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  مقدمة  -أوالً  
لثانية من االستعراض الدوري الـشامل يف سـياق         ايقدم هذا التقرير ألجل اجلولة        -١

 وتشكل هاتان   أزمة ما بعد االنتخابات،   عملييت إعادة اإلعمار واملصاحلة يف البالد يف أعقاب         
ديفوار اليت تسعى بدعم مـن اجملتمـع    رئيسيني من شواغل حكومة كوتالعمليتان شاغلني  

الدويل إىل إجياد حلول دائمة تراعي مسألة احترام حقوق اإلنسان وفقاً لاللتزامات الواردة يف              
  . النصوص الوطنية والصكوك القانونية الدولية املصدق عليها

ناسـبة اجلولـة األوىل   ديفوار مب ، تلقت كوت ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف    -٢
وأبلغت كوت ديفـوار جملـس      .  توصيات ١٠٨ منها   قبلت توصية،   ١٤٧الستعراض البلد   

 ٢٠١٠مارس  / آذار ١٧املؤرخ  ) A/HRC/13/9/Add.1/Rev.1(حقوق اإلنسان يف ردها اخلطي      
  . توصيتان مل حتظيا بتأييدهاومنها  املتبقية، ٣٩  لامبوقفها جتاه التوصيات 

يفوار جهودها لتحسني حالة حقوق اإلنسان منذ استعراض التقرير         وتواصل كوت د    -٣
 بـل   ،ولتحقيق هذا الغرض، مل تعمد إىل مواءمة بعض معايريها الوطنية فحسب          . املتعلق هبا 

  . رمسته من سياسات وطنية وقطاعية أيضاً إىل اعتماد التزاماهتا الدولية والوفاء هبا من خالل ما
د اليت بذلتها كوت ديفوار فإهنا ال تزال تواجه صعوبات          وعلى الرغم من تلك اجلهو      -٤

وقد كان لألزمة العسكرية السياسية اليت اندلعت . يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان
احملافظة علـى   تأثري سليب كبري على    ٢٠١٠ وأزمة ما بعد االنتخابات يف عام        ٢٠٠٢يف عام   

وتـرد هـذه   .  وتعزيز هذه املكتـسبات وق والتمتع هبااملكتسبات يف جمايل احترام هذه احلق  
وحتلل أسباب هاتني األزمتني وتأثرياهتما على حقوق       .  التاسع  يف اجلزء  واملعوقاتالصعوبات  

  . اإلنسان يف اجلزء العاشر

  املنهجية والعملية التشاورية  -ثانياً  
 جلنـة   ٢٠٠٩ عـام    االستعراض املتعلق بكوت ديفوار يف    أنشأت الدولة يف أعقاب       -٥

غري أنه بالنظر إىل سياق األزمة اليت شهدت حل اللجنة االنتخابيـة            . ملتابعة تنفيذ التوصيات  
نة من تسيري أعماهلـا ألن أزمـة        ، مل تتمكن اللج   ٢٠١٠فرباير  /املستقلة واحلكومة يف شباط   

 عمـل لتنفيـذ تلـك       أمام تعميم وإعداد خطـة    بعد االنتخابات شكلت عائقاً رئيسياً       ما
ومع ذلك، وضعت وزارة العدل وحقوق اإلنسان واحلريات العامة إطاراً للتشاور       . ياتالتوص

حبقـوق  "بني دوائرها واهلياكل احلكومية األخرى عن طريق إنشاء جهـات اتـصال معنيـة               
  . "اإلنسان
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أغـسطس وتـشرين    /وعمالً بتوجيهات جملس حقوق اإلنسان، أجريـت يف آب          -٦
ثلني للمجتمع املدين وللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان         مشاورات مع مم   ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

  . بغية التماس مسامهاهتم
 مكلفة بصياغة   مصغرةوأنشأت وزارة العدل وحقوق اإلنسان واحلريات العامة جلنة           -٧

  . هذا التقرير
وأُعد هذا التقرير مبراعاة األحكام ذات الصلة من قرارات ومقررات جملس حقـوق               -٨

 املتعلـق ببنـاء     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ املؤرخ   ٥/١ مرفق القرار    سيما اإلنسان، وال 
 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢١مؤسسات جملس حقوق اإلنسان ومرفق القرار       

 ١٧ املـؤرخ    ١٧/١١٩املتعلق باستعراض عمل وأداء جملس حقـوق اإلنـسان واملقـرر            
عن جملس حقوق اإلنـسان      الصادر   ١٦/٢١ املتعلق حبالة تنفيذ القرار      ٢٠١١يونيه  /حزيران

ويتمحور التقرير بصفة رئيسية حول متابعـة وتنفيـذ         . بشأن االستعراض الدوري الشامل   
حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفـوار يف        وتطور  التوصيات املقدمة يف االستعراض السابق      

  . ٢٠١٣ و٢٠١٠الفترة ما بني عامي 

  تطور اإلطار املعياري واملؤسسي  -ثالثاً  

  تورالدس  -ألف  
 / آب ١ الـصادر يف     513-2000خيضع نظام كوت ديفوار السياسي للقانون رقـم           -٩

وإن عمليـات اإلصـالح     . ديفوار  واملتعلق بإنشاء دستور مجهورية كوت     ٢٠٠٠أغسطس  
ان إىل التصويت علـى القـانون        دفعت الربمل  ٢٠١٢السياسي واملؤسسي اليت بدأت يف عام       

، ويتعلـق القـانون بوضـع       ٢٠١٢ديسمرب  /ألول كانون ا  ١٣ الصادر يف    1134-2012 رقم
وقد أتاحـت هـذه املراجعـة       .  مكرراً وإدراجها يف الباب السادس من الدستور       ٨٥ املادة

 ،الدستورية التصديق على نظام روما األساسي الذي أُنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدوليـة            
  .  من بني الدول األطراف١٢٢وهو ما يضع بلدنا يف املرتبة 

  التشريعات الوطنية  -باء  
ديفوار إطارها املعياري الوطين من خالل وضع عدة نصوص قانونية           عززت كوت   -١٠

  : ويتعلق األمر بصفة خاصة مبا يلي. واعتمادها



A/HRC/WG.6/19/CIV/1 

GE.14-10736 4 

وهـو يتعلـق    ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ   1132-2012القانون رقم    •
وحتديـد اختـصاصاهتا    بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفـوار          

  ؛ )١٢ إىل ٦التوصيات من (وتنظيمها وسري عملها 
، وهـو يتعلـق     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   1134-2012القانون رقم    •

 مكرراً يف الباب السادس من الدستور وباحملكمة اجلنائية الدوليـة           ٨٥بإدراج املادة   
  ). ١٦ و٦ إىل ٣-١٠١التوصيات (

  ة العامة تدابري السياس  -جيم  
وُتعتـرب  .  اخلطة الوطنية للتنمية   ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦اعتمدت كوت ديفوار يف       -١١

إىل وتستند اخلطة   . اخلطة الوطنية للتنمية إطاراً يوحد مجيع السياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية         
  :ستة حماور وهي

  واألمن والعدالة وسيادة القانون؛الدفاع  •
  لشؤون االجتماعية؛التعليم والصحة والعمالة وا •
  االقتصاد والزراعة والقطاع اخلاص؛ •
  اهلياكل األساسية واملاء والطاقة والتعدين؛ •
   واخلدمات العامة؛ البيئة واإلطار املعيشي واملوئل •
  . الثقافة والشباب والرياضة •
وإضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن وزارة العدل وحقوق اإلنـسان واحلريـات         -١٢

  . وضع سياسة وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالعامة بصدد 
 مشروع قانون يتعلـق حبمايـة       ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤واعتمد جملس الوزراء يف       -١٣

  . املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقد أعد مشروع القانون بالتعاون الوثيق مع اجملتمع املدين

  الصكوك الدولية املصدق عليها  -دال  
ار على عدة صكوك دولية أو صدقت عليها يف الفترة مـا بـني              وقّعت كوت ديفو    -١٤

 من جدول تنفيذ التوصيات املتعلقة بالصكوك الدولية        ٢انظر البند   : ٢٠١٣ و ٢٠١٠عامي  
  . والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -هاء  

  سان يف كوت ديفوار اللجنة الوطنية حلقوق اإلن  -١  
واملتعلق ،  ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ؤرخ   امل 1132-2012مبوجب القانون رقم      -١٥

 اختصاصاهتا وتنظيمها وسري    وحتديدديفوار   بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت      
عملها، أصبحت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار سـلطة إداريـة مـستقلة               

 وإن هذه اللجنـة     .شارية تتمثل مهمتها يف اإلسهام يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         واست
 ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٦التوصيات  . ( على خالف اللجنة القدمية    ،اجلديدة مطابقة ملبادئ باريس   

  ). ١٧ و١٦ و١٢ و١١و

  وسيط اجلمهورية  -٢  
 ،ر من الدستور  الباب احلادي عش  املنصوص على إنشائه يف      ،ميثل وسيط اجلمهورية    -١٦

 الصادر يف 540-2007وختضع هذه املؤسسة حالياً للقانون األساسي رقم . سلطة إدارية مستقلة
وسـيط  " الذي حيدد اختصاصات جهاز الوساطة املـسمى      ٢٠٠٧أغسطس  /األول من آب  

  .   وتنظيمه وسري عمله"اجلمهورية
ه أعاله مبهمة تـسوية   من النص املشار إلي٧ويضطلع وسيط اجلهورية مبوجب املادة        -١٧

حتكم فيها إىل رئيس اجلمهورية جبميع أشكاهلا وذلك عن طريـق           والرتاعات اليت يُ  اخلالفات  
القـوانني  يف   املعترف هبا    مؤسسات الدولة وهياكلها   ختصاصاتاالوساطة ودون اإلخالل ب   

  .واألنظمة

  اجمللس الوطين للصحافة  -٣  
 كانون  ١٤ الصادر يف    643-2004لقانون رقم   اجمللس الوطين للصحافة املنشأ مبوجب ا       -١٨

احترام االلتزامـات املنـصوص     بضمان   هيئة إدارية مستقلة تعىن      ، هو ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
ويتمتع اجمللـس   . عليها يف القانون الناظم للصحافة من قبل املؤسسات اإلعالمية والصحافيني         

وهلذا الغرض، يكفل   . صحافة واإلعالم بسلطة تأديبية ميارسها على املهنيني العاملني يف جمايل ال        
اجمللس احترام األنظمة املتعلقة بإنشاء املؤسسات الصحافية ومبلكيتها وتوفري املوارد هلا وآداب            

  .املهنة فضالً عن احترام تعددية تلك املؤسسات

   السمعية البصريةاهليئة العليا لالتصاالت  -٤  
 أصـبح اجمللـس    ٢٠١١أبريل  /سان ني ٣٠ الصادر يف    75-2011مبوجب األمر رقم      -١٩

واهليئـة العليـا    . الوطين لالتصال السمعي البصري اهليئة العليا لالتصاالت السمعية البصرية        
وتضطلع هذه اهليئة مبهمـة ضـمان       .  هيئة إدارية مستقلة    هي لالتصاالت السمعية البصرية  

خالقيـات وآداب   االتصاالت السمعية البصرية ومحايتها واحلرص على احترام أ       وتأمني حرية   
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املهنة يف جمال اإلعالم وكفالة إمكانية وصول مؤسسات اجلمهورية واألحـزاب الـسياسية             
واجلمعيات واملواطنني إىل األجهزة الرمسية لإلعالم واالتصال ومعاملتها معاملة عادلة وتعزيز           

  .السمعي البصرياالتصال وضمان التعددية يف جمال 

 االلتزامـات   تنفيـذ نسان على أرض الواقع و    حقوق اإل ومحاية  تعزيز    -رابعاً  
  الدولية

  احلق يف احلياة    
وقـد  .  طوال فترة ما بعد االنتخابات     استمرت االنتهاكات اخلطرية للحق يف احلياة       -٢٠

حاالت اإلعدام اليت تراوحت ما بني    ،كانت هناك جهات فاعلة خمتلفة وراء هذه االنتهاكات       
  .الت االختفاء القسريحاو ،ددة اهلدفاحملبإجراءات موجزة 

. حالة تتعلق بانتهاك احلق يف احليـاة       ٣ ٢٤٨وأشارت اللجنة الوطنية للتحقيق إىل        -٢١
وقد أثبتت جلسات االستماع املتعددة حـاالت تتعلـق   . ويوجد نساء وأطفال بني الضحايا 

