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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨رخ   املؤ ٥/١حقوق اإلنسان   
وأُجري استعراض كوت ديفوار    . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وترأس وفد كوت ديفـوار     . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف اجللسة الثامنة املعقودة يف      
 كـانون   ٧ة الثانية عـشرة، املعقـودة يف        ويف اجللس . رئيس احملكمة العليا السيد تيا كوين     

  .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بكوت ديفوار٢٠٠٩ديسمرب /األول
 ٧ولتيسري االستعراض املتعلق بكوت ديفوار، اختار جملس حقـوق اإلنـسان، يف               -٢

يفيـا  بول: مـن البلـدان التاليـة     ) اجملموعة الثالثية (، جمموعة مقررين    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  . وسلوفاكيا وغانا

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/6/CIV/1)؛  

سان وفقـاً للفقـرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن        )ب(  
  ؛)(A/HRC/WG.6/6/CIV/2) ب(١٥

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/6/CIV/3).  

وأحيلت إىل كوت ديفوار، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل           -٤
سلوفاكيا والسويد والتفيا واململكـة املتحـدة       من األرجنتني وأملانيا واجلمهورية التشيكية و     

وميكن االطالع على هذه األسئلة من خـالل املوقـع          . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   
  .الشبكي اخلارجي للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من قبل الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
مة العليا لكوت ديفوار السيد تيا كوين، يف اجللسة الثامنة املعقـودة             قدم رئيس احملك    -٥

، التقرير الوطين الذي أثار محلة إعالمية ركزت تركيـزاً          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣يف  
  . خاصاً على دور منظمات اجملتمع املدين
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 من  وشدد الوفد على السياق الصعب الذي متيز بأزمة سياسية عسكرية دامت عقداً             -٦
وقد . وتأمل كوت ديفوار الوصول إىل حل هنائي يف إطار اتفاق واغادوغو السياسي           . الزمن

تسببت هذه األزمة يف تقسيم اإلقليم الوطين وإضعاف سـلطة الدولـة وتـدهور حالـة                
  . اإلنسان حقوق

ومع ذلك مل تنقض الدولة التزاماهتا الدولية رغم أنه كان بإمكاهنا وقـف إعمـال                 -٧
فقد ظلـت  . حلقوق واحلريات وفقاً لنص وروح الصكوك الدولية اليت انضمت إليها         التمتع با 

  . حريصة على عملية إرساء للدميقراطية وتعزيز مبادئ دولة القانون
وذكّر الوفد باإلطار القانوين واملؤسسي لكوت ديفوار، ال سيما دستورها الـذي               -٨

احتجاج املواطنني بتلك املواد مباشرة      مادة حلقوق اإلنسان وتشريعاهتا اليت تتيح        ٢٢خيصص  
يزال يتعني عليها  وأعلن الوفد أن الدولة اإليفوارية تدرك اجلهود اليت ال. أمام اهليئات القضائية

  .بذهلا من أجل مواءمة تشريعاهتا مع الصكوك الدولية املصدق عليها وتطبيق تلك التشريعات
علـى املـستوى دون اإلقليمـي       ولقد أخذت كوت ديفوار على عاتقها التزامات          -٩
ويف إطـار املنظمـة     ) االحتاد األفريقي (واإلقليمي  ) اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    (

  .، وعززت قدراهتا على الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسانةالدولية للفرانكفوني
رف باستقالل الـسلطة  ويكفل النظام اإليفواري دستورياً الفصل بني السلطات ويعت     -١٠

وجيمـع نظـام احلمايـة    . القضائية اليت خضعت إلصالحات متعددة هبدف حتسني تشغيلها     
وقد تدّعم دور الربملان بوصفه حامي      . السياسي اإليفواري بني آليات تقليدية وأخرى حديثة      

قبـة   من خالل ممارساته الفعلية لوظائفه التشريعية ومهمته املتمثلـة يف مرا           صلياحلريات األ 
  .اجلهاز التنفيذي

وزارة : وأنشأ اجلهاز التنفيذي، تعزيزاً حلقوق اإلنسان، هيئات وزارية خاصة هـي            -١١
مكافحة اإليدز، ووزارة التضامن وشؤون ضحايا احلرب، ووزارة األسرة واملرأة والـشؤون            

ونة وإضافة إىل هذه اهليئات، اسُتحدثت يف اآل      . االجتماعية، ووزارة العدل وحقوق اإلنسان    
ومتثـل  . األخرية آليات مثل وسيط اجلمهورية واللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وغريهـا           

 مجعية تعىن   ٢٠٠ما يزيد عن    (األحزاب السياسية ووسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية        
  .والنقابات جهات فاعلة أخرى تساهم يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها) حبقوق اإلنسان

أمـا  . اكمة العادلة، اختذت احلكومة تدابري تعزز اسـتقالل القـضاء         وخبصوص احمل   -١٢
خبصوص ظروف االحتجاز، فقد قامت احلكومة، من باب التصدي الكتظـاظ الـسجون             
وتواتر حوادث الفرار، بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية لتفادي االحتجاز رهـن احملاكمـة             

  . رهن احملاكمةملرتكيب اجلنح ألول مرة ولتخفيض مدة االحتجاز 
وحرصاً على ضمان حق كل فرد يف املشاركة يف تدبري الشؤون العامـة، نظمـت                 -١٣

احلكومة إجراءات خاصة جمانية تتيح لكل مواطن إيفواري استصدار شهادة ميالد وبطاقـة             
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وقرر رئيس اجلمهورية فتح بـاب األهليـة        . هوية وطنية والتسجيل على القوائم االنتخابية     
  . ماركوسيس-خابات الرئاسية املقبلة أمام مجيع األطراف املوقعة التفاق ليناس للترشح لالنت

واختذت كوت ديفوار تدابري ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب أفراد قوات              -١٤
أو /وجدد الوفد تأكيده على أن قوانني العفو و       . الدفاع واألمن ورفعت دعاوى على الفاعلني     

تخذة يف إطار املفاوضات السياسية ال تنطبق علـى مـن يرتكبـون             تدابري العفو الرئاسي امل   
وتعتزم الدولة اإليفوارية، حال انتهاء األزمة، الشروع يف        . انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان   

  . تنفيذ سياسة إجيابية لتعزيز دولة القانون
 وتتجلـى   .وتستثمر الدولة بال انقطاع يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -١٥

األولوية املعطاة للتعليم والتدريب يف إنشاء هياكل تعليمية ووضع خريطة مدرسـية خاصـة         
  .باملناطق وإرساء نظام تعليمي يتوافق وإمكانات الدولة

   أما يف جمال الصحة، فقد اعتمدت كوت ديفوار خطة وطنيـة للتنميـة الـصحية                 -١٦
تتعلق باألمراض املنقولـة وغـري      ووضعت برامج ومشاريع صحية     . ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

  .املنقولة ذات األولوية
ويتجلى عمل احلكومة يف جمال البيئة يف إنشاء وزارة معنية بالبيئة وأخرى بالسالمة               -١٧

  .لرصد والدراسةلاحلضرية كما يتجلى يف وجود هياكل 
ء يتمـتعن   فالنسا. وتويل الدولة اإليفوارية أيضاً اهتماماً شديداً حلقوق فئات حمددة          -١٨

وال حيظر القانون مجيع أشكال التمييز القائم على اجلـنس يف الوصـول إىل              . حبماية خاصة 
العمالة فحسب بل مينع أيضاً مجيع أشكال العنف اليت تطال النساء مبـا يف ذلـك تـشويه                  

 مديرية تابعة لوزارة األسرة واملرأة      ٢٠٠٦وكذلك أنشئت يف عام     . األعضاء التناسلية لإلناث  
ؤون االجتماعية تسهر على احترام التكافؤ واملساواة بني اجلنسني، إىل جانـب تـدابري              والش

  .أخرى يف هذا الصدد
فقد وضعت آليـات اسـتراتيجية      . وتبقى حقوق الطفل من أكرب شواغل احلكومة        -١٩

  . عديدة ملكافحة مجيع أشكال اإلساءة ال سيما االجتار باألطفال
يف الصكوك اليت صدقت عليها كوت ديفوار، اعتمـدت         وتطبيقاً لألحكام الواردة      -٢٠

تدابري قانونية عديدة حلماية األشخاص املعوقني والنهوض هبم من الناحية االجتماعية، ال سيما 
  .يف جمال التوظيف

   أما املشردون داخلياً بسبب األزمات السياسية العسكرية اليت يشهدها البلـد منـذ               -٢١
فقد أُنشئت وزارة للتضامن ولشؤون     .  صميم العمل احلكومي    فيدخلون أيضاً يف   ١٩٩٩عام  

ضحايا احلرب وأُعّد مشروع قانون بشأن تعويضات ضحايا احلرب باإلضافة إىل اختاذ تدابري             
  .الشركاء الوطنيني والدولينيشىت أخرى بالتعاون مع 
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وحة وتدرك كوت ديفوار أن اخلروج من األزمة بنجاح مشروط بعملية انتخابية مفت             -٢٢
  كمـا تعتـزم    . وشفافة وعادلة، وهي تدعو اجملتمع الدويل إىل دعم مركز القيادة املتكاملـة           

  .كوت ديفوار الوفاء بالتزامها بتقدمي تقارير دورية إىل هيئات املعاهدات

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وترد التوصيات املقدمة يف أثناء احلوار .  وفدا٥٤ًأدىل ببيانات خالل احلوار التفاعلي        -٢٣

  . الثاين من هذا التقريرزءالتفاعلي يف اجل
والحظت كوبا أن كوت ديفوار بلد نام يواجه صعوبات ال سيما يف سياق األزمة                -٢٤

لى اخلطة الوطنية للتنمية الصحية والربامج واملـشاريع        سلطت الضوء ع  و. االقتصادية العاملية 
 وتغطيـة   ومـة والحظت اهتمام احلكومة بوفيات األم    . راض ذات األولوية  األمشىت  املتعلقة ب 

كما الحظت األمهية الـيت     . اإليدز/التحصني ومكافحة املالريا وفريوس نقص املناعة البشرية      
. توليها الدولة للتنمية االجتماعية لألطفال، مبا يف ذلك مكافحة االجتـار هبـم واسـتغالهلم       

  .وقدمت كوبا توصيات
. ت كندا كوت ديفوار على التقدم احملرز منذ توقيع اتفاق واغادوغو السياسي           وهنأ  -٢٥

. وشجعتها على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بإهناء األزمة بدءاً بتنظيم انتخابات حـرة وشـفافة             
 سيادة القانون واخلدمات واهلياكل احلكومية وأن الفساد اجتاح         قوضتوالحظت أن األزمة    

كما الحظت أن املنازعات    . قوات األمن أدى إىل انتشار االبتزاز والعنف      اإلدارة وأن إجرام    
 أشعلت نار العنف الطائفي وأن تضارب قانون اجلنسية اإليفـواري وقـوانني             على األراضي 

وأشادت كندا مبا حتقق    .  تسبب يف حاالت انعدام اجلنسية     املواطنة على الصعيد دون اإلقليمي    
  .وقدمت توصيات. أة ويف مكافحة االجتار باألطفالمن إجنازات يف جمال حقوق املر

