
(A)   GE.09-15222    121009    151009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من مرفـق   ) أ(١٥ الوطين املقدم وفقاً للفقرة      التقرير    
  *٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  كوت ديفوار    

                                                           
 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *

 
 A/HRC/WG.6/6/CIV/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

3 September 2009 
Arabic 
Original: French 



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

GE.09-15222 2 

  مقدمة
 الصادر  ٦٠/٢٥١هذا التقرير، الذي أعد عمالً بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة             -١

، هو التقرير الرمسي حلكومة مجهورية كوت ديفوار يف إطار          ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥بتاريخ  
  .)١()٦/١٠٢مقرر جملس حقوق اإلنسان (ض الدوري الشامل االستعرا

  عرض عام واإلطار املؤسسي واملعياري  -أوالً   

  عرض عام  - ألف  
 يف املائة ١ كيلومترا مربعاً، أي ما يعادل ٣٢٢ ٤٦٣متتد كوت ديفوار على مساحة   -٢

انا شرقاً ومـايل    ومبوقعها يف غرب أفريقيا حيث حتدها غ      . من إمجايل مساحة القارة األفريقية    
 ٦٠٠وبوركينا فاسو مشاالً، وليبرييا وغينيا غرباً، متتلك كوت ديفوار واجهة حبرية طوهلـا              

وبعدما كانت مستعمرة فرنسية سابقة، أصبحت مستقلة       . كيلومتر تشكل حدودها اجلنوبية   
 ٧بوانيي إىل حني وفاته يف       - ، بقيادة الرئيس فليكس هوفويت    ١٩٦٠أغسطس  / آب ٧منذ  
  .١٩٩٣ديسمرب /ون األولكان
 مليون نسمة، وتتـألف مـن أربعـة         ١٨ويبلغ تعداد ساكنة كوت ديفوار حوايل         -٣

واختلطـت هبـؤالء   . املاندي، والفولتاييك، والكروس واألنكـا    : مجاعات إثنية رئيسية هي   
السكان األصليني على مر العقود موجات متعاقبة من املهاجرين الوافدين من البلدان املتامخة             

و من بلدان بعيدة، الذين جذهبم الرخاء االقتصادي امللحوظ هلذا البلد يف أثناء السنوات من               أ
الستينيات إىل الثمانينيات، واملوقع اجلغرايف املالئم وكذا سياسة اللربالية واالنفتاح اليت هنجها            

  .بوانيي - الرئيس فليكس هوفويت
ومنتجاته الرئيسية  . راعيا باألساس على الصعيد االقتصادي، تعد كوت ديفوار بلدا ز         -٤

هي الكاكاو اليت يعد أول مصدر له يف العامل، والنب، واخلشب، ومواد أولية أخرى معدنيـة                
  .وينشط القطاع الصناعي الذي يشهد منواً كبرياً وتنوعاً متزايداً. ومنجمية

 ياسـياً  س ويف غضون فترة الستينيات إىل التسعينيات، عرفت كوت ديفوار استقراراً           -٥
كبرياً قام على حيوية اقتصادها وديناميته، مما جعل منها منوذجاً يف أفريقيا الغربية ويف القارة               

بيد أن البلد جيتاز منذ أواخر التسعينيات فترة طويلة من االضطرابات واألزمـات             . األفريقية
اندلع ، وبتمرد عسكري    ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٤السياسية، متيزت بانقالب وقع يف      

  . فقسَّم اإلقليم الوطين٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩يف 
ومنئذ، ُوقعت اتفاقات عديدة هبدف العودة إىل السالم، برعاية مـن رؤسـاء دول                -٦

اجلماعة االقتصادية لدول غرب (أفارقة وفرنسيني ومؤسسات سياسية إقليمية أفريقية أو دولية 
فقد ُوقـع اتفـاق واغـادوغو       ). وما إىل ذلك  أفريقيا، واالحتاد األفريقي، واألمم املتحدة،      
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 يف واغادوغو   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤السياسي وهو األخري من هذه اجملموعة من االتفاقات يف          
ووفقا ألحكام هذا االتفاق الذي ساهم      . بتيسري من الرئيس بليز كامباوري    ) بوركينا فاسو (

 األزمة تطورات ملحوظة    يف تلطيف املناخ السياسي واالجتماعي، حققت عملية اخلروج من        
منها إعادة انتشار اإلدارة يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين، وانطالق عملية نزع السالح، وبـدء            
أنشطة مركز القيادة املتكاملة، وإطالق عملية تسجيل الناخبني وضبط هويتهم هبدف إجراء            

  .)٢(االنتخابات السياسية العامة

  اإلطار املؤسسي  -باء  

  سياسيةاآلليات ال  -١  

  السلطة التشريعية  )أ(  
متتلـك  " منها على أن اجلمعيـة الوطنيـة   ١ من الدستور يف الفقرة ٧١تنص املادة    -٧

القانون حيدد القواعد " منها على أن ٢، ويف الفقرة  "وتصوت على القوانني  . السلطة التشريعية 
واطنني من أجل ممارسـة     املتعلقة باملواطنة، واحلقوق املدنية والضمانات األساسية املخولة للم       

ويترتب عما سبق أن اجلمعية الوطنية يف كوت ديفـوار تعـد            ). ٢الفقرة  " (احلريات العامة 
اجلهاز املكلف بتحديد النظام القانوين للحقوق واحلريات، من خالل القوانني اليت تشترك مع             

اجلمعيـة  ومن ناحية أخرى، وبفضل سلطة العمل احلكومي املسند إىل          . احلكومة يف وضعها  
   من الدستور، تعد اجلمعية الضامنة حلمايـة احلقـوق واحلريـات           ٨٢الوطنية مبوجب املادة    

ال سيما من خالل سلطة تعديل مشاريع القوانني، واحلق يف االطالع على العمل احلكـومي               
وتتيح وسائل العمل هذه للربملان، علـى عـدم         . واملبادرة الذاتية بإنشاء جلان حتقيق برملانية     

راهنا بأوامر، أن يراقب سري اإلدارة، من خالل التصويت على القوانني، وأن يطلع اجلمهور              اقت
  .ويعزز سيادة القانون يف كوت ديفوار

 امرأة، مـوزعني    ١٩ نائباً منهم    ٢٢٥وتتألف اجلمعية الوطنية يف كوت ديفوار من          -٨
 منـصب   ةوتشغل امرأ . على مخسة فرق برملانية تشارك يف التعبري الدميقراطي داخل املؤسسة         

  .النائب األول للرئيس

  السلطة التنفيذية  )ب(  
ُتفوَّض املسائل املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان داخل احلكومـة احلاليـة إىل               -٩

 الصادر بتاريخ   ٤٥٨-٢٠٠٧فبموجب أحكام املرسوم رقم     . وزارة العدل وحقوق اإلنسان   
  :أعضاء احلكومة، من مهام الوزارة ما يلي واملتعلق باختصاصات ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠

  إحداث إطار ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ •
  تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها؛ •
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  وضع برامج تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان، والتخطيط هلا وتنفيذها؛ •
  .تعزيز آلية املساعدة القضائية •
وحقوق اإلنسان إدارة عامـة     ومن أجل القيام هبذه املهام، توجد لدى وزارة العدل            -١٠

وتشمل هذه اإلدارة العامة إدارة حلماية حقوق اإلنـسان         . حلقوق اإلنسان وشؤون السجون   
  وتساهم اإلدارتان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان        . وإدارة لتنظيم ومحاية حقوق اإلنسان    

ن، ونـشر   ال سيما من خالل املراجعة املنتظمة للنصوص التشريعية يف جمال حقوق اإلنـسا            
نسخة قـصد إعـالم اجلمهـور      ٥ ٠٠٠تصدر يف أزيد من     " حقوقي"جريدة جمانية تدعى    

وتثقيفه بشأن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ وتشرفان أيضا على إنشاء ألـف مـن              
النوادي املعنية حبقوق اإلنسان ومتابعتها وتأطريها بشراكة مع املنظمات غري احلكومية وعملية          

  .يف كوت ديفواراألمم املتحدة 
ومن ناحية أخرى، يوجد داخل اإلدارة العامة حلقوق اإلنسان وشؤون الـسجون              -١١

إدارة فرعية لشرطة حقوق اإلنسان مكلفة بالسهر على احترام حقـوق اإلنـسان بـإجراء               
حتقيقات غري قضائية، ومتابعتها، ومكافحة اإلفالت من العقاب، والسعي إىل الوقايـة مـن              

ئات االجتماعية اهلشة املعرضة، بسبب وضـعها، إىل انتـهاكات حقـوق            خالل حتديد الف  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ وحىت   ٢٠٠٧ومنذ إنشاء اإلدارة العامة يف      . اإلنسان

 قُبلت على أساس أهنا تشكل انتهاكا حلقوق ٢٠٠ شكوى، منها ٣٧٦سجلت اإلدارة العامة 
  . إبالغا عن انتهاك حقوق اإلنسان٣٢اإلنسان، و

وأخرياً، تضطلع وزارة العدل وحقوق اإلنسان برئاسة اللجنة املشتركة بني الوزارات             -١٢
املكلفة بالسهر على التطبيق الفعلي للقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار وعلى احترامه،             

  .ال سيما من خالل احلرص على تطابق القوانني الوطنية مع مبادئ هذا القانون

   السياسيةتجمعاتوالاألحزاب   )ج(  
، وأزيد من مائة من األحزاب والتجمعات واحلركات السياسية تساهم          ١٩٩٠منذ    -١٣

 من الدستور اليت تنص على أن هذه األحـزاب          ١٤يف التعبري الدميقراطي وفقا ألحكام املادة       
  ".تساهم يف تشكيل إرادة الشعب ويف جتسيد االقتراع"واحلركات السياسية 

، تقوم هذه األحزاب والتجمعات مبهمة املراقبة واإلنذار يف اجملـال           ويف هذا الصدد    -١٤
الدميقراطي، وتأطري املواطنني وتثقيفهم ال سيما بشأن حالة احلريات، واقتراح اإلصـالحات            

وهلذا الغرض، تتمتع هذه اجلهات بطائفة واسـعة مـن احلقـوق            . هبدف تعزيز الدميقراطية  
عيات، وتنظيم املظاهرات العامة وغريها مـن وسـائل         الدستورية ال سيما حرية تكوين اجلم     

  .العمل القانونية حلمل احلكومات على احترام حريات املواطنني ومكافحة انتهاك احلقوق
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، صارت األحزاب والتجمعات السياسية مؤهلة للحصول على املـال          ٢٠٠٥ومنذ    -١٥
 الذي  ٢٠٠٥يوليه  /ز متو ١٥ الصادر بتاريخ    ٠٧-٢٠٠٥العام مبوجب املرسوم الرئاسي رقم      

  .حيدد الطرائق والشروط املتعلقة بإتاحة هذا املال

  اآلليات القانونية  -٢  

  اجمللس الدستوري  )أ(  
، يعد اجمللس الدستوري ضامن     ٢٠٠٠مبوجب األحكام ذات الصلة من دستور عام          -١٦

 سـري   الفصل بني السلطات، واحترام دستورية القوانني واحلقوق واملبادئ األساسية، وحسن         
ويف هذا الصدد، يعمل اجمللس على تسوية الرتاعات القائمة         . العمل يف املؤسسات اجلمهورية   