 وتظهر التحقيقات أن نسبة عالية من     . بذبح األشخاص واغتصاب النساء احلوامل قبل قتلهن      
قد أعـدمت بـإجراءات مـوجزة     )  يف املائة  ٢٩,٦٨ حالة أي ما نسبته      ٢ ٠١٨(الضحايا  
  .أو إثنية واضحة/سياسية وألسباب 

  حق الفرد يف السالمة البدنية ويف أمنه الشخصي     
 بدءاً من التعـذيب وإسـاءة       ،تأخذ انتهاكات هذه احلقوق احملددة أشكاالً متنوعة        -٢٢

االغتصاب واإلصابات والتهديد باملوت مبا يف ذلك  ،الختفاء القسريا حباالت وانتهاًءاملعاملة  
  .وغري ذلك من أشكال الترهيب

وسجلت اللجنة الوطنية للتحقيق حاالت تتعلق بعدد كبري من األشـخاص الـذين               -٢٣
  .تعرضوا للتعذيب وللمعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة

 حالة تتعلق باغتصاب النساء وغري ذلك ١٩٦وسجلت اللجنة الوطنية للتحقيق أيضاً   -٢٤
ووفقاً ملا ذكرته هذه اللجنة، فإن عدد احلاالت املبلغ عنها يقل عن            . من االعتداءات اجلنسية  

احلاالت اليت حدثت يف الواقع بالنظر إىل الصعوبة اليت تواجهها النساء ضحايا االغتـصاب              
  .عموماً يف اإلدالء بشهادهتن

حالة اغتصاب ترتبط حبق     ٨ ٤٤١طنية للتحقيق يف إطار حتقيقاهتا      ووثقت اللجنة الو    -٢٥
  .الفرد يف السالمة البدنية ويف أمنه الشخصي
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  احلق يف حرية التنقل    
وهي . أقام أفراد مسلحون حواجز عديدة يف األحياء ملنع األشخاص من التنقل حبرية             -٢٦

. عتربون من الطرف املعارض   حواجز أقيمت للتحقق من اهلوية ومنع تنقل األشخاص الذين ي         
أمـا يف   . وكانت تلك احلواجز تستخدم كمراكز لالبتزاز يف حاالت االنتهاك األقل خطورة          

واإلعدام بإجراءات واالحتجاز احلاالت اخلطرية فقد شكلت تلك احلواجز أماكن لالختطاف      
  .موجزة
بفرض حظر التجول اليت    ويتمثل انتهاك حرية التنقل أيضاً يف التدابري العديدة املتعلقة            -٢٧

وقد فرضت جمموعات منظمة من املؤيدين تدابريها اخلاصة يف بعض املناطق،           . اختذهتا السلطات 
  ). يوبوغون وأبوبو وأنونو وإيسيا وكوماسي وما إىل ذلك(وهي تدابري تنتهك حرية التنقل 

  التعبري والرأي واإلعالماحلق يف حرية     
ومن األمثلة على   . يف حرية التعبري والرأي واإلعالم    حدثت انتهاكات متعددة للحق       -٢٨

انتهاك هذه احلقوق، يشار إىل احتكار وسائط اإلعالم احلكومية ومـصادرهتا وحتويلـها إىل      
ومنع بث وسائط اإلعالم    ) Raison d’État( "مفهوم الدولة "أدوات دعائية، وبث برامج مثل      

  .وبة وما إىل ذلكالدولية واحتالل أماكن بعض هيئات الصحافة املكت

 احلق يف امللكية    

تعترب انتهاكات احلق يف امللكية املرتكبة خالل أزمة مـا بعـد االنتخابـات أهـم                  -٢٩
 ١٥ ٥٨٣ عدد احلاالت املتعلقة بتلك االنتـهاكات        االنتهاكات من حيث كميتها، فقد بلغ     

لغت عنها اللجنـة     يف املائة من إمجايل حاالت االنتهاكات اليت أب        ٤٢,٥ أي ما نسبته     ،حالة
وتأخذ هذه االنتهاكات أشكاالً متعددة، من سرقة الـسيارات وإشـعال           . الوطنية للتحقيق 

احلرائق وعمليات هنب ممتلكات شىت، مثل املنازل أو احملالت التجارية أو املزارع واالستيالء             
  .بصورة غري مشروعة على ممتلكات الغري واحتالل منازل بعض الشخصيات

اقتصاد البلد معاناة شديدة من     وعاىن  . مليات النهب أضراراً كبرية للغاية    وأحلقت ع   -٣٠
وهو ما أدى إىل اإلخـالل مبختلـف        . فاخلدمات العامة واخلاصة كانت شبه متوقفة     . ذلك

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطن، وال سيما احلق يف العمل ويف الصحة ويف التعليم

  احلق يف الصحة    
إىل حالة انعدام األمن السائدة وكثرة احلواجز، أصبح من الصعب بـل مـن              نظراً    -٣١

العاملون يف احلقل وإضافة إىل ذلك، كان . املستحيل على املرضى الوصول إىل املرافق الصحية
  ). يف كوكوديCHU)( املستشفى اجلامعي(ن لالعتداءات يتعرضوالطيب 
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يدليات للنـهب ممـا قلـص       وإضافة إىل ذلك، تعرضت مرافق صحية عديدة وص         -٣٢
ويضاف إىل هذه األحداث القرار الـذي اختذتـه       . إمكانيات العالج واحلصول على األدوية    

السلطات بأن حترم السكان الذين يعيشون يف مناطق تسيطر عليها القوات اجلديدة من املـاء               
ر  أسفر عن تـدهو     مما ،من جهة، وبأن تفرض حصاراً اقتصادياً من جهة أخرى         ،والكهرباء

  .األوضاع الصحية يف املناطق ذات الصلة

  احلق يف احلرية الدينية    
تشكل انتهاكات احلق يف احلرية الدينية مظهراً آخر من مظاهر نكران احلق يف حرية                -٣٣
السياسية إىل املستوى الديين وأصـبحت بـذلك تـشكل          اخلصومات  وقد انتقلت   . الرأي

  . انتهاكات للحق يف احلرية الدينية
وُشـنت  . عرضت مباٍن دينية عديدة لالعتداءات أو لعمليات تفتيش غري مشروعة         وت  -٣٤

وشنت هجمات مماثلـة علـى      .  بسام وأبوبو ودويكوي   -هجمات على اجلوامع يف غران      
كوماسي واملدرسة اإلكلرييكيـة يف     ورعية الثالوث األقدس يف     املدرسة اإلكلرييكية يف أنياما     

  .إيسيا
أئمة يف وليامـسفيل ويوبوغـون      فقد قتل   . اً لالعتداءات وتعرض رجال الدين أيض     -٣٥

  .٢٠١١أبريل /نيسان ٢ بلوليكن منذ رعيةواختفى قس . ودويكوي) ٢بويه  - بور(

  احلق يف التجمع السلمي    
. خالل الفترة املشمولة بالتقرير، منعت السلطات الفئة املعارضة من تنظيم املظاهرات          -٣٦

 مؤيدو السيد واتارا والسيد غبـاغبو ينظمـون مظـاهرات    وعلى الرغم من هذا املنع، كان     
  .عمدت السلطات يف بعض األحيان إىل قمعها بعنف

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -خامساً  
فحواها ُيعرض ، اختذت كوت ديفوار عدة إجراءات ٢٦ و٢٥عمالً بالتوصيتني رقم    -٣٧
  . اجلدول الوارد أدناهيف
 ذلك، تكرر كوت ديفوار اإلعراب عن رغبتها يف التعاون الكامل مـع             وإضافة إىل   -٣٨

ويف هذا اخلصوص، التزمت كوت     . جمموعة اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان      
ديفوار بأن تنظر على النحو الواجب يف كل طلب زيـارة تقدمـه اإلجـراءات اخلاصـة                 

  ).٢٧ إىل ٢٤التوصيات من (
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ونت كوت ديفوار يف أعقاب أزمة ما بعد االنتخابات تعاوناً كامالً           ويف الواقع، تعا    -٣٩
مع مجيع بعثات األمم املتحدة املعنية حبالة حقوق اإلنسان، وال سيما جلنة التحقيق الدولية اليت 
ترأسها السيد فيتيت مونترهبورن واخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار             

  ).٢٠١٣ و٢٠١١لذي قام خبمس زيارات يف الفترة ما بني عامي ا(السيد دودو دين 
وميثل تنظيم الدورة الثانية واخلمسني للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب يف              -٤٠

، وهي الدورة اليت قدمت خالهلا كوت ديفوار تقريرها األويل          ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
لى التعاون مع اهليئات الدولية واإلقليميـة املعنيـة         دليالً إضافياً على تصميم البلد ع      ،واجلامع

  .مبسألة حقوق اإلنسان
  . وإضافة إىل ذلك تتعاون كوت ديفوار مع احملكمة اجلنائية الدولية  -٤١

متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات الناشئة عن االستعراض الـذي           -سادساً  
  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣جرى يف 

الوارد أدناه بطريقة مواضيعية التدابري اليت اختذهتا كـوت ديفـوار           اجلدول  يعرض    -٤٢
ونفذهتا من أجل متابعة التوصيات املقدمة أثناء االستعراض األول لكوت ديفـوار يف إطـار               

ويتناول اجلدول التوصيات اليت قبلتها كوت ديفوار فضالً عن         . االستعراض الدوري الشامل  
  . يف أعقاب جلسة التحاورالتوصيات اليت وضعتها يف احلسبان 

 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

 املعايري واملؤسسات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية  -١

 املصاحلة الوطنية/تأثري األزمة على حقوق اإلنسان

١٦-٩٩،  -٣-٩٩،  -٢-٩٩،  -١-٩٩-، 
١٠٦-٩٩، -١٧-٩٩-  

إىل تنفيـذ االتفـاق الـسياسي       فيما يتعلق بالتدابري السياسية، ُيشار        
 لألزمة، وال سـيما تنظـيم   دوغو الذي نّشط عملية إجياد خمرج    لواغا

القوات املسلحة  (مشاورات خمتلفة بشأن االنتخابات ودمج اجليشني       
  )الوطنية لكوت ديفوار والقوات املسلحة للقوات اجلديدة

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لتطبيق العناصر 
فاق السالم وإجنـاز العمليـة      املعلقة يف ات  

 . االنتخابية يف أسرع وقت ممكن

  .تنفيذ اتفاق السالم على صعيد جوانبه املتعلقة بالعملية االنتخابية منفذة
  

ويف إطار وضع آليات ملنع نشوب الرتاعات وإدارهتا، نظمت احلكومة          
بدعم من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعض املنظمات غري           

ة عدة حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية يف خمتلف مناطق احلكومي
البالد، وتستهدف تلك احللقات اجملتمع املدين وقادة اجملتمعات احمللية،         

  . يشمل النساء والشباب، والسلطات الدينية والعرفية مبا



A/HRC/WG.6/19/CIV/1 

GE.14-10736 10 

 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

ونظم الربنامج الوطين إلعادة اإلدماج والتأهيل اجملتمعي أيضاً محلـة          
حم االجتماعي يف مناطق فئات السكان املستهدفة       توعية من أجل التال   

 .يف أبيدجان واملناطق الداخلية من البلد

 باملصاحلة الوطنية، ُيشار إىل إنشاء جلنة للحوار وتقـصي          يتعلقفيما    قيد التنفيذ  .الوطنيةمتابعة سياسة املصاحلة 
 يوليه/ متوز١٣ الصادر يف 167-2011احلقائق واملصاحلة مبوجب القانون 

وتضطلع هذه اللجنة املستقلة مبهمة العمل بشكل مـستقل         . ٢٠١١
على حتقيق املصاحلة وتعزيز التالحم االجتماعي بني مجيع اجملتمعـات          

وتتمثل مهمتها األساسية يف حتديد     . احمللية اليت تعيش يف كوت ديفوار     
االنتهاكات والتعرف إىل هوية مرتكبيها واقتراح تعويضات لـصاحل         

  .الضحايا
 ٢٨ثل جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة الـيت أُنـشئت يف            ومت

 مجيع الطبقات االجتماعية للسكان اإليفواريني،      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
واإليفواريني الذين يعيشون يف اخلارج واألجانب الذين يعيـشون يف          

وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها رمسياً إىل رئيس الدولة         . كوت ديفوار 
  . ٢٠١٣نوفمرب /لثاين تشرين ا٢١يف 

 إجراءاتوأُنشئ برنامج وطين للتالحم االجتماعي من أجل مواصلة         
  .املصاحلة

 تشجيع احلوار السياسي، أُطلق سراح بعض شخصيات        علىوحرصاً  
النظام السابق اليت كانت يف السجن أو يف اإلقامة اجلربية يف أعقـاب             

