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مقدمة
 -7أييت التقرير الوطين الذي أُُعد يف إطدار اجلولدة الثالثدة لالسدتعراض الددوري الشدامل عقدب
التوصيات املنبثقة من اجلولة الثانية اليت أُُجريت يف  92نيسان/أبريل  .9172ومدن املهدم ابلنسدبة
لكوت ديفوار أتييد هذه التوصيات وفق ا للفقرة  5من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان .97/76
 -9وابلفعل ،أيدت كوت ديفوار  727توصدية مدن أصدل  ،726أي مدا نسدبت  21,37يف
املائة منها( .)7ويتعني عليها ،وفقدا لألهدداف الديت حددد ا يف اخلطدة الوطنيدة للتنميدة ،9191-9176
مواجهة التحدي املتمثل يف تنفيذ هذه التوصيات.
 -3وينبغددي الت ددذكخل ةن اخلطددة الوطني ددة للتنميددة ت ددنأ ،يف لددة أم ددور ،علددى توطي ددد س دديادة
القانون واحرتام حقوق اإلنسان وتعزيزها.
 -2والغ ددرض م ددن ه ددذا التقري ددر ه ددو ع ددرض مس ددتول تنفي ددذ التوص دديات ال دديت وافق ددت عليه ددا
كوت ديفوار.
 -5وعلددى الددرنم مددن اجلهددود العديدددة الدديت بددذلتها كددوت ديف دوار ،ينبغددي اإلشددارة إ ضددرورة
بذل املزيد من اجلهود حلماية حقوق اإلنسان محاية أفضل.

أوال -منهجية وآلية الرصد على الصعيد الوطين
 -6اعتمدت كوت ديفوار ،رنبةا منها يف التعاون مع هيئات املعاهدات ،خطدة عمدل وطنيدة
لتنفيددذ التوصدديات واللتزامددات املنبثقددة عددن اجلولددة الثانيددة لالسددتعراض الدددوري الشددامل .وأُع ددت
خطة العمل هذه مبسامهة من منظمات اجملتمع املدين وشعبة حقوق اإلنسان التابعة لعملية األمدم
املتحدة يف كوت ديفوار اليت انتهت مهمتها يف حزيران/يوني .9171
 -1وابإلضددافة إ كلددج ،أجريددت مشدداورات مددع كددل اجلهددات املعنيددة يددذا التقريددر ول سدديما
احلكومددة واجلمعيددة الوطنيددة واجمللددس القتصددادي والجتمدداعي والبيئددي والثقددايف ( )CESECواهليئددة
العليددا لالتصددالت السددمعية البص درية ( )HACAواللجنددة املعنيددة ابلوصددول إ املعلومددات الدديت ددم
العم ددوم وإ الواثئ ددق العام ددة ( )CAIDPواهليئ ددة الوطني ددة للص ددحافة ( )ANPوجلن ددة ك ددوت ديف د دوار
الوطنية حلقوق اإلنسان (.)CNDHCI
وشددكلت أيضد ا جلنددة مشددرتكة بددني الددوزارات تضددم الددوزارات التقنيددة املعنيددة وكلددج مبوجددب
-2
ُ
املرس ددوم رق ددم  2017-303الص ددادر يف  71أاير/م ددايو  9171ال ددذي ع د ردل املرس ددوم رق ددم 2001-365
الصددادر يف  91حزيران/يوني د  9117ال ددذي أنشددئت مبوجب د جلنددة مشددرتكة ب ددني الددوزارات لرص ددد
مدددل تنفيددذ الصددكوك الدوليددة حلقددوق اإلنسددان مددن أجددل صدديانة تقريددر منتصددف املدددة اخلدداص
ابلستعراض الدوري الشامل.
 -2وصيغ هذا التقرير ،وفقا للفقرة ألف من املبادئ التوجيهية على حنو ورودها يف الفقرة 9
من الفصل الثاين من املقرر  772/71الصادر يف  71حزيران/يوني  ،9177املتعلق مبتابعة قدرار
جملس حقوق اإلنسان  97/76فيما يتعلدق ابلسدتعراض الددوري الشدامل ،مدع مراعداة التوصديات
املشددمولة ط ددة العم ددل املتص ددلة بتنفي ددذها والتق دددم احمل ددرز يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان يف الف ددرتة م ددن
عام  9172إ عام .9172
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اثنيا -تطور اإلطار املعياري واملؤسسي ()1162-1162
ألف -الدستور
 -71اعتمدددت كددوت ديف دوار دسددتورا جديدددا مبوجددب القددانون رقددم  2016-886الصددادر يف 2
تش درين الثدداين/نوفمّب  .9176وهددي ،حرص دا منهددا علددى إقامددة دولددة قددانون يرتفددع فيهددا مسددتول
احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت العامة وكرامة اإلنسدان ،تؤكدد مدن جديدد متسدكها ابلقديم الثقافيدة
والروحيددة واألخالقيددة يف بيئته ددا املتنوعددة إثني د ا وديني د ا .وهددذا القددانون األساس ددي اجلديددد يؤكددد م ددرة
أخرل ،يف لة أمور ،إلغاء عقوبة اإلعدام يف املادة  3من .

ابء -الصكوك الدولية
 -77ص ردقت كدوت ديفدوار ،احرتامدا منهدا للتزاما دا الدوليدة ،علدى الصدكوك الدوليدة الرئيسدية
حلقوق اإلنسان.
 -79ويف الفدرتة مددن عددام  9172إ عددام  ،9172صد ردقت علددى عدددد مددن الصددكوك الدوليددة
املتعلقة ابحرتام كرامة اإلنسان .وأبرزها ما يلي:


اتفاقيددة األمددم املتحدددة حلقددوق األشددخاص كوي اإلعاقددة (الصددادرة مبوجددب ق درار
اجلمعي ددة العام ددة  :)716/67اعتُم دددت يف  73ك ددانون األول/ديس ددمّب 9116
وص ردقت عليها كوت ديفوار يف  71كانون الثاين/يناير 9172؛
نظام روما األساسي الذي أنشئت مبوجب احملكمة اجلنائية الدولية :صدقت علي
يف  75شباط/فّباير )9(9175؛



التفاقيددة اخلاصددة ةمايددة األطفددال والتعدداون يف جمددال التبددين علددى الصددعيد الدددويل
الصادرة يف  92أاير/مايو  7223يف لهاي (هولندا) :أكن يف التصدديق عليهدا
القانو ُن رقم  2014-806الصادر يف  76كانون األول/ديسمّب 9172؛



اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  751بشأن إدارة العمل اليت اعتُمددت يف 96
حزيران/يوني  7212يف جنيف (سويسرا) :أكن يف التصديق عليهدا القدانو ُن رقدم
 2015-825الصادر يف  72كانون األول/ديسمّب 9175؛



اتفاقيدة منظمدة العمددل الدوليدة رقددم  755بشدأن السدالمة والصددحة املهنيتدني ،الدديت
اعتُمدددت يف  99حزيران/يونيد  7227يف جنيددف (سويسدرا) :أكن يف التصددديق
عليها القانو ُن رقم  2015-826الصادر يف  72كانون األول/ديسمّب 9175؛
اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم  717بشددأن العمددل الليلددي ،الدديت اعتمدددت يف 96
ن رقددم 2015-829
حزيران/يونيد  7221يف جنيددف (سويسدرا) :أكن يف تصددديقها القددانو ُ
الصادر يف  72كانون األول/ديسمّب 9175؛



اتفاقيدة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم  721بشدأن اإلطددار الرتولددي للسددالمة والصددحة
املهنيتددني ،الديت اعتمدددت يف  75حزيران/يونيد  9116يف جنيددف (سويسدرا) :أكن
يف تصديقها القانو ُن رقم  2015-830املؤرخ  72كانون األول/ديسمّب 9175؛
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اتفاقي د ددة حظ د ددر اس د ددتحدال وإنت د دداج و د د دزين األس د ددلحة البكرتيولوجي د ددة (البيولوجي د ددة)
والتكس ددينية وت دددمخل تل ددج األس ددلحة ،املوقوع ددة يف لن دددن وموس ددكو وواش ددنطن يف 79
ن رقدم 2015-831
نيسان/أبريل  :7219أكن لكوت ديفوار يف النضمام إليهدا القدانو ُ
الصادر يف  72كانون األول/ديسمّب .9175

 -73وبدددأت كددوت ديف دوار عمليددة التصددديق علددى الصددكوك الدوليددة األخددرل ،إك إ ددا تعهدددت يف
الدددورة الثاني ددة والثالثددني جملل ددس حقددوق اإلنس ددان ابلتصددديق عل ددى الّبوتوكددول الختي دداري الثدداين للعه ددد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.
 -72وابلنسبة حلقدوق العمدال املهداجرين ،أعددت مدذكرة مدن أجدل التصدديق علدى التفاقيدة الدوليدة
حلماية حقوق يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم(.)3
 -75وجتددري أيض دا مناقشددات بشددأن التصددديق علددى الّبوتوكددول الثالددث لتفاقيددة حقددوق الطفددل(،)2
والتفاقية الدولية حلماية يع األشخاص من الختفاء القسري(.)5
 -76وأخددخلا ،كانددت كددوت ديف دوار مددن اجلهددات الفاعلددة يف م دؤمتر قمددة األمددم املتحدددة للتنميددة
املستدامة الذي ُعقد يف أيلول/سبتمّب  9175واعتُمدت في أهداف التنمية املستدامة.

