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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ١٦/٢٥  
  ديفوار  حالة حقوق اإلنسان يف كوت

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، ومعاهـدات           إذ يسترشد   

  حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،
  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥، املؤرخ ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري  
 ١٨ املـؤرخني    ٥/٢ و ٥/١  حقـوق اإلنـسان    لسإىل قراري جم  اً  وإذ يشري أيض    
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

، الذي اعتمده اجمللـس     ١٤/١- دإ  جملس حقوق اإلنسان   رارقإىل  وإذ يشري كذلك      
 يف دورته االستثنائية بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف          ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ يف

   الرئاسية،٢٠١٠يف سياق عقد انتخابات  ديفوار كوت
 أن مجيع الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان             ؤكد من جديد  إذ ي و  

واحلريات األساسية الراسخة يف امليثاق، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومعاهدات حقـوق            
  فيها،اً اليت دخلت هذه الدول طرفاإلنسان الدولية 

__________ 

ارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة               سترد القر   *  
 .، الفصل األول(A/HRC/16/2)عشرة 
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النتخابـات يف   األزمة اليت انـدلعت بعـد ا       اقتناعه بأن اً  وإذ يؤكد من جديد أيض      
شامالً حيفظ الدميقراطية والسالم ويعزز املصاحلة الدائمـة        اً  سياسي   تتطلب حالً  ديفوار كوت

  بني مجيع اإليفواريني،
الدور الذي يؤديه اجملتمع الدويل، وخباصة االحتاد األفريقي واجلماعـة          وإذ يالحظ     

العنف، ووقـف الـصدامات،     االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف إطار اجلهود املبذولة إلهناء          
والعمل على إجياد حل سلمي لألزمة احلالية واختاذ إجراءات بغية تعزيـز سـيادة القـانون                

  ، ديفوار كوتوحتسني حالة حقوق اإلنسان يف 
ديفوار تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان        أن من مسؤولية كوت    وإذ يؤكد من جديد     

ات املزعومة حلقوق اإلنـسان والقـانون الـدويل         واحلريات األساسية، والتحقيق يف االنتهاك    
  مرتكيب تلك االنتهاكات، املسؤولني عن أعماهلم أمام العملية القضائية، إىل العدالة،  وتقدمي

 مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          الذي قدمته  تقريرالإىل  مقدراً   وإذ يشري   
  ،١٤/١- دإ حقوق اإلنسانقرار جملسمتابَعةً ل، )١(اإلنسان

على جهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقـي،          يثين    -١  
سيما القرار الذي اختذه جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي يف جلـسته التاسـعة                ال

، والقاضي بإنشاء فريـق     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٨واخلمسني بعد املائتني، اليت عقدت يف       
  ى، حتت إشراف االحتاد األفريقي، لتسوية األزمة بشروط حتترم السالم والدميقراطية؛رفيع املستو
 بالقرار الذي اختذه الفريق الرفيع املستوى املذكور أعاله، بتأييد من           يرحب  -٢  

، والقاضي بـاالعتراف    ٢٠١١مارس  / آذار ١٠جملس السالم واألمن يف اجتماعه املعقود يف        
  ؛ديفوار كوتاً لبانتخاب احلسن واتارا رئيس

 إزاء خطورة ومدى االعتداءات واالنتهاكات الـيت متـس          يعرب عن قلقه    -٣  
  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

إدانته الشديدة جلميع األعمال الوحـشية وغريهـا مـن          يؤكد من جديد      -٤  
انتهاكات حقوق اإلنسان، وأعمال التهديد والترويع، وكذا أعمال عرقلة سري عملية األمـم             

، ويأسف بشدة للخسائر يف األرواح، وأعمال إتالف املمتلكـات          ديفوار كوتاملتحدة يف   
  ؛ديفوار كوتاليت حدثت يف أحناء 

ديفوار، وال سـيما شـركة البـث          يف كوت   اإلعالمية مجيع املنافذ حيث    -٥  
اإلذاعي والتلفزيوين اإليفوارية اململوكة للدولة وغريها من وسائط اإلعالم العامة واخلاصة اليت    

 على االمتناع عن التحريض على العنف واألعمال العدائية       يسيطر عليها أنصار لوران غباغبو،    
  ؛ية اإلعالماملنافذ وقف فرض قيود على وخطاب الدعاية إىل الكراهية، ويدعو إىل

__________ 

)١( A/HRC/16/79. 
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إىل إهناء فوري للعنف، مبا يف ذلك العنف ضد النساء، وإىل احتـرام             يدعو    -٦  
  ؛مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

تدهور احلالة اإلنسانية يف أرض الواقع، ويناشد مجيع األطراف      يالحظ بقلق     -٧  
األمم املتحدة وغريها من اجلهات العاملة من أجـل         اإليفوارية أن تتعاون كلياً مع وكاالت       

  مساعدة الالجئني واملشردين داخلياً؛
 الدول األعضاء يف األمم املتحدة والوكاالت املعنيـة التابعـة لألمـم             يناشد  -٨  

، ديفوار كوتاملتحدة واملؤسسات املالية الدولية تقدمي املساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات ل          
  بها؛بناًء على طل

 الدعوة الدائمة اليت وجهها الرئيس واتارا إىل مجيع املكلفني بواليـة            يقدر  -٩  
املعنيني بقضايا مواضيعية يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، ومنهم الفريـق العامـل       

باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق الـشعوب يف             املعين  
  ؛تقرير مصريها

 حقوق اإلنسان،  إيفاد جلنة دولية مستقلة للتحقيق، يعينها رئيس جملس    يقرر  -١٠  
، مـن أجـل    يف ذلك أمهية ضمان مشاركة املرأة على قدم املساواة وإسهامها الكامل     مراعياً

التحقيق يف الوقائع والظروف احمليطة بادعاءات وقوع اعتداءات وانتهاكات جسيمة حلقـوق      
         / تـشرين الثـاين    ٢٨ عقب االنتخابات الرئاسية اليت جـرت يف         ارديفو كوت اإلنسان يف 

 وتقـدمي    من أجل حتديد املسؤولني عن هذه األعمال وتقدميهم إىل العدالة،          ،٢٠١٠نوفمرب  
نتائج التحقيق إىل اجمللس يف دورته السابعة عشرة، ويناشـد مجيـع األطـراف اإليفواريـة      

  تتعاون كلياً مع جلنة التحقيق؛ أن
 أن يوصي بأن حتيل اجلمعية العامة نتائج جلنة التحقيق، عند إتاحتـها،   يقرر  -١١  

  إىل مجيع اهليئات ذات الصلة؛
 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم الدعم اإلداري والتقين           يطلب  -١٢  

   لتمكني جلنة التحقيق من االضطالع بواليتها؛الالزمواللوجسيت 
  ؛املفوضة السامية اجلمعية العامة تقرير  أن حييل إىليقرر  -١٣  
 إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الـسابعة عـشرة              يطلب  -١٤  

  ؛ديفوار  يف كوتتقريراً عن حالة حقوق اإلنسان
  .إبقاء هذه املسألة قيد نظره يقرر  -١٥  

  ٤٧اجللسة 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥

  ].دون تصويتاعتمد [
        


