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      مقدمة  
                      ُ                                                    أييت التقرير الوطين الذي أُعد يف إطدار اجلولدة الثالثدة لالسدتعراض الددوري الشدامل عقدب  - 7

                  . ومدن املهدم ابلنسدبة     9172      أبريل  /     نيسان    92                                      ُ        التوصيات املنبثقة من اجلولة الثانية اليت ُأجريت يف 
    .  97 /  76          وق اإلنسان                    من مرفق قرار جملس حق   5                                  ا        لكوت ديفوار أتييد هذه التوصيات وفقاا للفقرة 

  يف        21,37            أي مدا نسدبت     ،   726             توصدية مدن أصدل      727                        وابلفعل، أيدت كوت ديفوار  - 9
   ،    9191-    9176                   ا                                         . ويتعني عليها، وفقداا لألهدداف الديت حددد ا يف اخلطدة الوطنيدة للتنميدة  ( 7 )          املائة منها

                                           مواجهة التحدي املتمثل يف تنفيذ هذه التوصيات.
                                                لوطنيدددة للتنميدددة تدددنأ، يف  لدددة أمدددور، علدددى توطيدددد سددديادة                        وينبغدددي التدددذكخل ةن اخلطدددة ا - 3

                                     القانون واحرتام حقوق اإلنسان وتعزيزها.
                                                                   والغددددرض مددددن هددددذا التقريددددر هددددو عددددرض مسددددتول تنفيددددذ التوصدددديات الدددديت وافقددددت عليهددددا   - 2

        ديفوار.    كوت
                                                                         وعلددى الددرنم مددن اجلهددود العديدددة الدديت بددذلتها كددوت ديفددوار، ينبغددي اإلشددارة إ  ضددرورة  - 5

                                            ملزيد من اجلهود حلماية حقوق اإلنسان محاية أفضل.      بذل ا

                                    منهجية وآلية الرصد على الصعيد الوطين -     أوال   
                       ا                                                 اعتمدت كوت ديفوار، رنبةا منها يف التعاون مع هيئات املعاهدات، خطدة عمدل وطنيدة  - 6

   دت                                                                              ُ  لتنفيددذ التوصددديات واللتزامدددات املنبثقددة عدددن اجلولدددة الثانيدددة لالسددتعراض الددددوري الشدددامل. وأُعددد
                                                                               خطة العمل هذه مبسامهة من منظمات اجملتمع املدين وشعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمدم 

    .    9171       يوني  /                                             املتحدة يف كوت ديفوار اليت انتهت مهمتها يف حزيران
                                                                     وابإلضددافة إ  كلددج، أجريددت مشدداورات مددع كددل اجلهددات املعنيددة يددذا التقريددر ول سدديما  - 1

         ( واهليئدددة CESEC                                          واجمللددس القتصدددادي والجتمدداعي والبيئددي والثقددايف )                        احلكومددة واجلمعيددة الوطنيددة
                                           ( واللجنددة املعنيددة ابلوصددول إ  املعلومددات الدديت  ددم HACA                                العليددا لالتصددالت السددمعية البصددرية )

                  ( وجلنددددة كددددوت ديفددددوار ANP                          ( واهليئددددة الوطنيددددة للصددددحافة )CAIDP                          العمددددوم وإ  الواثئددددق العامددددة )
    (. CNDHCI                     الوطنية حلقوق اإلنسان )

ُ        وُشددكلت أيضدد - 2                                                             جلنددة مشددرتكة بددني الددوزارات تضددم الددوزارات التقنيددة املعنيددة وكلددج مبوجددب  ا اا  
  365-2001       ر             الدددذي عددددرل املرسدددوم رقدددم       9171     مدددايو  /   أاير    71         الصدددادر يف   303-2017           املرسدددوم رقدددم 
                                            الدددذي أنشدددئت مبوجبددد  جلندددة مشدددرتكة بدددني الدددوزارات لرصدددد       9117       يونيددد  /      حزيران    91         الصدددادر يف 

                                                                 يدددذ الصدددكوك الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان مدددن أجدددل صددديانة تقريدددر منتصدددف املددددة اخلددداص        مددددل تنف
                        ابلستعراض الدوري الشامل.

   9                      ا                                                       وصيغ هذا التقرير، وفقاا للفقرة ألف من املبادئ التوجيهية على حنو ورودها يف الفقرة  - 2
           تابعة قدرار  مب         ، املتعلق     9177       يوني  /      حزيران    71         الصادر يف      772 /  71                        من الفصل الثاين من املقرر 

                     ، مدع مراعداة التوصديات                                  فيما يتعلدق ابلسدتعراض الددوري الشدامل    97 /  76                جملس حقوق اإلنسان 
                                                                            املشدددمولة  طدددة العمدددل املتصدددلة بتنفيدددذها والتقددددم احملدددرز يف جمدددال حقدددوق اإلنسدددان يف الفدددرتة مدددن 

  .    9172       إ  عام       9172    عام
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  (    1162-    1162                            تطور اإلطار املعياري واملؤسسي ) -      اثنيا   
        الدستور -   ألف 

   2         الصدددادر يف   886-2016                  مبوجدددب القدددانون رقدددم ا اا     جديدددد ا اا                         اعتمددددت كدددوت ديفدددوار دسدددتور  -  71
           ا                                            . وهدددي، حرصددداا منهدددا علدددى إقامدددة دولدددة قدددانون يرتفدددع فيهدددا مسدددتول     9176                  تشدددرين الثددداين/نوفمّب 

                                                                                 احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت العامة وكرامة اإلنسدان، تؤكدد مدن جديدد متسدكها ابلقديم الثقافيدة 
                                   وهدددذا القدددانون األساسدددي اجلديدددد يؤكدددد مدددرة    ا اا.                                     ا      روحيدددة واألخالقيدددة يف بيئتهدددا املتنوعدددة إثنيددداا ودينيددد   وال

     من .   3                                             أخرل، يف  لة أمور، إلغاء عقوبة اإلعدام يف املادة 

               الصكوك الدولية -  ابء 
                                                    منهدا للتزاما دا الدوليدة، علدى الصدكوك الدوليدة الرئيسدية  ا اا   ر                    صدرقت كدوت ديفدوار، احرتامد -  77
          ق اإلنسان.    حلقو 
    ر                             ، صدددرقت علددى عدددد مددن الصددكوك الدوليددة     9172       إ  عددام       9172                ويف الفدرتة مددن عددام  -  79

                                            املتعلقة ابحرتام كرامة اإلنسان. وأبرزها ما يلي:
  اتفاقيددة األمدددم املتحددددة حلقددوق األشدددخاص كوي اإلعاقدددة )الصددادرة مبوجدددب قدددرار                                                              

      9116       ديسددددمّب /          كددددانون األول      73     ُ       (: اعُتمدددددت يف    716 /  67              اجلمعيددددة العامددددة 
  ؛    9172      يناير  /           كانون الثاين      71   ر                      وصدرقت عليها كوت ديفوار يف 

   نظام روما األساسي الذي أنشئت مبوجب  احملكمة اجلنائية الدولية: صدقت علي                                                                   
  ؛ ( 9 )    9175           شباط/فّباير     75  يف 

  التفاقيددة اخلاصددة ةمايددة األطفددال والتعدداون يف جمددال التبددين علددى الصددعيد الدددويل                                                                  
                                     يف لهاي )هولندا(: أكن يف التصدديق عليهدا       7223  و    ماي /   أاير    92          الصادرة يف 
ُ      القانوُن رقم    ؛    9172      ديسمّب  /          كانون األول      76         الصادر يف   2014-806      

  96                       ُ       بشأن إدارة العمل اليت اعُتمددت يف      751                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    
ُ      يف جنيف )سويسرا(: أكن يف التصديق عليهدا القدانوُن رقدم       7212       يوني  /      حزيران                                            

  ؛    9175      ديسمّب  /          كانون األول      72         الصادر يف   2015-825
  بشدأن السدالمة والصددحة املهنيتدني، الدديت      755                                اتفاقيدة منظمدة العمددل الدوليدة رقددم                                

                               يف جنيددف )سويسددرا(: أكن يف التصددديق       7227       يونيدد  /      حزيران    99  ُ       اعُتمدددت يف 
ُ      عليها القانوُن رقم    ؛    9175      ديسمّب  /          كانون األول      72         الصادر يف   2015-826            

 96                                بشددأن العمددل الليلددي، الدديت اعتمدددت يف      717                  العمددل الدوليددة رقددم                اتفاقيددة منظمددة    
ُ      يف جنيددف )سويسددرا(: أكن يف تصددديقها القددانوُن رقددم       7221       يونيدد  /      حزيران                                      2015-829  

  ؛    9175      ديسمّب  /          كانون األول      72         الصادر يف 
  بشدأن اإلطددار الرتولددي للسددالمة والصددحة      721                                اتفاقيدة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم                                

                     يف جنيددف )سويسددرا(: أكن       9116       يونيدد  /      حزيران    75           يت اعتمدددت يف            املهنيتددني، الدد
ُ      يف تصديقها القانوُن رقم    ؛    9175      ديسمّب  /          كانون األول      72      املؤرخ   2015-830                
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  )اتفاقيددددددة حظددددددر اسددددددتحدال وإنتدددددداج و ددددددزين األسددددددلحة البكرتيولوجيددددددة )البيولوجيددددددة                                                                  
    79  يف                                    و                        والتكسددددينية وتدددددمخل تلددددج األسددددلحة، املوقوعددددة يف لندددددن وموسددددكو وواشددددنطن

ُ      : أكن لكوت ديفوار يف النضمام إليهدا القدانوُن رقدم     7219      أبريل  /     نيسان                                         2015-831  
    .    9175      ديسمّب  /          كانون األول      72         الصادر يف 

                                                                        وبدددأت كددوت ديفددوار عمليددة التصددديق علددى الصددكوك الدوليددة األخددرل، إك إ ددا تعهدددت يف  -  73
                               الّبوتوكدددول الختيددداري الثددداين للعهدددد                                                    الددددورة الثانيدددة والثالثدددني جمللدددس حقدددوق اإلنسدددان ابلتصدددديق علدددى 

                                    الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 
                                                                              وابلنسبة حلقدوق العمدال املهداجرين، أعددت مدذكرة مدن أجدل التصدديق علدى التفاقيدة الدوليدة -  72

   .  ( 3 )                                           حلماية حقوق  يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
   ، ( 2 )                              وكددول الثالددث لتفاقيددة حقددوق الطفددل  وت                             مناقشددات بشددأن التصددديق علددى الّب  ا اا         وجتددري أيضدد -  75

   .  ( 5 )                                                    والتفاقية الدولية حلماية  يع األشخاص من الختفاء القسري
                                                                كانددت كددوت ديفددوار مددن اجلهددات الفاعلددة يف مددؤمتر قمددة األمددم املتحدددة للتنميددة      ا اا،     وأخددخل  -  76

ُ           املستدامة الذي ُعقد يف أيلول         تدامة.    ُ                          واعُتمدت في  أهداف التنمية املس      9175      سبتمّب  /              

                                           مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية -   جيم 
                                                                          عددززت كددوت ديفددوار إطارهددا املعيدداري الددوطين عددّب سددن نصددوص قانونيددة عديدددة واعتمادهددا. -  71

                 وأبرزها ما يلي: 
  على التفاقية الدولية حلقوق األشخاص      9172      يناير  /           كانون الثاين      71          التصديق يف                                  

            كوي اإلعاقة؛
  الذي اعُتمد مبوجبد        9172     مارس  /    آكار    92         الصادر يف   131-2014            القانون رقم          ُ       

                              نظام التغطية الصحية الشاملة؛ 
  الدذي يعددل القدانون       9172       يوني  /      حزيران   5         الصادر يف   335-2014            القانون رقم                  

                واملتعلدددق بتشدددكيلة       9117       أكتدددوبر  /          تشدددرين األول   2         الصدددادر يف   634-2001    رقدددم 
                   هامها وسخل أعماهلا؛                                    اللجنة املستقلة لالنتخاابت وتنظيمها وم

  واملتعلددق بتعزيددز وضددع       9172       يونيدد  /      حزيران    91         الصددادر يف   388-2014            القددانون رقددم                   
    99         الصدددادر يف   121-2017                                        املددددافعني عدددن حقدددوق اإلنسدددان ومحدددايتهم، واملرسدددوم 

                        واملتعلق بطرائق تطبيق ؛       9171      فّباير  /    شباط
  تعلدق بوضدع امللدوك    وامل      9172       يولي  /   متوز    72         الصادر يف   428-2014            القانون رقم                

                     والزعماء التقليديني؛ 
  الددذي يعدددل ويكمددل       9175     مددارس  /    آكار   2         الصددادر يف   133-2015            القددانون رقددم                

           والذي يقضدي       7261      نوفمّب  /           تشرين الثاين    72         الصادر يف   366-60            القانون رقم 
                             بسن قانون اإلجراءات اجلنائية؛ 
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  عدددل ويكمددل       الددذي ي      9175     مددارس  /    آكار   2         الصددادر يف   134-2015            القددانون رقددم          
               والددددذي يقضددددي بسددددن       7227       يوليددد  /   متوز    37         الصددددادر يف   640-81            القدددانون رقددددم 

                 القانون اجلنائي؛ 
  2 و   1                الدذي يعددل املدواد       9175      أبريل  /     نيسان   9         الصادر يف   216-2015            القانون رقم   

     717 و    26 و    21 و    62 و    61 و    52 و    56 و    59 و    31 و    35 و    97 و    75 و    77 و
      9111      أنسددطس  /  آب   7  يف         الصددادر  514-2000               مددن القددانون رقددم      722 و     776 و

                                                           ُ      واملتعلددق بقددانون النتخدداابت وإلغدداء األحكددام املتعلقددة ابلنتخدداابت الدديت ُأجريددت 
                  للخروج من األزمة؛ 

  الذي حيدد مهام ديدوان       9175       يولي  /   متوز   1         الصادر يف   494-2015            القانون رقم                    
                                     احملاسبة وتشكيلت  وتنظيم  وسخل أعمال ؛ 

