتخابات الرئاسية مباشرة      يف

م مؤيدون لغبـاغبو ألعمـال      مارس، تعّرض السكان الذين ُينظر إليهم تقليدياً على أهن        /آذار
أبيدجان ومـن جانـب قـوات       انتقامية، وال سيما من جانب فرقة الكوماندوز اخلفية يف          

  . اجلمهورية لكوت ديفوار كلما استولت على مدينة من املدن املختلفة
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  احلق يف احلياة    
دل وال تود اللجنة اخلوض يف ج. ترى اللجنة أن من غري املقبول أن ُيقتل أي شخص  -٦٩

وبسبب ضيق الوقت وقلة املوارد، ال ميكن للجنة أن تقّدم إال تقديراً للخسائر             . بشأن األرقام 
وال توجد لديها الوسائل الكافية الستخراج اجلثث من املقابر اجلماعية          . يف األرواح البشرية  

ضرمت فيها  أو إعادة تشكيل اهلياكل العظمية أو حتليل الرماد الذي ُعثر عليه يف املنازل اليت أُ              
ومع ذلك، واستناداً إىل املعلومات اليت تلقتها اللجنة أثناء زياراهتا امليدانية ومقارنـة             . النريان

 شخص على األقـل     ٣ ٠٠٠البيانات اليت متكنت من القيام هبا، يشري تقدير معقول إىل أن            
باسـم  وقُتل العديد من األشخاص بطرق وحشية، وال سيما التعذيب املعروف عادة            . قتلوا

) اجملموعة املالية األفريقيـة    فرنك من فرنكات   ١٠٠(اليت تدل على مثن البرتين      " ١٢٥املادة  "
الالزمني إلضرام النار يف    )  فرنكاً من فرنكات اجملموعة املالية األفريقية      ٢٥(وعيدان الكربيت   

  . ويف حاالت أخرى، احُتجزت الضحايا يف حاويات فقضت خنقاً. الضحية
يه، على سبيل املثال، متكنت اللجنة من زيارة أربعة قبور مجاعية ُدفنـت             ويف دويكو   -٧٠

.  جثـة  ١ ٣٠٠وتلقّت مشرحة شركة دفن املوتى إيفوساب يف أبيـدجان          .  جثة ١٩٧فيها  
وُعِثَر على عدد كبري من القبور والعظام يف مجيع املناطق، بعضها حمروق وحتيط به كميـات                

  .كبرية من الرماد
جلثث اليت عاينتها اللجنة أو شاهدهتا يف الصور أو وفقاً لـسجالت            وكانت معظم ا    -٧١

الوحدات الصحية اليت زارهتا حتمل آثار إصابات باألسلحة النارية، مبا فيها األسلحة احلربية،             
واكتشفت اللجنة آثار طلقات نارية وشظايا قذائف وحروقاً        . ومنها األسلحة الثقيلة والقنابل   

  . على اجلثث
بيل املثال، أُشري يف بيهيه إىل وجود حبل أزرق حول ما تبقى مـن عظـام                وعلى س   -٧٢

. وُعثر على قطع حبل بنفس املواصفات يف حي كارفور يف دويكويه          . ذراعي إحدى اجلثث  
ويف . ويف أبيدجان أيضاً، حدثنا شهود عيان عن أشخاص أُحرقوا أحياًء بالبرتين واإلطارات           

  . ذُحبوا بأن العديد من األشخاصاملنطقة الغربية، ُتفيد الشهادات 

  حق الفرد يف السالمة البدنية     
. ُيثبت وجود العديد من اجلرحى أنه كان هناك انتهاك حلق الفرد يف السالمة البدنية               -٧٣

فهذا هو احلال مثالً عندما اسُتخدم العنف لفض املظاهرات املدنية الـسلمية، ال سـيما يف                
/ كـانون الثـاين    ٣، ودويكويـه يف     ٢٠١٠ديسمرب  /لكانون األو  ١٦أبيدجان وديفو يف    

ومت . ، حيث اسُتخِدمت أسلحة حربية، مبا فيها األسلحة الثقيلة بطريقة عشوائية          ٢٠١١ يناير
  . ذلك أيضاً يف بلوليكان ودوكييه وغيغلو وبيهيه وسان بيدرو وتوليبلو

ى اليت أجـرت    ووقفت اللجنة على حاالت انتهاك أخرى هلذا احلق يف املدن والقر            -٧٤
وتلقـت  . فيها حتقيقاهتا، مبا فيها تعنيف األشخاص املوقوفني أو احملتجزين بالضرب بالعصي          
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 ١ ٧٤٠اللجنة معلومات من العاملني يف القطاع الصحي تفيد بأهنم استقبلوا ما ال يقل عن               
  . جرحياً أُصيب أكثرهم بأسلحة نارية أو بأسلحة بيضاء

  شخصه  علىناواألمانتهاك حق الفرد يف احلرية     
تشكل عمليات التوقيف واالحتجاز التعسفية من جانب قوات الـدفاع واألمـن              -٧٥

وقوات اجلمهورية لكوت ديفوار، وكذلك عدم وجود إمكانية فعلية لرفـع شـكاوى إىل              
 من العهد الـدويل اخلـاص   ٩حمكمة أو إىل أي سلطة قضائية أخرى خمتصة، انتهاكاً للمادة   

 ففي دوكييه، مثالً، أوقفت قوات اجلمهورية لكـوت ديفـوار         . والسياسيةباحلقوق املدنية   
وقيِدهتما واقتادهتما بذريعة أهنما مناضالن يف صفوف جتمع اهلوفوتيني مـن أجـل             . سيدين

وعندما أوضح شيخ القرية أن أحد هذين الشخصني ينتمي يف الواقع إىل األغلبية             . الدميقراطية
واطلعت اللجنة أيـضاً    .  يزال الشخص اآلخر يف ِعداد املفقودين      وال. الرئاسية، أُطِلَق سراحه  

