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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

 )ب(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة    موجز أعدته املفوضي      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *كوت ديفوار    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض      ١٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
امة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف        وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية الع    . الدوري الشامل 

اقتراحات من جانب مفوضـية      وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظر أو       . ١٧/١١٩مقرره  
. قرار فيما يتصل بادعاءات حمـدَّدة      األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو        

واردة يف التقرير، كما    وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات ال          
، ١٦/٢١وعمالً بقـرار اجمللـس      . مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري        

خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان            
 على  وتتاح. التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس          

املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت تتـضمن مجيـع              
وقد روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت            . املعلومات الواردة 

   .حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  قدمة من اجلهات املعنيةاملعلومات امل  -أوالً  

  طاراملعلومات األساسية واإل  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
الحظ االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام أن كوت ديفوار ذكرت يف تقريرها              -١

 أنه يتوقع أن يـتم التـصديق يف         ٢٠٠٩الوطين املقدم إىل االستعراض الدوري الشامل لعام        
ـ           احلقوق املدنيـة   القريب العاجل على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص ب

، ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلول١٢غري أن كوت ديفوار مل تكن قد صدقت بعُد، حىت   . والسياسية
  .)٢(أو انضمت إليه على الربوتوكول االختياري الثاين

 إىل أن كوت ديفوار مل تصدق بعُد على عـدد مـن             ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢
  . )٣(فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةسيما ات االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وال

  طار الدستوري والتشريعياإل  -٢  

 مادة حلريات املواطنني    ٢٢الحظت شبكة إيكيتاس اإليفوارية أن الدستور ُيخصص          -٣
 من الدستور تنص على أن املعاهدات أو        ٨٧ أن املادة    والحظت أيضاً . وحقوقهم وواجباهتم 

واجب تكتسي حال نشرها سلطة أعلى مـن سـلطة          االتفاقات املصدق عليها على النحو ال     
  . )٤(القوانني

وفيما يتعلق بالتوصية املقدمة إىل كوت ديفوار خالل اجلولة األخرية من االستعراض              -٤
سيما  وضع اللمسات األخرية على اإلصالحات التشريعية اجلارية، ال       "الدوري الشامل بشأن    

، أشـارت   "عقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية   اإلصالحات املتعلقة بقانون األسرة وقانون ال     
) وعّدلتـها (رابطة النساء احلقوقيات يف كوت ديفوار إىل أن اإلصالحات مشلت بعض املواد             

 إىل أن املراجعة مل تشمل قانون العقوبات     وأشارت الرابطة أيضاً  . لكنها مل تشمل مواد أخرى    
رابطة على مراجعـة قـانون األسـرة        ، حثّت ال  الصددويف هذا   . اجلزائيةوقانون اإلجراءات   
  .)٥( حلقوق األشخاص جسيماً بعض املواد متثل انتهاكاًإىل أن مراجعة كاملة نظراً

والحظ مكتب إعمال حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول أن قانون العقوبـات              -٥
 تتـضمن    جرمية فردية حمددة وأن التشريعات الوطنية ال       يف حد ذاهتا  يعترب أعمال التعذيب     ال

وأضافت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن         . )٦("التعذيب" جلرمية    حمدداً تعريفاً
مرتكيب أعمال التعذيب يفلتون من العقاب أو ال يعاقبون مبا يكفـي ألن كـوت ديفـوار                 

  .  )٧(تدرج بعُد مفهوم التعذيب يف قانون العقوبات الوطين مل
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  سية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األسا  -٣  

 أنه جيب إحالة ميزانية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل    ٢الحظت الورقة املشتركة      -٦
وزير العدل وحقوق اإلنسان واحلريات العامة قبل إدراجها يف ميزانية الدولة؛ وهو ما حيول               

  . )٨( مبادئ باريسدون ضمان حياد اللجنة واستقالليتها كما تنص على ذلك

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
الحظ مركز إعمال حقوق اإلنسان التابع جلامعة بريستول أن كوت ديفوار مل تقدم               -٧

  .)٩(تقدميه منذ مخس عشرة سنةإذ كان يتعني ،  إىل جلنة مناهضة التعذيبتقريرها األويل

   اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع  -٢  
 كوت ديفوار بتوجيـه دعـوة دائمـة إىل املكلفـني            ١أوصت الورقة املشتركة      -٨

سيما املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن حقـوق         باإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، وال    
اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبريـة التجمـع الـسلمي               

  .)١٠(ين اجلمعياتوتكو

الدويل اإلنساين   اإلنسان، مع مراعاة القانون      املتعلقة حبقوق تنفيذ االلتزامات الدولية      -جيم  
  الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

فيما يتعلق بالتوصية املقدمة بشأن إلغاء مجيع القوانني التمييزية ضد املرأة، الحظـت           -٩
 والحظت الرابطة أيضاً  . يف جمال الزواج    لصاحل املرأة  ماد أحكام اعترابطة النساء احلقوقيات    

لنت الرابطة  وأع.  متييزية كثرية  أن النصوص املنظِّمة حلياة اإليفواريني ال تزال تتضمن أحكاماً        
 من مصلحة كوت ديفوار تسريع وترية مراجعة القوانني الرامية إىل حذف مجيع أشـكال               أن

  . )١١( تاماًفاًالتمييز الواردة يف النصوص حذ

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  

 احلكومة بأن تعتمد يف أقرب وقت ممكن قانون العقوبات          ٥أوصت الورقة املشتركة      -١٠
  .)١٢(اجلديد ملواءمته مع التزامات كوت ديفوار الدولية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام
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. لية نزع السالح بدأت بالفعل لكنها مل تكتمل        أن عم  ٢والحظت الورقة املشتركة      -١١
 ١١ ٠٠٠أفادت هيئة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بأن السالح ُنـزع مـن              فقد  