  واملتعلق بقمع اإلرهاب؛       9175       يولي  /   متوز   1         الصادر يف   493-2015            القانون رقم                      
  واملتعلق بقانون العمل؛      9175       يولي  /   متوز    91         الصادر يف   532-2015            القانون رقم                      
  واملتعلدددددق بوضدددددع       9172     مدددددارس  /    آكار    92         الصدددددادر يف   137-2014            القددددانون رقدددددم             

     ر                      القصرر الذين يف عهدة الدولة؛
  ر  واملتعلق بوضع القصرر       9175       يولي  /   متوز    91         الصادر يف   539-2015            القانون رقم                 

                     الذين يف عهدة الدولة؛
  واملتعلدددق بتنظددديم       9176       يونيددد  /      حزيران    75         الصدددادر يف   414-2016            القدددانون رقدددم               

                                         شؤون الدفاع والقوات املسلحة يف كوت ديفوار؛
  الدددددذي يعددددددل       9175      سدددددبتمّب  /     أيلول    71         الصدددددادر يف   635-2015            القدددددانون رقدددددم          

                 واملتعلق ابلتعليم؛      7225      سبتمّب  /     أيلول   1         الصادر يف   696-95        القانون 
  واملتعلدددق       9176      ديسدددمّب  /          كدددانون األول     2         الصدددادر يف   1111-2016            القدددانون رقدددم        

                     مبكافحة الجتار ابلبشر؛ 
  واملتعلق بطريقة تطبيدق       9172     مايو  /   أاير    97         الصادر يف   290-2014           املرسوم رقم                     

            واملتعلدددددق مبندددددع       9171      سدددددبتمّب  /     أيلول    31         الصدددددادر يف   272-2010            القدددددانون رقدددددم 
                                    جتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال؛   ال

  016-2017           القدددرار رقدددم MEPS/CAB   الدددذي       9171       يونيددد  /      حزيران   9         الصدددادر يف     
    73                                                             حيدد قائمة األعمدال اخلفيفدة املسدموأل لألطفدال الدذين تدرتاوأل أعمدارهم بدني 

           مزاولتها؛  ا اا    عام    76 و
  017-2017           القدددرار رقدددم MEPS/CAB   لدددذي  ا      9171       يونيددد  /      حزيران   9         الصدددادر يف    

                                                    حيدد قائمة األعمال اخلطرة املمنوع على األطفال مزاولتها. 
          يف مشدددروعها  ا اا                                                        ويف إطددار إصدددالأل النصددوص القانونيدددة هددذا، أدرجدددت كددوت ديفدددوار أيضدد -  72

       ا                              مراعاةا لاللتزامات الدولية اليت أيد ا.    ( 6 )                            ن اجلنائي تعريف التعذيب وجترمي             األويل للقانو 
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        العادلة                    إرامة العدل واحملاكمة  -      اثلثا   
                                                  التزمت كوت ديفوار إبصالأل نظام القضاء والسجون فيها.  -  72
                                                     وهذه اإلصالحات هي على مستول النصوص وعلى املستول اهليكلي. -  91
                                                 على مستول النصوص، اعتمدت اجلمعية الوطنية ما يلي:  -  97

  الذي حيدد وضدع أمنداء       9175       يولي  /   متوز   1         الصادر يف   492-2015            القانون رقم                   
     الدذي       9176     مدارس  /    آكار   2         الصادر يف   134-2016                كمة واملرسوم رقم       سجل احمل

        املتعلددق      9176       يوليدد  /   متوز   1         الصددادر يف   492-2015                            حيدددد طرائددق تطبيددق القددانون رقددم 
                       بوضع أمناء سجل احملكمة؛ 

  قددانون محايددة الشددهود والضددحااي واملبلغددني عددن املخالفددات واخلددّباء وسددائر األشددخاص                                                                  
   ؛     9172       يوني  /      حزيران   1                           معية الوطنية يف جلسة عامة يف                       املعنيني الذي اعتمدت  اجل

  كددددددانون األول      72                                          اعتمدددددددت اسددددددة مشدددددداريع قددددددوانني يف جلسددددددتها العامددددددة يف          /       
               تتعلق مبا يلي:       9172      ديسمّب 

 تشكيلة احملكمة العليا وتنظيمها وسخل أعماهلا؛                                         
 مهام حمكمة التمييز وتشكيلتها وتنظيمها وسخل أعماهلا؛                                                 
 وتشكيلت  وتنظيم  وسخل أعمال ؛                 مهام جملس الدولة                             
 مهام ديوان احملاسبة وتشكيلت  وتنظيم  وسخل أعمال ؛                                               
  9172      أنسددطس  /  آب   6         الصددادر يف   669-2018                     التصددديق علددى األمددر رقددم      

                           واملتعلق مبسألة العفو العام؛
  .وضع املفوضني القضائيني                      

  قدددددانون اإلجدددددراءات اجلنائيدددددة     9172      ديسدددددمّب  /          كدددددانون األول      97         اعتمددددددت يف ،                         
                                                             جلديدددد الدددذي يدددنأ علدددى آليدددات إجرائيدددة جديددددة تعدددزز حقدددوق األطدددراف أثنددداء  ا

                                                                  احملاكمددة، والتددددابخل البديلدددة مدددن احلدددبس، وتبسدددية اإلجدددراءات اجلنائيدددة، وتقلددديأ 
                            على ظروف الحتجاز لدل الشدرطة  ا اا                                 مهل اإلجراءات، وحتسني اإلشراف قانوني

               جنائيددة لتحددل حمددل                                                   واحلددبس الحتيدداطي، وإنشدداء حمدداكم جنائيددة ودوائددر اسددتئناف 
              حمكمة اجلناايت. 

                                                      ر        عالوة على كلج، صيغت أحكام جديدة من أجل تعزيز محاية القصرر، وهي:  -  99
  726                                                                  املشروع األويل لقرار بشأن جملس القضاء األعلى الذي صديغ مبدا يتفدق مدع املدادة     

             من الدستور؛ 
  ز لددرئيس  ليدد      9171       أكتددوبر  /          تشددرين األول    77                                مشددروع قددرار اعتمددده جملددس الددوزراء يف         

              ر                                                         اجلمهورية ضمر كوت ديفوار إ  الّبوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب؛
   مشددروع القددانون املتعلددق بددديوان احملاسددبة الددذي أحيددل إ  اجلمعيددة الوطنيددة لدرسدد                                                                     

   .     9176      نوفمّب  /           تشرين الثاين   2                               بغية التحقق من توافق  مع دستور 
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         ما يلي:                               و وعلى مستول اإلصالأل اهليكلي، يسجول -  93
 ( تدشدددني زاملزرعدددة اإلصدددالحية يف سدددالياكروز                                  ferme pénitentiaire de Saliakro )  

                                       لتجريب أنواع من العقاب بديلة من السجن؛      9172     مايو  /   أاير    75  يف 
 وجممدددل قواعدددد األمدددم    ( 1 )                                            تددرميم السدددجون واإلصدددالحيات لتسدددتويف املعددايخل الدوليدددة                

                               واعدد نيلسدون ماندديال( وبنداء أخدرل                                          املتحدة النموكجية الدنيا ملعاملة السجناء )ق
             مستوفية هلا؛ 

  ر                                إنشاء أقسام خمصصدة للمحتجدزين القصردر يف السدجون الديت تفتقدر إ  مثدل هدذه                               
         األقسام؛ 

  مليارات فرندج أفريقدي   3                                                 حتسني نوعية الطعام )ارتفعت املبالغ املخصصة للطعام من                     
        النظافة           ( وخدمات    9171                          مليارات فرنج أفريقي يف عام    2   إ        9177      يف عام 

   .  ( 2 )                        لرعاية املقدمة إ  احملتجزين         الصحية وا

                                                            احلوكمة )الدميقراطية واملصااحلة  االنتاااابت  النماام القياااي  اإلفاالت  -       رابعا   
           م  العقاب(

  902-2015                                                           اعتمددددت كدددوت ديفدددوار خطدددة وطنيدددة جديددددة للتنميدددة مبوجدددب القدددانون رقدددم  -  92
      9191-    9176                             ق ابخلطددة الوطنيددة للتنميددة للفددرتة      املتعلدد      9175      ديسددمّب  /          كددانون األول      31         الصددادر يف 

                                 القائمة على اسة حماور اسرتاتيجية: 
                           حتسني نوعية املؤسسات واحلوكمة؛    )أ( 
                                                       تسريع عجلة تنمية املوارد البشرية وحتقيق الرفاه الجتماعي؛    )ب( 
                                             تسريع عجلة التغيخل اهليكلي لالقتصاد عّب التصنيع؛    )ج( 
                                                   وتوزيعها بشكل متوازن على أراضي البلد وحفظ البيئة؛                    تطوير البىن التحتية     )د( 
                                       تعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون الدويل.      )هد( 

                   الدميقراطية واملصاحلة -   ألف 
                                                تشريعية وتنظيمية عديدة لتوطيد إطارها الدميقراطي. ا اا                       اعتمدت كوت ديفوار نصوص -  95
                        سدتحدال منصدب بئبدة للدرئيس      علدى ا      9176      نوفمّب  /           تشدرين الثداين   2                وهكذا، نأ دسدتور  -  96

                             عن املؤسسات السياسية القائمة.                  ا وجملس للشيوخ، فضالا 
                           ر                       ويف إطار املصاحلة الوطنية، شكرلت كوت ديفوار جلنتني مها:  -  91

 ( ؛    9173-    9179                           جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة)   
 ( 9172                                      اللجنة الوطنية للمصاحلة وتعويض الضحااي     .)    
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                                  اسددرتاتيجية وطنيدة للمصدداحلة والتماسددج      9171       يونيدد  /      حزيران   1                     واعتمددت كددوت ديفدوار يف  -  92
        مليدارات     71                  مبسدامهة أوليدة قددرها  ا اا    خاصد ا اا               ، وأنشأت صدندوق    9191-    9176               الجتماعي للفرتة 

                                                              فرنج أفريقي لدفع تعويضات إ  ضحااي األزمات اليت شهد ا كوت ديفوار.
         الددددذي ميددددن    669-2018                        ، أصدددددرت احلكومددددة األمددددر رقددددم     9172      أنسددددطس  /  آب   6   ويف  -  92

                                                           العفو العام يف سبيل توطيد التماسج الجتماعي واملصاحلة الوطنية.
     726                 شددكلوا الدفعددة الددد  ا اا    لجئدد    52               ، عدداد إ  البلددد     9172      يندداير  /           كددانون الثاين      37   ويف  -  31

                                                                                مددنهم، مددن بيددنهم بعددض القددادة يف نظددام الددرئيس السددابق لددوران نبددانبو، وكلددج كجددزء مددن عمليددة 
                املصاحلة الوطنية.

         االنتااابت -  ابء 
     335-    9172                                                       إن تغيددددخل تشددددكيلة اللجنددددة املسدددددتقلة لالنتخدددداابت مبوجددددب القددددانون رقدددددم -  37

                                               مسددد  ملمثلدددي أحدددزاب املعارضدددة واجلهدددات الفاعلدددة مدددن اجملتمدددع       9172       يوليددد  /   متوز    72         الصددادر يف 
                     املدين ابلنضمام إليها. 

ت تشكيلتها مدن خدالل عمليدة توافقيدة  -  39 ُ  رر                                وهذه اللجنة اليت ُنخلرر       9175                 نظمدت انتخداابت عدام                 
     جاندب                    ُ                                 التشدريعية اللتدني اعدرُتف بنتائجهمدا علدى الصدعيد الدوطين ومدن       9176                     الرائسية وانتخاابت عام 

   .  ( 2 )                       اجملتمع الدويل على حد سواء
  .    9172                  تشرين األول/أكتوبر     73                                      النتخاابت البلدية واإلقليمية املتزامنة يف  ا اا          ونظمت أيض -  33
   ُ                             ، فُدت  حدوار سياسدي بدني احلكومدة و يدع     9172      ينداير  /           كدانون الثاين      97                  ويوم الثنني املوافق  -  32

                 ببدددء إصددالأل اللجندددة       9172      أنسددطس  /  آب   6                       للتددزام رئدديس اجلمهوريددة يف  ا اا                 أصددحاب املصددلحة وفقدد
         عدددن احملكمددددة       9176      نوفمّب  /           تشدددرين الثددداين    72                                         املسدددتقلة لالنتخددداابت يف أعقددداب القدددرار الصددددادر يف 

                     الددوارد مدددن املنظمدددة ندددخل  001/2014                             وب، املقددددم بنددداء علددى الطلدددب رقدددم                           األفريقيددة حلقدددوق اإلنسدددان والشددع
   (.Action Pour la Protection des Droits de l’Homme                                         احلكومية زالعمل من أجل محاية حقوق اإلنسانز )

               النمام القيااي -   جيم 
  ل                                       زالوثيقدة التوجيهيدة املتعلقدة بسياسدة العدد      9172       يوليد  /   متوز    37                اعتمدت احلكومة يف  -  35

    (.    9176    -9191 )  ( le Document d’Orientation de la Politique Sectorielle de la Justice )          القطاعيدةز 
           يف ما يلي:    ا اا،                              ويتجسد تنفيذ هذه الوثيقة، خصوص

  إعادة تنظيم النظام القضائي عّب اعتماد نسقني إداري وقضائي؛                                                         
 1110-2016        نون رقددم                                                     إنشدداء حمكمددة التجددارة وحمكمددة السددتئناف التجاريددة مبوجددب القددا  

                             واملتعلدددق إبنشددداء احملددداكم التجاريدددة       9173      ديسدددمّب  /          كدددانون األول     2         الصدددادر يف 
                      وتنظيمها وسخل أعماهلا؛ 

 (  71 )                  إنشاء ديوان احملاسبة .  
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                اإلفالت م  العقاب -   دال 
                                                                    تعهدت كوت ديفوار مبكافحة اإلفالت مدن العقداب فأنشدأت هيئدات عديددة مدن بينهدا  -  36

                                                          ا املكلفدددة ابإلجدددراءات القضدددائية املتعلقدددة ةزمدددة مدددا بعدددد النتخددداابت وفقددداا                    وحددددة التحقيدددق اخلاصدددة 
  .    9177       يوني  /      حزيران    92         الصادر يف   020           للقرار رقم 

                                                                       وازدادت مهددام هددذه الوحدددة لتشددمل التحقيددق وأصددب  امسهددا وحدددة التحددرايت والتحقيددق  -  31
  .    9173      ديسمّب  /          كانون األول      31         الصادر يف   93-2013                      اخلاصة مبوجب املرسوم رقم 

                                                                       وأدت األنشددطة الدديت اضددطلعت يددا هددذه الوحدددة يف جمددال التجدداوزات والنتهاكددات اجلسدديمة  -  32
                                                      اليت تستهدف حقوق اإلنسان إ  حماكمات أسفر بعضها عن إدابت.