بنفسها، يف أبيدجان، على عدد من حاالت االحتجاز اليت جتاوزت اآلجـال القانونيـة يف               
. العديد من مراكز الشرطة، اليت يشرف عليها عناصر من قوات اجلمهورية لكوت ديفـوار             

  . ن اليت زارهتا اللجنة أثناء الفترة املعنيةوبالفعل، مل تكن إقامة العدل متاحة يف األماك

  حرية التنقل     
 ٢٨قبل تاريخ   " جتمع الوطنيني "تشكل حواجز الطرق املختلفة اليت أقامتها منظمات          -٧٦

بكثري وبتسامح من قوات األمن، وكذلك احلواجز اليت أقامتها يف وقت           نوفمرب  /تشرين الثاين 
وإىل جانب هذه احلـواجز،     . تهاكات حلرية التنقل  الحق قوات اجلمهورية لكوت ديفوار، ان     

وكانت احلواجز اليت . ارُتِكَبت انتهاكات أخرى، وال سيما عمليات اغتصاب وابتزاز األموال  
أقامها الوطنيون الشباب ومجاعات امليليشيات مبثابة نقاط تفتيش لتحديد هوية األشـخاص            

قل األشخاص، وحتصرهم يف بعض األحيـاء       الذين ُيعَتَبرون موالني لواتارا وكانت حتّد من تن       
وكانوا أيضاً حيدون من تنقل املوظفني املدنيني التابعني لألمم املتحدة واألجانب           . دون سبب 

  . املقيمني يف كوت ديفوار

   واإلعالم والتحريض على الكراهيةحرية التعبري    
سـائط اإلعـالم    يف إطار االنتخابات، الحظ معظم املراقبني الصبغة املهنية لدى و           -٧٧

بيـد أن   . اإليفوارية وحتليها بالروح املدنية يف تغطيتها للجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية          
وسائط اإلعالم أعطت عن نفسها صورة سلبية يف تغطية محلة اجلولة الثانية، باختاذ مواقـف               

اإلعـالم  وحبجة الدفاع عن السيادة الوطنية، قادت وسائط        . متحيزة ونقل تصرحيات نارية   
احلكومية تدرجيياً محلة تدعو إىل املقاومة الوطنية عن طريق كتابات وتقارير الذعة تنم عـن               

وتفيد التقارير بأن هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليفوارية متيزت بصفة خاصـة     . كراهية األجانب 
حتكرت ، وا "آلة حرب ودعاية حقيقية لصاحل األغلبية الرئاسية      "يف هذا السياق وانقلبت إىل      

، أعادت بث   ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥فمثالً، يف   . احليز اإلعالمي ونشرت رسائل استفزازية    
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عليكم أن تتصلوا برؤسـاء     : " نداء وجهه شارل بليه غوديه إىل الوطنيني الشباب، جاء فيه         
. ُتدققوا يف هويات األشخاص الذين يدخلون أحياءكم ويغادروهنا       (...) األحياء، وعليكم أن    

  ".  ُتبِلغوا عن أي شخص أجنيب يزور حيكموجيب أن
والحظت اللجنة تدهور احترام حرية التعبري والرأي واحلصول علـى املعلومـات              -٧٨

وواجه بعض األحزاب السياسية املعارضة ووسـائط اإلعـالم         . تدهوراً شديداً أثناء األزمة   
  .املستقلة صعوبات منهجية يف ممارسة هذه احلريات

أن الُصُحف ووسائط اإلعالم كانت منقسمة إىل ُصُحف خـضراء          وتالحظ اللجنة     -٧٩
مؤيدة ملعسكر واتارا وُصُحف زرقاء مؤّيدة ملعسكر غباغبو، وتعّرضت األوىل لقمع شـديد             

. وأثناء االستيالء على مدينة أبيدجان، أُتِلفَت مقار الُصُحف الزرقاء. أثناء حكم السيد غباغبو
  .ر من جديد يف هناية زيارة اللجنة إىل كوت ديفواروبدأ بعض هذه الُصُحف بالكاد يظه

  لتظاهر ويف التجمع السلمي عالنيةاحلق يف ا    
حـاالت فـض    لتجـول و  لاحلظر العام للمظاهرات يف إطار إعالن حظر        شكل  ي  -٨٠

 ٣ يف    ويف دويكويـه   ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول  ١٦املظاهرات يف أبيدجان وديفو يف      
وتالحظ اللجنة يف هذا الـصدد أن  .  من العهد  ٢١نتهاكاً للمادة    ا ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

تنظيم مظاهرات تعرضت للقمع الشديد على لأعضاء املعارضة  اليت أقدم عليها    اوالت  احملمجيع  
  .ربيةاحلسلحة األثقيلة والسلحة األأيدي قوات الدفاع واألمن، باللجوء أحياناً إىل 

 حرية الدين وتدنيس أماكن العبادة    

الحظت اللجنة، أثناء حتقيقاهتا ومقابالهتا، أن الكنائس واملساجد تعرضت هلجمات            -٨١
فقد ُدّمرت، على سبيل املثال، كنيسة كاثوليكيـة يف حـي           . وعمليات تفتيش غري قانونية   

كارفور يف دويكويه على يد ميليشيات مجاعة غريي املوالية لغباغبو وُدنِّست على يد القوات              
  . ديفواراجلمهورية لكوت 

ويف أبيـدجان،   . ويف بلوليكان، دنست املسجد ميليشيات غريي ومرتزقة ليبرييون         -٨٢
  .هاجم أفراد من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار كنيسة مخسينية حبثاً عن األسلحة

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

التمتع باحلقوق االقتـصادية    مل تتخذ الدولة يف كوت ديفوار التدابري الالزمة لصون            -٨٣
وتفاقمت هذه االنتهاكات بصفة خاصة باندالع األزمة اليت        . واالجتماعية والثقافية وكفالتها  