  عن املقاتلني السابقني، توجـد أيـضاً       وفضالً.  مقاتل سابق  ٦٤ ٠٠٠مقاتل فقط من أصل     
لها قطّ عملية نـزع     وغريها من اجلماعات، وهي قوات موازية مل تشم       " دوزو"قوات مجاعة   

 الالزمـة لالضـطالع     باملعـدات يتعلق بالشرطة الوطنية، فهي غري جمّهزة        وفيما. السالح
  . )١٣(مبهمتها
 بأن حاالت اإلعدام خارج نطاق العدالة باتت منخفضة         ٥وأفادت الورقة املشتركة      -١٢

ـ               وار بشكل ملموس وبأن معظمها ينفّذه أفراد القوات املـسلحة اجلمهوريـة لكـوت ديف
  . )١٤(ن غري املسّرحني أو أفراد امليليشيات اليت مل ُيرتع سالحهاون السابقواملقاتل أو
املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضـون ألعمـال         أن   ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٣

وأن كالً   ،على يد القوات العسكرية اإليفوارية والفصائل املسلحة      ترهيب وحترش واعتداءات    
إما النظام السابق أو احلكومة احلالية اليت يرأسـها         بأهنم يدعمون   م الناشطني   تهي من الطرفني 

ومشلت انتهاكات حقوق اإلنسان عمليات االعتقال واالحتجـاز التعـسفية،      . احلسن واتارا 
للتهديد، وهـو    منتظمة   بصورةتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان      يوالترهيب والتحرش، و  

 عن شواغل   ٢ورقة املشتركة   وأعربت ال . )١٥(طالع بعملهم  االض تكتيك يرمي إىل ثنيهم عن    
  .)١٦(مماثلة
والحظت هيومان رايتس ووتش أن أفراد القوات اجلمهورية وامليليشيات املوالية هلا             -١٤

 مـن مدينـة      القريب  يف هدم خمّيم ناهيبلي للمشردين داخلياً      ٢٠١٢يوليه  /شاركوا يف متوز  
 موجة  ورداً على .  أو اختفاء بعض املقيمني يف املخيم      ديوكوي، وهي العملية اليت شهدت قتل     

، ارتكب أفراد القوات ٢٠١٢أغسطس /اهلجمات اليت تعرضت هلا املنشآت العسكرية يف آب
اجلمهورية انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان ضد الشبان املنتمني علـى وجـه العمـوم إىل               

سفي الواسـعة، واالحتجـاز غـري       اإلثنيات املناصرة لغباغبو، مشلت عمليات االعتقال التع      
وحىت اآلن، مل يالحـق     . القانوين، واالبتزاز، واملعاملة القاسية والالإنسانية، وأحيانا التعذيب      

أي من املتورطني يف هذه اجلرائم، رغم أن الـسلطات باشـرت التحقيقـات يف حـادث                 
اإلنـسان   وحركة العمل من أجل محاية حقـوق         ٢وسلّطت الورقة املشتركة    . )١٧(ناهيبلي

 كوت ديفوار بوقـف عمليـات       وأوصت هذه املنظمة أيضاً   . )١٨(الضوء على الشواغل ذاهتا   
 ٤٨ أي ،قانونيـة الجال  ضمن اآل التوقيف التعسفية وعرض األشخاص املعتقلني على قاض        

  .)١٩(ساعة
 يف  متكـررة  أن عمليـات االختفـاء القـسري         ٥والحظت الورقة املـشتركة       -١٥

وأحصى تقرير جلنـة    . االت عديدة إّبان أزمة ما بعد االنتخابات      وُسّجلت ح . ديفوار كوت
  . )٢٠( كثريينالتحقيق الوطنية حاالت اختفاء عديدة، مشلت أطفاالً
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والحظت حركة العمل من أجل محاية حقـوق اإلنـسان أن القـوات املـسلحة                 -١٦
ـ   امل يف حق    ترتكب جتاوزات اجلمهورية لكوت ديفوار ما انفكت       ق مـن   دنيني خالل التحق

  .)٢١( غري قانونية عند حواجز طرقهويتهم
اجلـنس،  نوع  وأشارت شبكة إيكيتاس اإليفوارية إىل أن حاالت العنف القائم على             -١٧
 بشكل ملموس منذ اندالع أزمة ما بعد االنتخابـات يف           ازدادتسيما العنف اجلنسي،     وال

ار ممارسـات تـشويه      إىل اسـتمر   وأشارت الشبكة أيضاً  . )٢٢(٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .)٢٣(األعضاء التناسلية لإلناث يف مجيع أحناء البلد

اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية املرأة من مجيع        "وفيما يتعلق بالتوصية املقدمة بشأن        -١٨
، "أشكال العنف اجلنسي ووضع حد لإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنـف هـذه        

 علـى   املـرأة يات يف كوت ديفوار ارتفاع حاالت العنف ضد         الحظت رابطة النساء احلقوق   
ويف هذا السياق، أشارت الرابطة إىل ضرورة هتيئة الظروف املناسبة يف مراكز      . الصعيد الوطين 

الشرطة وغريها من املرافق من خالل تزويدها بنساء يعملن يف الشرطة أو الدرك من أجـل                
 فت الرابطة أن هذا اإلجراء سيـضع حـداً        وأضا. لنساء الناجيات بتقدمي شكوى   لالسماح  

 استحيائهنلإلفالت من العقاب الذي ما فتئ يتزايد بسبب تعرض النساء الضحايا للعنف أو              
  . )٢٤(من اخلوض أمام رجال يف تفاصيل اخلطب الذي أصاهبن

