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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ -نوفمرب /لثاين تشرين ا٣٠جنيف، 

جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة             
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  كوت ديفوار    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومـات الـواردة يف تقـارير هيئـات               
املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمـة          

. دولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الـصلة            من ال 
وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية             

يف التقارير العلنية الـصادرة عـن       عدا تلك الواردة    السامية حلقوق اإلنسان    
لس حقوق  الذي اعتمده جم  العامة  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية      . املفوضية
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات          . اإلنسان

الـدورة  وروعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف         . الواردة يف التقرير  
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخـذت يف         . األوىل هي أربع سنوات   

وملا كان هذا   . تاحة إن كانت ال تزال صاحلة     االعتبار آخر التقارير والوثائق امل    
التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن             
االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عـدم              

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع         /التصديق على معاهدة ما و    
  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  

 
 A/HRC/WG.6/6/CIV/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

18 September 2009 
Arabic 
Original: English/French 



A/HRC/WG.6/6/CIV/2 

GE.09-15749 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
  

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنضمام أو 

  اخلالفة
/ اإلعالنات
  التحفظات

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       اال
 العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٧٣يناير / كانون الثاين٤

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٩٢مارس / آذار٢٦

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول          ١٩٩٢مارس / آذار٢٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل       
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٧مارس / آذار٥

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد         
  املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨

مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب       اتفاقية  
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول          ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨
  ال): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩١فرباير / شباط٤  اتفاقية حقوق الطفل
 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          : املعاهدات األساسية اليت ليست كوت ديفوار طرفاً فيها       

 قـضاء علـى  والربوتوكول االختياري التفاقية ال  ،  ، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         )٣(والثقافية
التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق    والربوتوكول االختياري مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،         

ل األطفـال   ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالالتفاقية حقوق الطفل املتعلق والربوتوكول االختياري،  املسلحةالرتاعاتبإشراك األطفال يف  
التوقيـع  ( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،         يف املواد اإلباحية،  

يـع  واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مج     ،  )٢٠٠٧التوقيع فقط يف    (، والربوتوكول االختياري التفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة        )٢٠٠٧فقط يف   
  .األشخاص من االختفاء القسري

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال  )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٥٤ستثناء اتفاقييت عام    نعم، با   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ١٩٦١و
نعــم، باســتثناء الربوتوكــول   )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 اإلضايف الثالث
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) قافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والث(اتفاقية اليونسكو 
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، كوت ديفوار على التـصديق علـى        ٢٠٠١شجعت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

لطفل املتعلـق بإشـراك     األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا        
، حثت جلنة القضاء على التمييز      ٢٠٠٣ويف عام   . )٨( وتنفيذمها األطفال يف الرتاعات املسلحة   

 ١٤العنصري كوت ديفوار على النظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة              
  .)٩(من االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 مـن  ١ مـن املـادة   ٣إىل الفقرة   القضاء على التمييز العنصري     يف حني تشري جلنة       -٢

 أن إساءة استخدام قانون اجلنسية الـصادر يف         ٢٠٠٣االتفاقية، فإهنا الحظت بقلق يف عام       
. ، لتحقيق غايات سياسية، تسبب يف ممارسـات متييزيـة         ١٩٧٢، بصيغته املعدلة يف     ١٩٦١

  .)١٠(حكام االتفاقيةوأوصت اللجنة بأن ُينفذ قانون اجلنسية وفقاً أل
، الحظت اللجنة بقلق أن تنفيذ قانون األراضـي يف املنـاطق            ٢٠٠٣ويف عام     - ٣

 خلق شعوراً بعدم األمان بني األجانب املنتمني إىل مجاعات إثنية معينة ١٩٩٨الريفية لعام 
الذين كانوا ميتلكون أراضٍ قبل اعتماد هذا القانون وحثت كوت ديفوار على مواصـلة           

ا يف تفسري هذا النص للسكان املعنيني على حنو أفضل وكفالة محايـة احلقـوق               جهوده
  .)١١(املكتسبة بصورة أكرب

 ٤الذي وقع يف    السياسي  ، ذكر األمني العام أن اتفاق واغادوغو        ٢٠٠٧مايو  /ويف أيار   -٤
 والذي يرمي إىل حل األزمة، مل يتطرق إىل موضوع النـهوض حبقـوق              ٢٠٠٧مارس  /آذار

  .)١٢(رصدها وهو موضوع هام للغاية إلعادة احلالة السياسية إىل وضعها الطبيعياإلنسان و

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم   
 ةمونظم (٢٠٠٩أبريل  /ذكر فريق منظومة األمم املتحدة يف كوت ديفوار يف نيسان           -٥

لـيت أنـشئت يف عـام       أن األنظمة األساسية للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ا       ) األمم املتحدة 
، مل تكن لكوت ديفـوار      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨وحىت   .)١٣( ال متتثل ملبادئ باريس    ٢٠٠٥

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز            
ـ        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . )١٤(حقوق اإلنسان ومحاية   ة ، أبلغ األمني العام أن اللجنـة الوطني

يونيه تقريرها السنوي األول وأدرجت فيه توصـياهتا       / حزيران ٢٩حلقوق اإلنسان قدمت يف     
  .)١٥( ملبادئ باريساملوجهة إىل احلكومة بغية تعزيز فعاليتها وإدارهتا الذاتية واستقالهلا وفقاً
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  التدابري السياساتية  -دال   

لربنـامج  ل) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( خطة العمـل     ٢٠٠٥اعتمدت كوت ديفوار يف عام        -٦
   وعينت احلكومـة    .)١٦()٢٠٠٥املستمر منذ عام    (العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       

  .)١٧( املستشار القانوين لوزير التربية كنقطة اتصال للربنامج العاملي٢٠٠٦يوليه / متوز١٨يف 
 اجلهود املبذولة يف إطار خطة العمل       ٢٠٠١وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل يف عام          -٧