 حىت االستيالء على أبيدجان، وال سيما يف        ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٨تلت انتخابات   
  .يف والسكن الالئقجماالت التعليم والصحة واحلصول على املاء الصاحل للشرب والغذاء الكا
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  احلق يف التعليم    
الحظت اللجنة أن األزمة اليت تلت االنتخابات أوشكت على شل نظام التعلـيم يف                -٨٤

هذا البلد وحرمت بالتايل مئات اآلالف من األطفال خالل عدة شهور من التمتـع بـاحلق                
  .التعليم يف

  احلق يف الصحة    
 كوتيه،  -العديد من احلاالت، مثل مصحة آنونكوا       ُنهَِبت اهلياكل األساسية الصحية يف        -٨٥

وفضالً عن . أو اضطرت إىل وقف نشاطها ألسباب خمتلفة تتصل بصورة خاصة بانعدام األمن     
ذلك، واجهت الصيدليات ومراكز صحية أخرى صعوبات ّمجة يف التوريد مما كانت له نتائج           

 وصحة سكان املنطقـة     وخيمة على حياة سكان هذه املناطق وصحتهم وكذلك على حياة         
  . الغربية حيث ساد وضع مماثل إن مل يكن أسوأ

  احلق يف الغذاء واملاء والسكن    
اقترنت أزمة حقوق اإلنسان بأزمة إنسانية شّردت مئات اآلالف مـن األشـخاص      -٨٦

وال يزال عدد غري حمـدد منـهم الجـئني يف           . وتركتهم يعيشون يف ظروف عسرية للغاية     
عدل سوء التغذية أثناء األزمة، وال سيما يف املنطقة الغربيـة وخباصـة يف              وتفاقم م . األدغال

وُيثري إحراق بذور العديد من املزارعني ومساكنهم، وال سـيما          . املراكز اليت تؤوي املشردين   
وأدى إلقـاء   . يف األشـهر القادمـة     يف املنطقة الغربية، خماوف شديدة بسبب خماطر اجملاعة       

. بار وخاصةً يف املنطقة الغربية إىل تلوث املياه اليت يستعملها الـسكان           احملاربني اجلثث يف اآل   
وباملثل، يؤدي قرب املقابر اجلماعية من جماري املياه، إىل جانب احتمال تلوث التربـة، إىل               

أما احلق يف السكن، فقد زارت اللجنة أنقاض مئات املساكن الـيت أُحرقـت           . نتائج خطرية 
  . التشرد القسريودفعت جمتمعات كاملة إىل 

  حق األطفال يف أال ُيجّندوا يف اجلماعات املسلحة    
الحظت اللجنة، استناداً إىل التقارير اليت تلقتها وإىل مالحظاهتا امليدانيـة، أن بعـض                -٨٧

ودفع النداء الصادر عن وزير الشباب      . األطفال كانوا مرتبطني باجلماعات املسلحة طوال الرتاع      
 بآالف الـشبان، وال سـيما التالميـذ         ٢٠١١مارس  /آذار ١٩غوديه، يف   السابق السيد ْبليه    

كما لوحظ وجود األطفـال يف حـواجز        . والطالب، القّصر أحياناً، إىل االلتحاق بامليليشيات     
  . طرق أقامتها القوات اجلمهورية لكوت ديفوار، وال سيما يف غيغلو وتوليبلو وبلوليكان

  ويلانتهاكات القانون اإلنساين الد  -٢  
ميثل اهلجوم الذي نفذته قوات الدفاع واألمن على مواقع القوات العسكرية للقـوى         -٨٨

ويستويف . اندالع الرتاع املسلح غري الدويل يف كوت ديفوار       فرباير نقطة   /شباط ٢٣اجلديدة يف   
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الرتاع الذي دار على هذا النحو بني القوات العسكرية للقوى اجلديدة وقوات الدفاع واألمن،              
 املـشتركة بـني     ٣لك خمتلف اجلماعات املسلحة اليت تدعمهما، شروط انطباق املـادة           وكذ

  .اتفاقيات جنيف والربوتوكول الثاين اإلضايف اللذين انضمت إليهما كوت ديفوار
وال يشكل الرتاع املسلح الذي دار بعد ذلك بني القوات اجلمهورية لكوت ديفوار               -٨٩

ئيس السابق غباغبو، حسب اللجنة، نزاعاً منفصالً، بل ينبغي وقوات الدفاع واألمن املوالية للر
واجلدير بالذكر أن الرتاع مل يشمل البلد بأكمله، وبالتايل فـإن           . اعتباره استمراراً لرتاعٍ جارٍ   

  .القانون اإلنساين الدويل ال ينطبق إال على اإلقليم الذي دار فيه بالفعل نزاع مسلح غري دويل
رتاع وكذلك قواهتا املسلحة املساِعدة أحكام القانون اإلنـساين         وانتهكت أطراف ال    -٩٠

الدويل األساسي والوضعي، وال سيما احلق يف حياة األشخاص احملميني وسالمتهم البدنيـة؛             
والحظت اللجنة أيـضاً،  . ففي بعض احلاالت، اغُتِصَب األشخاص احملميني وُنهَِبت ممتلكاهتم   

قة الغربية واملنطقة اجلنوبية الغربيـة، حـاالت إعـدام        يف أبيدجان ويف مدن أخرى من املنط      
ويف حـاالت أخـرى،     . بإجراءات موجزة حبق مدنيني أو أشخاص خارج عمليات القتال        

هو الشأن يف حي كارفور يف دويكويه أو يف اهلجمات باألسلحة الثقيلة علـى حيـي                 كما
  .يوبوغون أو أبوبو، استخدمت القوات املسلحة القوة بشكل عشوائي

  انتهاكات القانون اجلنائي الدويل  -٣  

  اجلرائم ضد اإلنسانية    
تعكس املعلومات اليت تلقتها اللجنة والشهادات اليت مجعتـها ومعايناهتـا امليدانيـة               -٩١