تقدمي دعم مناسب للنساء ضـحايا حـاالت        "وفيما يتعلق بالتوصية املقدمة بشأن        -١٩
، الحظت الرابطة   "سيما من خالل توفري خدمات املشورة واملالجئ اآلمنة        ، ال العنف اجلنسي 

 الصلة الوحيد ال يعمل كما جيب، وأن املراكز اليت تعمل هي مراكـز أنـشأهتا                ذاأن املركز   
يف هـذا  و. النساء ضحايا العنـف اجلنـسي  " سالمة"وتديرها منظمات غري حكومية تؤّمن      

الـيت  غري احلكوميـة    ان الدولة تقدمي إعانات إىل املنظمات        بإمك السياق، أعلنت الرابطة أن   
تتوخى يف خطتها  مع املنظمات غري احلكومية النسائية اليت  متتلك هذه املالجئ، والتعاون أيضاً    

  . )٢٥(التمويلية على حد سواء و ومساعدهتا من الناحية اللوجيستيةملجأ إنشاء االستراتيجية
دمة بشأن التحقيق يف حـاالت العنـف بـني الـزوجني       وفيما يتعلق بالتوصية املق     -٢٠

واالعتداء اجلنسي يف املدارس ومعاقبة املتورطني فيها، الحظت رابطة النساء احلقوقيات أنـه             
توجد يف كوت ديفوار قوانني حمددة بشأن العنف بني الزوجني وأن قـانون العقوبـات                ال

ت رابطـة النـساء احلقوقيـات       ويف هذا السياق، أوص   . يتناول العنف اجلسدي بصفة عامة    
  .)٢٦(ديفوار باعتماد قانون حمّدد بشأن العنف بني الزوجني كوت
 أن القانون ال حيمي األطفال مـن        ٦وعالوة على ذلك، الحظت الورقة املشتركة         -٢١

االعتداءات يف املدارس، مبا يف ذلك االعتداءات اجلنسية، اليت تطال الصغار وتؤثّر يف مسارهم       
 أن إخفاق الفتيات يف الدراسة مرتبط حبـاالت         ٦كما الحظت الورقة املشتركة     . التعليمي

 من آثار على الصحة     سيما بالعنف اجلنسي، ناهيك عما يترتب على ذلك أحياناً         احلمل، وال 
  .)٢٧(اجلنسية واإلجنابية
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ل وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفـا        -٢٢
 مل يطـرأ أي     إال أنه أن احلكومة وافقت على التوصيات املتعلقة حبماية األطفال من العنف،           

: تغيري على مشروعية العقوبة البدنية منذ انعقاد اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل            
    .)٢٨( يف املرتل واملدارس وأوساط الرعاية البديلةإذ تظل العقوبة البدنية مشروعة قانوناً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 بالصعوبات أن النظام القضائي تشوبه اختالالت مرتبطة        ٢الحظت الورقة املشتركة      -٢٣

اليت تعترض وصول الناس إىل العدالة بسبب ُبعد احملاكم، وغالء اخلدمات، وعـدم اإلملـام               
 من عدم وجود    وإىل جانب ذلك، يعاين النظام القضائي أيضاً      . يةبالقانون واإلجراءات القضائ  

  .)٢٩(عدد كاف من الوسائل اللوجيستية والقضاة واملوظفني املساعدين يف احملاكم
فقـد  .  إىل أن حاالت احلبس االحتياطي التعسفي كـثرية        ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤

وأُطلق سراح البعض منهم ألنه مل      :  سنوات مكث العديد من املوقوفني يف احلبس االحتياطي لعدة       
تثبت إدانتهم يف حني مكث البعض اآلخر يف احلبس فترة أطول من تلك احملكوم عليهم هبـا ومل                  

أّنه قلّما قُّدمت    ٥وأضافت الورقة املشتركة    . )٣٠(حيصلوا على تعويضات لقاء ما حلقهم من ضرر       
  . )٣١(ين أو غري املربرتعويضات إىل ضحايا االحتجاز التعسفي غري القانو

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن احلكومة أحرزت تقدماً كبرياً يف إعادة تأهيـل               -٢٥
ويف . احملاكم والسجون، اليت حلقـت بـالكثري منـها أضـرار جـسيمة إّبـان األزمـة                

، أنشئت يف غيغلو، يف غريب كوت ديفوار، حمكمة طـال انتظارهـا،             ٢٠١٣ يونيه/حزيران
 ذلك إىل حتسني الوصول إىل العدالة يف واحدة من أكثـر منـاطق البلـد        وحيتمل أن يفضي  

غري أن فساد اجلهاز القضائي وعدم استقالليته ما زاال يشكالن مصدر قلق شديد،             . حساسية
وجاءت العدالة األحادية اجلانب بعد أزمة االنتخابات لترسخ اعتقاد النـاس أن القـانون ال            

وتلكّأت احلكومة أيـضاً يف     . العسكريني املقربني من احلكومة   يطبق على املسؤولني املدنيني و    
  .)٣٢(إجراء اإلصالحات املوعود هبا من أجل حتسني محاية حقوق املدعى عليهم

 أي ظرحي الو التعذيب مّرال جي  العقوبات قانون أن إىل ٥ الورقة املشتركة  وأشارت  -٢٦
  .)٣٣(لةكأد التعذيب حتت املنتزعة االعترافات قبولمن أحكامه 

إيالء اهتمام خاص حلماية أطفال األشـخاص        "بشأن املقدمة بالتوصية يتعلق وفيما  -٢٧
 األشخاص ملف حبوسبة السلطات احلقوقيات النساء رابطة أوصت ،"احملتجزين أو املسجونني  