بني خمتلف السلطات يف جمال االختصاص، ويعلن عن نتائج االنتخابات ويبت يف املنازعات             
 من الدستور املتعلقـة بـسلطات       ٤٨ويتمتع بسلطة استشارية بشأن تنفيذ املادة       . االنتخابية
  .جلمهورية يف الظروف االستثنائيةرئيس ا
ويف جمال املراقبة، يتمتع اجمللس الدستوري بسلطات أوسع منها املراقبة القبليـة، أي               -١٧

املراقبة من خالل اختاذ إجراءات، واملراقبة البعدية أو الدفع بعدم الدستورية وهذه ضمانة فعالة   
اطن أن يدفع بعدم الدستورية أمام      ويف كوت ديفوار جيوز لكل مو     . حلماية احلقوق واحلريات  

 ٧٧ومن ناحية أخرى ومبوجب املـادة       . مجيع احملاكم ويف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية      
من الدستور، ُيعدُّ اللجوء إىل اجمللس الدستوري مفتوحاً أمام منظمات الدفاع عن حقـوق              

بري بالنـسبة لتـدعيم     اإلنسان فيما يتعلق بالقوانني اخلاصة باحلريات العامة، وهو مكسب ك         
  .سيادة القانون

  السلطة القضائية  )ب(  
. ُتعدُّ السلطة القضائية أساس محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها يف كوت ديفـوار             -١٨

وهذه السلطة مستقلة عن السلطتني التنفيذية والتشريعية، وتتألف مبوجب الدسـتور، مـن             
ومن حماكم عاديـة تـشمل      ) ة احلسابات حمكمة النقض، وجملس الدولة وحمكم    (حماكم ُعليا   

بيد أنه يف انتظار اعتماد القوانني املتعلقة باإلنشاء الفعلي      . حماكم االستئناف واحملاكم االبتدائية   
واحملاكم ) القضاء األعلى (جلميع احملاكم العليا، تتمحور السلطة القضائية حول احملكمة العليا          

  ). العاديالقضاء(االبتدائية والفروع التابعة هلا 
ويف جمال محاية احلقوق واحلريات، لقاضي االستئناف اختصاص البت يف القـضايا              -١٩

العامة مبا يف ذلك الرتاعات اإلدارية، من أجل ضمان تطابق القرارات القضائية واإلجـراءات             
اإلدارية مع القانون؛ وتتدخل احملكمة العليا يف آخر املطاف لتصحيح الثغرات احملتمل وجودها       

  .يف نطاق احلماية
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  اآلليات املستقلة  -٣  

  وسيط اجلمهورية  )أ(  
  / آب ١ من الدسـتور الـصادر بتـاريخ         ١١٨ إىل   ١١٥طبقاً ألحكام املواد من       -٢٠

 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١ الصادر بتـاريخ     ٥٤٠-٢٠٠٧ وللقانون رقم    ٢٠٠٠أغسطس  
 مستقلة تشارِك يف تعزيز     املطبِّق هلذه األحكام الدستورية، ُيعد وسيط اجلمهورية سلطة إدارية        

ويف هذا الصدد يتلقى الوسيط مطالبات املـوظفني        . حقوق الفرد ويف ترسيخ سيادة القانون     
وشكاواهم وحيقق فيها فيما خيص مواِطن اخللل الكامنة يف إدارة الدولة، واجلماعات احمللية،             

  إىل تـسوية   واملؤسسات العمومية أو أي جهاز مكلَّف بتقدمي خدمة عامة قَـصد التوصـل              
  .ودية بشأهنا

ولوسيط اجلمهورية الصالحية يف إجراء حتقيقات داخل أي إدارة عامة مبـا فيهـا                -٢١
ومتتد . اجليش، والشرطة، وإدارة السجون، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق املواطنني وحرياهتم         

ويني أو الرتاعات   صالحيته أيضاً إىل النظر يف املنازعات القائمة بني األشخاص املاديني أو املعن           
وباب الوسيط مفتوح لكـل     . القائمة بني اجلماعات القروية، أو احلضرية، أو أي كيان آخر         

  بلغ  كانت جنسيتها أو   مهماشخصية مادية أو معنوية مقيمة يف اإلقليم الوطين أو غري مقيمة،            
  .واطننيوُتعدُّ جمانية االتصال واإلجراءات ضمانةً أخرى حلماية وتعزيز حقوق امل. سنها

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار  )ب(  
   الرئاسـي   أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار مبوجب القـرار            -٢٢

، وبدأت أنشطتها فعلياً منذ كانون      ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ١٥ الصادر بتاريخ    ٠٨-٢٠٠٥رقم  
ثلني عن اجملتمع املدين والوزارة املعنيـة       وتتألف اللجنة من منتخبني، ومم    . ٢٠٠٧يناير  /الثاين

املكلفة بالقضايا املرتبطة حبقوق اإلنسان، وكذا من شخصيات معروفة باختصاصها يف هـذا             
امليدان، وتتمتع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار باستقالل مايل وحرية حقيقية             

، "مفوضـني "ها  ؤذي ُيـدعى أعـضا    وللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال    . يف العمل والتوجه  
سلطات للرقابة االستراتيجية، والتحقيق، والتوصية، بل أمر احلكومة فيما يتعلق باملسائل ذات            

وتتكلف هذه اللجنة أيضاً بالسهر على تعزيز وتطوير ثقافة حقـوق           . الصلة حبقوق اإلنسان  
  .اإلنسان يف أوساط السكان

سلطة حتريـك القـضايا   ة الوطنية حلقوق اإلنسان وفيما يتعلق بالقيام مبهامها، للجن     -٢٣
 على هـذه    يشهدضحية النتهاكات حقوق اإلنسان أو      يقع  ؛ كما ميكن ألي مواطن      تلقائياً

وجيوز هلذه اللجنة، يف إطار إجراء حتقيقاهتا، أن تأمر أي شـاهد            . االنتهاكات أن يلجأ إليها   
وختاماً، ميكن  .  استجالء احلقيقة  باملثول وأن تطلب أي مساعدة من أجهزة الدولة، من أجل         

هلا أن تقوم بزيارة مؤسسات السجون وأي مكان لالحتجاز؛ وأن تؤيد، يف هناية حتقيقاهتـا،             
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حتريك املالحقة القضائية أو اللجوء إىل أي سلطة أو جهة ذات سلطة قسرية، من أجل محاية                
  .ع حٍد هلذه االنتهاكاتحقوق اإلنسان والدفاع عنها، أو اقتراح تدابري أخرى من شأهنا وض

 نتيجـة   جـاءت  للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، الـيت        ة احلالي ةوسُتراَجع التشكيل   -٢٤
مفاوضات سياسية جرت يف سياق أزمة سياسية، وستوضع هذه التـشكيلة وفقـاً ملبـادئ              

  .باريس، بعد العودة إىل احلالة الطبيعية يف كوت ديفوار

  عي البصري واجمللس الوطين للصحافةاجمللس الوطين لالتصال السم  )ج(  
 ٢٠٠٤/٦٤٤أنشئ اجمللس الوطين لالتصال السمعي البصري مبوجب القانون رقم            -٢٥

 واملتعلق بالنظام القانوين لالتصال السمعي      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٤الصادر بتاريخ   
 قـانون  البصري ويتألف من مهنيني عاملني يف جمال االتصال السمعي البصري، ومن رجـل      

ويعمل هذا اجمللس املستقل عن أية هيئة ُعليا        . وممثل عن منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان      
على ضمان حرية العاملني يف جمال االتصال السمعي البصري ومحايتهم مع السهر على احترام    
هؤالء العاملني ألخالقيات العمل يف جمال اإلعالم والتعددية يف جمـال االتـصال الـسمعي               

ويتمتع اجمللس الوطين بسلطات واسعة تتيح له حتريك مالحقات جنائية أو طلـب             . ريالبص
حتريك هذه املالحقات، يف حالة وجود انتهاكات أو خمالفات يف أثناء عملية التحقيق الـيت               

ويتمتع اجمللس أيضاً بسلطة معيارية ُتخوِّل لـه        . ُيجريها يف اجملاالت ذات الصلة باختصاصه     
  .ييس فيما يتعلق باملعدات والتقنيات اخلاصة بنشر الربامج وتلقيهاوضع معايري ومقا

 الصادر  ٦٤٣-٢٠٠٤ة الذي أُنشئ مبوجب القانون رقم       افأما اجمللس الوطين للصح     -٢٦
، فيسهر على االحترام الصارم حلريـة الـصحافة         ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٤بتاريخ  
 وسلطات اجمللس الوطين لإلعالم السمعي البصري       وُتعدُّ مهامه وسلطاته شبيهة مبهام    . املكتوبة

  .يف إطار اختصاصه

  اإلطار املعياري  -جيم   

  على الصعيد الدويل  -١  
 إىل اآلن، ُتعدُّ كوت ديفوار طرفاً يف مجيـع  ١٩٦٠منذ استقالل كوت ديفوار عام        -٢٧

  :ا يليمنها مو املتعلقة حبقوق اإلنسان الصكوك القانونية الدولية الرئيسية تقريباً
  / آذار ٢٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، املـصدَّق عليـه يف              •

  ؛١٩٩٢مارس 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املصدَّق عليـه يف            •

  ؛١٩٩٢مارس / آذار٢٦
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لالإنسانية اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية أو ا         •
  ؛١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨أو املهينة، املصدَّق عليها يف 

 كـانون   ١٨اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املصدَّق عليها يف             •
  ؛١٩٩٥ديسمرب /األول

 ٤االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املصدِّق عليهـا يف            •
  ؛١٩٧٣فرباير /شباط

  ؛١٩٩٩فرباير / شباط٤اتفاقية حقوق الطفل، املصدَّق عليها يف  •
الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             •

  ؛١٩٩٧مارس / آذار٥ والسياسية، املصدَّق عليه يف
   امللحقان هبا؛٢ و١ والربوتوكوالن اإلضافيني ١٩٤٩اتفاقيات جنيف لعام  •
 كانون  ١٨ جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، املصدَّق عليها يف          اتفاقيات منع  •

  ؛١٩٩٥ديسمرب /األول
 كـانون   ٨ مبركز الالجئني وبروتوكوهلـا، املوقَّـع عليهـا يف           املتعلقةاالتفاقية   •

  ؛١٩٦١ديسمرب /األول
  ؛١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١اتفاقية بال، املصدَّق عليها يف  •
 ١٩ و ١١ ملنظمة العمل الدولية، وال سيما االتفاقيـات رقـم           االتفاقيات الرئيسية  •

  ؛١٨٢ و١٣٨ و١٣٥ و١٠٥ و١١١ و١٠٠ و٩٨ و٨٧ و٢٩و
االتفاقيات الرئيسية ملنظمة اليونسكو، ال سيما االتفاقية املتعلقة مبكافحة التمييز يف            •

  .جمال التعليم
مـة العمـل     على اتفاقية منظ   ١٩٩٩مايو  / أيار ٨وصدقت كوت ديفوار أيضاً يف        -٢٨

  . املتعلقة بالتأهيل املهين والعمالة للمعوقني١٥٩الدولية رقم 
ووقعت كوت ديفوار على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة، الـيت               -٢٩

  ). من نظام روما األساسي١٢وفقاً ألحكام املادة (اعترفت باختصاصها 
 اجلمعية العامـة يف دورهتـا       وأخرياً، التزمت كوت ديفوار بالنصوص الصادرة عن        -٣٠