جيم -مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية
 -71عددززت كددوت ديف دوار إطارهددا املعيدداري الددوطين عددّب سددن نصددوص قانونيددة عديدددة واعتمادهددا.
وأبرزها ما يلي:
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التصديق يف  71كانون الثاين/يناير  9172على التفاقية الدولية حلقوق األشخاص
كوي اإلعاقة؛



القانون رقم  2014-131الصادر يف  92آكار/مارس  9172الذي اعتُمد مبوجبد
نظام التغطية الصحية الشاملة؛



القانون رقم  2014-335الصادر يف  5حزيران/يوني  9172الدذي يعددل القدانون
رق ددم  2001-634الص ددادر يف  2تش درين األول/أكت ددوبر  9117واملتعل ددق بتش ددكيلة
اللجنة املستقلة لالنتخاابت وتنظيمها ومهامها وسخل أعماهلا؛



القددانون رقددم  2014-388الصددادر يف  91حزيران/يوني د  9172واملتعلددق بتعزيددز وضددع
املدددافعني عددن حقددوق اإلنس ددان ومحددايتهم ،واملرسددوم  2017-121الص ددادر يف 99
شباط/فّباير  9171واملتعلق بطرائق تطبيق ؛



القانون رقم  2014-428الصادر يف  72متوز/يولي  9172واملتعلدق بوضدع امللدوك
والزعماء التقليديني؛



القددانون رقددم  2015-133الصددادر يف  2آكار/مددارس  9175الددذي يعدددل ويكمددل
القانون رقم  60-366الصادر يف  72تشرين الثاين/نوفمّب  7261والذي يقضدي
بسن قانون اإلجراءات اجلنائية؛
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القددانون رقددم  2015-134الصددادر يف  2آكار/مددارس  9175الددذي يعدددل ويكمددل
الق ددانون رق ددم  81-640الص ددادر يف  37متوز/يوليد د  7227وال ددذي يقض ددي بس ددن
القانون اجلنائي؛



القانون رقم  2015-216الصادر يف  9نيسان/أبريل  9175الدذي يعددل املدواد  1و2
و 77و 75و 97و 35و 31و 59و 56و 52و 61و 62و 21و 26و717
و 776و 722مددن القددانون رقددم  2000-514الصددادر يف  7آب/أنسددطس 9111
واملتعلددق بقددانون النتخدداابت وإلغدداء األحكددام املتعلقددة ابلنتخدداابت الدديت أُُجريددت
للخروج من األزمة؛



القانون رقم  2015-494الصادر يف  1متوز/يولي  9175الذي حيدد مهام ديدوان
احملاسبة وتشكيلت وتنظيم وسخل أعمال ؛



القانون رقم  2015-493الصادر يف  1متوز/يولي  9175واملتعلق بقمع اإلرهاب؛



القانون رقم  2015-532الصادر يف  91متوز/يولي  9175واملتعلق بقانون العمل؛



القد ددانون رقد ددم  2014-137الصد ددادر يف  92آكار/مد ددارس  9172واملتعلد ددق بوضد ددع
القصر الذين يف عهدة الدولة؛
ر



القصر
القانون رقم  2015-539الصادر يف  91متوز/يولي  9175واملتعلق بوضع ر
الذين يف عهدة الدولة؛



الق ددانون رق ددم  2016-414الص ددادر يف  75حزيران/يونيد د  9176واملتعل ددق بتنظ دديم
شؤون الدفاع والقوات املسلحة يف كوت ديفوار؛



القد ددانون رقد ددم  2015-635الصد ددادر يف  71أيلول/سد ددبتمّب  9175الد ددذي يعد دددل
القانون  95-696الصادر يف  1أيلول/سبتمّب  7225واملتعلق ابلتعليم؛



القددانون رقددم  2016-1111الصددادر يف  2كددانون األول/ديسددمّب  9176واملتعلددق
مبكافحة الجتار ابلبشر؛



املرسوم رقم  2014-290الصادر يف  97أاير/مايو  9172واملتعلق بطريقة تطبيدق
القد ددانون رقد ددم  2010-272الصد ددادر يف  31أيلول/سد ددبتمّب  9171واملتعلد ددق مبند ددع
الجتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال؛



الق درار رقددم  2017-016 MEPS/CABالصددادر يف  9حزيران/يوني د  9171ال ددذي
حيدد قائمة األعمدال اخلفيفدة املسدموأل لألطفدال الدذين تدرتاوأل أعمدارهم بدني 73
و 76عام ا مزاولتها؛



الق درار رقددم  2017-017 MEPS/CABالصددادر يف  9حزيران/يوني د  9171ال ددذي
حيدد قائمة األعمال اخلطرة املمنوع على األطفال مزاولتها.

 -72ويف إطددار إصددالأل النصددوص القانونيددة هددذا ،أدرجددت كددوت ديف دوار أيض دا يف مشددروعها
األويل للقانون اجلنائي تعريف التعذيب وجترمي ( )6مراعاةا لاللتزامات الدولية اليت أيد ا.
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اثلثا -إرامة العدل واحملاكمة العادلة
 -72التزمت كوت ديفوار إبصالأل نظام القضاء والسجون فيها.
 -91وهذه اإلصالحات هي على مستول النصوص وعلى املستول اهليكلي.
 -97على مستول النصوص ،اعتمدت اجلمعية الوطنية ما يلي:


القانون رقم  2015-492الصادر يف  1متوز/يولي  9175الذي حيدد وضدع أمنداء
سجل احملكمة واملرسوم رقم  2016-134الصادر يف  2آكار/مدارس  9176الدذي
حيدددد طرائددق تطبيددق القددانون رقددم  2015-492الصددادر يف  1متوز/يوليد  9176املتعلددق
بوضع أمناء سجل احملكمة؛



قددانون محايددة الشددهود والضددحااي واملبلغددني عددن املخالفددات واخلدّباء وسددائر األشددخاص
املعنيني الذي اعتمدت اجلمعية الوطنية يف جلسة عامة يف  1حزيران/يوني 9172؛



اعتم د دددت اس د ددة مش د دداريع قد د دوانني يف جلس د ددتها العام د ددة يف  72ك د ددانون األول/
ديسمّب  9172تتعلق مبا يلي:





تشكيلة احملكمة العليا وتنظيمها وسخل أعماهلا؛



مهام حمكمة التمييز وتشكيلتها وتنظيمها وسخل أعماهلا؛



مهام جملس الدولة وتشكيلت وتنظيم وسخل أعمال ؛



مهام ديوان احملاسبة وتشكيلت وتنظيم وسخل أعمال ؛



التصددديق علددى األمددر رقددم  2018-669الصددادر يف  6آب/أنسددطس 9172
واملتعلق مبسألة العفو العام؛



وضع املفوضني القضائيني.

اعتمد دددت يف  97كد ددانون األول/ديس د ددمّب  ،9172قد ددانون اإلج د دراءات اجلنائي د ددة
اجلديددد الددذي يددنأ علددى آليددات إجرائيددة جديدددة تعددزز حقددوق األط دراف أثندداء
احملاكمددة ،والتدددابخل البديلددة مددن احلددبس ،وتبسددية اإلج دراءات اجلنائيددة ،وتقلدديأ
مهل اإلجراءات ،وحتسني اإلشراف قانوني ا على ظروف الحتجاز لدل الشدرطة
واحلددبس الحتيدداطي ،وإنشدداء حمدداكم جنائيددة ودوائددر اسددتئناف جنائيددة لتحددل حمددل
حمكمة اجلناايت.

القصر ،وهي:
 -99عالوة على كلج ،صيغت أحكام جديدة من أجل تعزيز محاية ر


املشروع األويل لقرار بشأن جملس القضاء األعلى الذي صديغ مبدا يتفدق مدع املدادة 726
من الدستور؛



مشددروع ق درار اعتمددده جملددس الددوزراء يف  77تش درين األول/أكت دوبر  9171لي دز ل درئيس
ضم كوت ديفوار إ الّبوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب؛
اجلمهورية ر
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 -93وعلى مستول اإلصالأل اهليكلي ،يس وجل ما يلي:


تدشددني زاملزرعددة اإلصددالحية يف سددالياكروز ()ferme pénitentiaire de Saliakro
يف  75أاير/مايو  9172لتجريب أنواع من العقاب بديلة من السجن؛



تددرميم السددجون واإلصددالحيات لتسددتويف املعددايخل الدوليددة( )1وجممددل قواعددد األمددم
املتحدة النموكجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعدد نيلسدون ماندديال) وبنداء أخدرل
مستوفية هلا؛



القصدر يف السدجون الديت تفتقدر إ مثدل هدذه
إنشاء أقسام خمصصدة للمحتجدزين ر
األقسام؛



حتسني نوعية الطعام (ارتفعت املبالغ املخصصة للطعام من  3مليارات فرندج أفريقدي
يف عام  9177إ  2مليارات فرنج أفريقي يف عام  )9171وخدمات النظافة
الصحية والرعاية املقدمة إ احملتجزين(.)2

رابعا -احلوكمة (الدميقراطية واملصااحلة االنتاااابت النماام القياااي اإلفاالت
م العقاب)
 -92اعتم دددت ك ددوت ديف دوار خط ددة وطني ددة جدي دددة للتنمي ددة مبوج ددب الق ددانون رق ددم
الصددادر يف  31كددانون األول/ديسددمّب  9175املتعلدق ابخلطددة الوطنيددة للتنميددة للفددرتة 9191-9176
القائمة على اسة حماور اسرتاتيجية:
2015-902

(أ)

حتسني نوعية املؤسسات واحلوكمة؛

(ب)

تسريع عجلة تنمية املوارد البشرية وحتقيق الرفاه الجتماعي؛

(ج)

تسريع عجلة التغيخل اهليكلي لالقتصاد عّب التصنيع؛

(د)

تطوير البىن التحتية وتوزيعها بشكل متوازن على أراضي البلد وحفظ البيئة؛

(هد)

تعزيز التكامل اإلقليمي والتعاون الدويل.

ألف -الدميقراطية واملصاحلة
 -95اعتمدت كوت ديفوار نصوصا تشريعية وتنظيمية عديدة لتوطيد إطارها الدميقراطي.
 -96وهكذا ،نأ دسدتور  2تشدرين الثداين/نوفمّب  9176علدى اسدتحدال منصدب بئبدة للدرئيس
وجملس للشيوخ ،فضالا عن املؤسسات السياسية القائمة.
 -91ويف إطار املصاحلة الوطنية ،ش ركلت كوت ديفوار جلنتني مها:
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 -92واعتمددت كددوت ديفدوار يف  1حزيران/يونيد  9171اسدرتاتيجية وطنيدة للمصدداحلة والتماسددج
الجتماعي للفرتة  ،9191-9176وأنشأت صدندوق ا خاصد ا مبسدامهة أوليدة قددرها  71مليدارات
فرنج أفريقي لدفع تعويضات إ ضحااي األزمات اليت شهد ا كوت ديفوار.
 -92ويف  6آب/أنس ددطس  ،9172أص دددرت احلكوم ددة األم ددر رق ددم  2018-669ال ددذي مي ددن
العفو العام يف سبيل توطيد التماسج الجتماعي واملصاحلة الوطنية.
 -31ويف  37كددانون الثاين/يندداير  ،9172عدداد إ البلددد  52لجئد ا شددكلوا الدفعددة ال د 726
مددنهم ،مددن بيددنهم بعددض القددادة يف نظددام الدرئيس السددابق لددوران نبددانبو ،وكلددج كجددزء مددن عمليددة
املصاحلة الوطنية.