تنفذها الدولة ملكافحة ظاهرة االجتار باألطفال، ظلت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العدد             اليت  
الكبري من األطفال ضحايا االجتار ألغراض استغالهلم يف قطاعات الزراعة واملناجم واخلدمـة             

أكتـوبر  /ألمني العام يف تـشرين األول     ذكر ا و. )١٨(يف املنازل وغريها من أشكال االستغالل     
وزارة األسرة واملرأة والشؤون االجتماعية، والشرطة القضائية، واملنظمة الدولية         ن  أ،  ٢٠٠٧

ملكافحة االجتار   برناجماً ٢٠٠٧مايو  /اعتمدت يف أيار  للهجرة، وعدة منظمات وطنية ودولية،      
لتعزيز القدرات الوطنية على التحقيق يف القضايا واالستجابة هلا، وتقدمي احلمايـة القانونيـة              

  .)٢٠(٢٠٠١ كما أوصت بذلك اللجنة يف عام )١٩(للضحايا

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
  

  )٢١(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
  قُدم وُنظر فيه

ــات  ــر مالحظ آخ
  ختامية

رد 
 املتابعة

  
  حالة اإلبالغ

تأخر تقدمي التقارير من اخلامس عـشر إىل            ٢٠٠٣مارس /آذار  ٢٠٠٣   القضاء على التمييز العنصريجلنة
 يالثامن عشر منذ عام   التقرير  السابع عشر و  

   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٦
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

   واالجتماعية والثقافية
 إىل الثالـث    تأخر تقدمي التقارير من األويل      -    

   على التوايل٢٠٠٤ و١٩٩٩ و١٩٩٤ منذ
   ١٩٩٣ منذ تأخر تقدمي التقرير األويل  -      قوق اإلنساناللجنة املعنية حب

املعنية بالقضاء علـى التمييـز      اللجنة  
  ضد املرأة

 إىل الثالـث    تأخر تقدمي التقارير من األويل      -    
   على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠١ و١٩٩٧منذ 

 إىل الثالـث    قدمي التقارير من األويل   تأخر ت   -      التعذيبمناهضة جلنة 
   على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠١ و١٩٩٧منذ 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل الرابع منذ          -  ٢٠٠١يونيه /حزيران  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٣ و١٩٩٨
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة
تقارير املتعلقة بآخر   آخر الزيارات أو ال   

  البعثات
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            زيارة  

 وزيارة ؛)٢٢()٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢١ إىل ٩من (األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
 ٥ينـاير إىل    / كانون الثاين  ٢٨من  (املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري         

 وزيارة ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمـشردين          ؛)٢٣()٢٠٠٤فرباير  /شباط
باآلثار املقرر اخلاص املعين    وزيارة  ؛  )٢٤()٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ١٧من   (داخلياً

علـى  مـشروعة   لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غريالضارة 
  )٢٥().٢٠٠٨أغسطس / آب٨ إىل ٣من  (التمتع حبقوق اإلنسان

زيارة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  .أو الالإنسانية أو املهينة

الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق      
  عليها بعد

سألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقـة ممارسـة حـق          زيارة الفريق العامل املعين مب    
  .الشعوب يف تقرير املصري

 عن عميق امتنانه للحكومة عرب ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٢٦(على دعوهتا وتنظيمها اجلزء الرمسي من البعثة يف مهلة قصرية جداً

  -   بعة الزياراتمتا
 اتالــردود علــى رســائل االدعــاء

  والنداءات العاجلة
 وامرأة واحدة    رجالً ١١ و ،ص عدة فئات، منها جمموعات معينة     خت بالغات   ٧ تأرسل

وهو ما ميثل رداً على ردت احلكومة على ثالثة بالغات و. خالل الفترة قيد االستعراض   
  . يف املائة من البالغات املرسلة٣٣ما نسبته 

لردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     ا
  )٢٧(مواضيعية

اليـات اإلجـراءات   املكلفـون بو  أرسـلها   اسـتبياناً ١٥مل ترد كوت ديفوار على      
  .، ضمن املهل احملددة)٢٨(اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
عملية ) ٢٠٠٤(١٥٢٨ مبوجب قراره رقم  ٢٠٠٤فرباير  /أنشأ جملس األمن يف شباط      -٨

وهتدف والية العملية املتعلقة حبقوق اإلنسان كما عـدهلا         . األمم املتحدة يف كوت ديفـوار    
، إىل اإلسهام يف تعزيز حقوق اإلنسان يف كـوت          )٢٠٠٥(١٦٠٩راره رقم   قجملس األمن ب  

ديفوار ومحايتها، مع إيالء اهتمام خاص للعنف ضد األطفال والنساء، ورصـد انتـهاكات              
نسان واملساعدة على التحقيق فيها من أجل وضع حد لظـاهرة اإلفـالت مـن               حقوق اإل 

بصورة منتظمة على ) ٢٠٠٤(١٥٧٢ بالقرار العقاب، وإطالع جلنة جملس األمن املنشأة عمالً
حلقوق اإلنسان، عناصـر    السامية  فوضية  املوتدعم  . )٢٩(ما جيد من تطورات يف هذا الصدد      
تحدة يف كوت ديفـوار اليت أسندت إليها مهمة التدريب         حقوق اإلنسان يف عملية األمم امل     

والدعوة وإذكاء الوعي واملساعدة التقنية ملعاجلة التحديات الرئيسية الـيت تواجـه حقـوق              
وبالتايل فإن عناصر حقوق   . )٣٠(اإلنسان ومنها اإلفالت من العقاب وحقوق النساء واألطفال       

ـ        حالـة   على سبيل املثـال      وار رصدت يومياً  اإلنسان يف عملية األمم املتحدة يف كوت ديف
ويف . )٣٠(حتقيق خاصة يف دعاوى انتهاك حقوق اإلنسان      اضطلعت مبهمات   حقوق اإلنسان و  