قـرار جملـس    متاشيا مع   هتا كوت ديفوار،    نفذن التدابري اليت    ـوتساءلت بلجيكا ع    -٢٦
وسـألت  . ، ملنع العنف اجلنسي ومقاضاة املشتبه بضلوعهم يف تلك األفعـال          ١٨٦٥األمن  

ولية للبلـد وحتقيقـه يف      كوت ديفوار إذا كانت ستسمح بزيارة مدعي احملكمة اجلنائية الد         
وقـدمت  . رير الـوطين  وسألت عما إذا كان اجملتمع املدين قد اسُتشري يف إعداد التق          . الوقائع

  .بلجيكا توصيات
 الوضع وأشارت إىل بقاء حتديات      شدةورحبت اململكة املتحدة بالتقدم احملرز رغم         -٢٧
العنف اجلنسي واجلنساين وأعربت عن قلقها بشأن تردي حالة حقوق اإلنسان وبشأن . كثرية

والحظت أيضاً أن اإلفالت من العقاب ما زال وراء انتـهاكات           . املتفشي على نطاق واسع   
كثرية حلقوق اإلنسان، وشددت على إمكانية بذل املزيد من اجلهود ملكافحة اإلفالت مـن              

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. العقاب
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يف سبيل حتسني ظروف الـسجون، وأبـرزت        وأشارت هولندا إىل اجلهود املبذولة        -٢٨
مرافق اإلصحاح  عدم كفاية   مشاكل من قبيل االكتظاظ وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية و         

وأعربت عن قلقها بشأن التقارير املتعلقة . وعدم الفصل بني األحداث والكبار داخل السجون
 أن اللجنة الوطنية حلقـوق      وذكرت. بتعذيب احملتجزين ومعاملتهم معاملة ال إنسانية ومهينة      

اإلنسان ال متتثل مبادئ باريس وأن عدداً كبرياً من السكان ما زالوا بال جنسية بالفعـل أو                 
  .وقدمت هولندا توصيات. حبكم القانون

ورحبت بيالروس باإلصالحات املتعلقة بالعدالة وقانون األسرة والتمييز العنـصري            -٢٩
 واملتعلق بتوصيات املقرر اخلاص املعين باألشـكال    ٢٠٠٨وباملرسوم الرئاسي الصادر يف عام      

املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب يف              
ونّوهت أيضاً باعتماد خطة العمل الوطنيـة لعـام         . ٢٠٠٤أعقاب زيارته إىل البلد يف عام       

حقوق املرأة يف حاالت الرتاع وخطة       من أجل تنفيذ قرار جملس األمن املتعلق باحترام          ٢٠٠٨
  .وقدمت بيالروس توصيات. العمل املتعلقة مبكافحة االجتار باألطفال وعمل األطفال

وأشارت فرنسا إىل بواعث القلق اليت أعرب عنها األمني العام لألمم املتحدة فيمـا                -٣٠
ممارسـة  ت تفشي   والحظ. يتصل بأعمال العنف واالعتداء اجلنسي اليت تطال النساء يف البلد         

وتساءلت عن التدابري   . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بسبب عدم وجود سياسات مناسبة        
وأعربت عن قلقها بشأن االجتار وعمل      . املتخذة ملقاضاة اجلناة وتقدمي املساعدة إىل الضحايا      

وليـة  األطفال ورحبت بالتزام الدولة بالقضاء على هذه الظاهرة مبساعدة منظمة العمـل الد            
 املتعلق مبناهضة العنصرية    ٢٠٠٨وسألت عن التدابري املتخذة لتنفيذ قانون عام         .واليونيسيف

  .وقدمت فرنسا توصيات. وكراهية األجانب والرتعة القبلية والتمييز العنصري والديين
وهنأت الربازيل احلكومة على ما اختذته من تدابري مثل إلغاء عقوبة اإلعدام وإنـشاء           -٣١

التضامن وشؤون ضحايا احلرب وتنفيذ استراتيجية ملكافحة عمل األطفال واالجتـار           وزارة  
 مليـون إيفـواري     ٦,٥أكثر من   والحظت أيضا اجلهود املبذولة يف سبيل حتديد هوية         . هبم

وأعربت عن قلقها إزاء انعدام األمن الغـذائي وانتـشار          . وتسجيلهم على القوائم االنتخابية   
.  األكثر ضـعفاً   حالة الفئات إزاء  املشردين داخلياً والعنف اجلنسي و    التمييز العنصري وحالة    
  .وقدمت الربازيل توصيات

ورحبت اجلزائر مبا بذلته كوت ديفوار من جهود يف سبيل تعزيز السلم واالستقرار               -٣٢
ونّوهت بالتعاون املفتوح مع اجملتمع الدويل من أجـل         .  السياسي من خالل اتفاق واغادوغو   

حالة األطفال، مشرية على    حتسني  وأشادت باجلهود املبذولة يف سبيل      . م القضائي تدعيم النظا 
وجه التحديد إىل آليات مكافحة هتريب األطفال واالجتار هبم وتقدمي الـدعم إىل اليتـامى               

  .وقدمت اجلزائر توصيات. واملصدومني واألطفال الفقراء
 تقدم، ال سيما اعتمادهـا      وهنأت آيرلندا حكومة كوت ديفوار على ما أحرزته من          -٣٣

  .وقدمت آيرلندا توصيات. مؤخراً املرسوم املتعلق بتعليم حقوق اإلنسان يف املدارس
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ورحبت النمسا بالتصديق على االتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان وباعتزام احلكومة            -٣٤
ل يف  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـا            

ونظراً إىل نتائج الرتاع املسلح القائم، ذكّرت النمسا بأن عودة األمـور إىل             . الرتاعات املسلحة 
نصاهبا يتوقف على وضع حد لإلفالت من العقاب وطلبت معلومات بشأن إعادة إرساء اإلدارة            

مـسا  ويف حني رحبت الن   . املدنية يف مشال البلد على النحو املنصوص عليه يف اتفاق واغادوغو          
باعتماد قوانني تتعلق حبقوق املرأة، ال سيما حظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فقط ظلت              

  .وقدمت النمسا توصيات. منشغلة بشأن العنف اجلنسي الذي يستهدف النساء واألطفال
ورحبت اجلمهورية التشيكية جبهود احلكومة يف سبيل مكافحة االجتـار باألطفـال            -٣٥

  .وقدمت توصيات
تواتر حاالت اإلفالت من العقاب فيما يتصل بانتهاكات استمرار  وأشارت أملانيا إىل      -٣٦

والحظت أيضاً أن عدم إحراز تقـدم يف        . حقوق اإلنسان اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون      
 بصفة خاصة ما زال يؤثر سلباً على اجلهـود          السجونإعادة نشر الشرطة القضائية وموظفي      

وسألت أملانيا عـن    . ة إحالل سيادة القانون والتصدي لإلفالت من العقاب       الرامية إىل إعاد  
وباإلشارة إىل حقوق اإلنسان اخلاصـة      . الكيفية اليت تزمع هبا احلكومة التصدي هلذه املسائل       

باملشردين داخلياً واألزمة النامجة عن عدم تلبية احتياجاهتم مبا يكفي، سألت أملانيـا كيـف               
  .وقدمت أملانيا توصيات.  مشاكل املشردين احلكومة معاجلةتتوقع
والحظت إيطاليا تفشي ثقافة اإلفالت من العقاب رغم حتسن احلالة العامة حلقـوق        -٣٧

. وشددت على ضرورة إضفاء املزيد من الشفافية والفعالية على النظـام القـضائي   . اإلنسان
 املزارع الكربى اليت تلجأ والحظت إيطاليا أن عمل األطفال ما زال يشكل حتدياً، ال سيما يف

وسألت إيطاليا عن التدابري املتخذة يف هـذا اجملـال        . على حنو متزايد إىل استخدام األحداث     
  .وقدمت توصيات

ورحبت مجهورية الكونغو بإصالح قانون اإلجراءات اجلنائية من خالل ختفيض مـدة              -٣٨
قد مجهوريـة الكونغـو أن      وتعت. االحتجاز رهن احملاكمة والتصدي ملشكلة اكتظاظ السجون      

وشجعت كوت ديفوار على تعزيز ما أحرزته       . اتفاق واغادوغو ساهم يف تعزيز سيادة القانون      
  .وقدمت توصية. يف السنوات األخرية من تقدم سياسي ودبلوماسي واقتصادي واجتماعي

ورحبت شيلي باملعلومات الواردة اليت أفادت بإحراز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان              -٣٩
  .رغم الصعوبات القائمة، وقدمت توصيات

والحظت تركيا إحراز تقدم كبري يف جماالت مثل إعادة نشر اإلدارة ونزع السالح               -٤٠
وأشـادت أيـضاً    . وإعادة توحيد اجليش وتنفيذ عملية تسجيل الناخبني وحتديد هويتـهم         

ت تركيا عـن    وأعرب.  تقدم يف محاية حقوق اإلنسان     إحرازبالدستور اإليفواري الذي يبني     
  .طفال منذ بداية الرتاع املسلحاألنساء وال ارتكبوا أعمال عنف يف حق مالحقة الذينأملها يف 
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 لكنه  ٢٠٠٤والحظ الكرسي الرسويل أن حالة حقوق اإلنسان قد حتسنت منذ عام              -٤١
ظل منشغالً إزاء ثقافة اإلفالت من العقاب اليت تشكل عقبة أمام تعزيز حقـوق اإلنـسان                

وباإلشارة إىل  . وسأل الكرسي الرسويل عن اخلطة الوطنية ملكافحة العنف اجلنسي        . هاومحايت
أعمال العنف واالعتداء وابتزاز األموال وغـري       الذي اضطرب كثرياً بسبب     النظام التعليمي   

ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان الصادرة عن االحتاد الطاليب واملدرسي لكوت ديفـوار،             
 اإلجراءات  عن احلكومة التحكم يف املنظمة و     ية اليت تعتزم هبا   كيفعن ال سأل الكرسي الرسويل    
  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات. املتخذة حىت اآلن ضدها

وسلَّمت إسبانيا بإحراز تقدم حنو إرساء الدميقراطية ورحبت بقرار التصديق علـى              -٤٢
والسياسية واهلادف إىل إلغاء    الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         

.  مسألة أساسـية   ورأت إسبانيا أن تنفيذ اتفاقية واغادوغو واتفاقاته التكميلية       . عقوبة اإلعدام 
  .وقدمت توصيات

 ذلك إعـادة نـشر      النجاح، ومن بعض  حقق  والحظت اهلند أن اتفاق واغادوغو        -٤٣
قاب وتعزيز سيادة القانون    الوكاالت احلكومية ونزع السالح ومحلة مكافحة اإلفالت من الع        

 وما حيتويه من مواد تتعلق      ٢٠٠٠وأحاطت اهلند علماً بدستور عام      . واإلصالحات اإلدارية 
حبقوق اإلنسان، وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وشجعت على ضمان امتثاهلا مبادئ 

لرئيـسية   الصكوك الدولية واإلقليميـة ا     مجيعوالحظت أن كوت ديفوار طرف يف       . باريس
وحثتها على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي           تقريباً  حلقوق اإلنسان   

وأحاطت علماً باخلطة الوطنية . اإلعاقة وعلى الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل   
للتنمية الصحية اليت تتصدى لوفيات األمهات وتغطية التطعـيم وفـريوس نقـص املناعـة               