  ).٢٠٠٠(، وباألهداف اإلمنائية لأللفية )٢٠٠٠(االستثنائية الثالثة والعشرين 

  على الصعيد اإلقليمي  -٢  
  :ُتعدُّ كوت ديفوار طرفاً يف الصكوك اإلقليمية التالية  -٣١
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  / كـانون الثـاين    ٦امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املصدَّق عليه يف          •
  ؛١٩٩٢ير ينا

  ؛٢٠٠١فرباير / شباط٢٧القانون التأسيسي لالحتاد األفريقي، املصدَّق عليه يف  •
  ؛٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، املصدَّق عليه يف  •
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية           •

  ؛٢٠٠٣مارس / آذار٢١صدَّق عليه يف حلقوق اإلنسان والشعوب، امل
  بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة؛ •
  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبـشكالت الالجـئني             •

  يف أفريقيا؛
  .اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد •
 التزمت كوت ديفوار يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار اجلماعة           وباإلضافة إىل ذلك    -٣٢

  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
 األقران، اليت أُنشئت يف     الستعراضوأخرياً، ُتشارِك كوت ديفوار يف اآللية األفريقية          -٣٣

اليت هتدف إىل تعزيز التعـاون بـني البلـدان          إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،        
 تنفيذ االلتزامـات الـيت   استعراضاألفريقية وضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل     

  .تتعهد كل دولة هبا

  على الصعيد الوطين  -٣  
من أجل ضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، تزوَّدت كوت ديفوار جبهاز معياري              -٣٤

 مادة منه لقضايا ٢٨ الذي ُخصصت ٢٠٠٠أغسطس / آب١ستور ومؤسسي كبري مفتاحه د
  .حقوق األفراد

ومن جهة أخرى، ُتتخذ تدابري تشريعية وتنظيمية عديدة هبدف تعزيز نظام محايـة               -٣٥
  .وتعزيز حقوق اإلنسان

  الدستور اإليفواري  )أ(  
العتراف  تقدماً كبرياً يف جمال ا     ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ل ُيجسِّد الدستور اإليفواري      -٣٦

فإىل جانب تعزيز التدابري املنصوص عليها يف الدستور السابق لعام          . حبقوق اإلنسان ومحايتها  
 نطاق هذه احلقوق    ٢٠٠٠ دستور    ال سيما يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، يوسع        ١٩٦٠

  .وآفاقها مع التأكيد من جديد على احلق يف التضامن واحلقوق االقتصادية واالجتماعية
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن الفصل الصارم يف الدستور بـني الـسلطات والتعريـف                -٣٧
الواضح لالختصاصات واملهام والصالحيات لكل سلطة حـدة، حـصانة مـن االنـزالق              
والتعسف يف ممارسة سلطة الدولة يف كل بلد، وضمانة لكل املواطنني للتمتع بـشكل حـر                

  .وكامل حبقوقهم وحرياهتم الدستورية
اً، يؤكد دستور كوت ديفوار يف ديباجته التزامه الثابت باملُثُل املنصوص عليهـا يف              وأخري  -٣٨

  . ويف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

  التشريع الوطين  )ب(  
تعلقـة  تزوَّدت كوت ديفوار، َعرب العقود، بطائفة واسعة من القوانني واألنظمـة امل             -٣٩

  :مبجاالت خمتلفة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال سيما القوانني التالية
يوليه واملُنشئ لقانون العقوبـات     / متوز ٣١ الصادر بتاريخ    ٦٤٠-٨١القانون رقم    •

، ١٩٩٥يوليـه   / متوز ٦ الصادر بتاريخ    ٥٢٢-٩٥واملعدَّل مبوجب القوانني رقم     
 الصادر  ٣٩٨-٩٧ و ١٩٩٦وبر  أكت/ تشرين األول  ٣ الصادر بتاريخ    ٧٦٤-٩٦و

 كانون  ٢٣ الصادر بتاريخ    ٧٥٦-٩٨، و ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١بتاريخ  
  ؛١٩٩٨ديسمرب /األول

أغـسطس واملتعلـق باألقليـات      / آب ٣ الصادر بتاريخ    ٤٨٣-٧٠القانون رقم    •
  والضامن حلماية القُصَّر؛

 واملتعلـق   ١٩٦٤أكتوبر  / تشرين األول  ٧ الصادر بتاريخ    ٣٧٤-٦٤القانون رقم    •
 ٢ الـصادر بتـاريخ      ٧٩٩-٨٣مبدونة األسرة املعدَّلة مبوجب القـانون رقـم         

  ؛١٩٨٣أغسطس /آب
 واملتعلق بتعريف   ١٩٩٩أغسطس  / آب ٢ الصادر بتاريخ    ٤٧٦-٩٩القانون رقم    •

  .وتنظيم مؤسسات الضمان االجتماعي

  محاية وتعزيز حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   

القاسـية أو    احلق يف احلياة، واحلق يف السالمة البدنية وحظر التعذيب وضروب املعاملة            -١  
  الالإنسانية أو املهينة

منه  ٢ املادة يف   ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ينص دستور كوت ديفوار الصادر بتاريخ         -٤٠
على مبدأ احترام احلق يف احلياة من خالل التأكيد من جديد علـى أن شخـصية اإلنـسان             

  .سة وأن أي جزاء يرمي إىل احلرمان من احلياة أمر ممنوعمقد
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 من الدستور على حظر املعاملة الالإنسانية والقاسية        ٣ومن ناحية أخرى تنص املادة        -٤١
  .واملهينة والتعذيب، والعنف البدين وبتر األعضاء وأي شكل من أشكال االسترقاق البشري

  ثغـرات  بيد أن مثـة     . ملس هبذه احلقوق  ويعاقب قانون العقوبات اإليفواري على ا       -٤٢
  :يف اجملاالت التاليةبشأهنا إحراز تقدم ال يزال ينبغي 

  حظر عقوبة اإلعدام  )أ(  
 على هذا احلظر، مما ُيعدُّ تقدماً يف جمال تعزيـز حقـوق             ٢٠٠٠ينص دستور عام      -٤٣

 ال تزال تـشري إىل      بيد أن اإللغاء الصريح جلميع األحكام التشريعية والتنظيمية اليت        . اإلنسان
  .هذه العقوبة ما يزال أمراً غري حمقق بعد

  احلق يف احلياة  )ب(  
غـري أن   .  حيظى هذا احلق حبماية مطلقة مبوجب القانون اإليفواري        ٢٠٠٠منذ عام     -٤٤

، وأدت إىل انقسام الدولة يف الواقع، قد أضرت بشكل خطري           ٢٠٠٢األزمة اليت اندلعت عام     
  .من اإلقليم الوطين، وأدى إىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسانبسلطة الدولة على جزء 

  احلق يف السالمة البدنية  )ج(  
يف أثناء الفترة قيد االستعراض، لوحظت حاالت تعذيب ومعاملة قاسية وال إنسانية              -٤٥

ومهينة يف أحناء خمتلفة من اإلقليم الوطين، دون أن تتمكن الدولة املنهارة جزئياً من امـتالك                
  .ُسُبل الدستورية واللوجستية لألمر بوقفها أو مبنع تكرارهاال

 الفعلي للقتال وال سيما منذ التوقيع علـى اتفـاق واغـادوغو             غري أنه بعد الوقف     -٤٦
، مل ُيالحظ ومل يبلغ عن أي مس باحلق يف احلياة وبغـريه         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٤السياسي يف   

  .من حقوق اإلنسان األخرى

   من العقابمكافحة اإلفالت  )د(  
اختذت دولة كوت ديفوار تدابري ضد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت ُتعزى إىل               -٤٧

فقد ُحركَّت إجراءات تأديبية وجنائيـة      . أفراد قوات الدفاع واألمن يف أثناء ممارسة مهامهم       
  .ضد األشخاص املعنيني من ِقَبل احملكمة العسكرية

لعفو الرئاسي املتخذة يف إطار املفاوضات السياسية أو تدابري ا/وتوضح قوانني العفو و     -٤٨
أهنا ال تنطبق على مرتكيب جرائم املس بالسالمة البدنية واالنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق               

  .اإلنسان
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  مكافحة كل أشكال التمييز، والتعصب واإلقصاء  -٢  
أمام  على أن الناس يولدون أحراراً ومتساوين        ٢٠٠٠ من دستور عام     ٢تنص املادة     -٤٩

  .القانون يف كوت ديفوار
 من هذا الدستور على حظر أي متييز يقوم على أساس اجلـنس أو              ١٧وتنص املادة     -٥٠

  .اآلراء السياسية، أو الدينية أو الفلسفية، أو يف احلصول على عمل أو ممارسة هذا العمل
عاِقـب   من قانون العقوبات اليت تُ     ٢٠١ إىل   ١٩٥  من املوادبوتكتمل هذه األحكام      -٥١

  .على التمييز العنصري، أو الديين، أو املس حبرية العبادة

  ظروف االحتجاز  -٣  
 موارد تتيحيفرض احترام كرامة الرتالء وحقوق اإلنسان اخلاصة هبم على الدولة أن              -٥٢

  .بشرية ومادية هائلة وأن ُتخصِّص كذلك هياكل أساسية مالئمة الستقباهلم
 مؤسسات السجون، وقلة القدرات وِقـَدم       نقصالياً  بيد أن كوت ديفوار تواجه ح       -٥٣

  . احلاليةهياكل االستقبال
وهكذا فإن سجن وإصالحية أبيدجان الذي ُيعدُّ السجن الرئيسي لكوت ديفـوار              -٥٤
 مـبين  معتقالً بينمـا الـسجن       ٤ ٧٧٣  يؤوي ،٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣١ حىت   كان

لسجن من بني األسـباب املباشـرة لتعـدد         ويعدُّ اكتظاظ هذا ا   .  سجني ١ ٥٠٠الستقبال  
  .حماوالت ِفرار السجناء اليت لوحظت يف هذا السجن يف غضون السنوات األخرية

وملواجهة هذه احلالة املقلقة، تعتزم احلكومة إنشاء مؤسـسة سـجنية جديـدة يف                -٥٥
  .أبيدجان الستقبال النساء والقُصَّر وفصلهم عن السجناء الكبار أو اخلطرين

من ناحية أخرى، أجرت احلكومة إصالحاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، ال سـيما            و  -٥٦
األحكام املتعلقة باملعامالت اجلُنحية واجلرمية من جهة، وباالحتجاز االحتياطي مـن جهـة             

وتتيح التدابري اجلديدة من اآلن فصاعداً جتنب االحتجاز االحتياطي للجاحنني الذين ال            . أخرى
  . مدة هذا احلجز االحتياطي مما سيساهم يف تقليص عدد نزالء السجونسوابق هلم وتقليص

وعلى أي حال، وإدراكاً من احلكومة اإليفوارية للمخاطر االجتماعيـة اجلـسيمة              -٥٧
 شـركاء دولـيني،      من ساعدةمباملرتبطة بظروف احلياة يف سجون البالد، قامت احلكومة،         

 ١٨ويف هذا الصدد، أُعيد تأهيل .  السجونباستثمارات مهمة هبدف حتسني ظروف احلياة يف 
  .سجناً وإصالحية بالكامل يف غضون السنوات األخرية