 املـصاحل  تتمكن حىت والعنوان، الزوجية احلالة قبيل من ،حقيقية معلومات وتضمينه املعتقلني
  .)٣٤(تجزيناحمل أطفالب التكفل من ةاملختص
وتفيد .  أن السجون يف كوت ديفوار مكتظة على العموم        ٧والحظت الورقة املشتركة      -٢٨

  معتقالً على أساس مخسة أمتار مربعـة       ٤ ٠٧٨التقديرات بأن طاقة السجون االستيعابية تبلغ       
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 ٢٤٣ السجون بنسبة     اكتظاظاً يف  ٧واستناداً إىل ذلك، الحظت الورقة املشتركة       . لكل فرد 
  .)٣٥(يف املائة يف مجيع أحناء البلد

 يف االكتظـاظ  احلد مـن  : يلي اأن تقوم مب  ب احلكومة ٥ الورقة املشتركة  وأوصت  -٢٩
ـ وحتد التعسفي االحتياطي لحبسل التصدي طريق عن السجون  عـن  بديلـة  عقوبـات  دي
 أمـاكن  يف يةالـصح  والظـروف  التغذيـة  نيوحتـس  ؛اجلنح ببعض يتعلق فيما االحتجاز
  . )٣٦(االحتجاز

 مدنية ألسبابرهن التحقيق    األشخاصيتم توقيف    هأن ٥ الورقة املشتركة  والحظت  -٣٠
 يف الـشطط  وهـذا . بدون سند عقاري   أرض استغالل أو النفقة أو اإلجيار سداد معد مثل

  .)٣٧(مبحام االستعانة من املتقاضني مينع الذي الفقر بسبب شائع السلطة استخدام
والحظت هيومان رايتس ووتش أن احلكومة رفعت ميزانية اجلهاز القضائي سـعياً              -٣١

كما الحظت أن السلطات اإليفوارية حققت مـع        . )٣٨(منها إىل حتسني الوصول إىل العدالة     
الكثري من أنصار غباغبو بشأن دورهم يف أعمال العنف اليت أعقبـت تنظـيم االنتخابـات                

صدد، لكنها مل تسائل قطّ القوات املوالية لواتارا عما ارتكبتـه           ووّجهت إليهم هتماً يف هذا ال     
من جرائم خطرية خالل األزمة، حمافظة بذلك على تركة كوت ديفوار الثقيلة فيما يتعلـق               

والعدالة األحادية االجتاه قوضت أيضاً جهـود املـصاحلة املنـشودة           . باإلفالت من العقاب  
 إىل أن عدالة املنتصرين اليت فصلت يف أعمال         ٣شتركة  وباملثل، أشارت الورقة امل   . )٣٩(بإحلاح

العنف عقب االنتخابات عدالة أحادية اجلانب تساهم يف تفاقم تركة كوت ديفوار اخلطـرية             
       .)٤٠(فيما يتعلق باإلفالت من العقاب

وبّينت هيومان رايتس ووتش أنه مل يسجل سوى تقدم طفيف فيما يتعلق باملساءلة               -٣٢
حملايدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة النطاق رغم خطاب احلكومة وإنشاء           الرتيهة وا 

وفيما يتعلق بأنصار غباغبو، وّجهت السلطات اإليفواريـة علـى          . مؤسسات قضائية وطنية  
 قائـداً  ٥٥ قائداً مدنياً وعسكرياً، مبن فيهم ما ال يقل عن          ١٥٠اخلصوص هتماً إىل أكثر من      
غري أن احملاكمات مل تبدأ بعُد رغم مرور سنتني ونصف سـنة            . ةارتكبوا جرائم عنف خطري   

وظلّ معظم املّدعى عليهم يعانون يف احلبس االحتياطي طيلة تلك الفترة،           . على انتهاء األزمة  
 وأفرجت السلطات اإليفوارية  . ما أّدى إىل انتهاك حقهم يف حماكمة خالل فترة زمنية معقولة          

  . )٤١(٢٠١٣ أغسطس/آب مطلع يف غباغبو أنصار من عليه عىمّد ١٤بصورة مؤقتة عن 
 أن جلنة التحقيق الوطنية نشرت تقريرها ٢، الحظت الورقة املشتركة الشأنويف هذا   -٣٣

من  أشارت فيه إىل ما ارتكبه كل من أنصار غباغبو وأنصار واتارا    و ٢٠١٢أغسطس  /يف آب 
قرير ستفضي إىل أي مالحقة     وحىت اليوم، ال شيء يوحي بأن استنتاجات الت       . جرائم خطرية 

 ١٣ أن جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة أنشئت يف         ٢كما الحظت الورقة املشتركة     . قضائية
مدهتا سبتمرب من السنة ذاهتا مبوجب والية       / يف أيلول   وباشرت عملها رمسياً   ٢٠١١يوليه  /متوز

 شهر واحد من هناية     ولكن، قبل .  من أجل تسليط الضوء على اجلرائم القدمية واحلديثة        سنتان
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رع بعُد يف مراحل إجراء التحقيقات وعقد اجللسات العلنية         ُشيكن قد   والية هذه اللجنة، مل     
 أنه أنشئت خلية    ٢وعالوة على ذلك، الحظت الورقة املشتركة       . وتنظيم املشاورات الوطنية  

، مبا يف ذلـك     حتقيق خاصة بغرض التحقيق يف اجلرائم املرتكبة إّبان أزمة ما بعد االنتخابات           
 أشـارت إىل أن تغـيري       ٢غري أن الورقة املشتركة     . اجلرائم اخلطرية، ومتابعة املتورطني فيها    

 يف املائة مـن     ٩٩وحىت اليوم،   . القضاة زعزع استقرار خلية التحقيق اخلاصة وقّوض فعاليتها       
  . )٤٢(األشخاص املالحقني قضائيا هم من أنصار غباغبو