، أفاد األمني العام أن عملية األمم املتحدة ستواصل رصد انتهاكات ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
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 الراميـة إىل إهنـاء حالـة    حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، وذلك هبدف املساعدة يف اجلهود     
اإلفالت من العقاب، مع التركيز بوجه خاص على العنف ضـد النـساء واألطفـال، وأي                

  .)٣٢(حوادث تؤثر يف أمن العملية االنتخابية
املـساعدة  تقـدمي   أيضاًويتيح العنصر املعين حبقوق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة            -٩

وينفذ أنشطة تدريبيـة وتثقيفيـة       )٣٣(نية حلقوق اإلنسان  إىل اللجنة الوط  الفين  التقنية والدعم   
ولني احلكـوميني   ؤإنفـاذ القـانون واملـس     املكلفني ب خاصة  تشمل  لفائدة عده فئات    كثرية  

حقوق تعميم  ويعمل مع وزارة التربية الوطنية على       . )٣٤(واملدرسني والطالب واجملتمع املدين   
ريب واملساعدة التقنية وتوفريها لفائدة نوادي      درسية ووضع برامج التد   اإلنسان يف املناهج امل   

 أن عملية األمم املتحـدة      أيضاًوذكر األمني العام    . )٣٥(حقوق اإلنسان يف املدارس واملعاهد    
كثفت من أنشطتها الدعوية مع أطراف الرتاع إلحراز تقدم حنو اعتماد خطة عمل وطنيـة               

ق اإلنسان يف عملية األمم املتحدة      وواصل موظفو حقو  . )٣٦(لألطفال يف حالة الرتاع املسلح    
  .)٣٧(يف كوت ديفوار تقدمي املساعدة لضحايا العنف، بالتعاون مع شركاء خارجيني

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
لعنف أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء املعلومات املتعلقة بـا     -١٠

مقابر مجاعية يف شىت أقاليم البلد، أدى إىل العثور على   العنصري واملتسم بكره األجانب الذي      
نع تكرار مثل هذا العنف ومعاقبة األشخاص       ملوشجعت كوت ديفوار على مواصلة جهودها       

ويف نفس الوقت، رحبت اللجنة بالتزام احلكومـة مبالحقـة أي           . )٣٨(املسؤولني عن ارتكابه  
وأشـارت  . )٣٩( وسائل اإلعالم تقوم بالتحريض على الكراهية أو التمييز العنصري        وسيلة من 

 إىل إصدار رئيس اجلمهورية القانون املؤرخ يف        ٢٠٠٩أبريل  /منظومة األمم املتحدة يف نيسان    
املتعلق حبظر العنصرية وكره األجانب والقبلية والتمييـز العنـصري          و ٢٠٠٨أغسطس  /آب

يات املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري أثناء الزيارة            بإحدى توص  والديين عمالً 
  .)٤٠(٢٠٠٤اليت قام هبا يف عام 

إال   بأن التمييز حمظور مبوجب الدستور،       ويف حني أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً        -١١
 قلق يساورها إزاء ممارسة التمييز ضد األطفال غري املـواطنني        عن   ٢٠٠١أهنا أعربت يف عام     

واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية واألطفال مـن األقليـات          ذوي اإلعاقة   واألطفال  
 وباإلضافة إىل ذلك، ساور اللجنة القلق إزاء التفـاوت       .اإلثنية، واألطفال املسلمني والفتيات   

وأوصت اللجنة، يف مجلة مـا      . )٤١(يف متتع بعض اجلماعات املستضعفة من األطفال باحلقوق       
 متضافرة على مجيع املستويات للتصدي للتمييـز،         أن تبذل كوت ديفوار جهوداً     أوصت به، 

من خالل استعراض وإعادة توجيه السياسات العامة، مبا يف ذلك زيادة خمصصات امليزانيـة              
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شاملة ملنـع   وللربامج اليت تستهدف مساعدة أضعف الفئات؛ وتنظيم محالت إعالمية عامة           
  .)٤٢(يف إطار التعاون الدويل إذا لزم األمرومكافحة مجيع أشكال التمييز، 

   يف احلياة واحلرية واألمنلفردحق ا  -٢  
 أن عناصر القوات اجلديدة ارتكبت      ٢٠٠٩يناير  /ذكر األمني العام يف كانون الثاين       -١٢

انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف حق العناصر اليت ُسّرحت يف كل من فـافوا وسـيغيال             
ـ اسـتخدام   استمرار   عن   ٢٠٠٩أبريل  /وأبلغ يف نيسان  . )٤٣(وكورهوغو وبواكي   نيوظفامل

وأشار إىل أنه مت اإلبالغ عن حـوادث         )٤٤(ضد املدنيني املفرطة  إنفاذ القانون القوة    املكلفني ب 
  .)٤٥(" اجلديدةاتلقوا"عديدة مشلت التعذيب واملعاملة السيئة يف املناطق اليت تسيطر عليها 

 اجلديدة بتنفيذ   ات أشار األمني العام إىل التزام القو      ٢٠٠٧ أكتوبر/ويف تشرين األول    -١٣
 عن قراره   ٢٠٠٩يوليه  / وأعلن يف متوز   ،)٤٦(خطة العمل لوضع حد الستخدام األطفال اجلنود      

برفع القوات اجلديدة وامليليشيات املوالية للحكومة من قائمة أطراف الرتاع املسلح اليت تقوم             
 أنه مل يتم التوصل إىل أدلة       ٢٠٠٩مارس  /وأبلغ يف آذار  . )٤٧(خدامهمبتجنيد األطفال أو است   

موثّقة على استخدام القوات أو اجلماعات املسلحة لألطفال اجلنود يف الفترة املمتـدة بـني               
  .)٤٨(٢٠٠٨ديسمرب / وكانون األول٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 يف  ٢١ إىل أن    ٢٠٠٩ يف عام    )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     وأشارت    -١٤

 سنة يتعرضون للعقوبـة البدنيـة       ١٤ و سنتنياملائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني        
أن إخـضاع   الكبار املسؤولني عن األطفال      يف املائة من األمهات أو       ٣٩القاسية بينما يعترب    