ابء -االنتااابت
 -37إن تغيد ددخل تشد ددكيلة اللجند ددة املسد ددتقلة لالنتخد دداابت مبوجد ددب القد ددانون رقد ددم335-9172
الصددادر يف  72متوز/يولي د  9172مس د ملمثلددي أح دزاب املعارضددة واجلهددات الفاعلددة مددن اجملتمددع
املدين ابلنضمام إليها.
 -39وهذه اللجنة اليت نُررخلت تشكيلتها مدن خدالل عمليدة توافقيدة نظمدت انتخداابت عدام 9175
الرائسية وانتخاابت عام  9176التشدريعية اللتدني اع ُدرتف بنتائجهمدا علدى الصدعيد الدوطين ومدن جاندب
اجملتمع الدويل على حد سواء(.)2
 -33ونظمت أيض ا النتخاابت البلدية واإلقليمية املتزامنة يف  73تشرين األول/أكتوبر .9172
 -32ويوم الثنني املوافق  97كدانون الثاين/ينداير  ،9172فُدت حدوار سياسدي بدني احلكومدة و يدع
أصددحاب املصددلحة وفق د ا للت دزام رئدديس اجلمهوريددة يف  6آب/أنسددطس  9172ببدددء إصددالأل اللجنددة
املس ددتقلة لالنتخ دداابت يف أعق دداب القد درار الص ددادر يف  72تشد درين الث دداين/نوفمّب  9176ع ددن احملكم ددة
األفريقيددة حلقددوق اإلنسددان والشددعوب ،املقدددم بندداء علددى الطلددب رقددم  001/2014ال دوارد مددن املنظمددة نددخل
احلكومية زالعمل من أجل محاية حقوق اإلنسانز (.)Action Pour la Protection des Droits de l’Homme

جيم -النمام القيااي
 -35اعتمدت احلكومة يف  37متوز/يوليد  9172زالوثيقدة التوجيهيدة املتعلقدة بسياسدة العددل
القطاعيدةز (.)9191-9176( )le Document d’Orientation de la Politique Sectorielle de la Justice
ويتجسد تنفيذ هذه الوثيقة ،خصوصا ،يف ما يلي:
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إعادة تنظيم النظام القضائي عّب اعتماد نسقني إداري وقضائي؛



إنشدداء حمكمددة التجددارة وحمكمددة السددتئناف التجاريددة مبوجددب القددانون رقددم
الص ددادر يف  2ك ددانون األول/ديس ددمّب  9173واملتعل ددق إبنش دداء احمل دداكم التجاري ددة
وتنظيمها وسخل أعماهلا؛



إنشاء ديوان احملاسبة(.)71

2016-1110
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دال -اإلفالت م العقاب
 -36تعهدت كوت ديفوار مبكافحة اإلفالت مدن العقداب فأنشدأت هيئدات عديددة مدن بينهدا
وحدددة التحقيددق اخلاصددة املكلفددة ابإلج دراءات القضددائية املتعلقددة ةزمددة مددا بعددد النتخدداابت وفق د ا
للقرار رقم  020الصادر يف  92حزيران/يوني .9177
 -31وازدادت مهددام هددذه الوحدددة لتشددمل التحقيددق وأصددب امسهددا وحدددة التحدرايت والتحقيددق
اخلاصة مبوجب املرسوم رقم  2013-93الصادر يف  31كانون األول/ديسمّب .9173
 -32وأدت األنشددطة الدديت اضددطلعت يددا هددذه الوحدددة يف جمددال التجدداوزات والنتهاكددات اجلسدديمة
اليت تستهدف حقوق اإلنسان إ حماكمات أسفر بعضها عن إدابت.
 -32وجتددر اإلشدارة أيضد ا إ أن كددوت ديفدوار تتعداون مدع احملكمددة اجلنائيدة الدوليدة وصدددقت
على نظامها األساسي يف  75شباط/فّباير .9173
 -21وابإلضافة إ كلج ،ا ُ ذت تدابخل لتيسخل رعاية ضحااي العنف اجلنسي متثلت يف ما يلي:


التعمدديم رقددم  005الصددادر يف  72آكار/مددارس  9175واملتعلددق بتل رقددي أقسددام الشددرطة
القضائية للشكاول املقدمة من ضحااي العتداءات البدنية؛



التعمد دديم املشد ددرتك بد ددني الد ددوزارات رقد ددم  016/MJ/MEMIS/MPRDالصد ددادر يف 2
آب/أنسطس  9176واملتعلق ابسدتالم الشدكاول عقدب حصدول أعمدال عندف
قائم على نوع اجلنس.

 -27وإ جانب كلج ،أنشئ  39مكتب ا للشؤون اجلنسانية يف مفوضيات الشرطة بدعم مدن
بربمج األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة األمريكية يف كوت ديفوار(.)77
 -29وأدل بناء قدرات املفتشية العامدة للخددمات القضدائية وخددمات السدجون إ حتسدني نوعيدة
اخلدمات اليت تقدمها األجهزة العامة اخلاضعة إلشرافها.

خامسا -املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 -23أنشأت كدوت ديفدوار ،حرصدا منهدا علدى تعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا ،عدددا مدن اهليئدات
وعززت قدرات القائم منها .وأبرزها ما يلي:
جملددس وطددين حلقددوق اإلنسددان أنشددئ مبوجددب القددانون رقددم  2018-900الصددادر
(أ)
يف  31تش درين الثدداين/نوفمّب  ،9172وفق دا ملبددادئ ابريددس ،ليحددل حمددل اللجنددة الوطنيددة حلقددوق
اإلنسان يف كوت ديفوار؛
(ب)

أمني املظامل يف اجلمهورية (املادة  765من الدستور)؛

(ج) اهليئددة الوطنيددة للصددحافة الدديت أنشددئت مبوجددب القددانون رقددم  2017-867الصددادر
يف  91كانون األول/ديسمّب  9171الذي حيدد نظام الصحافة القانوين؛
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اجمللس الدستوري (املادة  796من الدستور)؛

(هد)

اجمللس القتصادي والجتماعي والبيئي والثقايف (املادة  763من الدستور)؛
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(و)

اجمللس الوطين للملوك والزعماء التقليديني (املادة  715من الدستور)؛

(ز) اللجنة املعنية ابلوصول إ املعلومات اليت دم العمدوم وإ الواثئدق العامدة (،)CAIDP
اليت أنشئت مبوجب القانون رقم  2013-867الصادر يف  93كانون األول/ديسمّب  9173املتعلق
مبسألة الوصول إ املعلومات اليت م العموم (املادة  72من الدستور).
 -22وعززت كوت ديفدوار أيضدا تعاو دا مدع ايليدات الدوليدة لتعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا()79؛
وجتسد هذا التعاون يف ما يلي:


تقدمي تقارير خالل الفرتة املشمولة ابلستعراض؛



فت مكتب للمدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية يف أبيدجان؛



قبول عدة زايرات من املقررين اخلاصني واخلّباء املستقلني.

سادسا -احلقوق املدنية والسياسية
ألف -احلق يف احلياة
 -25تكرس املادة  3مدن دسدتور  2تشدرين الثداين/نوفمّب  9176حرمدة احلدق يف احليداة وتعيدد
أتكيد إلغاء عقوبة اإلعدام اليت نأ عليها دستور  7آب/أنسطس .)73(9111

ابء -التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وظارو االحتجاا
وعقوبة اإلعدام
 -26اعتم دددت احلكوم ددة يف  77تشد درين األول/أكت ددوبر  9171مش ددروع ق ددانون لي ددز لد درئيس
اجلمهورية التصديق على الّبوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب.

سابعا -احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية
ألف -احلق يف الغذاء واحلصول على مياه الشرب/احلق يف البيئة الصحية
 -21كرس دستور  2تشرين الثاين/نوفمّب  9176يف املادة  91من احلق يف بيئة صحية.
 -22ونتيجة لذلج ،أصب من املمكدن اين للمنظمدات البيئيدة املختصدة مراقبدة اإلطدار البيئدي
واإلشدراف عليد  .وتطبيقدا هلددذه املددادة مددن الدسددتور ،أجددرل خدّباء بددربمج األمددم املتحدددة للبيئددة يف
الفددرتة مددن أاير/مددايو  9171إ كددانون الثاين/يندداير  9172دراسددة خلصددت إ أن املواقددع الدديت
تلوثت جراء رمي النفداايت السدامة فيهدا قدد نُظفدت متامد ا وإ أ دا مدا عدادت تشدكل خطدرا علدى
السكان وفق ا للمعايخل الوطنية والدولية السارية على إزالة التلول(.)72
 -22وابلنسبة للحصول علدى ميداه الشدرب ،عمددت كوت ديفوار إ تركيدب  122مضدخة
مياه وبناء  16خزان مياه مرتفع ا ،وصيانة  77 226مضخة يدوية ،وزايدة سدعة اخلدزان يف حمطدة
معاجلة املياه يف مدينة أبيدجان لتغدو اين  71 111مرت 3على اليابسة.
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ابء -مكافحة الفقر
 -51يف سياق تنفيذ اخلطة الوطنيدة للتنميدة ،وضدعت كدوت ديفدوار بدربمج دعدم لتعزيدز إدمداج
اجلميع والتماسج الجتماعي يسانده مشروعا زمتكني املرأة والعائدد اجلغدرايف يف منطقدة السداحلز
( )SWEDDوزإعادة إدماج املقاتلني السابقنيز (.)PACIVIL
 -57والغرض من مشروع  SWEDDهو مكافحة الفقر ومتكني املرأة وحتقيق عائد دميونرايف.
 -59أما مشروع  ،PACIVILفهدو يهددف إ إعدادة إدمداج املقداتلني السدابقني وتدوفخل الرعايدة
النفسية الجتماعية لضحااي النزاعات.
 -53وابإلضددافة إ كلددج ،أدل بددربمج الدددعم لتعزيددز إدمدداج اجلميددع والتماسددج الجتمدداعي
إ أتمني األراضي الريفية مع ترسيم حدود  22منطقة فرعية وفرز أراضي  7 117قرية.
 -52وأاتأل جتديددد شددبكات الطددرق تنفيددذ األعمددال اإلنشددائية الرئيسددية الدديت طلددت طريددق الشددمال
السريع وطرقات ريفيخلا  9املتقاطعة املتعددة املستوايت وجسور هنري كوبن بيدي وبوافلي وجاكفيل.
 -55ومت أيضا أتهيل طرق ترابية ريفية يف يع أحناء البلد جتاوز طوهلا اسة آلف كلم.
 -56وفيمددا يتعلددق مبكافحددة البطالددة ،ارتفددع عدددد فددرص العمددل يف القطدداع الرمسددي مددن 199 561
يف عام  9179إ  156 521يف عام  9173و 122 221يف عام .9172
 -51ونفد ددذت كد ددوت ديف د دوار مشد ددروع زFILETS SOCIAUX PRODUCTIFSز (الشد ددبكات
الجتماعية املنتجة) الدذي مسد حدر اتربد بتحويدل مبدالغ ماليدة قددرها  36 111فرندج أفريقدي
كددل ثالث ددة أشددهر إ  35 111أس ددرة فق ددخلة ،يق د ودور ع دددد أفرادهددا بنح ددو  995 222شخص د ا،
لتحسني أوضاع هذه األسر املعيشية اهلشة.
 -52وأعددادت إحيدداء صددندوق التضددامن الددوطين للحددد مددن التفدداوت بددني املندداطق وأنشددأت يف 71
متوز/يولي  9172وزارة مكرسة ملكافحة الفقر.