                                                       إ  أن كددوت ديفدوار تتعداون مدع احملكمددة اجلنائيدة الدوليدة وصدددقت  ا اا                وجتددر اإلشدارة أيضد -  32
   .     9173      فّباير  /   باط ش    75                    على نظامها األساسي يف 

ُ                                                     وابإلضافة إ  كلج، اُ ذت تدابخل لتيسخل رعاية ضحااي العنف اجلنسي متثلت يف ما يلي: -  21                   
  ر               واملتعلددق بتلقرددي أقسددام الشددرطة       9175     مددارس  /    آكار    72         الصددادر يف   005            التعمدديم رقددم            

                                                   القضائية للشكاول املقدمة من ضحااي العتداءات البدنية؛
 016        رات رقدددددم                       التعمددددديم املشدددددرتك بدددددني الدددددوزا/MJ/MEMIS/MPRD   2         الصدددددادر يف   

                                         واملتعلق ابسدتالم الشدكاول عقدب حصدول أعمدال عندف       9176      أنسطس    آب/
                   قائم على نوع اجلنس.

                                         للشؤون اجلنسانية يف مفوضيات الشرطة بدعم مدن  ا اا     مكتب    39                   وإ  جانب كلج، أنشئ  -  27
  . (  77 )            يف كوت ديفوار   ة                                                     بربمج األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة األمريكي

                                                                            وأدل بناء قدرات املفتشية العامدة للخددمات القضدائية وخددمات السدجون إ  حتسدني نوعيدة -  29
                                                اخلدمات اليت تقدمها األجهزة العامة اخلاضعة إلشرافها.

                                           املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -       خامسا   
           مدن اهليئدات ا اا                       وق اإلنسدان ومحايتهدا، عددد                 منهدا علدى تعزيدز حقد ا اا                      أنشأت كدوت ديفدوار، حرصد -  23

                                          وعززت قدرات القائم منها. وأبرزها ما يلي: 
       الصددادر   900-2018                                           جملددس وطددين حلقددوق اإلنسددان أنشددئ مبوجددب القددانون رقددم    )أ( 

      ا                                         ، وفقددداا ملبدددادئ ابريدددس، ليحدددل حمدددل اللجندددة الوطنيدددة حلقدددوق     9172      نوفمّب  /           تشدددرين الثددداين    31  يف
                     اإلنسان يف كوت ديفوار؛

             من الدستور(؛     765                            أمني املظامل يف اجلمهورية )املادة   (  )ب 
       الصددادر   867-2017                                                  اهليئددة الوطنيددة للصددحافة الدديت أنشددئت مبوجددب القددانون رقددم    )ج( 

                               الذي حيدد نظام الصحافة القانوين؛      9171      ديسمّب  /          كانون األول      91  يف
             من الدستور(؛     796                     اجمللس الدستوري )املادة     )د( 
             من الدستور(؛     763                                   ي والجتماعي والبيئي والثقايف )املادة             اجمللس القتصاد     )هد( 
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  ؛           من الدستور(     715              قليديني )املادة                               اجمللس الوطين للملوك والزعماء الت    )و( 
    (،CAIDP                                                                  اللجنة املعنية ابلوصول إ  املعلومات اليت  دم العمدوم وإ  الواثئدق العامدة )    )ز( 

       املتعلق       9173      ديسمّب  /          كانون األول      93    ر يف      الصاد  867-2013                            اليت أنشئت مبوجب القانون رقم
             من الدستور(.    72                                              مبسألة الوصول إ  املعلومات اليت  م العموم )املادة 

   ؛ (  79 )                             يدة لتعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا                      تعاو دا مدع ايليدات الدول ا اا                     وعززت كوت ديفدوار أيضد -  22
                           وجتسد هذا التعاون يف ما يلي:

  لة ابلستعراض؛                            تقدمي تقارير خالل الفرتة املشمو             
 فت  مكتب للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف أبيدجان؛                                                         
  .قبول عدة زايرات من املقررين اخلاصني واخلّباء املستقلني                                                 

                       احلقوق املدنية والسياسية -       سادسا   
            احلق يف احلياة -   ألف 

          يداة وتعيدد              حرمدة احلدق يف احل      9176      نوفمّب  /           تشدرين الثداين   2         مدن دسدتور    3           تكرس املادة  -  25
  . (  73 )    9111         آب/أنسطس    7            عليها دستور                                أتكيد إلغاء عقوبة اإلعدام اليت نأ 

                                                                          التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وظارو  االحتجاا   -  ابء 
              وعقوبة اإلعدام

                      مشددددروع قددددانون ليددددز لددددرئيس       9171       أكتددددوبر  /          تشددددرين األول    77                اعتمدددددت احلكومددددة يف  -  26
                               تياري لتفاقية مناهضة التعذيب.                            ة التصديق على الّبوتوكول الخ       اجلمهوري

                                     احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية -       سابعا   
                    احلق يف البيئة الصحية /                                  احلق يف الغذاء واحلصول على مياه الشرب -   ألف 

                     من  احلق يف بيئة صحية.    91        يف املادة       9176      نوفمّب  /           تشرين الثاين   2          كرس دستور  -  21
                                                                           ونتيجة لذلج، أصب  من املمكدن اين للمنظمدات البيئيدة املختصدة مراقبدة اإلطدار البيئدي  -  22

                                                           هلددذه املددادة مددن الدسددتور، أجددرل خددّباء بددربمج األمددم املتحدددة للبيئددة يف  ا اا                     واإلشددراف عليدد . وتطبيقدد
                            دراسددة خلصددت إ  أن املواقددع الدديت       9172      يندداير  /              إ  كددانون الثاين      9171     مددايو  /            الفددرتة مددن أاير

    علدى  ا اا                          وإ  أ دا مدا عدادت تشدكل خطدر  ا اا                                     ُ        وثت جراء رمي النفداايت السدامة فيهدا قدد نُظفدت متامد  تل
   .  (  72 )                               لدولية السارية على إزالة التلول                  للمعايخل الوطنية وا ا اا           السكان وفق

     مضدخة      122         إ  تركيدب     ار   يفو د   ت  كو                                    وابلنسبة للحصول علدى ميداه الشدرب، عمددت  -  22
                                  مضخة يدوية، وزايدة سدعة اخلدزان يف حمطدة     77     226       وصيانة    ا اا،               خزان مياه مرتفع    16           مياه وبناء 

               على اليابسة.   3  مرت    71     111      و اين                                 معاجلة املياه يف مدينة أبيدجان لتغد
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             مكافحة الفقر -  ابء 
                                                                          يف سياق تنفيذ اخلطة الوطنيدة للتنميدة، وضدعت كدوت ديفدوار بدربمج دعدم لتعزيدز إدمداج  -  51

                                               روعا زمتكني املرأة والعائدد اجلغدرايف يف منطقدة السداحلز                                  اجلميع والتماسج الجتماعي يسانده مش
( SWEDD)   و ( زإعادة إدماج املقاتلني السابقنيز                               PACIVIL .)    

                                               هو مكافحة الفقر ومتكني املرأة وحتقيق عائد دميونرايف.  SWEDD                والغرض من مشروع  -  57
           فخل الرعايدة                                             فهدو يهددف إ  إعدادة إدمداج املقداتلني السدابقني وتدو    ،PACIVIL           أما مشروع -  59

                                   النفسية الجتماعية لضحااي النزاعات. 
                                                                     وابإلضددافة إ  كلددج، أدل بددربمج الدددعم لتعزيددز إدمدداج اجلميددع والتماسددج الجتمدداعي  -  53

       قرية.    7     117                       منطقة فرعية وفرز أراضي     22                                    إ  أتمني األراضي الريفية مع ترسيم حدود 
                                ية الرئيسددية الدديت طلددت طريددق الشددمال                                          وأاتأل جتديددد شددبكات الطددرق تنفيددذ األعمددال اإلنشددائ -  52

                                                                 املتقاطعة املتعددة املستوايت وجسور هنري كوبن بيدي وبوافلي وجاكفيل.   9                     السريع وطرقات ريفيخلا 
                                                              أتهيل طرق ترابية ريفية يف  يع أحناء البلد جتاوز طوهلا اسة آلف كلم. ا اا       ومت أيض -  55
     199     561                          ص العمددل يف القطدداع الرمسددي مددن                                          وفيمددا يتعلددق مبكافحددة البطالددة، ارتفددع عدددد فددر  -  56

    .    9172      يف عام      122     221 و      9173      يف عام      156     521   إ        9179      يف عام 
           ز )الشدددددبكات FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS                        ونفدددددذت كدددددوت ديفدددددوار مشدددددروع ز -  51

             فرندج أفريقدي      36     111                                                 املنتجة( الدذي مسد  حدر اتربد  بتحويدل مبدالغ ماليدة قددرها            الجتماعية
   ا اا،   شخصددد     995     222              و                   أسدددرة فقدددخلة، يقددددور عددددد أفرادهدددا بنحدددو     35     111   إ                كدددل ثالثدددة أشدددهر

  .    اهلشة                             لتحسني أوضاع هذه األسر املعيشية 
    71                                                                    وأعددادت إحيدداء صددندوق التضددامن الددوطين للحددد مددن التفدداوت بددني املندداطق وأنشددأت يف  -  52
                          وزارة مكرسة ملكافحة الفقر.      9172       يولي  /   متوز

              احلق يف التعليم -   جيم 
   2 و   5          ، يف املدواد     9176      نوفمّب  /           تشرين الثداين   2                         ستور كوت ديفوار املعتمد يف       يكرس د -  52

    76           حددر سددن الدددد  ا اا                                                                    مندد ، احلددق يف التعلدديم اجليددد النوعيددة. فقددد جعلددت كددوت ديفددوار التعلدديم إلزاميدد    71 و
                  الدذي يعددل القدانون       9175      سدبتمّب  /     أيلول    71         الصدادر يف   635-2015                 مبوجب القانون رقدم  ا اا    عام

   .  (  75 )              املتعلق ابلتعليم      7225        ل/سبتمّب      أيلو    1        لصادر يف  ا  95-696    قم  ر 
     قاعدة    3     511                               قاعدة دراسدية للمرحلدة البتدائيدة و   2     927                     ُ    وفيمدا يتعلدق ابملددارس، بُنيدت  -  61

      كلية.      25                         دراسية للمرحلة الثانوية و
      13,2                                                               وسامهت هذه اإلجنازات يف توفخل تعليم جيد النوعية مبعدلت جناأل ارتفعدت مدن  -  67

                       عدن ارتفداع معددل اللتحداق        ا ، فضدالا     9172              يف املائة يف عدام       21,2   إ        9112      يف عام          يف املائة
         يف املائة.      22,1           يف املائة إ        1669                            ابملدارس خالل الفرتة املذكورة من 

        يف املائدة        36,93 ُ                                                          وُيستنتج مما تقدم أن معدلت النجاأل يف البكالوراي، اليت ارتفعت من  -  69
                               جلهود املبذولة يف قطاع التعليم.       ، جتسد ا    9172          ائة يف عام     يف امل       26,12   إ        9172      يف عام 
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            احلق يف الصحة -   دال 
                                                                كجددزء مددن إعمددال احلددق يف الصددحة، وضددعت كددوت ديفددوار خطددة عمددل وطنيددة لتنظدديم  -  63

                                                لصددحة األم والرضدديع. والغددرض مددن هددذا الددّببمج الددذي بدددأ  ا اا     وطنيدد ا اا     بربجمدد ا اا                 األسددرة. وأعدددت أيضدد
  يف     36           يف املائدة إ        73,2                                   زايدة معدل انتشار وسائل منع احلمل من    هو       9175   و          ينفوذ منذ عام 

  .    9191               املائة ةلول عام 
               مركز صدحي جديدد،      311                                               ُ   ويف إطار فت  ابب الستفادة من نظم الرعاية الصحية، ُبين  -  62

                                    مما يعزز مكافحة وفيات األمومة والرضع.
  يف    زMère-Enfant               أبرزهدا مستشدفى ز                            إ  بناء العديد من املؤسسدات،   ا اا،                 وجتدر اإلشارة، أخخل  -  65

                                    ز )املركددددددز الستشددددددفائي اجلددددددامعي( يف أنغددددددري، Centre Hospitalier Universitaire            بينجرفيددددددل، وز
        مستشددددفى   ز )Saint Jean-Baptiste                                     ز )املستشددددفى العددددام( يف نددددانيوا، ومستشددددفى زl’hôpital général  وز

                                     ز )املستشدفى العدام( يف أدجدامي، ومستشدفىl’hôpital Général                            ر      القديس يوحندا املعمددان( يف تياسردايل، وز
                                                       ز الكددداثوليكي )مستشدددفى القدددديس جيوسدددياي موسدددكايت( يف ايموسدددوكرو، Saint Joseph MOSCATI ز

      نددددددووي                         ( يف كوكددددددودي، ومركددددددز الطددددددب الCentre de Radiothérapie               العددددددالج اإلشددددددعاعي )       ومركددددددز
( Centre de Médecine Nucléaireومركز حممد اخلامس املتعدد ا ،)                           ( لقطاعدات         Centre Multisectoriel 