ضد األطفال مع العنف    ملرتيل  ويتطابق العنف ا  . األطفال للعقاب البدين أمر ضروري لتربيتهم     
  .)٤٩(القائم على نوع اجلنس واملقبول اجتماعياًرتيل امل

 ٢٠٠٩ينـاير   /لثاينوفيما يتعلق بالعنف اجلنسي عامة، دعا األمني العام يف كانون ا            -١٥
كافة األطراف اإليفوارية إىل اختاذ التدابري املناسبة لالمتناع عن ارتكاب مجيع أشكال العنف             

، إن ٢٠٠٩أبريل /وقال األمني العام يف نيسان. )٥٠(هااجلنسي ومنع وقوعها ومحاية املدنيني من   
العنف ضد النساء والفتيات ال يزال مدعاة للقلق البالغ، ال سيما يف اجلزء الغريب من البلد ويف         

 أن غالبية مرتكيب أعمال العنف ضد النساء أفلتوا من العقاب يف مجيع              مالحظاً ،منطقة فافوا 
 )٥١(ذه املسألة على النحو املالئمالتصدي هلنظام القضائي يف أحناء البلد بسبب الفساد وفشل ال    

وقال إن ظاهرة اإلفـالت      .)٥٢(وبسبب األعراف التقليدية والثقافية املقبولة على نطاق واسع       
وأضاف . )٢٩(من العقاب السائدة متصلة على وجه اخلصوص باجلرائم املرتكبة ضد األطفال          

 ١٩يف   "لقـوى اجلديـدة   ا" ترحب خبطة عمل عرضتها      األمني العام أن عملية األمم املتحدة     
مبحاربة العنف اجلنسي يف املناطق الواقعـة حتـت         فيها  ، والتزمت   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

ليشيات يف غرب البلد عن رغبتـها يف        يويف الوقت ذاته، أعربت جمموعات من امل      . سيطرهتا
 عـن   ٢٠٠٩يوليه  /مني العام يف متوز   وأبلغ األ . )٥٤(املشاركة يف جهود حماربة العنف اجلنسي     
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استمرار اجتاه مثري للقلق حنو ارتكاب جرائم االختطاف واالغتصاب والعنف ضد الفتيـات             
والنساء، ال سيما يف غرب البلد ومشاله حيث وردت أنباء عن قيام أشخاص جمهويل اهلويـة                

ة مـع احلكومـة      أن املشاورات جاري   أيضاًاألمني العام   ذكر  و. )٥٥(باغتصاب أطفال صغار  
  .)٥٦(وغريها من اجلهات املعنية الستكمال خطة عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنسي

عن القلق إزاء حاالت االعتداء، مبـا يف      ٢٠٠١يف عام   وأعربت جلنة حقوق الطفل       -١٦
ذلك االعتداء اجلنسي، على األطفال وإمهاهلم وألنه مل ُيبذل ما يكفي من اجلهـود حلمايـة                

إليـذاء  ساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ارتفاع مستوى العنف املـرتيل وا           كما  . الطفل
تسرب من املـدارس االبتدائيـة      المعدل  ارتفاع  اجلنسي للفتيات يف املدارس الذي أدى إىل        

وباإلضافة إىل ذلك، ساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر موارد مالية وبشرية مناسبة، . والثانوية
 املدربني تدريباً مناسباً من أجـل منـع ومكافحـة اإليـذاء البـدين               وعدم توافر العاملني  

وأوصت اللجنة أن تعتمد احلكومة تدابري وسياسات فعالة يف هذا الصدد وأن            . )٥٧(واجلنسي
تسهم يف تغيري املواقف؛ كما أوصت بأن يتم على النحو الواجب التحقيق يف حاالت العنف               

إيالء االعتبـار الواجـب     ها مع   رس وأن ُيعاقب مرتكبو   املرتيل واالستغالل اجلنسي يف املدا    
  .)٥٨(حلقوق األطفال الشهود والضحايا؛ وأوصت باختاذ تدابري ملنع جترمي الضحايا ووصمهم

 أن العنف اجلنسي ضد األطفال ال يـزال         ٢٠٠٩يوليه  /األمني العام يف متوز   ذكر  و  -١٧
فيها إنفاذ القانون حيث يرتبط حدوث      ف  ضع يف أحناء البلد، ال سيما يف املناطق اليت ي         سائداً

  .)٥٩(أغلب تلك االنتهاكات بوقوع حوادث إجرامية خطرية
 باعتماد قانون جديـد يف      ٢٠٠١ة حقوق الطفل يف عام      ـت جلن ـويف حني رحب    -١٨
، إال أن القلق ساور اللجنة إزاء       )١٩٩٨( بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       ١٩٩٨عام  

وطالبت مبواصلة اجلهود إلهناء هذه املمارسة، مـن         )٦٠(نتشار هلذه املمارسة  الطابع الواسع اال  
خالل عدة وسائل، من بينها إنفاذ القانون وتنفيذ برامج توعية للسكان باآلثار الضارة هلـذه             

   بأن تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث       ٢٠٠٩ يف   وأحاطت اليونيسيف علماً  . )٦١(املمارسة
، أبلغ األمني العام عـن تنظـيم        ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . )٦٢(ت ديفوار  يف كو  ال يزال سائداً  

مائدة مستديرة حول تشويه األعضاء التناسلية      اجتماع  عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار       
وحبث املشاركون يف هذه املائـدة      . لإلناث إثر تنظيم سلسلة من دورات التوعية يف املدارس        

جلهات املعنية احمللية اآلثار القانونية واالجتماعيـة والـصحية         املستديرة مع ممثلي احلكومة وا    
  .)٦٣(املترتبة على هذه املمارسة

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ظـروف احتجـاز            ٢٠٠١ويف عام     - ١٩
األطفال البالغة السوء اليت تعترب يف حاالت كثرية مبثابة معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة                

