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

 يف الفتـرة    ةعة عـشر  ، دورته التاس  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨  املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
ت ديفـوار يف    كواحلالة يف   وجرى استعراض   . ٢٠١٤ مايو/ أيار ٩ إىل   يلبرأ/ نيسان ٢٨ من

وترأس السيد غنينيما مامادو كوليبـايل      . ٢٠١٤ يلبرأ/ نيسان ٢٩ املعقودة يف    ابعةراجللسة ال 
جلـسته  يف   ت ديفـوار  كـو  هذا التقرير املتعلق ب    واعتمد الفريق العامل  . ت ديفوار كووفد  
  .٢٠١٤ مايو/ أيار٢ املعقودة يف ةشراعال
قـررين  امل إلنسان فريـق  اختار جملس حقوق ا   ،  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

األرجنـتني وبوتـسوانا    : ت ديفوار كواالستعراض املتعلق ب  تيسري   ل )اجملموعة الثالثية (التايل  
  .والكويت

 مـن مرفـق     ٥الفقـرة    و ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥ووفقاً ألحكام الفقرة      - ٣
  :ت ديفواركوتعلق باالستـعراض املصدرت الوثائق التالية ألغراض أُ، ١٦/٢١ القرار

  ؛(A/HRC/WG.6/19/CIV/1)) أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   جتميع للمعلومات أعدته مفوضية       )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/19/CIV/2)) ب(١٥ وفقاً للفقرة
) ج(١٥لفقـرة   موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً ل           )ج(  

(A/HRC/WG.6/19/CIV/3).  
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً          حيلت إىل كوت ديفوار   وأُ  -٤

 والـسويد، وليختنـشتاين،     وسـلوفينيا، إسبانيا، وأملانيا، وبلجيكا، واجلمهورية التشيكية،      
وهذه . ة، والنرويج، وهولندا  الشمالي أيرلنداملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    واملواملكسيك،  

 .خلارجي لالستعراض الدوري الشامل املوقع الشبكي ااألسئلة متاحة على

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
جملـس    مرفق قـرار    من ٥قُدم التقرير الوطين لكوت ديفوار عمالً بأحكام الفقرة           -٥

وهو مثرة عمل أجنزه فريق وطين معـىن باالسـتعراض الـدوري            . ١٦/٢١  اإلنسان حقوق
وقد أسهم اجملتمع   . الشامل، وذلك رغم الصعوبات املالزمة لعمل أي إدارة خارجة من أزمة          

  . إىل حد كبري يف استنتاج النتائج املتوّصل إليها ويف تأييدهااملدين اإليفواري
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 مسألة رئيسية، ميكن جتميع حمتـواه يف        ١٣ حول   ، الذي يدور  تقرير كوت ديفوار  و  -٦
تطور اإلطار املعياري واملؤسـسي؛ ومتابعـة وتنفيـذ التوصـيات           : ثالثة حماور، أال وهي   

وااللتزامات الناشئة عن االستعراض الدوري الشامل؛ وتوقعات كوت ديفوار يف جمال تعزيز            
 .القدرات واملساعدة التقنية

ـ  لة  وافق جلعل أحكامها القانونية م    بذلت كوت ديفوار جهوداً   قد  و  -٧ . ةلمعايري الدولي
 ترمي إىل تعزيز اإلطار املعياري واملؤسسي الوطين         عديدة  تدابري واختذت السلطات اإليفوارية  

 . هياكل تنفيذيةاستحداثمن خالل اعتماد نصوص قانونية عديدة و

 يف  مكـرراً  ٨٥القانون القاضي بإدراج املادة     : اعتمدت كوت ديفوار ما يلي    قد  و  -٨
الباب السادس من الدستور واملتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية؛ والقانون املتعلق بإنشاء اللجنة             

وذلـك  الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار وحتديد اختصاصاهتا وتنظيمها وسري عملها         
 الواقـع حبكم  ة  طبقاً ملبادئ باريس؛ والقانون املتعلق بالزواج، الذي يهدف إىل حتقيق املساوا          

 داخل األسر اإليفوارية؛ وقانون تعديل قانون اجلنسية، املتـصل بـإجراءات            وحبكم القانون 
 من خالل الزواج؛ والقانون الذي ينص على أحكام خاصة فيمـا يتعلـق            اكتساب اجلنسية   

؛ وقانون األصول العقارية الريفيـة؛ واملـشروع األويل         باكتساب اجلنسية عن طريق اإلقرار    
  .ن التنمية املستدامةلقانو
 جلنة مكافحـة العنـف    : ت كوت ديفوار عدة هياكل تشغيلية، أال وهي       أنشأقد  و  -٩

؛ واللجنة الوطنية لألسرة؛ والربنامج الـوطين للـتالحم         )اجلنساين (القائم على نوع اجلنس   
  .االجتماعي

ـ      ٢٠١٢مارس  /واعتمدت كوت ديفوار يف آذار      -١٠ كل ش اخلطة الوطنية للتنمية، اليت ُت
لى سـتة   ع اخلطة   بىنوت.  تنفيذ مجيع السياسات الوطنية املتعلقة بالتنمية      ياً بشأن ديوحتإطاراً  

الدفاع واألمن والعدالة وسيادة القانون؛ والتعلـيم والـصحة والعمالـة           : حماور، أال وهي  
 واملـاء والطاقـة     بنية التحتية والشؤون االجتماعية؛ واالقتصاد والزراعة والقطاع اخلاص؛ وال      

  .والتعدين؛ والبيئة واإلطار املعيشي واملوئل واخلدمات العامة؛ والثقافة والشباب والرياضة
 السياسة الوطنيـة لتعزيـز      ‘وزارة العدل وحقوق اإلنسان واحلريات العامة     ‘وتتابع    -١١

تعـاون  الوأُِعدَّ ب . ٢٠١١حقوق اإلنسان ومحايتها، اليت أطلقتها احلكومة اإليفوارية منذ عام          
اعتمـده جملـس    مشروع قانون يتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان          تمع املدين مع اجمل 

  .٢٠١٣سبتمرب /الوزراء يف أيلول
وضـع  ب املتعلقـة  ١٩٥٤أحرزت كوت ديفوار تقدماً بانضمامها إىل اتفاقية عام         و  -١٢

وذلك  املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية،       ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام      
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن       إىل  ؛ و ٢٠١٣أكتوبر  /يف تشرين األول  
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الربوتوكول االختياري  إىل  ؛ و ٢٠١٢مارس  /اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، يف آذار      
 .٢٠١٢يناير /التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف كانون الثاين

لميثاق األفريقي حلقوق لت كوت ديفوار على الربوتوكول اإلضايف امللحق صّدققد و  -١٣
التعديل الذي أُدخل   على  ؛ و ٢٠١٢مارس  /اإلنسان والشعوب، املتعلق حبقوق املرأة، يف آذار      

على اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عـرب احلـدود، يف                
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
وقد  . توصية١٤٧ االستعراض الدوري الشامل السابق، تلقت كوت ديفوار      خاللو  -١٤
 توصـية، ورفـضت     ٣٧ توصيات، وأبدت حتفظات أو مالحظات على        ١٠٨  منها قبلت

 ضمانة لهائلورغم ما شهدته كوت ديفوار من أزمات عديدة، فإهنا بذلت جهوداً         . توصيتني
 . من تلك التوصيات كبريتنفيذ عدد

 التوصيات املتعلقة بالوضع السياسي للبلد، إىل جانب         يف املائة  ١٠٠بة  وحتققت بنس   -١٥
لخروج مـن  ل انتخابات إجراء: التدابري التاليةذلك يف تدابري اخلروج من األزمة، كما يتجلى  

 إدارة الدولة يف مجيـع أرجـاء اإلقلـيم          العمل يف األزمة طبقاً التفاقات واغادوغو، وإعادة      
االجتمـاعي واالقتـصادي    دمـاج   اإلوإعادة  والتسريح  ع السالح   هيئة نز الوطين، وإنشاء   

 جلنة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان تفي مبقتضيات مبادئ باريس،      إنشاء، و للمقاتلني السابقني 
 واملصاحلة، والتصديق على نظام روما األساسي والتعاون علـى          ةقيوإنشاء جلنة احلوار واحلق   

ة، وإنشاء جلنة وطنية للتحقيق بعد انتهاء األزمة، وإنشاء أكمل وجه مع احملكمة اجلنائية الدولي    
ة يف مناهج   َنيف جمال حقوق اإلنسان واملواطَ    عليم   خاصة للتحقيق والتحري، وإدراج الت     وحدة

  .، واعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة والتعليمالتدريب
القتصادية واالجتماعية والثقافية    أساساً باحلقوق ا   اجلاري تنفيذها تتعلق  التوصيات  و  -١٦

 احلكومـة يف    باجلهود املبذولة من جانـب    ويرحب اإليفواريون   . اليت ختضع لتنفيذ تدرجيي   
 صحية وجتهيزها وإعـادة تأهيلـها،       تشييد بنية حتتية  الصحة، ب : لثقطاعات إمنائية عديدة م   

متالزمة ( ملكافحة األوبئة    ألم والطفل، ووضع برامج حمددة    إىل ا وتقدمي الرعاية الطبية اجملانية     
؛ والتعليم، بإعادة تأهيـل     )، والسل، واملالريا، وما إىل ذلك     )اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

 فصالً دراسياً يف املدارس االبتدائية      ٤ ٤٧٨تشييد وإعادة تأهيل    باجلامعات العامة اخلمس، و   
سـية،   مدر قاصـف  مـدرس بـصفة اسـتثنائية، وفـتح م         ٨ ٠٠٠ والثانوية، وتوظيف 

زمة من اللوازم الدراسية، مما أتاح      ح ٥ ٧٦٢ ٣٣٤ كتاب مدرسي و   ٦ ٨٨٠ ٦٠٠ وتوزيع
 من التالميذ امللتحقني باملدارس االبتدائية االستفادة من سياسـة           يف املائة  ٩٠لنسبة تزيد على    

  . للطرق التحتيةيةبنالتعليم اجملاين؛ إىل جانب تطوير ال
، الـذي انتقـل    لألجوراألدىن املهين املضموند حلويرحب اإليفواريون أيضاً برفع ا   -١٧
 فرنك  ٦٠ ٠٠٠إىل  )  دوالراً ٧٠( فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية        ٣٥ ٠٠٠ من
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 مرتبات، أُعيَد تقييم    نفسه ويف السياق ).  دوالراً ١٢٠(من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية      
  .٢٠١٤يناير /املوظفني والعمال منذ كانون الثاين

لكـن  وة على تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل،        مموكوت ديفوار مص    -١٨
عدم كفاية املـوارد      ىلإة عن األزمة مل تسمح بتنفيذها تنفيذاً كامالً، نظراً          ناشئاألولويات ال 

 .املتاحة

جملتمع الدويل بأسره فيما يتعلق بتعزيـز       على ا تعرض كوت ديفوار هنا احتياجاهتا      و  -١٩
أزمة، كبلدنا، حتديات حالة تواجه البلدان اخلارجة من لواقع،  ففي ا.نسان ومحايتهاحقوق اإل

ولذا، فإن منظمة األمـم     .  ضمان متتع مواطنيها حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً       من حيث هائلة  
 الدويل بني أعضائها، تتيح آليات متنوعة لدعم الدول اليت          بوصفها ضامنة التكاتف  املتحدة،  

  .اعدةتلتمس املس
 .يتعني على الدول أن حترص على تعزيز حقوق مواطنيها واحترامهاو  -٢٠

 يف الوقـت    معوقات من   يواجههاإذ تدرك كوت ديفوار هذه املهمة الرئيسية وما         و  -٢١
احلايل، فإهنا تود أن توجه نداًء رمسياً إىل منظومة األمم املتحدة بأسرها، وإىل الشركاء الثنائيني 

 يف اجملاالت السبعة ذات األولوية املتمثلة فيمـا         ة املبذول ف، بدعم جهودها  واملتعددي األطرا 
توطيد السالم؛ وتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات؛ ومكافحة العنـف ضـد املـرأة          : يلي

؛ وإصالح السياسة املتعلقة بالسجون؛ واعتماد سياسـة وطنيـة          يةعيشامل أوضاعهاوحتسني  
  .حلة الوطنيةة املصاواصلحلقوق اإلنسان؛ وم

 وردود الدولة موضوع االستعراضالتفاعلي ار واحل  -باء  

 هـذا املقدمة خالل   توصيات  الوترد  .  التفاعلي ارو وفداً ببيانات خالل احل    ٨٦أدىل     -٢٢ 
   .من هذا التقرير  الفرع ثانياًار يف واحل

