
(A)   GE.14-10992    070314    120314 

*1410992* 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ -أبريل / نيسان٢٨

عدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        جتميع للمعلومات أ      
    ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  كوت ديفوار    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة  ات والتعليقات   يف ذلك املالحظ   اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أية آراء أو     وال. عيةُيرجى العودة إىل الوثائق املرج    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو    ذُكرتوقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض الة خالل الدورة السابقةاحل 

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 )١٩٧٣(أشكال التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل      

اء ويف املواد اإلباحيـة     األطفال يف البغ  
)٢٠١١( 

الربوتوكول االختيـاري   
الثاين للعهـد الـدويل     

املدنيـة   اخلاص باحلقوق 
  والسياسية

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل   
  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف       

  )٢٠١٢(املنازعات املسلحة 

الربوتوكول االختيـاري   
ة التعذيب تفاقية مناهضال

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٩٢(  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
مجيع أشـكال التمييـز ضـد        على
  )٢٠١٢( املرأة

االتفاقية الدولية حلمايـة   
حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

ية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن      
  )١٩٩٢(والسياسية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
)٢٠١٤(  

االتفاقية الدولية حلمايـة   
مجيع األشـخاص مـن     

  االختفاء القسري
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        

  )١٩٩٥(التمييز ضد املرأة 
    

      )١٩٩٥(اتفاقية مناهضة التعذيب   
أو /التحفظــات و

 التفامهات/اإلعالنات
 االختياري التفاقية حقـوق     الربوتوكول  

الطفل بـشأن اشـتراك األطفـال يف        
، ٣اإلعالن، املـادة     (املنازعات املسلحة 

، السن الدنيا للتجنيد يف القوات      ٢الفقرة  
  ) ٢٠١٢ الثامنة عشرة، ياملسلحة ه

 

إجراءات الشكـوى 
والتحقيق واإلجراءات 

  )٣(العاجلة

 ٢٠فاقية مناهضة التعذيب، املادة     ات
)١٩٩٥( 

ربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    ال
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       

  )٢٠١٢( ٨املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء   
على مجيع أشكال التمييز    

  ١٤العنصري، املادة 
الربوتوكول االختياري األول امللحق      

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
  )١٩٩٧(والسياسية 

حقوق  تياري التفاقية الربوتوكول االخ 
ــدمي   ــإجراء تق ــق ب ــل املتعل الطف

  )٢٠١٣توقيع فقط، ( البالغات

الربوتوكول االختيـاري   
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلاص باحلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
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 مل ُتقبل/مل يصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض الة خالل الدورة السابقةاحل 

العهد الـدويل اخلـاص           
باحلقوق املدنية والسياسية،   

  ٤١املادة 
اتفاقية مناهضة التعذيب،         

  ٢٢ و٢١تان املاد
االتفاقية الدولية حلمايـة         

حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

الربوتوكول االختيـاري         
التفاقية حقوق األشخاص   

توقيع فقط،  (ذوي اإلعاقة   
٢٠٠٧(  

االتفاقية الدولية حلمايـة         
مجيع األشـخاص مـن     

  االختفاء القسري

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  اخلالفةأو 
اجلماعيـة   اتفاقية منع جرمية اإلبادة   

  واملعاقبة عليها
  )٥(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني

/  آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      
ــسطس  ــوالن ١٩٤٩أغ  والربوتوك
  )٦(ول والثاين امللحقان هبااإلضافيان األ

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٧(ةالدولي

تمييز يف جمال التعليم اتفاقية مكافحة ال 
  )اليونسكو(

  )٨(بروتوكول بالريمو
ــة بوضــع  ــة املتعلق االتفاقي

  )٩(األشخاص عدميي اجلنسية
نظام روما األساسي للمحكمة    

  اجلنائية الدولية
  

الدوليـة  اتفاقيتا منظمة العمل    
  )١٠(١٨٩ و١٦٩

ربوتوكول اإلضايف الثالـث    ال
ف لعـام   امللحق باتفاقيات جني  

١١(١٩٤٩(  
  

 كوت ديفوار   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ، شجعت   ٢٠١١يف عام     -١
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              على
واتفاقيـة حقـوق    ،تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      االم، و أسره

، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         و ،)١٢(األشخاص ذوي اإلعاقة  
ونظـام رومـا األساسـي       ،١٨٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ، و بروتوكول بالريمو و

  . )١٣(للمحكمة اجلنائية الدولية
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املقرر اخلاص املعـين     و فريق األمم املتحدة القطري   ، شجع كل من     ٢٠١٣ويف عام     -٢
اتفاقية  احلكومة على التصديق يف أقرب فرصة ممكنة، على          حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً   

 بـشأن وضـع     ١٩٥٤ عـام    اتفاقيـة   و بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦١ عام
  .)١٤(األشخاص عدميي اجلنسية

 اإلطار التشريعي والدستوري   -باء  

وجود أحكـام   إزاء  قلقها  أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن            -٣
 ودعـت   .)١٥(إزاء التأخري الكبري يف إجناز اإلصالحات التشريعية      يف القوانني وكذلك    متييزية  

إجراء مراجعـة شـاملة    و  املرأة، ضد قانون شامل بشأن مكافحة العنف       احلكومة إىل اعتماد  
 األحـوال الشخـصية     وتعديل قانون لألحكام التمييزية املتعلقة بقوانني األحوال الشخصية،       

أوصـت  و .)١٦(ضريبة الدخل والعمالـة    و املتعلقة باجلنسية واألسرة وإلغاء األحكام التمييزية     
رمي العنـف   لالغتصاب وجت اً  لتضمينه تعريف  ٧٥٧-٩٨ بتعديل القانون اجلنائي والقانون رقم    

  .)١٧(املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون شامل بـشأن               -٤

  .)١٨(االجتار
كوت ديفوار على ) اليونسكو (نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    وشجعت م   -٥

، وعلى إصالح قوانينها وممارسـاهتا      يتوافق مع املعايري الدولية   قانون خاص حبرية اإلعالم     سن  
  .)١٩(للمعايري الدولية حلرية الصحافة وحرية التعبرياً وفق

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٠(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )٢١(احلالة خالل الدورة احلالية  احلالة خالل الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٢(ال شيء  ال شيء  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار

اخلبري املستقل املعـين حبالـة   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و         -٦
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان     تكون   بأن) اخلبري املستقل (فوار  كوت دي حقوق اإلنسان يف    

املتعلقة مبركـز املؤسـسات     مبادئ باريس   مع  وتنظيمها وسري عملها،     يف واليتها    ،متوافقة
   .)٢٣()مبادئ باريس(لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها الوطنية 

ء جلنة احلوار واحلقيقـة     بإنشا ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٧
. )٢٥(تمكني املرأة على املستويني الوطين واحمللي     لتعزيز اآللية الوطنية    دعت إىل    و )٢٤(واملصاحلة

التمييز ضد املرأة تشكل جزءاً ال يتجزأ من         اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     أنوأشارت إىل   
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ُيستند إليـه يف  كأساس قانوين  ال يتم إبراز دورها على حنو كاٍف         ومع ذلك  القانون الوطين، 
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على     و. )٢٦(مجيع التدابري املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة       

القـضاء  بإمكانيـة االحتكـام إىل    فيما يتعلـق     ال سيما    ،بتطبيق االتفاقية التمييز ضد املرأة    
، وربط تطبيق االتفاقية بتنفيذ     ومساعدة ضحايا العنف خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابات       