 رغم اًووتش أن قطاع األمن ال يزال يواجه حتديات جساموالحظت هيومان رايتس      -٣٤
 يف انتهاكات وُرقّي عدد من قادة اجليش املتورطني مراراً .  األزمة منذما شهده من إصالحات     

  . )٤٣(جسيمة حلقوق اإلنسان إىل مناصب رئيسية
وعالوة على ذلك، ذكرت هيومان رايتس ووتش أن أفراد القوات املسلحة التابعـة               -٣٥
معسكرين ارتكبوا، إّبان أزمة ما بعد االنتخابات، أعمال عنف جنسي استهدفت النـساء             لل

 ما أّدى إىل استمرار ممارسة مـثرية للقلـق          -اللوايت كّن حيسنب من أنصار املعسكر اآلخر        
 جلنة التحقيق الوطنيـة     وعلى الرغم من أن   . ٢٠٠٣-٢٠٠٢نشأت إبان الرتاع املسلح لفترة      

 حالة عنف جنسي والحظت أن االغتصاب كان يـستخدم          ١٩٦ت  قوثّيف كوت ديفوار    
وحـىت يف   . كسالح حرب، مل تسجل حىت اليوم أي مالحقات قضائية بسبب هذه اجلرائم           

أعقاب أزمة ما بعد االنتخابات، ظل العنف اجلنسي ميثل مشكلة واسعة النطـاق، وعـادة               
  .)٤٤(كانت السلطات تتصدى له بطريقة غري فّعالة ما

  يف الزواج واحلياة األسريةاحلق  -٤  

 متييزية ضـد    يتضمن أحكاماً الحظت شبكة إيكيتاس اإليفوارية أن قانون األقليات          -٣٦
عترف هبا لألب واألم على شخص أطفاهلم القّصر وممتلكات         املرأة فيما يتعلق باحلقوق اليت يُ     

ممارسـة  سلطة  رجل  ال متنحاليت  " السلطة األبوية " عبارة   ٦ويف الواقع، تستخدم املادة     . هؤالء
  .)٤٥( من احلديث عن سلطة الوالدينهذه احلقوق بدالً

 ، متييزيـة   أن هذه املواد تتضمن أحكامـاً      والحظت شبكة إيكيتاس اإليفوارية أيضاً      -٣٧
سيما فيما يتعلق بزواج املطلّقني إذ يتعني على املرأة املطلقة أن تنتظر ثالمثائة يـوم قبـل                  ال

  .)٤٦( ال يقيد الرجل بأية مهلةمعاودة الزواج، يف حني
  . )٤٧(وأوصت الورقة املشتركة كوت ديفوار بتعميم قانون الزواج على نطاق واسع  -٣٨
 يف املائة من أطفال املناطق احلضرية ُسّجلوا عند         ٧٩أن  ب ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٣٩

. ٢٠١١ و ٢٠٠٠عـامي   يف الفترة بني      يف املائة من أطفال املناطق الريفية      ٤١الوالدة مقابل   
 وذلك رغم ما تبذله     ، يف كوت ديفوار    نسبياً وهكذا ال يزال معّدل تسجيل الوالدات ضعيفاً      

احلكومة من جهود عن طريق تنظيم إجراءات بدون مقابل لكي حيصل كل طفل على شهادة               
 ،وهذا املعدل املنخفض يف تسجيل الوالدات حيرم الطفل من وضع قـانوين رمسـي             . والدة
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يفضي إىل حرمانه من بعض احلقوق مثل احلـق يف اجلنـسية أو التعلـيم أو الـضمان                   ما
 ملخاطر االستغالل والعمل اجلربي     وعالوة على ذلك، يكون الطفل أكثر تعرضاً      . االجتماعي
  . )٤٨( داخل شبكات غري قانونية وغري معلنةإذا عمل

، واحلـق يف    الـسلمي  والتجمع   حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات         -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أن ما يتعرض له الـصحفيون مـن عنـف    " صحفيون بال حدود "الحظت منظمة     -٤٠
 أن كوت ديفوار مل تف بالتزاماهتا ومل تنفذ التوصـيات           بوضوحواحتجاز تعسفي يكشف    

وعالوة على ذلك،   . ٢٠٠٩الشامل لعام   املقدمة إليها يف هذا الصدد يف االستعراض الدوري         
 اليت تستهدف صحفيني مقّربني من املعسكر املوايل لغباغبو       املضايقةالحظت املنظمة أن تدابري     

حرباً على   أن املصاحلة اليت شّدد عليها باخلصوص نظام احلسن واتارا ظلت            بوضوحتكشف  
  .)٤٩(ورق
 أن النظام اإليفواري اجلديد     والحظت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان         -٤١

وعلى العمـوم،   .  حريات الرأي والتعبري والتظاهر    ٢٠١١أبريل  /ينتهك منذ جميئه يف نيسان    
  . )٥٠(ُتقمع وُتفّض املظاهرات اليت تنظمها املعارضة السياسية واجلماعات املناهضة للنظام

م احلكومية  وأضافت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن وسائط اإلعال            -٤٢
ألوامـر   كوهنـا خاضـعة   املفترض فيها نقل أنشطة األحزاب السياسية ال تلتزم احلياد دائماً  

كما أهنا مل تنقل، منذ انتهاء أزمـة مـا بعـد            . لسلطة، وختالف بذلك نصوصها التنظيمية    ا
 الصحف املقربة من املعارضـة  وقد منعت. االنتخابات، كل أنشطة اجلبهة الشعبية اإليفوارية     

 بسبب آرائها أو مساسها برئيس       قبل النشر بغرامات مالية باهظة أحياناً      عوقبتن النشر أو    م
  . )٥١(اجلمهورية، يف حني كانت الصحف املقّربة من السلطة مبنأى عن هذه العقوبات