MOHAMED V(  76 )           ( يف يوبونون .  
                              ا                                        وتقددمي خدددمات الرعايدة الصددحية جمدابا إ  جمموعددات حمدددة يسددم  اين ابستشدارة الطبيددب  -  66

                                    ا              سدنوات، وبتدوفخل عددة التوليدد للنسداء جمدابا، وإجدراء فحدوص    5   ا                           جمابا لألطفال من ولد م حر سن الد 
    .   كان                                                   ف عن املالراي وتوزيع الناموسيات املعاجلة ابملبيدات على الس              ا     طبية معينة جمابا للكش

                حقوق فئات معينة -      اثمنا   
                          ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة              حقوق املرأة وامل -   ألف 

                                                                           لتفاقية القضاء علدى  يدع أشدكال التمييدز ضدد املدرأة ولّبوتوكدول مدابوتو، اسدتحدثت ا اا      تطبيق -  61
                        يز حقوق املرأة ومحايتها.                           كوت ديفوار عدة برامج لتعز 

                  لى مسألة املسداواة                                من دستور كوت ديفوار، بشكل خاص، ع    31 و    36 و    35            وتشدد املواد  -  62
  . (  71 )        بني اجلنسني

           حقوق الطفل -  ابء 
                                                                 اعتمدددت كددوت ديفددوار سياسددة وطنيددة حلمايددة الطفددل. ونفددذت خطددة عمددل لوضددع حددد  -  62

   .  (  72 )               األطفال واملراهقني                                              لظاهرة انعدام اجلنسية، وهي تنفذ عدة برامج لصاحل 
       /           تشدددددرين الثددددداين    72         الصدددددادر يف   863-2018                                   واعتمددددددت اجلمعيدددددة الوطنيدددددة القدددددانون رقدددددم  -  11

                                                              الدددذي يدددنأ علدددى إجدددراء خددداص للتصدددري  ابلدددولدة ومدددن  اهلويدددة وتسدددجيل وثيقدددة       9172      نددوفمّب 
        الولدة.
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                         والالجئون وملتمسو اللجوء    ا               املشردون داخلي -   جيم 
                        ر                                    األشددخاص اينفددي الددذكر، وقرعددت كدوت ديفددوار اسددة اتفاقددات مددع البلدددان            يف سدياق محايددة  -  17

  . (  72 )                          ا  الذين عادوا إ  البلد طوعاا                                      املضيفة، ووضعت آلية إلعادة إدماج الالجئني

    هشة   ا                           األشااص الذي  يعيشون أوضاع -   دال 
                         للمسددداعدة علدددى أتمدددني فدددرص عمدددل  ا اا                                      وضدددعت كدددوت ديفدددوار اسدددرتاتيجية وطنيدددة وبربجمددد -  19

   .  (  91 )                           حلماية حقوق املصابني بداء املهق                                     اص كوي اإلعاقة. كما ا ذت تدابخل بعينها     لألشخ
                                     شدددخأ مدددن كوي اإلعاقدددة يف اخلدمدددة العموميدددة يف      311                     وأكندددت احلكومدددة يف توظيدددف  -  13
                  بظروف استثنائية.       9175    عام
ُ    ، ُوظف     9172      نوفمّب  /                   ويف دورة تشرين الثاين -  12            آخر منهم.  ا اا    شخص     752  
           بشددأن تشددغيل  ا اا      مرسددوم      9172     مددايو  /   أاير   2                     كلددج، اعتمدددت احلكومددة يف            وعددالوة علددى -  15

                                               األشخاص كوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص يف كوت ديفوار. 

                                                جدول التوصيات املنبثقة ع  االستعراض الدوري الشامل -      اتسعا   
    تلددج    أو /                                                                  يعددرض اجلدددول أدبه، ةسددب املوضددوع، حالددة تنفيددذ التدددابخل واإلجددراءات اجلاريددة و -  16

                                                             ُ             اليت سبق أن ا دذ ا كدوت ديفدوار. وهدو يتصدل علدى األخدأ ابلتوصديات الديت قُبلدت وتلدج الديت 
ُ                             سبق أن ُأخذت يف العتبار وتلج اليت ُسجلت عقب جلسة التحاور يف نيسان       .    9172      أبريل  /       ُ                        
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                                      التحقق من مدل تنفيذ التدابخل )النتائج(                  املؤشرات اليت تتي                             التدابخل املتخذة/املزمع ا اكها             حالة التنفيذ                          اإلجراءات/النتائج/التوصيات

                                        أثر التدابخل يف تنفيذ التوصيات واللتزامات

                                                           التدابري التشريعية والسياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية  -     أوال  

                           املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان - 7
      9172   مّب                تشدرين الثداين/نوف    31  يف   900-2018                  إصدار القانون رقدم       جارية   22  -    25-   791

                                                    واملتعلددددق إبنشدددداء اجمللددددس الددددوطين حلقددددوق اإلنسددددان ومهامدددد  وتنظيمدددد  
            وسخل أعمال .

                                              العمل جار على إعداد مرسوم تطبيقي هلذا القانون.

                              السياسات والسرتاتيجيات الوطنية - 9

                          التدريب يف جمال حقوق اإلنسان  -        التثقيف   -        التوعية     )أ(

791   -56    -  51   ،  791   -52   ،  791   -63   ،  
791   -65   ،  791   -62    -  62   ،  791   -22   ،  
791   -795    ،  791   -753    ،  791   -752    ،  
791   -761    ،  791   -769    ،  791   -766    

                                                  تنظيم محالت للتوعية والتثقيف والتدريب يف جمال مكافحة:      جارية
              العنف الزوجي؛ -
             العنف اجلنسي؛ -
                  ممارسة ختان اإلبل؛  -
       املبكر؛                                              النتصاب والتحرش اجلنسي والزواج القسري والزواج -
              ري  ابلولدات.         عدم التص -

       ملكافحدددة       9172                                     وضدددع بدددربمج وطدددين واسدددرتاتيجية وطنيدددة يف عدددام  -
                                    ر  أعمال العنف ضد النساء واألطفال املتبنرني.

                                                     تشكيل جلنة وطنية ملكافحدة أعمدال العندف ضدد النسداء واألطفدال  -
        مبيزانيدددة       9111           شدددباط/فّباير     93         الصدددادر يف   133-2000           ابملرسدددوم رقدددم      وكلدددج 
        يورو(.     97     312          ج أفريقي )         مليون فرن    72      قدرها 

  (PAVVIOS      )مركز                                         إنشاء مركز وطين لرعاية النساء ضحااي العنف  -

    ية    قضدائ               مدوظفي الشدرطة ال                                   متتني قدرات الزعماء الروحيني واحملليدني و  -
                                               ومنظمات اجملتمع املدين والقضاة واملوظفني القضائيني.

  ث                                                 تددددددريب قددددددوات الدددددددفاع واألمددددددن يف جمدددددال القددددددانون اإلنسدددددداين. وبدددددد -
                             دعائية للتوعية ةقوق اإلنسان.        إعالبت

                                                    إدراج وحددددات دراسدددية عدددن حقدددوق اإلنسدددان يف منددداهج التددددريب يف  -
                  التعليم والتدريب.        مؤسسات

                            السرتاتيجية/املبادرات الوطنية    )ب(

          الددذي يعدددل       9171         أاير/مددايو     71         الصددادر يف   303-2017           املرسددوم رقددم  ُ    ُأجنزت 
         واملتعلددددق      9117             حزيران/يونيدددد      91          الصددددادر يف  365-2001           املرسددددوم رقددددم 

                                                                  بتشددكيل اللجنددة الوزاريددة املشددرتكة املعنيددة مبتابعددة تطبيددق الصددكوك الدوليددة
                      املتعلقة ةقوق اإلنسان. 

  ا اا.    عضو     76                           تضم اللجنة الوزارية املشرتكة 
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                                            التدابخل التشريعية/التوافق مع الصكوك الدولية - 3

791   -75    -  72  ،   791   -97    -  92  ،   
791   -96    -  92   

                                                مواصدددددددلة عمليدددددددة مواءمدددددددة التشدددددددريعات الوطنيدددددددة مدددددددع أحكدددددددام -   ية    جار 
                                                  املعاهدات الدولية املتعلقة ةقوق اإلنسان، عّب ما يلي: 

                            ر      ر                      مشدددروع إصدددالأل القدددانون اجلندددائي لدددررم ويعدددررف التعدددذيب كجدددرم مسدددتقل، 
                                                               ويشتمل على تعريف جرائم العتداء كما ينأ علي  نظام روما األساسي. 

         اعتماده.                                           مشروع أويل لقانون جنائي جديد لري العمل على -  
      9175          آكار/مدددارس    2  يف   134-2015                  إصددددار القدددانون رقدددم  -

              اري املفعدول يف     الس      7227                                    الذي يعدل أحكام القانون اجلنائي لعام 
            كوت ديفوار.

         يدددة اجلديدددد                                           اعتمددداد اجلمعيدددة الوطنيدددة قدددانون اإلجدددراءات اجلنائ -
  .    9172                  كانون األول/ديسمّب      97  يف

           ر                                    كلج، هدو يعدررف اجلدرائم املرتكبدة ضدد اإلنسدانية وجدرائم           إضافة إ  -
                                                احلرب وجرمية اإلابدة اجلماعية ولعلها ل تسقة ابلتقادم.

                                                                     احلوكمة )الدميقراطية  االنتااابت  النمام القيااي  اإلفالت م  العقاب  ...(  -      اثنيا  

                   الدميقراطية واملصاحلة - 7

791-91 ،791-31 ،791-51 - 57، 
791-11 - 27 ،791-23 - 22 ،
791-776 - 771، 791-721، 
791-722 - 751 

    91         الصدددددددددددددددادر يف   388-2014                   اعتمددددددددددددددداد القدددددددددددددددانون رقدددددددددددددددم  -      جارية
     حقددددوق                               واملتعلددددق بتعزيددددز وضددددع املدددددافعني عددددن       9172             حزيران/يونيدددد  

    99         الصددددددادر يف   121-2017                                  اإلنسدددددان ومحدددددايتهم، ومرسددددددوم تطبيقددددد  رقدددددم 
   .     9171           شباط/فّباير 

   . (CDVR)             قيقة واملصاحلة              جلنة احلوار واحل -

  .(CONARIV)                                     اللجنة الوطنية للمصاحلة وتعويض الضحااي  -

         والددّببمج  (PNCS)                                  وضددع الددّببمج الددوطين للتماسددج الجتمدداعي  -
  .(PNDC)                      الوطين للتنمية اجملتمعية 

   . (CNS)                     إنشاء جملس األمن الوطين  -

                                 فت  حوار سياسي مع أحزاب املعارضة. -

                                    من والتماسج الجتماعي ومكافحة الفقر.                 إنشاء وزارة للتضا -

        التضدددامن                        جلندددة مناطقيدددة اتبعدددة ملرصدددد    71                   إنشددداء وتعزيدددز قددددرات  -
                   والتماسج الجتماعي.

                                                 اعتماد آليدة لتعدويض الضدحااي و/أو املسدتفيدين مدن حقدوق  -
         الضحااي. 

        مليددارات     71                                    اسددتحدال صددندوق خدداص مبددوارد أوليددة قدددرها  -
            كوت ديفوار.                  مات اليت عاشتها                            فرنج أفريقي لتعويض ضحااي األز 

         يف املنداطق                                            تنظيم حوارات جمتمعية مشدرتكة واجتماعيدة وأمنيدة  -
ُ                    اليت شهدت نزاعات أو حُيتمل أن تشهد نزاعات.                     

                                                     اعتمدداد السددرتاتيجية الوطنيددة للمصدداحلة والتماسددج الجتمدداعي -
(SNRCS) 2016-2020.  

  .        النتخاابت     بعد    ما    مة   أز       إ اء  ر                                    حتسرن البيئة الجتماعية يف كوت ديفوار منذ 
          مت ما يلي:

                                                      إنشدددداء سددددبع عشددددرة جلنددددة مناطقيددددة اتبعددددة ملرصددددد التضددددامن والتماسددددج  -
          الجتماعي.

                                            إنشاء جملس امللوك والزعماء التقليديني وممثليهم. -
                                     ضحية و/أو مستفيدين من حقوق الضحااي مدن    2     211      تعويض  -

            بينهم مرضى.

   5                     يدددز التماسدددج الجتمددداعي )                             أايم حواريدددة جمتمعيدددة مشدددرتكة لتعز        تنظددديم -
       حدددر اين    5 و      9171      يف عدددام     77 و      9176      يف عدددام    2 و      9175    عدددام    يف

    (.     9172      يف عام 
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         النتخاابت - 9

791-21، 791-726 - 722، 
791-757 

      9172             حزيران/يونيدددد      72  يف   335-2014                  إصددددار القددددانون رقددددم  -      جارية
   /          تشدددرين األول   2         الصدددادر يف   334-2001                      الدددذي يعددددل القدددانون رقدددم 

                                                  واملتعلددق بتشددكيلة اللجنددة املسددتقلة لالنتخدداابت وتنظيمهددا      9117       أكتدوبر 
ُ               ومهامهدا وسددخل أعماهلددا والددذي ُعددل ابلقددرار رقددم         الصددادر   2004-642                         

  PR/06-2005              والقددددرارين رقددددم       9112                 كدددانون األول/ديسددددمّب       72  يف 
    92         الصدددادر يف   PR/11-2005     ورقدددم       9115          متوز/يوليددد      75         الصدددادر يف 

  .    9115         آب/أنسطس 

      9176                  تشددرين الثدداين/نوفمّب    2  يف   886-2016                  اعتمدداد القددرار رقددم  -
                                 املتعلق بدستور  هورية كوت ديفوار.

                                                    اعتمدددداد مشددددروع القددددرار املتعلددددق مبشدددداركة النسدددداء يف اجلمعيددددات -
        احلكومة.         من جانب      9172                    املنتخبة يف آكار/مارس 

ُ                                    اُ ددذت خطددوات لتنظدديم انتخدداابت ل تسددتثين أحددد -            ومفتددوأل ابيددا  ا اا  
                    م اجلميع ودميقراطية.    أما

   ر                                              تغدددددخلر تشدددددكيلة اللجندددددة املسدددددتقلة لالنتخددددداابت بددددددخول املعارضدددددة  -
                           وجهات فاعلة من اجملتمع املدين.