واجلرائم . خطورة االنتهاكات واجلرائم اليت ارتكبتها خمتلف اجلهات الفاِعلة أثناء الفترة املعنية          
 وعمليات االغتصاب اليت ارُتكبت أثناء اهلجمات املعمَّمة واملنهجية         اخلطرية مثل االغتياالت  

ضد السكان املستهَدفني على أساس تعاطفهم السياسي املفترض أو انتمائهم اإلثين، قد تشكل 
ويف هذا اإلطار، أشارت اللجنة بصفة خاصة إىل اهلجمات اليت نفذهتا           . جرائم ضد اإلنسانية  

من رفقة ميليشيات ومرتزقة متحالفني معها ضد سكان حيـي          عناصر من قوات الدفاع واأل    
 وقريـة سيكاّسـو يف أبيـدجان؛        PK-18أبوبو ويوبوغون يف أبيدجان، وخباصـة حـي         

النهب والقتل اليت نفذهتا عناصر من فرقة الكوماندوز اخلفية ضد قرية مجاعة إيربييه              وعمليات
اهلجمات والتجاوزات الـيت    : وتوليبلو كوتيه؛ ويف الطريق الرابطة بني دويكويه        -أنونكووا  

 اجلمهورية لكوت ديفوار وحلفاؤها ضد السكان املنحدرين من أصل غريي           ارتكبتها القوات 
لكن، لضيق  . وميكن أن تشكل بعض هذه األحداث جرائم ضد اإلنسانية        . وتدمري ممتلكاهتم 

ه املسألة القتراح تقـدير     الوقت، ترى اللجنة أهنا مل تتمكن من التعمُّق مبا فيه الكفاية يف هذ            
  .هنائي ألحداث حمدَّدة
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  جرائم احلرب    
 املشتركة بني   ٣تشكل بعض األفعال الوارد وصفها أعاله انتهاكات خطرية للمادة            -٩٢

 من نظام   ٨ مبوجب أحكام املادة     ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢اتفاقيات جنيف األربع املؤرخة     
إطار املعارك اليت نشبت يف أبيـدجان ويف        وتشكل هذه األفعال املرتكبة يف      . روما األساسي 

 مساساً باحلق يف احلياة والسالمة اجلسدية وضروباً        ٢٠١١مارس  /آذارمدن أخرى منذ هناية     
من املعاملة القاسية والتعذيب وكذلك ضروباً من املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامـة يف حـق      

  .مباشرةً أشخاص مل يشاركوا يف األعمال القتالية
ميكن أن ُتعتَبر هذه األعمال أيضاً انتهاكات خطرية للقوانني واألعراف املنطبقـة            و  -٩٣

ويتعلق األمر بصفة خاصة باهلجمات اليت      . على الرتاعات املسلحة اليت ال تكتسي طابعاً دولياً       
تستهدف عمداً السكان املدنيني يف حد ذاهتم أو أشخاصاً مدنيني ال يشاركون مباشـرةً يف               

، واهلجمات اليت تستهدف عمداً املباين واملعدات والوحدات ووسـائل النقـل            أعمال القتال 
الصحي، واهلجمات اليت تستهدف عمداً املوظفني أو املنشآت أو املعـدات أو الوحـدات              

املركبات اليت تستخدمها عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف إطار بعثة من بعثـات                أو
دف عمداً املباين املخصصة إلقامـة الـشعائر الدينيـة،          حفظ السالم، واهلجمات اليت تسته    

والتعليم واملستشفيات، وهنب املدن والقرى، وكذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنـف            
ومل تستطع اللجنة التأكد من قيام أطراف الرتاع بتجنيد األطفـال الـذين تقـل               . اجلنسي

 بالغ القلق إزاء وجود قـّصر يف         عاماً أو ضّمهم إليها، بيد أهنا تعرب عن        ١٥أعمارهم عن   
  .وحدات قوات الدفاع واألمن والقوات اجلمهورية لكوت ديفوار

 استجابة احلكومة للحالة  -دال  

تالحظ اللجنة، من الناحية امليدانية، أن احلكومة الشرعية أدركت خطورة الوقـائع              -٩٤
علـى الـصعيد    فقد بدأت احلكومة إجراءات قضائية وعسكرية       . واختذت بعض اإلجراءات  

وأنشأت جلنة للحوار وتقصي احلقائق واملـصاحلة وقـررت         . الوطين ضد بعض املشتبه هبم    
  .اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية

  اإلجراءات العسكرية  -١  
 ٥٢ طلباً بفتح حتقيق ضـد       ٢٠١١مايو  /أيار ١٢أبدى املدعي العام العسكري يف        -٩٥

 ينتمون أساساً إىل فرق التدخل املشتركة التكـوين،         عسكرياً عضواً يف قوات الدفاع واألمن     
مثل احلرس اجلمهوري ومركز قيادة عمليات األمن ولواء مكافحة الشغب والوحدات اخلاصة 
للدرك، اليت كانت، حسب املدعي العام العسكري، ختضع للقيادة املزدوجة لقائد احلـرس             

قيق، وفقاً للنتائج، كل شخص     وسيشمل التح . اجلمهوري وقائد مركز قيادة عمليات األمن     
  .ُيشتبه يف انتهاكه القانون، مبا يف ذلك أفراد القوات اجلمهورية لكوت ديفوار
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  اإلجراءات القضائية  -٢  

قرَّرت احلكومة اختاذ إجراءات قضائية على الصعيد الوطين ملالحقـة األشـخاص              -٩٦
ات احملكمة اجلنائيـة    املسؤولني عن جرائم مبوجب قانون كوت ديفوار ال تدخل يف صالحي          

 حتقيق مع السيد غباغبو ومساعديه بتـهم الفـساد          ٢٠١١مايو  /أيار ١٣وبدأ يف   . الدولية
. وزعزعة االستقرار واالستيالء على السلطة بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابـات واخليانـة            