 احلـراس مقابـل     نسبة موظفني إضافيني يف السجون أيضاً من حتسني         تعينيومكَّن    -٥٨
  .اً سجين١٤السجناء، حيث النسبة حالياً هي حارس لكل 
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عتمادات املخصصة للسجون واإلصـالحيات  ويف أثناء الفترة ذاهتا، مكَّنت زيادة اال    -٥٩
اً  فرنك ٣١٤يف جمال التغذية من زيادة مستوى احلصة الغذائية للسجني، اليت تقدَّر حالياً مببلغ              

وكان .  يورو يومياً لكل سجني    ٠,٥٠ يف املتوسط، أي     ةفريقيمن فرنكات اجلماعة املالية األ    
سجون وتنشغل احلكومة حالياً بزيـادة       هذه اجلهود أن تقلَّص معدَّل الوفيات يف ال        نمن شأ 

  .حتسني ظروف االحتجاز واحلياة يف سجون كوت ديفوار

  االحتجاز االحتياطي  -٤  
وإذ .  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٧٦ينظَّم االحتجاز االحتياطي مبوجب املادة        -٦٠

ُتدرك احلكومة أن ظروف االحتجاز يف وحدات الشرطة القضائية لغـرض التحقيـق هـي              
ظروف غري مالئمة بسبب ضيق األماكن والظروف الصحية، شيدت احلكومة مراكز جديدة            

 جديدة للَدَرك يف مقاطعة أبيدجان ويف العديد من اجلماعات احملليـة            ألويةللشرطة، وأقامت   
  .داخل البلد

 الـصارم   التقيـد وبصورة منتظمة ُتتخذ إجراءات للتوعية واملالحقة هبدف ضمان           -٦١
إشراف النيابة العامة على احترامها     ضمان  الحتجاز االحتياطي و  املتعلقة با انونية  ألحكام الق با

 ساعة، قابلة للتجديد مـرة      ٤٨وحيدد هذا القانون املدة يف      . وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية   
  .واحدة بعد إذن من مدعي اجلمهورية

   وحقوق الالجئنياحلق يف عدم اإلجبار على اختيار املنفى، وحق ملتمسي اللجوء  -٥  
 على عدم جـواز إجبـار أي        ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ من دستور    ١٢تنص املادة     -٦٢

 استعداد كوت ديفـوار ملـنح حـق    إىل من جديد اإلشارةإيفواري على اختيار املنفى، مع     
وُتعدُّ هذه األحكام مطابقة لالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليهـا        . اللجوء يف اإلقليم الوطين   

، ال سيما امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واإلعالن العاملي حلقوق           كوت ديفوار 
  .اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وُتضَمن مساعدة ملتمسي اللجوء والالجئني بفضل دائرة املساعدة واملعونة املقدمـة             -٦٣
 سلطة اللجنة الوطنية آللية احلصول على       لالجئني وعدميي اجلنسية اليت أنشأهتا احلكومة، حتت      

  .)٣(وضع الجئ

  حرية الوصول إىل العدالة وضمانات احملاكمة العادلة  -٦  
 من الدستور على حق كل شخص يف حرية الوصول إىل العدالة على        ٢٠تنص املادة     -٦٤

  .قدم املساواة
مقلق مـن الناحيـة     فهو  : ويف كوت ديفوار، ُيثري الوصول إىل العدالة قلقاً مزدوجاً          -٦٥

اجلغرافية، أي بالنظر إىل املسافات الفاصلة بني املتقاضني واحملاكم، ومقلق من حيث تكلفـة              
ففيما خيص النقطة األوىل، وحرصاً من احلكومة على تقريب العدالة إىل           . الوصول إىل العدالة  
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 فرعـاً   ٣٦حيث يوجد حاليـاً      املتقاضي، وضعت احلكومة برناجماً إلنشاء حماكم جديدة؛      
ويتألف .  حماكم ابتدائية، وثالث حماكم استئناف، وحمكمة ُعليا ُتقيم العدالة         للمحاكم، ومثاين 

 حارساً للـسجون،    ٨٢٠ مسجالً، و  ٧٦٥ قاضياً، و  ٤٩٠العاملون يف اجلهاز القضائي من      
  . حمام٥٠٠ٍ موظفاً مشتركاً بني الوزارات، وأزيد من ٥٢٥ مربياً متخصصاً، و٨٣و

إدراكاً من احلكومة بضرورة حتسني فعالية نظامها القضائي، اختذت احلكومة          بيد أنه     -٦٦
إجراءات عديدة لتعزيز قدرات العاملني يف جمال العدالة، وتظل منفتحة ألي تعاون ودعم من              

  .اجملتمع الدويل من شأنه أن ينوع ويزيد من هذه التدابري، هبدف زيادة أثرها
 بإمكان األشخاص املعوزين االستفادة مـن املـساعدة         وفيما يتعلق بالنقطة الثانية،     -٦٧

  .القضائية ومن جمانية تكاليف اإلجراءات بعد النظر يف طلبهم
ويف كوت ديفوار، تنقسم ضمانات احملاكمة العادلة إىل قسمني مها الضمانات العامة         -٦٨

  .والضمانات اخلاصة
فهذه االستقاللية هي دعامـة     . اتنبثق الضمانات العامة من استقاللية العدالة ونزاهته        -٦٩

ويترسخ هذا املبدأ   . سيادة القانون، وتضمن للمتقاضني حقهم يف احلصول على حماكمة عادلة         
أن الـسلطة   " اللتني تنصان على التوايل على       ١٠٣ و ١٠١ يف املادتني    ٢٠٠٠يف دستور عام    

  وأن القـضاة   ) ١٠١ املادة". (القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية       
وأخرياً، ُتـضَمن   ). ١٠٣املادة  ..." (ال خيضعون، يف ممارستهم ملهامهم إال لسلطة القانون         "

 مـن   ٦٤٣ إىل   ٦٣٧املواد  (الرتاهة هبذه اآلليات القانونية املُتاحة للمتقاضي، ال سيما الطعن          
املدنيـة والتجاريـة     وما يليها من قانون اإلجراءات       ١٢٨قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة     

  ). من قانون اإلجراءات اجلنائية٦٣١املادة (والشك املعقول ) واإلدارية
وترتبط الضمانات اخلاصة املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة باحترام احلق يف الـدفاع               -٧٠

 وينطلق احترام احلق يف الدفاع من االعتراف للمتقاضي بتمثيله من ِقَبل حمامٍ           . ويف قرينة الرباءة  
  وترسـخ  . أو مترجم شفوي، ال سيما منذ املراحل األوىل من التحقيق يف املسائل اجلنائيـة             

 . قرينة الرباءة على أهنا مبدأ ال ُيمس٢٠٠٠أغسطس / آب١ من دستور ٢٢املادة 

  حرية الوجدان والدين  -٧  
 حرية الفكر والتعـبري، ال سـيما حريـة          كوت ديفوار  من دستور    ٩تكرس املادة     -٧١

  .ان والرأي الديين أو الفلسفيالوجد
   دولة علمانية وُيعاقب فيها على انتهاك حرية الدين مبوجب املـواد            كوت ديفوار و  -٧٢
ومن أجل ضمان ممارسة الشعائر الدينية ممارسـة        .  من قانون العقوبات   ٢٠١ إىل   ١٩٥من  

  .وميحرة ومجاعية، حتظى وزارة الداخلية بإدارة للعبادات اسُتحدثت مبوجب مرسوم حك
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وأخرياً، تقدم الدولة مساعدة منتظمة لألشخاص الذين يؤدون شـعائر احلـج يف                -٧٣
  .األماكن املقدسة

  حرية الرأي والتعبري  -٨  
  . من الدستور حق املواطنني يف حرية الرأي والتعبري٩تكرس املادة   -٧٤
حملطات وتغطي حوايل عشرين صحيفة يومية وعشرات من احملطات اإلذاعية احمللية وا            -٧٥

  .اإلذاعية اخلاصة احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية والرياضية يف البلد
ولضمان احلق يف حرية الصحافة بشكل أفضل، يتوىل إدارة أجهزة تنظيم الـصحافة           -٧٦

وينص قانون أصبح تطبيقه اليوم سارياً، على إلغاء        . والنهوض هبا مهنيون من قطاع الصحافة     
  .حافةجترمي خمالفات الص

وسيساهم إنشاء صندوق لدعم الصحافة والنهوض هبا يديره مهنيون من القطاع، يف              -٧٧
  .حتسني ظروف ممارسة هذه املهنة

  احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة  -٩  
 من الدستور أعاله أن الناخبني هم مجيع املواطنني مـن اجلنـسني،             ٣٣املادة  تنص    -٧٨

ويـنظم  .  سنة والذين يتمتعون حبقوقهم املدنية والـسياسية       ١٨ الذين ال تقل أعمارهم عن    
  .أغسطس بشأن القانون االنتخايب أهلية املرشحني/ آب١ املؤرخ ٥١٤-٢٠٠٠رقم القانون 

ومع ذلك، ومن أجل تلطيف املناخ االجتماعي، نظمت احلكومة إجراءات خاصـة              -٧٩
امليالد وتسجيل نفـسه علـى      جمانية لتمكني كل مواطن إيفواري من احلصول على شهادة          

  .القوائم االنتخابية
وعالوة على ذلك، ويف إطار املفاوضات املتصلة بعملية حل األزمة، فقد قام رئيس               -٨٠

 من الدستور مـن جهـة       ٤٨اجلمهورية، مبوجب السلطات االستثنائية اليت ختوهلا له املادة         
ى قرار مينح مجيع املوقعني على وتوصيات وسيط االحتاد األفريقي من جهة أخرى، بالتوقيع عل    

 ماركوس األهلية لالنتخابات الرئاسية املقبلة بغض النظر عن مجيع األحكـام            -اتفاق ليناس   
  .الدستورية املخالفة لذلك

  حرية التجمع وتكوين اجلمعيات  -١٠  
  . على مبدأ حرية تكوين اجلمعيات والتجمع٢٠٠٠ دستور عام  من١١املادة تنص   -٨١
  لإلعالن عن إنشاء مجعيـة، وهـو       هذا احلق الدستوري نظام مرن جداً       ويصاحب    -٨٢

ما شجع نشأة العديد من املنظمات غري احلكومية الناشطة جداً يف جمال حقوق اإلنسان على               
ويبلغ حالياً عدد مجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان والنـهوض هبـا، يف             . وجه اخلصوص 

  . مجعية٢٠٠كوت ديفوار أكثر من 
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  عتقاالت التعسفيةاال  -١١  
  . من الدستور على أنه ال جيوز اعتقال أي شخص بشكل تعسفي٢٢املادة تنص   -٨٣
إال أنه بسبب األزمة اليت خترج منها كوت ديفوار تدرجيياً فقد تعرض هـذا املبـدأ               -٨٤

للعديد من االنتهاكات يف ظل االختالالت اليت تشهدها وحدات الشرطة القضائية أو غياب             
  . وسط البلد ومشاله وغربهالدولة يف

كامله وبفضل مراقبـة    أما اليوم، فيفضل إعادة انتشار اإلدارة على مستوى اإلقليم ب           -٨٥
 القضائية مراقبة أفضل، أصبح احترام هذا املبدأ هو القاعـدة مـن جديـد             وحدات الشرطة 

  .وانتهاكه هو االستثناء

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء   

  احلق يف بيئة صحية  -١  
.  احلق يف بيئة صحية لصاحل مجيع املـواطنني        ١٩يؤكد الدستور من جديد يف مادته         -٨٦