  .)٢٧(١٣٢٥خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن 
وأوصى الفريق القطري احلكومة بإنشاء هيئة مكلفة حبماية األطفال حسبما أوصت             -٨

  .)٢٨(به اتفاقية حقوق الطفل
ن إ إذ. وخلص الفريق القطري إىل أن حالة حقوق اإلنسان ال تزال تبعث على القلق              -٩

، ٢٠١٠ نـوفمرب /األزمة اليت وقعت غداة اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية، يف تشرين الثاين           
وتتطلب استعادة سيادة القـانون     . على فرص السكان يف التمتع حبقوق اإلنسان      اً  أثرت سلب 

 وتشجيعاً  بذل مزيد من اجلهود لدعم عودة الالجئني اإليفواريني واألشخاص املشردين داخلي          
  .)٢٩(املصاحلة الوطنية وتعزيز اللحمة االجتماعية

 ،بأن تكفل احلكومة  ) جلنة التحقيق (وأوصت جلنة التحقيق الدولية بشأن كوت ديفوار          -١٠
يف إطار إصالح مؤسسات األمن، عدم إدماج األشخاص املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات يف             

.  جيش مهين حيترم حقوق اإلنسان     اجليش الوطين أو أي قوة أمنية أخرى وتسارع إىل تشكيل         
 يف  للمبادئ واملمارسات الدوليـة اجليـدة الراسـخة،       وأوصت احلكومة بأن تضمن االمتثال      

  .)٣٠( واملصاحلةوال سيما إنشاء وإدارة جلنة احلوار واحلقيقة املبادرات املتخذة لتحقيق املصاحلة،

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

ال تـزال   بأن احلالة يف كوت ديفـوار       ) ٢٠١٣(٢١١٢من يف قراره    قضى جملس األ    -١١
وقرر مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق    .  يف املنطقة  يهدد السالم واألمن الدوليني   اً  تشكل خطر 

  . ٢٠١٤يه نيو/ران حزي٣٠وت ديفوار حىت  كة األمم املتحدة يفوالية عملياألمم املتحدة، متديد 

  )٣١(اهداتمع هيئات املع التعاون  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
ة الواردة  املالحظات اخلتامـي

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر مالحظات
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على التمييز 
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من اخلـامس        -  -  -
عشر إىل السابع عشر منذ عـام       

٢٠٠٦  



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

GE.14-10992 6 

  هيئة املعاهدة
ة الواردة  املالحظات اخلتامـي

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  االستعراض السابق

آخر مالحظات
  حالة اإلبالغ  ختامية

وق ـاللجنة املعنية باحلق
االقتصادية واالجتماعية 

  والثقافية 

 منـذ   األويلتأخر تقدمي التقرير      -  -  -
  ١٩٩٤عام 

اللجنة املعنية حبقوق 
  اإلنسان

   األويلمل ينظر بعد يف التقرير   -  ٢٠١٣  -

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

/ تشرين األول  ٢٠١٠  -
  ٢٠١١أكتوبر 

ل موعد تقدمي التقرير الرابـع      حي
  ٢٠١٥عام 

 منـذ   األويلتأخر تقدمي التقرير      -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
  ١٩٩٧عام 

تأخر تقدمي التقارير من الثاين إىل        -  -  ٢٠٠١يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل
ــذ  ــع من  ٢٠٠٣ و١٩٩٨الراب

 على التـوايل؛ وحيـل      ٢٠٠٨و
 املتعلق  األويلموعد تقدمي التقرير    

بالربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      
 األطفال يف الرتاعات املـسلحة    

؛ وتأخر موعد تقدمي    ٢٠١٤عام  
ــر  ــق األويلالتقريـ  املتعلـ

بالربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال     
واستغالل األطفال يف البغاء ويف     

  ٢٠١٣ منذ عام املواد اإلباحية

  الردود على طلبات املتابعة اُحملّددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدم يف املوضوع    تقدمي الرددموع  هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

العنف ضد النساء خالل الرتاعات ويف حاالت بنـاء           ٢٠١٢
  -  )٣٢(ياة السياسية والعامةالسالم؛ ومشاركة املرأة يف احل

        اآلراء  
    احلالة  عدد اآلراء  ةهيئة املعاهد

    )٣٤(حوار املتابعة متواصل  )٣٣(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
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، خلـصت   تراوري ضد كوت ديفـوار    ،  ١٧٥٩/٢٠٠٨وفيما يتعلق بالبالغ رقم       -١٢
 ١ وللفقـرة  ٩ و٧نتهاك للمادتني   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، إىل حدوث ا         

وطلبت مـن الدولـة   .   )٣٥(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   من ١٠من املادة   
  .)٣٦(منع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبل لصاحب البالغ و سبيل انتصاف فعالتوفري

  )٣٧(التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة 

  العنصرية  الزيارات املُضطلع هبا
  حرية التعبري

  املشردون داخليا
  النفايات السامة

، ٢٠١٣،  ٢٠١٢،  ٢٠١١(كوت ديفـوار    
٢٠١٤(  

  املشردون داخلياً

  التعذيب  التعذيب  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  ملرأةالعنف ضد ا

  اإلعدام بإجراءات موجزة
  املدافعون عن حقوق اإلنسان

  حاالت االختفاء
  املرتزقة

  املهاجرون
احلقيقة، والعدالة واجلرب وضمانات عـدم        املرتزقة  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

  التكرار
 .منهماواحد احلكومة على دت رو. أرسل بالغان خالل الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

احلكومة ) املفوضة السامية  (حلقوق اإلنسان السامية  مفوضة األمم املتحدة    وأوصت    -١٣
ىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق             بتوجيه دعوة دائمة إ   

الفريـق  وأشـار   . ٢٠١١وقام اخلبري املستقل خبمس زيارات منذ تعيينه يف عام           .)٣٨(اإلنسان
 لألمني العام املعنية بـالعنف اجلنـسي يف   القطري إىل تعاون احلكومة مع مكتب املمثلة اخلاصة      

  .)٣٩(٢٠١١نوفمرب /، منذ الزيارة اليت قامت هبا إىل كوت ديفوار يف تشرين الثاينحاالت الرتاع

  حلقوق اإلنسانالسامية مفوضية األمم املتحدة التعاون مع   -جيم  
شعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمم املتحدة يف كوت       القطري أن    الحظ الفريق   -١٤

ألعمال العنف اليت تستهدف النساء والشباب والبنات واألطفال،        اً  خاصاً  تويل اهتمام ديفوار  
  . )٤٠(يف منظومة األمم املتحدة يف دعم عملية العدالة االنتقاليةاً رائداً وأهنا تتوىل دور
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  تزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان تنفيذ االل  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
 إزاء عـدم  قلقهـا أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار       -١٥
  .)٤١(يف التشريع الوطينبشكل حمدد لتمييز ضد املرأة ا حظر
 مجيع اهليئات احلكومية وتعزيز     ودعت اللجنة إىل تشجيع مراعاة املنظور اجلنساين يف         -١٦

اآلليات املسؤولة عن رصد تنفيذ القوانني وخطط العمل اهلادفة إىل حتقيق املساواة الفعلية بني              
  . )٤٢(املرأةالرجل و

اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار اتباع معايري وممارسات وتقاليـد          ت اللجنة   كررو  -١٧
هوية املرأة وهوية   بشأن  متجذرة  قوالب منطية   مواقف تقوم على سلطة األب و     ثقافية سلبية و  