 ٨ يف   وزوجته سيمون غباغبو  مايو  /أيار ٦واستمع املدعي العام للجمهورية للسيد غباغبو يف        
ويف املنطقة الغربية، التقت اللجنة باملدعي العام ملدينة دالوا الذي أبلغهـا ببدايـة              . مايو/أيار

  .التحقيقات األولية بشأن األحداث اليت وقعت يف املنطقة

  جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة يف كوت ديفوار  -٣  
ل كونان بـاين، رئـيس الـوزراء    السيد شارمايو /أيارعيَّن الرئيس واتارا يف بداية        -٩٧

اليت هتـدف إىل اسـتعادة األمـن        " احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة   "السابق، رئيساً للجنة    
االجتماعي واملصاحلة بني اإليفواريني يف أعقاب التدهور اخلطري للوئام االجتماعي يف البلـد             

للجنـة التحقيـق      وأوضح السيد باين  . بعد عقد من األزمات السياسية واألزمات املسلحة      
 أنه بدأ فعالً مـشاوراته مـع األطـراف االجتماعيـة            الدولية املستقلة بشأن كوت ديفوار    

وأفـاد  . والسياسية لتلقي آرائها بشأن والية جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة وتكوينها          
ائل ورأى أن اللجنة لن تتناول مـس      . أيضاً أن النصوص األساسية للجنة توجد قيد الصياغة       

  . ، حيث ينبغي أن ُتسوَّى هذه املسائل يف إطار اإلجراءات القضائية اإليفوارية"العدالة"

  اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية  -٤  
أبلغ الرئيس واتارا اللجنة بأنه رفع دعوى إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة تتعلـق                  -٩٨

  .باألوضاع يف كوت ديفوار

  الضحايا  -رابعاً  

 أن العنف ظاهرة متكررة يف التاريخ السياسي اإليفواري احلديث، الحظت األغلبية            رغم  -٩٩
  .العظمى حملاوري اللجنة الطابع االستثنائي لالنتهاكات املرَتكَبة يف إطار األزمة االنتخابية

والحظت اللجنة أنه، حسب املناطق ومرتكيب االنتهاكات، أبرز املـسؤولون عـن              -١٠٠
وبـالرغم  . ما الطابع اإلثين أو السياسي أو الديين لألشخاص املستهَدفني        االنتهاكات إىل حد    

من ذلك، الحظت اللجنة وجود اعتقاد عام بأن هناك ترابطاً شديداً بـني األصـل اإلثـين                 
وهكذا، ُيعترب األشخاص الذين يعـود أصـلهم إىل البلـدان اجملـاورة             . واالنتماء السياسي 

ماالنكي اإلثنية وديـوال وسـينوفو مؤيـدين لتجمـع          واإليفواريون املنحدرون من مجاعة     
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اجلمهوريني بقيادة احلَسن أاتارا؛ بينما ُتعترب مجاعتا غريي وبييت اإلثنيتني مؤيـَدين لألغلبيـة              
  .الرئاسية للرئيس السابق غباغبو

  األطفال  -ألف  

ا مجيع  عاىن األطفال، منذ بداية األزمة اليت تلت االنتخابات، من انتهاكات ارتكبته            -١٠١
وتتعلق بعض هذه االنتهاكات بالسكان املـدنيني يف جمملـهم          . أطراف الرتاع ضد حقوقهم   

عمليات االغتيال املوجهة أو غري املوجهة واإلصابات وحاالت التشويه واالختطاف والعنف           (
بينمـا تتعلـق انتـهاكات أخـرى حبقـوق األطفـال حتديـداً              ) اجلنسي وما إىل ذلك   

  ).واهلجمات اليت ُتشن على املدارس واملستشفيات" الطوعي"سري أو االستخدام الق/التجنيد(
وقد أمكن توثيق جتنيد األطفال واستخدامهم من جانب مجيع أطـراف الـرتاع يف                -١٠٢

وُدرِّب األطفال، من صغار السن أحيانـاً، يف وقـت وجيـز            . املنطقة الغربية ويف أبيدجان   
ويف حـاالت   . أو يف املعارك  /مراقبة األحياء و  وُسِلحوا واسُتخِدموا يف حواجز الطرق، ويف       

. أخرى، اسُتخدم األطفال للطبخ ولتقدمي أشكال أخرى من املساعدة للجماعات املـسلحة           
فقد أفاد شاب إيفواري الجئ يف ليبرييا للجنة كيف أوقفه أفراد من القـوات اجلمهوريـة                

.  يدعمون هذه القوات   وكان الليبرييون . لكوت ديفوار بقيادة شخص ُيدعى تايب يف دوكي       
وأوضحوا له أهنم لن ُيطلقوا سراحه . وعندما رفض محل السالح، أجربوه على إعداد طعامهم

ومتكَّن يف النهائية من    . ألهنم خيشون أن يقدم معلومات عن مواقعهم إىل قوات الدفاع واألمن          
  .الفرار يف اجتاه غيغلو

  املسنون واملعوقون  -باء  

ع شهادات عديدة تتعلق باملسنني أو املعوقني الـذين قـضوا           متكنت اللجنة من مج     -١٠٣
وبسبب قدرة هؤالء األشخاص احملدودة على التنقل، مل يتمكنوا         . أُصيبوا أثناء املواجهات   أو

من الفرار وكانوا ضحايا رصاص طائش أثناء املواجهات بل إهنم تعّرضوا أحيانـاً لإلعـدام               
د من احلاالت، تطوَّع بعض املـسنني للتوسـط   ويف عد. بإجراءات موجزة أو ألعمال عنف  

أو مرضى أيضاً بـسبب     /وأخرياً، قضى مسنون و   . لدى العناصر املسلحة، وال سيما يف بيهي      
  .قلة العناية أو الغذاء عندما اضطر أقرباؤهم إىل الفرار