 ابـات واجهه البلـد منـذ انتخ     ياعترفت شيلي بالوضع السياسي املعقد الذي       وقد     -٢٣ 
نوهت الـشيلي    كما   . واملصاحلة ةقيجلنة احلوار واحلق  عمال   وأحاطت علماً بأ   ٢٠١٠ عام
  .املعلومات املقدمة عن التقدم احملرز صوب استعادة سيادة القانونب
ورحبت مبـنح األولويـة   . كوت ديفوار خلطتها اإلمنائية الوطنية على   الصني   أثنتو   -٢٤ 

.  يف سياق التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة        ملرص ع ستحداث ف الللقضاء على الفقر و   
ن يف التعليم االبتدائي واخلدمات الصحية والتعـاون مـع          حتّسا حدث من    وأحاطت علماً مب  
  .اهليئات الدولية

ا حتقق من إجنازات يف جمايل املصاحلة الوطنية        كوت ديفوار مل  وأثنت جزر القمر على        -٢٥ 
 بذل مزيد   استمرار احلاجة إىل  ليت اجتاحت البلد، رغم     والتالحم االجتماعي يف ضوء األزمة ا     
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نح األولويـة   مب السلطات الوطنية    اهتماموالحظت  . من اجلهود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً    
  .حلقوق اإلنسان

أحاطت الكونغو علماً بتعزيز التشريعات والتدابري لتسليط الضوء على انتـهاكات           و   -٢٦
 آلية  إنشاء كوت ديفوار إىل      الكونغو ودعت. ت من العقاب  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفال   

  .ملتابعة تنفيذ التوصيات
وأحاطت كوستاريكا علماً بإنشاء هيئات حتقيق ملكافحة اإلفالت من العقاب فيما             -٢٧

اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع     وضع   وأشادت مبواءمة    .يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان   
  . اللجنة هذهيفوار على تعزيزمبادئ باريس وحثت كوت د

 بعد فترة ال سيما   ووأحاطت كوبا علماً باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات السابقة،           -٢٨
د وضع خطة التنمية الوطنية اإلرادة الـسياسية        وقد جسّ . انعدام االستقرار الذي شهده البلد    

يتمخض عن تعزيز محاية     أن   همن شأن هو أمر   الضرورية إلحراز التقدم يف سبيل تنمية البلد و       
  .حقوق اإلنسان

  .ورحبت اجلمهورية التشيكية بالوفد ترحيباً حاراً  -٢٩
وهنأت مجهورية الكونغو الدميقراطية كوت ديفوار على جهودها الرامية إىل تنفيـذ              -٣٠

من أجـل   وأحاطت علماً بتعزيز اإلطار القانوين      . التوصيات، رغم الصعوبات اليت واجهتها    
  .عديدة حلقوق اإلنسانالهاكات النتللتصدي ا

 عن طريـق  وأحاطت جيبويت علماً باجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان            -٣١
ورحبت باستعداد البلـد    . إقامة احلوار االجتماعي وإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان       

  .للتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
 أثناء عملية إعداد التقرير، ممـا        اليت أُجريت  راتوأحاطت مصر علماً بعمق املشاو      -٣٢

  . التزامه بالدميقراطيةيعكس نظام حقوق اإلنسان وتفاعل مع استعداد البلد لليربهن على
وأعربت إستونيا عن أملها يف التعجيل بسن التشريعات اجلديدة خبصوص املـدافعني              -٣٣

ذة لتحسني الوصول إىل العدالة،     باخلطوات املتخ إستونيا  وبينما رحبت   . عن حقوق اإلنسان  
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . فإهنا أشارت إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود ملكافحة الفساد         

  .تصاعد العنف ضد النساء واألطفال
ورحبت . وأشادت فرنسا بالتعاون القائم بني كوت ديفوار وجملس حقوق اإلنسان           -٣٤

جلنائية الدولية وعلى اتفاقية حقوق األشخاص    بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة ا      
  .ذوي اإلعاقة
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التعاون مع اإلجراءات الدولية ورحبت بالتصديق على صـكوك         على  ت غابون   أثنو  -٣٥
جلنة احلوار  كما رحبت بالتدابري املتخذة ملكافحة التمييز ضد النساء وأشادت بإنشاء           . خمتلفة

  . واملصاحلةةقياحلقو
ة السابقة لالستعراض   لو كوت ديفوار ملا أحرزته من تقدم منذ اجل        وأثنت أملانيا على    -٣٦

ورحبت باجلهود اليت سامهت يف حتسني الوضع العام حلقوق اإلنـسان يف            . الدوري الشامل 
  .البلد
نشاء جلنـة   إلوأثنت غانا على كوت ديفوار لتصديقها على نظام روما األساسي، و            -٣٧

  . بالبلداالقتصادييف الوضع األمين ون تحّسلل واملصاحلة، واحلقيقةاحلوار و
 العنف املرتيل واجلنسي، ملناهضةوأشادت هنغاريا بكوت ديفوار خلطة عملها الوطنية   -٣٨
كما أعربـت عـن قلقهـا إزاء        . اخلطةهذه  لكنها أعربت عن قلقها إزاء التأخر يف تنفيذ         و

افتقار املاليني مـن  إزاء ية، واستمرار االنتشار الواسع ملمارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثو 
  .األطفال إىل شهادات ميالد

. ورحبت إندونيسيا بالتطورات املتعلقة باإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان          -٣٩
  . واملصاحلةاحلقيقةكما رحبت بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة احلوار و

 يوّضـح ، ممـا  هود منذ التقرير األخـري وأشاد العراق مبا بذلته كوت ديفوار من ج     -٤٠
 ورحب بالتدابري الرامية إىل تعزيز      .استعداد البلد للمضي قدماً، رغم الصعوبات اليت يواجهها       

  .التشريعات وإنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق اإلنسان
 رحبت وبينما .األساسي روما نظام على ديفوار كوت بتصديق علماً أيرلندا وأحاطت  -٤١

إزاء االفتقار إىل املساءلة عن االنتـهاكات        قلقها عن أعربت فإهنا اجلديدتني، تنياللجن بإنشاء
القـائم  كما أعربت عن قلقها إزاء انتشار العنف        . ٢٠١٠  عام اجلسيمة املرتكبة خالل أزمة   

  .اجلنسيوالعنف ) اجلنساين(على نوع اجلنس 
وىل لالستعراض الـدوري    ة األ ولوأعربت إسرائيل عن تقديرها للتقدم احملرز منذ اجل         -٤٢

 كوت ديفوار على جهودها الرامية إىل إعادة بناء مؤسسات الدولة            إسرائيل وهنأت. الشامل
وأشارت إىل أن اتفاقية القضاء على      . سياسة وزارة العدل  بشأن  وعلى اعتماد ورقة توجيهية     

ى التمييز ضد   ة كأساس قانوين للقضاء عل    بارزمجيع أشكال التمييز ضد املرأة ال حتظى مبكانة         
  .املرأة
وأشـارت إىل اسـتمرار     . ورحبت إيطاليا باجلهود املبذولة لتعزيز املصاحلة يف البلد         -٤٣

ت أشـاد و. يف البلد رغم أهنا غري قانونية     كمسألة معتادة   ضارة  التقليدية  المارسات  املوجود  
  . املدافعني عن حقوق اإلنسانبشأناجملتمع املدين وشأن بالتزام البلد ب

التصديق على نظـام    بوأحاطت التفيا علماً بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان و          -٤٤
عن ممارسة العنف القائم علـى  اليت تتحدث  تقارير  الوأعربت عن قلقها إزاء     . روما األساسي 
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 كوت ديفوار على تكثيف  التفيانوع اجلنس وممارسة العنف ضد األطفال والنساء، وشجعت
  .تني الفئتنيجهودها حلماية حقوق ها

ورحبت ليسوتو مبا حققته كوت ديفوار من إجنازات يف مواءمة تشريعاهتا احمللية مع               -٤٥
 بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،      أشادتو. الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان    

  .ومكتب أمني املظامل، واجمللس الوطين للصحافة
احلـوار الـوطين    تعزيز  قوق اإلنسان و  حب النهوض  ورحبت ليبيا باجلهود الرامية إىل      -٤٦
وأحاطت . األمن املدين واملصاحلة الوطنية رغم الصعوبات الرئيسية اليت يواجهها البلد         رعاية  و

كما رحبت خبطة التنمية الوطنية، اليت من شأهنا أن تساعد . علماً بالتصديق على عدة صكوك
  .على بناء األمن واالستقرار

شتاين باجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد علـى            ت ليختن نوهو  -٤٧
وأعربت عن قلقها لالفتقار إىل تشريعات شاملة بشأن العنف ضـد املـرأة،             . املدى الطويل 

االستمرار يف ممارسـة    عن   العنف القائم على نوع اجلنس، و      ةاديعن ز اليت تتحدث   تقارير  للو
  .تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

وأشارت إىل عـدم    . ورحبت لكسمربغ باجلهود الرامية إىل حتسني حقوق اإلنسان         -٤٨
وأعربت عـن قلقهـا إزاء قلـة        . اتبنكفاية اجلهود املبذولة ملكافحة العنف ضد النساء وال       

  . وتشويه األعضاء التناسلية األنثويةالقسرياالهتمام بالعنف اجلنسي وإزاء استمرار الزواج 
كما رحبت مبختلف التدابري التـشريعية      . ر بتنفيذ اتفاق واغادوغو   ورحبت مدغشق   -٤٩

، ءالتقدم احملرز فيما يتعلق حبقوق الطفل، وإصالح القـضا    باملتخذة حلماية حقوق اإلنسان، و    
 اسـتفادة الفئـات     إمكانيـة  كوت ديفوار على زيادة       مدغشقر وشجعت. ومكافحة الفقر 

  .لجميعاجملاين ل، وضمان التعليم الضعيفة من الرعاية الصحة
 واحلد مـن    املرأة والطفل وأحاطت ماليزيا علماً باجلهود املبذولة فيما يتعلق حبقوق           -٥٠
واجهها من خالل احلوار    تالتحديات اليت   بالتغلب على   والحظت التزام كوت ديفوار     . الفقر

  .السياسي وتعزيز قضية حقوق اإلنسان واستعادة سيادة القانون
تنفيذها، وأحاطت علماً باالتفاق على     باعاة التوصيات السابقة و   وأشادت ملديف مبر    -٥١

 وتعزيز  طفلالقيام بزيارات من جانب اإلجراءات اخلاصة، إىل جانب اجلهود املتعلقة حبقوق ال           
  . باملدافعني عن حقوق اإلنسانتعلقورحبت باعتماد مشروع القانون امل. رأةأدوار امل

ة لتعزيز املصاحلة الوطنية، مبا يف خمتلف وإجراءات ة سابق مايل بتنفيذ توصياتوأشادت  -٥٢
وأحاطت علماً بالتعاون الكامل للبلد مع هيئـات األمـم          . االجتماعيذلك برنامج التالحم    

  .املتحدة ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم جهود بناء السالم
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ء سـيادة   ورحبت موريتانيا باجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وإعال           -٥٣
القانون من خالل سن تشريعات واالنضمام إىل عدد من الصكوك الدولية، مبا فيها الربوتوكول              

  .امللحق بامليثاق األفريقي، ونظام روما األساسي، كما أحاطت علماً بإلغاء عقوبة اإلعدام
وأعربت عن تقديرها لتعزيز    . ورحبت موريشيوس بااللتزام بتنفيذ التوصيات السابقة       -٥٤

وأحاطت علماً بالتقدم احملـرز     . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واعتماد خطة التنمية الوطنية       
 شجعت كوت ديفوار على العمل من أجـل حتقيـق           ، كما أهنا  فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي   

  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٢اهلدف 
. الم املستدام واملصاحلة السياسية   السحتقيق  وأحاطت املكسيك علماً بالتقدم احملرز حنو         -٥٥

كما أحاطت  .  كوت ديفوار إىل الدخول يف إجراءات العدالة االنتقالية املنصفة          املكسيك ودعت
  .االنضمام إىل اتفاقيات دولية بشأن انعدام اجلنسيةبعلماً باإلصالحات التشريعية و

اون مـع احملكمـة      حتسني التع  الرامية إىل وطلب اجلبل األسود تفاصيل عن اجلهود         -٥٦
ورحب بـاجلهود   .  والشرطة القضاءتعزيز املؤسسات الوطنية، مبا فيها      إىل  اجلنائية الدولية و  

الرامية إىل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والحظ استمرار الـزواج القـسري             
  .حظر تلك املمارساتوشجع على إنفاذ القانون بغية . املبكرو