والحظت إحراز تقدم خبصوص تسجيل الناخبني وحتديد هويتهم وأعربـت          . اإليدز/البشرية
  .قريبيف وقت عن أملها يف تنظيم انتخابات 

وصرَّح رئيس الوفد، يف ردوده على األسئلة املطروحة خالل احلـوار، أن العنـف                -٤٤
رية وجيري قمع العنف اجلنسي وفقاً للنـصوص الدسـتو        . اجلنسي احتدم منذ بداية احلرب    

يف املنطقـة  تـذكر  لك مـشاكل  ذثر مل يويف حني  . والتشريعية وُيسلَّم الفاعلون إىل العدالة    
بسبب عدم وجود هيئات قضائية   مالحقة فاعلني آخرين    اخلاضعة للسلطة احلكومية، مل يتسن      

ـ               هم يف مناطق الوسط والشمال الغريب اليت كانت حتت سيطرة قوات التمرد الـسابقة، لكن
  .ما تكتمل إعادة التوحيد عندسيالحقون

وخبصوص مسألة انعدام اجلنسية، بيَّن الوفد أموراً منها أن قانون اجلنسية ُيطبق مبدأ               -٤٥
  . حق الدم

أما خبصوص تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، فُتقمع تلـك املمارسـات طبقـاً               -٤٦
 أيضاً جهـود لتوعيـة      وُتبذل. ألحكام الدستور طبقاً  لالتفاقات اليت وقَّعتها كوت ديفوار و     

  . تانمبسألة اخلالسكان 
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ويف معرض احلديث عن االجتار باألطفال يف املزارع ويف الزراعة، ذكَّر الوفد بـأن                -٤٧
كوت ديفوار وقَّعت صكوكاً ثنائية ومتعددة األطراف مع دول ومنظمات دولية هبدف وضع             

  .  السريةالظاهرةحد هلذه 
قد جرى و. ات الريفية تنظيم محلة توعية واسعة النطاقوقد سبق اعتماد قانون العقار   -٤٨

النساء ملكية األراضي   بإمكان  و. القانون هبدف متكني األجانب من امتالك أراضٍ      تعديل هذا   
  . القانون ما مينع ذلكليس يف و

واإلصالحات املذكورة يف التقرير الوطين تأخـذ       . وُتنظَّم العدالة وفقاً هليكل هرمي      -٤٩
بعني االعتبار حرصاً على متكني مجيع سكان كوت ديفوار مـن الوصـول إىل              هذا اهليكل   

  .ويكفل الدستور ونصوص القانون استقالل القضاء. العدالة على قدم املساواة
وأعربت عن قلقهـا إزاء     . ورحبت أذربيجان بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان        -٥٠

      فشياً على حد قول األمـني العـام،       العنف اجلنسي الذي يستهدف األطفال والذي ظل مت       
 االنضمام  توخىوسألت عما إذا كانت احلكومة ت     . ال سيما حيثما كان إنفاذ القانون ضعيفاً      

 بشأن وضع   ١٩٥٤ بشأن ختفيض حاالت انعدام اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٦١إىل اتفاقية عام    
قيع العقاب البدين علـى     حتظر تو البلد  األشخاص عدميي اجلنسية، وعما إذا كانت تشريعات        

  .وقدمت أذربيجان توصيات. ألماكناألطفال يف مجيع ا
ورحب االحتاد الروسي بالتقدم احملرز يف حتسني االستقرار وتنفيذ عملية السالم على              -٥١

احلكومة من أجل ضمان    اليت بذلتها   هود  باجل هنوَّو. النحو املنصوص عليه يف اتفاقية واغادوغو     
وأحاط علماً مبا يواجهه السكان مـن مـشاكل         . فتوحة وعادلة وشفافة  انتخابات رئاسية م  

  .وقدم االحتاد الروسي توصية. انعدام املساواة االجتماعية والفقر واألمية
وسلَّمت باكستان بأن كوت ديفوار تواجه حتديات سياسية تؤثر على قدرهتا علـى               -٥٢

اإلنسان وجلنة وطنية حلقـوق     والحظت إنشاء وزارة حلقوق     . حقوق اإلنسان احترام  ضمان  
. وسألت عن دور فرع الشرطة التابع هلذه الوزارة مقارنـة بالـشرطة التقليديـة             . اإلنسان

والحظت أن كوت ديفوار قد وقَّعت معظم الصكوك الدولية واإلقليمية حلقـوق اإلنـسان              
علـى  لكنها تتأخر يف تقدمي تقارير إىل خمتلف هيئات املعاهدات، وعاضدت طلبها احلصول             

  .وقدمت باكستان توصيات. مساعدة تقنية يف هذا اجملال
وأقرَّت املكسيك بالتزام كوت ديفوار حبقوق اإلنسان، الذي يتجلـى يف إطارهـا               -٥٣

. القضائي واملؤسسي ويف انفتاحها وتعاوهنا مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنـسان           
جلهود الوطنية وشجعت اجملتمع الدويل علـى  وأعربت عن أملها يف أن تساهم هذه اآللية يف ا   

وأحاطت املكسيك علماً مبا جاء يف التقريـر الـوطين مـن أولويـات              . املسامهة فيها أيضاً  
 وقـدمت  . ومبادرات والتزامات يف جمال حقوق اإلنسان، وسألت عـن تـدابري تنفيـذها            

  .املكسيك توصيات
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شويه األعضاء التناسـلية     االغتصاب وت  حظر كوت ديفوار    قرارورحبت السويد ب    -٥٤
. التطبيـق إزاء ما تفيد به التقارير من نقـص يف          أعربت عن استمرار قلقها     لإلناث، لكنها   

والحظت أن األمني العام حتدث عن تفشي أعمال االختطاف واالغتصاب والعنـف الـيت              
والحظت أن نائبـة    . تستهدف النساء والفتيات وأعرب عن قلقه بشأن اإلفالت من العقاب         

 ٢٠٠٧فوضة السامية حلقوق اإلنسان أعربت عن قلقها بشأن أمر العفو الصادر يف عـام               امل
. وشكرت الوفد لتأكيده أن العفو لن ُيطبَّق على مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان            

األطفـال  وأعربت السويد عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باعتداءات قوات األمن وحبقـوق             
وقدمت . لى املعلومات وحرية اإلعالم واملشاركة يف احلياة العامة والسياسية        وحق احلصول ع  
  .السويد توصيات

وطلبت أنغوال معلومات عن الربامج الصحية وسألت عما إذا حـدثت زيـادة يف                -٥٥
ورحبت باملبادرات املتعلقة حبقوق . امليزانية املخصصة مشرية إىل اخلطة الوطنية للتنمية الصحية

الحظت أنغوال إنشاء وزارة التضامن وشؤون ضحايا احلرب من أجـل مـساعدة             و. املرأة
وقـدمت  . املشردين داخلياً وسألت كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يساهم يف حل املشكلة           

  .أنغوال توصيات
وأشادت مصر جبهود كوت ديفوار من أجل إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق              -٥٦

الدولة باعتباره سلطة إدارية مستقلة خمتصة يف التحقيق مع أي     اإلنسان، ال سيما والية وسيط      
مكتب حكومي أو وكالة حكومية فيما يتصل بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان وحريـات             

 من أجل مكافحة العنف الـذي       ٢٠٠٠ورحبت مصر بإنشاء جلنة وطنية يف عام        . املواطنني
  .وقدمت مصر توصيات. يستهدف النساء واألطفال

 الذي أعاد تأكيد التـزام كـوت        ٢٠٠٠غرب اإلصالح الدستوري لعام      امل امتدح  -٥٧
اللجنة إعادة النظر يف والحظ باستحسان قرار . ديفوار مببادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ونوَّه باجلهود املبذولة يف جمال التعليم . امتثاهلا مبادئ باريسيف مدى الوطنية حلقوق اإلنسان و
  .وقدم املغرب توصيات. ر املبادئ العاملية حلقوق اإلنسانوالتدريب املهين ونش

والحظت اململكة العربية السعودية اجلهود املبذولة يف سبيل محاية حقوق اإلنـسان              -٥٨
من سعها وووجَّهت االنتباه إىل تعزيز حقوق الطفل وأبرزت أن احلكومة بذلت ما . وتعزيزها

  .العربية السعودية توصيةوقدمت اململكة . يف جمال حقوق اإلنسانجهد 
السلم واألمن  : وأشارت بنغالديش إىل التحديات اليت تواجهها كوت ديفوار وهي          -٥٩

فقد أثَّر الصراع األهلي الذي دام عقـوداً علـى          . وسيادة القانون والتنمية وحقوق اإلنسان    
 ديفوار والحظت أن كوت. احلياة االجتماعية وعلى االقتصاد الوطين عالوة على تفشي الفقر

  .وقدمت بنغالديش توصيات. تعمل على حتسني الوضع وأهنا يف حاجة إىل دعم دويل
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وأعربت سلوفاكيا عن قلقها بشأن ظروف مراكز االحتجاز والسجون، ال سـيما              -٦٠
نقص البنية األساسية الالزمة الذي تسبب يف مشكلة االكتظاظ وتدين مستوى النظافـة             إزاء  

أن كوت ديفوار وقَّعت قانون روما األساسـي للمحكمـة          والحظت سلوفاكيا   . الصحية
وأعربت عن قلقها إزاء نقص البنية األساسية الالزمة واملوارد         . ١٩٩٨اجلنائية الدولية يف عام     

البشرية املؤهلة وإزاء فقر السكان وارتفاع معدل العنف املدرسي واالعتداء اجلنسي على حنو             
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. الكايف باحلق يف التعليممثري للجزع، مما أدى إىل عدم التمتع 

وأشارت الصني إىل التدابري املُتخذة حلماية حقوق املرأة والطفل واألشخاص املعوقني             -٦١
والحظت أيضاً التعاون اجليد مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة          . والفئات الضعيفة األخرى  

 ينويلية اليت يواجهها البلد والتدابري اليت       وسألت الصني عن الصعوبات الفع    . حلقوق اإلنسان 
  . تلقي التعليم املناسبغري القادرين على اختاذها فيما يتعلق باألطفال 

وأثنت سلوفينيا على كوت ديفوار لقرارها إلغاء عقوبة اإلعـدام وحظـر تـشويه              -٦٢
 اجلنـسي،   وإذ الحظت سلوفينيا عزم الدولة على مكافحة العنف       . األعضاء التناسلية لإلناث  

وسألت عن التدابري اليت . فقد أعربت عن قلقها بشأن العنف الذي يستهدف النساء واألطفال
 املتعلـق   ١٩٩٨تنظر كوت ديفوار يف اختاذها من أجل التصدي للمشكلة وتنفيذ قانون عام             

   .وقدمت سلوفينيا توصيات. بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث تنفيذاً فعاالً
  اقتصادية، -مت موريشيوس بأن كوت ديفوار تواجه حتديات اجتماعية         ويف حني سل    -٦٣

فقد أثنت على احلكومة لتنفيذها استراتيجية طويلة األمد من أجل تعزيز احلقوق االقتـصادية        
ورحبت بصياغة خطة استراتيجية للحد من الفقر وباجلهود الرامية إىل          . واالجتماعية والثقافية 