وتالحـظ اللجنـة أن     .  يف األسرة واجملتمع    املنوطة بكل منهما   سؤولياتاملدوار و الرجل واأل 
اسـتراتيجية شـاملة   وأوصت اللجنة باعتمـاد   .)٤٣(القوالب النمطية تتفاقم خالل األزمات  

اسلية األنثوية، والزواج القـسري      الضارة كتشويه األعضاء التن     املمارسات التقليدية  لتصحيح
 األخت من أرمل أختها، وتعدد الزوجـات،        وتزويج األخ من أرملة أخيه،      واملبكر، وتزويج 

 للقوانني اليت حتظـر     اإلنفاذ الفعلي وذلك ب  ،ومنح الرجل سلطة القرار املطلقة داخل األسرة      
نونية املتعلقة مبنع ممارسة    لألحكام القا ودعت اللجنة إىل اإلنفاذ الفعلي       .)٤٤(هذه املمارسات 
  .)٤٥(تعدد الزوجات

نظمة العمل الدولية    التابعة مل  تطبيق االتفاقيات والتوصيات   املعنية ب  رباءاخلجلنة  وحثت    -١٨
 والنظـر يف    ٥٧٠-٩٢من القانون رقـم     ) ٢(١٤ اختاذ إجراءات إللغاء املادة      احلكومة على 

 وعلى األقل   ،يز املباشر أو غري املباشر    إدراج أحكام تعرِّف وحتظر أي شكل من أشكال التمي        
 ةرومما قام منه على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األ                 

  . )٤٦( يف مجيع مراحل التوظيف االجتماعياملنشأالقومية أو 
 ،ألزمـة الكامنـة وراء ا  األسـباب    معاجلة وأوصت جلنة التحقيق احلكومة بضمان      -١٩
  .)٤٧(ما يرتبط منها بالتمييزسيما  وال
تراعي االحتياجات اخلاصة   وقال اخلبري املستقل إنه يأمل أن تتخذ إجراءات ملموسة            -٢٠

للمصابني باملهق فيما يتعلق بصحتهم وتعليمهم ووصوهلم إىل سوق العمل، مبا يتفق مع قرار              
ألشـخاص املـصابون     املتعلق باالعتداءات اليت يتعرض هلا ا      ٢٣/١٣جملس حقوق اإلنسان    
  . )٤٨(باملهق والتمييز ضدهم
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه  -باء  
يف إطار إجراء اإلنذار    ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري،        ٢٠١١ويف عام     -٢١

 أسفها ألن املأزق السياسي الذي آلت إليه األمور عقب اإلعالن          ، عن املبكر والتحرك العاجل  
حلقـوق  عدد من االنتهاكات اخلطرية     رتكاب  ائج االنتخابات الرئاسية ال يزال يتسم با      عن نت 

تكـرار  وأوصت كوت ديفوار مبواصلة جهودها ملنع       . )٤٩( اإلنساين  الدويل اإلنسان والقانون 
  .)٥٠(أعمال العنف اإلثين ومعاقبة املسؤولني عنها

تدهور اتسمت ب  ٢٠١٠ة لعام   االنتخابات الرئاسي إىل أن   املفوضة السامية   وخلصت    -٢٢
 أنصار األحزاب السياسية، وخباصة أنصار حتـالف الغالبيـة          ومارس. حالة حقوق اإلنسان  

وثقت التقارير  و.  وغريها من انتهاكات احلق يف احلياة      والتضييق أعمال الترهيب ،  )٥١(الرئاسية
العنف اليت  أعمال  يف سياق   وتسليحهم  اً  حاالت اغتصاب وحاالت جتنيد آالف الشباب قسر      

ورأت جلنة التحقيق أن رفـض الـرئيس الـسابق     .)٥٢(وقعت يف مرحلة ما بعد االنتخابات 
  / تـشرين الثـاين    ٢٨التنازل عن السلطة بعد هزميته يف االنتخابات الرئاسية بتاريخ           باغبوغ

اتـسمت بارتكـاب    مل يسبق هلا مثيل      أوقع كوت ديفوار يف أزمة سياسية        ٢٠١٠نوفمرب  
والحظ اخلبري املـستقل أن      .)٥٣(اإلنساينالدويل  يمة حلقوق اإلنسان والقانون      جس انتهاكات

القوات املوالية لغباغبو، ت إىل بِسُنحالة وفاة  ٣ ٢٤٨ تقرير اللجنة يشري إىل وقوع ما جمموعه
قوات خمتلفة غـري     و ،)نيالقناصة التقليدي  (الدوزووقوات   اجلمهورية،    كوت ديفوار  قواتو

 بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة       نيكل من األمني العام واملكلف    دان  وأ. )٥٤(تقليدية
احلالة املتدهورة حلقوق اإلنسان يف كـوت       السامية، بشدة،   فوضة  املجمللس حقوق اإلنسان و   

 وذكّرت املفوضة السامية السيد غباغبو وثالثة عسكريني موالني له من ذوي الرتب             .ديفوار
ن محاية املدنيني وبإمكانية مساءلتهم حبكم القيادة واملراقبة املنوطة هبم عن           العليا مبسؤوليتهم ع  

  .)٥٥(انتهاكات حقوق اإلنسان
 ١٥يوليـه إىل    / متوز ١٥الفترة من   أن اهلجمات اليت ُنفذت يف      أفاد اخلبري املستقل ب   و  -٢٣

 بـأهنم وصـفتهم احلكومـة     مسلحني   مهامجنيُنسبت إىل   ، و ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
 البغـي إىل إغراق البلد من جديد يف دوامـة         فيما يبدو،    ،ن لغباغبو، كانت هتدف   وناصرم

هـذه  دولـة علـى     ال رد جهاز أمن     ومل يكن . كثر من عشر سنوات   سادت أل والقمع اليت   
تسريع عمليـة   إىل   وجود حاجة ماسة  من جديد   املستقل   اخلبري   وأكد .)٥٦(ًااهلجمات متناسب 

 ذلك يسهم تأخر يف   ن ال إ؛ إذ    اإلدماج، وإصالح قطاع األمن    نزع السالح والتسريح وإعادة   
انتهاكات حقوق  وأبلغت املفوضة السامية عن استمرار       .)٥٧(يف تدهور الوضع األمين يف البلد     

، وارُتكب كـثري    ٢٠١١أغسطس  /يونيه وآب / يف الفترة املمتدة بني شهري حزيران      اإلنسان
اإلعدام عدام خارج نطاق القضاء وت اإلمشلو منها على أيدي قوات كوت ديفوار اجلمهورية

نـساين،  اجلنـسي و  اجلعنف  الهينة، و املالإنسانية و العاملة  املتعذيب، و البإجراءات موجزة، و  
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حلقوق االقتصادية واالجتماعية عن طريق أعمال      اواالحتجاز واالعتقال تعسفاً، وانتهاكات     
  .)٥٨( حقوق اإلنسانهاكاتمن العقاب عن انتفالت واإلاالبتزاز والتهديد والتخويف 

وأشار الفريق القطري إىل استمرار الرتاعات الطائفية، اليت تنشب يف الغالب علـى               -٢٤
  . )٥٩(أعمال قتل واعتداءات على املمتلكات اخلاصة خلفية منازعات عقارية تقود إىل

عملية األمم املتحدة يف أن تضطلع  ) ٢٠١٣(٢١١٢وقرر جملس األمن مبوجب قراره        -٢٥
إيالء اهتمام خاص لالنتهاكات واإلساءات اجلسيمة املرتكبة يف حـق          :  مبا يلي  وت ديفوار ك

 وبوجه خاص العنف اجلنسي واجلنساين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع اخلـبري  ،األطفال والنساء 
، الدويل اإلنساين  وانتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون       ؛ ورصد اإلساءات  املستقل