 أن الصحفيني وممثلـي وسـائط اإلعـالم معرضـون      ١وذكرت الورقة املشتركة      -٤٣
 ما هاجم جملس الصحافة الوطين، اهليئة املعنية بتنظيم          وغالباً .للمالحقة بسبب انتقاد احلكومة   

وسائط اإلعالم املطبوعة يف كوت ديفوار، الصحف املوالية للمعارضة واملنشورات املنتقـدة            
 أن الــسلطات أوقفــت يف تــشرين ١والحظــت الورقــة املــشتركة . )٥٢(للحكومــة

 تنتقـد   بعد نـشرهم أخبـاراً    " ر فوا نوت" الصحفيني العاملني يف يومية      ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
ووّجهت إىل الصحفيني إيتو وسيفوري     . واحتجزوا يف مركز الشرطة يف أبيدجان     . احلكومة

نوفمرب، يدعيان فيها أن الرئيس / تشرين الثاين٢١هتمة املس برئيس البلد بعد نشرمها رواية يف        
يفواريني يعانون من شأفة     اإل غالبية سيارات فارهة للمسؤولني احلكوميني يف حني أن         يشتري
  .)٥٣(الفقر
، ٢٠١١مارس  /آذار ٣ يف اجليش اعتدوا يف       أن أفراداً  ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٤
 يف الشوارع للتنديد بتمسك  امرأة كّن يتظاهرن سلمياًثالثة آالفمدينة أبوبو على حوايل     يف  
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وأطلق أفراد . ٢٠١٠نوفمرب /أنصار الرئيس غباغبو بالسلطة يف أعقاب انتخابات تشرين الثاين
اجليش النار على املتظاهرات وقتلوا ما ال يقل عن سبع نساء وأصابوا أخريـات إصـابات                

  .)٥٤(بليغة
 كوت ديفوار بأن تبادر دون شروط إىل إطالق سراح          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٥

عبري والتجمـع  األشخاص الذين ال يزالوا حمتجزين بسبب ممارسة حقهم يف حرية الضمري والت          
،  كـامالً  وتكوين اجلمعيات؛ وحتقق يف مجيع حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني حتقيقاً         

 املتورطني فيها على العدالة؛ وحتقق يف التهديدات اليت يتلقاها الصحفيون وممثلو وسائط         وحتيل
  .  )٥٥(على العدالة  فيهااملدانني وحتيل،  كافياًاإلعالم حتقيقاً

 كوت ديفوار بـإجراء حتقيقـات يف عمليـات قتـل     ١الورقة املشتركة وأوصت    -٤٦
 فيها على العدالة بغـض النظـر عـن          وإحالة املدانني  ٢٠١١املشاركني يف مظاهرات عام     

 احلشود بأسلحة غري مميتة وتدريبـها       بضبطتجهيز قوات األمن املعنية     بانتمائهم السياسي؛ و  
 مبادئ األمم املتحـدة األساسـية املتعلقـة          احلشود بطريقة إنسانية، وعلى    ضبطعلى سبل   

  .)٥٦(باستخدام القوة واألسلحة النارية
وأضافت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن اعتقال أطر حزب اجلبهة               -٤٧

وف من االنتقام، كلها عوامل قوضـت       اخلوباستمرار،  أعضائه  ومضايقة  الشعبية اإليفوارية   
. )٥٧(اركة يف خمتلف االنتخابات التشريعية والبلدية واإلقليميةرغبة بعض فئات الشعب يف املش   

 أن  ٢وأضـافت الورقـة املـشتركة       . )٥٨( عن شواغل مماثلـة    ٢وأعربت الورقة املشتركة    
 ٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األولالــيت أجريــت يف االنتخابــات التــشريعية واحملليــة 

يزات االنتخابية يف بعض     التجه وحتطيم انتهت بارتكاب أعمال عنف      ٢٠١٣ أبريل/ونيسان
  .  )٥٩(األماكن

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
الحظت شبكة إيكيتاس اإليفوارية أن بعض النساء اللوايت يعملن يف القطاع اخلاص              -٤٨

 لتشريعات كوت ديفـوار يف      أو العام فصلن من عملهن بسبب األزمة، وهو ما يعّد انتهاكاً          
  . )٦٠(عملجمال ال
 أن األطفال يعملون داخل األسر منذ حداثة سّنهم من          ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤٩

وعـالوة  .  النب والكاكاو  مزارعخالل اضطالعهم مبهام مرتلية أو يعملون يف املناجم أو يف           
ولكن، رغم محـالت    . على ذلك، تفاقم عمل األطفال يف حاالت العمل القسري أو االجتار          

أيضاً سيما يف بعض األقاليم أو        داخل البلد، وال   هذا الوضع لألسف متفشياً    يزال   ال التوعية،
  . )٦١( عاملة مرتليةاًاملناطق احلضرية اليت تطلب يديف 
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 احلق يف الصحة  -٧  

  صـعباً  أن حصول السكان على العالج الطيب يظل أمراً  ٤الحظت الورقة املشتركة      -٥٠
ورغم املبـادرة   . ة واألدوية وغريها من اخلدمات الطبية     يف ظل ارتفاع أسعار الفحوص الطبي     
 من أجل ضمان احلـصول علـى العـالج يف           ٢٠١١اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة يف عام       

سيما بالنسبة إىل النساء واألطفال، دفع نقص األدوية         املستشفيات العمومية بدون مقابل، ال    
وميثل الفساد أحد أسـباب     . باهظة الثمن والتجهيزات السكان إىل قصِد املصحات اخلاصة ال      
 ما حتّول وجهة األدويـة الـيت توفرهـا          نقص اإلمكانيات يف القطاع الطيب العام ألنه غالباً       