جيم -احلق يف التعليم
 -52يكرس دستور كوت ديفوار املعتمد يف  2تشرين الثداين/نوفمّب  ،9176يف املدواد  5و2
و 71مند  ،احلددق يف التعلدديم اجليددد النوعيددة .فقددد جعلددت كددوت ديفدوار التعلدديم إلزاميدا حددر سددن الد د 76
عام ا مبوجب القانون رقدم  2015-635الصدادر يف  71أيلول/سدبتمّب  9175الدذي يعددل القدانون
رقم  95-696الصادر يف  1أيلول/سبتمّب  7225املتعلق ابلتعليم(.)75
 -61وفيمدا يتعلدق ابملددارس ،بُنيدت  2 927قاعدة دراسدية للمرحلدة البتدائيدة و 3 511قاعدة
دراسية للمرحلة الثانوية و 25كلية.
 -67وسامهت هذه اإلجنازات يف توفخل تعليم جيد النوعية مبعدلت جناأل ارتفعدت مدن 13,2
يف املائة يف عام  9112إ  21,2يف املائة يف عدام  ،9172فضدالا عدن ارتفداع معددل اللتحداق
ابملدارس خالل الفرتة املذكورة من  1669يف املائة إ  22,1يف املائة.
 -69ويُستنتج مما تقدم أن معدلت النجاأل يف البكالوراي ،اليت ارتفعت من  36,93يف املائدة
يف عام  9172إ  26,12يف املائة يف عام  ،9172جتسد اجلهود املبذولة يف قطاع التعليم.
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دال -احلق يف الصحة
 -63كجددزء مددن إعمددال احلددق يف الصددحة ،وضددعت كددوت ديف دوار خطددة عمددل وطنيددة لتنظدديم
األسددرة .وأعدددت أيضد ا بربجمد ا وطنيد ا لصددحة األم والرضدديع .والغددرض مددن هددذا الددّببمج الددذي بدددأ
ين وفوذ منذ عام  9175هو زايدة معدل انتشار وسائل منع احلمل من  73,2يف املائدة إ  36يف
املائة ةلول عام .9191
 -62ويف إطار فت ابب الستفادة من نظم الرعاية الصحية ،بُين  311مركز صدحي جديدد،
مما يعزز مكافحة وفيات األمومة والرضع.
 -65وجتدر اإلشارة ،أخخلا ،إ بناء العديد من املؤسسدات ،أبرزهدا مستشدفى زMère-Enfantز يف
بينجرفيد د ددل ،وزCentre Hospitalier Universitaireز (املركد د ددز الستشد د ددفائي اجلد د ددامعي) يف أنغد د ددري،
وزl’hôpital généralز (املستشد ددفى العد ددام) يف ند ددانيوا ،ومستشد ددفى زSaint Jean-Baptisteز (مستشد ددفى
تياسدايل ،وزl’hôpital Généralز (املستشدفى العدام) يف أدجدامي ،ومستشدفى
القديس يوحندا املعمددان) يف ر
زSaint Joseph MOSCATIز الك دداثوليكي (مستش ددفى الق ددديس جيوس ددياي موس ددكايت) يف ايموس ددوكرو،
ومرك د ددز الع د ددالج اإلش د ددعاعي ( )Centre de Radiothérapieيف كوك د ددودي ،ومرك د ددز الط د ددب الن د ددووي
كز حممد اخلامس املتعدد القطاعدات ( Centre Multisectoriel
( ،)Centre de Médecine Nucléaireومر
 )MOHAMED Vيف يوبونون(.)76
 -66وتقددمي خدددمات الرعايدة الصددحية جمدابا إ جمموعددات حمدددة يسددم اين ابستشدارة الطبيددب
جمابا لألطفال من ولد م حر سن الد  5سدنوات ،وبتدوفخل عددة التوليدد للنسداء جمدابا ،وإجدراء فحدوص
طبية معينة جمابا للكشف عن املالراي وتوزيع الناموسيات املعاجلة ابملبيدات على السكان.

اثمنا -حقوق فئات معينة
ألف -حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 -61تطبيقا لتفاقية القضاء علدى يدع أشدكال التمييدز ضدد املدرأة ولّبوتوكدول مدابوتو ،اسدتحدثت
كوت ديفوار عدة برامج لتعزيز حقوق املرأة ومحايتها.
 -62وتشدد املواد  35و 36و 31من دستور كوت ديفوار ،بشكل خاص ،على مسألة املسداواة
بني اجلنسني(.)71

ابء -حقوق الطفل
 -62اعتمدددت كددوت ديف دوار سياسددة وطنيددة حلمايددة الطفددل .ونفددذت خطددة عمددل لوضددع حددد
لظاهرة انعدام اجلنسية ،وهي تنفذ عدة برامج لصاحل األطفال واملراهقني(.)72
 -11واعتمد دددت اجلمعيد ددة الوطنيد ددة القد ددانون رقد ددم  2018-863الصد ددادر يف  72تش د درين الثد دداين/
نددوفمّب  9172الددذي يددنأ علددى إج دراء خدداص للتص دري ابلددولدة ومددن اهلويددة وتسددجيل وثيقددة
الولدة.
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جيم -املشردون داخليا والالجئون وملتمسو اللجوء
 -17يف سدياق محايددة األشددخاص اينفددي الددذكر ،وقرعددت كدوت ديفدوار اسددة اتفاقددات مددع البلدددان
املضيفة ،ووضعت آلية إلعادة إدماج الالجئني الذين عادوا إ البلد طوع ا(.)72

دال -األشااص الذي يعيشون أوضاعا هشة
 -19وضددعت ك ددوت ديف دوار اس درتاتيجية وطني ددة وبربجم د ا للمس دداعدة علددى أتم ددني ف ددرص عم ددل
لألشخاص كوي اإلعاقة .كما ا ذت تدابخل بعينها حلماية حقوق املصابني بداء املهق(.)91
 -13وأكن ددت احلكوم ددة يف توظي ددف  311ش ددخأ م ددن كوي اإلعاق ددة يف اخلدم ددة العمومي ددة يف
عام  9175بظروف استثنائية.
 -12ويف دورة تشرين الثاين/نوفمّب ُ ،9172وظف  752شخص ا آخر منهم.

 -15وعددالوة علددى كلددج ،اعتمدددت احلكومددة يف  2أاير/مددايو  9172مرسددوم ا بشددأن تشددغيل
األشخاص كوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص يف كوت ديفوار.

اتسعا -جدول التوصيات املنبثقة ع االستعراض الدوري الشامل
 -16يعددرض اجلدددول أدبه ،ةسددب املوضددوع ،حالددة تنفيددذ التدددابخل واإلجدراءات اجلاريددة و/أو تلددج
اليت سبق أن ا دذ ا كدوت ديفدوار .وهدو يتصدل علدى األخدأ ابلتوصديات الديت قُبلدت وتلدج الديت
سبق أن أُُخذت يف العتبار وتلج اليت ُسجلت عقب جلسة التحاور يف نيسان/أبريل .9172
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(ب) السرتاتيجية/املبادرات الوطنية

أُُجنزت

املرسددوم رقددم  2017-303الصددادر يف  71أاير/مددايو  9171الددذي يعدددل
املرس ددوم رق ددم  2001-365الص ددادر يف  91حزيران/يونيد د  9117واملتعل ددق
بتشددكيل اللجنددة الوزاريددة املشددرتكة املعنيددة مبتابعددة تطبيددق الصددكوك الدوليددة
املتعلقة ةقوق اإلنسان.
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العمل جار على إعداد مرسوم تطبيقي هلذا القانون.

وضددع بددربمج وطددين واس درتاتيجية وطنيددة يف عددام  9172ملكافحددة
أعمال العنف ضد النساء واألطفال املتبنرني.
تشكيل جلنة وطنية ملكافحدة أعمدال العندف ضدد النسداء واألطفدال
وكل ددج ابملرس ددوم رق ددم  2000-133الص ددادر يف  93ش ددباط/فّباير  9111مبيزاني ددة
قدرها  72مليون فرنج أفريقي ( 97 312يورو).
إنشاء مركز وطين لرعاية النساء ضحااي العنف (مركز )PAVVIOS
متتني قدرات الزعماء الروحيني واحملليدني ومدوظفي الشدرطة القضدائية
ومنظمات اجملتمع املدين والقضاة واملوظفني القضائيني.
ت د دددريب قد د دوات ال د دددفاع واألم د ددن يف جم د ددال الق د ددانون اإلنس د دداين .وبد د دث
إعالبت دعائية للتوعية ةقوق اإلنسان.
إدراج وح دددات دراس ددية ع ددن حق ددوق اإلنس ددان يف من دداهج الت دددريب يف
مؤسسات التعليم والتدريب.
تضم اللجنة الوزارية املشرتكة  76عضوا.
GE.19-02692

أوال -التدابري التشريعية والسياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات الوطنية
 -7املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
إصدار القانون رقدم  2018-900يف  31تشدرين الثداين/نوفمّب 9172
جارية
22 - 25-791
واملتعل ددق إبنش دداء اجملل ددس ال ددوطين حلق ددوق اإلنس ددان ومهامد د وتنظيمد د
وسخل أعمال .
 -9السياسات والسرتاتيجيات الوطنية
(أ) التوعية  -التثقيف  -التدريب يف جمال حقوق اإلنسان
تنظيم محالت للتوعية والتثقيف والتدريب يف جمال مكافحة:
 ،63-791 ،52-791 ،51 - 56-791جارية
العنف الزوجي؛
،22-791 ،62 - 62-791 ،65-791
العنف اجلنسي؛
،752-791 ،753-791 ،795-791
ممارسة ختان اإلبل؛
766-791 ،769-791 ،761-791
النتصاب والتحرش اجلنسي والزواج القسري والزواج املبكر؛
عدم التصري ابلولدات.
-
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اإلجراءات/النتائج/التوصيات

حالة التنفيذ

التدابخل املتخذة/املزمع ا اكها

املؤشرات اليت تتي التحقق من مدل تنفيذ التدابخل (النتائج)
أثر التدابخل يف تنفيذ التوصيات واللتزامات

مواص د د ددلة عملي د د ددة مواءم د د ددة التشد د د دريعات الوطني د د ددة م د د ددع أحك د د ددام
املعاهدات الدولية املتعلقة ةقوق اإلنسان ،عّب ما يلي:

مش ددروع إص ددالأل الق ددانون اجلن ددائي ل د ردرم ويع د ردرف التع ددذيب كج ددرم مس ددتقل،
ويشتمل على تعريف جرائم العتداء كما ينأ علي نظام روما األساسي.

مشروع أويل لقانون جنائي جديد لري العمل على اعتماده.
إصدددار الق ددانون رق ددم  2015-134يف  2آكار/م ددارس 9175
الذي يعدل أحكام القانون اجلنائي لعام  7227الساري املفعدول يف
كوت ديفوار.
اعتمدداد اجلمعيددة الوطنيددة قددانون اإلج دراءات اجلنائيددة اجلديددد
يف  97كانون األول/ديسمّب .9172
اثنيا -احلوكمة (الدميقراطية االنتااابت النمام القيااي اإلفالت م العقاب )...