ـ   ) ٢٠١١(١٩٩٨و) ٢٠٠٩(١٨٨٢و) ٢٠٠٥(١٦١٢حكـام القـرارات     ألاً  وذلك طبق
، واملساعدة على التحقيق فيها، وإبالغ اجمللس هبا، من أجل منـع هـذه              )٢٠١٢(٢٠٦٨و

توجيه انتباه اجمللـس إىل مجيـع   و ؛ واالنتهاكات، ووضع حد لإلفالت من العقاب اإلساءات
   . اإلنساناألفراد الذين يتقرر أهنم ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق

  إزاء التلكؤ  قلقهاوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار             -٢٦
. وإقرارها وتنفيذها  اين وأوصت بتحديثها   االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف اجلنس     إقراريف  

ا يواجهنه  م ضحايا العنف اجلنسي و     من الوصم الذي تعاين منه النساء    إزاء  قلقها  وأعربت عن   
وصـول  دعت الدولة إىل ضمان      و .)٦٠(حلصول على الدعم الطيب والنفسي    ات يف ا  صعوبمن  

  .)٦١(وتعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهنواهليئات القضائية حملاكم إىل ااً النساء فعلي
 على  والفتيات النساء   وإجبارإزاء تفشي االجتار باألطفال،     ها   قلق  عن اللجنةأعربت  و  -٢٧
نـشوب   نتيجـة    الدعارة جلأن إىل ممارسة  عدد النساء والبنات اللوايت     ازدياد  ورسة البغاء   مما
 وأوصت اللجنة   .)٦٢(زمة اليت أعقبت االنتخابات    واأل ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٢من عام   لرتاع  ا

 جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية       وطلبت .)٦٣(هنج شامل ملعاجلة مسألة البغاء    باعتماد  
ـ          اً  حلكومة اختاذ تدابري تكفل عملي    من ا  اً محاية األطفال من التعـرض للبيـع واالجتـار وفق

، وتضمن حماكمة األشخاص الذين يعملون يف بيـع األطفـال           ٢٧٢-٢٠١٠رقم   للقانون
 .)٦٤(واالجتار هبم

 احلصول على معلومات عن التدابري       جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية      وطلبت  -٢٨
 لضمان حصول اجلنود األطفال املسرحني من القوات املسلحة واجملموعات املـسلحة            املتخذة

  . )٦٥(على املساعدة املناسبة إلعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
 احلكومة على جتديد جهودها لضمان جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية وحثت    -٢٩

اإليدز يف أسوأ أشـكال    /ريوس نقص املناعة البشرية   عدم اخنراط األطفال الذين تيتموا جراء ف      
عمالة األطفال، وعلى االستمرار يف اختاذ تدابري فورية وفعالة حلماية الفتيات من أسوأ أشكال    

. والحظ الفريق القطري ارتفاع نسبة األطفال الذين يزاولـون عمـالً           .)٦٦(عمالة األطفال 
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نسق إلجراءات الوقاية من أسوأ أشكال عمالة  وأوصى احلكومة بإيالء اهتمام خاص للتنفيذ امل      
األطفال يف قطاعات أخرى غري قطاع زراعة الكاكاو الذي يستأثر بالقسط األكـرب مـن               

  .)٦٧(اجلهود احلكومية، ومراقبتها والتصدي هلا وقمعها

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أن البلد له  ة القضاء على التمييز العنصري واملفوضة السامية على  شددت كل من جلن     -٣٠

وشـددت  . تاريخ طويل يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان دون أي مساءلة أو إنصاف           
املفوضة السامية على ضرورة كسر حلقة اإلفالت من العقاب، وتقدمي اجلناة إىل القضاء ورد              

صت املفوضة السامية احلكومة باختاذ إجـراءات       وأو. )٦٨(الكرامة للضحايا وإعادة حقوقهم   
. فورية للتصدي الرتفاع مستويات اإلفالت من العقاب بني قوات كوت ديفوار اجلمهورية           

جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة وفقاً للمعايري      يكون عمل   أن  وأوصت احلكومة باحلرص على     
تمع املدين بشأن نطاق والية     مشاورات حقيقية مع الضحايا ومنظمات اجمل     أن جترى   الدولية و 

التمثيل اإلثين واإلقليمي والـديين واجلنـساين       أن يتحقق فيها    هذه اللجنة وتعيني أعضائها، و    
  . )٦٩(والسياسي املتوازن

احلكومة على أن تكفل، يف أقـرب       ) ٢٠١٣(٢١١٢وحث جملس األمن يف قراره        -٣١
ة املرتكبة يف جمال حقوق اإلنسان      املسؤولني عن التجاوزات اجلسيم   وقت ممكن، تقدمي مجيع     

األزمـة الـيت    فترة  خالل   مبا يف ذلك ما ارتكب منها        وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين،   
 كان مركزهم اً  أيإىل العدالة   ، ويف أعقاب األزمة،      االنتخابات غداة كوت ديفوار    نشبت يف 
على  مجيع احملتجزين ل حصولوأن تكفاللتزاماهتا الدولية، اً فقذلك وهم السياسي، وؤأو انتما

 وشجع احلكومة اإليفوارية على مواصلة تعاوهنا مـع      .معلومات واضحة عن حالتهم بشفافية    
  . احملكمة اجلنائية الدولية

 وعملية األمم املتحدة    مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    ودعا تقرير مشترك بني       -٣٢
ات اخلطرية حلقوق اإلنسان الـيت ارتكبـها      يف كوت ديفوار إىل إجراء حتقيقات يف االنتهاك       

وأكدت املفوضة السامية ضرورة    . ٢٠١٣مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٩مارس  /أفراد الدوزو من آذار   
حماسبة أفراد الدوزو املتورطني يف ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان، وتقدمي اجلرب املناسـب    

 منع السكان من االستعانة     وأشارت املفوضة السامية إىل واجب سلطات الدولة يف       . للضحايا
بأفراد الدوزو يف معاجلة القضايا األمنية وإىل ضرورة وضع حد حلالة اإلفالت من العقـاب               

   .)٧٠(السائدة
وباإلشارة إىل ادعاء الدولة اإليفوارية أهنا صاحبة األولوية يف ممارسة الوالية القضائية              -٣٣

 من احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف    إلصدار احلكم فوق أراضيها على األشخاص املالحقني 
، قال اخلبري املستقل إن ضمانات االستقاللية والرتاهة اليت يشترط اسـتيفاؤها يف             ٢٠١٣ عام

احملكمة اجلنائية الدولية بشأن اإلجراءات اجلارية هي نفسها اليت يشترط توفرها يف القـضاء              
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ن املالحقات القضائية الوطنية والدولية      وأشار األمني العام لألمم املتحدة إىل أ       .)٧١(اإليفواري
مستمرة وأن احملكمة اجلنائية الدولية قررت توسيع نطاق حتقيقاهتا لتشمل اجلرائم اليت ارُتكبت  

وأوصت جلنة التحقيق بأن تضمن احلكومة حماكمـة         .)٧٢(٢٠٠٢يف كوت ديفوار منذ عام      
وحثـت  . )٧٣(الدويل اإلنساين نون  املسؤولني عن انتهاك القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقا       

تقدمي املسؤولني عن انتهاكات  الدولة على ضمان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   
النساء خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابات إىل القـضاء ومعاقبـة           اإلنسان اخلاصة ب  حقوق  
  .)٧٤(مجيع أعمال العنف اجلنسيمرتكيب 