وأشاد باإلجنازات الدميقراطية لكوت    . زام البلد باملصاحلة الوطنية   ورحب املغرب بالت    -٥٧
 األمـين الوضـع    بشأنالتقدم احملرز   بديفوار يف اجملاالت السياسية واملؤسسية والتشريعية، و      

  . بالتزام البلد بإنشاء آلية ملتابعة التوصياتأشادكما . والسياسي
بإنـشاء جلنـة    وأشادت  .  البلد وأحاطت موزامبيق علماً بعدم استقرار الوضع يف        -٥٨

. ، وأحاطت علماً مبشروع اإلطار القانوين املتعلق بضحايا احلرب         واملصاحلة احلقيقةاحلوار و 
  . كوت ديفوار على اعتماد خطة وطنية بشأن العنف املرتيل موزامبيقوهنأت
 رتكب ضد الصحفيني   هولندا اخلطوات املتخذة للتحقيق يف اجلرائم اليت تُ        امتدحتو  -٥٩

لمقاضاة عليها، ورحبت باعتماد مشروع قـانون حلمايـة         لواملدافعني عن حقوق اإلنسان و    
وأعربت عن قلقهـا إزاء محايـة       . حقوقهم، إىل جانب التصديق على نظام روما األساسي       

  .رأةحقوق امل
وأشادت نيكاراغوا باعتماد خطة التنمية الوطنية، وأحاطت علماً باجلهود املبذولة يف             -٦٠

وشـجعت علـى    . حلوار الوطين، واملصاحلة، وتعزيز العمليات الدميقراطية الداخليـة       سبيل ا 
  . والتنميةمواصلة اجلهود لتحقيق السالم الدائم

القانون املتعلق باللجنة الوطنية    ب النيجر باجلهود املبذولة يف سبيل املصاحلة، و       تورحب  -٦١
الدويل على تقدمي املساعدة التقنيـة   اجملتمع توشجع. طة التنمية الوطنية خبحلقوق اإلنسان، و  

  . والتصديق على االتفاقيات وتعزيز القدرة املؤسسيةجلهودضمان مواصلة ابغية 
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وأشادت نيجرييا باخلطوات املتخذة ملواءمة التشريعات احمللية مع القوانني الدوليـة،             -٦٢
واحلريـات  ن اجلهود لكفالة احلقـوق      وحثت على بذل مزيد م    . رغم أوجه القصور القائمة   

 وإتاحة التعليم والرعاية    املرأة والطفل ودعت اجملتمع الدويل إىل دعم محاية حقوق        . األساسية
  .الصحية املستقرة

 احملاكم وتوافرها   إزاء قدرات وأعربت النرويج عن قلقها إزاء االحتجاز التعسفي، و         -٦٣
يه األعـضاء التناسـلية     تشوممارسة  انتشار  إزاء  ها والقدرة على حتمل تكاليفها، و     يتواستقالل

ورحبت باجلهود الرامية إىل مكافحة     . مستوى العنف القائم على نوع اجلنس     إزاء  األنثوية، و 
  .دعم ضحايا العنف القائم على نوع اجلنسإىل عمل األطفال، مبا يف ذلك االجتار باألطفال، و

مواءمة وأحاطت باراغواي علماً بالتصديق على نظام روما األساسي وشجعت على             -٦٤
ت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي        أشادو. هذا النظام التشريعات احمللية مع    

. الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          على  اإلعاقة و 
حقوق املرأة، مبا يضمن    من أجل إعمال    خطوة مهمة   هو  وأشارت إىل أن سن قانون الزواج       

  .بني الوالدينيف حتمل املسؤولية املساواة 
ـ اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املقبولة خالل اجل      على  ت الفلبني   أثنو  -٦٥ ة األوىل  ول

وأشارت إىل أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يـدعم اجلهـود           . لالستعراض الدوري الشامل  
 وطيـد ألولويـة لت  وأحاطت علماً مبنح ا   . املبذولة يف سبيل املصاحلة ومحاية حقوق اإلنسان      
  . املعيشية للمرأةوضاعالسالم، ومكافحة العنف ضد املرأة، وحتسني األ

للتغلب علـى   باجلهود املبذولة من جانب احلكومة      وأحاطت مجهورية كوريا علماً       -٦٦
وجلنـة  إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      عن طريق   تحسني حقوق اإلنسان    لالتحديات و 

ـ وأشادت بالتصديق على نظام روما األساسي و. حلة واملصااحلقيقةاحلوار و  التوقيع علـى  ب
  .الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل

ـ وورحب االحتاد الروسي مبا شهدته حالة حقوق اإلنسان من تطورات منذ اجل             -٦٧ ة ل
األوىل لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري              

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     على   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و        التفاقية
والحظ أن التشريعات ال حتظر التمييز ضد املرأة، كما الحظ استمرار وقوع حاالت . اإلعاقة

  .تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج املبكر القسري
 الوثائق املتعلقة   بشأن طرفاً بآرائها     دولة ٤٧ هذا العرض التمهيدي، أدلت      يف هناية و  -٦٨

 املداخالت، اليت انصبت أساسـاً      هذهويف أعقاب   . بدعم االستعراض اخلاص بكوت ديفوار    
باإلسهامات القّيمة ذات الصلة الوفد اإليفواري   على توصيات الدول األطراف، رحب رئيس       

. ا يف كوت ديفـوار    املقدمة من الدول للمساعدة على زيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايته         
  .كما قدم ردوداً على األسئلة املطروحة
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ورداً على سؤال اجلبل األسود فيما يتعلق مبستوى التعاون بـني كـوت ديفـوار                 -٦٩
اإليفواري واحملكمة اجلنائية الدولية منذ التصديق على نظام روما األساسي، أشار رئيس الوفد          

أوضح أن  ق تعاون بينهما سابق هلذا التصديق، و      ومثة اتفا . إىل أن التعاون بينهما تعاون جيد     
  .كوت ديفوار على أهبة االستعداد للتعاون مع احملكمة

إن كوت ديفوار تشن حرباً على هذه قال وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت من العقاب،   -٧٠
هو  وتدرك احلكومة اإليفوارية أن اإلفالت من العقاب.  إىل القضاء عليها متاماًدفالظاهرة وهت
 من جتاوزات وانتهاكات    ٢٠١٠ عام   النتخابات الالحقة   زمةاأل يف أعقاب    حدثأساس ما   
  .وسُيحال أمام القضاة مرتكبو األفعال اليت تقع حتت طائلة املالحقة اجلنائية. جسيمة

وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة ضد تعدد الزوجات والزواج املبكر، أشار رئيس الوفـد               -٧١
. وار لديها نظام يقوم على الزواج األحادي وأن تعدد الزوجات يعترب خمالفـة            إىل أن كوت ديف   

كما أفاد بأن النصوص القانونية تنص على السن القانونية للـزواج وأن القـانون يعاقـب أي     
  .شخص حييد عنها

ورداً على بيان لكسمربغ الذي أشارت فيه إىل شيوع العنف وثقافة اإلفـالت مـن                 -٧٢
فلن ينعم  . يس الوفد بأن كوت ديفوار ال ميكنها أن تتغاضى عن العنف اجلنسي           العقاب، أفاد رئ  

وتسعى كوت ديفوار جاهدة . أي بلد يف العامل بالسالم ما مل حيرص على قمع هذه السلوكيات         
وُيالَحق كل من ارتكب . إىل مكافحة كل شكل من أشكال االنتهاكات واإلفالت من العقاب      

  .غ عنها السلطاتفعالً من األفعال اليت تبلَّ
ورداً على األسئلة املطروحة مسبقاً، وال سيما ما يتعلق منها بتقدمي التقارير إىل هيئات                -٧٣

املعاهدات، أكد رئيس الوفد على التزام كوت ديفوار منذ هناية األزمة الالحقـة لالنتخابـات               
ت املصدق عليهـا يف جمـال       بالقيام، يف اآلجال املطلوبة، بإعداد التقارير اليت تقتضيها املعاهدا        

  .وقد أُسندت هذه املهمة يف الوزارات املختلفة إىل إدارات تنفيذية. حقوق اإلنسان
بيد أن احلكومة بصدد إعادة تفعيل املرسوم املتعلق بإنشاء جلنة ملتابعة تنفيذ الـصكوك                -٧٤

ستعراضية والدورية لدولة الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان ُتعَنى، يف مجلة مهام، بإعداد التقارير اال         
  .كوت ديفوار املوجهة إىل اهليئات املختصة يف منظمة األمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي

وفيما يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، أشار رئيس الوفد          -٧٥
االتفاقية الدوليـة   : الينيإىل أنه ليست هناك أي عقبات تعترض سبيل التصديق على الصكني الت           

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد      حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ و      
فكوت ديفوار دولة   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام         

 إلغـاء    منـه  ٦قترح املادة   ، الذي ت  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     طرف يف   
  .عقوبة اإلعدام
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وفيما يتعلق مبواءمة التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية، تعتزم كوت ديفـوار، يف         -٧٦
ولكن جيدر التذكري   .  خبصوص االغتصاب  إطار إصالح القوانني املعتادة، معاجلة أوجه القصور      

 منه على املعاقبة علـى جـرمييت        ٣٥٦و ٣٥٤بأن القانون اجلنائي اإليفواري ينص يف املادتني        
 ١٥وقد صدقت كوت ديفوار على نظام روما األساسـي يف           . االغتصاب والتحرش اجلنسي  

  .٢٠١٣فرباير /شباط
، ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣٠ووقَّعت كوت ديفوار على االتفاقات الثنائية للحصانة يف           -٧٧

 الدولية وحصاناهتا، إىل جانب تفعيل      وهي تعتزم التصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية       
  .نظام روما األساسي يف القانون الداخلي

وأشادت رواندا بإنشاء جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة واللجنـة الوطنيـة حلقـوق               -٧٨
اإلنسان، وبوضع وثيقة السياسة الوطنية للصحة، وباعتماد استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة،           

  .د الرامية إىل مكافحة العنف القائم على نوع اجلنسكما أشادت باجلهو
وأحاطت السنغال علماً بإنشاء إدارة وزارية حلقوق اإلنسان، وبإنشاء اللجنة الوطنيـة         -٧٩

ورحبـت بتنفيـذ    . حلقوق اإلنسان، وباجلهود املبذولة يف سبيل مكافحة اإلفالت من العقاب         
  .االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

وأثنت سرياليون على كوت ديفوار إلصالحاهتا التشريعية واستعدادها لكفالة حتقيـق             -٨٠
وأحاطت علماً باجلهود   . اإلصالح السياسي واملؤسسي طبقاً لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان       

  .الرامية إىل توفري احلماية االجتماعية والقانونية واملدنية ورحبت خبطة التنمية الوطنية
 سنغافورة حتّسن الوضع األمين وشجعت على بذل مزيد من اجلهود لتدعيم            والحظت  -٨١

وأحاطت علماً بالتغيريات التشريعية اليت أُجريـت لتعزيـز إقامـة العـدل،             . سيادة القانون 
  .وباخلطوات املتخذة لتعزيز احلق يف التعليم

علق حبمايـة  ورحبت سلوفاكيا بالتصديق على نظام روما األساسي، وبسن القانون املت        -٨٢
وأعربت عن  . كما رحبت بإنشاء جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة      . املدافعني عن حقوق اإلنسان   

قلقها إزاء ممارسة العنف القائم على نوع اجلنس وأشارت إىل وجوب التصدي للعنف املماَرس              
  .ضد األطفال

ق اإلنسان املقدمة   وأشادت سلوفينيا مبتابعة توصيات جلنة التحقيق الدولية وجملس حقو          -٨٣
ورحبت بالتصديق على نظام روما األساسي وبالتعاون مع        . خالل األزمة الالحقة لالنتخابات   

  .احملكمة اجلنائية الدولية
وأشادت جنوب أفريقيا باجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنـسان والوفـاء               -٨٤

 باعتماد خطة التنمية الوطنيـة      ورحبت. بااللتزامات الدولية، ودعت إىل مواصلة هذه اجلهود      
  .ومبواءمة وضع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس
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ورحب جنوب السودان بالتعاون مع مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات               -٨٥
ودعا اجملتمع الدويل إىل تقدمي الـدعم       . اخلاصة وشجع احلكومة على االستمرار يف هذا التعاون       

 من أجل تنفيذ التوصيات املتعلقة، يف مجلة أمور، بالفقر، والتمييز، والعنـف ضـد               واملساعدة
  .املرأة، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وأوضاع االحتجاز

ورحبت إسبانيا بانضمام كوت ديفوار إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         -٨٦
نسية، وبإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق        املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجل     ١٩٦١واتفاقية عام   