 وعمالً هبذا احلكم الدستوري، فإن كوت ديفوار طرف يف العديد من الـصكوك القانونيـة              
  ة وعلى املستوى الوطين، ُينظم العديد مـن القـوانني الـساري          . الدولية املتعلقة حبماية البيئة   

  .دارة البيئةإ
 بشأن  ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املؤرخ   ٨٩٤-٩٦وهكذا، ينص القانون رقم       -٨٧

لكل شخص احلق األساسي يف العيش يف بيئـة صـحية           " على أن    ٣٣قانون البيئة يف مادته     
  ...". وعليه أيضاً واجب املسامهة فردياً أو مجاعياً يف محاية التراث الطبيعي. ومتوازنة

مبدأ امللـوث   "ما يتعلق باملعاقبة على انتهاكات هذا احلق، يتضمن القانون نفسه           وفي  -٨٨
أو أنشطته أضراراً للبيئة    /أي شخص طبيعي أو قانوين ُتسبب أفعاله و       "إذ ينص على أن     " يدفع

ويتحمل إىل جانب ذلك مجيـع  . أو رمساً/أو ُيحتمل أن تسبب ذلك، عليه أن يدفع ضريبة و    
  .)٤("تدابري اإلصالح

وتضطلع الوكالة الوطنية للبيئة، وهي هيكل خاضـع إلدارة وزارة البيئـة وامليـاه                -٨٩
والغابات، مبهمة املراقبة والرصد هذه هبدف ضمان مراعاة القضايا البيئية يف تصميم وإجنـاز              

  .مجيع املشاريع والربامج اإلمنائية
ال سيما الغابات املـصنفة  وإىل جانب ذلك، ينظم اإلدارة العقالنية للمناطق احملمية،          -٩٠

 كـانون   ٢٠ املـؤرخ    ٤٢٥-٦٥واحلدائق الوطنية واحملميات الطبيعيـة، القـانون رقـم          
 ١١ املـؤرخ   ١٠٢-٢٠٠٢ بشأن قانون الغابات، والقـانون رقـم         ١٩٦٥ديسمرب  /األول
  . املتعلق بإنشاء احلدائق الوطنية واحملميات الطبيعية وإدارهتا ومتويلها٢٠٠٢فرباير /شباط
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وأخرياً، ومن أجل إدارة أفضل للنفايات املرتلية والصناعية اليت يـسبب تراكمهـا               -٩١
اهلمجي خماطر بالغة تتمثل يف األوبئة وإحلاق الضرر بالصحة العامة، أنشأ رئيس الدولة وزارة              

  .مكلفة بالصحة احلضرية داخل احلكومة

  احلق يف العمل واحلماية االجتماعية  -٢  

  احلق يف العمل  )أ(  
  . من الدستور على تعزيز هذا احلق ومحايته٧تنص املادة   -٩٢
   وراجعتـها يف  ١٩٩١وقد وضعت كوت ديفوار خطة وطنيـة للعمـل يف عـام        -٩٣
 حمت نتائج   )٥(٢٠٠٢، إال أن آثار األزمة العسكرية والسياسية اليت اندلعت عام           ١٩٩٥عام  

  .تنفيذ اخلطة املذكورة، اليت كانت إىل جانب ذلك نتائج غري كافية
ومع ذلك، فقد يسمح القرار الذي اختذته مؤسسات بريتون وودز مؤخراً بـشـأن      -٩٤

 .قبول كوت ديفوار يف نقطة اختاذ القرار يف إطار مبادرة البلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون         
 ُيبشر هبا هذا القرار، بضخ املوارد الالزمة لتحقيق النمو وخلق           وإمكانيات ختفيف الدين اليت   

  .فرص العمل وختفيض معدالت البطالة، يف االقتصاد الوطين

  احلماية االجتماعية  )ب(  
يف كوت ديفوار، جترب سياسة الضمان االجتماعي اليت وضعتها احلكومة أصـحاب              -٩٥

وتسهر على تنفيذ هذه السياسية  . اطر املهنية للعمال وألسرهم من املخ   العمل على توفري محاية     
الصندوق العام للتقاعد اخلاص مبوظفي     : املتعلقة بالضمان االجتماعي اجلماعي اهلياكل التالية     

الدولة واملدعم بالتعاضدية العامة ملوظفي الدولة وعماهلا، اخلاصة بالقطاع العام، والصندوق           
اخلاص، وأخرياً صندوق االدخار العـسكري      الوطين لالدخار االجتماعي، اخلاص بالقطاع      

وتغطـي  . وصندوق االدخار اخلاص بالشرطة الوطنية الذي تستفيد منه قوات الدفاع واألمن         
  .االستحقاقات املشتركة هلذه املؤسسات جمموع عمال القطاعات العامة واخلاصة احلديثة

 يف املائة من    ١٠ سوى   ال ميثلون ) العامة واخلاصة (لكن العمال يف القطاعات احلديثة        -٩٦
السكان النشطني، مما جيرب فئة كبرية من السكان إما على اللجوء إىل مؤسسات تأمني خاصة               

وينطبق األمر نفسه على عمال القطاع الزراعي      . أو البقاء بدون أية تغطية صحية أو اجتماعية       
  .)٦(والوسط الريفي

  احلرية النقابية واحلق يف اإلضراب  -٣  
 على احلق النقايب لعمال القطـاعني العـام         ٢٠٠٠ من دستور عام     ١٨ة  تنص املاد   -٩٧

واملبدأ الساري يف هذا الصدد هو مبدأ حريـة تكـوين           . واخلاص وعلى حقهم يف اإلضراب    
  .اجلمعيات والتجمع الذي سبقت اإلشارة إليه
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انون لكن، هناك قوانني متنوعة تنظم ممارسة هذه احلقوق، ال سيما القانون املتعلق بق              -٩٨
بني العمل والقانون املتعلق بالقانون األساسي للوظائف العمومية واالتفاقية اجلماعية املشتركة           

  .)٧(١٩٧٧يوليه / متوز٢٠املهن املؤرخة 

  احلق يف التعليم والتدريب  -٤  
، على أن الدولة تكفـل      ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ من الدستور املؤرخ     ٧تنص املادة     -٩٩

املساواة إمكانية احلصول على الرعاية الصحية والتعلـيم والثقافـة          جلميع املواطنني على قدم     
  .والتدريب املهين والعمل

وقامت الدولة، إىل جانب إنشاء هياكل مدرسية وإعداد خارطة مدرسية ووضـع              -١٠٠
نظام تعليمي حسب إمكانياهتا، باختاذ تدابري اجتماعية خمتلفة وتنفيذها من أجل تعزيز متتـع              

  وعالوة على ذلك، مشلـت التـدابري اجلديـدة املتخـذة،         .  حبقهم يف التعليم   مجيع املواطنني 
، إلغاء فرض ارتداء الزي املدرسي املوحد وتكاليف التـسجيل يف الـسنة             ٢٠٠٠منذ عام   

التحضريية األوىل وزيادة عدد املطاعم املدرسية يف املدارس والثانويـات وتوزيـع الكتـب              
  جمموعة مـن   ٧ ٥٢٤ ٨٤١وُوزعت حىت اآلن     .ائية العامة االبتداملدرسية جماناً يف املدارس     

 فرنكاً من فرنكـات اجلماعـة املاليـة         ١٤ ٣٥٠ ٣٦٢ ٦٩٠وتبلغ قيمتها   املواد املدرسية   
  .)٨( يورو٢٢ ٠٧٧ ٤٨١األفريقية أي ما يعادل 

  احلق يف الصحة  -٥  
  . من الدستور على حق مجيع املواطنني يف الصحة٧تنص املادة   -١٠١
ان حق اجلميع يف الرعاية الصحية األولية، حتظى كوت ديفوار خبطة وطنيـة             ولضم  -١٠٢

، فقد راعت التعديالت والتصويبات اليت      ٢٠١٣-٢٠٠٩وفيما خيص الفترة    . للتنمية الصحية 
تراجع مؤشـرات الـصحة يف      : أُدخلت على اخلطة آثار احلالة االجتماعية والسياسية احلالية       

النفاسية والتطعيم ورصد األمراض كاملالريا وفريوس نقـص        اجملاالت احلساسة مثل الوفيات     
  .اإليدز وعدد الوفيات املفرط يف أقسام الطوارئ، وما إىل ذلك/املناعة البشرية

وإىل جانب هذا، وضعت الوزارة املكلفة بالصحة عشرين برناجماً ومشروعاً صـحياً       -١٠٣
ة وذلك للعمل بصورة فعالة علـى       واحداً بشأن األمراض السارية وغري السارية ذات األولوي       

  وقد بلغت امليزانية املخصصة للـصحة يف       . احلد من األوبئة وحتسني احلالة الصحية للسكان      
  . يف املائة من امليزانية الوطنية٨,٤١ بليوناً أي ٩٥,٥، ٢٠٠٧ معا

النفاسية والتطعيم ورصد األمراض الوفيات ومن بني األوليات يف جمال الصحة، هناك   -١٠٤
  .اإليدز/ثل فريوس نقص املناعة البشريةم
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  حالة صحة األمهات واملواليد والرضع واألطفال اليافعني  )أ(  
تسهر وزارة الصحة والنظافة الصحية العامة على تنفيذ الربنامج الـوطين اإلجنابيـة               -١٠٥

التوعية وجيري تنفيذ هذا الربنامج الذي يرمي إىل إجناز أنشطة متنوعة تتعلق ب           . وتنظيم األسرة 
وتقدمي املساعدة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، حبكم من املنظمـات           والتدريب والتعليم   

  .غري احلكومية والشركاء اإلمنائيني
وجترى أنشطة اإلعالم والتوعية املوجهة للسكان الشباب مبشاركة نـوادي صـحة              -١٠٦

ومراكز ) منع حاالت احلمل املبكر(الشباب ونوادي التثقيف بشأن احلياة األسرية أو املدرسية 
  .االستماع وإسداء النصائح للتالميذ

وقد حققت هذه املبادرات املتنوعة نتائج مشجعة وهي جديرة بأن ُتواصل بـالرغم               -١٠٧
  .)٩(من الصعوبات اليت يواجهها البلد حالياً

  حالة التطعيم  )ب(  
ويأخذ هـذا   . ١٩٧٨عام  بدأ العمل بربنامج موسع للتطعيم يف كوت ديفوار منذ            -١٠٨

الربنامج طابع السياسة الصحية حلماية السكان عامة، واألطفال والنساء يف سـن اإلجنـاب              
: ويستهدف هذا الربنامج مثانية أمراض معدية ميكن جتنبها عن طريق التطعيم، وهـي            . خاصة

بد من  السل واخلناق والشهاق والكزاز وشلل األطفال واحلصبة واحلمى الصفراء والتهاب الك          
  .نوع باء
.  مؤسسة للرعاية الصحية األولية، خاصة وعامة، خدمات التطعـيم         ١ ٤٢٠وتقدم    -١٠٩

. وتعمل هذه املؤسسات وفقاً الستراتيجيات حمددة ومتقدمة ومتنقلة يف مجيع األقسام الصحية          
  .ومجيع خدمات الربنامج املوسع للتطعيم جمانية

  اإليدز وتقدمي العالج والرعاية للمصابني به/يةالوقاية من فريوس نقص املناعة البشر  )ج(  
ترتكز االستراتيجيات الرئيسية املتعلقة بالوقاية من اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة              -١١٠