إضافة إ كلج ،هدو يع ردرف اجلدرائم املرتكبدة ضدد اإلنسدانية وجدرائم
احلرب وجرمية اإلابدة اجلماعية ولعلها ل تسقة ابلتقادم.
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جارية

اعتمد د د د د د دداد القد د د د د د ددانون رقد د د د د د ددم  2014-388الصد د د د د د ددادر يف 91
حزيران/يوني د د  9172واملتعل ددق بتعزي ددز وضد ددع امل دددافعني ع ددن حقد ددوق
اإلنس د ددان ومح د ددايتهم ،ومرس د ددوم تطبيقد د د رق د ددم  2017-121الص د ددادر يف 99
شباط/فّباير .9171
جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة ).(CDVR
اللجنة الوطنية للمصاحلة وتعويض الضحااي ).(CONARIV
وضددع الددّببمج الددوطين للتماسددج الجتمدداعي ) (PNCSوالددّببمج
الوطين للتنمية اجملتمعية ).(PNDC
إنشاء جملس األمن الوطين ).(CNS
فت حوار سياسي مع أحزاب املعارضة.
إنشاء وزارة للتضامن والتماسج الجتماعي ومكافحة الفقر.
إنشدداء وتعزيددز قدددرات  71جلنددة مناطقيددة اتبعددة ملرصددد التضددامن
والتماسج الجتماعي.
اعتماد آليدة لتعدويض الضدحااي و/أو املسدتفيدين مدن حقدوق
الضحااي.
اسددتحدال صددندوق خدداص مبدوارد أوليددة قدددرها  71مليددارات
فرنج أفريقي لتعويض ضحااي األزمات اليت عاشتها كوت ديفوار.
تنظيم حوارات جمتمعية مشدرتكة واجتماعيدة وأمنيدة يف املنداطق
اليت شهدت نزاعات أو ُحيتمل أن تشهد نزاعات.
اعتمدداد الس درتاتيجية الوطنيددة للمصدداحلة والتماسددج الجتمدداعي
.(SNRCS) 2016-2020

حتسن البيئة الجتماعية يف كوت ديفوار منذ إ اء أزمة ما بعد النتخاابت.
ر
مت ما يلي:
إنش دداء س ددبع عش ددرة جلن ددة مناطقي ددة اتبع ددة ملرص ددد التض ددامن والتماس ددج
الجتماعي.
إنشاء جملس امللوك والزعماء التقليديني وممثليهم.
تعويض  2 211ضحية و/أو مستفيدين من حقوق الضحااي مدن
بينهم مرضى.
تنظدديم أايم حواريددة جمتمعيددة مشددرتكة لتعزيددز التماسددج الجتمدداعي (5
يف عددام  9175و 2يف عددام  9176و 77يف عددام  9171و 5حددر اين
يف عام .)9172
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 -7الدميقراطية واملصاحلة
،57 - 51-791 ،31-791 ،91-791
،22 - 23-791 ،27 - 11-791
،721-791 ،771 - 776-791
751 - 722-791
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 -3التدابخل التشريعية/التوافق مع الصكوك الدولية
 ،92 - 97-791 ،72 - 75-791جارية
92 - 96-791

 -2اإلفالت من العقاب
،26 - 25-791 ،62-791 ،95-791
،792 - 772-791 ،775 - 773-791
،732 - 733-791 ،791 - 796-791
.723 - 727-791
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ا ُ ددذت خط دوات لتنظدديم انتخدداابت ل تسددتثين أحدددا ومفتددوأل ابيددا
أمام اجلميع ودميقراطية.
تغ د د ردخل تش د ددكيلة اللجن د ددة املس د ددتقلة لالنتخ د دداابت ب د دددخول املعارض د ددة
وجهات فاعلة من اجملتمع املدين.
إج دراء النتخدداابت الرائسددية يف عددام  ،9175والنتخدداابت التش دريعية يف
عد د د ددام  ،9176وانتخ د د د دداابت جملد د د ددس الش د د د دديوخ يف  92آكار/م د د د ددارس ،9172
وانتخاابت متزامنة بلدية وإقليمية يف  73تشرين األول/أكتوبر .9172
بدددء احلدوار السياسددي يف  97كددانون الثاين/يندداير  9172إلصددالأل
اللجند ددة املسد ددتقلة لالنتخد دداابت وفق د د ا للت د دزام رئد دديس اجلمهوريد ددة يف  6آب/
أنسطس  9172ابلقيام بذلج.

جارية

إص دددار الق ددانون رق ددم  2014-335يف  72حزيران/يونيد د 9172
ال ددذي يع دددل الق ددانون رق ددم  2001-334الص ددادر يف  2تشد درين األول/
أكتدوبر  9117واملتعلددق بتشددكيلة اللجنددة املسددتقلة لالنتخدداابت وتنظيمهددا
ومهامهدا وسددخل أعماهلددا والددذي عُددل ابلقدرار رقددم  2004-642الصددادر
يف  72ك ددانون األول/ديس ددمّب  9112والقد درارين رق ددم 2005-06/PR
الص ددادر يف  75متوز/يوليد د  9115ورق ددم  2005-11/PRالص ددادر يف 92
آب/أنسطس .9115
اعتمدداد القدرار رقددم  2016-886يف  2تشدرين الثدداين/نوفمّب 9176
املتعلق بدستور هورية كوت ديفوار.
اعتم دداد مش ددروع الق د درار املتعلد ددق مبش دداركة النس دداء يف اجلمعيد ددات
املنتخبة يف آكار/مارس  9172من جانب احلكومة.

جارية

اعتمدداد احلكومددة الوثيقدةج التوجيهيددة لسياسددة العدددل القطاعيددة
يف  37متوز/يولي ( 9176للفرتة من عام  9176إ عام .)9191
اعتمد د دداد القد د ددانون رقد د ددم  2016-1110الصد د ددادر يف  2كد د ددانون
األول/ديس ددمّب  9176واملتعل ددق إبنش دداء احمل دداكم التجاري ددة وتنظيمه ددا
وسخل أعماهلا.
املرس د د د د د د ددوم رق د د د د د د ددم  2016-781الص د د د د د د ددادر يف  79تشد د د د د د د درين
األول/أكتوبر  9176الذي حيدد طرائدق تطبيدق القدانون رقدم 72-833
الصد د ددادر يف  97كد د ددانون األول/ديسد د ددمّب  7219واملتعلد د ددق بقد د ددانون
اإلجد د دراءات املدني د ددة والتجاري د ددة واإلداري د ددة وكل د ددج يف املد د دواد م د ددن 91
إ  37من املتعلقة ابملساعدة القانونية.

جارية

ص د ردقت ك ددوت ديف دوار عل ددى نظ ددام روم ددا األساس ددي يف 75
شباط/فّباير  9173وهي تتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية.
اسددتحدال  39مكتبد ا للشددؤون اجلنسددانية يف مفوضدديات الشددرطة
مبؤازرة بربمج األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة.

إص دددار الق درار رق ددم  020يف  92حزيران/يوني د  9177املتعل ددق إبنش دداء
وحدة حتقيق خاصة معنية ةزمة ما بعد النتخاابت.

إج دراءات التحقيددق يف كددل العتددداءات والنتهاكددات اجلسدديمة
اليت اسدتهدفت حقدوق اإلنسدان أثنداء فدرتة مدا بعدد النتخداابت وكلدج يف
إطار من السرية أمام حماكم كوت ديفوار واحملكمة اجلنائية الدولية.
يضددمن دسددتور  2تشدرين الثدداين/نوفمّب  9176قضدداء نزيهد ا
ومنصفا برتسيخ مبدأ فصل السلطات.

توسديع نطدداق مهدام وحدددة التحقيدق اخلاصددة الديت أصددب امسهدا وحدددة
التحدرايت والتحقيدق اخلاصدة مبوجدب املرسدوم رقدم  2013-915الصددادر يف 31
كددانون األول/ديسددمّب  9173واملتعلددق إبنشددائها ومهامهددا وتشددكيلتها وسددخل
أعماهلا.

إلغ دداء رئ دديس اجلمهوري ددة للم ددادة  725م ددن الدس ددتور يف  2تشد درين
الثاين/نوفمّب  9176املتعلقة برائسة جملس القضاء األعلى.
صدديانة املشددروع األويل للقددانون العضددوي املتعلددق مبجلددس القضدداء
األعلى.
تشكيل حماكم جديدة.
بناء سجون وإصالحيات جديدة.
فت مكاتب حملية للمساعدة القانونية يف كل احملاكم البتدائية.
-
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 -3النظام القضائي
22-791
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 -9النتخاابت
،722 - 726-791 ،21-791
757-791

ُس ددجل بوض ددوأل تق دددم يف تنفي ددذ ك ددوت ديفد دوار التز جامه ددا ابلتص ددديق
على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والنضمام إليها.
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اثلثا -الصكوك الدولية والتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
 -7حتسني التعاون مع هيئات املعاهدات
(أ) التوقيع والنضمام والتصديق
ص ردقت كوت ديفوار على الصكوك الدولية الرئيسية التالية:
أُُجنزت
،79-791 ،71-791 ،7-791
التفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى يددع أشددكال التمييددز العنصددري،
.7-792
يف  2كانون الثاين/يناير 7213؛
اتفاقية حقوق الطفل ،يف  2شباط/فّباير 7227؛
العه ددد الدددويل اخلدداص ابحلق ددوق املدنيددة والسياسددية ،يف 96
آكار/مارس 7229؛
العهدد الددويل اخلداص ابحلقددوق القتصدادية والجتماعيدة والثقافيددة،
يف  96آكار/مارس 7229؛
اتفاقيددة القضدداء علددى يددع أشددكال التمييددز ضددد امل درأة ،يف 72
كانون األول/ديسمّب 7225؛
اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب ونددخله مددن ضددروب املعاملددة أو العقوبددة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،يف  72كانون األول/ديسمّب 7225؛
اتفاقيد ددة حقد ددوق األشد ددخاص كوي اإلعاقد ددة ،يف  71كد ددانون
الثاين/يناير 9172؛
نظدام رومددا األساسددي الددذي أنشددئت مبوجبد احملكمددة اجلنائيددة
الدولية ،يف  75شباط/فّباير 9175؛
بروتوكول مابوتو ،يف  5تشرين األول/أكتوبر .9177
(ب) التوقيع والنضمام والتصديق
جارية
ص دديانة م ددذكرة للتص ددديق عل ددى التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة حق ددوق
،77-791 ،2 - 6-791
يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
.9-792 ،72 - 73-791
النقاشات جارية للتصدديق علدى الّبوتوكدول الثالدث لتفاقيدة
حقوق الطفل.
النقاش ددات جاري ددة للتص ددديق عل ددى الّبوتوك ددول الختي دداري امللح ددق
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية.
النقاش ددات جاري ددة للتص ددديق عل ددى التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة
يع األشخاص من الختفاء القسري.

25-791

أُُجنزت
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التعاون مع هيئات املعاهدات عّب ما يلي:
رفع تقارير عديدة أثناء الفرتة قيد الدرس.
اعتمد د دداد املرسد د ددوم رقد د ددم  2017-303الصد د ددادر يف  71أاير/مد د ددايو
 9171الد د د ددذي يعد د د دددل املرسد د د ددوم رقد د د ددم  2001-365الصد د د ددادر يف 91
حزيران/يونيد  9117الددذي أنشددئت مبوجبد جلنددة مشددرتكة بددني الددوزارات
ملتابعة تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.
فد د ددت مكتد د ددب للمد د دددعي العد د ددام للمحكمد د ددة اجلنائيد د ددة الدوليد د ددة يف
أبيدجان.
املوافقددة علددى زايرات عديدددة يقددوم يددا مقددررون خاصددون وخدّباء
مستقلون.