  االغتصاب والعنف اجلنسي ضد النساء  -جيم  

فتيات ضحايا العنف اجلنـسي الـذي       تلقت اللجنة العديد من شهادات النساء وال        -١٠٤
ارتكبته أفراد ميليشيات مسلحة ورجال يرتدون الزي الرمسي وآخرون يرتدون الزي التقليدي  

يف املنطقة الغربية من جهة، ورجال مسلحون تـرافقهم ميليـشيات يف            ) الصيادين(للدوزو  
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الذي تشعر به العديد وبالرغم من العوائق املرتبطة بالتقاليد واخلجل  . أبيدجان من جهة أخرى   
منهن عند سردهن َهول العنف اجلنسي الذي تعرضن له، متكنت اللجنة من مقابلـة بعـض                
الضحايا من النساء الالئي يتسمن بالشجاعة، فوصفن وحشية عمليات االغتـصاب الـيت             

وهكذا التقت اللجنة بفتيات صغريات ونساء مغتصبات يف دويكويه وسان بيدرو . تعرضن هلا
  .ن وكذلك يف خميمات الالجئنيوأبيدجا

 املشردون والالجئون   -دال  

ورغـم أن مـن     . مثّل التشريد القسري للسكان إحدى اخلاصيات األساسية للرتاع         -١٠٥
 ٧٠٠ ٠٠٠الصعب جداً حتديد عدد هؤالء األشخاص، تقدر املنظمات الدولية أن ما يربو على              

الذي   أو مناخ العنف العام أو االضطهاد      اضطروا إىل الفرار من بيوهتم بسبب املواجهات       منهم
والتقت اللجنة بعدد كبري من املشردين، وال سيما يف أبيدجان ودويكويه، بيد أهنـا  . تعرضوا له 

وبينمـا   .أُبلغت أيضاً بأن عدداً غري حمدد منهم ال يزال يعيش يف األدغال يف حالة فقر مـدقع                
شريد السكان يف اجتـاه ليبرييـا بـصورة         كانت اللجنة تستعد ملغادرة كوت ديفوار، استمر ت       

من  والحظت اللجنة يف مجيع األماكن اليت زارهتا حالة الفقر اليت كان يعيش فيها العديد             . خاصة
  . واستقبلت الكثري منهم عائالت مضيفة، فتضاعف الضغط على مواردها احملدودة فعالً. املشردين
قع الالجئني يف ليبرييا، الحظت اللجنة      ويف مواقع املشردين، مثلما هو الشأن يف موا         -١٠٦

وجود حماربني سابقني، وال سيما من امليليشيات، وهم حيومون حول التجمع الوطين، مما أثار              
  . خماوف بشأن أمن الالجئني واملشردين داخلياً

  املدافعون عن حقوق اإلنسان  -هاء  
. سبب التوتر والتهديدمل يتمكن املدافعون عن حقوق اإلنسان من ممارسة أنشطتهم ب           -١٠٧

وأثناء املقابالت اليت أجرهتا اللجنة مع أفراد اجملتمع املدين، أثار الكثري منهم ما تعرضوا له من                
وال يزال اثنان من هؤالء األفراد      . عنف واضطهاد، بل من التهديدات بالقتل من كال الطرفني        

لسائد حاليـاً علـى مواصـلة    وال يشجعهم مناخ انعدام األمن واليقني ا  . يف عداد املفقودين  
  .أنشطتهم بكل اطمئنان، وال سيما بالنسبة إىل الذين جهروا بتأييدهم حلكومة غباغبو

  املسؤوليات  -خامساً  

  مسؤوليات دولة كوت ديفوار  -ألف  
إن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان الوارد وصفها يف هذا التقرير اليت ارتكبتـها            -١٠٨

ت األمن، سواًء أكانت مبفردها أم بالتعاون مع اجلهات الفاعلة غـري            القوات العسكرية وقوا  
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التابعة للدولة اليت جرى الوقوف على هويتها فيما سبق، تفرض على دولة كـوت ديفـوار                
وتنبع هذه االلتزامات من االتفاقيـات      . مسؤوليات والتزامات جتاه ضحايا هذه االنتهاكات     

  . الدويل العريفاليت سبق حتليلها أعاله ومن القانون 
وتتمثل أوىل مسؤوليات الدولة يف محاية السكان من االنتهاكات اخلطرية حلقـوق              -١٠٩

وأثبتت القوات اإليفوارية، سواًء وحدها أو مدعومة من عناصر حماربة غري تابعـة             . اإلنسان
فحسب، بل أيضاً أن بعـضها مـسؤول         للدولة، أهنا ليست غري قادرة على محاية السكان       

وتفيد شهادات كثرية بأن الوحدات التالية التابعة لقوات        . ة عن بعض هذه االنتهاكات    مباشر
  :الدفاع واألمن معنية بذلك

  احلرس اجلمهوري؛ •
 مركز قيادة عمليات األمن؛ •

 وحدة األمن اجلمهوري؛ •

 لواء مكافحة الشغب؛ •

  جو؛-كتيبة املدفعية أرض  •

 كتيبة مغاوير املظليني؛ •

 .اة البحريةقوات مغاوير التابعة ملش •

ويف وقت الحق، ارتكبت عناصر من القوات اجلمهورية لكوت ديفوار انتـهاكات              -١١٠
  .حلقوق اإلنسان كلما استولت على خمتلف املدن

مث تقع على الدولة مسؤولية املبادرة دون إبطاء إىل إجراء حتقيقات فعالـة وتقـدمي                 -١١١
وتالحظ اللجنة  . حدَّد هويتهم إىل العدالة   مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان الذين تُ      

بيد أهنا تالحظ أيـضاً أهنـا       . أن احلكومة اإليفوارية سبق أن اختذت خطوات يف هذا االجتاه         
ُتبلَغ إىل حد اآلن باإلجراءات الفعلية املتخذة ضد عناصر القوات اجلمهورية لكوت ديفوار             مل