أمـر بوقـف    أفعال العنف اليت وقعت فيما بعد االنتخابات، وصدر         
  . جتميد ممتلكات البعض اآلخر منها

ومن شأن املوجة األخرية من اإلفراج عن املعتقلني، اليت تشمل، ضمن           
ما تشمله، رئيس اجلبهة الشعبية اإليفوارية وابن السيد غبـاغبو، أن           

وُيـستأنف حاليـاً احلـوار      . تساعد على استئناف احلوار السياسي    
للحوار الذي يـضم احلكومـة      اجلمهوري عن طريق اإلطار الدائم      

ويف هذا السياق، جتـدر اإلشـارة إىل وجـود          . وأحزاب املعارضة 
مشروعي قانون يتناول األول وضع املعارضة والثاين متويل األحـزاب          

  .السياسية
 ووزارةوأتاحت أيضاً بعثة مشتركة بقيادة وزارة التكامل األفريقـي          

  .الدفاع عودة الضباط وضباط الصف املنفيني
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 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

 أوفـدت هيئة الظروف املالئمة لتحقيق مصاحلة وطنية حقيقيـة،         ولت
 عدة بعثـات إىل     ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩احلكومة خالل األعوام    

مجيع أحناء البلد، وال سيما يف املناطق الوسطى والشمالية والغربية من           
  . البالد

 إىل منطقة غوه ٢٠١٣أغسطس / اجلمعية الوطنية يف آبرئيسوذهب 
  .الرئيس السابق"  رباءأق"لتهدئة مشاعر 

 تعزيز حقوق اإلنـسان     سياساتمتابعة  
  وسيادة القانون

فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات العامة، ُنفذت التـدابري            تنفيذلقيد ا
نشر جمموعة الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقـوق        ‘ ١‘: التالية

قاعدة بيانـات   إنشاء  ‘ ٢‘اإلنسان اليت صدقت عليها كوت ديفوار؛       
؛ ٢٠١١ إىل ١٩٥٩رقمية تشمل اجملموعة الكاملة للجرائد الرمسية من 

تنظيم حلقة دراسية لتعزيز قدرات القوات العـسكرية وشـبه          ‘ ٣‘
توعية السكان حبقـوق    ‘ ٤‘العسكرية على احترام حقوق اإلنسان؛      

ويف إطـار تعمـيم القـوانني       . اإلنسان عن طريق اهلواتف احملمولة    
 لزيادة توعية السكان حبقوقهم، تتيسر قاعدة بيانات رقمية واإلجراءات

متاحة للجمهور بصورة إلكترونية وعلى أقراص مدجمة ويف امللفـات،    
 ١٩٥٩وتتضمن قاعدة البيانات جمموعة كاملة من اجلرائد الرمسية من          

  . فضالً عن مجيع االتفاقيات الدولية٢٠١١إىل 

      املشردون داخلياً
٩٦-٩٩، -٩٥-٩٩-      

تعداد املشردين داخلياً وتوعيتهم حبقوقهم 
  . األساسية وتلبية احتياجاهتم

 شخصاً من املشردين داخلياً خـالل الفتـرة         ٥ ٦٧٨جرى تدريب     قيد التنفيذ
 يف املائـة  ٨,٥٦ ، وقد بلغت نسبة النساء من بينهم      ٢٠١١-٢٠٠٩

وتواصل األجهزة  . وأُعيد إدماجهم عن طريق األنشطة املدرة للدخل      
وعلى سبيل املثـال،    . حلكومية وشبه احلكومية هذه اجلهود إىل اآلن      ا

تلقى العائدون بصورة طوعية من املشردين داخلياً يف وادي بنـداما           
 والزراعة وما اتصفيف الشعر وامليكانيك(دورة تدريبية يف عدة جماالت 

ومبساعدة املنظمة الدولية للـهجرة واجلهـات الفاعلـة         ). إىل ذلك 
 بصورة  ٢٠١١ مشرداً داخلياً يف عام      ١ ١٢٩ألخرى، عاد   اإلنسانية ا 

. طوعية إىل منازهلم من مواقع البعثة الكاثوليكية يف دويكوي وأبواسو         
 مرتل يف غرب ٣٠٠وباملثل، قامت املنظمة الدولية للهجرة بإعادة بناء 

 مشردين داخليـاً إىل أحيـائهم       ١ ٣٠٨وأخرياً عاد   . كوت ديفوار 
ويف إطـار إجـراءات     . ٢٠١١يف هناية عـام     املختلفة يف دويكوي    

املساعدة اإلنسانية املقدمة إىل السكان املتضررين من أزمة مـا بعـد            
االنتخابات، ُسمح بصفة استثنائية بتخصيص مبلغ إضايف يف امليزانيـة          
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 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

 فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية       ٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠يصل إىل   
 حكومية وطنية ودولية وقدمت منظمات غري).  يورو١٣٨ ٠٠٠أي (

        .فضالً عن دول صديقة تربعات غذائية وغري غذائية
      تعويض الضحايا

      -١٥-٩٩ و-١٤-٩٩

دراسة إمكانية وضع إطار تشريعي يتعلق      
  .بتعويض ضحايا احلرب

فيما خيص ضحايا احلرب، تتعلق األنشطة الرئيسية بوضع مـشروع            قيد التنفيذ
كلفت . (حلرب والتعويض عن األضرار   قانون خاص بتعويض ضحايا ا    

  ).جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة باقتراح التعويضات

ومن املنتظر أن تدرس احلكومة مشروع قانون يتعلق باألطفال الذين          
  .تكفلهم الدولة

      اإلطار املؤسسي

      املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  -١٢-٩٩ و-١١-٩٩ و-١٠-٩٩ و-٩-٩٩ و-٨-٩٩ و-٧-٩٩ و-٦-٩٩

تعديل قانون إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق      
اإلنسان لتكون مطابقة ملبـادئ بـاريس       
والسعي إىل اعتمادها من قبل جلنة التنسيق       
الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية     

  .حقوق اإلنسان

املُنشأة مبوجـب   إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار           ُمنفَّذة
 ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ الصادر يف    1132-2012 رقمالقانون  

 أعضاء حيق   ٦ عضواً، منهم    ٢٢وتضم اللجنة   . مطابقة ملبادئ باريس  
 عـضواً   ١٦و) ممثلو املؤسسات احلكومية  (هلم اإلدالء بآراء استشارية     

.  أعضاء ميثلون اجملتمع املدين    ٩هلم حق التصويت يف املداوالت، منهم       
وتتـوىل  . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٠ئة اجلديدة يف    وقد اسُتحدثت اهلي  

  .رئاستها السيدة إزويهو بوليت بادجو
  السياسات واالستراجتيات الوطنية

  التوعية والتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان
  -٦٥-٩٩ و-٢٤-٩٩ و-٢٣-٩٩ و-٢٢-٩٩ و-٢١-٩٩ و-١٩-٩٩ و-١٨-٩٩

املشاركة يف عملية األمم املتحدة يف كوت       
فوار املتعلقة بواليتها يف هـذا اجملـال؛        دي

وإعداد برامج وطنية للتثقيـف يف جمـال        
حقوق اإلنسان بوجه عـام، واحلقـوق       
األساسية للمرأة والطفل والفئات الضعيفة     
األخرى بوجه خاص، تستهدف املوظفني     

اعتمدت احلكومة من خالل الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان سياسات           قيد التنفيذ
حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها عن طريق التوعية والتثقيف ومكافحة  

ويتجلى ذلك يف احللقات الدراسـية املتعلقـة        . اإلفالت من العقاب  
تـشرين  (بتعزيز قدرات القـوات العـسكرية وشـبه العـسكرية           

وجهات االتصال املعنية ) ٢٠١٢سبتمرب / وأيلول٢٠١١أكتوبر /لاألو
 ٢٠١٢مارس  /آذار(حبقوق اإلنسان يف الوزارات واملؤسسات العامة       
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وأفراد قوات األمن وموظفي الـسجون      
واجلهاز القضائي، وضـمان مـساءلتهم      

  .نتهاكاتالكاملة عن أية ا

وإدراج مادة التثقيـف حبقـوق اإلنـسان        ) ٢٠١٢سبتمرب  /وأيلول
 ٢٠١٣-٢٠١٢واملواطنة يف النظام التعليمي منذ بدء العام الدراسي         

تثقيف حبقوق اإلنسان واملواطنة يف املعهد      وتدريب املدربني يف جمال ال    
التربوي الوطين للتعليم التقين واملهين واملعهد الوطين العـايل للفنـون           

    . والعمل الثقايف
  الصكوك والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -٢

  -١٠٨-٩٩ و-١٠٧-٩٩ و-١٠٥-٩٩ و-١٠٤-٩٩ و-٢٦-٩٩و -٢٥-٩٩

عاهدات األمم  تعزيز التعاون مع هيئات م    
املتحدة باالتفاق على جداول زمنية لتقدمي      
التقارير املتأخرة عن موعـدها، وعنـد       
االقتضاء، حتديد االحتياجات للمـساعدة     
على حتقيق تلك الغاية، ومكافحة اإلجرام      
والعنف اجلنسي واالجتار باألطفال وفقـاً      

  .للمعايري الدولية

  

امع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث     تقدمي التقرير األويل والتقرير اجل      منفذة
سـبتمرب  / أيلول ٧إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف          

  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤ وعرضه جبنيف يف ٢٠١٠

تقدمي التقرير األويل والتقارير الدورية اجملمعة إىل اللجنة املعنية حبقوق          
  .٢٠١٣مارس / آذار١٩اإلنسان يف 

قامت الدولة، بغية إظهار حسن نيتها يف التعاون مع آليات          : مالحظة
ديفوار طرفاً فيها، بتقـدمي      رصد وتنفيذ الصكوك اليت تكون كوت     

إىل ) ٢٠١٢ إىل   ١٩٩٢(تقريرها األويل وتقاريرها الدورية اجملمعـة       
. ٢٠١٢يونيه  /اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف حزيران      

 أثناء انعقاد الدورة الثانية واخلمسني هلذه املؤسسة يـومي          وُعرض التقرير 
  .ديفوار سوكرو بكوت يف يامو٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٢ و١١

ديفوار الدعم يف جماالت     خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقت كوت       منفذة   .طلب املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل
تعددي األطراف والثنـائيني، مثـل      خمتلفة من العديد من الشركاء امل     

صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل وبرنامج      : منظومة األمم املتحدة  
ديفوار ومنظمة   األمم املتحدة اإلمنائي وعملية األمم املتحدة يف كوت       

ومنظمة الصحة العاملية وصندوق    ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
، ومـا إىل    )الطرق(مي للتنمية   األمم املتحدة للسكان والبنك اإلسال    

ذلك، واالحتاد األورويب ومصرف التنمية األفريقي واملفوضية السامية        
واملنظمة الدولية للفرنكفونيـة    ) تسجيل الوالدات (لشؤون الالجئني   

  .  إخلواملمثليات) تعزيز القدرات(
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      االستعراض الدوري الشامل

  -١٠٠-٩٩ و-٩٩-٩٩و -١٠٣-٩٩ و-١٠٢-٩٩ و-١٠١-٩٩ و-٩٨-٩٩ و-٩٧-٩٩

مواصلة التعاون الوثيق مع خمتلف أصحاب    
املصلحة واملنظمات غري احلكومية ووضع     

  .فيذ برنامج وطين لتطبيق التوصياتوتن

كما أُشري سابقاً، أُنشئ إطار لتبادل املعلومات بني اجملتمـع املـدين              منفذة
 والوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان من خالل جلنة ملتابعـة توصـيات          

وحتظى هذه اللجنة بدعم الوزارة فيمـا       . االستعراض الدوري الشامل  
  . يتعلق بالسعي للحصول على التمويل وتنظيم األنشطة

وإضافة إىل ذلك، فإن الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان متثل احلكومـة           
بصورة منتظمة يف مجيع أنشطة اجملتمع املدين املرتبطـة باالسـتعراض          

  . الدوري الشامل

املساعدة التقنية واملالية من اجملتمـع      طلب  
سيما أجهزة األمم املتحـدة      الدويل، وال 

وبراجمها، ألغراض متابعـة االسـتعراض      
  . الدوري الشامل

متابعـة  (ديفوار يف إطار االستعراض الدوري الـشامل         تلقت كوت   منفذة
سيما من خالل خمتلـف      دعم اجملتمع الدويل، وال   ) وتنفيذ التوصيات 