رف ددع التقري ددر األويل والدددوري إ جلنددة حق ددوق اإلنسددان ي ددومي 72
و 72أاير/مايو  9175يف جنيف (سويسرا).
رفع التقرير الدوري إ اللجنة األفريقية حلقدوق اإلنسدان والشدعوب
يومي  96و 91تشرين األول/أكتوبر  9176يف ابجنول (نامبيا).
رفددع التقريددر إ جلنددة اخلدّباء األفريقيددة املعنيددة ةقددوق الطفددل ورفاهد
يف أاير/مايو  9171يف ماسخلو (ليسوتو).
رفدع التقريددر الدددوري إ جلنددة حقددوق الطفددل يف  92تشدرين الثدداين/
نوفمّب .9171
رفع التقرير الدوري إ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة.
تش ددكيل اللجن ددة املش ددرتكة ب ددني ال ددوزارات ملتابع ددة تطبي ددق الص ددكوك
الدولية حلقوق اإلنسان.
قددام اخلب دخلان املسددتقالن ،دودو دييددين وحممددد آايت ،بع دددة زايرات
لكوت ديفوار وقدما تقارير عدن حالدة حقدوق اإلنسدان حدر انتهداء اإلجدراء
اخلاص يف حزيران/يوني .9171

توثيددق تع دداون ك ددوت ديف دوار م ددع الش ددركاء التقني ددني وامل دداليني أاتأل ،يف
جمال حقوق اإلنسان ،بلوغ األهداف احملددة لتعزيزها ومحايتها.

وردت مساعدة تقنية من الحتاد األورويب والوكالدة الفرنسدية للتنميدة والوكالدة
األمريكيددة للتنميددة الدوليددة وعمليددة األمددم املتحدددة يف كددوت ديف دوار وبددربمج
األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية لشؤون الالجئني واللجنة األفريقيدة
حلقوق اإلنسان والشعوب و/Freedomhouseكوت ديفوار ومنظومدة األمدم
املتحددة واملعهدد الددميقراطي الدوطين ووكالددة التعداون ال دددويل الياابنيدة ومنظمددة
أنقدذوا األطفدال ( )Save The Childrenومنظمدة اإلعدالم عدن السدتعراض
ال د د دددوري الش د د ددامل ( )UPR Infoومؤسس د د ددة  Konrad Adenauerواخلدم د د ددة
الدولية حلقوق اإلنسان واليونسكو ومنظمدة العمدل الدوليدة واملنظمدة الدوليدة
للهج ددرة ومنظم ددة  Pro justiceومؤسسددة  Friedrich Neumannوالبن دج
الد دددويل وسد ددفراء فرنسد ددا والد ددولايت املتحد دددة األمريكيد ددة وسويس د درا وبلجيكد ددا
وأملانيا ونخلها.
مسدداعدة ق دددمتها املنظمددة الدولي ددة للفرنكوفوني دة يف إع ددداد الص دديغة
النهائية لتقرير الستعراض الدوري الشامل.

GE.19-02692
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املساعدة التقنية
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(ج) اإلجراءات اخلاصة والتعاون مع هيئات املعاهدات
أُُجنزت
.3-792 ،22 - 27-791

.2 - 2-791

أُُجنزت

GE.19-02692

رابعا -احلقوق املدنية والسياسية
 -7احلق يف احلياة وعقوبة اإلعدام

مل تنضدم كدوت ديفدوار إ الّبوتوكدول الختيداري الثداين للعهدد الددويل
اخلدداص ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية الرامددي إ إلغدداء عقوبددة اإلعدددام،
لكنها ألغتها دستورايا منذ  7آب/أنسطس .9111

-3

إقامة العدل واحملاكمة العادلة
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،739 - 792-791 ،712 - 715-791
.751 - 756-791 ،725 - 722-791

جارية

اعتم دداد ق ددانون اإلجد دراءات اجلنائي ددة اجلدي ددد ،يف  97ك ددانون
األول/ديسمّب .9172
التعم د د د د دديم رق د د د د ددم  005/MJDH/CABالص د د د د ددادر يف  6نيس د د د د ددان/
أبريل  9171واملتعلق ابلحتجاز الحتياطي.
التعم د د د د د د دديم رق د د د د د د ددم  018/MJ/CABالص د د د د د د ددادر يف  95آب/
أنسطس  9176واملتعلق بسخل أعمال السجون.

ينأ قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على جوانب جديدة:
تدابخل بديلة من احلبس؛
تبسية اإلجراءات اجلنائية؛
تقليأ ُمهل إجراءات احملاكمة؛
اإلشراف قانونيا على ظروف احلبس والحتجاز الحتياطي؛
إنشاء حماكم جنائية لتحل حمل حمكمة اجلناايت؛
القصر؛
تعزيز محاية ر
تد ددرميم احملد دداكم اإلداريد ددة والتجاريد ددة وبند دداء حمد دداكم جديد دددة منهد ددا يف
ر
كورهونو وسان بيدرو ونيغلو وسنفار؛
توفخل طعام ورعاية صحية جيدي النوعية لنزلء السجون يف البلد؛
زايدة املب ددالغ املخصص ددة لطع ددام احملتجد دزين ونظ ددافتهم الص ددحية (م ددن 3
ملي ددارات فرن ددج أفريق ددي يف ع ددام  9177إ  2ملي ددارات فرن ددج أفريق ددي يف
عام )9171؛
القصددر منفصددلة عددن األقسددام
إنشدداء أقسددام خمصصددة للمحتج دزين ر
املخصصة للبالغني وكلج يف السجون اليت تفتقر إليها؛
تدشددني زاملزرعددة اإلصددالحية يف سددالياكروز ( ferme pénitentiaire de
 )Saliakroيف  75أاير/مددايو  9172لتجريددب أندواع مددن العقدداب بديلددة مددن
السجن؛

20

 -9التعذيب ونخله من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وظروف الحتجاز
اعتمدت حكومة  77تشدرين األول/أكتدوبر  9171مشدروع قدانون ليدز
جارية
.5 - 9-791
ل درئيس اجلمهوريددة ضد ردم كددوت ديف دوار إ الّبوتوكددول الختيدداري لتفاقيددة
مناهض ددة التعد ددذيب وند ددخله مد ددن ض ددروب املعاملد ددة أو العقوبد ددة القاسد ددية أو
الالإنسانية أو املهينة

 ،716 - 711-791 ،767-791 ،22-791جارية
.712-791

مشروع

SWEDD
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مكافحة الفقر

عقب متديدد فدرتة أنشدطة تنظيدف املواقدع الديت ُرميدت فيهدا النفداايت
السامة يف بروبدو كدوال يف مقاطعدة أبيددجان ،الدذي تقدرر ةمدر مدن احلكومدة
يف  72أيلول/س ددبتمّب  ،9176خلص ددت دراس ددة أجراه ددا خد دّباء ب ددربمج األم ددم
املتحدة للبيئة يف الفرتة من أاير/مايو  9171إ كدانون الثاين/ينداير 9172
إ أن هذه املواقع نُظفت متاما.
توقيع اتفاقية مدع خمتدّبات ( Wesslingفرنسدا) لتحليدل تربدة املنطقدة
اليت نُظفت ،وما حتت الرتبة واملياه (السط  ،ايابر ،املياه اجلوفية) واهلواء.
يف إطار سياسة احلصول على مياه الشرب وأثناء الفدرتة قيدد الددرس (اخلطدة
الوطني ددة للتنميد ددة  ،)9175-9179مت تركيد ددب  122مض ددخة ميد دداه وبند دداء 16
خزان مياه مرتفع ا وصيانة  77 226مضخة مياه يدوية.
بدأت كوت ديفوار منذ عام  9175تنفذ مشروع  SWEDDلتمكني املدرأة
والعائد الدميغرايف .وهذا املشدروع البالغدة ميزانيتد  31مليدون دولر يرمدي إ
حتقيق ما يلي:
مكافحة الفقر؛
متكني املرأة والعائد الدميغرايف؛
ه ددذا املش ددروع املم ددول م ددن البن ددج ال دددويل يت ددي للنس دداء والش دداابت
احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية.
وهددو يرمددي أيض د ا إ متتددني سلسددلة اإلمددداد ابملنتجددات املغذيددة الصددحية لألمهددات
واألطفددال وحددديثي الددولدة .وهددو مسددتمد مددن خطددة العمددل كات األولويددة ،بددربمج
دعم فيف حدة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية (.)PARP-OMD
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احلقوق االرتصادية واالجتماعية والثقافية
خامسا-
 -7احلق يف الغذاء واحلصول على مياه الشرب/احلق يف البيئة الصحية
إن املد ددادة  91مد ددن القد ددانون رقد ددم  2016-886الصد ددادر يف  2تش د درين
أُُجنزت
.711-791 ،762-791
الثاين/نوفمّب  9176واملتعلدق بدسدتور هوريدة كدوت ديفدوار تكدرس
الرقابة واإلشراف على اهليئات البيئية املختصة.

ا اك بعض التدابخل لتيسخل رعاية ضحااي العنف اجلنسي؛
حتديد نظم قانونية وطرائق إلخضاع األطفال خمدالفي القدانون ألمدر
رعاية مؤقتة أو إليداعهم السجن؛
ا دداك تدددابخل ملددن العفددو اجلمدداعي و فيددف فددرتة السددجن وتقليصددها
يف حال استيفاء شروط حمددة؛
تعيني قضاة لتطبيق العقوابت.
-
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مشروع