  يف                        ، والنتخدداابت التشددريعية    9175                             إجددراء النتخدداابت الرائسددية يف عددام  -
  ،     9172          آكار/مدددددددددارس     92                        ، وانتخددددددددداابت جملدددددددددس الشددددددددديوخ يف     9176    عدددددددددام 

   .     9172                  تشرين األول/أكتوبر     73         قليمية يف                 متزامنة بلدية وإ          وانتخاابت

     إلصددالأل       9172                  كددانون الثاين/يندداير       97                    بدددء احلددوار السياسددي يف  -
     آب/   6                       للتدددددزام رئددددديس اجلمهوريدددددة يف  ا اا                            اللجندددددة املسدددددتقلة لالنتخددددداابت وفقددددد

              ابلقيام بذلج.       9172      أنسطس 

               النظام القضائي - 3

         القطاعيددة              لسياسددة العدددل                        ج          اعتمدداد احلكومددة الوثيقددةج التوجيهيددة -      جارية   22-   791
    (.     9191       إ  عام       9176              )للفرتة من عام       9176          متوز/يولي      37  يف 
      كددددددانون      2         الصددددددادر يف   1110-2016                   اعتمدددددداد القددددددانون رقددددددم  -

                                      واملتعلدددق إبنشددداء احملددداكم التجاريدددة وتنظيمهدددا       9176           األول/ديسدددمّب 
            وسخل أعماهلا.

      تشدددددددددددددددرين     79         الصدددددددددددددددادر يف   781-2016           املرسدددددددددددددددوم رقدددددددددددددددم  -
  833-72    رقدم                              الذي حيدد طرائدق تطبيدق القدانون       9176   بر      أكتو  /    األول

               واملتعلدددددددق بقدددددددانون       7219                 كدددددددانون األول/ديسدددددددمّب       97         الصدددددددادر يف 
    91                                                   اإلجدددددراءات املدنيدددددة والتجاريدددددة واإلداريدددددة وكلدددددج يف املدددددواد مدددددن 

                               من  املتعلقة ابملساعدة القانونية.    37   إ 

  ن     تشدددري   2             مدددن الدسدددتور يف      725                           إلغددداء رئددديس اجلمهوريدددة للمدددادة  -
                   جملس القضاء األعلى.               املتعلقة برائسة       9176            الثاين/نوفمّب 

                                                    صددديانة املشدددروع األويل للقدددانون العضدددوي املتعلدددق مبجلدددس القضددداء  -
       األعلى.

                  تشكيل حماكم جديدة. -
       جديدة.                   بناء سجون وإصالحيات  -
                                                        فت  مكاتب حملية للمساعدة القانونية يف كل احملاكم البتدائية. -

 

     عقاب           اإلفالت من ال - 2
791   -95   ،  791   -62   ،  791   -25    -  26  ،   
791   -773     -  775    ،  791   -772     -  792    ،  
791   -796     -  791    ،  791   -733     -  732    ،  
791   -727     -  723   .  

    75  ر                                     صددددرقت كدددوت ديفدددوار علدددى نظدددام رومدددا األساسدددي يف  -      جارية
                                     وهي تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.      9173           شباط/فّباير 

       الشددرطة            يف مفوضدديات                 للشددؤون اجلنسددانية ا اا     مكتبدد    39        اسددتحدال  -
                                                      مبؤازرة بربمج األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة.

             املتعلدددق إبنشددداء       9177             حزيران/يونيددد      92  يف   020                 إصددددار القدددرار رقدددم  -
                                      حتقيق خاصة معنية ةزمة ما بعد النتخاابت.      وحدة

                                                 إجدددراءات التحقيدددق يف كدددل العتدددداءات والنتهاكدددات اجلسددديمة  -  
                                                   تهدفت حقدوق اإلنسدان أثنداء فدرتة مدا بعدد النتخداابت وكلدج يف       اليت اسد

                                                            إطار من السرية أمام حماكم كوت ديفوار واحملكمة اجلنائية الدولية.

 ا اا          قضدداء نزيهدد      9176                  تشددرين الثدداين/نوفمّب    2           يضددمن دسددتور  -
                        برتسيخ مبدأ فصل السلطات. ا اا      ومنصف

     وحدددة    هدا        أصددب  امس                                       توسديع نطدداق مهدام وحدددة التحقيدق اخلاصددة الديت  -
      31       صددادر يف   ال  915-2013                 مبوجدب املرسدوم رقدم               والتحقيدق اخلاصدة    رايت     التحد

                                      واملتعلددق إبنشددائها ومهامهددا وتشددكيلتها وسددخل       9173                 كددانون األول/ديسددمّب 
        أعماهلا.
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                                                      الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -      اثلثا  

                                حتسني التعاون مع هيئات املعاهدات - 7
                          التوقيع والنضمام والتصديق    )أ(

791-7، 791-71، 791-79، 
792-7. 

   ر                                                   صدرقت كوت ديفوار على الصكوك الدولية الرئيسية التالية:  ُ    ُأجنزت
                                                        التفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى  يددع أشددكال التمييددز العنصددري، -

   ؛     7213                  كانون الثاين/يناير      2  يف 

   ؛     7227           شباط/فّباير    2                      اتفاقية حقوق الطفل، يف  -

    96                                           العهدددد الددددويل اخلددداص ابحلقدددوق املدنيدددة والسياسدددية، يف  -
   ؛     7229          آكار/مارس 

                                                        العهدد الددويل اخلداص ابحلقددوق القتصدادية والجتماعيدة والثقافيددة، -
  ؛    7229          آكار/مارس     96  يف 

      72  يف    ،                                             اتفاقيددة القضدداء علددى  يددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة -
  ؛    7225                 كانون األول/ديسمّب 

                                       لتعددذيب ونددخله مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة                 اتفاقيددة مناهضددة ا -
    ؛    7225                 كانون األول/ديسمّب       72    ، يف                     الالإنسانية أو املهينة           القاسية أو

      كدددددانون       71    ، يف                               اتفاقيدددددة حقدددددوق األشدددددخاص كوي اإلعاقدددددة -
   ؛     9172            الثاين/يناير 

                                                نظدام رومددا األساسددي الددذي أنشددئت مبوجبدد  احملكمددة اجلنائيددة  -
   ؛     9175  ر          شباط/فّباي    75           الدولية، يف 

   .     9177                  تشرين األول/أكتوبر    5                   بروتوكول مابوتو، يف  -

ُ                                        ج           ُسدددجل بوضدددوأل تقددددم يف تنفيدددذ كدددوت ديفدددوار التزامجهدددا ابلتصدددديق  -
                                               على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والنضمام إليها.

                          التوقيع والنضمام والتصديق    )ب(

791-6 - 2، 791-77،  
791-73 - 72، 792-9. 

حقدددوق  التفاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة               رة للتصدددديق علدددى          صددديانة مدددذك -      جارية
 .  يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                                                    النقاشات جارية للتصدديق علدى الّبوتوكدول الثالدث لتفاقيدة  -
             حقوق الطفل. 

                                                    النقاشدددات جاريدددة للتصدددديق علدددى الّبوتوكدددول الختيددداري امللحدددق  -
               ية والثقافية.         والجتماع                            الدويل اخلاص ابحلقوق القتصادية       ابلعهد

      حلمايدددة                                             النقاشدددات جاريدددة للتصدددديق علدددى التفاقيدددة الدوليدددة  -
   .                              يع األشخاص من الختفاء القسري
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                                          اإلجراءات اخلاصة والتعاون مع هيئات املعاهدات    )ج(

                                     التعاون مع هيئات املعاهدات عّب ما يلي: ُ    ُأجنزت  . 3-   792   ،  22  -    27-   791

       الدرس.                                  رفع تقارير عديدة أثناء الفرتة قيد -
         أاير/مددددددايو     71         الصددددددادر يف   303-2017                  اعتمدددددداد املرسددددددوم رقددددددم  -

    91         الصدددددددددادر يف   365-2001                     الدددددددددذي يعددددددددددل املرسدددددددددوم رقدددددددددم       9171
                      جلنددة مشددرتكة بددني الددوزارات                   الددذي أنشددئت مبوجبدد       9117      يونيدد   /      حزيران

                                         ملتابعة تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.

          الدوليددددددة يف                                       فددددددت  مكتددددددب للمدددددددعي العددددددام للمحكمددددددة اجلنائيددددددة  -
         أبيدجان.

      وخددّباء                                               املوافقددة علددى زايرات عديدددة يقددوم يددا مقددررون خاصددون -
          مستقلون. 

    72                                                 رفدددع التقريدددر األويل والددددوري إ  جلندددة حقدددوق اإلنسدددان يدددومي  -
                  يف جنيف )سويسرا(.       9175         أاير/مايو     72 و

                                                          رفع التقرير الدوري إ  اللجنة األفريقية حلقدوق اإلنسدان والشدعوب  -
                 يف ابجنول )نامبيا(.      9176                  تشرين األول/أكتوبر     91 و    96     يومي 

                          املعنيددة ةقددوق الطفددل ورفاهدد                                   رفددع التقريددر إ  جلنددة اخلددّباء األفريقيددة  -
                   يف ماسخلو )ليسوتو(.       9171           يف أاير/مايو 

              تشددرين الثدداين/    92                                       رفدع التقريددر الدددوري إ  جلنددة حقددوق الطفددل يف  -
  .    9171      نوفمّب 

                                نة القضاء على التمييز ضد املرأة.                       رفع التقرير الدوري إ  جل -
                                                    تشددددكيل اللجنددددة املشددددرتكة بددددني الددددوزارات ملتابعددددة تطبيددددق الصددددكوك  -

                     الدولية حلقوق اإلنسان.

                                                   قدددام اخلبدددخلان املسدددتقالن، دودو دييدددين وحممدددد آايت، بعددددة زايرات  -
                                                              لكوت ديفوار وقدما تقارير عدن حالدة حقدوق اإلنسدان حدر انتهداء اإلجدراء 

   .     9171      يوني                اخلاص يف حزيران/

                املساعدة التقنية - 9

                                                         توثيدددق تعددداون كدددوت ديفدددوار مدددع الشدددركاء التقنيدددني واملددداليني أاتأل، يف  ُ    ُأجنزت   25-   791
                                                      جمال حقوق اإلنسان، بلوغ األهداف احملددة لتعزيزها ومحايتها. 

                                                                     وردت مساعدة تقنية من الحتاد األورويب والوكالدة الفرنسدية للتنميدة والوكالدة 
                                                     تنميددة الدوليددة وعمليددة األمددم املتحدددة يف كددوت ديفددوار وبددربمج            األمريكيددة لل

                 واللجنة األفريقيدة               لشؤون الالجئني         السامية       فوضية                      األمم املتحدة اإلمنائي وامل
             ومنظومدة األمدم            كوت ديفوار  /Freedomhouse                     حلقوق اإلنسان والشعوب و

       ومنظمددة      نيدة                           وكالددة التعداون الددددويل اليااب  و                                املتحددة واملعهدد الددميقراطي الدوطين
         السدتعراض          اإلعدالم عدن        ومنظمدة   ( Save The Children               أنقدذوا األطفدال )
      اخلدمدددددددة   و   Adenauer Konrad        ومؤسسدددددددة  ( Info UPR )               الددددددددوري الشدددددددامل

               املنظمدة الدوليدة                                  واليونسكو ومنظمدة العمدل الدوليدة و                      الدولية حلقوق اإلنسان
  ج      والبنددد  Friedrich Neumann       ومؤسسدددة   Pro justice       ومنظمدددة         للهجدددرة

                                                           الدددددويل وسددددفراء فرنسددددا والددددولايت املتحدددددة األمريكيددددة وسويسددددرا وبلجيكددددا 
                وأملانيا ونخلها. 

                 ة يف إعدددداد الصددديغة            للفرنكوفونيددد               املنظمدددة الدوليدددة              مسددداعدة قددددمتها  -
                                         النهائية لتقرير الستعراض الدوري الشامل. 
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                       احلقوق املدنية والسياسية  -       رابعا  
                          احلق يف احلياة وعقوبة اإلعدام - 7

                                                          مل تنضدم كدوت ديفدوار إ  الّبوتوكدول الختيداري الثداين للعهدد الددويل  ُ    ُأجنزت  . 2  -   2-   791
                                                          اخلدداص ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية الرامددي إ  إلغدداء عقوبددة اإلعدددام، 

   .     9111         آب/أنسطس    7    منذ                      ا لكنها ألغتها دستورايا 

 

              وظروف الحتجاز               نية أو املهينة       الالإنسا                                                   التعذيب ونخله من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو - 9

          قدانون ليدز        مشدروع      9171                  تشدرين األول/أكتدوبر     77             اعتمدت حكومة       جارية  . 5  -   9-   791
                 الختيددداري لتفاقيدددة            الّبوتوكدددول                 ر               لدددرئيس اجلمهوريدددة ضدددمر كدددوت ديفدددوار إ  

                                   ضددددروب املعاملددددة أو العقوبددددة القاسددددية أو    مددددن                     مناهضددددة التعددددذيب ونددددخله 
                     الالإنسانية أو املهينة

 

                            إقامة العدل واحملاكمة العادلة - 3

791   -715     -  712    ،  791   -792     -  739   ،   
791   -722     -  725    ،  791   -756     -  751   .  