  . )٦٢(العامة صوب التجارة املوازية وغري املشروعةالصحة صيدليات 
 اخنفاض مستويات التحصني ضد األمراض اليت يتصدى ٦والحظت الورقة املشتركة   -٥١
بـسبب املـشاكل   " Programme Elargi de Vaccination " املوسـع ا برنامج التحـصني هل

 التجهيزات، وضعف سلسلة التربيد، واضطراب استراتيجيات       نقصاللوجيستية، مبا يف ذلك     
 إىل العوامل سالفة الذكر وترّدي احلالـة        البؤر الوبائية ويعزى ظهور بعض    . التحصني املتنقلة 

بعد االنتخابات وبطء إعـادة انتـشار كـل املؤسـسات الـصحية             الصحية إبان أزمة ما     
  .)٦٣(احلكومية

ـ  احلكومة بتعزيز    ٦ويف هذا السياق، أوصت الورقة املشتركة         -٥٢  ،صول األطفـال  ح
 خدمات الوقاية والعالج من خالل تكثيف االستثمار يف تعزيز          على ،سيما املواليد اجلدد   وال

  .)٦٤(ًالوصول إىل األمهات واملواليد اجلدد األكثر ضعفاقدرات العاملني يف قطاع الصحة بغية 
 تنسيق أنشطة وزارة الـصحة الراميـة إىل   عدم كفاية ٢والحظت الورقة املشتركة     -٥٣

، وذلك على الرغم من تعبئـة       متابعة تقييمها واإليدز و نقص املناعة البشرية    فريوس  مكافحة  
إىل تعذّر الوصول إىل بعض املناطق اجلغرافية        ويفضي هذا الوضع     .املوارد املالية يف هذا الشأن    

  .)٦٥(وإىل سوء توزيع خدمات الوقاية والرعاية يف بعض املناطق

 احلق يف التعليم  -٨  

 مـا ُينتـهك يف       إىل أن احلـق يف التعلـيم كـثرياً         ٢وأشارت الورقة املـشتركة       -٥٤
والعديـد  . ليم إلزامياً جلعل التع ويف الواقع، مل تتخذ الدولة أي إجراء ملموس         . ديفوار كوت

من األطفال البالغني سن التعليم ال يذهبون إىل املدارس يف حني أن بعضهم اآلخر ُيخرجـون   
 أنه ال يوجـد     ٢وأضافت الورقة املشتركة    . من النظام التعليمي قبل بلوغ سن اخلامسة عشر       

فية فحـسب   وال توزع الكتب الدراسية بصورة متأخرة وغري كا       . تعليم ابتدائي جماين فعلي   
 إىل بعض الوالدين تسديد رسوم التسجيل وغريها من االشتراكات           ما ُيطلب أيضاً   وإمنا غالباً 

ونقص البنية األساسية املدرسية واكتظاظ الفصول بالتالميذ وقلة املعلمني         . اليت حتظرها الدولة  
  . )٦٦(دون املستوى املطلوبعوامل تفضي إىل تعليم 
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 بفـتح  املدرسية األساسية البنية بتحسني ديفوار كوت ٤ املشتركة الورقة وأوصت  -٥٥
 رسـوم  وبتخفيض الئقة، ظروف يف سوالدر متابعة من التالميذ متكني بغية جديدة فصول

 مـن  حرمانـاً  فرادألا أكثر يتمكن وبذلك. العايل للتعليم احلكومية املؤسسات يف التسجيل
  .)٦٨(مماثلة توصيات ٦ ركةاملشت الورقة وقدمت .)٦٧(العايل التعليم إىل الوصول

 اجملتمـع  من واملالية التقنية املساعدة طلب ضرورة على ٧ املشتركة الورقة دتوشّد  -٥٦
 املـستويات  مجيـع  يف اإلنـسان  حقـوق  جمال يف والتدريب التثقيف مواصلة بغية الدويل

  . )٦٩(الدراسية

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  

 والـبكم  الـصمّ  سيما ال املعوقني، األشخاص حالة إىل ٢ املشتركة الورقة أشارت  -٥٧
  . )٧٠(القانون يف االعتبار بعني اخلاصة احتياجاهتم تؤخذ ال الذين واملكفوفني

ورأت منظمة اإلغاثة من اإلقصاء أن نوعية التعليم املتخصص املقدم إىل األشخاص              -٥٨
 اخلاصة لتعليم املعـوقني     والتدابري. ذوي اإلعاقة ينبغي أن تطابق قواعد التعليم العام وتطلعاته        

شبه منعدمة، شأهنا يف ذلك شأن املراكز احلكومية املتخصصة، بينما تفرض املراكز التابعـة              
كما يفتقر نظام التعليم العادي إىل ترتيبات تالئم احتياجـات     . للقطاع اخلاص رسوماً باهظة   

  .)٧١(املعوقني

 الشعوب األصلية  -١٠  

 تطبيـق  تعترض اليت الرئيسية العوائق أن ديفوار لكوت األفريقياالحتاد   نادي الحظ  -٥٩
 تطبيقيـه  وبـإجراءات  بالقـانون  عدم اإلملام ب ترتبط ال ١٩٩٨ عامل العقارات الريفية  قانون

نقص اإلمكانات  (تطبيقال آليةالنقص الذي ال يزال يعتري ب وعلى األخص أيضاً وإمنا فحسب
املنازعـات   منع نـشوب   إجراءات وضعف) الالمركزيةإلدارات  ا واحلراك لدى اللوجيستية  

  . )٧٢(العقارية وتسويتها
وبالنظر إىل كل ما سبق ذكره، وحرصاً على احلد من املنازعات العقارية بغـرض                -٦٠