  .املتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان
توى احلق يف معرفة احلقيقة ال يزال يثري بعض اخلالفـات، فـإن هنـاك               ورغم أن حم    -١١٢
ويف هذا الصدد، متثل عملية     . يف اآلراء بشأن حق األسر يف معرفة مصري أفرادها املفقودين          توافقاً

  .إنشاء جلنة للحوار وتقصي احلقائق واملصاحلة اليت مت إطالقها خطوة أوىل يف هذا املسعى
وللقيـام  .  كذلك مسؤولية ضمان عدم تكرار االنتهاكات املرتكبة وتقع على الدولة    -١١٣

التسلسل القيـادي   بذلك، سيتعني على كوت ديفوار بوجه خاص أن تبادر فوراً إىل توحيد             
  . لقوات اجلمهورية لكوت ديفوار وإصالح أجهزة األمن

 كما يقع على احلكومة اإليفوارية التزام آخر ناجم عـن األحـداث الـيت تلـت                 -١١٤
  . للضحايا بسبب ما حلقهم من ضرر" بتقدمي تعويض مناسب وفعال وسريع"االنتخابات 
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  مسؤولية اجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة واملسؤوليات الفردية  -باء  
تعترب اللجنة أن االنتهاكات اجلسيمة والواسعة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين             -١١٥

تقرير واليت ارتكبتها اجلماعات غري التابعة للدولـة حتّمـل          الدويل اليت ورد وصفها يف هذا ال      
  .مدبريها املسؤولية الفردية

واللجنة واعية متاماً بأن التحديد النهائي للمسؤولية اجلنائية لفرد جيب أن تقوم بـه                -١١٦
حمكمة لضمان حقوق األشخاص املعنيني؛ بيد أن والية جملس حقوق اإلنسان تطالب اللجنة             

  .ة املسؤولنيبتحديد هوي
وبالفعل، تتحمل بعض اجلهات الفاعلة السياسية مسؤولية إما باألعمال اليت ارتكبتها           -١١٧

وهكذا، يتحمل بعض املسؤولني السياسيني مسؤولية عـن        . أو باملناصب اليت كانت حتتلها    
عدم اعترافهم بنتائج االنتخابات، ودعوهتم إىل العنف ضد أشخاص ومجاعات حمددة، وعن            

. اعتراضهم على بعض التجاوزات اليت ارتكبها أشخاص يؤكدون أهنم يعملون حلساهبم          عدم  
ومن بني مجيع الشخصيات اليت قابلتها اللجنة، تالحظ اللجنة أن الرئيس السابق غباغبو وقائد   
هيئة األركان العامة فيليب مانغو مها الوحيدان اللذان اعترفا بشكل ما مبـسؤوليتهما عـن               

وأفاد األول بأنه، بصفته رئيس الدولة، كان كذلك قائد هيئة األركان           . قعتاألحداث اليت و  
العامة وهو يف هذا السياق مسؤول عما قد تكون قوات الدفاع واألمن قد ارتكبته موضحاً               
يف الوقت نفسه أنه إذا ارُتكبت جرائم حرب يف إطار نزاع ما، جيب التحقيق مع املسؤولني                

ين أنه إذا حدثت أمور يف الفترة الفاصلة بني ما بعد االنتخابـات             وأكد الثا . عن هذه اجلرائم  
  .ورحيله إىل سفارة أفريقيا اجلنوبية، فإنه لن يتهرب من مسؤولياته

وبالنظر إىل املعلومات اليت تلقتها اللجنة، فإهنا ختلص إىل وجود أسـباب معقولـة                -١١٨
تعلق باألحداث الـيت أعقبـت   الفتراض حتمل بعض األشخاص مسؤولية جنائية فردية فيما ي    

االنتخابات؛ وترد أمساء هؤالء األشخاص يف قائمة سرية مرفقة هبذا التقرير وميكن إحالتها إىل   
  . السلطات املختصة يف إطار حتقيق قضائي

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
خلصت اللجنة إىل أن اجلهات الفاعلة املختلفة ارتكبت العديد من انتـهاكات              -١١٩

. حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل أثناء الفترة املـستعرضة يف كـوت ديفـوار             
يزال العديد من الضحايا، وال سيما يف املنطقة الغربية واملنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة                وال

  . وأبيدجان يدفعون الثمن باهظاً
ألزمـة  وميثل عدم اعتراف الرئيس السابق غباغبو بنتائج االنتخابات مـصدر ا            -١٢٠

وتعترب اللجنة أن اإلفالت من العقاب السائد       . السياسية والرتاع املسلح يف كوت ديفوار     
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يف كوت ديفوار ُيفسَّر خصوصاً بعدم تنفيذ التوصيات املختلفة اليت قُدمت علـى مـر               
وجتدر . السنني يف إطار املبادرات املتخذة على الصعيد الوطين والدويل للتصدي هلذه اآلفة   

على اخلصوص، إىل عدم تنفيذ توصيات اللجان الدولية املتعددة لتقصي احلقائق           اإلشارة،  
ولن تعرف كوت ديفوار سالماً دائماً أو استقراراً دون تقدمي مـرتكيب            . يف كوت ديفوار  

  . اجلرائم املذكورة يف هذا التقرير إىل العدالة
طاق حلقوق اإلنسان   ومن بني األسباب العميقة لالنتهاكات اجلسيمة والواسعة الن         -١٢١

يف كوت ديفوار االستخدام السليب ملـسألة األصـل اإلثـين، والتالعـب بالـشباب               
الستخدامهم كأدوات للعنف من جانب األطراف السياسية الفاعلة، وكذلك          اإليفواري

ومثلت االنتخابات حدثاً حافزاً النـدالع      . املسائل العالقة بشأن حيازة األراضي الريفية     
  . أعمال العنف

وتالحظ اللجنة أنه، بالرغم من تطبيع الوضع األمين يف أبيدجان ويف العديد من               -١٢٢
ويف هـذا الـسياق،     . مدن املنطقة الغربية، فإن العديد من االنتهاكات ما زالت ُترتكب         