      كدددانون       97                                       اعتمددداد قدددانون اإلجدددراءات اجلنائيدددة اجلديدددد، يف  -      جارية
  .    9172           األول/ديسمّب 

                  نيسددددددددددددان/   6         الصددددددددددددادر يف   MJDH/CAB/005            التعمدددددددددددديم رقددددددددددددم  -
  .      حتياطي                  واملتعلق ابلحتجاز ال      9171      أبريل 

             آب/    95         الصددددددددددددددددادر يف   MJ/CAB/018            التعمدددددددددددددددديم رقددددددددددددددددم  -
                          واملتعلق بسخل أعمال السجون.      9176      أنسطس 

                                                  ينأ قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على جوانب جديدة:

                     تدابخل بديلة من احلبس؛ -
                        تبسية اإلجراءات اجلنائية؛ -
       ُ                   تقليأ ُمهل إجراءات احملاكمة؛ -
                           ف احلبس والحتجاز الحتياطي؛         على ظرو  ا اا              اإلشراف قانوني -

                                       إنشاء حماكم جنائية لتحل حمل حمكمة اجلناايت؛ -

                ر  تعزيز محاية القصرر؛ -

                                                       تددددرميم احملددددداكم اإلداريددددة والتجاريدددددة وبندددداء حمددددداكم جديدددددة منهدددددا يف   -
نفار؛                              ر     كورهونو وسان بيدرو ونيغلو وسر

                                                          توفخل طعام ورعاية صحية جيدي النوعية لنزلء السجون يف البلد؛  -

   3                                                     زايدة املبدددالغ املخصصددددة لطعدددام احملتجددددزين ونظدددافتهم الصددددحية )مددددن  -
                      مليددددارات فرنددددج أفريقددددي يف    2   إ        9177                  فرنددددج أفريقددددي يف عددددام          مليددددارات

    (؛     9171    عام

                               ر                   إنشددداء أقسدددام خمصصدددة للمحتجدددزين القصردددر منفصدددلة عدددن األقسدددام  -
                                        للبالغني وكلج يف السجون اليت تفتقر إليها؛         املخصصة

 ferme pénitentiaire de                        عددة اإلصددالحية يف سددالياكروز )           تدشددني زاملزر  -

Saliakro)    لتجريددب أنددواع مددن العقدداب بديلددة مددن       9172         أاير/مددايو     75  يف                                
        السجن؛ 
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   ؛                                           ك بعض التدابخل لتيسخل رعاية ضحااي العنف اجلنسي ا   ا -

                                                       حتديد نظم قانونية وطرائق إلخضاع األطفال خمدالفي القدانون ألمدر  -
              داعهم السجن؛                  رعاية مؤقتة أو إلي

                                                     ا دداك تدددابخل ملددن  العفددو اجلمدداعي و فيددف فددرتة السددجن وتقليصددها  -   
                         يف حال استيفاء شروط حمددة؛

                           تعيني قضاة لتطبيق العقوابت.  -

                                     احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية -       خامسا  

                                                       احلق يف الغذاء واحلصول على مياه الشرب/احلق يف البيئة الصحية - 7

      تشدددددرين    2         الصدددددادر يف   886-2016               مدددددن القدددددانون رقدددددم     91         إن املدددددادة  ُ    ُأجنزت  .   711-   791   ،  62 7-   791
                                      واملتعلدق بدسدتور  هوريدة كدوت ديفدوار تكدرس       9176            الثاين/نوفمّب 

  .                                         الرقابة واإلشراف على اهليئات البيئية املختصة

ُ                  عقب متديدد فدرتة أنشدطة تنظيدف املواقدع الديت ُرميدت فيهدا النفداايت  -                                     
                                                 و كدوال يف مقاطعدة أبيددجان، الدذي تقدرر ةمدر مدن احلكومدة              السامة يف بروبد

                                    ، خلصددددت دراسددددة أجراهددددا خددددّباء بددددربمج األمددددم     9176            أيلول/سدددبتمّب     72  يف 
      9172                     إ  كدانون الثاين/ينداير       9171                    يف الفرتة من أاير/مايو                املتحدة للبيئة

    ا اا.                 ُ        إ  أن هذه املواقع ُنظفت متام

                           )فرنسدا( لتحليدل تربدة املنطقدة   Wessling                       توقيع اتفاقية مدع خمتدّبات  -
   .     ُ                                                            اليت ُنظفت، وما حتت الرتبة واملياه )السط ، ايابر، املياه اجلوفية( واهلواء

                                                               يف إطار سياسة احلصول على مياه الشرب وأثناء الفدرتة قيدد الددرس )اخلطدة 
    16                مضددددخة ميدددداه وبندددداء      122           (، مت تركيددددب     9175-    9179                الوطنيددددة للتنميددددة 

                 مضخة مياه يدوية.    77     226       صيانة  و  ا اا           مياه مرتفع      خزان
             مكافحة الفقر - 9

791   -22   ،  791   -767    ،  791   -711     -  716    ،  
791   -712   .  

            لتمكني املدرأة   SWEDD           تنفذ مشروع       9175                        بدأت كوت ديفوار منذ عام    SWEDD      مشروع       جارية
                   مليدون دولر يرمدي إ      31                                               والعائد الدميغرايف. وهذا املشدروع البالغدة ميزانيتد  

              حتقيق ما يلي: 
            افحة الفقر؛  مك -
                            متكني املرأة والعائد الدميغرايف؛ -
                                                    هدددذا املشدددروع املمدددول مدددن البندددج الددددويل يتدددي  للنسددداء والشددداابت  -

                                احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية. 

                                                 إ  متتددني سلسددلة اإلمددداد ابملنتجددات املغذيددة الصددحية لألمهددات  ا اا             وهددو يرمددي أيضدد
                       عمددل كات األولويددة، بددربمج                                           واألطفددال وحددديثي الددولدة. وهددو مسددتمد مددن خطددة ال

    (. PARP-OMD                                                دعم  فيف حدة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )
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 PACIVIL      مشروع   
 

                                                             هذا املشروع هو كناية عن مشروع للمساعدة على تطوير سالسل القديم يف 
                                                            قطددداع الزراعدددة يف منددداطق الشدددمال ومتويددددل األنشدددطة املددددرة للددددخل لفائدددددة 

  .UC     دولر        مليون    31                  شة. تكلفة املشروع:                    الشرائ  السكانية اهل
         األهداف: 

                  التماسج الجتماعي؛ -
                              إعادة إدماج املقاتلني السابقني؛  -
                                                توفخل الرعاية النفسية والجتماعية لضحااي النزاعات. -

                  والتماسج الجتماعي         الشمولية                 بربمج دعم تعزيز   
 

      منطقدددة     22       م حددددود                        ترسددديم حددددودها )سددديتم ترسدددي    عدددّب                   أتمدددني األراضدددي الريفيدددة 
       قرية(.   7     117           وفرز أراضي        فرعية

            ( عما يلي:     9175-    9179                           أمثرت اخلطة الوطنية للتنمية )
                           املشدددمولة إبطدددار النهدددوض حدددر عدددام         رئيسدددية                  األعمدددال اإلنشدددائية ال      تنفيدددذ  -

   9       ريفيدددخلا             كلددم، وطرقدددات        351     بطدددول        السدددريع        الشددمال      طريدددق         )قسددم مدددن       9191
                  وبوافلي وجاكفيل(.                    سور هنري كوبن بيدي ج                            املتقاطعة املتعددة املستوايت، و 

    لم. ك     5     111                          يف كل أحناء البلد جتاوز طوهلا    ة    ريفي                أتهيل طرق ترابية  -     9175-    9179                     اخلطة الوطنية للتنمية   

      يف عدددام      199     561         الرمسدددي مدددن                        عددددد فدددرص العمدددل يف القطددداع      زايدة  -
  .    9172      يف عام     22 1   1  22 و      9173      يف عام      156   1  52   إ        9179

                                                 ذه النتائج يف عملية البحث عن حلول لبطالة الشباب.        تندرج ه -

     قاعددة    3     511           البتدائيددة و        للمرحلددة   ة  ي    دراسدد   ة   قاعدد   2     927       مت بندداء  -
 .    كلية      25 و                        دراسية للمرحلة الثانوية 

  .     تعليم                           وتعيني مالك تدرياي زايدة فرص ال            هذه اإلجنازات      أاتحت  -

        املائدددددة يف    يف      13,2                                        ارتفدددددع معددددددل اللتحددددداق ابملددددددارس البتدائيدددددة )مدددددن  -
                       (. وارتفددع معدددل اللتحدداق     9172              يف املائددة يف عددام       21,2   إ        9112    عددام

                        يف املائة يف الفرتة نفسها(.      22,1           يف املائة إ        16,9        ابملدارس )
   ،            ز يف بينجرفيددلMère-Enfant ز       مستشددفى        أبرزهددا         مؤسسددات،    ُ       بُنيدت عدددة -
       معي( يف                       ز )املركدز الستشدفائي اجلداCentre Hospitalier Universitaire  وز

          ، ومستشدفى       ندانيوا                    ز )املستشدفى العدام( يف  l’hôpital Général          أنغدري، وز
ددايل، Saint Jean-Baptiste  ز                                         ر   ز )مستشددفى القددديس يوحنددا املعمدددان( يف تياسر

 Saint ز       مستشدفى   و         أدجدامي،                     ز )املستشفى العام( يف l’hôpital Général  وز

Joseph MOSCATI  موسددكايت(        جيوسدياي                )مستشدفى القددديس           الكدداثوليكي   ز         
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    ( يف Centre de Radiothérapie )                    مركددددز العددددالج اإلشددددعاعي  و           ايموسددددوكرو،   يف 

        ، ومركددز  (Centre de Médecine Nucléaire )                     ، ومركددز الطددب الندووي      كوكدودي
  ( Centre Multisectoriel MOHAMED V   ت )            تعددد القطاعدا  امل           حممدد اخلدامس

  .       يوبونون  يف 

                 ز الرعايدددة الصدددحية                                       تدددرميم وجتهيدددز وإعدددادة جتهيدددز العديدددد مدددن مراكددد -
                                                                   األولية ومراكز الرعاية الصحية املتخصصة ومراكز الرعاية الصحية األهلية.

   5                                                    تنفيدذ تدددابخل إعفداء احلوامددل واألطفدال مددن ولد دم حددر سدن الددد  -
                                سنوات من تكاليف الرعاية الصحية.

                                                      تددددوفخل الرعايددددة اجملانيددددة للمصددددابني بددددداء املددددالراي )رفددددع معدددددل زايرة  -   
        يف املائدددة     51   إ        9171              يف املائدددة يف عدددام     72                  الرعايدددة الصدددحية مدددن        مؤسسدددات 

     (.    9176      يف عام 

     خدزان     16                مضدخة ميداه وبنداء      122                            احلصول علدى ميداه الشدرب )تركيدب  -
             مضخة يدوية(.    77     226      صيانة   و    ا اا،     مرتفع      مياه

      لتغدددو                  يف مدينددة أبيدددجان      امليدداه           حمطددة معاجلددة   يف     زان            زايدة سددعة اخلدد -
       يابسة.      على ال   3  مرت  10 000    اين 

                                                   أاتحددددت كددددل هددددذه األعمددددال التوسدددديع إ  حددددد بعيددددد مددددن نطدددداق حصددددول 
                                   السكان على املياه الصاحلة لالستخدام. 

                                           ورشددددة لبندددداء مسدددداكن شددددعبية علددددى جممددددل أراضددددي البلددددد     17    بدددددء  -
              مسكن يف حين ؛      751     111         يدف توفخل 

                             مددن األراضددي احملددددة لددّببمج املسدداكن  ا اا       هكتددار    3     161      صدديأ  -
   .     9191-    9175                 والقتصادية للفرتة          الشعبية

                                منطقة يف الريف ابلشبكة الكهرابئية.     211       ربة حنو  -     9191-    9176                     اخلطة الوطنية للتنمية   

   .        املدعومة                           خفض تكلفة اشرتاكات الكهرابء -

                                                     ارتفعددددت اسددددتثمارات القطدددداع اخلدددداص )الطاقددددة، املندددداجم، الددددنفة،  -
      مليددار    2     662     ، إ     172 9-    9179                             إنتدداج القهددوة والكاكدداو( للفددرتة       وحدددات 

           مليددار فرنددج    3     226                                 ابلسددتثمارات الدديت مت توقعهددا والبالغددة  ا اا     قياسدد             فرنددج أفريقددي
         يف املائة.       772,3           تنفيذ قدره                  أفريقي، أي مبعدل

                                          أسدددددرة معيشدددددية تعددددداين مدددددن أوضددددداع هشدددددة حتدددددويالت ماليددددددة     35     111      تتلقدددددى                                        تنفيذ مشروع زالشبكات الجتماعية املنتجةز  
  .        من الفقر       للخالص          ومساعدات



 

 

A
/H

R
C

/W
G

.6
/3

3
/C

IV
/1

 

G
E

.1
9

-0
2

6
9

2
 

2
4

 

 

              احلق يف التعليم - 3

   5          ، يف املدواد     9176                  تشدرين الثداين/نوفمّب    2           يكرس دسدتور  - ُ    ُأجنزت  .   765  -     763-   791
   .                                من ، احلق يف التعليم اجليد النوعية    71 و   2 و

      9175      سددددبتمّب       أيلول/    71         الصددددادر يف   635-2015            القددددانون رقددددم  -
      7225  ّب           أيلول/سددبتم   1  يف         الصدادر  696-95                      الدذي يعددل القددانون رقدم 

                 واملتعلق ابلتعليم.

      9172      نوفمّب  /           تشددرين الثدداين   5         الصددادر يف   678-2014           املرسددوم رقددم  -
                                    واملتعلق بتنظيم وزارة التعليم الوطين.

       املتعلددق       9171          آكار/مددارس    7  يف   150-2017                  إصدددار القددانون رقددم  -
                                                         بتنظيم وزارة التعليم الوطين والتعليم التقين والتدريب املهين.

                 كددانون األول/ديسددمّب       92  يف   ENET/CAB 0112      ر رقددم            إصدددار القددرا -
                                                        املتعلددددق بتشددددكيل وتنظدددديم وسددددخل أعمددددال الفريددددق العامددددل املعددددين ةمايددددة       9172

                  الطفل يف املدرسة.
 