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو حقيقي يف كوت ديفوار، أوصى نـادي االحتـاد               
قروية إلدارة العقارات الريفية يف مجيع      إنشاء وتدريب جلان    : األفريقي لكوت ديفوار مبا يلي    

أحناء البلد؛ واختاذ قرار يسمح ملوظفي وزارة الزراعة، وال سيما املوظفني العقاريني، بوضـع              
وسيسمح هذا القرار باحلد من كلفة      . معامل عند االضطالع بإجراء حتديد نطاق قطع األرض       

ملّساحون املعتمـدون؛ وتزويـد     استصدار الشهادات العقارية ومن االحتكار الذي ميارسه ا       
اإلدارات الالمركزية باالستمارات املستخدمة لتقدمي طلبات التسجيل العقـاري؛ وتـدريب       
موظفي وزارة الزراعة على إدارة املنازعات ومنع نشوهبا؛ وتنظيم محلة واسعة النطاق لتعميم             

ت احلـصول علـى   قانون العقارات الريفية يف مجيع أحناء البلد ولتوعية الـسكان بـإجراءا         
   . )٧٣(الشهادات العقارية
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 تشكل مصدر  باختصار تزال ال الريفية العقارات أن إىل ٢ الورقة املشتركة  وأشارت  -٦١
 من كيلومتراً ٤٠ بعد على (كورو حمافظة يف نشب الذي الرتاع ذلك على يشهد كما ،نزاع
غـري   والـسكان  نيصـلي األ السكان بني العقاري الرتاع هذا ونشب. بافينغ إقليم يف) توبا

 على مزارع إتالف عن وأسفر) باويل ولويب و  فاسو بوركيناثنية  إأفراد  (األصليني واألجانب   
  . )٧٤(بليغة جبروح أشخاص ثالثة وإصابة سكناًم ٥٣٥ وهدم هكتاراً ١ ٦٦٨ امتداد

  املشردون داخلياً  -١١  
اآلليات اإلداريـة   ذكرت هيومان رايتس ووتش أن احلكومة مل تدعم بصورة كافية             -٦٢

والقضائية احمللية املعنية بتسوية املنازعات املتعلقة باألراضي، وهو ما حال دون وصول الكثري             
وخالل . من الناس إىل أراضيهم بعد مرور أكثر من سنتني على انتهاء أزمة ما بعد االنتخابات

املقبولة يف احلاجة ، متثّلت إحدى التوصيات الرئيسية     ٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل لعام     
 منطقـة ولقد شهدت   . إىل اإلسراع بنشر وتنفيذ القانون الوطين حليازة األراضي يف األرياف         

غريب كوت ديفوار خالل العقد املاضي بعض أبشع فظائع البلد، وقد تشهد املزيد منها إذا مل                
   . )٧٥(تكفل احلكومة تسوية عادلة للمنازعات املتعلقة باألراضي

   التنمية والقضايا البيئيةاحلق يف  -١٢  
 غري مشروع وغري     أن استغالل املوارد الطبيعية استغالالً     ٤الحظت الورقة املشتركة      -٦٣

ويف الواقع، تعّرض   .  متزايد  ذلك على السكان احملليني يشكالن مصدر قلق       وعواقبمستدام  
 اليت متيـزت    ٢٠٠٢، منذ اندالع األزمة العسكرية السياسية لعام        اتالعديد من مناطق الغاب   

 بـل غـري مـشروع،    ،على اخلصوص برحيل إدارات بعض مناطق البلد، الستغالل فاحش        
 من   املستخرجة أحياناً  ،ستغل الزيوت الطبيعية  هي احلال يف غرب البلد ووسطه حيث تُ        كما

 يفضي إىل تكثيف إزالة األحراج لتحلّ حملها املناجم     اتواستغالل موارد الغاب  . غابات مصنفة 
  .)٧٦(راضي الزراعيةأو األ
 لـه  غري مـستدام   استغالالًغابات أن استغالل موارد ال ٤املشتركة  الورقة  وأضافت    -٦٤
. فإنشاء صناعات استخراجية يترتب عليه ترحيل السكان      .  السكان احملليني  عواقب على  أيضاً

  إىل الدولة من أجل دفعهـا للـسكان املـرّحلني         التعدينوالتعويضات اليت تقدمها شركات     
  . )٧٧(رأي السكان املرحلنيبشكل كاف ال ُيراعى  أنه عنناهيك  ، املعنينيإىلدائماً تصل  ال

 املكثف الذي تعرضت له مدينة أبيـدجان يف         التلوث أن   ٤ورأت الورقة املشتركة      -٦٥
 -  برتين سفينة بروبو   النامجة عن  طن من املواد السامة      ٥٠٠أكثر من    نثر   بسبب ٢٠٠٦عام  

فقد : وكانت هلذه النفايات عواقب وخيمة على صحة األفراد       .  باألذهان  عالقاً كواال ال يزال  
  .  )٧٨(حالة تسّممألف  ٤٠ حالة وفاة وحوايل ١٧أسفر هذا التلوث عن أكثر من 

وأوصى احتاد ضحايا الّنفايات السمية يف أبيدجان والضواحي كوت ديفـوار بـأن         -٦٦
ي للمشكلة من خالل اختاذ إجراءات تـشمل        تشارك على حنو كامل يف البحث عن حلّ هنائ        
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؛ وتـسليم إدارة    هبـدف التكفـل هبـم     ضحايا خمتلف أمراض النفايات السمية      باالعتراف  
املستشفيات املنشأة لعالج أمراض النفايات السمية إىل اجلمعيات املعتـرف هبـا؛ وتعمـيم              

اجلهـات  تلـف   االتفاقيات البيئية من خالل تنظيم دورات تدريبية بشأن تعزيز قـدرات خم           
  .)٧٩(يف تنفيذ هذه االتفاقياتاملشاركة 
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