PACIVIL

هذا املشروع هو كناية عن مشروع للمساعدة على تطوير سالسل القديم يف
قط دداع الزراع ددة يف من دداطق الش ددمال ومتوي ددل األنش ددطة امل دددرة لل دددخل لفائ دددة
الشرائ السكانية اهلشة .تكلفة املشروع 31 :مليون دولر .UC
األهداف:
التماسج الجتماعي؛
إعادة إدماج املقاتلني السابقني؛
توفخل الرعاية النفسية والجتماعية لضحااي النزاعات.
أتمددني األراضددي الريفيددة عددّب ترسدديم حدددودها (سدديتم ترسدديم حدددود  22منطقددة
فرعية وفرز أراضي  7 117قرية).
أمثرت اخلطة الوطنية للتنمية ( )9175-9179عما يلي:
تنفي ددذ األعم ددال اإلنش ددائية الرئيس ددية املش ددمولة إبط ددار النه ددوض ح ددر ع ددام
( 9191قسددم مددن طريددق الشددمال الس دريع بطددول  351كلددم ،وطرقددات ريفي دخلا 9
املتقاطعة املتعددة املستوايت ،وجسور هنري كوبن بيدي وبوافلي وجاكفيل).
أتهيل طرق ترابية ريفية يف كل أحناء البلد جتاوز طوهلا  5 111كلم.
زايدة عدددد فددرص العمددل يف القطدداع الرمسددي مددن  199 561يف عددام
 9179إ  156 521يف عام  9173و 122 221يف عام .9172
تندرج هذه النتائج يف عملية البحث عن حلول لبطالة الشباب.
مت بندداء  2 927قاع دة دراس دية للمرحلددة البتدائيددة و 3 511قاعددة
دراسية للمرحلة الثانوية و 25كلية.
أاتحت هذه اإلجنازات وتعيني مالك تدرياي زايدة فرص التعليم.
ارتفد ددع معد دددل اللتحد دداق ابملد دددارس البتدائيد ددة (مد ددن  13,2يف املائد ددة يف
عددام  9112إ  21,2يف املائددة يف عددام  .)9172وارتفددع معدددل اللتحدداق
ابملدارس ( 16,9يف املائة إ  22,1يف املائة يف الفرتة نفسها).
بُنيدت عدددة مؤسسددات ،أبرزهددا مستشددفى زMère-Enfantز يف بينجرفيددل،
وزCentre Hospitalier Universitaireز (املركدز الستشدفائي اجلدامعي) يف
أنغدري ،وز  l’hôpital Généralز (املستشدفى العدام) يف ندانيوا ،ومستشدفى
تياسددايل،
ز  Saint Jean-Baptisteز (مستشددفى القددديس يوحنددا املعمدددان) يف ر
وزl’hôpital Généralز (املستشفى العام) يف أدجدامي ،ومستشدفى ز Saint
Joseph MOSCATIز الكدداثوليكي (مستشدفى القددديس جيوسدياي موسددكايت)
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اخلطة الوطنية للتنمية 9191-9176

يف ايموس ددوكرو ،ومرك ددز الع ددالج اإلش ددعاعي ( )Centre de Radiothérapieيف
كوكدودي ،ومركددز الطددب الندووي ( ،)Centre de Médecine Nucléaireومركددز
حممدد اخلدامس املتعددد القطاعدات ()Centre Multisectoriel MOHAMED V
يف يوبونون.
ت ددرميم وجتهي ددز وإع ددادة جتهي ددز العدي ددد م ددن مراكد دز الرعاي ددة الص ددحية
األولية ومراكز الرعاية الصحية املتخصصة ومراكز الرعاية الصحية األهلية.
تنفيدذ تدددابخل إعفداء احلوامددل واألطفدال مددن ولد دم حددر سدن ال د 5
سنوات من تكاليف الرعاية الصحية.
ت ددوفخل الرعاي ددة اجملاني ددة للمصد ددابني ب ددداء امل ددالراي (رف ددع معد دددل زايرة
مؤسس ددات الرعاي ددة الص ددحية م ددن  72يف املائ ددة يف ع ددام  9171إ  51يف املائ ددة
يف عام .)9176
احلصول علدى ميداه الشدرب (تركيدب  122مضدخة ميداه وبنداء  16خدزان
مياه مرتفع ا ،وصيانة  77 226مضخة يدوية).
زايدة سددعة اخلدزان يف حمطددة معاجلددة امليدداه يف مدينددة أبيدددجان لتغدددو
3
اين  10 000مرت على اليابسة.
أاتح ددت ك ددل هد ددذه األعم ددال التوسد دديع إ ح ددد بعي ددد مد ددن نط دداق حصد ددول
السكان على املياه الصاحلة لالستخدام.
ب دددء  17ورش ددة لبن دداء مس دداكن ش ددعبية عل ددى جمم ددل أراض ددي البل ددد
يدف توفخل  751 111مسكن يف حين ؛
صدديأ  3 161هكتددارا مددن األراضددي احملددددة لددّببمج املسدداكن
الشعبية والقتصادية للفرتة .9191-9175
ربة حنو  211منطقة يف الريف ابلشبكة الكهرابئية.
خفض تكلفة اشرتاكات الكهرابء املدعومة.
ارتفع ددت اسد ددتثمارات القطد دداع اخلد دداص (الطاقد ددة ،املند دداجم ،الد ددنفة،
وحدددات إنتدداج القهددوة والكاكدداو) للفددرتة  ،9172-9179إ  2 662مليددار
فرنددج أفريقددي قياسد ا ابلسددتثمارات الدديت مت توقعهددا والبالغددة  3 226مليددار فرنددج
أفريقي ،أي مبعدل تنفيذ قدره  772,3يف املائة.
تتلق د ددى  35 111أس د ددرة معيش د ددية تع د دداين م د ددن أوض د دداع هش د ددة حتد د دويالت مالي د ددة
ومساعدات للخالص من الفقر.

.765 - 763-791

-2

احلق يف الصحة

755 - 752-791

أُُجنزت

يكرس دسدتور  2تشدرين الثداين/نوفمّب  ،9176يف املدواد 5
و 2و 71من  ،احلق يف التعليم اجليد النوعية.
الق ددانون رق ددم  2015-635الص ددادر يف  71أيلول/س ددبتمّب 9175
الدذي يعددل القددانون رقدم  95-696الصدادر يف  1أيلول/سددبتمّب 7225
واملتعلق ابلتعليم.
املرسددوم رقددم  2014-678الصددادر يف  5تشدرين الثدداين/نوفمّب 9172
واملتعلق بتنظيم وزارة التعليم الوطين.

جارية

إعداد خطة عمل وطنية لتنظيم األسرة.
تنفيذ الّببمج الوطين لصحة األم والطفل ()PNSME

-

إصدددار القددانون رقددم  2017-150يف  7آكار/مددارس  9171املتعلددق
بتنظيم وزارة التعليم الوطين والتعليم التقين والتدريب املهين.
إصدددار القدرار رقددم  0112 ENET/CABيف  92كددانون األول/ديسددمّب
 9172املتعل ددق بتش ددكيل وتنظ دديم وس ددخل أعم ددال الفري ددق العام ددل املع ددين ةماي ددة
الطفل يف املدرسة.

GE.19-02692

-3

احلق يف التعليم

تن وفددذ منددذ عددام  .9175والغددرض املنشددود منهددا رفددع معدددل اسددتخدام
وسائل منع احلمل من  73,2يف املائة إ  36يف املائة من اين وحدر عدام
.9191
اقدرتاأل ابعتمدداد قدرار وزاري يقضددي ابلطلددب مددن مقدددمي اخلدددمات
الطبية يف اهليئات احلكومية توفخل الشهادة الطبية جمابا.
ترسدديخ حددق األطفددال يف الصددحة عددّب تدددابخل اإلعفدداء مددن تكدداليف
الرعاية الصحية لتصب جمانية على حنو حمدد األهداف.
تسد ددجيل زايدة مند ددذ عد ددام  9176يف عد دددد السد ددكان املسد ددتهدفني
ابلدّببمج الدوطين للصدحة يف املددارس واجلامعدات ( Programme National
 )de Santé Scolaire et Universitaireالدذي أصدب امسد الدّببمج الدوطين
للصحة يف املدارس واجلامعات – صحة املراهقني والشباب ( Programme
( )et Jeunesالقدرار رقدم  888/MSHP/CABالصدادر يف  76كدانون األول/
ديسمّب  )9176الذي ليز ألطفال املدارس احلصول على العالج جمابا.
بندداء مركددز استشددفائي خمصددأ لددألم والطفددل يف برنجرفيددل وتشددغيل
منذ  76آكار/مارس .9172
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جارية

تطبيقدا لتفاقيددة القضدداء علددى يددع أشددكال التمييددز ضددد املدرأة وبروتوكددول
مابوتو ،تنفذ دولة كوت ديفوار ما يلي:
سياسة وطنية بشأن املساواة بني اجلنسني منذ عام 9112؛
بربمج وطين ملكافحة ممارسة ختان اإلبل؛
برامج وطنية لتمكني املرأة؛
خطة عمل لتنفيذ القرار  7395املتعلق ابملرأة والسالم واألمن؛
سياسة وطنية بشأن األراضي الزراعية لستفادة املرأة منها.
تك ددرس املد دواد  35و 36و 31م ددن دس ددتور  2تشد درين الث دداين/نوفمّب
 9176مبدأ محاية حقوق املرأة وتعزيزها.
القددانون رقددم  98-750الصددادر يف  93كددانون األول/ديسددمّب
 7222واملتعلد ددق ابألراضد ددي الريفيد ددة بص د دديغت املعدلد ددة ابلقد ددانون رق د ددم
 2004-412الص د ددادر يف  72آب/أنس د ددطس  9112والق د ددانون رق د ددم
 2013-655الصادر يف  73أيلول/سبتمّب .9173
الق ددانون رق ددم  2013-33الص ددادر يف  95ك ددانون الثاين/ين دداير 9173
واملتعلددق إبلغدداء املددادة  53الددذي يعدددل امل دواد  52و 52و 61و61
من القانون رقم  64-375الصادر يف  1تشرين األول/أكتدوبر 7262
املتعلددق ابلددزواج بصدديغت املعدلددة ابلقددانون رقددم  83-800الصددادر يف 9
آب/أنسطس .7223
القددانون رقددم  98-757الصددادر يف  93كددانون األول/ديسددمّب 7222
املتعلق بقمع بعض أشكال العنف ضد املرأة.
صيانة مشروع قرار ضد العنف القائم على نوع اجلنس.
إع ددداد اسد درتاتيجية وطني ددة لتعزي ددز ف ددرص العم ددل للفئ ددات اهلش ددة
)(SNPECV