            احلق يف الصحة - 2

                                  إعداد خطة عمل وطنية لتنظيم األسرة. -      جارية    755  -     752-   791
  (PNSME                                    تنفيذ الّببمج الوطين لصحة األم والطفل ) -

 

                                      . والغددرض املنشدددود منهدددا رفددع معددددل اسدددتخدام     9175   و          تنفوددذ مندددذ عدددام  -
                       يف املائة من اين وحدر عدام     36           يف املائة إ        73,2            منع احلمل من        وسائل

9191    .  

                                                   اقددرتاأل ابعتمدداد قددرار وزاري يقضددي ابلطلددب مددن مقدددمي اخلدددمات  -
    .                                               ا الطبية يف اهليئات احلكومية توفخل الشهادة الطبية جمابا 

                                  يف الصددحة عددّب تدددابخل اإلعفدداء مددن تكدداليف        األطفددال    حددق        ترسدديخ -
                                               الرعاية الصحية لتصب  جمانية على حنو حمدد األهداف. 

                      يف عددددددد السدددددكان املسدددددتهدفني       9176                   تسدددددجيل زايدة مندددددذ عدددددام  -
 Programme National                                      ابلدّببمج الدوطين للصدحة يف املددارس واجلامعدات )

de Santé Scolaire et Universitaireي أصدب  امسد  الدّببمج الدوطين      ( الدذ                        
 Programme                     صحة املراهقني والشباب )  –                        للصحة يف املدارس واجلامعات 

National de Santé Scolaire et Universitaire-Santé des Adolescents 

et Jeunes 888              ( )القدرار رقدم/MSHP/CAB   كدانون األول/      76         الصدادر يف             
  .                   ا احلصول على العالج جمابا                         ( الذي ليز ألطفال املدارس     9176      ديسمّب 

                                     ر               بندداء مركددز استشددفائي خمصددأ لددألم والطفددل يف برنجرفيددل وتشددغيل   -
  .    9172          آكار/مارس     76    منذ 
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                حقوق فئات معينة -       سادسا  

                             حقوق املرأة ومنظور متايز اجلنسني - 7
791-39 - 29، 791-59 - 55، 
791-52، 791-61 - 69،      
791-66 - 61، 791-29،      
791-21 - 719، 791-752. 

                                                         لتفاقيددة القضدداء علددى  يددع أشددكال التمييددز ضددد املددرأة وبروتوكددول ا اا      تطبيقدد      جارية
                                     مابوتو، تنفذ دولة كوت ديفوار ما يلي:

    ؛    9112                                          سياسة وطنية بشأن املساواة بني اجلنسني منذ عام -

                                  بربمج وطين ملكافحة ممارسة ختان اإلبل؛ -
                         برامج وطنية لتمكني املرأة؛ -
                            املتعلق ابملرأة والسالم واألمن؛       7395           فيذ القرار            خطة عمل لتن -
                                                     سياسة وطنية بشأن األراضي الزراعية لستفادة املرأة منها. -

                  تشددددرين الثدددداين/نوفمّب    2         مددددن دسددددتور     31 و    36 و    35           تكددددرس املددددواد 
                               مبدأ محاية حقوق املرأة وتعزيزها.      9176

                 كددانون األول/ديسددمّب       93         الصددادر يف   750-98            القددانون رقددم  -
                                                 واملتعلدددددق ابألراضدددددي الريفيدددددة بصددددديغت  املعدلدددددة ابلقدددددانون رقدددددم       7222

             والقددددددانون رقددددددم       9112      أنسددددددطس  /  آب    72         الصددددددادر يف   2004-412
  .    9173            أيلول/سبتمّب     73         الصادر يف   2013-655

                                                اسدددددتحدال وحددددددات للشدددددؤون اجلنسدددددانية يف كدددددل مؤسسدددددة وإدارة  -
        وزارية.

     طفدددال                                                تشدددكيل اللجندددة الوطنيدددة ملكافحدددة العندددف ضدددد النسددداء واأل -
      9111           شددددددباط/فّباير     93         الصددددددادر يف   133-2000                مبوجددددددب املرسددددددوم رقددددددم 

                   مليون فرنج أفريقي.    72              ومبيزانية تبلغ 

   ضددد              ملناهضددة العنددف    ة   نشددط     مددن األ ا اا                  محلددة السددتة عشددر يومدد      تنظدديم  -
        املرأة. 

  .                                ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس ا اا     بربجم    55    وضع  -

                     ات اجملتمدددع املددددين ملكافحدددة                               تقددددمي الددددعم التقدددين واملدددايل إ  منظمددد -
                              ممارسة تشوي  األعضاء التناسلية.

                                                   توفخل املساعدة القانونية والنفسية والجتماعية للضحااي. -

                                                دعم املنظمات نخل احلكومية لرعاية ضحااي العنف اجلنسي. -

                                رصد حالت العنف اجلنسي ضد النساء. -

      9173     ندددداير              كددددانون الثاين/ي      95         الصددددادر يف   33-2013            القددددانون رقددددم   
    61 و    61 و    52 و    52                الددذي يعدددل املددواد     53            إبلغدداء املددادة         واملتعلددق 

      7262                  تشرين األول/أكتدوبر    1         الصادر يف   375-64               من القانون رقم 
   9         الصددادر يف   800-83                                        املتعلددق ابلددزواج بصدديغت  املعدلددة ابلقددانون رقددم 

  .    7223         آب/أنسطس 
     222 7      ديسددمّب  /          كددانون األول      93         الصددادر يف   757-98            القددانون رقددم 

                                      املتعلق بقمع بعض أشكال العنف ضد املرأة.

                                               صيانة مشروع قرار ضد العنف القائم على نوع اجلنس. -

     اهلشددددة                                                إعددددداد اسددددرتاتيجية وطنيددددة لتعزيددددز فددددرص العمددددل للفئددددات -
(SNPECV) 

                            ر                       إصالأل القانون اجلنائي الذي يعررف النتصداب ويدنأ علدى قمدع  -
              العنف املنزيل. 

      9176          متوز/يوليددددد      73  يف   MJ/CAB-015                  إصددددددار التعمددددديم رقدددددم  -
                       املتعلق مبكافحة النتصاب.

                     مفوضدية بددعم مدن بدربمج     39                            فت  مكاتب للشؤون اجلنسدانية يف  -
   .                                                 األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة األمريكية

  .(ONEG)                                    إنشاء مرصد املساواة والشؤون اجلنسانية  -
   .     9175        ار/مارس     يف آك  (CNF)                       تشكيل جملس النساء الوطين  -
  .    9172                                               شبكة القيادايت األفريقيات، فرع كوت ديفوار، يف عام  -
                ر                                إداندددة ادددس نسددداء كدددنر ميارسدددن ختدددان اإلبل يف مديندددة دابين يف  -

   .     9171          متوز/يولي      71
                                 ر                            إداندددددة ثدددددالل نسددددداء كدددددنر ميارسدددددن ختدددددان اإلبل يف مديندددددة مدددددان -

         شددددباط/   7            ا متارسددددان  يف                   وامددددرأتني أخددددريني كانتدددد      9171          متوز/يوليدددد      91  يف 
   .     9172      فّباير 
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               فتدداة شددابة وقعددن     72                                   اسددتنكرت حكومددة كددوت ديفددوار وشددجبت مدد ل  -
                                   ضدددددحااي لتشدددددوي  أعضدددددائهن اجلنسدددددية يف مديندددددة       9172         آب/أنسدددددطس     37  يف 

         أدايكي.
   ز.Compendium des Compétences Féminines ز     منّب         استحدال -
    .           فرنج أفريقي       مليون     511          ( مبيزانية Fonds Femme             صندوق املرأة ) -
    71                   ( مبيزانيدة تربدو علدى FAFCI                           صندوق دعم نساء كوت ديفوار ) -

                     مليارات فرنج أفريقي.

    (. IFEF                            مؤسسة لتدريب وتعليم النساء )     772   مثة  -

                                                     العمدددل جدددار علدددى إصدددالأل مؤسسدددات تددددريب وتعلددديم النسددداء ملراعددداة  -
     ابة.                                              سوق العمل واألساليب الرقمية لتعلم القراءة والكت         متطلبات

                                                   ر     مراكز احتضان النساء صداحبات املشداريع مدن بينهدا مركدز أتريكدويب  -
ُ                        الذي ُدشن يف تشرين الثاين/نوفمّب       9171    .  

                                                    وضددددع بددددرامج رئيسددددية يف إطددددار سالسددددل القدددديم الدددديت متثلهددددا الشدددديا،  -
   .                                  الكاجو، املنيهوت، املنتجات الغذائية

                            ةملددددددددة      9171                                       التدددددددزام رئدددددددديس الدولددددددددة يف تشددددددددرين الثدددددددداين/نوفمّب  -
« HE FOR SHE »   .)الرجل نصخل املرأة(                    

                                                         تنفيذ مشاريع وبرامج من األنشدطة لفائددة النسداء يف إطدار سياسدة  -
   .     9191-    9176                التشغيل الوطنية 

                                                 هدددذه هدددي حدددال مشدددروع إدمددداج الفئدددات اهلشدددة الدددذي يتدددي  وضدددع  -
                                                         أنشدددددطة مددددددرة للددددددخل ابلشدددددراكة مدددددع الحتددددداد الدددددوطين لتعاونيدددددات التدددددوفخل 

    (. UNACOOPEC-CI                 وض يف كوت ديفوار )      والقر 

يف دوائدددددر صدددددنع القدددددرار، تتشدددددكل اا لتصدددددب  النسددددداء أكثدددددر حضدددددور  -   
جمموعددددات بشددددكل متزايددددد يف أوسدددداطهن: الشددددبكة اإليفواريددددة للمنظمدددددات 

جلماعدة القتصدادية لددول ( وشدبكة السدالم واألمدن لنسداء اRIOFالنسائية )
 . (REPSFECO) نرب أفريقيا

                                       ي نسب متثيل النساء يف املؤسسات الرئيسية:        يف ما يل -   
                        يف املائددددددددة(، اجمللددددددددس القتصدددددددددادي     72                  يف املائددددددددة(، احلكومدددددددددة )    77        الّبملددددددددان )

          يف املائددة(،     73                                     يف املائددة(، راسدداء البعثددات الدبلوماسددية )    31 )           والجتمدداعي
                                   يف املائة(، مستشارون على الصعيد احمللدي        77,33                   مستشارون يف املناطق )

                             يف املائدة(؛ جملدس امللدوك والزعمداء     77                  ائة(، جملس الشيوخ )    يف امل       72621 )
           يف املائة(.    7         )أي نسبة    2     111            نساء من أصل    2           التقليديني: 
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           حقوق الطفل - 9

791-23 - 22، 791-21، 791-26، 
791-771 - 779، 791-759، 
791-765. 

                             السياسة الوطنية حلماية الطفل. -      جارية

                     ظاهرة انعدام اجلنسية.                           خطة العمل الرامية لوضع حد ل -
 ا اا                                              بدددربمج محايدددة املدددراهقني واألطفدددال الدددذين يعيشدددون أوضددداع -

ُ          الذي ُوضع يف عام   (PPAEV)    هشة       9115    .  

 ا اا                                               الدددّببمج الدددوطين لأليتدددام واألطفدددال الدددذين يعيشدددون أوضددداع -
   ،(PNOEV)                                              هشددة جددراء فددخلوس نقددأ املناعددة البشددرية املكتسددب/اإليدز 

ُ               الددذي ُوضددع مبوجددب املرسددوم              تشددرين األول/   2         الصددادر يف   2003-383       
   .     9113       أكتوبر 

   /          كدددددددانون األول      76         الصدددددددادر يف   806-2014            القدددددددانون رقدددددددم  -
                                      الددددذي أيكن لددددرئيس اجلمهوريددددة يف التصددددديق علددددى       9172      ديسددددمّب 

                                       والتعدداون يف جمددال التبددين علددى الصددعيد الدددويل                    اتفاقيددة محايددة األطفددال 
        يف لهاي.      7223     مايو  /   أاير    92      ُ       اليت اعُتمدت يف 

            أيلول/سدددددددبتمّب     71         الصدددددددادر يف   635-2015           لقدددددددانون رقدددددددم  ا -
   1         الصدددددددددادر يف   696-95                           واملتعلدددددددددق بتعدددددددددديل القدددددددددانون رقدددددددددم       9175

                 واملتعلق ابلتعليم.      7225            أيلول/سبتمّب 
   /          كددددددددانون األول     2         الصددددددددادر يف   1111-2016            القددددددددانون رقددددددددم  -

                            واملتعلق مبكافحة الجتار ابلبشر.      9176      ديسمّب 
            أيلول/سدددددددبتمّب     31     در يف     الصدددددددا  272-2010            القدددددددانون رقدددددددم  -

                                                واملتعلق مبنع الجتار ابألطفال وأسوأ أشدكال عمدل األطفدال       9171
               يف كوت ديفوار. 

      9172     مدارس      آكار/    92         الصدادر يف   137-2014            القدانون رقدم  -
                  ر                      واملتعلق بوضع القصرر الذين يف عهدة الدولة.

      9176                 كددانون األول/ديسددمّب      1  يف   1103-2016                 إصدددار املرسددوم رقددم  -
                                                       بتشدكيل جلندة متعدددة القطاعدات ملكافحدة ظداهرة األطفدال املعدزولني     لق    املتع

          عن اجملتمع.