ديفـوار   م الذي تقدمه عملية األمم املتحدة يف كـوت         الدع أشكال
واملنظمة الدولية للفرنكفونية ومساعدة املنظمـات غـري احلكوميـة          
الدولية، مثل الدائرة الدولية حلقوق اإلنسان فضالً عن مسامهة شبكة          

  .إكيتاس

      حالة التوقيع والتصديق 

الربوتوكول امللحق بامليثـاق األفريقـي      
الـشعوب واملتعلـق    حلقوق اإلنسان و  

  حبقوق املرأة يف أفريقيا
١-١٠١-  

أحيط علماً 
  )١(بالتوصية
  منفذة 

  .٢٠١٢مارس / على هذا الصك يف آذارُصدق

  نظام روما األساسي
- ٥- ١٠١ و - ٤- ١٠١ و - ٣- ١٠١

 -١٦-١٠١ و-١-١٠١و -٦-١٠١و

أُحيط علماً 
  بالتوصيات

  منفذة

  .٢٠١٣يناير /ُصدق على هذا الصك يف كانون الثاين

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    
  التعذيب
 -٩-١٠١ و-٨-١٠١ و-٧-١٠١

  -١٦-١٠١ و-١٠-١٠١و

أُحيط علماً 
  بالتوصيات
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  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  -١٦-١٠١ و-١٠-١٠١

أُحيط علماً 
  بالتوصيتني
  منفذتان

 املتعلـق   ٢٠١٣يوليـه   / متوز ٣٠ الصادر يف    539-2013 املرسوم رقم   
  يق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  بالتصد

الربوتوكوالت امللحقة بالعهد الـدويل     
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -١٦-١٠١ و-١١-١٠١

أُحيط علماً 
  بالتوصيتني
  منفذتان

ديفوار دولة من الدول اليت ألغـت عقوبـة اإلعـدام             تعترب كوت 
  . توروعقوبة اإلعدام حمظورة مبوجب الدس. بالقانون

  .١٩٩٧مارس / آذار٥ُصدق على الربوتوكول األول يف 
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد     
الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
١١-١٠١-  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     
  من االختفاء القسري

  -١٧-١٠١ و-١٢-١٠١

أُحيط علماً 
  بالتوصية
  غري منفذة

  
أُحيط علماً 
  بالتوصيتني
  غري منفذتني

  

الربوتوكوالت االختيارية التفاقية حقوق    
  الطفل
-١٠١ و -١٤-١٠١ و -١٣-١٠١
  -١٩-١٠١ و-١٦-١٠١ و-١٥

أحيط علماً 
  بالتوصيات

  منفذة

 املتعلـق   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٧ الصادر يف    220-2011 املرسوم رقم   
قوق الطفل بشأن بيع    بالتصديق على الربتوكول االختياري التفاقية ح     

األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة ونـشر            
  . الربوتوكول

 على الربوتوكـول االختيـاري      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٧التصديق يف   
  . بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
   العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

١٣-١٠١-  

أحيط علماً 
  بالتوصية
  غري منفذة

  

اتفاقية بشأن وضع األشخاص عـدميي      
  اجلنسية 
-٢٠-١٠١ و-١٧-١٠١ و-١٣-١٠١

  -٢١-١٠١و

 املتعلـق   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣ الصادر يف    650-2013املرسوم رقم     منفذة
 على االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، املوقعة    بالتصديق

   يف نيويورك١٩٥٤سبتمرب /ل أيلو٢٨يف 
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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
  ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري 

  -٢٢-١٠١ و-٢-١٠١

أُحيط علماً 
  بالتوصيتني

  منفذتان

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠االنضمام إىل الربوتوكول يف 

منح صالحيات التحقيق للجنة الوطنيـة      
اليت  واألطفال   ملكافحة العنف ضد النساء   

  ٢٠٠٠أُنشئت يف عام 
٢٣-١٠١-  

أُحيط علماً 
  بالتوصية

  

      التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية

السماح للمدعي العام للمحكمة اجلنائيـة   
ديفـوار   الدولية بالقيام ببعثة يف كـوت     

 من مكتب املدعي العـام      فريقوالسماح ل 
للمحكمة اجلنائية الدولية بإجراء حتقيقات     

 اليت ارُتكبت يف البلـد بعـد        فعالأليف ا 
  ٢٠٠٢سبتمرب /أحداث أيلول

  -٣٤-١٠١ و-٣٣-١٠١

أُحيط علماً 
  بالتوصيتني

ديفــوار مبوقفهــا الــذي يظهــر يف الوثيقــة  تتمــسك كــوت
A/HRC/13/9/Add./Rev.1        وتظل حريصة على حتليل طلبات الزيـارة 

  )٣٤ و٣٣التوصيتان (

  ونظام العدالة والشفافية ومكافحة الفساد واإلفالت من العقابالدميقراطية واالنتخابات (احلوكمة   -٣

  نظام العدالة 

  -٦٩-٩٩ و-٦٨-٩٩ و-٦٧-٩٩ و-٦٦-٩٩ و-٦٤-٩٩ و-٦٣-٩٩ و-٥-٩٩ و-٤-٩٩

اإلسراع يف تنفيذ قانون العقارات الريفية      
واختاذ التدابري الالزمة لضمان التعريف به 

 بـشأن   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣ الصادر يف    655-2013القانون رقم     منفذة
املهلة املمنوحة إلثبات احلقوق العرفية على األراضي املشمولة بالنظام         

 ٢٣ الـصادر يف     750-98 من القانون رقـم      ٦العريف واملعدل للمادة    
 املتعلق بنظام العقارات الريفية بالصيغة      ١٩٩٨ديسمرب  /كانون األول 

. ٢٠٠٤أغسطس / آب١٤ الصادر يف  412-2004املعدلة بالقانون رقم 
وتلتزم احلكومة من خالل هذا احلكم اجلديد بإجياد حل على النحـو            

وُتوفد يف الوقت احلاضر    . الواجب للمشاكل املتعلقة بالعقارات الريفية    
سيما البعثات اليت يقوم هبا النواب من أجـل    بعثات إىل السكان، وال   

ن حيـازة   وقد ُوضع برنامج وطين لضما    . توضيح تنفيذ هذا القانون   
  .العقارات الريفية



A/HRC/WG.6/19/CIV/1 

17 GE.14-10736 

 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

وضع اللمسات األخرية على اإلصالحات     
سيما اإلصالحات   التشريعية اجلارية، وال  

املتعلقة بقانون األسرة والقانون اجلنـائي      
وتعزيز فعالية  . وقانون اإلجراءات اجلنائية  

النظام القضائي وحتسني وصول املواطنني     
ين العدالة وتعزيز وتنسيق اإلطار القانو     إىل

   .حلماية الطفل

 املتعلق ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٥ الصادر يف 33-2013القانون رقم   منفذة
 من القانون رقم    ٦٧ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨ وتعديل املواد    ٥٣بإلغاء املادة   

 املتعلق بـالزواج    ١٩٦٤أكتوبر  / تشرين األول  ٧ الصادر يف    64-375
 ١٩٨٣س  أغـسط / آب ٢ الصادر يف    800-83واملعدل بالقانون رقم    

وينص القانون مبوجـب    . واخلاص بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة     
  .  على أن يشارك الزوج والزوجة يف تدبري أمور األسرة٥٨املادة 

تتوىل جلنة خرباء النظر يف إجراء إصالح يف القانون اجلنائي وقـانون            
اإلجراءات اجلنائية جلعلهما مطابقني لألحكام الواردة يف الـصكوك         

  .ولية ذات الصلة املصدق عليهاالد

االلتزام بوضع اإلجراءات القضائية الـيت   
تكفل حقوق املتهمني بارتكاب جـرائم     

  . واملقدمني إىل احملاكمة

ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على مهل حمددة لالحتجاز يف املسائل            قيد التنفيذ
يـة عـشر    أال تتجاوز مثان  (واجلرمية  ) أال تتجاوز ستة أشهر   (اجلنحية  
و يفرج تلقائياً عن املتهمني عندما تتجاوز فترات االحتجـاز          ). شهراً

  ). ١٣٩ و١٣٨املادتان . (املهلة احملددة

حتسني الوصول إىل العدالة ملواطنيها مـن       
خالل مراجعة إجراءات تقدمي املـساعدة      

  .القضائية وإنشاء حماكم جديدة

وقـد  . دة القـضائية  جتري عملية إصالحية لتقريب خدمات املساع       منفذة
 وهناك عشر حماكم    ٢٠١٣يف عام   ) إيسيا وغيغلو (افُتتحت حمكمتان   
  . أخرى قيد اإلنشاء

إنشاء نظام لقضاء األحداث يضمن محاية      
  .حقوق القُّصر

ديفوار باحلماية القضائية من خـالل إنـشاء         يتمتع القاصر يف كوت     قيد التنفيذ
ال وحمكمة اجلنايات   قاضي األطفال وحمكمة األطف   (حماكم متخصصة   

ويوجد يف مجيع احملاكم وفروع احملـاكم قـاض لألطفـال       ). للقّصر
وحمكمة لألطفال ولدى مجيع احملاكم معلمون يف إصالحيات األحداث 
مكلفون بتقدمي املساعدة إىل القصر من أجل إعادة إدماجهم، ويعملون 

  .مبساعدة األخصائيني االجتماعيني

٣١-١٠١-      

يعي للقضاء ونظام السجون اإلصالح التشر
القدرات يف جمال إقامـة العـدل        وتعزيز

والشفافية والوصول إىل العدالـة جلميـع       
ديفوار دون متييز على أساس  سكان كوت

  .املوارد

وخيضع القضاة للتدريب يف جمال إصدار أحكام . العدالة متاحة للجميع  منفذة
يع أحناء اإلقلـيم  وتعمل احملاكم على خري ما يرام يف مج   . عادلة ونزيهة 

بتمويل من وكالة " بروجوستيس"وجيري تنفيذ برنامج يسمى    . الوطين
الواليات املتحدة للتنمية الدولية، ويتيح هذا الربنامج للسكان احملرومني 

  . احلصول على املساعدة القانونية والقضائية يف مجيع أحناء اإلقليم
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      اإلفالت من العقاب

   -٧١-٩٩ و-٧٠-٩٩و -٦-٩٩ و-٣٣-٩٩ و-٣٢-٩٩

مكافحة ظاهرة اإلعـدام بـإجراءات      
  .موجزة

أحيط علماً 
  بالتوصيات

  منفذة

اختذت الدولة تدابري أمنية حلماية السكان بزيادة عدد وحدات الشرطة       
وإضافة إىل ذلك، شرعت الدولة يف      . وتعزيز مراقبة الرجال املسلحني   

ـ          . سكريةنزع األسلحة من اجملموعات وامليليشيات وضم عناصـر ع
  . وتسري شؤون العدالة من جديد يف مجيع أحناء اإلقليم

 ٢٠ الصادر يف    176-2011إنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق باملرسوم رقم         منفذة   .مكافحة اإلفالت من العقاب
األمـر رقـم   ( والوحـدة اخلاصـة للتحقيـق      ٢٠١١يوليـه   /متوز

020/MEMJ/DSJRH/MEF    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٤ الصادر يف( 
الذي يرمي إىل البحث عن مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان والعثور          

 ٨وقد قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق تقريرهـا يف       . عليهم ومعاقبتهم 
. وبدأت اآلن إجراءات التحقيقات القـضائية     . ٢٠١٢أغسطس  /آب

ومتول الدولة عمليات استخراج اجلثث لدعم توثيق انتهاكات حقوق         
 وإدانات حبق بعـض املـسؤولني عـن         وصدرت أحكام . اإلنسان

ومن األمثلة  . انتهاكات حقوق اإلنسان الذين ضبطوا باجلرم املشهود      
على رغبة الدولة يف مكافحة اإلفالت من العقاب ُيشار إىل اإلدانة اليت 
صدرت مؤخراً حبق قائد القوات اجلمهورية لكوت ديفوار يف فافوا مع 

ل والتواطؤ على القتل وتـسليم      إثنني من رفاقه يف السالح بتهمة القت      
الرئيس السابق لوران غباغبو إىل احملكمة اجلنائية الدولية واعتقال قائد          

  .٢٠١٣مايو / أيار١٨املليشيا أمادي ويرميي يف 

٣٢-١٠١-      
 اخلطرية حلقـوق    االنتهاكاتالتحقيق يف   

 أثناء القتال يف الفترة     وقعتاإلنسان اليت   
  .مرتكبيها ومقاضاة ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 علماً أحيط
  بالتوصية
  منفذة