 مـن   األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان    ، حذر   ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٤
أن عدم اإلسراع يف تقدمي مرتكيب جرائم حقوق اإلنسان اجلسيمة إىل القضاء قد يـؤدي إىل             

وأوصت املفوضة السامية مبعاجلة الفجوة األمنية واعتماد سياسة عدم         . )٧٥(جتدد أعمال العنف  
اخلطوات الالزمـة   قوق اإلنسان اجلسيمة؛ والقيام ب    مع مرتكيب انتهاكات ح   اً  التسامح مطلق 

، اتاإلصـالحي وإلنشاء أو إعادة بناء املؤسسات ذات الصلة، مبا يف ذلك القضاء والشرطة             
 استراتيجية شاملة للعدالة االنتقاليـة تـشمل     ووضع   ؛وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    

لقـضاء وإصـالحهما؛ ومعاجلـة      وغربلة قطاع األمن وجهاز ا    تعويضات،  وتقدمي  املساءلة  
عدم لق إزاء املستقل عن شعوره بالق اخلبري وأعرب. )٧٦(األسباب اجلذرية للرتاع معاجلة شاملة

 جادة يف حق أفراد   إجراءات   بعد أي تتخذ   لتحقيق العدالة، إذ مل      السعي يف استراتيجية    احلياد
نة ظروف االعتقال معاينة     مبعاي اخلبريوأوصى   .)٧٧(وشركائهماجلمهورية  كوت ديفوار   قوات  

 بإجناز وتنفيذ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً      وأوصى  . )٧٨(منهجية أكثر 
علـى أن   رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج       إصالحات قطاع األمن الشاملة وعملية ل     

 يف االلتحـاق    تشمل حتسني إدارة قوات كوت ديفوار اجلمهورية، وبرنامج لغربلة الراغبني         
 .)٧٩(باجليش، واالعتبارات ذات الصلة باألشخاص املشردين داخلياً

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها إزاء عـدم                -٣٥
وضع سياسة شاملة ترمي    وأوصت ب  توفر الفرص أمام النساء للوصول الفعلي إىل سبل العدالة        

 مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني        وأوصت   .)٨٠(ءاإىل تعزيز نظام القض   
يف اً  باستكمال التحقيقات اجلارية هبدف حتديد هوية مهامجي خميم األشخاص املشردين داخلي          

ناهيبلي وحماكمتهم؛ والعمل، يف أقرب اآلجال، على تقدمي مجيع األشخاص املسجونني دون            
  .)٨١( االنتخابات، إىل القضاءحماكمة منذ انتهاء األزمة اليت أعقبت

للتوصيات املنبثقة عن عملية االستعراض الدوري      اً  وأشار الفريق القطري إىل أنه طبق       -٣٦
عن   الشامل السابقة، اعتمدت احلكومة ورقة توجيهية للسياسة القطاعية لوزارة العدل فضالً          

ت يف الوصول إىل سبل     يواجه السكان صعوبا  اً،  وبانتظار تنفيذ هذه اخلطة فعلي    . خطة عملها 
  .)٨٢(العدالة بسبب حواجز ثقافية أو جغرافية أو مالية متعددة، والبريوقراطية واالبتزاز والفساد
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ن إإذ  اً،  وأشار الفريق القطري إىل أن حالة األطفال اجلاحنني تدعو إىل القلق أيـض              -٣٧
القـضاء  يف جمايل لة األطفال اإلطار القانوين واملؤسسي ال يتيح مراعاة املعايري الدولية يف معام       

  . )٨٣(ونظام السجون
والحظ الفريق القطري أنه فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الذين ُيشتبه يف ارتكـاهبم           -٣٨

أعمال عنف جنسي أو اغتصاب أو ختان لإلناث، حتقق بعض التقدم خالل العامني املاضيني              
لكن حالة من اإلفالت من العقاب      على مستوى عدد األحكام اجلنائية اليت صدرت بإدانتهم،         

  . )٨٤(اليت ينعمون هبا حىت اآلن، تدعو للقلق
 بإعادة إرساء السلطة    املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً      وأوصى    -٣٩

املدنية بطرق منها تزويد الشرطة والدرك باملوارد الالزمة الستئناف مهامهما يف جمال فـرض             
يق العدالة؛ وتعزيز البنية األساسية لسيادة القانون، واخلدمات القانونيـة          سيادة القانون وحتق  

والنظام القضائي؛ وضمان التحقيق الفوري يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات 
  . )٨٥( وتقدمي اجلناة إىل العدالة اجملتمعات احمللية املتأثرة بالتشرد الداخلي،املرتكبة ضد

   اخلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف   -دال  
استرعى الفريق القطري االنتباه إىل ضرورة اختاذ احلكومة تدابري لـضمان التنفيـذ               -٤٠

، واملتعلق بتـسجيل    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٥ املؤرخ   ٣٥-٢٠١٣الكامل للقانون رقم    
لتحديث الـسجل   الوالدات والوفيات اليت حدثت أثناء األزمة، ودعم اإلصالحات الالزمة          

ـ         .)٨٦(املدين بصفة أعم   إىل أن  اً  وأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي
وحث احلكومة على متديد املهلـة احملـددة        .  ماليني طفل ال ميلكون شهادات ميالد      ٣هناك  

جيل ، واختاذ التدابري ذات الصلة لتسهيل تـس       )٨٧(لتسجيل الوالدات اليت تأخر اإلبالغ عنها     
  .)٨٨(الوالدات والتوعية بأمهيتها

وال تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء انتشار ممارسة تعدد                -٤١
أو العقيدة الدينية؛ وعدم تطبيق التشريع الـذي        /الزوجات اليت تقوم على أساس األعراف و      

 عّدة ال جيوز فيها للمـرأة أن        حيظر الزواج املبكر والقسري؛ ووجود تشريع ينص على فترة        
  .)٨٩(تتزوج من رجل آخر، والتمييز بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بشروط إثبات الزنا

وأشار الفريق القطري إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لدعم الرعاية األسرية لألطفال              -٤٢
 القطـري احلكومـة     وأوصى الفريق . اإليدز/الذين تيتموا جراء فريوس نقص املناعة البشرية      

بتعزيز هذا النظام لضمان حق كل طفل حرم من رعاية األبوين يف احلياة األسرية، واحلـرص    
  . )٩٠(على عدم اللجوء إىل إيداعهم يف املؤسسات إال كحل أخري ولفترة مؤقتة
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والتجمـع الـسلمي     وتكوين اجلمعيات  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري       -هاء  
  كة يف احلياة العامة واحلياة السياسيةيف املشار واحلق
حث جملس حقوق اإلنسان مجيع املنافذ اإلعالمية على االمتناع عن التحريض على              -٤٣

 إىل وقف فرض قيود على مصادر       الكراهية، ودع لالعنف واألعمال العدائية وخطاب الدعاية      
  .)٩١(وسائل اإلعالم

الت تتعلق باملساس حبريـة التعـبري       وأشار الفريق القطري إىل استمرار تسجيل حا        -٤٤
وتكوين اجلمعيات، ومنع أنشطة عامة لبعض األحزاب السياسية املعارضة دون تقدمي أسباب            

صعبة أثناء األزمة الـيت     اً  تربر قرار املنع، ومواجهة بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان ظروف         
  . )٩٢(أعقبت االنتخابات

  مشروع قانون  ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤ يف   ورحب الفريق القطري باعتماد احلكومة      -٤٥
يتعلق بتنظيم جمال الدفاع عن حقوق اِإلنسان، وطلب إىل اجلمعية الوطنية احلرص علـى أن               