       تشكيل:
                                             مراكز إعادة إدماج يف اجملتمع يف دابو ومباهياكرو؛ -
                                          مراكز تربوية )يف مدن مان وكورهونو وبواكي(؛ -
  ؛(PAVVIOS)                              مركز استقبال ضحااي العنف اجلنسي  -
                            ار والسدتغالل يف سدوبري، دشدنت                             مركز استقبال األطفال ضحااي الجت -

   ؛     9172             حزيران/يوني     1              السيدة األو  يف 

                 كددددانون األول/ديسدددددمّب       76  يف   8007-2014                 إصدددددار املرسددددوم رقدددددم  -
               والتعددداون يف جمدددال                                        املتعلدددق ابلتصدددديق علدددى اتفاقيدددة محايدددة األطفدددال       9172

     ي.     يف لها      7223         أاير/مايو     92      ُ       اليت اعُتمدت يف                         التبين على الصعيد الدويل
    (؛    776                          صيأ خة هاتفي دائم )رقم   -
               تلميدددددذ يف املدددددددارس    7     756     111                       تنظددددديم عمليدددددة تددددددوين أمسددددداء  -

                            البتدائية يف السجالت املدنية. 
      9171            نيسدددددددان/أبريل     73  يف   227-2017                 إصددددددددار املرسدددددددوم رقدددددددم  -

                                                          مهدام اللجندة الوطنيدة ملكافحدة الجتدار ابلبشدر وتشدكيلتها وتنظيمهدا          الدذي حيددد 
       اهلا.       وسخل أعم

              تشددددددرين الثدددددداين/    72         الصددددددادر يف   863-2018            القددددددانون رقددددددم  -  
       ابلدددولدة                                     والدددذي أنشدددئ مبوجبددد  إجدددراء خددداص للتصدددري       9172      ندددوفمّب 

                                ومن  اهلوية وتسجيل وثيقة الولدة.

       املتعلددق       9172         أاير/مددايو     97  يف   290-2014                 إصدددار املرسددوم رقددم  -
      9171            أيلول/سدددبتمّب     31         الصدددادر يف   272-2010                         بطرائدددق تطبيدددق القدددانون رقدددم 

                                                 املتعلقة مبنع الجتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال.
                                                          تشكيل جلنة مشرتكة بني الوزارات لوضع حد لظاهرة انعدام اجلنسية. -
                        ( يف منطقدددة إنتددداج الكاكددداو      أكوماااا و     انوا                     تنفيدددذ الشدددرطة عمليتدددني ) -

                                            ملكافحة الجتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال.

                   وإحالتهم إ  احملاكم. ا اا    شخص    99      توقيف       9175    عام     مت يف  -
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                        والالجئون وملتمسو اللجوء ا اا              املشردون داخلي - 3

   مددع       9179                                     توقيددع اسددة اتفاقددات ثالثيددة األطددراف يف عددام  -      جارية    762  -     761-   791
                                                         البلدان املضيفة لالجئني من كوت ديفوار )ليدّباي ونداب وتوندو ومدايل 

          ونينيا(. 

  ا اا.                            دة إدماج الالجئني العائدين طوع               إنشاء آليات إلعا -

 

             لجددددئ إيفددددواري     921     111               : عدددداد إ  البلددددد     9172          متوز/يوليدددد      31 -
                                       الدذين أحصدت عدددهم املفوضدية السدامية لشدؤون      311     111           من أصل الدد 

                     يف كل البلدان املضيفة.      9177             الالجئني يف عام 

  م        مدن ضدمنه ا اا    لجئد    52               : عداد إ  البلدد     9172                  كانون الثاين/يناير       37 -
                        قادة نظام لوران نبانبو.     بعض

                             مدن الالجئدني يف النظدام املدرسدي يف   ا اا      تلميدذ   5     621            إعادة إدمداج  -
                                                    كوت ديفوار مع اعتماد آليات ملعادلة السنوات الدراسية.

        املتعلقدة    7     295                  مدن أصدل امللفدات الدد  ا اا    ملفد   7     961                    التسوية النهائية لد  -
                           منازل خاصة بشكل نخل قانوين.        ابحتالل

                                 رفيعدددددي املسدددددتول مدددددن املقدددددربني إ  النظدددددام  ا اا     موظفددددد    22      إدمددددداج        إعدددددادة -
               آب/   6                                            يف اخلدمددددددددة العموميددددددددة قبددددددددل صدددددددددور أمددددددددر العفددددددددو العددددددددام يف        السددددددددابق 
    .    9172      أنسطس 

               ز )تعددال وأخددّب(Come and Tell                  ُ      الضددطالع ةمددالت توعيددة تُدددعى ز -
                                    )اكهدددددب وشددددداهد( يف خمتلدددددف خميمدددددات الالجئدددددني بدددددني   « Go and See » و

   .     9172 و    75  91     عامي 

                  تشددددددددرين الثدددددددداين/نوفمّب     71         الصددددددددادر يف   594-98            القددددددددانون رقددددددددم  - ُ    ُأجنزت 
                                  واملتعلق بتوجي  األشخاص كوي اإلعاقة.      7222

      ديسدددمّب            كددانون األول/     2         الصدددادر يف   1111-2016            القددانون رقددم  -
  .                          واملتعلق مبكافحة الجتار ابلبشر

                                             السرتاتيجية الوطنية لفائدة األشخاص كوي اإلعاقة. -
                                                           السدددددددددددرتاتيجية الوطنيدددددددددددة للحمايدددددددددددة الجتماعيدددددددددددة للفدددددددددددرتة  -

9171    -9191    .  

      الجتددار           ( ملكافحددة    9191-    9176                    إعددداد خطددة عمددل اسددية ) -
                               ابلبشر، مشفوعة ابسرتاتيجية وطنية.

                                                      مشددددددددروع إدمدددددددداج الفئددددددددات السددددددددكانية اهلشددددددددة )وزارة العمددددددددل واحلمايددددددددة  -
   (.UNACOOPEC-CI           ابلشراكة مع            الجتماعية

                                                 سددة مشدداريع  اعيدة وعشددرة مشدداريع فرديدة لفائدددة األشددخاص       متويدل ا -
     هشة. ا اا             يعيشون أوضاع      الذين 

                  لتحسددني فددرص التشددغيل       9172                                تنفيددذ مشددروع يف الربددع األول مددن عددام  -
                                     مليددددون فرنددددج أفريقددددي يغطيهددددا صددددندوق تطددددوير     95   216 7                     مبيزانيددددة إ اليددددة قدددددرها 

        اإلعاقة.             أشخاص من كوي      312              ( وكلج لفائدة FDFP              التدريب املهين )

                                            بدربمج املسداعدة علدى توظيدف األشدخاص كوي اإلعاقدة يف  -  
                املؤسسات اخلاصة. 

                                         حتسني فرص العمل لألشخاص الذين يعيشون مدع شدخأ  -
          كي إعاقة.

                                  سياسة محاية حقوق املصابني بداء املهق. -

  ة                                    مدددن املصدددابني بدددداء املهدددق يف اخلدمدددة العموميددد ا اا    شخصددد    77      توظيدددف  -
  .    9175                             التعيني بظروف استثنائية يف عام            أثناء فرتة

                                               إعددددداد مددددوجز جددددامع لكفدددداءات األشددددخاص الددددذين يعيشددددون مددددع  -
              شخأ كي إعاقة.

                                       تنظيم محالت توعية ةقوق املصابني بداء املهق. -

                        ( لإلبالغ عدن كدل العتدداءات    729                        فت  خة هاتفي دائم )رقم   -
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           ي اإلعاقة.                                      والنتهاكات اليت تستهدف حقوق األشخاص كو                   تعزيز حقوق املسنني. -

                                                       املشروع الوطين ملساعدة املسنني املشمول مبشاريع الستثمار العدام  -
  .    9191-    9172      للفرتة 

                                   شدددددخأ مدددددن كوي اإلعاقدددددة يف اخلدمدددددة العموميدددددة      311      توظيدددددف  -
             كدددددددانون األول/     2        آخدددددددرين يف      752 و      9175                 كددددددوت ديفدددددددوار يف عدددددددام   يف

                    ، بظروف استثنائية.     9171      ديسمّب 

                    بشددأن عمددل األشددخاص كوي       9172    ايو      أاير/مدد   2               اعتمدداد مرسددوم يف  -
                            يف القطاع اخلاص يف كوت ديفوار.       اإلعاقة 
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                                                              التعاااون مااع ا تمااع الاادوذ يف تنفيااذ التوصاايات وااللتزامااات املنبثقااة عاا   -   ا       عاشر  
                                   االستعراض الدوري الشامل ويف متابعتها

          ع الشددركاء                                                                علددى مسددتول املسدداعدة التقنيددة، اسددتفادت كددوت ديفددوار مددن توثيددق تعاو ددا مدد -  11
  . (  97 )                        عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها                                               الفنيني واملاليني لتحقيق األهداف احملددة الرامية إ  ت

                                                                  ولدددذلج، تعاوندددت احلكومدددة بشدددكل وثيدددق مدددع مفوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية حلقدددوق  -  12
                                                                             اإلنسان عن طريق شعبة حقدوق اإلنسدان واحلمايدة يف عمليدة األمدم املتحددة يف كدوت ديفدوار الديت 

             امت مبا يلي:  ق

  تقدددمي دعدددم إلعدددداد تقريدددر منتصدددف املدددة املتعلدددق بتنفيدددذ التوصددديات املنبثقدددة عدددن                                                                  
                              الستعراض الدوري الشامل الثاين؛

 إ        9172            لفددرتة مددن عددام                                             تنظدديم عدددد مددن دورات التدددريب وبندداء القدددرات يف ا   
  .    9172    عام 

                        اإلجنا ات واملمارسات اجليدة -        حادي عشر

                                   بتعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا وكلدج عدّب  ا اا      حقيقيد ا اا          ار التزامد                    أبدت حكومدة كدوت ديفدو  -  12
        ما يلي:

 ملبدادئ  ا اا                                                         اعتماد القدانون اجلديدد الدذي حيكدم اجمللدس الدوطين حلقدوق اإلنسدان وفقد      
      ابريس؛

  نشدددر التقدددارير السدددنوية للمجلدددس الدددوطين حلقدددوق اإلنسدددان يف كدددوت ديفدددوار عدددن                                                              
                          حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛

 معنية ةقوق اإلنسان؛      9172       يولي  /   متوز    71  يف                   إنشاء وزارة دولة                   

 .إنتاج أدلة تدريبية وجمموعات نصوص دولية وإقليمية عن حقوق اإلنسان                                                               

                 التحدايت واملعورات -      اثين عشر 

                                                                     واجهت كوت ديفوار، يف سياق تنفيذ التوصيات، بعض التحدايت واملعوقات، وهي:  -  21

 يدين الددداخلي والدددويل والالزمددة                                       ضددعف مسددتول املددوارد الدديت يددتم حشدددها علددى الصددع                             
                          للمسامهة يف  فيف حدة الفقر؛

 يف تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومكافحددة  ا اا                                        القيددود الجتماعيددة والثقافيددة الدديت تددؤثر سددلب                            
                  املمارسات املؤكية؛ 

  عدم وجود برامج تدريبية للجهات الفاعلة التابعة للدولة ونخل التابعة هلدا العاملدة                                                                            
                    يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

 ف مستول اإلشراف القانوين واملؤسسي على اجلهات الفاعلة التابعة للدولدة   ضع                                                                
                                           ونخل التابعة هلا العاملة يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

 ايتهدا مددا يكفدي مددن        ر                                        عددم تلقردي الددّببمج الدوطين لدددعم تعزيدز حقدوق اإلنسددان ومح                 
              موارد مالية. 
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    نية                                          التورعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التق -       اثلث عشر

    ا                                                                       نظراا للتحدايت املرتبطدة برتسديخ دولدة القدانون ومتتدني التماسدج الجتمداعي، يلدزم مدؤازرة  -  27
                                                                              السددلطات العامددة ليتسددىن هلددا مواصددلة جهودهددا يف جمددال تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا، وإعددداد 

   اض                                                                              التقددارير ضددمن املهددل احملددددة، وتنفيددذ توصدديات هيئددات املعاهدددات وتلددج املنبثقددة مددن السددتعر 
               الدوري الشامل.

  يف  ا اا    خاصدد ا اا                                                            ويلددزم إيددالء اجمللددس الددوطين حلقددوق اإلنسددان ومنظمددات اجملتمددع املدددين اهتمامدد -  29
                                                    ُ                             جمددال تعزيددز القدددرات واملسدداعدة التقنيددة يف ضددوء الدددور الددذي يُطلددب منهمددا أدااه لتعزيددز حقددوق 

                 اإلنسان ومحايتها. 

      اخلالصة -        رابع عشر

                          توصددية املنبثقددة عددن السددتعراض      726           مددن أصددل الددد       توصددية      727                أيدددت كددوت ديفددوار  -  23
                                                                                   الدوري الشامل السابق، وهذا دليل على استعدادها للعمل على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

       ُ                                                           ولدددذلج، يُددددعى اجملتمدددع الددددويل إ  تكثيدددف الددددعم الدددذي يقدمددد  إ  كدددوت ديفدددوار يف  -  22
                              السياسددات العامددة، واملشدداريع الدديت                                                  سددياق مددا تبذلدد  مددن جهددود لتعزيددز إدمدداج حقددوق اإلنسددان يف 

                                                                                    ينبغي أن تصاحبها خطة حقيقية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية يا ملا في  مصلحة السكان.

                                                                              ومدن هددذا املنطلددق، ينبغدي إيددالء مسددألة حشدد املددوارد الالزمددة لتعزيدز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا  -  25
  ا اا.   خاص ا اا       اهتمام

Notes 

1 Se référer aux rapports et recommandations issus de la 19ème session du Conseil des Droits de l’Homme 

du 29 avril 2014. 
2 Recommandations 127.1, 127.11, 128.1, 127.1. 
3 Recommandations 127.6–7, 127.10. 
4 Rrecommandations 127.13 et 128.2. 
5 Recommandation 127.4. 
6 Recommandations 127.15–18, 127.19–24, 127.29, 127.31. 
7 Le manuel de directives techniques pour la planification de la construction de prison des Nations Unies. 
8 Recommandations 127.105–109, 127.128–132, 127.144–145, 127.156–157. 
9 Recommandations 127.90, 127.146–148, 127.151. 

10 Recommandation 127.89. 
11 Recommandations 127.25, 127.64, 127.85–86, 127.113–115, 127.118–124, 127.133–139, 127.141–143. 
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13 Recommandations 127.8–9. 
14 Recommandations 127.169, 127.177. 
15 Recommandations 127.163–165. 
16 Recommandations 127.49, 127.161, 127.170–176 et 127.178. 
17 Recommandations 127.32–42, 127.52–55, 127.58, 127.60–62, 127.66–67, 127.82, 127.97–102 et 127.159. 
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