وأعربت عن قلقها إزاء ضحايا     . وأشادت باخلطوات املتخذة لتعزيز استقاللية القضاء     . اإلنسان
  .العنف اجلنسي، والتمييز ضد األشخاص املصابني باملهق

ورحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان منـذ اجلولـة               -٨٧
  .ستعراض الدوري الشامل، رغم التحديات اليت يواجهها البلداألوىل لال

ورحب السودان باجلهود املبذولة للنهوض حبقوق اإلنسان ولتعزيز املؤسسات الوطنية،            -٨٨
وأعرب عن تقديره اللتزام البلد باالستعراض وتعاونـه يف         . رغم التحديات اليت يواجهها البلد    

 الرامية إىل تنفيذ التوصيات املقبولة خالل اجلولة األوىل         إطار عمليته، وسلّط الضوء على جهوده     
  .لالستعراض الدوري الشامل

ورحبت السويد بالتطورات اإلجيابية فيما يتعلق مبقاضاة مـرتكيب جـرائم العنـف               -٨٩
وأشارت إىل أنه رغم    . اجلنسي، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية         

دة إىل ضحايا االغتصاب والعنف املرتيل فال يزال اإلفالت من العقـاب يـشكل              تقدمي املساع 
كما رحبت باجلهود الرامية إىل مواصلة املصاحلة ونزع السالح، رغم أنه ال يزال             . مصدر قلق 

  .يتعني عمل الكثري
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء االفتقار إىل الرتاهة القضائية فيما يتعلق بانتـهاكات               -٩٠
وق اإلنسان وأعمال التعذيب، وإزاء عدد األشخاص املعرَّضني النعدام اجلنـسية، وعـدد             حق

حاالت العنف اجلنسي، وانتهاكات حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري           
  .اإليدز/اهلوية اجلنسانية واخلناثى وحقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

. وجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         ورحبت تايلند بت    -٩١
وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان، والقوالب النمطية الضارة القائمة على نوع             

وأشادت بتصديق كوت ديفوار علـى      . اجلنس، واالفتقار إىل إمكانية وصول النساء إىل العدالة       
الربوتوكـول  قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، و         الربوتوكول االختياري التفا  

الربوتوكول ، و االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة         
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد              

  .اإلباحية
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دونيا اليوغوسالفية سابقاً عن التدابري املتخذة ملكافحة الفـساد يف     وسألت مجهورية مق    -٩٢
وإذ رحبت بالتـصديق    . القضاء، وحتقيق استقاللية القضاء، والتغلب على اإلفالت من العقاب        

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف املنازعـات            على  
ي التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل         الربوتوكول االختيار  وعلى   املسلحة

 الوفاء بالتزاماته بتقـدمي التقـارير       ، فإهنا حثت البلد على    األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو             مبوجب  
  .عنف اجلنسي ال يزال مصدر قلقوأشارت إىل أن ال.  املهينة
، رغـم   ٢٠٠٩وأشادت توغو بالتزام احلكومة بتنفيذ التوصيات املقبولـة يف عـام              -٩٣

والحظت أن كوت ديفوار قد أصبحت طرفاً يف معظم الصكوك          . التحديات اليت يواجهها البلد   
  .ورحبت بااللتزام بعملية العدالة االنتقالية. الدولية حلقوق اإلنسان

ادت تونس باإلصالح السياسي واملؤسسي، وبامتثال وضع املؤسـسة الوطنيـة           وأش  -٩٤
وأشارت إىل ضـرورة    . حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس، وبالتصديق على نظام روما األساسي        

كما دعت إىل كفالة حريات الفاعلني      . التعجيل بعملية اعتماد السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان      
  .يف اجملتمع املدين

طت تركيا علماً باعتماد سياسة وطنية حلقوق اإلنسان وبسن القـانون املتعلـق             وأحا  -٩٥
باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وبالتصديق على صكوك دولية، وبالتعاون مع جملـس حقـوق             

وأشادت بسياسة املصاحلة الوطنية وأعربت عن قلقهـا إزاء املـستويات املنخفـضة             . اإلنسان
  .لتسجيل املواليد

وأشادت باخلطوات  . إلمارات العربية املتحدة بتنفيذ التوصيات املقبولة سابقاً      وسلّمت ا   -٩٦
املتخذة للتخفيف من تأثري أزمة ما بعد االنتخابات على حقوق اإلنسان ولتعزيـز املـصاحلة                

ودعت اجملتمـع الـدويل إىل     . وشجعت على بناء القدرات من أجل حتقيق األولويات       . الوطنية
  .ةتقدمي املساعدة التقني

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بإنشاء اللجنـة الوطنيـة              -٩٧
وأشارت إىل أن تنفيذ االستنتاجات اليت خلص إليها تقرير جلنـة التحقيـق             . حلقوق اإلنسان 

وشجعت اململكة املتحدة   . الوطنية من شأنه أن يعاجل أسباب العنف ويضمن املساواة يف العدالة          
  . التعاون يف جمال العدالة االنتقاليةعلى
اكتساب اجلنسية عن طريق وأشادت الواليات املتحدة األمريكية باعتماد قوانني بشأن          -٩٨

وأشـارت  .  املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦١وبالتصديق على اتفاقية عام     اإلقرار،  
من وحتقيق املصاحلة الوطنيـة هـو    إىل أن بطء وترية اجلهود املبذولة يف سبيل إصالح قطاع األ          

  .مسألة مثرية للقلق
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ورحبت أوروغواي بالتصديق على نظام روما األساسي وباعتماد خطة التنمية الوطنية             -٩٩
 ديفوار  وشجعت أوروغواي كوت  . ومشروع القانون املتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان       

مل يف سبيل مكافحة العقاب البدين واالعتداء       على التعاون مع اخلبري املستقل وعلى مواصلة الع       
  .اجلنسي يف املدارس

ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بامتثال وضع اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان              -١٠٠
الربوتوكـول  ملبادئ باريس، وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلـى         

الربوتوكول ، و تراك األطفال يف املنازعات املسلحة    االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اش     
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد              

وذكرت أن إقامة حوار وتعاون حقيقيني هو مسألة أساسية يف حتقيـق املـصاحلة              . اإلباحية
  .الوطنية والسالم الدائم

اجلهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية، واإلصـالح املعيـاري          وأشادت اجلزائر ب    -١٠١
ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة التقنية بغية تعزيز قدرة كوت ديفـوار             . واملؤسسي

  .على مواجهة التحديات املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان
بالتصديق على اتفاقيـة    وأشادت أنغوال بالتعاون املتواصل مع آليات حقوق اإلنسان و          -١٠٢

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص        حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى      
وأثنت على اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة الوطنية وأيدت احلوار         . يةباحلقوق املدنية والسياس  

  .التناسلية األنثويةوسألت عن التقدم احملرز يف القضاء على تشويه األعضاء . السياسي الدائم
. وسلطت األرجنتني الضوء على التصديق على صكوك دولية رئيسية حلقوق اإلنسان            -١٠٣

وشجعت األرجنتني كوت ديفوار على تعزيز سياستها الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية كـي              
 تشمل بالكامل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وعلى إيالء اهتمام خاص للفئـات الـضعيفة             

  .كاملشّردين داخلياً
ورحبت أستراليا بامتثال وضع اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان ملبـادئ بـاريس،                -١٠٤

وأحاطت علماً باجلهود املبذولة من أجل إحالل السالم        . وبالتصديق على نظام روما األساسي    
. جهمواألمن، وإصالح قطاع األمن، ونزع السالح، وتسريح املقاتلني السابقني وإعادة إدمـا           

  .وأوضحت أهنا ما زالت تشعر ببالغ القلق إزاء انتشار العنف اجلنسي
وسلّمت بنغالديش مبساعي كوت ديفوار الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             -١٠٥

والحظت أن التحديات الكبرية تـشمل      . مبا يف ذلك على مستوَيي التشريع والسياسة الوطنية       
يق املصاحلة الوطنية، وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة االقتـصادية           استعادة سيادة القانون، وحتق   

  .واالجتماعية والثقافية، ومكافحة الفقر
الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان      وأشادت بلجيكا بالتصديق على       -١٠٦

ضاء علـى   الربوتوكول االختياري التفاقية الق   ، وعلى   والشعوب، املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا     
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، واعتماد تشريعات تنص على املساواة بني اجلنـسني يف إطـار            مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
ورحبت بتعاون البلد مع احملكمة اجلنائية الدولية، ولكنها شجعته على تكثيف جهوده            . الزواج

  .يف جمال العدالة اجلنائية
احلوار اإلنسان ومحايتها وتعزيز    وأشادت بنن باجلهود املبذولة يف سبيل النهوض حبقوق           -١٠٧

 ديفوار  وشجعت بنن كوت  . السياسي، والسالم، واألمن، وإعادة البناء االقتصادي واالجتماعي      
  .على مواصلة هذه اجلهود وحثت اجملتمع الدويل على زيادة دعمه للبلد

 الشامل  وسلّمت دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالتقدم احملرز منذ االستعراض الدوري           -١٠٨
وهي شجعت كوت ديفوار على االستمرار يف تعزيز محاية حقوق اإلنسان من خـالل              . األول

  .مؤسساهتا وتشريعاهتا وسياساهتا الوطنية
وأحاطت بوتسوانا علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصـيات الـسابقة وشـجعت               -١٠٩
وأعربـت  . دنية والسياسية ديفوار على االستمرار يف مكافحة الفقر وتعزيز احلقوق امل         كوت
 قلقها إزاء استمرار التمييز والعنف ضد املرأة وإزاء االفتقار إىل تشريعات حتظر التمييز ضد               عن
  .املرأة
وأحاطت الربازيل علماً باجلهود املبذولة ملواجهة التحديات الـسياسية واالقتـصادية             -١١٠

 املرأة ونظام العدالـة ال يـزاالن        وأشارت إىل أن حقوق   . واالجتماعية يف فترة ما بعد األزمة     
وسلّمت باخلطوات املتخذة لالمتثال للتوصيات املنبثقة عن اجلولة األخـرية          . يدعوان إىل القلق  

  .لالستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة
وأشادت بوركينا فاسو باجلهود احلكومية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها              -١١١

ورحبت بتنفيذ األحكام األساسية اليت يـنص       . يف أعقاب األزمة اخلطرية الالحقة لالنتخابات     
، وبسياسة كوت ديفوار الرامية إىل حتقيق السالم واملصاحلة         ٢٠٠٧عليها اتفاق واغادوغو لعام     

  .على الصعيد الوطين
اعتمـاد  ورحبت بوروندي بقيام احلكومة بتحسني اإلطار التشريعي واملؤسـسي، وب           -١١٢

  .خطة للتنمية الوطنية، وبالتصديق على كثري من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
ورحبت كابو فريدي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس،               -١١٣

وباعتماد سياسة وطنية حلقوق اإلنسان وبسن تشريعات ووضع استراتيجية ملكافحة الـزواج            
  .ية وطنية ملكافحة الفقر والنهوض بالتنميةاملبكر، وبوضع خطة إطار

وشجعت كندا احلكومة على االستمرار يف مكافحة العنف ضد املرأة، مركزةً بصورة              -١١٤
خاصة على التصدي لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية وعلى وضع حد لزواج األطفال والزواج             

ة الوطنية وللجهود احلكومية الرامية     املبكر والزواج القسري، وأعربت عن دعمها لعملية املصاحل       
  .إىل تعزيز حقوق الناس كافة ومحايتها
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وأشادت مجهورية أفريقيا الوسطى باجلهود الرامية إىل تنفيذ التوصيات الصادرة عـن              -١١٥
وشجعت على مواصلة السعي إىل حتقيق املصاحلة الوطنية،        . االستعراض الدوري الشامل األول   

ة لتسليط الضوء على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان ومكافحـة           وتنفيذ التدابري املتخذ  
  .اإلفالت من العقاب

وأحاطت تشاد علماً باستمرار كوت ديفوار يف حتسني حالتـها يف جمـال حقـوق                 -١١٦
وبإجراء مشاورات واسعة إلعداد تقريرها، والحظت أهنا طرف يف الصكوك الدولية           اإلنسان،  

  .الرئيسية حلقوق اإلنسان، مما ُيربهن على التزامها بالقضية
وأشادت إثيوبيا بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى                -١١٧

، طفال يف املنازعات املـسلحة الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األ  
وبالتدابري املتخذة للنهوض بالتعليم من أجل اجلميع، وإلتاحة التعليم االبتدائي جلميع األطفـال،       
يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية على حد سواء، والقضاء على أوجه التفاوت بـني األوالد               