 وحقوق اإلنسان واحلريات العامة حتقيقـاً غـري         العدلأجرت وزارة   
  .  وُنشرت نتائج التحقيققضائي

      االنتخابات
  -٧٧-٩٩ و-٧٦-٩٩ و-٧٥-٩٩ و-٧٤-٩٩

 الرئاسـية   االنتخابـات  اتـسام ضمان  
احلريــة واالنفتــاح بطــابع املــستقبلية 
ة االنتخابية   والتعاون مع اللجن   ،والشفافية
  .املستقلة

وعلى الرغم من الغياب املتعلقة بإجياد خمرج لألزمة،  االنتخابات جرت  
 الشعبية اإليفوارية، فقد جرت االنتخابات التـشريعية        للجبهةالرمسي  

 ما عدا االنتخابات    ،واإلقليمية وانتخابات البلدية عموماً بشكل جيد     
  .الرئاسية
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       والسياسيةاملدنيةاحلقوق   -٤

       االحتجازوأوضاعسلب احلرية 

  -٥٧-٩٩ و-٥٦-٩٩ و-٥٥-٩٩ و-٥٤-٩٩ و-٥٣-٩٩ و-٥٢-٩٩
  . ُعني قاض مكلف بتنفيذ العقوبات يف كل حمكمة من احملاكم االبتدائية  منفذة  .االحتجاز أوضاعحتسني 

 فرنكاً  ١٦٠ارتفعت قيمة الوجبة الغذائية احملددة للسجني يف اليوم من          
 الـسجون وأمـاكن      بعض وأُعيد إصالح .  اليوم  فرنكاً يف  ٤٢٠إىل  

بفضل برنامج الطوارئ الرئاسي ومشاريع ) الشرطة والدرك(االحتجاز 
 ١٠ومن املقرر بناء    . الوكالة األملانية للتعاون الدويل واالحتاد األورويب     

 مكـان   ٥٠٠ و ٣٠٠ة استيعابية تتراوح ما بني      سجون جديدة بطاق  
  .وفقاً للمعايري الدولية

وأُعيد تأهيل وجتهيز مركز مراقبة     .  ممرضون يف مجيع السجون    ويعمل
  .القُصر التابع لسجن وإصالحية أبيدجان

التحقيق يف حاالت الوفاة أثناء االحتجاز      
  . عنها إىل العدالةاملسؤولنيوتقدمي 

  .ختضع كل حالة وفاة مثبتة أثناء االحتجاز لتحقيق قضائي  منفذة 

مـاكن   أ  يف والرجال والنساءفصل القصر   
  .االحتجاز

أبيدجان ( بأجنحة منفصلة للقصر والنساء والرجال       جمهزة  السجون أغلبية   منفذة جزئياً 
  ). ودابو وأبواسو وبسام وأغبوفيل وما إىل ذلك

حاالت احتجاز تعسفي خالل أزمة ما بعد       حدوث   وعلى الرغم من      قيد التنفيذ   . التعسفياالحتجاز حلاالتوضع حد 
أن هذه احلاالت تتقلص بصورة متزايـدة       جيدر بالذكر   االنتخابات،  

بسبب فتح احملاكم واستعادة االنضباط داخل قوات حفـظ النظـام           
وقد أسهم إنشاء إدارة للحمايـة يف وزارة        . بفضل التدريبات العديدة  

حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف خفض عدد حاالت االحتجـاز          
  .التعسفي

      املساواة وعدم التمييز 
  -٣٠-٩٩ و-٢٩-٩٩ و-٢٨-٩٩ و-٢٧-٩٩

 إعالمية ترمي محالتإصالح الربامج وبدء 
إىل تعزيــز التــسامح واحتــرام مجيــع 

 احلق يف اخلـصوصية     وضماناألشخاص  
  .واحلق يف عدم التمييز

. أُعدت برامج تلفزيونية وإذاعية وُبثت يف مجيع أحناء اإلقليم الـوطين            منفذة
. ناطق الكربى الريفية واحلضرية   ووضعت لوحات إعالنية يف مجيع امل     

وُنظمت محالت جمتمعية بـدعم مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف            
ديفوار ونستله وسفارة الواليات املتحدة األمريكية والدولة من         كوت

خالل اللجنة الوطنية لإلشراف على أعمال مكافحة االجتار باألطفال         
.ىل دومينيك واتاراواستغالهلم وعمل األطفال اليت تترأسها السيدة األو
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لى مجيع أشكال التمييـز ضـد       القضاء ع 
  .املرأة

 ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٥ الصادر يف    33-2013ينص القانون رقم      منفذة جزئياً 
املتعلق بالزواج على أن املسؤولية األبوية تقع على عاتق املرأة والرجل           

  .متييزياً وقد أُلغي مفهوم رب األسرة ألنه ُيعترب. بصورة مشتركة

وتستمر . وُينظر يف مشروع قانون يتعلق بتحسني معدل متثيل املرأة        
  . اجلهود يف هذا اجملال

مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي      
  .اجلنسانيةواهلوية 

ديفوار مينع العالقات الـيت متـارس        ال يوجد حكم قانوين يف كوت       غري منفذة
تقبل إضفاء  ال ميكن أن    ليات  ومع ذلك فإن العق   . بالتراضي بني بالغني  

.الصفة الرمسية على العالقات اليت متارس بني أشخاص من جنس واحد

. ديفوار على محاية النساء واألطفـال واملعـوقني        تنص قوانني كوت    منفذة   . واملعوقنيواألطفالمحاية النساء 
. وتبذل الوزارات جهودها لتحسني ظروفهم من خالل برامج حمددة        

على أسـاس نـوع اجلـنس       القائم  لوطين ملكافحة العنف    الربنامج ا (
 واللجنة الوطنية لإلشراف علـى      ،والقانون الذي حيظر ختان اإلناث    

أعمال مكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم وعمل األطفال والقانون        
  ). يف املواد اإلباحية وما إىل ذلك،الذي حيظر استغالل األطفال

٢٨-١٠١-      

 للقـضاء علـى     عملية وضع برامج توعية  
 اجلنـسانية    على أساس اهلويـة    القائم التمييز
  . وضمان احترام اخلصوصيةاجلنسيوامليل 

    غري مقبولة

      الرأي/حرية التعبري

٧٣-٩٩-      

التحقيق يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة     
نـسان   حقـوق اإل   عـن  املدافعنيضد  

  .والصحفيني ومقاضاة مرتكبيها

دريه حالياً التحقيق يف اختفاء الصحفي الفرنسي الكندي غي أن        جيري    قيد التنفيذ
 الفرنسية مع مثيلتها اإليفوارية على حنو       وتتعاون أجهزة القضاء  . كيفر

أي مدافع عن حقوق اإلنـسان      يتعرض  ومل  . وثيق بشأن هذه املسألة   
واألهم من ذلك أنه قد     . ، بوصفه هذا، للمضايقة   وصحفي حىت اآلن  

 ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤ يهدف إىل محايتهم يف      اعتمد مشروع قانون  
  . يف جملس الوزراء
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    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -٥

    احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق

    التوزيع العادل للثروة 

٣١-٩٩-    
 لثروة البلد من أجل     العادلضمان التوزيع   

معاجلة أية اختالالت للتوازن داخل اإلقليم      
  .فيما بني األقاليمو

إنشاء الربنامج الوطين للتنمية هو استجابة على املديني املتوسط والطويل            قيد التنفيذ
وعلى املدى القصري، أتاح برنـامج      . ملسائل اختالالت التوازن اإلقليمية   

الطوارئ الرئاسي إجياد حلول فورية للمشاكل اخلطرية اليت يواجههـا          
 مدينـة بونـا بالـشبكة املائيـة         وكمثال على ذلك، ربط   . (السكان

والكهربائية وترميم شبكة الطرقات وإعادة إصـالح املستـشفيات يف          
        ).املناطق الوسطى والشمالية والغربية سابقاً إخل

      مكافحة الفقر والبطالة

  -٩٤-٩٩ و-٩٠-٩٩ و-٨٩-٩٩ و-٨٨-٩٩ و-٨١-٩٩ و-٨٠-٩٩ و-١٣-٩٩
ـ       ر تعزيز سيادة القانون والقضاء على الفق

والبطالة ووضع اسـتراتيجيات وبـرامج      
  .ئية أكثر فعاليةإمنا

احلد من الفقر وخلـق فـرص العمـل،         
سيما للشباب واألشـخاص الـذين       وال

  .يعيشون يف املناطق الريفية

يف إطار القضاء على الفقر والتطّلع إىل التنمية، وضعت كوت ديفوار             قيد التنفيذ
عمالً هبـذه اخلطـة،     و. ٢٠١٥-٢٠١٢خطة وطنية للتنمية للفترة     

أُنشئت عدة برامج ناشطة يف سوق العمل، منها منتـدى اخلـدمات            
وفيمـا يتعلـق    ). بـروديج (وبرنامج اختاذ مبادرات خلق الوظائف      

بتوظيف الشباب حاملي الشهادات، بذلت احلكومة جهوداً هامة على         
 ٤ ٥٣٥(ويشمل ذلك   .  شخصاً ٨ ٤٣٥صعيد امليزانية لتوظيف حنو     

ويتيح . يف قطاع الصحة)  شخص٣ ٩٠٠(طاع التعليم ويف ق) شخصاً
ذلك حتسني املؤشرات االجتماعية للتنمية املتعلقة بتحقيق األهـداف         

ونفَّذت كوت ديفوار أيضاً بدعم من شركائها خالل        . اإلمنائية لأللفية 
 مشاريع خمتلفة أتاحت إدماج أو إعادة إدماج        ٢٠١١-٢٠٠٩الفترة  
ة خاصة، مبشروع املساعدة يف املرحلـة       ويتعلق األمر، بصف  . الشباب

الالحقة للرتاع وهيئة التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج، وبرنامج 
وهناك أيضاً مشروع األعمال اليت تتطلب يداً       . اخلدمة املدنية الوطنية  

وإضافة إىل ذلك، بدأت الدولة يف إطار الشراكة بـني          . عاملة كثيفة 
انوفيل املتعلق بإنـشاء تعاونيـات      القطاعني العام واخلاص مشروع ي    

 ٦٠ ٠٠٠وسيولِّد هـذا املـشروع      . زراعية يف مقاطعة ياموسوكرو   
 وظيفة بشكل غري ٤٥ ٠٠٠ وظيفة بشكل مباشر و١٥ ٠٠٠(وظيفة 
  ).مباشر
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وإضافة إىل ذلك، تتوفر لبعض الوزارات، مثـل وزارة الـشباب               
  .اعتمادات للمساعدة على احلد من الفقر

 ٣٨ ٢٤١هذه املشاريع والربامج كلها إعادة إدمـاج        وقد أتاحت       
املقاتلون الـسابقون   ( االقتصادي   -شخصاً يف النسيج االجتماعي     

وإضافة إىل ذلك، ). لذايتواألعضاء السابقون يف جمموعات الدفاع ا
  . شاباً مدرباً من املعرضني للخطر أن ُيعاد إدماجهم٧ ٥٨٤ ينتظر

يباً احلد األدىن املكفول لألجـر      ويف الوقت احلاضر، تضاعف تقر        
 فرنك من   ٦٠ ٠٠٠ إىل   ٣٦ ٦٠٧املشترك بني املهن إذ ارتفع من       
  .فرنكات اجلماعة املالية األفريقية

وقد اُتخذت مبادرة ثالثية ترمي إىل وضع قانون جديـد للعمـل                
هبدف احلد من انعدام األمن الوظيفي وتوفري التقدم الوظيفي للعامل     

ملزايا الضريبية للشركات اليت توفّر التـدريب يف        حبسب الفئات وا  
  . جمال توظيف حاملي الشهادات اجلُدد

حتسني إمكانية احلصول على اخلدمات     
  االجتماعية 

فيما يتعلق بإمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعيـة، اسـتهلت            قيد التنفيذ
ألطفال  ديفوار سياسات لتوفري الرعاية اجملانية للنساء احلوامل وا        كوت

وللتصدي ألزمة املدرسـة، أُنـشئت   . من سن الوالدة وحىت اخلامسة    
  .صفوف عديدة وجرى تعيني اآلالف من املدرسني

وعلى سبيل املثال، شهد املعّدل اإلمجايل لاللتحاق باملدرسة خالل     
 حتـّسناً   ٢٠١٢-٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة املمتدة من    

  .سهابزيادة تبلغ حنو مخس نقاط للفترة نف
سيما  مع الدويل يف مجيع اجملاالت، وال     تتعاون كوت ديفوار مع اجملت      ُمنفَّذة  التعاون مع اجملتمع الدويل