   .)٩٣(دوليةيري المع املعااً يكون مشروع القانون متماشي
بيد . عالم يف كوت ديفواروالحظت اليونسكو وجود هيئات تنظيم ذايت لوسائط اإل      -٤٦

هو مـن يقتـرح      وزير االتصال    نإاستقاللية حمدودة، إذ    يتمتع ب أن اجمللس الوطين للصحافة     
االتـصال واإلعـالم املرئـي       ه مبوجب قانون  ئأعضاوتفرض عدة قيود على       اجمللس رئيس

  .)٩٤(وأوصت اليونسكو بضمان استقاللية آليات التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم. واملسموع
وأشارت اليونسكو إىل ورود تقارير متفرقة بشأن تعرض الـصحفيني للتخويـف              -٤٧

فيني وأوصت بـضمان متكُّـن الـصح      . مهنتهمواملضايقات وحىت لالحتجاز أثناء ممارسة      
والعاملني يف وسائط اإلعالم من ممارسة مهنتهم يف بيئة حرة وآمنـة والتحقيـق يف مجيـع                 

  . )٩٥(االعتداءات ضدهم
نساء يف هيئات صـنع القـرار       لإن مستوى متثيل ا   ، ف  الفريق القطري  ملا ذكره اً  وفقو  -٤٨
 ٩,٨أي (يف اجلمعية الوطنية اً  مقعد٢٥٥من أصل اً  مقعد٢٥النساء إذ حتتل . اًعيفضيزال   ال

وال تـضم  ).  يف املائـة ٥,٦أي ( بلديـة  ١٩٧ بلدية من أصل   ١١؛ وتدير النساء    )يف املائة 
اً  وزيـر  ٢٩ إال مخس نساء من أصل       ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين منذ   احلكومة اليت تشكلت  

العمل، دون وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب    .)٩٦() يف املائة  ١٧,٢أي  (
 يف املائة من املقاعـد يف الربملـان         ٣٠سن مشروع املرسوم الذي يقضي بتخصيص       إبطاء، ب 

تعاين فيها النساء من قلـة التمثيـل أو          تة يف جماالت أخرى   للنساء، وتنفيذ تدابري خاصة مؤق    
وأوصت بضمان إدماج النساء يف مجيع مناحي احلياة العامة، ال سيما يف الشرطة . )٩٧(احلرمان

  .)٩٨(ءوالدرك وسلك القضا
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
لتمييز ضد املرأة إهنا ال تزال قلقة إزاء االستغالل         وقالت اللجنة املعنية بالقضاء على ا       -٤٩

الصعوبات اليت تواجهها النساء    إزاء  املستمر للفتيات والفتيان يف املزارع ويف العمل املرتيل، و        
أن تتوفر  لى األراضي والقروض، وتركّز النساء يف االقتصاد غري النظامي دون           احلصول ع يف  
لى األراضي والتمويل   يف احلصول ع  ادة فرص النساء    بزيوأوصت  . )٩٩(جتماعيةاالماية  احلهلن  

  .)١٠٠(واالئتمان البالغي الصغر مبعدالت فائدة متدنية
 األطفال، من خالل زيادة التفتيش      عمالة من   واألوالدحبماية البنات    وأوصت اللجنة   -٥٠

  .)١٠١( ومراقبتهااملنازل خدمأرباب العمل، وتنظيم شروط عمل  وتغرمي

   الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف  -زاي  
من املشردين اً  إىل أن كثرياملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً   أشار    -٥١
غري املستوطنات  ألن  ميكن أن يتعرضوا لإلجالء     وكرر  يف أبيدجان تعرضوا للترحيل املت    اً  داخلي

عرضـة  عتـرب   للمشاريع اإلمنائية أو ت   اً  رمبا تكون هدف   عتقع يف مواق  ذهبوا إليها   الرمسية اليت   
يف اً املشردين داخليل مشاركة جمتمعات  يتسهب وأوصى كوت ديفوار     .)١٠٢(عيةللكوارث الطبي 

الرتوح يف السياسات   ب االعتبارات املتعلقة    إدراجعملية إصالح األراضي لضمان     يف  والنقاش  
   .)١٠٣(القوانني ذات الصلةالقرارات وو

  احلق يف الصحة  -ءحا  
قلقة من حمدودية موارد امليزانية     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       ال تزال اللجنة      -٥٢

املرصودة للصحة؛ وصعوبة الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األساسية؛ والقيـود الـيت             
قـوق  يفرضها القانون على اإلجهاض؛ ونقص املعلومات املُتاحة للنساء حول الـصحة واحل           

اجلنسية واإلجنابية؛ واالرتفاع الكبري لعدد النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة               
اخلدمات الصحية اهلادفة إىل الوقاية من نقل الفريوس        حصوهلن على   اإليدز وصعوبة   /البشرية

ودعت اللجنة كوت ديفوار إىل توفري التمويل املناسـب لقطـاع           . )١٠٤(من األم إىل الطفل   
ة إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية األساسـية؛           وزيادالصحة؛  

واإلسراع يف اعتماد مشروع القانون املتعلق باألشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة         
اإليدز وضمان توفري العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي جلميع األشـخاص           /البشرية

  .)١٠٥(اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
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إصـابة   حالة ٣٥ ١٥٣ت  سجل٢٠١٠ عام   ه يف وأشارت شعبة اإلحصاءات إىل أن      -٥٣
 يف املائة من السكان عانوا مـن   ٢٠,٥ شخص وإىل أن     ١٠٠ ٠٠٠الريا مبلغ عنها لكل     بامل

  .)١٠٧( وال تزال اللجنة قلقة إزاء انتشار سوء التغذية واملالريا.)١٠٦(٢٠١٢سوء التغذية عام 
اللجنـة إىل   ا  ودع. ال تزال مرتفعة  مومة  حظ الفريق القطري أن نسبة وفيات األ      وال  -٥٤

  . )١٠٨(مومةوفيات األمضاعفة اجلهود للحد من 
على املستوى  إىل ارتفاع املعدل    فريق القطري   البوفيات األطفال، أشار    وفيما يتعلق     -٥٥

أخر النمو أو مـن سـوء       اخلامسة من ت  األطفال دون سن     يف املائة من     ٣٠إذ يعاين   . الوطين
أجري يف   تقييم   ويشري آخر .  سوء التغذية احلاد   منمنهم   يف املائة    ٨فيما يعاين    ،ذية املزمن التغ

الربنامج املشترك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف لرصد خدمات املياه والصرف           إطار  
 ١١نة ال يتجاوز     إىل أن نسبة السكان الذين ميكنهم الوصول إىل مرافق صحية حمس           الصحي
زاء إقلقهـا   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار           . )١٠٩(يف املائة 

  .)١١٠(ألمومةاارتفاع معدالت وفيات 

  احلق يف التعليم  -طاء  
  املعدل الصايف الكلي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي      إىل أن  شعبة اإلحصاءات    وأشارت  -٥٦
نظمة العمـل الدوليـة      التابعة مل  رباءاخلحثت جلنة   و. ٢٠٠٩يف عام    )١١١(ملائة يف ا  ٦١,٥بلغ  

 التعليم اإللزامـي،  استكمال سن وحتدد التعليمإلزامية   تفرضاحلكومة على اعتماد تشريعات     
اختاذ تدابري فعالة لتحسني أداء النظام التعليمي، مع إيـالء اهتمـام خـاص     على املضي يف    و