البشرية يف كوت ديفوار باألساس على الترويج لالمتناع واإلخـالص املتبـادل والـسلوك              
ف والوقاية من انتقال الفريوس من      اجلنسي األقل خطراً؛ وزيادة مراكز تقدمي النصائح والكش       

األم إىل الطفل، والتعبئة االجتماعية بشأن املراكز املذكورة وبشأن الوقاية من انتقال الفريوس             
من األم إىل الطفل؛ والعالج الصحيح لإلصابات املنقولة عرب االتصال اجلنسي وفقاً للنـهج              

س نقص املناعة البشرية على املـستوى       التالزمي؛ وتعزيز حماربة الوصم والتمييز املتصل بفريو      
  .)١٠(الفردي واجلماعي واملهين والتشجيع على الوقاية اإلجيابية
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  محاية فئات معينة  -جيم   

  حقوق املرأة  -١  
  . على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة٢٠٠٠ينص دستور عام   -١١١
 ١٩٩٥يناير  /نون الثاين  كا ١٢ املؤرخ   ١٥-٩٥وتطبيقاً هلذا املبدأ، فإن القانون رقم         -١١٢

.  على أن حق العمل مكفول لكل شـخص طبيعـي          ٢املتعلق بقانون العمل ينص يف مادته       
وبعبارة أخرى، فإن هذا القانون مينع أي متييز قائم على نوع اجلنس فيما خيص احلصول على                

  .منصب عمل
  حل املـرأة   ذلك، تتضمن بعض أحكام القانون السابق الذكر تدابري لصا         وعالوة على   -١١٣

  .ال سيما مبنعها من ممارسة األعمال املتعبة خالل فترة احلمل والرضاعة
 واملرأة واألسرة،   نيومنذ التسعينيات، مكنت دعوات الوزارات املكلفة بقضايا اجلنس         -١١٤

ين، من اعتماد الربملان قانونني بشأن منـع        دبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع امل      
 كـانون   ٢٣ املـؤرخ    ٧٥٦-٩٨ القـانون رقـم       العنف ضد املرأة، ومهـا     بعض أشكال 

يوليـه  / متـوز  ٣١ املؤرخ   ٦٤٠-٨١ رقم   ل واملكمِّل للقانون  ، املعدِّ ١٩٩٨ديسمرب  /األول
 كـانون   ٢٣ املـؤرخ    ٧٥٧-٩٨، املنشئ لقانون العقوبـات؛ والقـانون رقـم          ١٩٨١
   سـيما تـشويه      بشأن منع بعض أشكال العنـف ضـد املـرأة ال           ١٩٩٨ديسمرب  /األول

  . األعضاء التناسلية
وفيما خيص توعية وتثقيف السكان، تقوم وزارة األسرة واملرأة والشؤون االجتماعية             -١١٥

 لتعميم القانون يف األوساط احلضرية واملتامخة للمـدن والريـف،           تمالحب ١٩٩٥منذ عام   
طفل يف مناسبات األيـام     وبأنشطة إعالمية بشأن املفاهيم األساسية حلقوق املرأة واألسرة وال        

، عاجلت خلية للمساعدة واإلعالم تابعة للـوزارة        ٢٠٠٠ إىل عام    ١٩٩٥ومن عام   . الدولية
 حالة متعلقة مبشاكل األزواج والنساء املتخلى عنهن واألرامل والفتيـات           ٢ ٣٥٠املذكورة  

  .األمهات والفتيات احلوامل
اربة العنف ضد النساء واألطفـال،  وإىل جانب هذا، أنشأت احلكومة جلنة وطنية حمل      -١١٦

وكلفتها بتقدمي املساعدة وإسداء املشورة للسكان الضعفاء الذين         .٢٠٠٠يوليه  /يف شهر متوز  
وتشارك هذه اللجنة يف متابعة حاالت االغتصاب       . يواجهون مشاكل يف وسطهم االجتماعي    

وفيما . ري ذلك وختان البنات والزواج القسري، والتخلي، والطالق، والضرب واجلروح وغ        
خيص حاالت العنف القائم على نوع اجلنس، هناك مكاسب عديدة تنبغي اإلشـارة إليهـا،    

إنشاء مركز امتياز لرعاية ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس، وإحياء أيام نظاميـة              : وهي
 يوماً ملكافحة العنف القـائم      ١٦سنوياً بشأن العنف القائم على نوع اجلنس؛ وإطالق محلة          

 وتنظيم مؤمتر إقليمي يف هـذا الـشأن يف   ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األوللى نوع اجلنس يف  ع
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، بتعزيز القـدرات    ٢٠٠٨أبريل  /نيسانوأخرياً مسحت دورة إعالمية، ُنظمت يف       . أبيدجان
  . قاضيا٣٥ًالقضائية يف جمال مكافحة العنف اجلنسي، لصاحل 

اج القسري، تدعم احلكومة بصورة     وفيما خيص ختان اإلناث والزواج املبكر والزو        -١١٧
. منتظمة مبادرات املنظمات غري احلكومية الرامية إىل تشجيع القضاء على هذه املمارسـات            

وإىل جانب هذا، بفضل أنشطة التوعية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، اليت تقوم هبا              
اله، متكن السكان من    املنظمات غري احلكومية بدعم من احلكومة يف جنوب البلد ووسطه ومش          

 شخصاً بـشأن الظـاهرة      ٢٢٥ ٩٩٨وقامت بعض املنظمات بتوعية     . إدراك هذه الظاهرة  
كما أن  .  ضحية من الناحية النفسية والطبية     ٤٥٥املذكورة وبشأن العنف اجلنسي، وبرعاية      

ـ  ٢٥مشاركة جلان املراقبة البالغ عددها   د  جلنة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث ق
  مكّنت من تكثيف التوعية لكي تتراجع هذه الظاهرة وحيظى األشخاص ضـحايا االعتـداء              

  . اجلنسي بالرعاية
، أصبحت لدى احلكومة، عن طريق وزارة األسرة واملرأة والشؤون          ٢٠٠٦ويف سنة     -١١٨

ومهمة هـذه   . االجتماعية، إدارة مركزية مكلفة باملساواة وتعزيز وضع املرأة مقارنة بالرجل         
إلدارة هي ضمان احترام اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني وتوضيح مسألة نـوع اجلـنس              ا

  /شـباط وقد أُعيد تأكيد هذه اإلرادة الـسياسية مـن خـالل التوقيـع، يف        . بشكل أكرب 
لالطالع على . (، على إعالن رمسي بشأن تكافؤ الفرص واملساواة ونوع اجلنس٢٠٠٧فرباير 

  .)١١()ة بالرجال والنساء، انظر املرفقاتإحصاء النسب املئوية املتعلق

وأخرياً، ووفقاً لبيانات وتوصيات جملس األمن لألمم املتحدة، اليت تـدعو الـدول               -١١٩
األعضاء يف األمم املتحدة إىل مراعاة االختالف بني اجلنسني يف حالة الرتاع، ال سيما مـن                

ية لتنفيذ القرار املذكور    ، اعُتمدت خطة وطن   ١٣٢٥/٢٠٠٠خالل احترام قرار جملس األمن      
وترمي هذه اخلطة إىل اسـتحداث      . ٢٠٠٨يف كوت ديفوار وهي يف طور اإلجناز منذ عام          

آليات حلماية ضحايا العنف ورعايتهم، وإنشاء وحدات متخصصة يف التـصدي ألعمـال             
  .العنف املرتكبة ضد النساء والفتيات، وحماربة املمارسات اليت حتط بقيمتهن، وما إىل ذلك

  حقوق الطفل  -٢  
  . من الدستور على أن الدولة تضمن محاية األطفال٦تنص املادة   -١٢٠
وقد ُوضع  . وميثل النمو االجتماعي لألطفال واحداً من االهتمامات الكربى للحكومة          -١٢١

وإىل . العديد من الوسائل االستراتيجية ملكافحة مجيع أشكال اإلساءة، ال سيما االجتار باألطفال           
 ٥املـؤرخ    ٤٦٧-٢٠٠١ك، شكلت حكومة كوت ديفوار، مبوجب املرسوم رقم         جانب ذل 

، اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألطفـال واسـتغالهلم، ووقعـت يف            ٢٠٠١يوليه  /متوز
 على اتفاق متعدد األطراف للتعاون يف غرب أفريقيا من أجـل تـضافر              ٢٠٠٥يوليه  /متوز

  .اجلهود الحتواء هذه اآلفة
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، اعُتمدت خطة عمل وطنية ملكافحة االجتـار باألطفـال وعمـل            ٢٠٠٧ويف عام     -١٢٢
 ١٨٢ و ١٣٨ مت التصديق على اتفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة            ٢٠٠٣األطفال، ويف عام    

  .املتعلقتني باحلد األدىن لسن االستخدام، وحظر أسوأ أشكال عمل األطفال
األزمة، ال سيما رعاية مـن      وأحد التحديات الرئيسية هو معاجلة اآلثار النامجة عن           -١٢٣

ويف هذا الصدد، أُعّدت    . يعانون الصدمات وظروف احلياة املتدهورة رعاية نفسية واجتماعية       
وُنفّذت مشاريع خاصة لرعاية األطفال وإعادة إدماجهم على الرغم من السياق الـسياسي             

  .واالقتصادي غري املوايت
وهي حدث ناتج عن اختالل يف      وإىل جانب هذا، تشكل ظاهرة أطفال الشوارع،          -١٢٤

وهناك أنشطة عديدة طوعية أو خريية، منبثقـة        . األسر يف املناطق احلضرية، مصدر قلق كبري      
عن مبادرات عامة أو خاصة، بصدد اإلجناز أو اإلعداد من أجل احتواء هذه الظاهرة برعاية               

  .األطفال أو تسهيل عودهتم إىل أسرهم األصلية
ق حبالة األيتام واألطفال الضعفاء من جراء فريوس نقص املناعـة           وأخرياً وفيما يتعل    -١٢٥
  اإليدز، اعتمدت الدولة وثيقة سياسة عامة للرعايـة، وخططـاً للعمـل خاصـة              /البشرية
. ٢٠١٠- ٢٠٠٧ وخطة للمتابعة والتقييم للفترة      ٢٠١٠-٢٠٠٦ والفترة   ٢٠٠٦-٢٠٠٤بالفترة  

  :املتاحة حالياً هي البيانات التاليةوبصورة ملموسة، فإن البيانات القابلة للقياس و
   مراكز اجتماعية لرعاية األيتام واألطفال الضعفاء داخل البلد؛١٠إتاحة  •
   موقعاً؛١٦ مهنياً يف جمال الصحة ورعاية األيتام واألطفال الضعفاء يف ١٢٠تدريب  •
   مواقع على رعاية األيتام واألطفال الضعفاء؛٤ مرشداً اجتماعياً يف ٨٠تدريب  •
م تقدمي الرعاية القانونية والطبية والغذائية واملدرسية والنفسية وتنظـيم دورات           دع •

  . يتيم وطفل ضعيف١٠ ٠٠٠للتلمذة لصاحل 
وعلى املستوى القضائي، ينص قانون العقوبات على عقوبات جنائية لردع األعمال             -١٢٦