  . والبنات
ام كوت ديفوار مؤخراً بالتصديق على نظـام        وأحاطت الربتغال علماً مع االرتياح بقي       -١١٨

روما األساسي، وباعتماد تشريعات تتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وإنشاء اللجنة            
  .الوطنية حلقوق اإلنسان

ورداً على ما أعربت عنه إسبانيا من قلق إزاء وضع املصابني باملهق يف كوت ديفوار،                 -١١٩
والتزم رئيس الوفد، أمام    . رضون ألي متييز على األراضي اإليفوارية     أكد رئيس الوفد أهنم ال يتع     

اجملتمع الدويل، بالرد عند الضرورة على أي شكل من االنتهاكات اليت ُيدَّعى ارتكاهبـا ضـد                
  .املصابني باملهق

وخبصوص مسألة انعدام اجلنسية، أشار رئيس الوفد إىل أن كوت ديفوار، بتـصديقها               -١٢٠
 املتعلقتني بانعدام اجلنسية، قد قللت كثرياً من احتماالت نشوء حاالت انعـدام             على االتفاقيتني 

وأضاف أن احلكومة اإليفوارية تدرك متاماً األخطار املرتبطة بعـدم احلـصول علـى        . اجلنسية
  . شهادات السجل املدين

، )Dozos(" الدوزوس"وفيما يتعلق مبسألة الصيادين التقليديني، املعروفني عموماً باسم           -١٢١
أشار رئيس الوفد إىل وجود دورات جارية لتدريبهم وتوعيتهم بغية إرجـاعهم إىل منـاطقهم               

  .األصلية لكي يتفرغوا ألنشطتهم األصلية حصراً
وفيما يتعلق بالعقاب البدين وباالجتار باألطفال، أكـد رئـيس الوفـد أن القـوانني                -١٢٢

كمـا  . ك بصفة عامة، وال سيما ضد األطفـال       اإليفوارية ال تسمح بأي إساءة معاملة أو انتها       
  .أشار إىل املشاركة القوية من جانب سيدة كوت ديفوار األوىل بشأن املسائل املتعلق باألطفال

ورداً على األسئلة األخرية، وخاصة السؤال املتعلق مبمارسات الفساد يف القضاء، أشار              -١٢٣
 السديدة، واعتماد القانون املتعلق بقمع الفـساد        رئيس الوفد إىل أن إنشاء، اهليئة العليا لإلدارة       
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واملخالفات املماثلة يرميان إىل مكافحة ظاهرة الفساد يف مجيع قطاعات احلياة العامة اإليفوارية،             
  .مبا فيها القضاء

ويف اخلتام، أضاف رئيس الوفد أن القضاة يتمتعون باالستقاللية ويصدرون األحكـام              -١٢٤
  . القانون ومع اقتناعهماليت يروهنا متمشية مع

ورغم أوجه التقدم العديدة اليت جتعل كوت ديفوار، بشكل ملحوظ، تسري على طريق               -١٢٥
تطبيع احلياة السياسية وبناء دولة القانون، حيث تظل الدميقراطية اإلطار املرجعـي والتنظيمـي             

لكثري مما يتعني القيام بـه،      الوحيد للحياة السياسية، فمن األمانة أيضاً التسليم بأنه ال يزال مثة ا           
  .كما يتبني من خالل األولويات احملددة أعاله

وإذ رحب رئيس الوفد باالستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية رائعة لتعزيز حقوق              -١٢٦
اإلنسان والدفاع عنها يف العامل، فإنه أعرب عن تقديره، باسم رئيس اجلمهورية احلسن واتارا،              

كومةً وشعباً، جلميع الدول اليت شاركت بنشاط يف هذا االسـتعراض           وباسم كوت ديفوار ح   
ودعاها مجيعـاً إىل مواصـلة تـضامنها مـع          . إلسهاماهتا البناءة، وكذلك للمنظمات الدولية    

وختم كلمته مشرياً إىل حاجة كوت ديفوار، أكثر من أي وقـت مـضى، إىل            . ديفوار كوت
  .٢٠٢٠يف األفق املمتد إىل عام الدعم من هذه اجلهات من أجل حتقيق أهدافها 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 :  كوت ديفوار بتأييدحتظى التوصيات الواردة أدناه  -١٢٧

؛ )ليسوتو(الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان     النظر يف االنضمام إىل     ١-١٢٧
 فيها  وغريها من املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت ليست هي طرفاً          

  ؛)الفلبني(بعد 
بذل جهود من أجل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية            ٢-١٢٧

 ؛)شيلي(مناهضة التعذيب 

 التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب          ٣-١٢٧
اجلمهوريـة   (٢٠٠٩على النحو املوصى بـه سـابقاً يف عـام           ،  )غانا، تونس (

بري على مستوى السياسات ملنع التعذيب وإساءة املعاملـة         واختاذ تدا ) التشيكية
 ؛)إستونيا(

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب يف           ٤-١٢٧
 ؛)أوروغواي(أقرب وقت ممكن 

__________ 

  .والتوصيات ر االستنتاجاتحرَّمل ُت  **  
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الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       النظر يف التصديق على     ٥-١٢٧
 ؛)بوركينا فاسو(التعذيب 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين       ق على   التصدي  ٦-١٢٧
 ؛)غانا(وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       النظر يف االنضمام إىل       ٧-١٢٧
 ؛)تشاد( املهاجرين وأفراد أسرهم

  الربوتوكول االختياري الثاين   بذل جهود من أجل التصديق على       ٨-١٢٧
 ؛)شيلي(   خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةلعهد الدويل ال

لعهد الدويل اخلاص   ل  الربوتوكول االختياري الثاين   التصديق على   ٩-١٢٧
اجلبـل   (املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعـدام    ) رواندا (باحلقوق املدنية والسياسية  

 ؛)األسود، فرنسا

 اناهتا اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدوليـة وحـص        االنضمام إىل   ١٠-١٢٧
 ؛)سلوفاكيا(

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص     التوقيع والتصديق على      ١١-١٢٧
 ؛)الربتغال( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة تنفيـذاً              ١٢-١٢٧
 ؛)إسرائيل( كامالً

  االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل      الربوتوكول التصديق على   ١٣-١٢٧
 ؛)الربتغال(

االتفاقية على ) الربتغال، تونس، فرنسا( والتصديق )الربتغال( التوقيع  ١٤-١٢٧
واالنضمام إليها يف أقرب     ،الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

 ؛)أوروغواي(وقت ممكن 

حلظر التام للتعذيب وسوء املعاملة     امواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ        ١٥-١٢٧
من خالل إدراج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب يف التشريعات احمللية، والتصديق 

 ؛)كوستاريكا( على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

إدراج أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب يف القانون احمللـي بقـصد             ١٦-١٢٧
 ؛)فرنسا (دراجها يف التشريعات الوطنيةتعريف جرائم التعذيب وإ

تنقيح قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية والقيام، يف هـذا            ١٧-١٢٧
 ؛)كابو فريدي(اإلطار، بتعريف التعذيب وجترميه 
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وغريه من ضروب املعاملة أو     تضمني قانون العقوبات جترمي التعذيب        ١٨-١٢٧
 ؛)كابلجي (العقوبة الالإنسانية أو املهينة

االستمرار يف تكييف التشريعات الوطنية من أجل تنفيـذ أحكـام             ١٩-١٢٧
 ؛ )االحتاد الروسي( املعاهدات الدولية تنفيذاً أفضل

االستمرار يف تطوير اإلطار املؤسسي والقانوين فيما يتعلق حبقـوق            ٢٠-١٢٧
 ؛)ليسوتو( اإلنسان

ئية ملواءمتهما مـع    القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنا    مراجعة    ٢١-١٢٧
 ؛)االحتاد الروسي( املعايري الدولية

 لضمان مواءمتها الكاملة مع االلتزامـات       مراجعة تشريعاهتا الوطنية    ٢٢-١٢٧
املتعهد هبا مبوجب نظام روما األساسي، وال سيما بتـضمني هـذه التـشريعات       

 ؛)التفيا (أحكاماً متكّن من التعاون مع احملكمة

ا الوطنية بالكامل مع نظام روما األساسي للمحكمة        مواءمة تشريعاهت   ٢٣-١٢٧
 ؛ )إستونيا ( اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتاواالنضمام إىل اجلنائية الدولية

مواءمة تشريعاهتا الوطنية بالكامل مع نظام روما األساسي، مبـا يف             ٢٤-١٢٧
 وكامالً مع   ذلك عن طريق تضمني تشريعاهتا أحكاماً تقضي بالتعاون تعاوناً فورياً         

احملكمة اجلنائية الدولية وبالتحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبـة           
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ومقاضاة مرتكبيها أمام حماكمها الوطنية على حنو           

 ؛)ليختنشتاين(فعال 

  ؛)بوركينا فاسو( مواصلة تعاوهنا الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية  ٢٥-١٢٧
األخذ بتدابري تشريعية لتعزيز سيادة القانون وتقوية التعـاون بـني             ٢٦-١٢٧

اآلليات الوطنية واآلليات الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما بـني            
  ؛)كندا( احملكمة اجلنائية الدولية، ووحدة التحقيقات اخلاصة، واحملكمة العسكرية

ءمة التشريعات الوطنية مع أحكام     االنتهاء على وجه السرعة من موا       ٢٧-١٢٧
 ؛ )تونس( نظام روما األساسي

اعتماد تدابري تشريعية لتنفيذ نظام روما األساسـي تنفيـذاً فعـاالً              ٢٨-١٢٧
 ؛ )أوروغواي(

تنقيح تشريعاهتا ملواءمتها مع متطلبات نظام روما األساسي، وذلك،           ٢٩-١٢٧
جلـرائم املرتكبـة ضـد      على سبيل املثال، كي ال تسري قاعدة التقادم على ا         

اإلنسانية، مبا يضمن إمكانية إخضاع مجيع األشخاص للمقاضاة بصرف النظر عن    
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مناصبهم أو رتبهم، إىل جانب تضمني هذه التشريعات مسؤولية كبار الـضباط            
 ؛ )بلجيكا(عن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة بعلم منهم 

سرعة باعتماد القانون املتعلق حبماية املدافعني عن       القيام على وجه ال     ٣٠-١٢٧
 حقوق اإلنسان من جانب الربملان اإليفواري، وتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فوريـاً           

 ؛)اجلمهورية التشيكية(

اعتماد قانون شامل بشأن االجتار باألشخاص، مبن فـيهم النـساء             ٣١-١٢٧
 ؛ )سرياليون( واألطفال

الوطنية بالكامل مع اتفاقية القضاء علـى مجيـع         مواءمة تشريعاهتا     ٣٢-١٢٧
أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك عن طريق حذف مجيع األحكام التمييزيـة              
من القوانني الوطنية ودعم التنفيذ الكامل لالتفاقية عن طريق اختاذ تدابري عملية            

 ؛)إستونيا( وسياساتية

 ضد املرأة مـن خـالل       تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة العنف       ٣٣-١٢٧
جترميه وتنفيذ قوانني شاملة حتظر العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس            
وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ومن خالل تقدمي الدعم الـالزم لـضحايا            

 ؛)ليختنشتاين(العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس 

 إنفاذ القانون املتعلـق بتـشويه       مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إىل      ٣٤-١٢٧
  ؛)النرويج( األعضاء التناسلية األنثوية

اختاذ اخلطوات الالزمة إلنفاذ القوانني اليت تتناول العنف، مبا فيـه             ٣٥-١٢٧
العنف اجلنسي، ضد النساء والبنات، وتقدمي الدعم إىل الضحايا لكفالة معاقبـة            

 ؛ )النرويج( مرتكيب هذا العنف

يع التدابري الالزمة لتجرمي العنف ضـد النـساء والبنـات           اختاذ مج   ٣٦-١٢٧
 ؛)لكسمربغ( واعتماد سياسة جنائية تتسم بااللتزام والعزم ملكافحة تصاعده

 ؛)باراغواي( جترمي العنف املرتيل يف قانون العقوبات  ٣٧-١٢٧

 ؛ )جنوب أفريقيا( اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة  ٣٨-١٢٧

لتعديالت التشريعية الرامية إىل إلغـاء مجيـع األحكـام          مواصلة ا   ٣٩-١٢٧
 ؛)تركيا (التمييزية ضد املرأة واعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة

تضمني قانوهنا اجلنائي تعريف االغتصاب وغريه من اجلـرائم ذات            ٤٠-١٢٧
 ؛ )أوروغواي( الطابع اجلنسي، وفقاً للقانون الدويل