         وقـدمت  . وهـي مبـادرات تـستحق الـدعم الـدويل         محاية احلق يف بيئـة صـحية،        
   .موريشيوس توصيات

غادوغو باعتباره نقطة حتول يف عودة السلم واالسـتقرار         اوأشار النيجر إىل اتفاق و      -٦٤
ورحب بإنشاء آليات   . من خالل تنظيم انتخابات حرة وشفافة وإنشاء مؤسسات دميقراطية        

وخبصوص تنظيم االنتخابات املقبلة، سأل النيجر عن       . ممستقلة للدفاع عن املواطنني ومحايته    
   .وقدم النيجر توصيات. التدابري املتخذة الستكمال تسجيل الناخبني

 اجلهود املبذولة، ال سيما يف سبيل إرساء إطار معياري          ارتياحوالحظت فييت نام ب     -٦٥
.  حلقوق اإلنـسان عن التزام كوت ديفوار بالقيم العامليةكلها ومؤسسي، وهي جهود تربهن  

  .وقدمت فييت نام توصيات
وأعربت نيجرييا عن تقديرها إلنشاء هيئات تتوىل تنظيم ورصد إعمـال احلقـوق               -٦٦

املكفولة يف خمتلف الصكوك، مبا يف ذلك حقوق املرأة والطفل والتعليم الـشامل والرعايـة               
ء النفايات الـسامة    وأشادت جبهود كوت ديفوار يف التعامل مع حادث إلقا        . وليةالصحية األ 
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 جنـاح اإلصـالحات يف التـصدي    دىوسألت عن م . ٢٠٠٦أغسطس  /آبالذي وقع يف    
   .وقدمت نيجرييا توصيات.  القلق الرئيسيةجملاالت
والحظت الكامريون التدابري واهلياكل املوضوعة لتنفيذ االتفاقيـات واملعاهـدات            -٦٧

ة مجيع اإلجراءات املعروضـة يف      وشجعت كوت ديفوار على أن تنفذ بفعالي      . املصدق عليها 
وناشدت جملس حقوق اإلنسان واجملتمع     .  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    بغيةالتقرير الوطين   

 مـن   ١٥٤الدويل تقدمي املزيد من املساعدة إىل كوت ديفوار على حنو ما طُلب يف الفقـرة                
  .التقرير الوطين

 يتصل باجلنود األطفال وبإلغـاء      وأعربت لكسمربغ عن تقديرها للتقدم احملرز فيما        -٦٨
والحظت ضعف مشاركة النساء يف احلياة      . عقوبة اإلعدام وبتشويه األعضاء التناسلية لإلناث     

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتعدد الزوجـات والعنـف          ممارساتالسياسية واستمرار   
استناد القـوائم   وأبرزت أمهية   . ونوهت لكسمربغ بربنامج اإلصالحات االقتصادية    . اجلنسي

وسألت عن التدابري املتخذة لفائدة الفئـات  . االنتخابية إىل توافق اآلراء وإىل الواقع الدميغرايف     
اإليدز وعن الوقت املناسب العتماد تشريعات يف جمال        /املعرضة لفريوس نقص املناعة البشرية    

  .وقدمت لكسمربغ توصيات. الصحة اإلجنابية
 جهود كوت ديفوار من أجـل تعزيـز         بارتياحبية الليبية   والحظت اجلماهريية العر    -٦٩

وذكّرت باجلهود املبذولة يف سبيل االنضمام      . حقوق اإلنسان ومحايتها على مجيع املستويات     
 ،وأشادت بالدستور لضمانه املـساواة بـني اجلنـسني        . إىل معظم صكوك حقوق اإلنسان    

. وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان    ،وبالتقدم الكبري احملرز يف مكافحة التمييز اجلنساين      
   .وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصية

وذكّرت بوركينا فاسو بالتزامها بالعمل مع كوت ديفوار يف سياق اتفاق واغادوغو              -٧٠
والحظت أن اجلهود املبذولة يف     . من أجل إحالل سلم دائم يكفل الدميقراطية وسيادة القانون        

 اإلنسان وتعزيزها يف كوت ديفوار تواجه صعوبات اعتادت عليها معظم           سبيل محاية حقوق  
  .بلدان املنطقة اإلقليمية، وأعادت تأكيد دعمها لكوت ديفوار

وأعربت .  الدميقراطية ظلت صامدة وملتزمة باملُثُل   والحظت ماليزيا أن كوت ديفوار        -٧١
املعنية حبقوق اإلنسان وعملية    عن ارتياحها للتعاون بني كوت ديفوار وآليات األمم املتحدة          

وقدمت . األمم املتحدة يف كوت ديفوار اليت تستمد واليتها من قرار صادر عن جملس األمن             
  .ماليزيا توصيات

والحظت مجهورية الكونغو الدميقراطية أن كوت ديفوار عملت بثبات، رغم انعدام             -٧٢
يتجلى يف إنشاء آليات لتـدعيم      االستقرار، على محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على حنو ما          

 باجلهود املبذولة يف سبيل مكافحة االجتار باألطفـال واسـتغالهلم،   أشادتو. سيادة القانون 
وتساءلت عن اخنفاض عدد النساء     . وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واإلفالت من العقاب      
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وقـدمت  . م تنفيـذاً صـرحياً   لتنفيذ إلغاء عقوبة اإلعدا   اليت تتوخاها  وعن التدابري    ياتالربملان
  .مجهورية الكونغو الدميقراطية توصيات

 إرساء إطار مؤسسي للفصل بني السلطات وإنشاء مؤسسة ارتياحوالحظت أوغندا ب  -٧٣
وأثنت أوغندا على احلكومة ملا حققته من إجنازات يف إطـار           . مستقلة معنية حبقوق اإلنسان   

  .وقدمت أوغندا توصيات. ايتهاجهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومح
وأعربت النرويج عن تقديرها ألن كوت ديفوار طرف يف معظم الصكوك األساسية              -٧٤

 مشاركة  أنوشددت النرويج على    . حلقوق اإلنسان ونوهت بتعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة      
ويف متابعة وسألت عن تلك املشاركة يف سياق عملية إعداد التقارير أمر أساسي اجملتمع املدين 

 العنـف   أعمالوأعربت عن قلقها بشأن ما ذُكر يف التقارير عن          . عملية االستعراض الدوري  
ية إمكانية احلصول علـى     املوجه ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي؛ وحمدود         

كما أعربت عـن انـشغاهلا      . اخلدمات القانونية؛ وعرقلة جهود املالحقة يف اجلهاز القضائي       
  .وقدمت النرويج توصيات.  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفينيضعف بشأن
تعـرض  ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام كوت ديفوار بضمان عـدم              -٧٥

 وسألت عن بـرامج     ،فريوس نقص املناعة البشرية للوصم أو التمييز      اإلصابة ب طر  املهددين خب 
والحظت أن  . ن حيث فريوس نقص املناعة البشرية     مكافحة التمييز املتصل بوضع الشخص م     

يتعرضن، منذ نشوب الرتاع املسلح، لضروب وحشية من العنف اجلنـسي           والنساء  الفتيات  
، وهي أعمال    املتخاصمني على أيدي رجال مسلحني من كال الشقني العسكريني والسياسيني        

 ت الواليـات املتحـدة     وقـدم . كثرياً ما تقترن بالضرب أو التعذيب أو القتل أو التـشويه          
  .ألمريكية توصياتا

وأقرت جنوب أفريقيا جبهود احلكومة يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال حقـوق                -٧٦
وأعربت عن قلقها إزاء نقص محاية األطفال ورعايتهم وتعرض األطفـال للعنـف          . اإلنسان

ألت جنوب أفريقيـا  وس.  أشكال عمل األطفال وحالة األطفال الضعفاء     أاملرتيل وانتشار أسو  
عن التدابري اليت نفذهتا احلكومة من أجل محاية األطفال وعن نوع الدعم املقدم إىل النـساء                

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. املعوزات الاليت يتعرضن أيضاً للعنف املرتيل
ظروف السجون  حتسني  ونوهت جيبويت باجلهود اليت بذلتها كوت ديفوار يف سبيل            -٧٧

 بالتدابري املتخذة ضد أفراد القوات املسلحة       أشادتو. صالحها رغم نقص املوارد   من خالل إ  
ورحبت باعتماد القانون اخلاص باألشخاص     . والشرطة الذين أقدموا على ممارسات حمظورة     

وشجعت جيبويت .  وترية إعادة تأهيل األطفال احملرومني تسريعاملعوقني وإقرار مشاريع حمددة ل    
  .وقدمت جيبويت توصيات. حة مجيع أشكال التمييزكوت ديفوار على مكاف

 اجلهود املتصلة بإدارة    أدت إىل تباطؤ  وأعربت غابون عن أسفها ألن األزمة املطولة          -٧٨
والحظت االنتهاكات السافرة واجلماعية حلقوق اإلنسان من جراء احلـرب          . تنقل السكان 
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وباعتماد برنامج لتـشجيع    ورحبت بإنشاء وزارة التضامن وشؤون ضحايا احلرب        . األهلية
وأحاطت علماً باإلصالحات التشريعية والتنظيميـة      . عودة املشردين داخلياً واملساعدة عليها    

       وناشدت غابون األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل               . اجلارية
  .وقدمت غابون توصية. كوت ديفوار من أجل إكمال برنامج إصالحاهتا

اإلجراءات اخلاصة  املكلفني ب وأشارت التفيا إىل مسألة الدعوات الدائمة املوجهة إىل           -٧٩
   .وقدمت توصية

األمني العام بشأن انتـهاكات      أبلغ عنها االدعاءات اليت   باألرجنتني علما   وأحاطت    -٨٠
لعنصر حقوق اإلنسان يف  ا عن تأييدهت، وأعرب "القوات اجلديدة "حقوق اإلنسان على أيدي     

 تشويه األعـضاء التناسـلية    حبظراألرجنتني  وسلمت  . كوت ديفوار لية األمم املتحدة يف     عم
يف املمارسـة    موجـوداً زال  ي ال    هذا الفعل  أنتفيد ب اليت  تقارير  الإىل  لكنها أشارت   و ناثلإل

  . األرجنتني توصياتوقدمت . العملية
وأبـرزت  . لعقابغانا احلكومة على مواصلة التصدي ملسألة اإلفالت من ا        وحثت    -٨١

طط احلكومة إلدخال قيم    خببالتايل  رحبت  غانا أمهية التعليم يف جتنب املزيد من الصراعات، و        
تقدمي املساعدة التقنية والدعم    إىل  غانا الدعوة   وأيدت  . ثقافة السالم يف التعليم العام واخلاص     

  . غانا توصياتوقدمت . من جانب اجملتمع الدويل ملساعدة كوت ديفوار
كوت ديفوار إىل معظم الـصكوك الدوليـة        إىل انضمام   السنغال بارتياح   وأشارت    -٨٢

الذي  عن التقدم    عياري فضالً املطار  اإلالحظت التقدم احملرز يف     و. واإلقليمية حلقوق اإلنسان  
  . السنغال توصياتوقدمت . والتدابري املتخذة يف جمال تعزيز حقوق املرأةجيري إحرازه 