مع منظومة األمم املتحدة، أي صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل      
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار    

ومنظمة الصحة العاملية   ) اليونيسيف(ولة  ومنظمة األمم املتحدة للطف   
) الطرق(وصندوق األمم املتحدة للسكان والبنك اإلسالمي للتنمية        

وما إىل ذلك وأيضاً مع االحتاد األورويب ومصرف التنمية األفريقـي           
واملمثليات، ) تسجيل الوالدات (واملفوضية السامية لشؤون الالجئني     

  .وما إىل ذلك

٣٩-١٠١-      
زيد من املـوارد للخطـط      ختصيص امل 

الوطنية اإلمنائية لـضمان أن ميـارس       
السكان على حنو أفضل أبسط حقوقهم      

  .االقتصادية واالجتماعية

أُحيط علماً 
  بالتوصية
  ُمنفذة

 يف حتسني ظـروف معيـشة       ٢٠١٢ُتستثمر أموال هامة منذ عام      
فرص العمل وبناء املدارس واملراكز الصحية والطرقـات        (السكان  
  ). مياه الشرب وما إىل ذلكوحفر آبار
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  التنمية املستدامة
٧٨-٩٩-  

وضع اسـتراتيجية وطنيـة للتنميـة       
  .املستدامة

 استراتيجية وطنيـة للتنميـة      ٢٠١١سبتمرب  /اعتمدت منذ أيلول    ُمنفَّذة
وقد كُلفت بتنفيذها املديرية العامـة      . املستدامة يف كوت ديفوار   

 ٣٠ الـصادر يف     432-2011للتنمية املستدامة املنشأة باملرسوم رقم      
 املتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنميـة       ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

-2013وميكن اإلشارة يف مجلة التدابري إىل املرسوم رقـم    . املستدامة

 املتعلق مبنع استخدام األكياس ٢٠١٣مايو / أيار٢٢ الصادر يف 327
ُتنظَّم حالياً  و. ٢٠١٤البالستيكية الذي سيدخل حيز النفاذ يف عام        

  .محالت توعية بشأن ذلك يف وسائط اإلعالم العامة

، ٢٠١٠يونيـه   / الذي ُعقد يف حزيران    ٢٠+ ويف أعقاب لقاء ريو       
ديفوار بعزم يف عملية التنمية املستدامة من خالل         شاركت كوت 

  :تعزيز االقتصاد األخضر ومبقتضى ذلك قامت مبا يلي

  تنظيم محالت تشجري؛  •    

  تأهيل الغابات املُصنَّفة املتضررة من األزمة؛إعادة   •

بدء إجالء السكان الذين يعيشون بصورة غـري مـشروعة يف             •
  الغابات املُصنَّفة؛

  .تعزيز املوظفني املكلفني حبماية الغابات  •
٧٩-٩٩-  

متابعة اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف     
  .املُحددة يف اإلعالن بشأن األلفية

م برنامج الطوارئ الرئاسي، عند تنفيذه، يف حتقيق األهـداف          ُيسه  قيد التنفيذ
الطرقات وتوفري املياه الصاحلة للشرب للجميـع       (اإلمنائية لأللفية   

  ).واملستشفيات، إخل
  احلق يف الصحة 

٨٦-٩٩، -٨٥-٩٩، -٨٤-٩٩، -٨٣-٩٩، -٨٢-٩٩-  
متابعة اجلهود املبذولة لتأمني حـصول      

  .لصحيةمجيع املواطنني على الرعاية ا
 بتحـسني فعاليـة     ٢٠١٣-٢٠٠٩تعهدت الدولة خالل الفترة       ُمنفَّذة 

  .وكفاءة النظام الصحي

واختذت الدولة إجراءات يف جمال تعزيز اإلطار املؤسسي للنظـام              
  .الصحي
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وصدر قرار  . ٢٠١١وأُعدَّت وثيقة السياسة الوطنية للصحة يف عام            
 املعين حبملة اإلسـراع يف      وزاري يقضي بإنشاء الفريق العامل التقين     

. ٢٠١٣يوليـه   / من وفيات األمهات يف أفريقيا اعتباراً من متوز        احلد
ويف أعقاب التقييم املتعلق بتقدمي الرعاية جماناً الذي أجري يف عـام            

الدولة تقدمي خدمات الصحة العامة جماناً لفئـات         ، أتاحت ٢٠١١
ة واألطفال من   ُمحددة هي النساء احلوامل وحاالت الوالدة القيصري      

  .سن الوالدة وحىت اخلامسة
وُوزِّعـت  . وُخفِّضت رسوم االستـشارة الطبيـة إىل النـصف            

الناموسيات املُعاجلة مببيدات احلشرات يف مجيع أحنـاء اإلقلـيم يف           
وتستمر هذه العملية مع النساء احلوامـل       . ٢٠١٢-٢٠١١الفترة  

دة وحـىت   والنساء اللوايت وضعن محلهن واألطفال من سن الـوال        
ولكي تتيح احلكومة ألغلبية اإليفواريني إمكانية االستفادة . اخلامسة

من القدرات التقنية للمستشفى اجلامعي فإهنا عملت على حتسينها         
وُتنظَّم حالياً محلة تتعلق    . لكي ُتجرى فيها عمليات زرع األعضاء     

وجيري يف بينجريفيل بناء مستشفى   . بعالج التهاب الكبد الفريوسي   
وقد صدر عـن    . خصص على وجه التحديد لألمهات واألطفال     ُم

 املرسوم املتعلق   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٧جملس الوزراء يف    
  .بإنشاء مركز وطين للوقاية ولعالج القصور الكلوي

 نقـص املناعـة     فريوسمواصلة مكافحة   
اإليدز لصاحل فئـات الـسكان      /البشرية

  . ه وتعاونالدويلالضعيفة بدعم اجملتمع 

 اخلطة الوطنية للتنمية الصحية وإطـار تـسريع حتقيـق           إعدادجيري    منفذة
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

 ولعـالج ومن الناحية التشغيلية جرى إصالح وجتهيز هيكلني للوقاية         
  . اإليدز يف بواكي ومان/فريوس نقص املناعة البشرية

 مـن   ااستفادو شاب، وقد    ١٠ ٠٠٠ومشلت أنشطة التوعية أكثر من      
اإليدز عن طريق مراكـز     /العناية يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية      

  . االستماع واملشورة وغريها من اهلياكل املنشأة من أجل الشباب
وفيما يتعلق بالوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، حـصل            

 كبري من النساء احلوامل املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة             عدد
 العكوسـة بفـضل دعـم    للفريوساتيدز على مضادات   اإل/البشرية
ولذلك، فإن نسبة املواقع املـشغلة يف جمـال         .  األمم املتحدة  منظومة

الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل بلغت 
  . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤٥
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  نوعية رعاية األشخاص املصابني بفريوس نقص      بتحسنيوفيما يتعلق   
أو املعرضني لإلصابة به وإمكانية حـصوهلم       /اإليدز و / البشرية املناعة

على الرعاية، تتعلق اإلجراءات املتخذة بتعزيز اإلطار املؤسسي مـع          
  اإليدز/ريوس نقص املناعة البشريةإعداد خطط وطنية لرعاية مرضى ف

وجيري اعتماد املشروع األويل لقانون محايـة حقـوق األشـخاص           
اإليدز أو املعرضني لإلصابة به،     /س نقص املناعة البشرية   املصابني بفريو 

اإليدز يف خطة حـاالت     /وإدراج عنصر فريوس نقص املناعة البشرية     
وقد اخنفض معدل انتشار فريوس نقـص املناعـة         . الطوارئ اإلنسانية 

 ). يف املائة٤حنو (البشرية إىل النصف بفضل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة 

٢٩-١٠١-      

 االحتياجات األساسية للفئات الـضعيفة      تلبية
عن طريق الربامج التعليمية، والقيام بأنـشطة       
الوقاية واملساعدة فيما يتعلق بفريوس نقـص       

  .اإليدز/ املناعة البشرية

أُحيط علماً 
  بالتوصية
  منفذة

اإليـدز  /يراعي الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       
  . ات الضعيفةأثناء التنفيذ مجيع الفئ

      النفايات السمية
٨٧-٩٩-      

التعاون مع مجيع اجلهات ذات الصلة، مبا       
يف ذلك منظمات اجملتمع املـدين علـى        

  .معاجلة مشاكل نقل النفايات السمية

وأتاحت هذه العملية اليت    . أُجريت عملية تطهري لبعض املواقع امللوثة       منفذة
 مدينـة أبيـدجان     قادها خرباء فرنسيون تنظيف جزء كـبري مـن        

ومع ذلك، ال تزال هناك بعض املناطق اليت تطرح مشاكل . والضواحي
وهي مناطق حتاول احلكومة تنظيفها بشكل كامل عن طريق املركـز           

  . اإليفواري ملكافحة التلوث

      احلق يف التعليم
      التعليم األساسي

      -٩٣-٩٩ و-٩٢-٩٩ و-٩١-٩٩
وتوسيع تعزيز التعليم للجميع بدون متييز      

نطاق التعليم االبتدائي جلميع األطفال يف      
املناطق الريفيـة ويف املنـاطق احلـضرية        
والقضاء على أوجه التفاوت بني الصبيان      

  . والبنات

 بتيسري إمكانية حصول    ٢٠١٣-٢٠٠٧تعهدت الدولة خالل الفترة       منفذة
اجلميع على التعليم من خالل تقدمي الكتب املدرسية جماناً يف مرحلـة            

وُيـضاف إىل ذلـك     . لتعليم االبتدائي وبناء قاعات تدريس جديدة     ا
اإلمكانية املتاحة لتسجيل األطفال يف سن الدراسة حـىت مـن دون            

  . شهادة ميالد اعتباراً من العام الدراسي اجلاري
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ويف جمال اإلصالح املؤسسي، أعادت احلكومة فرض ارتـداء الـزي           
ويهدف هـذا   . ٢٠١٢-٢٠١١املدرسي للتالميذ منذ العام الدراسي      

  . اإلصالح إىل احلد من التمييز االقتصادي واالجتماعي

    

ويف جمال زيادة إمكانية االلتحاق باملدرسة، تناولت اإلجراءات بصفة         
 قاعـة   ٤ ٤٧٨ولذلك، أُنشئت   . عامة بناء مدارس عامة وإصالحها    

 تلميـذ  ٢٢٣ ٩٠٠تدريس يف مجيع أحناء البالد مما أتـاح التحـاق       
  .٢٠١٢-٢٠١٠ة خالل الفترة باملدرس

، ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٨ووزعت احلكومة يف الفتـرة مـن عـام          
 كتاب مدرسي يف مواد احلساب واللغة الفرنسية والتربية         ٦ ٨٨٠ ٦٠٠

 جمموعة من األدوات املدرسية ممـا       ٥ ٧٦٢ ٣٣٤املدنية واألخالقية و  
ارس  يف املائة من الطالب املسجلني يف املـد        ٩٠يتيح لنسبة تزيد على     

وبدعم من وكاالت   . االبتدائية العامة االستفادة من سياسة التعليم اجملاين      
 مركزاً لرعاية صغار األطفال     ٢٦٠منظومة األمم املتحدة، جرى جتهيز      

 أقاليم، وحصلت   ٦باألفرشة واألدوات يف املناطق احلضرية والريفية يف        
  . مدرسة ابتدائية على األثاث املدرسي٧٥

 قاعة تـدريس يف املرحلـة       ١ ٥٠٠شرع يف بناء    وإضافة إىل ذلك،    
 ١٠٠ أخرى يف مرحلة ما قبل االلتحاق باملدرسـة و   ١٤٣االبتدائية و 

 قاعـة   ١ ٨٠٠ويف إطار اخلريطة الدراسية، تتاح      . مسكن للمدرسني 
 قاعة بفضل برنـامج ١ ٥٠٠وجيري بناء   . تدريس للمرحلة االبتدائية  

وقع أن يصبح مـا جمموعـه       ويف هناية املطاف، يت   . الطوارئ الرئاسي 
-٢٠١٢ قاعة تدريس جاهزة للعمل يف العـام الدراسـي           ٣ ٣٠٠
، بدأت الدولـة    ٢٠١٢-٢٠١١وفيما خيص العام الدراسي     . ٢٠١٣
 مـدرس   ٢ ٥٠٠ مدرس عـادي و    ٢ ٥٠٠( مدرس   ٥ ٠٠٠بتعيني  
 مدرس تعاقدي للمرحلـة     ٣ ٠٠٠وُيضاف إىل ذلك تعيني     ). مساعد
وتـود  .  مـدرس  ٨ ٠٠٠نت الدولة   ويف غضون عامني، عيّ   . الثانوية

 ٢٠١٤-٢٠١٣الدولة زيادة طاقاهتا االستيعابية هلذا العام الدراسـي         
  . عن طريق بناء ثانويات قريبة

، أُجريت دراسة تقييمية للمدارس الدينية اإلسالمية،       ٢٠١١ويف عام   
 مدرسة  ٤٣ مدرسة من بني     ٢٢وقد أتاحت هذه الدراسة ملا جمموعه       

. ضعت للتقييم اعتماد النظام الرمسي للتعليم الوطين      من املدارس اليت خ   
وأُعيد النظر يف متوسط درجة القبول جلعل شروط القبول يف الثانوية           

  . أكثر إنصافاً
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ويف عـام   . ديفوار ال يوجد تفاوت يف جمال تعليم الفتيات        ويف كوت 
  .  املائة يف٤٦، بلغت نسبة الفتيات يف املرحلة االبتدائية ٢٠١٢

  -٣٨-١٠١ و-٣٧-١٠١ و-٣٦-١٠١ و-٣٥-١٠١
اختاذ تدابري ملموسة جلعل التعليم االبتدائي      
إلزامياً وجمانياً بشكل فعلي وحتقيق هدف      

االبتدائي للجميع حبلول عام    تعميم التعليم   
٢٠١٥.  