وحثت اللجنة كوت ديفوار علـى      . )٦٤(من االتفاقية ) أ(٣٧ املوضح يف املادة     على النحو 
اختاذ التدابري الالزمة لتحسني ظروف احتجاز األطفال يف السجون وضمان أن يتم علـى              
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احلاالت اليت تنطوي على ممارسة العنـف ضـد         كل حالة من    النحو الواجب التحقيق يف     
  .)٦٥(يذائهماألطفال أو إ

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف تعليقاهتا يف إطار            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠
بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، إىل ادعاءات تتعلق        ) ١٨٢رقم  (اتفاقية منظمة العمل الدولية     

 وإىل ممارسة واسعة النطـاق تتعلـق بإجبـار العمـال            باالجتار باألطفال الستغالهلم اقتصادياً   
. )٦٦()وخاصة مزارع الكاكـاو    (يف املزارع عنوة  ن ضمنهم األطفال على العمل      املهاجرين وم 

، بأن كوت ديفوار هي إحدى الوجهات الرئيسية لالجتـار          ٢٠٠٩وأفادت اليونيسيف يف عام     
. )٦٧(املنطقـة  يف  ملا تتمتع به من قاعدة اقتصادية قويـة نـسبياً       نظراً غرب أفريقيا باألطفال يف   

 إىل أن احلكومة شرعت يف جمال محاية        ،٢٠٠٩أبريل  /املتحدة يف نيسان  وأشارت منظومة األمم    
ظر االجتار بالبشر وأسوأ أشـكال عمـل        حي) ٢٠٠٦(الطفولة يف وضع مشروع أويل لقانون       

  .)٦٨( نشر قرار حيدد قائمة األعمال اخلطرية بالنسبة إىل األطفال٢٠٠٥ويف عام . األطفال

   وسيادة القانونمن العقابقامة العدل، مبا يشمل اإلفالت إ  -٣  
 باجلهود املبذولة يف هذا امليدان،      ٢٠٠١سلمت جلنة حقوق الطفل يف عام       يف حني     -٢١

زاء حمدودية التقدم احملرز يف إنـشاء نظـام عملـي لقـضاء             القلق ما زال يساورها إ    إال أن   
 والحظت اليونيـسيف  . )٦٩( وأوصت باختاذ خطوات إضافية إلصالح هذا النظام       ،األحداث

مثانية سجون فقـط   هناك   يف البلد،     سجناً ٢٢، أن من بني السجون البالغ عددها        ٢٠٠٩يف  
من الذكور وأبلغت أن السجينات القاصرات حيتجزن       قسماً خاصاً للسجناء القّصر     ختصص  

وأشارت إىل أنه ال ختصص أية ميزانية للغذاء والرعاية الصحية . رفقة السجينات البالغاتب آلياً
وال توجد أية إدارة خاصة بقضاء األحداث باستثناء اإلدارة املوجودة          احلجز  ر يف   ّصلفائدة الق 
  .)٧٠(يف أبيدجان

 حلقوق اإلنسان عن القلق إزاء      ة السامي ة، أعربت نائبة املفوض   ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار   -٢٢
اق  الذي يبدو أنه ال ميتثل بالكامل إىل أحكام العفو الواردة يف اتف            ٢٠٠٧مرسوم العفو لعام    

وذكّرت بأنه ال ميكن إصدار عفو عن جرائم        . ٢٠٠٣واغادوغو السياسي وقانون العفو لعام      
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان يف إطـار              

 وشجعت احلكومة على تعديل مرسوم العفو الصادر يف         ،مكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب    
  .)٧١(ق مع املعايري الدولية مبا يتف٢٠٠٧عام 
 اجلديدة جلأت   ات أن عناصر القو   ٢٠٠٨أكتوبر  /وأبلغ األمني العام يف تشرين األول       -٢٣

يف كثري من األحيان إىل ابتزاز األموال من الضحايا وأفراد عائالهتم إلطالق سراح أشخاص              
 مت اإلبـالغ عـن     أنه ٢٠٠٩أبريل  /وأفاد باإلضافة إىل ذلك يف نيسان     . )٧٢(ياًحمتجزين تعسف 

تعدد حاالت االحتجاز التعسفي واالعتقال غري القانوين يف املناطق الواقعة حتـت سـيطرة              
  .)٧٣(اجلديدةات القو
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املوظفني املكلفني  ، ذكر األمني العام أن فشل        أيضاً ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٢٤
ديد هويتـهم تـسبب يف      إنفاذ القانون يف إلقاء القبض على مرتكيب هذه االنتهاكات أو حت          ب

، مما أدى إىل صدامات طائفية      ازدياد هشاشة العالقات داخل اجملتمعات احمللية املختلطة عرقياً       
، أدىل األمني العـام   ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . )٧٤(متيزت هبجمات وهجمات مضادة انتقامية    

ار اإلفالت مـن    مبالحظات مماثلة فيما يتعلق بشمال البلد حيث بقيت احلالة مطبوعة باستمر          
مبا يف ذلك عدم كفاية قـوات الـشرطة    ،  )٧٥( لغياب نظام عدالة يؤدي مهمته     العقاب، نظراً 

وذكر . )٧٦(جتهيز مباين احملاكم أو تأمينها، واحلاجة إىل إصالح مباين احملاكم         والدرك، وسوء   
   ، أن عدم التقدم يف إعادة نشر الشرطة القضائية وضـباط الـسجون            ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز 

. )٧٧( على اجلهود املبذولة إلعادة بسط سيادة القانون يف مجيع أحناء البلـد            ال يزال يؤثر سلباً   
وشدد على أنه مل يتحقق تقدم يذكر يف اجلهود املستمرة اليت تبذهلا عملية األمم املتحـدة يف                 

ة كوت ديفوار ملنع اإلفالت من العقاب والعنف ضد الفتيات والنساء ومعاجلتهما وذلك لعد            
  .)٧٨(إعادة نشر هذه القوات بطريقة فّعالةأسباب منها، حاالت التأخر يف 