جلنة وطنيـة    أتنشأ كوت ديفوار    إذ الحظت أن  ن إعجاهبا   عبوروندي  وأعربت    -٨٣
الحظ أن ت أن اكان من دواعي سرورهو . اليت اعترضتها  قوق إنسان، رغم العقبات الكثرية    حل

ظر املعاملة القاسية والالإنسانية والتعذيب ومجيع أشـكال        حيالدستور يكفل احلق يف احلياة و     
اإلسراع يف إلغاء مجيع األحكام القانونيـة        إىلدعت بوروندي كوت ديفوار     و. البشرإهانة  

عقوبة اإلعدام، وشجعتها على استكمال عملية السالم مع تنظـيم          اليت تنص على    والنظامية  
 . انتخابات عامة بدعم من اجملتمع الدويل

 قوق اإلنسان، قال الوفدباللجنة الوطنية حلفيما يتعلق طُرحت  على األسئلة اليت اًردو  -٨٤
 . األزمة تنتهي يا مع مبادئ باريس أمر سهل عندمانون متماشإن جعل القا

أنشأت يف هذا الصدد، فقد     و. ضرورة مكافحة الفقر  تدرك  كوت ديفوار   وقال إن     -٨٥
 . الوزارة خطة ملكافحة الفقروضعت احلكومة وزارة للتعامل مع قضايا التضامن، و

خطـة  قد ُوضعت   و. التعليم يشكل أولوية يف الدستور    إن   قالاألمية،  وفيما يتعلق ب    -٨٦
 . التعليم االبتدائي، خاصة بالنسبة للفتياتومت تعزيز ملكافحة األمية 
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كل شيء كان مهيئاً لكي  لكن  متتاليةن االنتخابات تأجلت عدة مراتإوقال الوفد     -٨٧
ريني البالغني سن   مجيع اإليفوا شاركة  ومب،  إىل أقصى حد ممكن    شفافة   تكون هذه االنتخابات  

تقدمي أية اعتراضـات    العملية اآلن مرحلة     ودخلت   القوائم االنتخابية وقد ُنشرت   . التصويت
 . النتخاباتإجراء احدد موعد سي ،هذه املرحلةوعند انتهاء . حمتملة

املدعي زيارة يتقدم به  النظر يف أي طلب      توجد مشكلة تعترض  ال   هنأ الوفد   أضافو  -٨٨
 . نائية الدوليةالعام للمحكمة اجل

 . اً إلزامي مبدأًعلهكل اجلهود ستبذل جلأن أن التعليم حق دستوري وبر الوفد وذكّ  -٨٩

مـن  و. اليت جيري بذهلا   على الرغم من اجلهود      اًمكتظبات  أبيدجان  وقال إن سجن      -٩٠
كما ينبغـي أن يكـون     . النساء واألطفال عن  فصل الرجال    لضمانسجن جديد   املقرر بناء   

على  األحكام اجلزائيةللتعامل مع  على تلقي التعليم والتدريب كجزء من هنج      ينء قادر السجنا
 . أساس فردي

 . اجلرائم اليت ال يشملها قانون العفوواإلفالت من العقاب بشأن وقفه مبر الوفد وذكّ  -٩١

األطفـال يتمتعـون   وأضاف أن . التسامح معهرس ال ميكن    االعنف يف املد  وقال إن     -٩٢
أعمال العنف ضد األطفـال  يتعرض مرتكبو أي عمل من     و الوطين،قانون  الية مبوجب   باحلما

 .  القضائيةللمالحقة

 تنتهيكوت ديفوار على خمتلف املعاهدات يف الوقت املناسب، عندما          وسوف تصدق     -٩٣
 .  ما مع معاهدةهالدستور يف حال تعارضوقد حيدث أن تلجأ احلكومة إىل تعديل . األزمة

املتصلة باملـساواة بـني     العديدة   التحديات   ملواجهة املتخذة   تدابريوفد إىل ال  ال وأشار  -٩٤
 بني الرجل واملرأة يف مجيـع  أوجه التفاوتحلد من  تعىن با اجلنسني، مبا يف ذلك إنشاء مديرية       

عتمد خطة ي أفريقياوت ديفوار أول بلد يف    كانت ك العنف اجلنسي،   وفيما يتعلق ب  . القطاعات
 ). ٢٠٠٠(١٣٢٥قرار جملس األمن وطنية لتنفيذ 

 . المركزية ملكافحة العنف ضد النساء واألطفالومثة جلنة وطنية   -٩٥

ذات  من النصوص واملـشاريع      العديدهناك   عمل األطفال واستغالهلم،  بفيما يتعلق   و  -٩٦
 فريوسأما فيما يتعلق ب. املنظمات غري احلكومية تنسيق العمل يف هذا اجملال مع        جيريوالصلة،  

 ال سـيما محـالت       فثمة أعمال متضافرة جيري االضطالع هبا،      اإليدز،/نقص املناعة البشرية  
 . واملصابنيأثرين العالج الطيب للمتالتكفل بالتوعية و

نظام استحداث  اجلمهورية  رئيس  قرر  لتحسني مشاركة املرأة يف احلياة السياسية،       و  -٩٧
 . اآلنتقنينه  جيري ، وهو أمرحصص

 . س الوفد عن شكره جلميع الذين شاركوا يف الفريق العاملرئيوأعرب   -٩٨
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 توصياتالأو /االستنتاجات و  - ثانياً  

    أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة أدنـاه بـدعم          أعرب عنها  التوصيات اليت حتظى    -٩٩
 : كوت ديفوار

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتنفيذ العناصر املعلقة من اتفـاق الـسالم              -١  
 ؛ )اململكة املتحدة( وقت ممكن أسرعم العملية االنتخابية يف وإمتا

مجيع القرارات النامجة عن اتفـاق       االستمرار يف سياسة املصاحلة وتنفيذ      -٢  
 ؛ )اجلزائر( بدعم من اجملتمع الدويل ،واغادوغو

 بيئة سياسية مستقرة وتنفيـذ األحكـام        هتيئة من أجل    هامواصلة جهود   -٣  
 ؛ )جيبويت(اغادوغو الواردة يف اتفاق و

الالزمة تدابري  الاختاذ   و اإلسراع يف تنفيذ قانون األراضي يف املناطق الريفية         -٤  
 ؛ )كندا( بني الطوائف املنازعاتأساسي يف تسوية وهو أمر ، لهلضمان الترويج 

وضع اللمسات األخرية على اإلصالحات التشريعية اجلارية، ال سـيما            -٥  
 اجلنائية  اإلجراءاتنون األسرة والقانون اجلنائي وقانون      املتعلقة بقا اإلصالحات  

 ؛ )الدميقراطيةمجهورية الكونغو (

قـوق اإلنـسان    الوطنيـة حل   اللجنةقضى بإنشاء   يالقانون الذي   تعديل    -٦  
 ؛ )هولندا( ملبادئ باريس لهامتثالضمان 

الهلا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وإدارهتا الذاتية واسـتق       تعزيز فعالية     -٧  
  بادئ باريس، وخاصة فيما يتعلق مبشاركة اجملتمع املدين يف    كي تصبح ممتثلة متاما مل    

 ؛ )فرنسا (اعمله

      للجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، وال سـيما          املنشئ  قانون  التعديل    -٨  
هدف جعلها متماشـية مـع      مراعاة  مع  بالتمثيل التعددي واملستقل    فيما يتعلق   

 ؛ )يرلنداآ(إىل اعتمادها من قبل جلنة التنسيق الدولية ي السعمبادئ باريس، و

الوطنية حلقوق اإلنسان   اللجنة  تعزيز  زيادة  مواصلة جهودها الرامية إىل       -٩  
 ؛ )باكستان( ملبادئ باريس وفقاً

الوطنية حلقوق اإلنسان هبدف جعلها منسجمة مع       إعادة النظر يف اللجنة       -١٠  
 ؛ )مصر(مبادئ باريس 

الوطنيـة  لجنـة   ال تشكيلةلة جهودها الرامية إىل إعادة النظر يف        مواص  -١١  
 ؛ )املغرب(قوق اإلنسان وجعلها متماشية مع مبادئ باريس حل

 ؛ )النيجر(إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان على أساس مبادئ باريس   -١٢  
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 للتغلب على األزمة، وتوطيـد سـيادة        ا اإلجراءات اليت اختذهت   ةواصلم  -١٣  
 ؛ )اجلماهريية العربية الليبية( وحماربة الفقر والبطالة القانون

دراسة إمكانيات وضع إطار تشريعي ملسألة تعويض ضـحايا احلـرب             -١٤  
 ؛ )بيالروس (التغلب على مشكلة املشردين داخلياًترمي إىل وجمموعة تدابري 

أولوية أكرب لربامج محاية ومـساعدة ضـحايا األزمـة والفئـات            إيالء    -١٥  
 ؛ )فييت نام(واملشردين املهجورين  األيتام واألطفال ماعية الضعيفة، خصوصاًاالجت

 ؛ )موريشيوس(مواصلة سياسة املصاحلة الوطنية وتعزيز سيادة القانون   -١٦  

تكثيف التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وتوطيد السلم يف البلد             -١٧  
 ؛ )أوغندا(آليات املصاحلة احلوار ومن خالل 

فيمـا يتعلـق      يف كوت ديفوار   عملية األمم املتحدة  والية  املشاركة يف     -١٨  
التدريب وأنشطة الترويج والتوعية واملساعدة التقنيـة ملواجهـة التحـديات           ب

الرئيسية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب واالنتهاكات اجلسيمة           
 ؛ )األرجنتني(حلقوق النساء واألطفال 

ـ  األشخاص  امج لتعزيز التسامح واحترام مجيع      وضع بر   -١٩   وق وضمان حق
 ؛ )الواليات املتحدة(اخلصوصية وعدم التمييز 

محاية حقوق اإلنسان وحتسني حياة األطفال،      الرامية إىل   تكثيف اجلهود     -٢٠  
مراجعـة  منـها   مبن فيهم األطفال اليتامى واملعوقني، من خالل مجلـة أمـور،            

لـصاحل  ربامج حمددة   املتعلقة ب  خمصصات امليزانية    السياسات ذات الصلة وزيادة   
  ؛)١()ماليزيا(الضعيفة لفئات ا
 على محايـة حقـوق      ركز حتديداً ي ،توفري تدريب على حقوق اإلنسان      ٢١  

لفائدة موظفي اخلدمة    ، للنساء واألطفال وغريهم من اجملموعات الضعيفة      ناإلنسا
 ،السجون وموظفي القـضاء   موظفي  القوات العسكرية والشرطة و   أفراد  واملدنية  

عن أي انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مجيع احلاالت        هلم  وضمان املساءلة الكاملة    
 ؛ )اجلمهورية التشيكية(

__________ 

1    The recommendation as read during the interactive dialogue: step up efforts to protect the human  

rights and improve the lives of children of the marginalized groups, including orphans, children 

with disabilities, children from ethnic minorities and Muslim children and girls through inter alia 

review of related policies and increase in the budget allocation for specific programmes for the 

vulnerable groups. 
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حقوق اإلنسان على مجيـع      يف جمال    والتدريبللتثقيف  إعطاء األولوية     -٢٢  
ـ  للتثقيف يف جمال   للمعايري اليت حددها الربنامج العاملي       املستويات، وفقاً  وق  حق