وقفت اللجنة، أثناء الزيارة اليت قامت هبا إىل ليبرييا، على اسـتمرار توافـد الالجـئني                
ويـساور اللجنـة   .  لتجاوزات أفراد القوات اجلمهورية لكوت ديفوار      اإليفواريني، اتقاءً 

القلق إزاء وجود عدد كبري من الشباب املسلح يف شوارع أبيدجان وغريها من املـدن،               
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما لتنقالت        . يزيد من شعور السكان بانعدام األمن      مما

 .عرب احلدود من أثر على الصعيد دون اإلقليميامليليشيات واملرتزقة وتداول األسلحة 

ويساور اللجنة القلق إزاء األزمة اإلنسانية السائدة يف البلد، وال سيما إزاء حالة               -١٢٣
ومن مث، جيب إجياد حل عاجل وشامل يراعي مجيع اجلوانـب           . آالف املشردين والالجئني  

  . مبا يتسق مع مبادئ عدم التمييز
اً باملبادرات اليت تتخذها احلكومة اجلديـدة علـى الـصعيد           وحتيط اللجنة علم    -١٢٤

  . الوطين، وال سيما إصالح قوات الدفاع واألمن
وأشارت اللجنة إىل أن معظم األشخاص الذين قابلتهم أعربوا عن رغبتـهم يف               -١٢٥

وتالحظ أيضاً أن احلكومة أعلنت بدورها، على أعلـى مـستويات           . العيش معاً يف وئام   
بيد أن اللجنة تود التذكري بأنه لن يكتـب         . مسألة املصاحلة حتظى باألولوية   السلطة، أن   

  .الدوام للمصاحلة دون إقامة العدل
بيـد  . والحظت اللجنة أن منظمة األمم املتحدة اضطلعت بدور هام أثناء األزمة            -١٢٦

 أن العديد من األشخاص الذين التقت هبم اللجنة، مبن فيهم الضحايا، يعتـربون أهنـا مل               
  . تستخدم استخداماً كامالً الوسائل اليت ختوهلا هلا واليتها حلماية السكان على أفضل وجه
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  :ويف هذا السياق، توصي اللجنة  -١٢٧
  :احلكومة اإليفوارية مبا يلي

كفالة مقاضاة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين           )أ(  
   التحقيقات املباشرة بطريقة شاملة وحمايدة وشفافة؛ الدويل؛ ويف هذا السياق جيب أن ُتجرى

  كفالة تناول األسباب العميقة لألزمة وخباصة ما يرتبط منها بالتمييز؛  )ب(  
كفالة أمن األشخاص واملمتلكات، وال سيما بالتعجيل بـرتع سـالح             )ج(  

  األشخاص غري املنتمني إىل قوات الدفاع واألمن؛
ألمن، كفالـة عـدم إدمـاج األشـخاص         يف إطار إصالح مؤسسات ا      )د(  

املسؤولني عن انتهاكات يف اجليش الوطين أو أي قوة أمن أخرى والتعجيل بتشكيل جيش    
  مهين حيترم حقوق اإلنسان؛

كفالة استيفاء املبادرات املتخذة على درب املصاحلة، وال سيما إنـشاء             )ه(  
ملمارسـات الدوليـة اجليـدة      وإدارة جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة، للمبادئ وا       

  الراسخة يف هذا اجملال، وال سيما ما يتعلق بتقدمي تعويضات عادلة ومنصفة؛
تقدمي مساعدة مناسبة للضحايا، وال سيما النساء واألطفـال واملـسنني         )و(  

  واملعوقني؛ 
  اختاذ التدابري الالزمة إلجياد حلول مستدامة للمشردين؛  )ز(  
 العاجلة واملناسبة للتصديق دون إبطاء على نظام روما         اختاذ مجيع التدابري    )ح(  

األساسي وامليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلكم والربوتوكول امللحق بامليثاق         
األفريقي حلقوق املرأة يف أفريقيا، وامليثاق األفريقي حلقوق الطفل، واالتفاقيات األفريقية           

  مسي اللجوء واالتفاقية املعنية باملرتزقة؛املتعلقة بالالجئني واملشردين وملت
  :جملس حقوق اإلنسان مبا يلي

من أجل متابعة توصيات اللجنة بصورة فعالـة ومرافقـة الـسلطات              )أ(  
اإليفوارية يف مكافحة اإلفالت من العقاب، إنشاء آلية مستقلة ُتعَنى حبالة حقوق اإلنسان             

  ظمة؛يف كوت ديفوار وتقدم للمجلس تقارير بصورة منت
نشر تقرير جلنة التحقيق الدويل اليت أنشأهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان             )ب(  
 للتوصل إىل فهم أمشل حلالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار واإلسهام يف             ٢٠٠٤يف عام   

  مكافحة اإلفالت من العقاب يف هذا البلد؛
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  :مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مبا يلي
 مساعدة تقنية إىل السلطات اإليفوارية يف مجيع املبادرات املتعلقة حبقـوق            تقدمي  

  اإلنسان، وال سيما إلنشاء وإدارة جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة؛
  :منظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية واجملتمع الدويل عامةً مبا يلي

املالية، يف جهودها الرامية    دعم السلطات احلكومية، وخباصة من الناحية         )أ(  
  إىل مكافحة اإلفالت من العقاب وإرساء دعائم دولة القانون يف كوت ديفوار؛

للعمل املنجز أثنـاء    يف أقرب وقت ممكن،     إجراء األمم املتحدة تقييماً،       )ب(  
األزمة، وخباصة من جانب عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والوكاالت اإلنـسانية،             

  ني قدرهتا على منع الرتاعات ومحاية السكان املدنيني؛من أجل حتس
تعزيز التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة على حنو يكفل التصدي لألزمة      )ج(  

  .اإلنسانية على حنو مناسب

        
  