أُحيط علماً 
  بالتوصيات

  منفذة

  .التعليم االبتدائي إلزامي وجماين
تعليم االبتدائي للجميع يف    ُتبذل جهود مستمرة لتحقيق هدف تعميم ال      

  .٢٠١٥مطلع عام 

      األسرة
٧٢-٩٩-      

 تـشرين   ٢١كما أُشري سـابقاً، ّصـوت الربملـان اإليفـواري يف              ُمنفَّذة  .تعزيز األسرة
 على نص قانون جديد يتعلق بتعديل القانون رقم      ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

  بـشأن الـزواج  ١٩٦٤أكتوبر / تشرين األول٧ الصادر يف  64-375
ملواءمة القانون اإليفواري مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          

  .١٩٩٥ضد املرأة اليت صدق عليها بلدنا يف عام 

 يف حتسني دخل املرأة     ٢٠١٣يتجلى تأثري القانون املتعلق بالزواج لعام         ُمنفَّذة  .حتسني وضع املرأة
ذا القانون،  ومبوجب ه . العاملة من خالل تنسيق ضريبة الدخل العامة      

وصار بإمكان الزوجة أن متارس حبرية      . أصبح للزوجني احلقوق نفسها   
ومبوجب هذا القانون، يتدبر الزوجـان شـؤون        . املهنة اليت ختتارها  

  . األسرة بصورة مشتركة ملصلحة األسرة واألطفال
ولتعزيز األسرة، جيري إعداد قانون يتعلـق بـاألحوال الشخـصية           

  .واألسرة

       معينةحقوق فئات  -٦
  حق املرأة واملنظور اجلنساين

 -٤٢-٩٩ و -٤١-٩٩ و -٤٠-٩٩ و -٣٩-٩٩ و -٣٨-٩٩ و -٣٧-٩٩ و -٣٦-٩٩ و -٣٥-٩٩ و -٣٤-٩٩
  -٥٠-٩٩ و-٤٩-٩٩ و-٤٨-٩٩ و-٤٧-٩٩ و-٤٦-٩٩ و-٤٥-٩٩ و-٤٤-٩٩ و-٤٣-٩٩و

إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضـد املـرأة         
ومحاية النساء والفتيـات مـن العنـف        

ل اجلنسيني ودعـم الـضحايا      واالستغال
ووضع حد لإلفالت من العقاب يف هـذا        

  .اخلصوص

والدليل علـى   . اخنرطت الدولة يف مكافحة حاالت العنف ضد املرأة         ُمنفَّذة جزئياً
ت على عدة اتفاقيات تتعلق باملساواة بـني اجلنـسني          ذلك أهنا صدق  

ومتكني املرأة وإتاحة الفرصة هلا الختاذ القرارات وقمع حاالت العنف          
وميكن اإلشارة إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع         . املرتكبة ضد املرأة  

أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق        
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 املبادرات/التدابري حالة التنفيذ  التوصيات

وضع الصيغة النهائية خلطة العمل الوطنية      
املتعلقة مبكافحة العنف اجلنسي وتـشويه      

  .األعضاء التناسلية األنثوية

  .  املتعلق حبقوق املرأة واملعتمد يف مابوتواإلنسان والشعوب
وعلى الصعيد الوطين، ُعزز مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الدستور 

 الذي حيظر أي شكل من أشكال       ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١الصادر يف   
  757-98وُيجرِّم القانون . العنف اجلسدي واملعنوي والتشويه والتحقري

 تشويه األعضاء التناسلية   ١٩٩٨سمرب  دي/ كانون األول  ٢٣الصادر يف   
 ٩وتطبيقاً هلذا القانون، فرضت حمكمة كاتيوال عقوبات على . األنثوية

  .نساء من اللوايت ميارسن اخلتان
وُوضعت استراتيجية وطنية للقضاء على ظاهرة الزواج املبكـر عـن           

 كـانون   ٢٣الـصادر يف    756-98طريق محالت التوعية وفقاً للقانون      
  . املتعلق بقمع الزواج القسري والزواج املبكر١٩٩٨رب ديسم/األول

٣٠-١٠١-      
مكافحة العنف املرتيل واجلنسي ضد النساء 
والفتيات وفقاً للمعايري الدوليـة املتعلقـة      

  .حبقوق اإلنسان

أُحيط علماً 
  بالتوصية
  ُمنفَّذة

كوت ديفوار هي أول بلد أفريقي اعتمد خطة عمل وطنية ملكافحـة            
يل واجلنسي ضد النساء والفتيات وذلك مبا يتفق مع املعايري          العنف املرت 

  .الدولية ذات الصلة

      حقوق الطفل

  -٥١-٩٩ و-٦١-٩٩ و-٦٠-٩٩ و-٥٩-٩٩ و-٥٨-٩٩ و-٢٠-٩٩
توفري احلماية لألطفال، مبا يشمل األيتـام       
واألطفال املعوقني، ومكافحة اسـترقاق     
األطفال واستغالل القّصر وإكراههم على     

القسري واالجتار باألطفال، وإتاحة    العمل  
اإلمكانية حلصول األطفال على التعلـيم      
والرعاية الصحية والتصدي ملشكلة أطفال     

  .الشوارع

، صدقت كوت ديفوار على الربوتوكولني      ٢٠١١سبتمرب  /منذ أيلول   ُمنفَّذة
  . االختياريني املتعلقني باتفاقية حقوق الطفل

يعمالن ألغراض مكافحة عمل    وعلى الصعيد الوطين، هناك هيكالن      
  : األطفال ومها

اللجنة املشتركة بني الوزارات ملكافحة االجتـار باألطفـال          •
 365-2011وقد أُنشئت هذه اللجنة باملرسوم رقم . واستغالهلم

، وتتمثل مهمتها   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣الصادر يف   
يف وضع برامج ومشاريع للقضاء علـى عمـل األطفـال           

 ضمان تنفيذها؛وتنسيقها و

اللجنة الوطنية لإلشراف على إجراءات مكافحة اسـترقاق         •
شئت هذه اللجنة وقد أُن. األطفال واستغالهلم وعمل األطفال

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ الصادر يف    366-2011 باملرسوم رقم 
٢٠١١.        
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قدمة مسامهة اجملتمع الدويل يف متابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات امل          -سابعاً  
  يف إطار االستعراض الدوري الشامل

 بفضل دعم منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـة الدوليـة            ،متكنت كوت ديفوار    -٤٣
للفرانكفونية والشركاء الثنائيني من تنفيذ بعض التوصيات، وال سيما التوصيات املتعلقة بإجياد     

قوق اإلنسان ومحايتـها    خمرج لألزمة والتعليم والصحة واألمن والقضاء على الفقر وتعزيز ح         
  . وما إىل ذلك

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -ثامناً  
لبدء اإلصالحات املناسبة اليت تتـيح إدراج       الداخلي  اسُتهلت عملية مواءمة القانون       -٤٤

  .أحكام املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنية
أو / الشامل، نظمـت كـوت ديفـوار و        ويف إطار توصيات االستعراض الدوري      -٤٥

  . أفضل املمارسات من وأاستضافت عدداً من األنشطة اليت ميكن أن تعترب من اإلجنازات 
وجيري إعداد جمموعتني من النصوص تتناوالن على التوايل الصكوك القانونية الدولية             -٤٦

 املنشورةة باجلنسية   املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها كوت ديفوار والنصوص املتعلق         
  .كوت ديفوارليف اجلريدة الرمسية 

وخضعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار لإلصالح لكي تكـون              -٤٧
القـانون  ( القـانوين إلنـشائها      مطابقة ملبادئ باريس، وال سيما من خالل تعزيز األساس        

مـن   و ،يد اسـتقالهلا  وتأك) ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١٣ الصادر يف    1132-2012 رقم
 التصويت   عضواً هلم حق   ١٦ مفوضني من اجملتمع املدين من بني        ٩ اليت تضم    تشكيلتهاخالل  

  . يف املداوالت
 أيام إقليمية حلقوق اإلنـسان يف       ٧ولزيادة توعية السكان حبقوق اإلنسان، ُنظمت         -٤٨

  .ودالواكوت ديفوار يف مدن كورهوغو ومان وغانوا وأدزويب وسان بيدرو وبواكي 
 الدورة الثانية واخلمسني    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول واستضافت كوت ديفوار يف       -٤٩

  . هلذه اللجنةوالشعوب والذكرى اخلامسة والعشرينللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
 اإلعالن الرمسي الذي يسمح     ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٩وسُتصدر كوت ديفوار يف       -٥٠

عندما تنتهك الدولة   اإلنسان والشعوب    احملكمة األفريقية حلقوق     لشعبها باللجوء مباشرة إىل   
  . حقوق الشعب

  : وقدمت كوت ديفوار التقارير التالية  -٥١
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 إىل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أثناء انعقاد الـدورة  الثانيـة              اًتقرير •
 ؛ )٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول(واخلمسني 

 ؛ ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف  إىل اللجنة املعنيةاًتقرير •

 ).تقرير قيد االستعراض(الطفل  إىل جلنة حقوق اًتقرير •

   واملعوقاتالصعوبات  -تاسعاً  
ومعوقات موضوعية أثرت سـلباً علـى تنفيـذ         صعوبات  واجهت كوت ديفوار      -٥٢

  .التوصيات
  :احلد من الفقر  -٥٣

  . على املستويني احمللي والدويليف تعبئة املواردصعوبات  •
  :التمييز والعنف ضد النساء ومكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  -٥٤

  العوامل االجتماعية الثقافية؛  )أ(  
  تدين معدل الوعي بني السكان؛  )ب(  
  تدين معدل التمكني االقتصادي للمرأة؛  )ج(  
  ؛ة واملعينة من بني الوظائف العامةاملرأة يف الوظائف املنتخبتدين معدل متثيل   )د(  
   كافية بشأن احترام حقوق املرأة؛توعية الفاعلة عدم توعية األطراف  )ه(  
  .تدين معدل حمو األمية بني النساء  )و(  

  : االحتجازأوضاع  -٥٥
  عدم كفاية الوسائل اللوجستية واملالية؛  )أ(  
  عدم كفاية اإلطار املؤسسي واملعياري؛  )ب(  
  .ية التدريب املقدم إىل حرس السجون واألخصائيني االجتماعينيعدم كفا  )ج(  

  تأثري أزمة ما بعد االنتخابات على حالة حقوق اإلنسان  -عاشراً  

  سياق احلالة اخلاصة بأزمة ما بعد االنتخابات  -ألف  
كما أُشري سابقاً، كان ألزمة ما بعد االنتخابات تأثري سليب علـى حالـة حقـوق                  -٥٦

لواقع ظهرت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان بأشكال عدة، منها اإلعدام          ويف ا . اإلنسان
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 مما تسبب يف نزوح السكان وتدفق الالجئني إىل البلدان          ، وهدم املمتلكات  ،بإجراءات موجزة 
  .اجملاورة وزيادة الفقر

ـ               -٥٧ ة وتظهر املبادرات األخرية، مثل اجلولة اليت قام هبا رئيس اجلمعية الوطنية يف منطق
 ديفوار  موطن الرئيس السابق لوران غباغبو مرةً أخرى رغبة مجيع املكونات السياسية يف كوت            