 ؛ )إيطاليا(اإلنسان 

توخي وضـع    حقوق اإلنسان و   التثقيف يف توطيد التقدم احملرز يف جمال        -٢٣  
اجملتمـع  من  مبساعدة  يف جمال حقوق اإلنسان،     والتدريب  وطنية للتثقيف   برامج  

 قوات األمن واملسؤولني عـن إنفـاذ        وتوعية يف جمال تدريب     الدويل، خصوصاً 
 ؛ )املغرب(ة السلطة القضائيأفراد القانون و

قوق اإلنسان واحلريات األساسية مـن      تعزيز براجمها التدريبية املتعلقة حب      -٢٤  
 ؛ )سبانياإ(برامج تدريبية حمددة ملنع التعسف يف استعمال السلطة وضع خالل 

 إىل هيئـات املعاهـدات ذات الـصلة،     اليت مل تقدم بعد    تقاريرها   ميتقد  -٢٥  
عدة التقنية لتعزيز قدرهتا على إعداد التقارير ذات         هلذه الغاية، طلب املسا    وحتقيقاً
 ؛ )باكستان(الصلة 

مع هيئات معاهدات األمم املتحدة من خـالل         تعاوهنا بقدر كبري     نيحتس  -٢٦  
حتديـد   إذا لزم األمـر   واملوافقة على اجلداول الزمنية لتقدمي التقارير املتأخرة،        

 ؛ )النرويج(، احتياجات املساعدة لتحقيق هذه الغاية

 وإعـادة   التصدي للتمييز ضد األطفال من خالل استعراض السياسات         -٢٧  
 ملنع ومكافحة مجيع أشكال التمييز، حيثما عامة، وإطالق محالت إعالمية توجيهها

 ؛ )أذربيجان( يف إطار التعاون الدويل  األمرلزم

اختاذ التدابري الالزمة لضمان عدم التمييز على أساس التوجه اجلنـسي             -٢٨  
 ؛ )سلوفينيا (اجلنسانيةوية اهلو

 ؛ )لوكسمبورغ(إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة   -٢٩  

مواصلة إصالح سياساهتا وبراجمها بغية حتسني وضع النساء والفتيـات            -٣٠  
 عن  ن، ومحايتهم من العنف واالعتداء اجلنسي، فضالً      وواألطفال، مبن فيهم املعوق   

 ؛ )نيجرييا(إقامة العدل ملتعلقة باتعزيز التدابري واآلليات 

 من أجل معاجلـة أي اخـتالالت يف         البلدتيسري التوزيع العادل لثروة       -٣١  
 ؛ )غانا(الفات يف املستقبل خميكن أن تؤدي إىل وفيما بينها املناطق 

 اتمكافحـة ممارسـة اإلعـدام      للعمل حبزم على     جهدعدم ادخار أي      -٣٢  
ة ومناخ اإلفالت من العقاب الذي يسود على         بدون حماكم  ات واإلعدام ةالتعسفي

 ؛ )غابون(أراضيها، وذلك مبساعدة من اجملتمع الدويل 
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 مع هأمنيف  البدنية وتهسالميف لشعب يف احلياة وااختاذ تدابري لضمان حق   -٣٣  
ـ رتكباتقارير األمني العام حول انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنـسان          مراعاة   ها ت

 ؛ )جنتنياألر( "القوات اجلديدة"

لتوصيات اليت تقدم هبا األمني العام      لتعزيز التدابري املؤدية إىل االستجابة        -٣٤  
أنواع العنف، ال سيما العنف اجلنسي      مجيع  منع  اليت هتدف إىل    ، و ٢٠٠٧يف عام   

 ؛ )املكسيك (، والقضاء عليهاضد النساء والفتيات

تصدى النتشار  لل تقارير األمني العام،   ، يف ضوء  وضع خطة عمل وطنية     -٣٥  
 ؛ )األرجنتني(، العنف اجلنسي، ال سيما جتاه الفتيات

مواصلة اجلهود اجلارية، واعتماد تدابري وسياسات فعالة لوقف ومنـع            -٣٦  
 ؛ )السويد(العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات 

وطنيـة ملكافحـة العنـف      العمل  الوضع اللمسات األخرية على خطة        -٣٧  
 ومحاية مجيع املدنيني منها   ري املناسبة ملنع مجيع أشكال العنف       اجلنسي واختاذ التداب  

 ؛ )سلوفينيا(ومكافحة اإلفالت من العقاب 

توعية قوات األمـن وضـمان املالحقـة        إذكاء الوعي ل  القيام حبمالت     -٣٨  
 ؛ )النمسا(العنف اجلنسي أعمال القضائية الفعالة ملرتكيب 

ة املرأة من مجيع أشكال العنف اجلنسي       حلمايالالزمة  اختاذ مجيع التدابري      -٣٩  
 ؛ )لوكسمبورغ(فيما يتعلق بأعمال العنف هذه إلفالت من العقاب لووضع حد 

 اجلنسي يف املدارس، ومعاقبـة  واإليذاءالتحقيق يف حاالت العنف املرتيل       -٤٠  
 ؛ )الكرسي الرسويل(مرتكيب هذه األفعال 

نف اجلنسي وتقدمي مرتكيب هذه     حتقيقات شاملة يف مجيع مزاعم الع      إجراء  -٤١  
 ؛ )السويد( للمعايري الدولية اجلرائم إىل العدالة، وفقاً

 واملالحقـة   التحقيق يف ادعاءات العنف اجلنـسي     توخي الفعالية لدى      -٤٢  
، وتكثيف اجلهود من أجل وضع اللمسات األخرية على خطة          القضائية ملرتكبيها 

 ؛ )رويجالن(وطنية ملكافحة العنف اجلنسي العمل ال

من خـالل    إىل إهناء اإلفالت من العقاب ملرتكيب العنف اجلنسي          يسعال  -٤٣  
، وحماكمـة    ذات املـصداقية   إجراء حتقيق شامل يف مجيع مزاعم العنف اجلنسي       

 اللتزاماهتا  هذه االنتهاكات، امتثاالً  على ارتكاهبم   األفراد الذين توجد أدلة كافية      
ـ   املدنية والسياسية   مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق       اإلجراءات فيما يتعلق ب

 ؛ )املتحدةالواليات (القانونية الواجبة 
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القانون والنظام القضائي يف اجلهـود الراميـة إىل         إنفاذ  تعزيز  مواصلة    -٤٤  
 عن اإليذاء   التصدي لإلفالت من العقاب واحلد من حاالت العنف املرتيل، فضالً         

 ؛ )ماليزيا(الفتيات لنساء و الذي يستهدف ااجلسدي واجلنسي

 الدعم الكايف لضحايا العنف اجلنسي، ال سيما من خالل تـوفري            قدميت  -٤٥  
 ؛ )النمسا(منة اآلماكن األخدمات املشورة و

 العنـف مكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما        الرامية إىل    تعزيز التدابري   -٤٦  
 ؛ )أنغوال(إلناث بتشويه األعضاء التناسلية لاملتصل 

إلناث، تشويه األعضاء التناسلية لإهناء ممارسة الرامية إىل  هود  اجلاصلة  مو  -٤٧  
 إنفاذ التشريعات وتنفيذ برامج لتوعية السكان حول         منها من خالل مجلة أمور،   

 ؛ )مصر(آثارها الضارة 

           ن وبـرامج للفـت االنتبـاه إىل اآلثـار الـضارة            ووضع وتنفيذ قان    -٤٨  
 ؛ )لوكسمبورغ(لختان ل

 حظراً  إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   اختاذ مجيع التدابري لضمان حظر        -٤٩  
ثار الرهيبة  اآلتنفيذ برامج توعية للسكان حول      يف مجلة أمور،    ، مبا يف ذلك،     فعلياً

 ؛ )األرجنتني(هلذه املمارسة 

اجملتمع املدين،   تكثيف أنشطة التوعية املستمرة، اليت نفذت باالشتراك مع         -٥٠  
  بـل والقـضاء عليـه يف        لإلنـاث تشويه األعضاء التناسلية     ل احلد من  من أج 

 ؛ )السنغال(املستقبل 

  على يف سياق إدماج قيم ثقافة السالم يف التعليم العام واخلاص،         العمل،    -٥١  
 إجراءات للقضاء على العنف يف املدارس وتلبية االحتياجـات اخلاصـة            إدراج

 ؛)٢()غانا (اتلألطفال املتأثرين بالرتاع

 والتحقيق يف حـاالت     حتجازاختاذ مزيد من التدابري لتحسني ظروف اال        -٥٢  
 ؛ )هولندا( العدالة إىلالوفاة أثناء االحتجاز، وتقدمي املسؤولني عنها 

 يف وضع خطط لتحسني األوضاع يف السجون، مبـا يف ذلـك    اإلسراع  -٥٣  
للتمكن مـن   للنساء واألحداث   خاص  بناء الفوري لسجن جديد يف أبيدجان       ال

  ؛ )سلوفاكيا(فصلهم عن اجملرمني اخلطرين 

__________ 

2    The recommendation as read during the interactive dialogue: include actions to eliminate violence in 

schools, and to address the special needs of children affected by conflict in the administrative 

measures. 
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العتقاالت التعسفية، وخباصة عن طريـق      لوضع حد ل  اختاذ تدابري فعالة      -٥٤  
 ؛ )النمسا(تعزيز اإلشراف القضائي على قوات األمن 

ـ  إيالء اهتمام خاص حلماية أطفال األشخاص قيد االحتجاز أو       -٥٥   ساجني امل
 ؛ )اجلمهورية التشيكية(

والسجناء مـن الـذكور      لقصرلاحتجاز منفصلة   سجن و  مرافق   ريتوف  -٥٦  
        املالئمـني  الغذاء والرعاية الطبية  سجناء على   الفرص حصول   واإلناث وحتسني   

 ؛ )اجلمهورية التشيكية(

االستمرار يف إعادة نـشر     العتقال التعسفي و  الفعالة ل كافحة  امل ةواصلم  -٥٧  
 ؛ )جيبويت (قدر اإلمكانملمارسات  للحد من هذه اية الدولةإدار

مواصلة وتعميق اإلجراءات اإلجيابية اجلارية حلماية األطفال، مبا يف ذلك            -٥٨  
 ؛ )كوبا(من االجتار واالستغالل اجلنسي ر محاية القصَّ

لقضاء على االجتار يف األطفـال ومعاجلـة        الرامية إىل ا  مواصلة اجلهود     -٥٩  
 ؛ )بيالروس(فال مشكلة أطفال الشوارع وعمل األط

 ؛ )أنغوال(تعزيز السياسات الرامية إىل محاية األطفال من االجتار والسخرة   -٦٠  

 مواصلة جهودها للحد من اجلرمية ومكافحة هتريب األطفال واالجتـار           -٦١  
، وذلـك   حقوق الطفل يف جمال   إجراءات التوعية والتدريب    ذلك ب ، وتعزيز   هبم

 ؛ )اجلزائر(بدعم من اجملتمع الدويل 

اعتماد وتنفيذ خطة عمل إلهناء اإلفالت من العقاب وتعزيـز نظامهـا              -٦٢  
 ؛ )كندا(القضائي 

اختاذ مزيد من اإلجراءات إلصالح قطاع العدالة من أجل حتسني كفاءة             -٦٣  
 ؛ )اململكة املتحدة(النظام القضائي 