د بشأن العنف املرتيل، مبا يف ذلك جترمي االغتصاب         اعتماد قانون حمد    ٤١-١٢٧
 ؛)بلجيكا( الزوجي
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سن تشريعات تتناول حظر العنف ضد املرأة وتنفيذ هذه التشريعات            ٤٢-١٢٧
 ؛)بوتسوانا(قانوناً وممارسةً 

اختاذ تدابري من ناحييت التشريع واملمارسة على السواء لكفالة حقوق       ٤٣-١٢٧
ية حصوهلم على اخلـدمات التعليميـة والـصحية،         األطفال، مبا يف ذلك إمكان    

 وتسجيل املواليد، ومكافحـة عمـل األطفـال ومناهـضة العنـف ضـدهم             
 ؛)كوستاريكا(

ضمان أن يكفل اإلطار القانوين واملؤسسي التعامل مـع األطفـال             ٤٤-١٢٧
 ؛ )جنوب أفريقيا(املخالفني للقانون معاملة تتفق مع املعايري الدولية 

شطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وضمان امتثاهلا ملبادئ        تعزيز أن   ٤٥-١٢٧
 ؛ )فرنسا(باريس 

 ؛)غانا(نسان وفقاً ملبادئ باريس إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإل  ٤٦-١٢٧

مواصلة جهودها الرامية إىل متكني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان،         ٤٧-١٢٧
لحة بغيـة إدخـال    سيما عن طريق إجراء مشاورات مع مجيع أصحاب املص         وال

التعديالت الالزمة على القانون احلايل لضمان امتثال هذه اللجنة ملبادئ بـاريس            
فيما يتعلق بواليتها، وتشكيلها، وتنظيمها، وسري عملها، واستقالليتها، ووسائلها         

 ؛)إندونيسيا(

كفالة امتثال مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنـسان ملبـادئ بـاريس             ٤٨-١٢٧
 ؛ )سرياليون(

التركيز على اجملاالت اخلمسة ذات األولوية اليت حددهتا احلكومـة            ٤٩-١٢٧
 ؛ )غانا(

مواصلة جهودها الرامية إىل التغلب على التحديات واملعوقات اليت           ٥٠-١٢٧
 ؛)ماليزيا(تواجهها حملياً من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد 

واملبـادرات  وضع خطة عمل وطنية فيمـا يتعلـق باألولويـات             ٥١-١٢٧
وااللتزامات اليت حددهتا يف تقريرها املتعلق باالستعراض الدوري الـشامل مـن          

  ؛)موريشيوس(أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار 
مواصلة املضي قدماً يف معاجلة األسباب األساسية اهليكلية للتمييـز            ٥٢-١٢٧

  ؛)مرجزر الق(ضد املرأة معاجلة تتسم بالكفاءة واملسؤولية 
املوافقة على االستراتيجية الوطنية لتشجيع تعميم مراعاة املنظـور            ٥٣-١٢٧

لمرأة، وتعزيز اآلليات املسؤولة عن رصـد تنفيـذ هـذه           لاجلنساين والتمكني   
  ؛)ملديف(االستراتيجية تنفيذاً فعاالً 
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تعزيز السياسة الوطنية ملناهضة العنف اجلنسي، بالتعاون مع األمـم            ٥٤-١٢٧
اجملتمع املدين، ومواصلة جهودها الرامية إىل تعزيـز حقـوق املـرأة،            املتحدة و 

سيما من أجل مكافحة مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسـلية والـزواج             وال
  ؛)فرنسا(القسري والزواج املبكر 

تعزيز احلماية واملساعدة املقدمتني إىل الضحايا يف إطار خطة العمـل            ٥٥-١٢٧
يل والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك اختاذ تدابري لتـشجيع  الوطنية ملناهضة العنف املرت 

معاجلة الشكاوى، وفرص الوصول إىل العدالة، واملشورة القانونيـة، والرعايـة           
  ؛)املكسيك(الطبية والنفسية 

القيام حبملة شاملة للتوعية القانونية والثقافية بالعنف اجلنسي والعنف   ٥٦-١٢٧
ا يف ذلك مسائل مثل االغتصاب، والزواج       ، مب )اجلنساين(القائم على نوع اجلنس     

  ؛)يرلنداأ(القسري، وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، والعنف املرتيل 
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما من             ٥٧-١٢٧

  ؛)دولة فلسطني(خالل تكثيف محالت التوعية املتعلقة باحترام حقوق املرأة 
لة اجلهود اجلارية واعتماد تدابري وسياسات فعالة لوقف العنف         مواص  ٥٨-١٢٧

 ٢٠٠٩ اجلنسي ضد النساء والفتيات ومنعه، على النحو املوصى به سابقاً يف عام
  ؛)السويد(

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك من   ٥٩-١٢٧
  ؛)اجلزائر(اسلية األنثوية خالل التوعية بضرورة مكافحة تشويه األعضاء التن

ختصيص مزيد من املوارد ملكافحة العنف اجلنسي ومقاضاة مرتكبيه           ٦٠-١٢٧
  ؛)أستراليا(

اختاذ إجراءات فعالة حلماية النساء واألطفال من العنف اجلنسي، مبا            ٦١-١٢٧
يف ذلك من خالل تعزيز وتنفيذ التشريعات املتعلقة مبناهضة العنف املرتيل، وتقدمي   

  ؛)أملانيا(ت املشورة إىل الضحايا وتزويدهم بأماكن مأمونة خدما
تيسري عملية تقدمي الشكاوى من جانب ضحايا العنف اجلنسي عن            ٦٢-١٢٧

يف مراكز الشرطة والدعم املايل للشهادات الطبية       ) ضابطات(طريق تعيني نساء    
  ؛)هنغاريا(اليت تثبت التعرض هلذا النوع من العنف 

م احملرز يف جمال التثقيف والتدريب املـتعلقني حبقـوق          تعزيز التقد   ٦٣-١٢٧
اإلنسان عن طريق القيام على حنو منتظم، مبساعدة من اجملتمع الدويل، بتنظـيم             
حلقات دراسية بشأن حقوق اإلنسان وحلقات عمل للتوعية هبـذه احلقـوق،            

  ؛)املغرب(وخاصة من أجل أفراد قوات األمن وأفراد القضاء 
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ات، تستهدف باألساس موظفي القضاء وأفراد الشرطة،       تنفيذ سياس   ٦٤-١٢٧
ترمي إىل مكافحة القوالب النمطية اليت تطّبع ممارسة العنف ضد املرأة، من أجل             

  ؛)باراغواي(هتيئة مناخ مالئم يسمح للضحايا بتقدمي شكاوى بشأن هذه األفعال 
دفـة إىل   تكثيف محالت التوعية والتثقيف لتكملة الربامج احلالية اهلا         ٦٥-١٢٧

التمكني للمرأة، مع التركيز باألخص على حتديد ومكافحة التصورات واألعمال          
أو املمارسات التمييزية اليت قد ُتعّرض سالمة النساء والبنات وأمنـهن للخطـر             

  ؛)الفلبني(
اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة وضمان مشاركة           ٦٦-١٢٧

االحتـاد  (االجتماعية على قدم املساواة مع الرجـل        النساء يف احلياة السياسية و    
  ؛)الروسي
اختاذ مزيد من التدابري لتحسني الشفافية وزيادة الوضـوح بـشأن             ٦٧-١٢٧

سياساهتا وتدابريها الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وال سيما فيما يتعلـق             
  ؛)هولندا (٣٣-٢٠١٣ بتنفيذ القانون رقم

يف إعداد سياستها الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان من        مواصلة العمل     ٦٨-١٢٧
أجل تنفيذها تنفيذاً فورياً وأن تأخذ يف احلسبان اإلسهامات البناءة املستمدة من            

  ؛)نيكاراغوا(هذا االستعراض يف إطار السياسة املذكورة 
تعزيز النهج الشامل للجميع املتبع يف تنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز            ٦٩-١٢٧
  ؛)السنغال( اإلنسان ومحايتها حقوق
  ؛)الكونغو(تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز عملية املصاحلة الوطنية   ٧٠-١٢٧
مضاعفة جهودها الرامية إىل حتقيق النجاح يف عملية املصاحلة الوطنية      ٧١-١٢٧

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(
يقة واملصاحلة متشياً   تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها جلنة احلوار واحلق        ٧٢-١٢٧

  ؛)فرنسا(مع الربنامج الوطين للتالحم االجتماعي 
اإلسراع بعملية املصاحلة الوطنية من أجل تعزيز التقـدم احملـرز يف              ٧٣-١٢٧

  ؛)موزامبيق(سبيل متتع شعبها حبقوق اإلنسان، بدعم من اجملتمع الدويل 
املصاحلة الوطنيـة   مواصلة احلوار والتدابري اإلجيابية من أجل رعاية          ٧٤-١٢٧

  ؛)السنغال(والتالحم االجتماعي 
مواصلة سياسة املصاحلة الوطنية والنظر، عند االقتـضاء، يف اختـاذ            ٧٥-١٢٧

  ؛)سلوفاكيا(تدابري أخرى من أجل رعاية عملية املصاحلة 
  ؛)اجلزائر(مواصلة عملية املصاحلة الوطنية   ٧٦-١٢٧
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قصد احلفاظ علـى    بة الوطنية   مواصلة جهودها إلمتام عملية املصاحل      ٧٧-١٢٧
  ؛)أنغوال(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

ضمان مشاركة مجيع األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املـدين           ٧٨-١٢٧
  ؛)أستراليا(والقادة اجملتمعيني يف أعمال جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة 

أعمال جلنة  مواصلة حوارها بشأن عملية املصاحلة الوطنية من خالل           ٧٩-١٢٧
 أساسياً  احلوار واحلقيقة واملصاحلة عن طريق ضمان جعل البحث عن احلقيقة مبدأً          

من مبادئ اللجنة لكي تصدر هذه األخرية توصيات باختاذ إجراءات عادلة وغري            
  ؛)كندا(منحازة، واعتماد تلك التوصيات يف أقرب وقت ممكن 

قـاتلني الـسابقني    مضاعفة جهودها الرامية إىل إعـادة إدمـاج امل          ٨٠-١٢٧
  ؛)أستراليا(

مواصلة جهودها الرامية إىل حتديد هوية ضحايا احلرب والتعـويض            ٨١-١٢٧
  ؛)توغو(عن األضرار 

االستفادة بالكامل من املساعدة التقنية املقدمة من األمـم املتحـدة             ٨٢-١٢٧
واملنظمات اإليفوارية غري احلكومية املعنية حبقوق املـرأة بغيـة إمتـام وضـع              

  ؛)سلوفينيا(ستراتيجية وتنفيذها وفقاً لذلك، عقب اعتمادها اال
مواصلة التحرك إىل األمام عن طريـق اعتمـاد مجيـع التـدابري               ٨٣-١٢٧

والسياسات الكفيلة بتحقيق مزيد من الكفاءة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،           
  ؛)بوروندي(وتعزيز سيادة القانون 

ات لتنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة     اعتماد خطة عمل متعددة السنو      ٨٤-١٢٧
حبقوق اإلنسان، وتوصيات جملس حقوق اإلنسان، إىل جانب هيكل فعال للرصد           

  ؛)فريدي كابو(
تنفيذ توصيات جلنة التحقيق الوطنية لضمان مساءلة املسؤولني عن           ٨٥-١٢٧

انتهاكات حقوق اإلنسان، من مجيع األطراف، عن أفعاهلم يف أقرب أجل ممكـن             
  ؛)كندا(

تعزيز تنفيذ توصيات اللجنة الدولية املعنية بإتاحة إمكانية الوصـول            ٨٦-١٢٧
إىل العدالة ومساعدة الضحايا، واملالحظات اليت أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على    

  ؛)شيلي(التمييز ضد املرأة 
متديد األجل اخلاص بالتسجيل املتأخر للمواليد ووضع إجراء بسيط           ٨٧-١٢٧

جيل املواليد، إىل جانب وضع استراتيجية وطنية للتوعية بأمهية تسجيل وجماين لتس
  ؛)هنغاريا(املواليد 
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مواصلة بناء قدراهتا الوطنية وتنفيذ أولوياهتا، على النحو احملـدد يف             ٨٨-١٢٧
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(تقريرها الوطين 

يادة القانون  وضع سياسة شاملة هتدف إىل تعزيز النظام القضائي وس          ٨٩-١٢٧
  ؛)بوتسوانا(

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتشجيع النساء على الترشـح           ٩٠-١٢٧
  ؛)اجلزائر(لالنتخابات واملناصب اليت ُتشغل باالنتخاب 