  .يف متابعة عملية املصاحلة الوطنية

   لألزمةاحملرز يف الزخم املؤسسي إلجياد خمرجالتقدم   -باء  
 اندلعت مباشرة يف أعقاب االنتخابات الرئاسـية        بعد االنتخابات اليت   كان ألزمة ما    -٥٨

ومع ذلك، فقد التزم الرئيس اجلديد منـذ  . تأثري سليب على العملية العامة إلجياد خمرجٍ لألزمة    
  .٢٠٠٧توليه السلطة بتنفيذ األحكام ذات الصلة من اتفاق واغادوغو السياسي لعام 

 لكـي تتـاح     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول ولذلك، ُنظمت انتخابات النواب يف        -٥٩
ألن تؤدي دورها التام يف عملية إجياد خمرجٍ لألزمة وتنفيذ توصيات      الفرصة للسلطة التشريعية    
  . االستعراض الدوري الشامل

، أصدر رئيس اجلمهورية أمراً يقضي بدمج القوات املسلحة         ٢٠١١مارس  /آذارويف    -٦٠
  .الوطنية يف كوت ديفوار مع القوات املسلحة للقوات اجلديدة

املؤسـسات، مثـل اجمللـس االقتـصادي        وإضافة إىل ذلك، بدأ من جديد عمل          -٦١
بعد تعيني كبـار    العليا،  ستشارية  امل و ، واجمللس الدستوري  ، ووسيط اجلمهورية  ،واالجتماعي
  .مسؤوليها

ومنذ ذلك احلني، أُحرز تقدم كبري فيما يتعلق بالتعامل مع اآلثار الـسلبية لألزمـة                 -٦٢
دة النـازحني أو املـشردين      تفكيك احلواجز الفوضوية وفتح حوار اجتماعي وسياسي وعو       (

  ).داخلياً تدرجيياً ووقف جتميد أصول املوالني لغباغبو وما إىل ذلك
وباملثل، جتري مشاورات بني احلكومة واألحزاب السياسية لتهدئة املناخ االجتماعي            -٦٣

  . السياسي

  التجاوزات واالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان  -جيم  

  انتهاكات حقوق اإلنسان    
اإلنسان يف مرحلة أزمة ما بعـد  ميكن اإلشارة إىل حدوث انتهاكات عديدة حلقوق    -٦٤

 ١٥ إىل   ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣١ وال سيما يف الفترة املمتدة مـن         االنتخابات،
  . ٢٠١١مايو /أيار
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  اإلنساين الدويل انتهاكات القانون     

  جرائم احلرب    
 ملبدأ التمييز الذي يشترط علـى طـريف         أسفرت األزمة اإليفوارية عن انتهاك كبري       -٦٥

  . الرتاع التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني يف مجيع األوقات
وعلى خالف ما تنص عليه هذه القواعد، فقد كان السكان املـدنيون يف حـاالت         -٦٦

 الـيت ضـمت   "مسرية النساء"، تعرضت ٢٠١١مارس /آذار ٣ويف . كثرية هدفاً للهجمات  
 هلجمات بالذخائر احلية شنتها عناصـر       أنادور دبوبو  ملتقى الطرق مرأة على    ا ٣ ٠٠٠ حنو

وقبل أسـابيع   . وتسبب ذلك يف مقتل سبع نساء وشاب      . القوات اإليفوارية للدفاع واألمن   
سـقوط  يف   وعدة جتمعات سكنية يف األحياء لقصف تسبب         سياكا كوين تعرض سوق حي    

  .عشرات القتلى ومئات اجلرحى

  قية جنيفانتهاك اتفا    
اربة بإعدامات بإجراءات موجزة    قامت القوات املتح  خالل أزمة ما بعد االنتخابات،        -٦٧

  . من اتفاقية جنيف٣ وهو ما ينتهك املادة ،للمدنيني

  اجلرائم ضد اإلنسانية    
يف إطار أزمة ما بعد االنتخابات، تعـرض املـدنيون للعديـد مـن التجـاوزات                  -٦٨

عام، مل تسع   وبوجه  . متهم البدنية وملعاملة غري إنسانية ومهينة     واالعتداءات على حياهتم وسال   
 انتهاكات القواعـد املتعلقـة      إىل احلفاظ على حياة املقاتلني واستمرت     املتخاصمة  األطراف  

  .باملبدأ اإلنساين

  االنتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان    
مل يسبق هلا مثيل    أسفرت حالة األزمة عن نزوح السكان وتدفق الالجئني إىل درجة             -٦٩

وُيشار إىل أن انتهاكات حقوق اإلنـسان     . سواء أكان ذلك داخل البلد أم يف الدول اجملاورة        
املثبتة يف إطار أزمة ما بعد االنتخابات تشكل انتهاكاً حقيقياً للتمتع           اإلنساين  والقانون الدويل   

  .حبقوق اإلنسان يف كوت ديفوار

  اللتزاماتاألولويات واملبادرات وا -حادي عشر
ظلت كوت ديفوار تواجه صعوبات خالل السنوات األربع املاضية يف إطار اجلهود              -٧٠

املبذولة للتصدي لألزمة واستعادة سيادة القانون والنجاح يف عملية املصاحلة الوطنية ويف هناية             
تمعـةً  وكان هلذه العناصر جم   .  واالجتماعية والثقافية  املطاف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية    
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ويف ضوء ما تقدم، جرى حتديد األولويات واملبادرات        . آثار معوقة على دينامية انتعاش البلد     
 أرض الواقع يف    أدناه للتصدي للتحديات واملعوقات وحتسني احلالة على      وااللتزامات الواردة   

  .جمال حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار

  األولويات  -ألف  

   السالمتوطيد  -١  
 وتدريب  ، وإصالح اللجنة املكلفة باالنتخابات    ،التعداد(بات املقبلة   التحضري لالنتخا  •

 ؛)األحزاب السياسية إخل

تدريب رجال األمن وجتهيز قوات حفظ النظام ومتابعة إعادة إدمـاج           (تعزيز األمن    •
  ).املقاتلني السابقني إخل

  تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات  -٢  
  التقارير اليت سُتقدم إىل هيئات املعاهدات؛تدريب أعضاء الفريق املكلف بإعداد •

  .إلدارة املكلفة بوضع التقارير املالية واملادية املالئمة لاملواردإتاحة  •

  مكافحة العنف ضد املرأة وحتسني ظروف معيشتها  -٣  
 األطراف الفاعلة من حيث وضع استراتيجية لالتصاالت والتوعية من          قدراتتعزيز   •

 أجل تغيري املواقف؛

  ومضاعفة محالت التوعية لدى قادة اجملتمع؛استراتيجياتوضع  •

  إمكانية حصول املرأة على االئتمانات وحيازة األراضي؛تيسري •

  التدابري التمييزية اإلجيابية لصاحل املرأة يف جمال حصوهلا على فرص العمل؛تعزيز •

 للوظـائف   الرامية إىل تشجيع املرأة على التقـدم      متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية      •
 املنتخبة واملعينة من بني الوظائف العامة؛

 األطراف الفاعلة يف جمال احترام حقوق املرأة، وال سـيما مكافحـة             توعيةمتابعة   •
  .تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

  السجونب  السياسة املتعلقةإصالح  -٤  
 حتسني الوسائل اللوجستية واملالية؛ •

ختـصيص أجنحـة    (فصل األجنحة   ( ذات الصلة    بناء سجون جديدة حتترم املعايري     •
 ؛))منفصلة للرجال والنساء واألطفال
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  املؤسسي؛اإلشرافتعزيز  •

 حتديث اإلطار املعياري؛ •

  .توفري التدريب حلراس السجون واألخصائيني االجتماعيني •

  اعتماد سياسة وطنية حلقوق اإلنسان   -٥  
 استكمال املشروع؛ •

  .تنفيذ خطة عمل وما إىل ذلك •

  تابعة املصاحلة الوطنية م  -٦  
وعلى . (دعم عملية املصاحلة الوطنية بتوفري الوسائل املادية واملالية الالزمة واإلضافية           -٧١

  ).وجه التحديد، متابعة أنشطة جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة وبرنامج التالحم الوطين

  املبادرات/االلتزامات  -باء  
ادرات عديدة للتصدي ألزمة ما بعد االنتخابات،       استهلت حكومة كوت ديفوار مب      -٧٢

 ،وهتدف هذه املبادرات إىل الكشف عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان ويف هذا اإلطار            
  :مكافحة اإلفالت من العقاب

جلنـة  مـع    مع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار و        تعاون الدولة التام    )أ(  
الـيت   انتهاكات حقوق اإلنسان     بشأنمونترهبورن    فيتيت الدولية اليت يترأسها السيد   التحقيق  

، ومـع اخلـبري   ٢٠١١مـايو  / أيار٢٨ إىل   ٤ من    يف الفترة  االنتخاباتأعقبت أزمة ما بعد     
  املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان السيد دودو ديني؛

 ٢٠١٠ديـسمرب   /يف كـانون األول   اللجوء إىل احملكمة اجلنائية الدولية        )ب(  
  أعقاب أزمة ما بعد االنتخابات؛ اجلرائم املُرتكبة ضد اإلنسانية يف للتحقيق يف

الوطنية للقوات اجلمهورية لكوت ديفوار يف جمال الـدفاع   تعزيز القدرات     )ج(  
واألمن وتوثيق ُعرى تعاوهنا مع عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمم املتحدة يف               

  شتركة بني كوت ديفوار وليربيا؛ليربيا من أجل ضمان أمن احلدود امل
املتهمني بارتكـاب   على رجال القوات اجلمهورية لكوت ديفوار       القبض    )د(  

  احملكمة العسكرية؛قبل  من وحماكمتهم وسجنهمانتهاكات حقوق اإلنسان 
 وبرنامج التالحم الـوطين    جلنة احلوار وتقصي احلقائق واملصاحلة     أعمال  )ه(  

وينتظر حتديداً من جلنة احلوار وتقصي احلقائق       . االجتماعيلتالحم  والصاحل املصاحلة الوطنية    
  .تقدمي التعويضات إىل ضحايا األزمةلواملصاحلة أن تقترح تدابري 
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  التوقعات يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية   -ثاين عشر
يـات   والعوائق اليت تواجهها كوت ديفوار فضالً عن األولو        بالصعوباتفيما يتعلق     -٧٣

وحتسني حالة حقوق اإلنـسان، تطلـب       للتغلب على تلك الصعوبات     وااللتزامات املُحدَّدة   
 واملنظمـة الدوليـة     ،منظومة األمم املتحدة  (الدولة رمسياً احلصول على دعم اجملتمع الدويل        

  )).ألف(٧٣الفقرة (ت املشار إليها أعاله من أجل تنفيذ األولويا) للفرانكفونية

  ةاخلامت -ثالث عشر
واصلت كوت ديفوار اجلهود اليت تبذهلا لتحسني حالة حقـوق اإلنـسان منـذ                -٧٤

 ، لتحقيق ذلك  ،ومل تعمد كوت ديفوار   . ٢٠٠٩ديسمرب  /استعراض تقريرها يف كانون األول    
اعتمـاد  ب بل بدأت أيضاً     ،إىل مواءمة معايريها الوطنية مع أحكام املعاهدات الدولية فحسب        

  .اء هبا من خالل ما رمسته من سياسات وطنية وقطاعيةالتزاماهتا الدولية والوف
 يف إطار آفاق آلية االستعراض الدوري الشامل، تود كوت ديفوار بيـان             ،وكذلك  -٧٥

فائدة هذه اآللية اجلديدة لألمم املتحدة وقيمتها املضافة يف جمال تعزيـز حقـوق اإلنـسان                
  .ومحايتها يف الدول األعضاء يف األمم املتحدة

تزم كوت ديفوار يف أعقاب مشاركتها يف اجلولة الثانية من االستعراض الدوري            وتع  -٧٦
 على أن يكون له والية واضحة ومـوارد         ، هيكل ملتابعة مدى تنفيذ التوصيات     إنشاءالشامل  
  . اإلنسان قدراته يف جمال تقييم تأثري تنفيذ التوصيات على حالة حقوق، وتعزيزكافية

Notes 

 1 • Les recommandations portent un numéro. Elles sont issues du Rapport du Groupe de travail sur 
l’EPU sur l’examen de Côte d’Ivoire (A/HRC/13/9); 

  • Les recommandations «notées» de la Côte d’Ivoire sont issues de l’additif au rapport du Groupe 
de travail sur l’EPU (A/HRC/13/9/Add.1/Rev.1).  

  
        