ا  من بينـه   مواصلة جهودها لتعزيز النظام القضائي من خالل مجلة أمور          -٦٤  
 ؛ )جنوب أفريقيا(التدريب التقين واملساعدة اإلمنائية 

املتعلقة بالقانون الـدويل حلقـوق   توعية  التدريب وال  برامج  تنفيذ يتوخ  -٦٥  
 عن األمـن،    نيموظفي الدولة املسؤول  اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل لصاحل      

ملفوضـية  ، وذلك مبـساعدة ا     وأعضاء السلطة القضائية   ،وموظفي إنفاذ القانون  
 ؛ )اجلزائر (السامية حلقوق اإلنسان

 حقوق املتهمني بارتكاب    تكفل القضائية اليت    االلتزام بوضع اإلجراءات    -٦٦  
الـسابق  عن األشخاص قيد االحتجاز     ، أو اإلفراج    املقدمني للمحاكمة جرائم و 

 ؛ )يرلنداآ(للمحاكمة 
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إجراءات تقـدمي   حتسني الوصول إىل العدالة ملواطنيها من خالل مراجعة           -٦٧  
 ؛ )إيطاليا(املساعدة القانونية وإنشاء حماكم جديدة 

ضمن محاية حقوق الطفل يف هذه احلالـة        يإنشاء نظام لقضاء األحداث       -٦٨  
 ؛ )اجلمهورية التشيكية(

متابعة اإلجراءات اليت هتدف إىل تعزيز وتنسيق اإلطـار القـانوين حلمايـة             -٦٩  
 ؛ )إيطاليا(حماكم البلد خمتلف  ضمنماية الطفل الطفل، مبا يف ذلك إنشاء وحدات حل

التركيز على تنمية القدرات يف جمال إنفاذ القانون من أجـل مكافحـة               -٧٠  
 ؛ )أملانيا(اإلفالت من العقاب 

النظر يف إعطاء األولوية الستعادة سيادة القانون يف البلد، من خالل مجلة   -٧١  
 ؛ )جنوب أفريقيا( من العقاب اإلفالتة  مكافحإىل، اختاذ تدابري هتدف  منهاأمور

         مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز مؤسـسة األسـرة وحتـسني وضـع               -٧٢  
 ؛ )بيالروس(املرأة 

ضد املدافعني عن   املرتكبة  واالنتهاكات  إجراء حتقيقات فعلية يف اجلرائم        -٧٣  
  ؛)النرويج(ومقاضاة املتورطني فيها فيني احقوق اإلنسان والصح

الرئاسية املـستقبلية   نتخابات   لال شفافالفتوح و املر و الطابع احل ضمان    -٧٤  
 ؛ )فرنسا (لكي تكون ذات مصداقيةبشكل صحيح كيما جتري 

تكثيف التعاون مع اللجنة االنتخابية املستقلة لتحديد موعد هنائي إلجراء    -٧٥  
ـ   وضع قوائم   أن   االنتخابات الرئاسية ولضمان   ة الـسكان   الناخبني وحتديد هوي

 ؛ )سبانياإ(بطريقة مالئمة وموثوق هبا 

حتضري لالنتخابات، اليت مت تأجيلها     عملية  وضع اللمسات األخرية على       -٧٦  
 ؛ )لوكسمبورغ( بسرعة هاعدة مرات، حبيث ميكن عقد

    يف احلياة الـسياسية مـن دون    من املشاركة   مجيع املواطنني   متكن  ضمان    -٧٧  
 ؛ )الربازيل(متييز 

ستراتيجية وطنيـة   اتنفيذ  ل ،دعم إضايف من شركائها يف التنمية     السعي، ب   -٧٨  
   شرط أساسـي لتعزيـز حقـوق       وهو  احلد من الفقر،    تشمل  للتنمية املستدامة،   

 ؛ )موريشيوس(اإلنسان 

 التنمية املستدامة وحتقيق األهداف الواردة يف       من أجل مواصلة جهودها     -٧٩  
 ؛ )االحتاد الروسي(إعالن األلفية 
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أكثر فعالية للحد من الفقر وتـوفري        إمنائية   صياغة استراتيجيات وبرامج    -٨٠  
املنـاطق  سكان  فرص عمل وفرص مدرة للدخل للسكان، وال سيما الشباب و         

 ؛ )ماليزيا(الريفية 

احلصول على  فرص  تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر وحتسني           -٨١  
 ؛ )اجنوب أفريقي(اخلدمات االجتماعية 

مجيع املـواطنني   حصول  اجلارية من أجل ضمان     اإلجيابية  اجلهود  مواصلة    -٨٢  
 ؛ )كوبا (على اخلدمات الصحية

التعاون مع وكاالت املعونة الدولية لتحسني املـساعدة الطبيـة وتوزيـع              -٨٣  
ملة توعية يف مجيع أحناء البلد      القيام حب شهادات طبية جمانية لضحايا العنف اجلنسي، و      

اإليـدز، وإعطـاء   /لعالقة بني العنف اجلنسي وفريوس نقص املناعة البـشرية    حول ا 
 ؛ )سبانياإ(اإلجنابية للنساء والفتيات و ةاجلنسيلوضع برامج للصحة األولوية 

اإليدز بدعم وتعاون   /مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    محلة  مواصلة    -٨٤  
 ؛ )بنغالديش(من اجملتمع الدويل 

ملبية فريوس نقص املناعة البشرية     مكافحة  تدابري   تكون   احلرص على أن    -٨٥  
 ؛ )٣()الواليات املتحدة(لمجتمعات الضعيفة ل امةالعحتياجات لال أيضاً

مواصلة تقدمي املساعدة والرعاية لألطفال وضمان حصوهلم على التعليم           -٨٦  
 ؛ )اململكة العربية السعودية(والصحة 

 لة، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين      العمل مع مجيع اجلهات ذات الص       -٨٧  
 ؛ )نيجرييا(ة يالنفايات السمنقل معاجلة مشكلة على ، وغريها من املنظمات

 ؛ )الربازيل(مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر واجلوع   -٨٨  

 ؛ )أنغوال(تعزيز سياسات احلد من الفقر   -٨٩  

 ؛ )بنغالديش(اجملتمع الدويل من ون مواصلة مكافحة الفقر بدعم وتعا  -٩٠  

 ؛ )بنغالديش(التعليم للجميع دون متييز املساعي الرامية إىل توفري تعزيز   -٩١  

اختاذ مجيع التدابري اليت تراها مناسبة لتوسيع نطاق التعلـيم االبتـدائي              -٩٢  
ـ الجلميع األطفال، يف املناطق الريفية وكذلك يف املناطق احلضرية، و  ا تأكد من أهن

 ؛ )اجلزائر. ( على قدم املساواةالفتيات والفتيانعلى  تعود بالفائدة

__________ 

3    The recommendation as read during the interactive dialogue: measures to address HIV should also 

address the broader needs of marginalised communities. 
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االبتدائي اجملاين واإللزامي واحلد من التفاوتات بـني        نظام التعليم   تعزيز    -٩٣  
 ؛ )الكرسي الرسويل (األرياف واملدناجلنسني وبني 

ل إىل  األطفادون ذهاب   الفقر  ال حيول   ضمان أ الرامية إىل   تعزيز تدابريها     -٩٤  
لفتيات والفتيان علـى حـد      ا وأن تكون املدارس خالية من التمييز إزاء      املدرسة  

 ؛)اجلمهورية التشيكية(سواء 

 واعتماد تدابري ية اإلنسانهمقوقحب داخلياًاملشردين تعزيز وعي األشخاص   -٩٥  
هلـم   املساعدة   ري وتوف داخلياًاملشردين  األشخاص  احملتاجني من بني    لتحديد  معينة  

 ؛ )مهورية التشيكيةاجل(

         اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتـوفري املـساعدة الالزمـة للمـشردين              -٩٦  
 ؛ )أملانيا (داخلياً

 كوت ديفـوار يف  ستقبلهااجملتمع املدين يف متابعة التوصيات اليت  إشراك    -٩٧  
 ؛ )بلجيكا(إطار هذه املراجعة الدورية 

 واملنظمات غري   ذات املصلحة لف اجلهات   مواصلة التعاون الوثيق مع خمت      -٩٨  
 ؛ )النمسا(احلكومية يف متابعة هذا االستعراض 

تصميم وتنفيذ برنـامج    على  متابعة نتائج االستعراض،    العمل، يف إطار      -٩٩  
 ؛ )املكسيك(وطين لتطبيق املبادرات وااللتزامات املذكورة يف التقرير الوطين 

 ؛ )النرويج( توصيات املراجعة الدورية آلية فعالة وشاملة ملتابعةوضع  -١٠٠  

التماس املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل لتنفيـذ التوصـيات            -١٠١  
 ؛ )الربازيل( االستعراض الدوري املنبثقة عن

 أجهزة األمم املتحـدة     اجملتمع الدويل، وخصوصاً  السعي للحصول من     -١٠٢  
لتنفيـذ توصـيات االسـتعراض    الالزمة ة املساعدة التقنية واملاليعلى وبراجمها،  
 ؛ )أنغوال(الدوري 

من طلب املعونة واملساعدة التقنية الالزمة من اجملتمع الدويل، وال سيما            -١٠٣  
يف جهودها الرامية إىل تعزيـز حقـوق        لدعمها  وكاالت األمم املتحدة اإلمنائية،     

على وجه  دوري  تنفيذ توصيات االستعراض ال   يف  بصفة عامة، و  ومحايتها  اإلنسان  
 ؛ )املغرب(اخلصوص 

اجملتمع الدويل املساعدة التقنية إىل كوت ديفوار لتعزيز يقدم بأن التوصية  -١٠٤  
عاهـدات  املهيئات  إىل  دورية  التقارير  ال الوطنية املسؤولة عن إعداد      اقدرة آلياهت 

ومساعدة كوت ديفوار يف تدريب موظفي إنفاذ القـوانني والقـضاة وضـباط             
 ؛ )مصر( جمال حقوق اإلنسان الشرطة يف
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ـ    إىل  ساعدة  املاجملتمع الدويل   يقدم  بأن  التوصية   -١٠٥    اكوت ديفوار يف عزمه
على حماربة اجلرمية والعنف اجلنسي واالجتار باألطفال من خالل إنـشاء           الثابت  

 ؛ )النيجر(تماشى مع املعايري الدولية تآليات مالئمة 

تنفيـذ  يف  ويل اجلهات السياسية الفاعلة     اجملتمع الد يساعد  بأن  التوصية   -١٠٦  
 ؛ )النيجر(عن اتفاق واغادوغو املتمخضة القرارات 

اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية واملالية لكـوت ديفـوار       دعوة   -١٠٧  
 ؛ )اجلماهريية العربية الليبية(املسامهة يف توطيد حقوق اإلنسان لزيادة 

 تقدمي مساعدات تقنية كبرية لكوت ديفوار من         اجملتمع الدويل إىل   ةدعو -١٠٨  
   أجل توسيع نطاق اإلجنازات البارزة اليت حتققت بالفعـل يف التـرويج حلقـوق              