تقدمي تقريرها األويل إىل جلنة مناهضة التعذيب الذي تأخر تقدميـه             ٩١-١٢٧
  ؛)مجهورية كوريا(ملدة مخسة عشر عاماً 

تقدمي ما تأخر عليها تقدميه من تقارير إىل هيئات املعاهدات املعنيـة              ٩٢-١٢٧
  ؛)سرياليون(

التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وهيئـات            ٩٣-١٢٧
  ؛)تشاد(املعاهدات 

مواصلة تعاوهنا مع هيئات املعاهدات وتقدمي تقاريرها الـيت تـأخر             ٩٤-١٢٧
  ؛)توغو(تقدميها 
سيما  اس املعونة الالزمة واملساعدة التقنية من اجملتمع الدويل، والالتم  ٩٥-١٢٧

من هيئات األمم املتحدة املعنية بالتنمية، من أجل دعم املبادرات املرتبطة خبطـة             
  ؛)املغرب(التنمية الوطنية 

مواصلة اإلصالحات اجلارية الرامية إىل محايـة األطفـال وحتقيـق             ٩٦-١٢٧
  ؛)يبويتج(املساواة بني اجلنَسني 

بذل كل ما يف وسعها إللغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إلغـاًء               ٩٧-١٢٧
  ؛)بوروندي(كامالً 
اإلسراع بعملية حتديد األحكام التمييزيـة القائمـة ضـد املـرأة              ٩٨-١٢٧

  ؛)باراغواي(
  ؛)بنغالديش(االستمرار يف مكافحة التمييز ضد املرأة   ٩٩-١٢٧
ية إىل زيادة إمكانية حصول النساء على األراضي        تعزيز التدابري الرام   ١٠٠-١٢٧

  ؛)مصر(والتمويل واالئتمان البالغي الصغر بأسعار فائدة منخفضة 
مضاعفة جهودها الرامية إىل تعزيز متتع املـرأة حبقوقهـا الـشرعية         ١٠١-١٢٧

  ؛ )السودان(ومحايتها من مجيع أشكال االنتهاكات 
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زيادة تعزيز حقوق النساء والبنات، مبا يف اختاذ مجيع التدابري الالزمة ل ١٠٢-١٢٧
ذلك إلغاء مجيع القوانني التمييزية، وتنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنـف            

  ؛)الربازيل(اجلنسي وإهناء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
اختاذ تدابري ملموسة حلماية حقوق األشخاص املصابني باملهق، وفقاً          ١٠٣-١٢٧

قدمة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وإذكاء الـوعي لـدى     للتوصيات امل 
  ؛)إسبانيا(اجملتمع حبالتهم 

اعتماد تدابري لوقف االعتداءات والتمييز ضد األشخاص املـصابني          ١٠٤-١٢٧
  ؛)مجهورية أفريقيا الوسطى(باملهق 
احلد من االكتظاظ وحتسني كل من الوضع املادي للسجناء والتنظيم           ١٠٥-١٢٧
  ؛)إسبانيا(اري يف السجون اإلد
النظر يف تضمني برناجمها الرامي إىل حتسني أوضـاع احملتجـزين يف             ١٠٦-١٢٧

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة           السجون  
  ؛)تايلند" (قواعد بانكوك"، املعروفة أيضاً باسم للمجرمات

التعسفية وبذل كل جهد ممكـن      االمتناع عن عمليات إلقاء القبض       ١٠٧-١٢٧
 سـاعة   ٤٨  لعرض احملتجزين على أحد القضاة ضمن األجل القانوين احملـدد ب          

  ؛)أملانيا(
إهناء مجيع أشكال االحتجاز التعسفي وتعزيز القدرات فيما يتعلـق           ١٠٨-١٢٧

بالنظام القضائي على النحو الوارد يف التقرير القطري عقب االستعراض الدوري           
  ؛)النرويج(ق الشامل الساب

مواصلة حتسني أوضاع االحتجاز، ال سيما بالفصل بـني العنـابر            ١٠٩-١٢٧
املخصصة لألطفال والنساء والرجال يف مرافق االحتجاز اليت مل يتحقق فيها ذلك            

  ؛)دولة فلسطني(بعد 
مواصلة اختاذ تدابري تكفل عملياً محاية األطفال من التعرض للبيـع            ١١٠-١٢٧

، وتضمن حماكمة األشخاص الضالعني ٢٧٢-٢٠١٠لقانون رقم واالجتار، وفقاً ل 
  ؛)مصر(يف بيع األطفال واالجتار هبم 

تكثيف املبادرات اليت هتدف إىل منع كل مـن االجتـار باألطفـال              ١١١-١٢٧
والنساء، وعمل األطفال، والبغاء القسري، كما هتدف إىل تيسري إعادة إدمـاج            

  ؛)إيطاليا(الضحايا اجتماعياً 
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اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على أسوأ أشكال عمـل األطفـال،            ١١٢-١٢٧
سيما يف جماالت التعدين، والتسول القسري، واالستغالل اجلنسي ألغراض          الو

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(جتارية 
التحقيق بدقة يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة مـن مجيـع             ١١٣-١٢٧

لرئاسية والتعاون تعاوناً كامالً مع حتقيقـات        ا ٢٠١٠األطراف عقب انتخابات    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احملكمة اجلنائية الدولية 

كفالة اتباع هنج منصف ونزيه بشأن إقامة العدل لكي ميكن مساءلة            ١١٤-١٢٧
مجيع اجلناة املسؤولني عن جرائم العنف، بصرف النظر عن خلفياهتم السياسية أو            

  ؛)داأيرلن(القبلية أو الدينية 
ضمان تقدمي مجيع املسؤولني عن التجاوزات اخلطرية حلقوق اإلنسان          ١١٥-١٢٧

  ؛)إسرائيل(وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين إىل العدالة وفقاً اللتزاماهتا الدولية 
كفالة االمتثال يف مجيع املبادرات املتخذة يف جمال املصاحلة للمعـايري            ١١٦-١٢٧

إلنسان، بدءاً مبكافحة اإلفالت من العقـاب مكافحـة         حبقوق ا املتعلقة  الدولية  
  ؛)إيطاليا(شاملة 
تعزيز املصاحلة الوطنية من خالل التحقيـق يف اجلـرائم، وتـدابري             ١١٧-١٢٧

  ؛)املكسيك(لضحايا لاملساءلة، وتوفري اجلرب 
تعزيز النظام القضائي الذي يكفل تقدمي مرتكيب االنتهاكات اخلطرية          ١١٨-١٢٧

  ؛)مجهورية كوريا(ن إىل العدالة حلقوق اإلنسا
تعزيز اآلليات اليت تيّسر وصول ضحايا الفظائع، مبا فيهـا العنـف             ١١٩-١٢٧

  ؛)سرياليون(اجلنسي، إىل العدالة 
مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز سيادة القانون من أجل محايـة حقـوق             ١٢٠-١٢٧

  ؛)سنغافورة(شعبها 
  ؛)سويسرا(هاكات حلقوق اإلنسان مقاضاة مجيع املتهمني بارتكاب انت ١٢١-١٢٧
مواصلة اجلهود اليت ُبدئ فيها من أجل مقاضـاة مجيـع مـرتكيب              ١٢٢-١٢٧

  ؛)األرجنتني(االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان وتقدمي املساعدة إىل الضحايا 
ضمان إجراء حماكمات عادلة وسريعة جلميع مـرتكيب انتـهاكات           ١٢٣-١٢٧

  ؛)بوركينا فاسو(حقوق اإلنسان 
تعزيز جهاَزي القضاء والشرطة من أجل منـع العنـف اجلنـسي،             ١٢٤-١٢٧
سيما من خالل زيادة عدد النساء وإبراز دورهن داخل جهاز الشرطة ونظام             وال

  ؛)الربتغال(القضاء 
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تعزيز محالت التوعية باآلثار الضارة النامجة عن تـشويه األعـضاء            ١٢٥-١٢٧
  ؛)هنغاريا(ي ختان اإلناث إىل العدالة التناسلية األنثوية وتقدمي مجيع ممارس

التحقيق بدقة يف مجيع ادعاءات العنف اجلنسي وتقدمي مرتكيب هذه           ١٢٦-١٢٧
اجلرائم إىل العدالة، وفقاً للمعايري الدولية، على النحـو املوصـى بـه سـابقاً               

  ؛)السويد (٢٠٠٩ عام
ب عـن   اختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لإلفالت من العقـا          ١٢٧-١٢٧

ارتكاب العنف اجلنسي، من خالل التحقيق يف مجيع ادعاءات العنف اجلنـسي            
ومقاضاة األشخاص الذين تتوفر بشأهنم أدلة كافية عن قيامهم بتجاوزات مـن            

  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً(هذا القبيل 
ضمان إمكانية وصول النساء بشكل فّعـال إىل احملـاكم وتعزيـز             ١٢٨-١٢٧
  ؛)األرجنتني(اعدة والدعم املقدمني إىل الضحايا املس
وضع سياسة شاملة هتدف إىل تعزيز النظام القضائي، مع التركيـز            ١٢٩-١٢٧

  ؛)إسرائيل(على وصول النساء إىل العدالة 
اختاذ تدابري لتيسري وصول ضحايا العنف اجلنسي إىل العدالة، مـثالً            ١٣٠-١٢٧

  ؛)بلجيكا(مي شكاوى بشأن العنف اجلنسي إصدار الشهادات الطبية الالزمة لتقد
حتسني إمكانية احلصول على املساعدة القانونية وكفالـة التعـويض      ١٣١-١٢٧

  ؛)بوركينا فاسو(لضحايا، وال سيما ضحايا العنف اجلنسي من اإلناث ل
العمل على تعزيز استقالل القضاء واحلد من عدد األشخاص املودعني           ١٣٢-١٢٧

  ؛)الربازيل(لمحاكمة دون إثبات االهتامات املوجهة إليهم يف االحتجاز السابق ل
العمل دون أي تأخري على مقاضاة مجيع األشخاص الـذين ارتكبـوا            ١٣٣-١٢٧

انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وال سيما خالل أزمة ما بعـد االنتخابـات يف        
  ؛)غلكسمرب(، بصرف النظر عن انتمائهم اإلثين أو الديين أو السياسي ٢٠١٠ عام

تكثيف جهودها وإجراء حتقيقات وعمليات مقاضاة موثوقة ألعضاء         ١٣٤-١٢٧
طرفَي الرتاع الذي أعقب االنتخابات، مبا يف ذلك قوات األمن، ممـا ُيـسهم يف    

  ؛)سلوفينيا(إهناء اإلفالت من العقاب 
اختاذ التدابري املالئمة للتعجيل بوترية الدعاوى القانونية اجلارية ضد          ١٣٥-١٢٧
ار الرئيس السابق لوران غباغبو، والتحقيق يف اجلرائم اليت ارتكبتها قـوات            أنص

  ؛)إسبانيا(القيام، حسب احلالة، باملعاقبة عليها مث الرئيس واتارا 
االستمرار يف مكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق مالحقة مرتكيب           ١٣٦-١٢٧

رتاعات الـسابقة يف    اجلرائم اليت وقعت خالل الرتاع الذي أعقب االنتخابات وال        
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البلد أو باالقتران معها، بصرف النظر عن طرف الـرتاع الـذي ينتمـي إليـه                
  ؛)السويد(ويشمل ذلك مواصلة التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية . مرتكبوها

تنفيذ تقرير جلنة التحقيق الوطنية وااللتزامات املتعهد هبا ملكافحـة           ١٣٧-١٢٧
 حماكمة املتهمني بارتكـاب جتـاوزات حلقـوق         اإلفالت من العقاب، عن طريق    

اإلنسان خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابات، بصرف النظر عـن انتمـاءاهتم            
  ؛)فرنسا(السياسية 

التعجيل مبكافحة اإلفالت من العقاب ومقاضاة مرتكيب االنتهاكات         ١٣٨-١٢٧
  ؛)تركيا(ت اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة خالل األزمة اليت أعقبت االنتخابا

ضمان تقدمي مجيع األطراف املسؤولة عن اجلرائم املرتكبة يف أعقاب           ١٣٩-١٢٧
اململكة ( إىل العدالة، بصرف النظر عن انتماءاهتم السياسية ٢٠١٠انتخابات عام 

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ـ        ١٤٠-١٢٧ ساءلة، واجلـرب،   وضع استراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية تشمل امل

وإصالح قطاع األمن، واإلصالح القضائي، قبل االنتخابات الرئاسية املقـررة يف           
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول

التحقيق مع مرتكيب اجلرائم اخلطرية والقيام، عند االقتضاء، مبقاضاهتم،  ١٤١-١٢٧
تداءات املرتكبة من كال طريف العنف الذي أعقب االنتخابـات،          مبا يف ذلك االع   

وذلك دون متييز وبصرف النظر عن انتماءاهتم اإلثنية أو الدينية أو السياسية، مـن       
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أجل تعزيز املصاحلة الوطنية وسيادة القانون 

ية اخلطرية ومقاضاة   مواصلة منح األولوية للتحقيق يف اجلرائم الدول       ١٤٢-١٢٧
مرتكبيها، بصرف النظر عن انتماءاهتم السياسية، والتعاون مع احملكمة اجلنائيـة           

  ؛)أستراليا(الدولية يف هذا الصدد 
اختاذ خطوات ملموسة ملكافحة اإلفالت من العقاب فيمـا يتعلـق            ١٤٣-١٢٧

ـ             ن بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قوات األمن، مبا فيها الـدوزوس، ع
طريق زيادة الرقابة احلكومية على عملياهتـا، والتحقيـق يف االدعـاءات ذات             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املصداقية، ومقاضاة املسؤولني عنها عند االقتضاء 
حتسني اآلليات اإلدارية والقضائية احمللية الستعادة األراضي يف أقصر          ١٤٤-١٢٧

  ؛)إسبانيا(وقت ممكن 
ألولوية لتـسوية الرتاعـات املتعلقـة حبيـازة األراضـي           إيالء ا  ١٤٥-١٢٧

  ؛)فاسو بوركينا(
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اعتماد تدابري لضمان محلة انتخابية مفتوحة وتتمتع باحلريـة قبـل            ١٤٦-١٢٧
، ومنح ممثلي املعارضة إمكانية الوصول إىل مجيع ٢٠١٥االنتخابات الرئاسية لعام 

 مجيـع الـصحفيني     وسائط اإلعالم اليت تسيطر عليها الدولة، وتشجيع عمـل        
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

عدم ادخار أي جهد ملعاجلة مجيع مسائل اإلصالح االنتخايب املعلقة           ١٤٧-١٢٧
  ؛)غانا (٢٠١٥من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف عام 

 عدم ادخار أي جهد يف هتيئة األوضاع املؤاتيـة لعقـد انتخابـات             ١٤٨-١٢٧
ال ومية ويف إطار من املـصداقية الدميقراطيـة،          الرئاسية بصورة سل   ٢٠١٥ عام

سيما من خالل وضع عملية ذات أساس متني لتسجيل الناخبني، مـع القيـام              
  ؛)إندونيسيا(حسب الضرورة بإصالح اللجنة الوطنية لالنتخابات 

اختاذ التدابري املالئمة لتوسيع احليز املخـصص للمجتمـع املـدين            ١٤٩-١٢٧
  ؛)جيبويت(

جهودها الرامية إىل محاية احليز املتاح للمجتمع املدين داخل         تكثيف   ١٥٠-١٢٧
  ؛)إيطاليا(البلد 
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني األوضـاع املعيـشية للنـساء،            ١٥١-١٢٧
سيما من خالل اختاذ تدابري هتدف إىل تشجيع النساء على الترشح للمناصب             وال

ائف العامة، وكذلك من خالل     اليت ُتشغل باالنتخاب وعلى السعي إىل َشغل الوظ       
اختاذ تدابري هتدف إىل تيسري إمكانية حصول النساء على االئتمان، واألراضـي،            

  ؛)دولة فلسطني(واخلدمات الصحية األساسية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تيسري تسجيل املواليد والتوعية بأمهية هذا  ١٥٢-١٢٧

احلقوق واخلـدمات األساسـية     اإلجراء، الذي يتيح إمكانية احلصول على مجيع        
  ؛)تركيا(األخرى، كالتعليم والصحة 

القيام حبمالت توعية للتشجيع على تسجيل مواليد األطفال كافـة،         ١٥٣-١٢٧
واختاذ التدابري الالزمة لكفالة الوصول بسهولة وفعالية إىل تسجيل املواليد اجلدد           

  ؛)املكسيك(جماناً 
  ؛)مصر(ل معدالت وفيات األمومة مواصلة اجلهود اجلارية لتقلي ١٥٤-١٢٧
  ؛)جنوب أفريقيا(تعزيز اجلهود الرامية إىل احلد من وفيات األمومة  ١٥٥-١٢٧
اختاذ تدابري ملموسة لتحسني مساعدة الضحايا، مبا يف ذلك تقـدمي            ١٥٦-١٢٧

 االجتماعية إىل ضحايا العنف اجلنسي واالغتصاب، -املساعدة الصحية والنفسية 
ضحايا االغتصاب بشهادة طبية جمانية، ألن هذه الوثيقة الـيت          إىل جانب تزويد    
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يستطيع معظم الضحايا حتمل تكلفتها تعترب وثيقة بالغة األمهية يف إطار مواصلة             ال
  ؛)سلوفينيا(أي حتقيقات 

إزالة أي عرقلة حلق ضحايا العنف اجلنسي يف االنتصاف، وتزويدهم           ١٥٧-١٢٧
  ؛)إسبانيا(بعالجات فعالة 

تقاسم التجارب مع الدول داخل املنطقة واالستفادة من خرباهتا يف           ١٥٨-١٢٧
  ؛)جنوب السودان(مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

االستمرار بفعالية يف مكافحة تشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة           ١٥٩-١٢٧
  ؛)توغو(

حترام حقـوق   مواصلة اجلهود الرامية إىل توعية املوظفني العموميني با        ١٦٠-١٢٧
 -دولـة   (بوليفيـا   (املرأة، وال سيما مكافحة تشويه األعضاء التناسلية األنثويـة          

  ؛))املتعددة القوميات
مواصلة جهودها املبذولة يف اجملال االجتماعي، وال سيما لصاحل أشد           ١٦١-١٢٧

 -مجهوريـة   (فرتويـال   (احملتاجني، وخاصة يف جماالت التغذية والصحة والتعليم        
  ؛))ريةالبوليفا
بذل مزيد من اجلهود من خالل اختاذ تـدابري موجَّهـة وشـاملة،              ١٦٢-١٢٧
سيما يف جمال التعليم، من أجل القضاء على املمارسات الضارة التقليديـة،             وال

  ؛)إيطاليا(كتشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج املبكر والزواج القسري 
ىل إتاحة التعليم اجليـد للجميـع،       مواصلة وتعزيز اجلهود الرامية إ     ١٦٣-١٢٧

وخاصة إتاحة التعليم االبتدائي اجملاين لألطفال وإتاحة التعليم لألشـخاص ذوي           
  ؛)ملديف(اإلعاقة 
مواصلة تعزيز نظامها التعليمي وبرامج تدريبها املهـين، وال سـيما            ١٦٤-١٢٧

لصاحل الشباب، بدعم من منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              
  ؛)سنغافورة(ومنظمة العمل الدولية ) اليونسكو(

مواصلة اجلهود احلالية الرامية إىل إتاحة تعليم أساسي جيد لكل طفل  ١٦٥-١٢٧
  ؛)مصر(من األطفال 

احلث على اختاذ تدابري إلدخال وحدات تعليمية حمددة بشأن حقوق           ١٦٦-١٢٧
 اآلليـات الدوليـة   اإلنسان يف مجيع املستويات التعليمية، ومواصلة تعاوهنا مـع    

واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وتدعيم اإلطار الوطين للتشاور لألغراض اإلنـسانية      
 وتعزيـز   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٣الذي أنشئ مبوجب املرسوم الصادر يف       

  ؛)بوركينا فاسو(دور الواجهة البينية للمنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين 
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وضاع املالئمة لتيسري العودة الطوعيـة لالجـئني        مواصلة هتيئة األ   ١٦٧-١٢٧
  ؛)غانا(اإليفواريني إىل الوطن وفقاً لالتفاق الثالثي 

اعتماد تدابري إضافية يف سبيل وضع استراتيجية شاملة تتجـه حنـو           ١٦٨-١٢٧
  ؛)األرجنتني(تلبية احتياجات األشخاص املشّردين داخلياً وتقدمي حلول مستدامة 

 واملراقبة من جانب الوكاالت البيئية املختصة من أجل         تعزيز الرصد  ١٦٩-١٢٧
  ؛)مصر(ضمان معاجلة النفايات السمية بطريقة سليمة بيئياً 

تكثيف اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة خـالل            ١٧٠-١٢٧
  ؛)إثيوبيا(الفترة املتبقية 

طها لتحقيق التنمية   االستمرار، مبساعدة اجملتمع الدويل، يف تنفيذ خط       ١٧١-١٢٧
االقتصادية واالجتماعية وزيادة احلد من الفقر بغية إرساء أساس متني لتحـسني            

  ؛)الصني(سبل معيشة األشخاص 
تعزيز التدابري املتخذة ملكافحة الفقر والبطالة، مبا يف ذلك من خالل            ١٧٢-١٢٧

 من  ٢٠١٥-٢٠١٢تكثيف تنفيذ الربامج يف إطار خطة التنمية الوطنية للفترة          
  ؛)إثيوبيا(أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية 

  ؛)كوبا(مواصلة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر  ١٧٣-١٢٧
  ؛)بنغالديش(االستمرار يف مكافحة الفقر بدعم من اجملتمع الدويل  ١٧٤-١٢٧
مواصلة تدعيم اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر املـدقع وحتـسني            ١٧٥-١٢٧

 البلد، مع القيام يف الوقـت نفـسه بـضمان املـساواة             الوضع االقتصادي يف  
واإلنصاف يف منح الفئات املهمَّشة، مبن فيها األشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون، 

  ؛)الفلبني(إمكانية احلصول على فرص العمل 
العمل على التنفيذ الفّعال خلطة التنمية الوطنية الـيت اعُتمـدت يف             ١٧٦-١٢٧
  ؛)السودان( الست  بنقاطها٢٠١٢مارس /آذار
مضاعفة اإلجراءات الرامية إىل حتسني االمتثال حلق اإلنسان يف املياه           ١٧٧-١٢٧

  ؛)) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (
النظر يف تعزيز ومحاية حقوق الفالحني وغريهـم مـن األشـخاص       ١٧٨-١٢٧

 )). املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا (العاملني يف املناطق الريفية 

ستنظر كوت ديفوار يف التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقـت            و  -١٢٨
ين جمللس  انعقاد الدورة السابعة والعشر   يف موعد ال يتجاوز بدء      املناسب، على أن تقدمها     
 :٢٠١٤سبتمرب /حقوق اإلنسان يف أيلول
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التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي، وذلك إن            ١-١٢٨
يف تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بـشأن جرميـة    اإلسهام  قصد  بمكن  أ

  ؛)ليختنشتاين (٢٠١٧عام بداية العدوان يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل النظر يف التصديق على   ٢-١٢٨

  ؛ )تايلند(على سبيل األولوية ) سلوفاكيا (املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
فاء بالتزاماهتا طبقاً التفاقية مناهضة التعذيب، والقيام فوراً بتقدمي         الو  ٣-١٢٨

تقريرها الوطين األويل، الذي تأخر تقدميه، إىل جلنة مناهضة التعذيب، وتـضمني            
التشريعات الوطنية حكماً يعتبِر أعمال التعذيب جرمية فردية حمددة، إىل جانـب            

  ؛)ةاجلمهورية التشيكي( للتعذيب اًتعريفتضمينها 
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               ٤-١٢٨

  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصـة جمللـس حقـوق              ٥-١٢٨

  ؛)الربتغال، اجلبل األسود، مجهورية كوريا(اإلنسان 
ثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري       حتسني محاية املثليات وامل     ٦-١٢٨

اهلوية اجلنسانية واخلناثى واألشخاص املصابني باإليدز من أي عمل من أعمـال            
  ).سويسرا(التمييز والعنف ومراجعة تشريعاهتا يف هذا السياق 

حتظيا بتأييد كوت ديفوار ومن مث وجبت اإلشارة        وفيما يلي التوصيتان اللتان مل        -١٢٩
  :إليهما

ملنع التمييز على أساس اهلويـة اجلنـسانية        اخلطوات  اختاذ مزيد من      ١-١٢٩
  ؛)هولندا (وامليل اجلنسي والتوعية بعواقبه

أن تساعد على إذكـاء وعـي       ميكن  القيام حبمالت حمددة للتوعية       ٢-١٢٩
اجلمهور اإليفواري عامةً حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي            

  ). سلوفينيا(ية واخلناثى ومغايري اهلوية اجلنسان
الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة      أو التوصيات   /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٣٠

وال ينبغي أن ُيفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل ككل
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