 عن أعمال عنف ارتكبها أعضاء احتاد       أيضاً ٢٠٠٩يوليه  /وأبلغ األمني العام يف متوز      -٢٥
الطلبة والدارسني يف كوت ديفوار وغريه من اجملموعات الطالبية والـيت أدت إىل حـاالت               

 عـن تـدمري     بت يف موت وجرح العديد من األشخاص فضالً       تعطيل يف قطاع التعليم وتسب    
  .)٧٩(دون عقابمتر  ما وذكر أن مثل تلك االنتهاكات كثرياً. ممتلكات حكومية وخاصة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
يف الـسن   االخـتالف   ، عن قلقها إزاء     ٢٠٠١أعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٢٦

وأوصت بأن تعيد كوت     )٨٠() عاماً ١٨(واإلناث  )  عاماً ٢٠( لزواج الذكور    القانونية الدنيا 
  .)٨١(ديفوار النظر يف تشريعاهتا يف هذا الصدد

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  - ٥  
ني االنتخابات  لتمييز العنصري بقلق أن إساءة تفسري قوان      االحظت جلنة القضاء على       -٢٧

والدينية، وأوصت بإعادة النظر يف هذه القـوانني يف         العرقية  أدت إىل توترات بني اجلماعات      
  .)٨٢(ضوء أحكام االتفاقية املتعلقة حبق مجيع املواطنني يف املشاركة يف احلياة السياسية للبلد

سلطة اهليئات   كل  شار األمني العام إىل القلق إزاء تآ      ، أ ٢٠٠٨يناير  /لثاينويف كانون ا    -٢٨
ـ . )٨٣(السياسية التنظيمية اليت ترصد تغطية وسائط اإلعالم ألنشطة األحزاب          لرغم مـن   اوب

بشأن تغطية وسـائط اإلعـالم لالنتخابـات         ٢٠٠٨مايو  /يف أيار اعتماد مبادئ توجيهية    
عالنات عن حرية اخلطاب السياسي وحرية التعبري يف وسائط اإلعالم ومنع اخلطاب الذي اإلو
 ئط مـن وسـا     أن عدداً  ٢٠٠٩يوليه  /، الحظ األمني العام يف متوز     )٨٤(ض على الكراهية  حي

السياسية من قبل   اجلماعات  واصل بث بيانات استفزازية وأن تغطية أنشطة        ياإلعالم اخلاص   
وعقدت عملية األمـم    .  اإلعالم السمعية البصرية التابعة للدولة ال تزال غري متوازنة         طوسائ
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 اإلعالم من أجل    ط مع املؤسسات اإليفوارية الرئيسية املكلفة مبراقبة وسائ       املتحدة مشاورات 
  .)٨٥(املبكرواملنع إرساء آلية لإلنذار 

 /وكذلك يف كانون الثاين    )٨٦(٢٠٠٨أكتوبر  /وأبلغ األمني العام يف تشرين األول       - ٢٩
 ،ديد هوية السكان وتسجيل النـاخبني     تعطيل لعمليات حت  ، عن حاالت    )٨٧(٢٠٠٩يناير  

وأفاد بأن بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار، وضعت بالتشاور مع قادة قوات الـدفاع               
 أنـه مت    ٢٠٠٩يوليه  /وذكر يف متوز  . )٨٨(جلديدة، خطة أمنية لالنتخابات   القوات ا واألمن و 

 مليون من أبناء كوت ديفوار وتسجيلهم كناخبني يف أحناء          ٦,٤حتديد هوية ما يقرب من      
املشاكل املالية والتأخريات التقنية وأن عمليات حتديـد هويـة الـسكان            البلد بالرغم من    

مع أن األرقـام الرمسيـة       )٨٩(يونيه/ حزيران ٣٠ يف   وتسجيل الناخبني قد استكملت رمسياً    
 أنه متفائـل  أيضاًوذكر . ٢٠٠٩يوليه /األول من متوزحىت املوحدة والنهائية مل تصدر بعد  

سياق ألن األطراف اإليفوارية أكدت من جديد على التزامها وأضفت صبغة رمسية عليه يف      
 ماركوسـي   - وأن كافة األطراف املوقعة على اتفاق ليناس         ،٢٠٠٥مفاوضات بريتوريا لعام    

حيق هلا الترشح لالنتخابات الرئاسية وهو أمر هام بالنسبة إىل مـصداقية            ) ٢٠٠٣(للسالم  
  .)٩٠(ية االنتخابية وشفافيتهاالعمل
، رحب جملس األمن بالبالغ الصادر عن اإلطار التـشاوري          ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٣٠

 لالنتخابات يفضي إىل إجراء      شامالً  زمنياً الدائم التفاق واغادوغو السياسي الذي قدم إطاراً      
 ٢٠٠٩نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٩اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف كوت ديفوار يوم          

وشدد على أن الطريقة اليت سينفذ هبا ستعرب عن مدى االلتزام السياسي للجهات الـسياسية               
يوليه /ويف متوز . )٩١(اإليفوارية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعلنية وشفافة يف جو من األمان          

ئاسـية  ، حث األمني العام األطراف اإليفورية على احترام تـاريخ االنتخابـات الر            ٢٠٠٩
  .)٩٢(وضمان إجراء انتخابات علنية وحرة وشفافة

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
، عـن قلقهـا إزاء      ٢٠٠٧أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -٣١

سي يف  وال سيما إزاء الوضع السيا    ) ٨٧رقم  (تطبيق اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم        
  .)٩٣( واالمتثال لالتفاقات اجلماعيةيةقوق النقاباحل دون أدىن شك على البلد الذي يؤثر سلباً

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 أن الرتاعات املتكررة يف مشال البلد بـني         ٢٠٠٩يوليه  /أفاد األمني العام يف متوز      - ٣٢

ف املاشية للمحاصيل، هتدد التماسك االجتمـاعي يف        املزارعني ومريب املاشية بسبب إتال    
  .)٩٤(عدة قرى