  .اليت تلحق أضراراً جسدية أو نفسية باألطفال

  حقوق املعوقني  -٣  
  .)١٢( من الدستور على حق األشخاص املعوقني يف الرعاية٦تنص املادة   -١٢٧
  .ومن الناحية اجلغرافية، يعيش معظم األشخاص املعوقني يف الوسط الريفي  -١٢٨
ووفقاً للتدابري اليت خرج هبا مؤمتر البلدان األفريقية املعين بعقد األشخاص املعـوقني،             -١٢٩

   يف أديس أبابـا، نظمـت حكومـة         ٢٠٠٢فرباير  /باطش ٧ إىل   ٤الذي ُعقد يف الفترة من      
 حلقة عمل من أجل صياغة تقريـر  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ٣١ إىل ٢٩كوت ديفوار من  

  . كوت ديفوار بشأن تطبيق خطة العمل القارية
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وفضالً عن ذلك، فإن كوت ديفوار قد صادقت على صكوك قانونية دولية خمتلفـة                -١٣٠
اتفاقية منظمة  : ني بشكل عام واألشخاص املعوقني بشكل خاص، وهي       متعلقة حبماية املواطن  
 بشأن التأهيل املهين لألشخاص املعوقني؛ والقواعد املوحدة بـشأن          ١٥٩العمل الدولية رقم    

  .يان بشأن االحتياجات التعليمية اخلاصةتحتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني؛ وإعالن جوم
انونية الدولية، اعتمدت كوت ديفـوار يف       وقبل اعتماد بعض من هذه الصكوك الق        -١٣١
 ١٩٩٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٠ املؤرخ   ٥٩٤-٩٨ القانون التوجيهي رقم     ١٩٩٨عام  

 اعتمدت أحكاماً قانونية جديدة بشأن احلمايـة        ٢٠٠٢لصاحل األشخاص املعوقني، ويف عام      
  .االجتماعية لألشخاص املعوقني والنهوض هبم اجتماعياً

لتنفيذ الفعال للصكوك القانونية املتعلقة حبصول األشخاص املعوقني على         ويف انتظار ا    -١٣٢
العمل، تنظم دولة كوت ديفوار عمليات توظيف خاصة لصاحل األشخاص املعوقني دون أن             

  ، ٢٠٠٨ديـسمرب   /كـانون األول   ٣١وحـىت   . خيضعوا المتحان التوظيف بشكل مسبق    
وهـذا  . ر من هذا اإلجـراء احلكـومي      مواطناً معوقاً من مواطين كوت ديفوا      ٦٣٧استفاد  

التوظيف، الذي ليس جمرد عمل إنساين منتظم، هو ترمجة النشغال دولة كوت ديفوار الدائم              
  . بتنمية املواطنني املعوقني من خالل دعم حصوهلم على عمل الئق ومستقر يف الوظيفة العامة

  األشخاص املشردون داخلياً  -٤  
  والعسكرية املتتالية الـيت حلقـت بكـوت ديفـوار          لقد أدت األزمات السياسية       -١٣٣

 وأثرت إىل حد كبري يف السري العادي لعمل املؤسـسات اجلمهوريـة، إىل              ١٩٩٩منذ عام   
وحسب التقديرات املتاحة، يتراوح عـدد      . موجات متتالية من الرتوح االجتماعي للسكان     

  . ومليون شخص٧٥٠ ٠٠٠السكان النازحني ما بني 
اعدة الالزمة هلؤالء األشخاص الصعبة ظـروفهم، اسـُتحدثت وزارة          ولتقدمي املس   -١٣٤

وفضالً عن هذا، ُوضع مـشروع قـانون        . مكلفة بالتضامن وضحايا احلرب داخل احلكومة     
  .بشأن دفع تعويضات لضحايا احلرب، وهو يف مرحلة اإلحالة إىل الربملان

ء خمتلفني، بوضع وتنفيذ    وأخرياً، وبشكل انتقايل، قامت الدولة، بالتعاون مع شركا         -١٣٥
  .برامج للتشجيع واملساعدة على عودة السكان املشردين إىل مناطقهم األصلية

  الصعوبات والقيود  -ثالثاً   
إن حكمة مجهورية كوت ديفوار مدركة متاماً لاللتزامات اليت تعهدت هبـا دولـة                -١٣٦

.  ومحاية حقوق اإلنـسان    كوت ديفوار، من خالل الصكوك القانونية الدولية املتعلقة بتعزيز        
وهي تقدر األمهية احليوية اليت يكتسيها التنفيذ الفعال جملموع هذه الصكوك بالنسبة جلميـع              

لكن األزمات الـسياسية والعـسكرية الـيت        . السكان الذين يعيشون داخل اإلقليم الوطين     
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، والـيت تفاقمـت بـسبب احلـرب املندلعـة يف            ١٩٩٩تواجهها كوت ديفوار منذ عام      
، أسفرت عن نتائج جسيمة ومتعـددة علـى املـستوى الـسياسي             ٢٠٠٢سبتمرب  /ولأيل

  .واالقتصادي واالجتماعي
وعلى املستوى السياسي، فإن التقسيم الفعلي لإلقليم الوطين إىل منطقتني، واحدة يف              -١٣٧

اجلنوب وُتعرف باملنطقة احلكومية والثانية يف الوسط والشمال والغرب وُتعرف مبنطقة الوسط 
والشمال والغرب وال ختضع لسلطة الدولة، حال دون إجراء االنتخابات الرئاسية منذ تلـك            

وينتج عن ذلك هشاشة املؤسسات اجلمهورية وضـعف الـسلطة          . ٢٠٠٠اليت جرت عام    
املعنوية لقادهتا وإىل جانب هذا، ووفقاً لالتفاقات السياسية املختلفة املوقع عليهـا يف إطـار               

 ٢٠٠٢ىل اخلروج من األزمة، فقد تشكلت احلكومات املوجودة منذ عام     املفاوضات الرامية إ  
إىل اآلن على أساس تنازالت سياسية عززت إبقاء توازنات حساسة، على حساب الـتالحم     

وأخرياً، فإن الضرورة امللحة من أجل البحث عـن حلـول           . والتكامل والتضامن احلكومي  
والسلطة القانونية،  " التقيد احلريف بالقانون  "من  للخروج من األزمة جترب احلكومة على التقليل        

  .وهو ما يراه البعض شكالً من أشكال اإلفالت من العقاب
املختلفة لألزمة الطويلة يف إغـالق      " الذروات"وعلى املستوى االقتصادي، تسببت       -١٣٨

 فبعد  وأخرياً،. )١٣(ونقل العديد من الشركات وارتفاع البطالة والفقر بني السكان بشكل عام          
  انقطاع العالقات املالية مع مؤسسات بريتون وودز الذي وقـع مبجـرد انـدالع احلـرب            

. ، سجل االقتصاد الوطين سنوات عديدة متتالية من معدالت النمو الـسلبية           ٢٠٠٢يف عام   
وخالل سنوات التراجع االقتصادي هذه، ُخصص اجلزء األساسي من إيرادات امليزانية لـدفع    

ة وعماهلا، مما أدى إىل تراكم متأخرات تسديد ديون الدولة الداخليـة            رواتب موظفي الدول  
كما أن تدهور اهلياكل األساسية العامة بشكل عام، ال سيما الطرقيـة، بـسبب              .واخلارجية

  .انعدام املوارد لصيانتها، زاد الطني بلة
 عـرب   وعلى املستوى االجتماعي واألمين، أدت األزمة الطويلة إىل حتركات للسكان           -١٣٩

اإلقليم الوطين بشكل يصعب التحكم فيه، وإىل انتـهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان               
وقد دفع انعدام األمـن     . واختالالت كثرية، فيما خيص تقدمي اخلدمات االجتماعية األساسية       

  .شبه الدائم العديد من املنظمات الدولية إىل إغالق مكاتبها يف كوت ديفوار بشكل مؤقت

  ت واالستنتاجالتطلعا  -رابعاً   
، كانت املفاوضات السياسية طويلـة ومتعـددة        ٢٠٠٢منذ اندالع األزمة يف عام        -١٤٠

واالتفاق األخري املوقع يف إطار هذه املفاوضات هو اتفاق واغادوغو          . ومعقدة يف الوقت ذاته   
  :السياسي الذي يتيح تنفيذه التدرجيي فرصاً جديدة على املستويات التالية

  دة إىل السالم من خالل تنظيم انتخابات عامة؛إكمال مسار العو •
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  ترسيخ سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب؛ •
  مكافحة الفقر والبطالة؛ •
  .وضع اللمسات األخرية على التعديالت اإلدارية •

  إكمال مسار السالم  -ألف   
  /آذار ٤من بني املكاسب اليت حققهـا اتفـاق واغـادوغو الـسياسي املـؤرخ                 -١٤١

، هناك تعيني   ٢٠٠٢ الذي يشكل منعطفاً حامساً يف حل األزمة املندلعة يف عام            ٢٠٠٧مارس  
الرئيس لوران غباغبو للسيد سورو كيغبافوري غيون، األمني العام للقـوات اجلديـدة، يف              

 ١٢؛ وإصـدار أمـر يف       ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٩منصب رئيس وزراء احلكومة االنتقالية يف       
؛ واحتفال شعلة السالم املـنظم      "منطقة الثقة "حلرب وإلغاء    بشأن عفو ا   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
ويستدعي كمال مسار اخلروج من األزمة املشاركة       .  وغري ذلك  ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣٠يوم  

الفعالة لكل من األحزاب السياسية واجملتمع املدين ودعم اجملتمـع الـدويل، لكـي جتـري                
  .ياالنتخابات العامة وال سيما الرئاسية على حنو سلم

  ترسيخ سيادة القانون ومكافحة اإلفالت من العقاب  -باء   
لكل إنسان احلق يف العيش يف بيئة سياسية وقانونية تسمح له بالتمتع حبقوقه يف جو                 -١٤٢

وال ميكن أن يضمن هذه الظروف إال الدولة اليت متلـك سـلطاهتا املركزيـة             . من الطمأنينة 
وإن . كافية، متارسها يف جمموع اإلقلـيم الـوطين        وفروعها املختلفة سلطة قانونية ومعنوية    

االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة غري املعاقب عليها اليت تعرض هلا سكان كوت ديفوار خالل             
األزمة العسكرية والسياسية اليت فككت الدولة، تؤكد أن السالم هو الشرط األول الحترام             

إكمال مسار اخلروج من األزمة، تنـوي      مبجرد  . وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد      
كوت ديفوار بدء سياسة طوعية لترسيخ سيادة القانون، الذي يتم مـن خـالل مكافحـة                

ومن شأن التثقيف يف    . اإلفالت من العقاب وتعميم قيم ثقافة السالم يف التعليم العام واخلاص          
ولية املتعلقـة حبقـوق     جمال حقوق اإلنسان أن حيسن معرفة املواطنني بالصكوك القانونية الد         

وسيساهم أيضاً يف منع انتهاكات     . اإلنسان وفهمهم اجليد للقيم اليت جتسدها هذه الصكوك       
حقوق اإلنسان على املدى الطويل ويف بناء جمتمع عادل سُيكرِّس فيه احترام كرامـة مجيـع             

  .املواطنني واملساواة بينهم
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   الفقر والبطالة مكافحة  -جيم   

البطالة والفقر باألخص إىل خنق االقتصاد الوطين بسبب تراجع القدرة          يؤدي ارتفاع     -١٤٣
ويساهم أيضاً يف استفحال خماطر االهنيـار       . الشرائية للسكان واالستهالك واإلنتاج الصناعي    