  .)١١٢(اجلنسني يف احلصول على التعليمبني  القائمة للفوارق
والحظ الفريق القطري أن االضطرابات السياسية يف كوت ديفوار أثرت بشدة على              -٥٧

ال سيما يف مشال البلد، وكشفت بوضوح ما ميكن أن تنطوي عليه الرتاعات من آثار               ،  التعليم
 بوجود تفـاوت يف     والحظت اليونسكو أن الشكاوى املتعلقة    . )١١٣(مدمرة على فرص التعلم   

جمال التعليم بالشمال هي السبب وراء حاالت التوتر األهلي اليت تشهدها البالد منذ عشرات              
  . )١١٤(السنني
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار وجود               -٥٨

تعوق بشكل خاص تعلـيم  جودة التعليم، وتنال من   اليت  احلواجز  هيكلية وغريها من    حواجز  
ودعت اللجنة كوت ديفوار إىل حتديد التدابري اليت تكفل احلد مـن            . )١١٥(البنات والشابات 

تعليم الكبار القراءة   البنات ومنعه وتنفيذ هذه التدابري وتعزيز برامج        يف أوساط   التسرب  نسبة  
  .)١١٦(، وال سيما نساء األريافوالكتابة
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مة على تقدمي تقارير دوريـة يف إطـار صـكوك           وأوصت اليونسكو حبث احلكو     -٥٩
اليونسكو اليت تضع معايري تتصل بالتعليم، وتكثيف جهودها اإلدارية للقضاء على العنف يف             

  .)١١٧(املدارس وتلبية االحتياجات اخلاصة لألطفال املتأثرين بالرتاع
وأوصى الفريق القطري احلكومة باملضي يف جهودها من أجل ضمان حصول كـل               -٦٠

  .)١١٨(طفل على التعليم األساسي اجليد

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -ياء  
الحظ الفريق القطري أن كوت ديفوار وقعت على اتفاقات ثالثية مع مخسة بلدان               -٦١

 مـن أجـل     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     من املنطقة دون اإلقليمية ومع      
ويظل عدم امـتالك العائـدين،      . ن يرغب من الالجئني اإليفواريني    تسهيل العودة الطوعية مل   

  .)١١٩(وخباصة األطفال، لوثائق اهلوية أحد الشواغل الرئيسية
 تـشجع الـسلطات     مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني       وال تزال     -٦٢

  .)١٢٠(اإليفوارية على اعتماد قانون يتعلق باللجوء
 بأن تكفل كوت ديفـوار      املتحدة السامية لشؤون الالجئني    مفوضية األمم    وتوصي  -٦٣

من األحكام املنصوص عليها للـتمكن      اً  لالجئني الذين فضلوا االندماج احمللي االستفادة فعلي      
التدابري اليت من شأهنا تسهيل اندماج الالجئني       وأن تضع   من احلصول على اجلنسية اإليفوارية      

  .)١٢١(ًوثقافيااً واجتماعياً اقتصادي
 أن احلكومة قدرت عدد     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     والحظت    -٦٤

 شـخص يف    ٨٧١ ٠٠٠ األشخاص املعرضني خلطر انعدام اجلنسية يف كوت ديفوار حبوايل        
  . )١٢٢(٢٠١٢أبريل /نيسان

  األشخاص املشردون داخلياً  -كاف  
رأة عن قلقها إزاء ما وردها مـن        أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل         -٦٥

تقارير عن استمرار اهلجمات، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، ضد النساء املـشردات داخليـاً               
 خمصصة للمشردين داخلياً، واإلمكانيات احملدودة حلصول املـشردين         أماكنقمن يف   اللوايت يُ 

  .)١٢٣( والتعليمواملياه الرزق أسبابداخلياً على 
القطري أنه منذ تفكيك موقع ناهيبلي، قـدر عـدد األشـخاص            والحظ الفريق     -٦٦

  .)١٢٤(شخص ٢٤ ٠٠٠  بالذين سجلوا يف كوت ديفوار اً املشردين داخلي
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اتفاقيـة   بالتصديق علـى     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وأوصت    -٦٧
ووضع إطـار   ) ة كامباال اتفاقي (يف أفريقيا اً  االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة النازحني داخلي     
  .)١٢٥(وإدماجهماً وطين يكفل مساعدة األشخاص املشردين داخلي

اً  عقد عاشواأن السكان   اً  لمشردين داخلي قوق اإلنسان ل  املقرر اخلاص املعين حب   وذكر    -٦٨
 إىل يف املقام األول،اليت تعود أسباهبا  هلية   األ روباحلتشريد و حاالت ال تعددة و  امل زماتمن األ 

سياسة وطنية  وأوصى بوضع    .)١٢٦(٢٠٠٢ ونزاعات أهلية تفاقمت حدهتا منذ عام        صراعات
مـع  اً  شـي الداخلي، وذلك مت  تشرد ا لللتصدي ل شاملة وتشريعات وأطر مؤسسية ذات صلة       

اسـتراتيجية  بوضع  وأوصى  . )١٢٧(املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي واتفاقية كمباال      
وأشار إىل أن املساعدة اإلنسانية  اً،   املستدام ملشكلة املشردين داخلي    لتلبية متطلبات احلل  شاملة  

تعيق حىت اآلن التوصـل إىل      اً   املشردين داخلي  لعديد من واالحتياجات اإلمنائية ل  اً  املقدمة حالي 
  .)١٢٨(دائمةحلول 
 ديفوار  كوتراجع  بأن ت اً  وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي         -٦٩
  .)١٢٩( احلماية من حالة انعدام اجلنسيةوانينها الوطنية واهلياكل ذات الصلة بغية توفريق

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية   -الم  
اإلنسان على إدارة املـواد      املقرر اخلاص املعين باآلثار املترتبة يف جمال حقوق       أوصى    -٧٠

 بتنفيذ إصالحات هيكليـة لتحـسني       والنفايات اخلطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً      
القدرات يف جمال معاجلة النفايات يف ميناء أبيدجان، وتعزيز دور الوكاالت البيئية املعنيـة يف               

  . )١٣٠(الرصد واإلشراف من أجل ضمان معاجلة النفايات بطريقة سليمة من الناحية البيئية
 على مستوى االقتـصاد الكلـي       اخلبري املستقل بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة     وأبلغ    -٧١

وكرر اإلعراب عن أمله يف أن يفيد هذا األداء على مستوى االقتـصاد الكلـي الـشعَب                 
اإليفواري عامة، مع اإلشارة إىل خطر زعزعة االستقرار السياسي بـسبب انعـدام األمـن               

  .)١٣١(االجتماعي
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found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on Côte d’Ivoire from the previous cycle (A/HRC/WG.6/6/CIV/2).  

2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

19 GE.14-10992 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art.33; OP-CRPD, art. 6; OP-
ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 
76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 
CPED, art.30. 

4 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Côte d’Ivoire before 
the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 3 October 2012 sent by the 
Permanent Mission of Côte d’Ivoire to the United Nations addressed to the President of the 
General Assembly (A/67/504).  

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see Federal Department of 
Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning 
the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour. 

8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

9 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

GE.14-10992 20 

10 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples 
in Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic 
Workers.  

11 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption 
of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). 

12 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/CIV/CO/1-3), para. 49. 

13 Ibid., paras. 33 (d), 39 (a) and 29 (j). 
14 Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons on his 

mission to Côte d’Ivoire (A/HRC/23/44/Add.1), paras. 41 and 77 and United Nations country 
team (UNCT) submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 11. 