 ). السنغال(اإلنسان 

، ٤١،  ٤٠،  ٣٥،  ٢٢،  ٢١،  ١٩،  ١٨توصـيات   الكوت ديفـوار أن     وتعترب    -١٠٠
نفذت ا أهنا   أعاله إم  ٩٩ يف الفقرة     الواردة ٧٣،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٤٨،  ٤٣،  ٤٢

  .طور التنفيذهي يف بالفعل أو 

يف الوقـت   عليهـا   ردودها  التالية وستقدم   التوصيات  درس كوت ديفوار    وست  -١٠١
نتائج الهذه التوصيات يف تقرير     على  كوت ديفوار   ُتدَرج ردود أجوبة    وسوف  . املناسب
 : الثالثة عشرةعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته سيالذي 

ذي لى بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب التصديق ع   -١  
 ؛ )بلجيكا(قوق املرأة يف أفريقيا، واعتماد التشريعات الالزمة لتنفيذه الصلة حب

 القضاء على مجيع التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية  -٢  
 ؛ )بلجيكا( املرأة أشكال التمييز ضد

 على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة         النظر يف التصديق    -٣  
 ؛ )اململكة املتحدة(

 ؛ )الربازيل(االنضمام إىل نظام روما األساسي   -٤  

 اتفـاق   إىلالتصديق على نظام روما األساسي، مبا يف ذلك االنـضمام             -٥  
 ؛ )سلوفاكيا (احصاناهتاحملكمة اجلنائية الدولية وامتيازات 

 كوت ديفوار، وتدوين    ته وقع الذيام روما األساسي،    التصديق على نظ    -٦  
 ؛ )موريشيوس(أحكامه يف القانون الوطين 

النظر يف التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           -٧  
القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة      أو العقوبة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      

 ؛ )اململكة املتحدة(
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ــضة    -٨   ــة مناه ــاري التفاقي ــول االختي ــى الربوتوك ــصديق عل            الت
 ؛ )الربازيل(التعذيب 

 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء       إىلاالنضمام    -٩  
 ؛ )اجلمهورية التشيكية( لذلك آلية وقائية وطنية وفقاً

ربوتوكـول  التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وال          -١٠  
 ؛ )النمسا(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما األساسي 

ميع بروتوكوالت العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           التقّيد جب   -١١  
       والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             

 ؛ )الربازيل(والثقافية 

يق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص       النظر يف إمكانية التصد     -١٢  
 ؛ )األرجنتني(من االختفاء القسري، وكذلك قبول اختصاص اللجنة ذات الصلة 

واالتفاقية التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل،   -١٣  
ملتعلقـة  واالتفاقية ا الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،         

 ؛ )٤()الكونغو(بوضع األشخاص عدميي اجلنسية 

 املتعلـق التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           -١٤  
 ؛ )موريشيوس(اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة ب

   اإلسراع يف التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة حقـوق            -١٥  
 ؛ )أوغندا(الطفل 

الربوتوكـول  : حلقوق اإلنـسان  التالية  التصديق على الصكوك الدولية       -١٦  
الربوتوكـول  واالختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  

ن التفاقية حقوق   ان االختياري  والربوتوكوال ؛االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 ونظام  ،وتوكوهلا االختياري حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبر    واتفاقية  الطفل،  

 ؛ )شيلي(روما األساسي 

احلد من انعدام اجلنسية واالتفاقية     التوقيع والتصديق على اتفاقية     توخي    -١٧  
، حسبما وعدت يف التقرير     حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     الدولية  
 ؛ )٥()الدميقراطيةمجهورية الكونغو  (الوطين

__________ 

4    The recommendation as read during the interactive dialogue: ratify the Conventions that have not yet 

been ratified, particularly, the two optional protocols to CRC, ICRMW and the Convention relating 

to the Status of Stateless Persons.  
5   The recommendation as read during the interactive dialogue: as pledged in the national report, 

envisage signing and ratifying some international and regional instruments to defend and promote 

human rights.  
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 سبيل إمتام عملية التـصديق علـى الـصكوك          جهد يف عدم ادخار أي      -١٨  
 من التقرير الـوطين يف      ٢٤ و ٢٣ نيالدولية حلقوق اإلنسان الواردة يف الصفحت     

 ؛ )السنغال(وذلك يف أسرع وقت ممكن صيغته الفرنسية 

العنف اجلنسي ضـد األطفـال، والنظـر يف         ملكافحة  اختاذ تدابري فعالة      -١٩  
 املـتعلقني ريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل      التصديق على الربوتوكولني االختيا   

املـواد اإلباحيـة وبإشـراك      استغالل األطفال يف    بيع األطفال وبغاء األطفال و    ب
 ؛ )أذربيجان(األطفال يف الرتاعات املسلحة 

اختاذ مزيد من التدابري للحد من عدد عدميي اجلنسية يف البلد، والتوقيع              -٢٠  
انعدام اجلنـسية واالتفاقيـة املتعلقـة بوضـع         ن  احلد م والتصديق على اتفاقية    

 ؛ )هولندا(األشخاص عدميي اجلنسية 

علـى  اختاذ التدابري الالزمة للسماح لألطفال عدميي اجلنسية املولودين           -٢١  
حلصول اهلية  ألتمييزية  األسس ال اكتساب جنسية كوت ديفوار وإزالة      بأراضيها  

     العاهـات العقليـة أو    مـن خلـو الـشخص  على اجلنسية، مبا يف ذلك شرط   
 ؛ )٦()كندا(اجلسدية 

اعتماد تشريعات حمددة حلماية النساء واألطفال هبدف التنفيذ الكامـل            -٢٢  
  واتفاقيـة حقـوق  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        ألحكام اتفاقية   

 ؛ )٧()الربازيل(الطفل 

 العنف ضد النـساء  اللجنة الوطنية ملكافحة إىل  تحقيق  المنح صالحيات     -٢٣  
 ؛ )بلجيكا (٢٠٠٠أنشئت يف عام اليت واألطفال 

املعين باملدافعني عن   لألمم املتحدة   املقرر اخلاص   و األفريقيةلجنة  الدعوة    -٢٤  
 ؛ )يرلنداآ(حقوق اإلنسان للقيام بزيارة مشتركة 

النظر يف دعوة مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باملدافعني عن حقـوق              -٢٥  
التابع للجنة األفريقية    سان واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان       اإلن
  ؛ )النرويج(قوق اإلنسان للقيام بزيارة مشتركة حل

 ألصحاب الواليات مبوجـب اإلجـراءات   توجيه دعوة مفتوحة ودائمة     -٢٦  
 ؛ )شيلي(حقوق اإلنسان اخلاصة لألمم املتحدة يف جمال 

__________ 

6   The recommendation as read during the interactive dialogue: amend its nationality code to avoid 

cases of statelessness. 
7   The recommendation as read during the interactive dialogue: adopt specific legislation to protect 

women and children. 
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عوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق         النظر يف توجيه د     -٢٧  
 ؛ )التفيا(اإلنسان 

فيما يتعلق  برامج حمددة يف املمارسة العملية لرفع مستوى الوعي         وضع    -٢٨  
اجلنـسي، وضـمان احتـرام      حبسب اهلوية اجلنسانية والتوجه     كافحة التمييز   مب

 ؛ )سبانياإ(اخلصوصية 

ـ   ية للفئات املستضعفة    ضمان تلبية االحتياجات األساس     -٢٩   الربامج اخلاصـة ب
 ؛ )سبانياإ (اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةاملتعلقة بالتعليمية والوقاية واملساعدة 

تعزيز السياسات الرامية إىل معاجلة العنف املرتيل والعنف اجلنسي ضـد             -٣٠  
 ؛ )٨()شيلي( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان النساء والفتيات وفقاً

     ونظام الـسجون    ءلقضاالتشريعي ل  تها املتعلقة باإلصالح  مواصلة سياس   -٣١  
وال سيما من أجل تعزيز قدرهتا يف جمال إقامة العدل، وزيادة الشفافية والوصول             

 ؛ )٩()فرنسا(إىل العدالة جلميع سكان كوت ديفوار، دون متييز على أساس املوارد 

لية التحقيـق واملالحقـة القـضائية       اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة فعا      -٣٢  
              طــرية حلقــوق اإلنــسان الــيت وقعــت أثنــاء القتــال يف اخلالنتـهاكات  ل

 ؛ )النمسا (٢٠٠٢/٢٠٠٣الفترة 

مهمـة يف كـوت   بتنفيذ للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية   اإلذن    -٣٣  
 ؛ )يكابلج(ديفوار، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي 

 مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة         منبعثة  لالسماح    - ٣٤  
   /إجراء حتقيقات يف األعمال اليت ارتكبت يف البلد بعـد أحـداث أيلـول             ب

 ؛ )سلوفاكيا (٢٠٠٢سبتمرب 

بـشكل           وجمانيـاً  إلزاميـاً اختاذ تدابري ملموسة جلعل التعليم االبتدائي         -٣٥  
  ؛ )يرلنداآ (فعلي

  
  

__________ 

8   The recommendation as read during the interactive dialogue: reinforce policies to tackle domestic 

and sexual violence against women and girls and adjust practices and customs to the international 

human rights standards. 
9   The recommendation as read during the interactive dialogue: continue its policy of judicial and 

penitentiary legislative reform notably in order to strengthen its capacity in the administration of 

justice in the North of the country and to increase transparency and access to justice in the South for 

all Ivorians, without discrimination based on resources.  
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي             -٣٦  
 ؛ )١٠()سلوفينيا (٢٠١٥للجميع حبلول عام 

 ة والثقافي ة واالقتصادي ةاالجتماعيإزالة احلواجز   تعزيز التدابري الرامية إىل       -٣٧  
ذلك من خالل   ، مبا يف    هفي وبقائهم   النظام املدرسي إىل  ألطفال  االيت تعوق وصول    

يف إطار اجلهـود    ، وذلك   وضع استراتيجية متعددة القطاعات لتحقيق هذه الغاية      
 ؛ )املكسيك(اليت تبذهلا احلكومة لرفع معدالت االلتحاق باملدارس 

، ال سيما مـن خـالل إنفـاذ          تتسم بالكفاءة  سياسات تعليمية اعتماد    -٣٨  
يف رامج تدريبية للمعلمـني     ومن خالل ب  املساءلة الكاملة عن العنف يف املدارس،       

اإللزامية رس ومواردها لضمان    اشبكة املد مواصلة توسيع   جمال حقوق اإلنسان، و   
 ؛ )سلوفاكيا (االبتدائي وتيسري االلتحاق بصفوفهتعليم الفعلية لل

ضـمان  هبدف حتـسني    تكريس املزيد من املوارد خلطط التنمية الوطنية          -٣٩  
  ؛ )١١()فييت نام(ية لسكاهنا احلقوق االقتصادية واالجتماعأبسط 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعّبر عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٢
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل كله/االستنتاجات و

__________ 

10  The recommendation as read during the interactive dialogue: take all necessary measures to narrow 

the distance to the objective to achieve universal primary education for all by 2015. 
11  The recommendation as read during the interactive dialogue: devote more resources to national 

development plans to better ensure the most essential economic and social rights of its population, 

more particularly the right to food, medical care and poverty reduction programs, unemployment 

and illiteracy, the rates of which remain high in Côte d’Ivoire. 
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