  .وتدعو مجيع املؤشرات االقتصادية فيه إىل توخي احلذر" يتماثل للشفاء"االجتماعي يف بلد 
ك هذه التهديدات، فقد أنشأت وزارة للتـضامن مكلفـة          وألن كوت ديفوار تدر     -١٤٤

وبناًء على اقتراح هذه الوزارة، اعتمدت احلكومـة برناجمـاً وطنيـاً           . برعاية ضحايا احلرب  
وقد أصدرت هذه اخلليـة توصـيات       . ملكافحة الفقر وتقوم خلية حملاربة الفقر مبتابعة تنفيذه       

  .مكنت من اختاذ تدابري اجتماعية للحد من الفقر
وإىل جانب هذا، ومن أجل قبول كوت ديفوار يف نقطة اختاذ القرار يف إطار مبادة                 -١٤٥

البلدان الفقرية املثقلة بالديون، قامت احلكومة باعتماد وتقدمي ورقة الستراتيجية احلـد مـن              
وستساهم التسهيالت والقروض بشروط تيسريية، وآجلة وتدابري ختفيف الدين الـيت           . الفقر

  . الدويل وصندوق النقد الدويل لكوت ديفوار، يف تعزيز برنامج مكافحة الفقرقدمها البنك

  وضع اللمسات األخرية على التعديالت التشريعية  -دال   
وتتعلق حبقـوق األسـرة، وقـانون       . جيري حالياً العديد من التعديالت التشريعية       -١٤٦

. رات بشأن إقامة العـدل    العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وظروف السجن وتعزيز القد       
وسيكون الستكمال هذه التعديالت أثر أكيد على سيادة القانوين وتعزيز حقوق اإلنسان يف             

  .كوت ديفوار

  األولويات واملبادرات وااللتزامات  -خامساً  
يف إطار اإلجراءات املزمعة من أجل رفع التحديات اليت تواجهها كوت ديفـوار يف                -١٤٧

  اإلنسان وتعزيزها، ُينتظر التـصديق يف املـستقبل القريـب علـى            جمال الدفاع عن حقوق     
  :الصكوك التالية

   انعدام اجلنسية؛حاالتاتفاقية ختفيض  •
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •
  لحق باتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           الربوتوكول االختياري امل   •

  ضد املرأة؛



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

27 GE.09-15222 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف              •
  الصراعات املسلحة؛

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل           •
  األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية؛

توكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          الربو •
  والثقافية؛

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            •
  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو          •
  .عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةال

  :ومن املخطط أيضاً اختاذ مبادرات بشأن النقاط التايل  -١٤٨
   على بروتوكول امليثاق األفريقي بشأن املرأة؛التوقيع •
  جعل تشكيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان متماشياً مع مبادئ باريس؛ •
  .كة يف تطبيق القواننيتعزيز قدرات خمتلف فئات اجلهات الفاعلة املشار •

  التعاون الدويل  -سادساً  

  التعاون مع اآلليات  -ألف   

  على املستوى اإلقليمي  -١  
تشارك كوت ديفوار بانتظام يف دورات جلنة حقوق اإلنسان والشعوب وقد قدمت              -١٤٩

وفضالً عن ذلك، صّدقت كوت ديفوار علـى الربوتوكـول          . تقارير يف إطار تنفيذ امليثاق    
 بإنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وقدمت إعالناً بقبول اختـصاص            املتعلق

  .هذه احملكمة بتلقي الشكاوى الواردة من املنظمات غري احلكومية

  على املستوى الدويل  -٢  

  هيئات املعاهدات   )أ(  
وهلـذا  . تنوي كوت ديفوار الوفاء بالتزامها بتقدمي تقارير دورية هليئات املعاهدات           -١٥٠

الغرض، فهي تعتزم إحالة طلب رمسي للمساعدة التقنية من أجل تعزيز قـدرات املـديرين               
  .الوطنيني املكلفني بإعداد التقارير املوجهة إىل هيئات املعاهدات
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وجتري حالياً مشاورات مع الربملان بشأن بعض الصكوك الدولية الـيت مل ُيـصّدق                -١٥١
سبة إلعالنات القبول الثالثة التالية اليت مل تقم كـوت          عليها بعد، وسيكون األمر كذلك بالن     

  :ديفوار بصياغتها بعد
  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛١٤املادة  •

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية       ٢٢املادة   •
 أو الالإنسانية أو املهينة؛

 . من االتفاقية نفسها، اليت تسمح بالشكاوى فيما بني الدول٢١املادة  •

  اإلجراءات اخلاصة  )ب(  
يف إطار التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، متت دعوة العديد من املقررين اخلاصني إىل               -١٥٢

املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخلياً؛ واملقرر        : كوت ديفوار، وهم  
ين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب والتعـصب؛           اخلاص املع 

  .واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري
وكوت ديفوار مستعدة لدراسة أي طلب زيارة آخر يأيت من مكلفـني بواليـات                -١٥٣

  .اإلجراءات اخلاصة

  التعاون التقين  -باء   
إىل العقوبات والقيود املشار إليها أعاله وإىل التقدم الذي ينبغي إحـرازه يف             بالنظر    -١٥٤

  جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار، سيكون دعم اجملتمع الدويل أمراً ال غىن عنـه                
  :ال سيما يف اجملاالت التالية

تعزيز القدرات التقنية من أجل صياغة التقارير لتدارك تأخر كوت ديفوار             -١
   تقدمي التقارير املتعلقة بتنفيذ الصكوك الدولية إىل هيئات املعاهدات؛يف

  دعم تنسيق التشريعات الوطنية مع أحكام الـصكوك الدوليـة املتعلقـة              -٢
  حبقوق اإلنسان؛

تنظيم حلقات دراسية تدريبية لصاحل العناصر الفاعلة يف العدالـة وقـوات              -٣
  األمن، يف جمال حقوق اإلنسان؛

  اد خطة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛دعم إعد  -٤
دعم أنشطة التثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛ ال سيما من أجـل               -٥

  إعداد ونشر وثائق إرشادية باللغات الوطنية الرئيسية؛
  دعم تعزيز سجل األموال املدنية،  -٦
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  تقوية القدرات التشغيلية للوزارة املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان؛  -٧
دعم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان بالنسبة للمنتخبني احملليني والربملانيني            -٨

  واملكلفني بإعداد القوانني؛
  .تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار  -٩

Notes 
1   The following procedure was adopted in preparing this Report: 
 Information and data was gathered and compiled by the national working group 

(EPU) created by ministerial order, comprising representatives of the various 
ministries whose functions include human rights matters; there was a meeting of all 
the partners concerned to exchange information about the work of the EPU, the 
subject matter of the Report and its contents; and a workshop was held to put the 
results together, and was attended by all these partners, national institutions, the 
Human Rights Division of UNOCI and representatives of civil society. The Report 
was then transmitted, following review by the Government, to the Secretariat of the 
Human Rights Council. 

2 However, the ceaseless quest for a solution to the political and military crisis through 
a number of diplomatic initiatives, and the de facto partition of the country, which 
has curbed the reach of State authority over a large portion of the national territory, 
together with the disastrous impact of the crisis on the national economy as a whole, 
have impaired the ability of Côte d’Ivoire to comply with all its national and 
international obligations, and to implement a robust and effective policy for 
protecting human rights and preventing violations. 

3 It is important to bear in mind that there are no refugee camps in Côte d’Ivoire. The 
Government has adopted three strategies for receiving asylum-seekers: voluntary 
repatriation, a return to third countries willing to accept the refugee, and integration 
into local communities. On 30 June 2008 there were 25,875 refugees in Côte d’Ivoire 
who had been integrated into local communities. 

4  When a friendly settlement was being sought of the contentious case arising from the 
dumping of toxic waste in Côte d’Ivoire in August 2007 by the vessel Probo Koala, 
it was in accordance with the “polluter pays” principle that a protocol was signed 
between the Government of Côte d’Ivoire and the Trafigura company. This 
negotiated agreement provided for compensation to the victims, the cleaning up of 
the contaminated sites and environmental follow-up, the latter task being entrusted to 
various national organizations, including the National Bureau of Technical and 
Development Studies (BNETD) and the Ivorian Centre against Pollution (CIAPOL). 

 Article 39 of the Environment Code provides that every significant project likely to 
have an impact on the environment must be the subject of a preliminary 
environmental impact assessment. 

5   According to the available data, the unemployment rate among the economically 
active population, which was 6.4 per cent in 2002, rose to 15.7 per cent in 2008. 
Among young people aged between 15 and 24, who represent the majority of the 
population, the unemployment rate in 2008 was 24.2 per cent. The rate for women is 
19.8 per cent, compared with 12.1 per cent for men. 

6   To remedy this shortcoming, organic laws on the subject of universal sickness 
insurance have been adopted by Parliament since 9 October 2001. The 



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

GE.09-15222 30 

implementation of these plans has been delayed by the effects of the political and 
military crisis. 

7   There are several trade unions or trade union confederations in Côte d’Ivoire which 
workers may join to promote their trade union or occupational rights: 

  (a) The Union of Workers of Côte d’Ivoire (UGTCI); 

  (b) The Confederation of Free Workers of Côte d’Ivoire (Dignité); 

  (c) The Federation of Independent Unions of Côte d’Ivoire (FESACI). 

 In accordance with the laws and regulations in force, failure to comply with the 
procedures, including the notice to be given in the event of a strike, incur sanctions 
for the strikers, including loss of pay for the days not worked. 

8 In spite of these efforts, school attendance is still at a relatively low level, as 
evidenced by the figures for 2008: 

  (a) 56.1 per cent in primary education (58.8 per cent for boys and 53.1 per 
cent for girls); 

  (b) 26.6 per cent in secondary education (30.3 per cent for boys and 22.6 
per cent for girls). 

 Higher and technical education is provided by the public universities of Abidjan-
Cocody, Abobo-Adjamé, Bouaké, Korhogo and Daloa, and by a number of private 
establishments. However, the lack of accommodation on residential campuses, which 
in any case are too few in number, remains acute. 

9  A draft law is in preparation on reproductive health, together with a draft decree to 
permit advertising campaigns about contraceptive methods. 

10 As regards treatment, Côte d’Ivoire has decided to improve access to care facilities 
for persons living with AIDS, including children born to seropositive mothers and 
the mothers themselves; to improve the tracing of HIV among all tuberculosis 
patients; to make antiretroviral drugs free of charge, and to reducing the cost of other 
medicines for treating infectious diseases. 

11 At the international level, Côte d’Ivoire has adopted and implemented the 
recommendations of the international and African conferences in Mexico (1975), 
Copenhagen (1980), Nairobi (1985), Cairo (CIPD, 1994), Beijing (1995), Beijing + 5 
(2000), and Beijing + 10 (2005). 

12 The general census of the population and the habitat in 1998 established the 
proportion of persons with disabilities as 0.55 per cent, of whom 0.29 per cent are 
incapacitated, 0.21 per cent are deaf and dumb, 0.20 per cent have sight impairments 
and 0.16 per cent have other types of disability (leprosy, mental incapacity, etc.). The 
age distribution shows that 0.4 per cent of children under 5 have disabilities, 
compared with 2.7 per cent of those aged over 65. 

13 The findings of a survey published in 2008 by the National Statistics Institute (INS) 
show that over 49 per cent of the Ivorian population are now living below the poverty 
threshold, compared with under 40 per cent in 2002. 

        
 

 