15 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 18. 
16 Ibid., para. 19. 
17 Ibid., paras. 31 (c) and (d). 
18 Ibid., para. 33 (b). 
19 UNESCO submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, paras. 24 and 26. 
20 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on 
Accreditation, the different classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: 
Voting Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member 
(not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to 
make a determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 

21 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights (ICC), see A/HRC/23/28, annex. 

22 See www.cndhci.net/AUTRES%20PAGES/presentation.php. CNDHCI was established by Act 
No. 2012-1132 of 13 December 2012 and has been in operation since June 2013. 

23 Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Côte d’Ivoire 
(A/HRC/22/66), para. 86 and CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 45. 

24 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 6. 
25 Ibid., para. 23 (a). 
26 Ibid., para. 14. 
27 Ibid., para. 15. 
28 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, pp. 8–9. 
29 Ibid., p. 1. 
30 Report of the International Commission of Inquiry on Côte d’Ivoire (A/HRC/17/48), paras. 127 

(d) and (e). 
31 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child 

32 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 50. 
33 HR Committee, Communication No. 1759/2008, Traoré v. Côte d’Ivoire 

(CCPR/C/103/D/1759/2008*). 
34 Ibid., para. 7.10. 
35 Ibid., paras. 7.3, 7.4 and 7.5. 
36 Ibid., para. 7.9. 



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

21 GE.14-10992 

37 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 

38 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human 
rights in Côte d’Ivoire (A/HRC/17/49), para. 52 (1) (h). 

39 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 5. 
40 Ibid., p. 5. 
41 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 16. 
42 Ibid., paras. 23 (c) and (d). 
43 Ibid., para. 26. 
44 Ibid., paras. 27 (a) and (b). 
45 Ibid., para. 43. 
46 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 
(No. 111) – Côte d’Ivoire, adopted 2012, published 100th ILC session (2013). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3081436:
NO. 

47 A/HRC/17/48, para. 127 (b). 
48 A/HRC/25/73, para. 63. 
49 CERD, Prevention of Racial Discrimination, Including Early Warning and Urgent Action 

Procedure, Decision 1 (78), Situation in Côte d’Ivoire (CERD/C/CIV/DE/2), para. 1. 
50 Ibid., para. 3. 
51 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human 

rights in Côte d’Ivoire (A/HRC/16/79), para. 45. 
52 Ibid., paras. 30 and 26.. 
53 A/HRC/17/48, para. 1. 
54 A/HRC/22/66, paras. 52 and 53. 
55 A/HRC/16/79, para. 42. 
56 A/HRC/22/66, summary. 
57 Ibid., para. 22. 
58 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human 

rights in Côte d’Ivoire (A/HRC/18/52), paras. 6, 8 and 14. 
59 UNCT submission to the UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 7. 
60 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paras. 30–31 (a). 
61 Ibid., para. 31 (b). 
62 Ibid., para. 32. 
63 Ibid., para. 33 (f). 
64 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Observation concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Côte 
d’Ivoire, adopted 2010, published 100th ILC session (2011). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2335172:
NO. See also UNCT submission to the UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 7. 

65 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Direct 
request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Côte 
d’Ivoire, adopted 2010, published 100th ILC session (2011). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2335179:NO. 

66 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Direct 
request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Côte 
d’Ivoire, adopted 2010, published 100th ILC session (2011). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2335179:NO. 

67 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 9. 



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

GE.14-10992 22 

68 Statement by the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human 
rights in Côte d’Ivoire to the Human Rights Council, Geneva, 15 June 2011. Available from 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11157&LangID=E. See also 
CERD/C/CIV/DE/2, para. 5. 

69 A/HRC/18/52, paras. 37 and 38 (d). 
70 Joint UNOCI/OHCHR report on human rights abuses perpetrated by dozos in Côte d’Ivoire, June 

2013. Available from www.onuci.org/pdf/rapportp.pdf. See also UNCT submission to UPR on 
Côte d’Ivoire, 2013, p. 8. 

71 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13892&LangID=E. 
72 Special report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire 

(S/2012/186), para. 10. See also CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 28. 
73 A/HRC/17/48, para. 127 (a). 
74 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 29 (a). 
75 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12857&LangID=E. 
76 A/HRC/17/49, paras. 52 (1) (a), (b), (e) and (f). 
77 A/HRC/22/66, para. 64. 
78 Ibid., para. 89. 
79 A/HRC/23/44/Add.1, paras. 71 and 72. 
80 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paras. 20, 21 (b) and 28. 
81 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission to UPR on 

Côte d’Ivoire, 2013, p. 7. 
82 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 8. 
83 Ibid., p. 8. 
84 Ibid., p. 8. 
85 A/HRC/23/44/Add.1, para. 73. 
86 UNCT submission to the UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 6. 
87 A/HRC/23/44/Add.1, para. 41. 
88 Ibid., para. 76. 
89 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 42. 
90 UNCT submission to the UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 9. 
91 Report of the Human Rights Council on its fourteenth special session (A/HRC/S-14/1), para. 4. 
92 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 9. 
93 Ibid., p. 9. 
94 UNESCO submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, paras. 17 and 25. 
95 Ibid., paras. 18 and 23. 
96 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 6. See also Statistics Division, Series Data, 

available from: http://mdgs.un.org/unsd/mdg (accessed 6 February 2014). See also 
CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paras. 23 and 34. 

97 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paras. 25 (a) and (c). See also UNCT submission to UPR on Côte 
d’Ivoire, 2013, p. 6. See also Statistics Division, Series Data, available from: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=384 (accessed 6 February 2014). 

98 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 35 (c). 
99 Ibid., para. 38. 
100 Ibid., para. 39 (c). 
101 Ibid., para. 39 (a). 
102 A/HRC/23/44/Add.1, para. 65. 
103 Ibid., para. 75. 
104 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 40. 



A/HRC/WG.6/19/CIV/2 

23 GE.14-10992 

105 Ibid., paras. 41 (a), (b) and (f). See also Statistics Division, Series Data, available from 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=384 (accessed 6 February 2014). 

106 Statistics Division, Series Data, available from http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=384 
(accessed 6 February 2014). 

107 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 40. 
108 Ibid., para. 41. 
109 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, pp. 9–10. United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) and World Health Organization, “Progress on Drinking Water and Sanitation: 2012 
Update”, 2012, p. 40, available from www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf (accessed 
6 February 2014). 

110 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 40. 
111 Statistics Division, Series Data, available from: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=384 

(accessed 6 February 2014).. 
112 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Observation concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Côte d’Ivoire, adopted 
2010, published 100th ILC session (2011). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2335155:
NO. 

113 UNESCO submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 3. 
114 Ibid., pp. 3–4. 
115 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 36. 
116 Ibid., paras. 37 (a) and (f). 
117 UNESCO submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, paras. 19 and 22. 
118 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 10. 
119 Ibid., pp. 10–11. 
120 UNHCR submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 1. 
121 Ibid., pp. 4–5. 
122 Ibid., p. 2. 
123 CEDAW/C/CIV/CO/1-3, para. 28. 
124 UNCT submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 11. 
125 UNHCR submission to UPR on Côte d’Ivoire, 2013, p. 6. 
126 A/HRC/23/44/Add.1, para. 64. 
127 Ibid., para. 67. 
128 Ibid., paras. 69 and 70. 
129 Ibid., para. 77. 
130 Report of the Special Rapporteur on the adverse effects of the movement and dumping of toxic 

and dangerous products and wastes on the enjoyment of human rights (A/HRC/12/26/Add.2), 
para. 86 (e). 

131 A/HRC/25/73, paras. 72 and 73. 

        