واصـل  ي، أن ارتفاع تكاليف احليـاة       ٢٠٠٩اليونيسيف يف عام    منظمة  والحظت    -٣٣
النفاسية ما زالت تشكل قلقاً بالغاً      صحة  ال أن   أيضاًوأفادت  . )٩٥(التأثري على ظروف املعيشة   
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األساس إىل عدم كفاية اخلدمات الصحية وانعدام       بد  ووأن ارتفاع معدل الوفيات النفاسية يع     
  .)٩٦(االستفادة منها أثناء فترة احلمل

، أن اإلضرابات اليت سادت يف العديد من      ٢٠٠٩أبريل  /وذكر األمني العام يف نيسان      -٣٤
فروع اخلدمات العامة، مبا يف ذلك التعليم واإلدارة املدنية واخلدمات الصحية قوضت فعالية             

  .)٩٧(الدولة وتقدمي اخلدمات األساسيةأداء إدارة 
 وفقـاً  بأنه   ، أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً        ٢٠٠٩ويف عام     -٣٥

برنامج األمـم   اليت شارك يف إصدارها     للمعلومات الورادة يف صحيفة وقائع االنتشار الوبائي        
يدز ومنظمة الصحة العاملية، بلغ عدد      اإل/فريوس نقص املناعة البشرية   املتحدة املشترك املعين ب   

والحظت .  يتيم٣١٠ ٠٠٠اإليدز ما يقرب من /الفريوساليتامى يف كوت ديفوار جراء وباء 
أشكال خلطر ممارسة أسوأ    اللجنة أن وباء اإليدز يؤثر على اليتامى املعرضني أكثر من غريهم            

  .)٩٨(عمل األطفال
ار املقرر اخلاص املعين بالنفايات الـسمية       ، أش ٢٠٠٨وخالل زيارته الرمسية يف عام        -٣٦

.  نقطة موزعة على سبعة مواقع يف أبيدجان وضواحيها        ١٨إىل أن النفايات السمية تلقى يف       
، مل جير تطهري تلك املواقع وهي هتدد باستمرار حياة وصحة عشرات         وبعد مرور سنتني تقريباً   

وأما القـضية األخـرى     . بيدجاناآلالف من السكان على اختالف طبقاهتم االجتماعية يف أ        
فقد حاولت احلكومة اختاذ خطوات لتسجيل الضحايا؛ وتلقى        . املثرية للقلق فتتعلق بالتعويض   

بيد أنه يـتعني القيـام      .  يف بداية األزمة   كل من سجل يف املراكز الصحية العالج الطيب جماناً        
  .)٩٩(باملزيد حبسب املقرر اخلاص

غ فريق اخلرباء اخلاص بكوت ديفوار الـذي أنـشئ          ، أبل ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   -٣٧
أن ميليشيات شبه خاصة يف     ) ٢٠٠٥(١٥٨٤و) ٢٠٠٤(١٥٧٢  جملس األمن  مبوجب قراري 

نشطة التجارية ألانتزاع إتاوات من امشال البلد، حتتفظ بسيطرهتا على املوارد الطبيعية وتواصل  
  .)١٠٠(احمللية والسكان املدنيني

  احلق يف التعليم  -٩  
 ٤٥، اعتمادا على اإلحصاءات األخرية أن       ٢٠٠٩اليونيسيف يف عام    منظمة  أفادت    -٣٨

 وأن التفاوت بـني املنـاطق       ،يف املائة من األطفال يف سن الدراسة ال يترددون على املدارس          
 يف املائة والتفاوت بني الفئـات       ٣٣ويف املائة    ٥٢الريفية واملناطق احلضرية يبلغ على التوايل       

ويف حال استمر هـذا االجتـاه، شـددت         .  يف املائة  ١٩ويف املائة    ٦٥ الفقرية   الفقرية وغري 
اليونيسيف على أن كوت ديفوار لن تتمكن من حتقيق اهلدف املتمثـل يف تـوفري التعلـيم                 

وذكرت جلنة اخلـرباء التابعـة      . )١٠١(٢٠١٥حبلول العام   للجميع  اإللزامي االبتدائي الشامل    
بني اجلنـسني يف التعلـيم      حيتمل أال حيقق التكافؤ     ، أن البلد    ٢٠٠٩ملنظمة العمل الدولية يف     

  .)١٠٢(٢٠١٥االبتدائي والثانوي حبلول 
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، أفاد األمني العام أن تكرار اإلضرابات اليت تنظمها نقابـة           ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   - ٣٩
مـارس  /ويف آذار. )١٠٣(املدرسني يعرض متتع الطالب الكامل حبقهم يف التعلـيم للخطـر         

تلك اإلضرابات ومنها اإلضرابات اليت وقعـت يف        ذكر أن   سبق لألمني العام أن     ،  ٢٠٠٧
يف ، قد أدت إىل انتكاسـة       ٢٠٠٧ر  ـيناي/ون الثاين ـكان/٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
  .)١٠٤(قطاع التعليم

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٠  
 يف تقريره الصادر يف     الحظ ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً          -٤٠
، أن كوت ديفوار وإن كانت ال تواجه أزمة إنسانية فإهنا تشهد صعوبة يف محاية               ٢٠٠٦عام  

 مفوضية األمم املتحـدة    أيضاً، وهو ما سلطت عليه الضوء       حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً   
ه، الحظ مع    ويف حني قّدر ممثل األمني العام أن احلكومة تشاركه قلق          .)١٠٥(لشؤون الالجئني 

وعالوة على  . ذلك أن األزمة انطلقت من عدم كفاية االستجابة الحتياجات املشردين داخلياً          
 وقّدر ممثل األمني    .م أعاقه نقص املعرفة حبقوقه    ذلك، فإن الدفاع عن مصاحل املشردين داخلياً      

يتـراوح بـني      إىل املعلومات اليت تلقاها، أن عدد األشخاص املشردين داخلياً         العام، استناداً 
وتعـيش األغلبيـة    .  ومليون نسمة، يعيش عدد حمدود منهم فقط يف خميمـات          ٥٠٠ ٠٠٠

 مع أسر مضيفة، مما يدل على روح التـضامن لـدى            - يف املائة    ٩٨ حنو   -الساحقة منهم   
 من صعوبة تعـرف الـسلطات علـى         أيضاًبيد أن هذا االندماج يزيد      . يفواريإلالشعب ا 

 حالـة   ومما يقلق ممثل األمني العام كـثرياً      . عدة اليت حيتاجون إليها   املشردين وإمدادهم باملسا  
  .)١٠٦( وتعرضهم لالبتزاز والفساد املشردون داخلياًايعيش فيهيت العوز ال

 احلكومة استراتيجية شاملة وخطة عمل مفصلة       ضع ممثل األمني العام، بأن ت     ىوأوص  -٤١
 ممثل األمني   ىيف سياق العملية االنتخابية، أوص    و. ملعاجلة املشاكل اليت تواجه املشردين داخلياً     

ويـتعني  .  دون متييـز   باختاذ التدابري الالزمة لضمان املشاركة الكاملة للمشردين داخلياً       .العام
كما أوصي القوات  . اختاذ التدابري الالزمة لتيسري عودة من يرغبون يف العودة، يف أمن وكرامة           

 بيئة تسمح بعودة األشخاص املشردين إىل املناطق اخلاضعة اجلديدة باختاذ التدابري الالزمة خللق 
  .)١٠٧(لسيطرهتا، وتسمح بوجه خاص، برد املمتلكات

طائفية بـني   مصادمات  ، أبلغ األمني العام عن وقوع       ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٤٢
ممـا  األراضي   العائدين واجملتمعات احمللية يف أحناء البلد بشأن مسائل متصلة ب          املشردين داخلياً 

، أن العنف الطائفي الـذي      ٢٠٠٩يوليه  /وذكر يف متوز  . )١٠٨(أدى إىل وقوع خسائر بشرية    
سيما يف اجلزء     من غري السكان احملليني ال     أججه رفض السكان احملليني عودة املشردين داخلياً      

  .)١٠٩(الغريب من البلد، يهدد التماسك االجتماعي يف العديد من القرى
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  ازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقاتاإلجن  -ثالثاً   
على تشكل  ، أن مسألة إعادة التوحيد ستظل       ٢٠٠٩يوليه  /ن األمني العام يف متوز    بّي  -٤٣

 أن استقرار كوت ديفوار على املدى أيضاًوأفاد .  بعد إجراء االنتخابات  رئيسياً األرجح حتدياً 
انتخابـات تـشرين    اإليفواريـة قبـل     كذلك على قدرة األحزاب والقيادة      الطويل يعتمد   

وأضاف . نوفمرب وبعدها، على معاجلة القضايا اليت متثل أساس األزمة يف كوت ديفوار           /الثاين
أن إدخال إصالحات على قطاع األمن يعد مسألة رئيسية أخرى تقتضي التطرق إليها مـن               

ستساعد األطـراف   ها،  ، وفقاً لواليت  أجل إرساء سالم دائم يف البلد وأن عملية األمم املتحدة         
إصالح القطاع األمين ووضع حد لظـاهرة       يف   اإليفوارية يف جهودها الرامية إىل املضي قدماً      

  .)١١٠(اإلفالت من العقاب

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
ىل كوت ديفوار، منها اختاذ تدابري      ، رفع األمني العام عدة توصيات إ      ٢٠٠٧يف عام     -٤٤

مرتكيب االنتهاكات ضد األطفال من العقاب والتحقيق       ملموسة للتصدي لتفشي ثقافة إفالت      
؛ وإعداد خطـة عمـل   )١١١(وعلى وجه السرعة يف هذه احلوادث وحماكمة مرتكبيها الصارم  

اسـتحداث  و؛  )١١٢(وطنية للتصدي الستفحال العنف اجلنسي وال سيما العنف ضد الفتيات         
املؤسسية املناسبة لكفالة إعطاء األولوية لألطفال يف عمليات بناء الـسالم            ووضع الترتيبات 

  .)١١٣(وإعادة اإلعمار والتنمية بدعم من األمم املتحدة
، أوصى املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية بأن تكثف احلكومة          ٢٠٠٨ويف عام     -٤٥

قة ضد األفراد واألشخاص االعتباريني الضالعني يف الكوارث        جلنائية املعل متابعتها لإلجراءات ا  
  .)١١٤(ةيالنامجة عن إلقاء النفايات السم

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
، بأن تلتمس كوت ديفـوار املـساعدة        ٢٠٠١أوصت جلنة حقوق الطفل يف عام         -٤٦

اليونيسيف يف  منظمة  قوق اإلنسان و  التقنية من جهاٍت منها مفوضية األمم املتحدة السامية حل        
اليونيسيف يف جمال ممارسـة      ومن   ؛)١١٥(ما يتعلق بقضاء األحداث وتدريب عناصر الشرطة      

برنـامج األمـم    من  ؛ و )١١٦(العنف ضد األطفال واالعتداء عليهم وإمهاهلم وإساءة معاملتهم       
لق بفريوس نقص املناعـة     اإليدز فيما يتع  /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      

  .)١١٧(اإليدز واألطفال/البشرية
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 ٢٠١٣- ٢٠٠٩ويبني إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة االمنائيـة للفتـرة              - ٤٧
استرجاع : األهداف التالية لكوت ديفوار يف إطار تعزيز السالم ومحاية حقوق اإلنسان          

حاهبا؛ والتمتع الكامـل    صألاملمتلكات املستوىل عليها بطريقة تعسفية أو دفع تعويضات         
البلد؛ واسـتئناف احليـاة والعمـل اجلمـاعي         املقيمني يف   كافة  لبالشخصية القانونية   

لمجتمعات اليت تضررت من األزمة؛ وحرية التنقل وتوفري األمن على كامـل التـراب              ل
  .)١١٨(شخاص واملمتلكاتلألاإليفواري 
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