اسد ددتحدال وحد دددات للشد ددؤون اجلنسد ددانية يف كد ددل مؤسسد ددة وإدارة

وزارية.
تش ددكيل اللجن ددة الوطني ددة ملكافح ددة العن ددف ض ددد النس دداء واألطف ددال
مبوج د ددب املرسد د ددوم رقد د ددم  2000-133الصد د ددادر يف  93شد د ددباط/فّباير 9111
ومبيزانية تبلغ  72مليون فرنج أفريقي.
تنظدديم محلددة السددتة عشددر يوم د ا مددن األنشددطة ملناهضددة العنددف ضددد
املرأة.
وضع  55بربجم ا ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس.
تقدددمي الدددعم التقددين واملددايل إ منظم دات اجملتمددع املدددين ملكافحددة
ممارسة تشوي األعضاء التناسلية.
توفخل املساعدة القانونية والنفسية والجتماعية للضحااي.
دعم املنظمات نخل احلكومية لرعاية ضحااي العنف اجلنسي.
رصد حالت العنف اجلنسي ضد النساء.
يعرف النتصداب ويدنأ علدى قمدع
إصالأل القانون اجلنائي الذي ر
العنف املنزيل.
إص د دددار التعم د دديم رق د ددم  015-MJ/CABيف  73متوز/يوليد د د 9176
املتعلق مبكافحة النتصاب.
فت مكاتب للشؤون اجلنسدانية يف  39مفوضدية بددعم مدن بدربمج
األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الولايت املتحدة األمريكية.
إنشاء مرصد املساواة والشؤون اجلنسانية ).(ONEG
تشكيل جملس النساء الوطين ) (CNFيف آكار/مارس .9175
شبكة القيادايت األفريقيات ،فرع كوت ديفوار ،يف عام .9172
إدانددة ا ددس نسدداء ك د ردن ميارسددن خت ددان اإلبل يف مدين ددة دابين يف
 71متوز/يولي .9171
إدان د ددة ث د ددالل نس د دداء ك د د ردن ميارس د ددن خت د ددان اإلبل يف مدين د ددة م د ددان
يف  91متوز/يولي د د  9171وام د درأتني أخ د دريني كانت د دا متارس ددان يف  7شد ددباط/
فّباير .9172
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اسددتنكرت حكومددة كددوت ديفدوار وشددجبت مد ل  72فتدداة شددابة وقعددن
يف  37آب/أنس د ددطس  9172ض د ددحااي لتشد د دوي أعض د ددائهن اجلنس د ددية يف مدين د ددة
أدايكي.
استحدال منّب زCompendium des Compétences Fémininesز.
صندوق املرأة ( )Fonds Femmeمبيزانية  511مليون فرنج أفريقي.
صندوق دعم نساء كوت ديفوار ( )FAFCIمبيزانيدة تربدو علدى 71
مليارات فرنج أفريقي.
مثة  772مؤسسة لتدريب وتعليم النساء (.)IFEF
العم ددل ج ددار عل ددى إص ددالأل مؤسس ددات ت دددريب وتعل دديم النس دداء ملراع دداة
متطلبات سوق العمل واألساليب الرقمية لتعلم القراءة والكتابة.
مراكز احتضان النساء صداحبات املشداريع مدن بينهدا مركدز أتريكدويب
الذي ُدشن يف تشرين الثاين/نوفمّب .9171
وض ددع بد درامج رئيس ددية يف إط ددار سالس ددل الق دديم ال دديت متثله ددا الش دديا،
الكاجو ،املنيهوت ،املنتجات الغذائية.
التد د د دزام رئ د د دديس الدول د د ددة يف تشد د د درين الث د د دداين/نوفمّب  9171ةمل د د ددة
» ( « HE FOR SHEالرجل نصخل املرأة).
تنفيذ مشاريع وبرامج من األنشدطة لفائددة النسداء يف إطدار سياسدة
التشغيل الوطنية .9191-9176
هددذه هددي حددال مشددروع إدمدداج الفئددات اهلشددة الددذي يتددي وضددع
أنشد ددطة مد دددرة للد دددخل ابلش د دراكة م د ددع الحتد دداد الد ددوطين لتعاونيد ددات الت د ددوفخل
والقروض يف كوت ديفوار (.)UNACOOPEC-CI
لتصد ددب النس د دداء أكثد ددر حض د ددورا يف دوائد ددر ص د ددنع الق د درار ،تتش د ددكل
جمموعد ددات بشد ددكل متزايد ددد يف أوسد دداطهن :الشد ددبكة اإليفواريد ددة للمنظمد ددات
النسائية ( )RIOFوشدبكة السدالم واألمدن لنسداء اجلماعدة القتصدادية لددول
نرب أفريقيا (.)REPSFECO
يف ما يلي نسب متثيل النساء يف املؤسسات الرئيسية:
الّبملد د د ددان ( 77يف املائد د د ددة) ،احلكومد د د ددة ( 72يف املائد د د ددة) ،اجمللد د د ددس القتصد د د ددادي
والجتمدداعي ( 31يف املائددة) ،راسدداء البعثددات الدبلوماسددية ( 73يف املائددة)،
مستشارون يف املناطق ( 77,33يف املائة) ،مستشارون على الصعيد احمللدي
( 72621يف املائة) ،جملس الشيوخ ( 77يف املائدة)؛ جملدس امللدوك والزعمداء
التقليديني 2 :نساء من أصل ( 2 111أي نسبة  7يف املائة).
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جارية

السياسة الوطنية حلماية الطفل.
خطة العمل الرامية لوضع حد لظاهرة انعدام اجلنسية.
ب ددربمج محاي ددة املد دراهقني واألطف ددال ال ددذين يعيش ددون أوض دداع ا
هشة ) (PPAEVالذي ُوضع يف عام .9115
الددّببمج الددوطين لأليتددام واألطفددال الددذين يعيشددون أوضدداع ا
هشددة جدراء فددخلوس نقددأ املناعددة البشدرية املكتسددب/اإليدز )،(PNOEV
الددذي ُوضددع مبوجددب املرسددوم  2003-383الصددادر يف  2تشدرين األول/
أكتوبر .9113
الق د د ددانون رق د د ددم  2014-806الص د د ددادر يف  76ك د د ددانون األول/
ديس ددمّب  9172الد ددذي أيكن ل د درئيس اجلمهوري ددة يف التصد ددديق علد ددى
اتفاقيددة محايددة األطفددال والتعدداون يف جمددال التبددين علددى الصددعيد الدددويل
اليت اعتُمدت يف  92أاير/مايو  7223يف لهاي.
الق د د ددانون رق د د ددم  2015-635الص د د ددادر يف  71أيلول/س د د ددبتمّب
 9175واملتعلد د د ددق بتعد د د ددديل القد د د ددانون رقد د د ددم  95-696الصد د د ددادر يف 1
أيلول/سبتمّب  7225واملتعلق ابلتعليم.
الق د د ددانون رق د د ددم  2016-1111الص د د ددادر يف  2ك د د ددانون األول/
ديسمّب  9176واملتعلق مبكافحة الجتار ابلبشر.
الق د د ددانون رق د د ددم  2010-272الص د د ددادر يف  31أيلول/س د د ددبتمّب
 9171واملتعلق مبنع الجتار ابألطفال وأسوأ أشدكال عمدل األطفدال
يف كوت ديفوار.
القدانون رقدم  2014-137الصدادر يف  92آكار/مدارس 9172
القصر الذين يف عهدة الدولة.
واملتعلق بوضع ر
الق د ددانون رق د ددم  2018-863الص د ددادر يف  72تشد د درين الث د دداين/
نددوفمّب  9172والددذي أنشددئ مبوجب د إج دراء خدداص للتص دري ابل ددولدة
ومن اهلوية وتسجيل وثيقة الولدة.

إصدددار املرسددوم رقددم  2016-1103يف  1كددانون األول/ديسددمّب 9176
املتعلق بتشدكيل جلندة متعدددة القطاعدات ملكافحدة ظداهرة األطفدال املعدزولني
عن اجملتمع.
تشكيل:
مراكز إعادة إدماج يف اجملتمع يف دابو ومباهياكرو؛
مراكز تربوية (يف مدن مان وكورهونو وبواكي)؛
مركز استقبال ضحااي العنف اجلنسي )(PAVVIOS؛
مركز استقبال األطفال ضحااي الجتار والسدتغالل يف سدوبري ،دشدنت
السيدة األو يف  1حزيران/يوني 9172؛
إصد دددار املرسد ددوم رقد ددم  2014-8007يف  76كد ددانون األول/ديسد ددمّب
 9172املتعل ددق ابلتصددديق عل ددى اتفاقيددة محايددة األطفددال والتعدداون يف جمددال
التبين على الصعيد الدويل اليت اعتُمدت يف  92أاير/مايو  7223يف لهاي.
صيأ خة هاتفي دائم (رقم )776؛
تنظ د دديم عملي د ددة ت د دددوين أمس د دداء  7 756 111تلمي د ددذ يف امل د دددارس
البتدائية يف السجالت املدنية.
إص د د دددار املرس د د ددوم رق د د ددم  2017-227يف  73نيس د د ددان/أبريل 9171
الدذي حيددد مهدام اللجندة الوطنيدة ملكافحدة الجتدار ابلبشدر وتشدكيلتها وتنظيمهدا
وسخل أعماهلا.

إصدددار املرسددوم رقددم  2014-290يف  97أاير/مددايو  9172املتعلددق
بطرائددق تطبي ددق الق ددانون رقددم  2010-272الص ددادر يف  31أيلول/س ددبتمّب 9171
املتعلقة مبنع الجتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال.
تشكيل جلنة مشرتكة بني الوزارات لوضع حد لظاهرة انعدام اجلنسية.
تنفيددذ الش ددرطة عمليتددني (انوا وأكوم ااا) يف منطقددة إنتدداج الكاكدداو
ملكافحة الجتار ابألطفال وأسوأ أشكال عمل األطفال.
مت يف عام  9175توقيف  99شخصا وإحالتهم إ احملاكم.
-

GE.19-02692

،26-791 ،21-791 ،22 - 23-791
،759-791 ،779 - 771-791
.765-791

27

-9

حقوق الطفل
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الق د د ددانون رق د د ددم  98-594الص د د ددادر يف  71تشد د د درين الث د د دداين/نوفمّب
 7222واملتعلق بتوجي األشخاص كوي اإلعاقة.
القددانون رقددم  2016-1111الصددادر يف  2كددانون األول/ديسددمّب
واملتعلق مبكافحة الجتار ابلبشر.
السرتاتيجية الوطنية لفائدة األشخاص كوي اإلعاقة.
السد د د د د درتاتيجية الوطني د د د د ددة للحماي د د د د ددة الجتماعي د د د د ددة للف د د د د ددرتة
.9191-9171
إعددداد خطددة عمددل اسددية ( )9191-9176ملكافحددة الجتددار
ابلبشر ،مشفوعة ابسرتاتيجية وطنية.
بدربمج املسداعدة علدى توظيدف األشدخاص كوي اإلعاقدة يف
املؤسسات اخلاصة.
حتسني فرص العمل لألشخاص الذين يعيشون مدع شدخأ
كي إعاقة.
سياسة محاية حقوق املصابني بداء املهق.
-

توظي ددف  77شخصد د ا م ددن املص ددابني ب ددداء امله ددق يف اخلدم ددة العموميد دة
أثناء فرتة التعيني بظروف استثنائية يف عام .9175
إع ددداد م ددوجز ج ددامع لكف دداءات األش ددخاص ال ددذين يعيش ددون م ددع
شخأ كي إعاقة.
تنظيم محالت توعية ةقوق املصابني بداء املهق.
فت خة هاتفي دائم (رقم  )729لإلبالغ عدن كدل العتدداءات
-
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أُُجنزت

توقيددع اسددة اتفاقددات ثالثيددة األط دراف يف عددام  9179مددع
البلدان املضيفة لالجئني من كوت ديفوار (ليدّباي ونداب وتوندو ومدايل
ونينيا).
إنشاء آليات إلعادة إدماج الالجئني العائدين طوع ا.
-

 31متوز/يوليد د  :9172ع دداد إ البل ددد  921 111لج ددئ إيفد دواري
من أصل ال د  311 111الدذين أحصدت عدددهم املفوضدية السدامية لشدؤون
الالجئني يف عام  9177يف كل البلدان املضيفة.
 37كانون الثاين/يناير  :9172عداد إ البلدد  52لجئد ا مدن ضدمنهم
بعض قادة نظام لوران نبانبو.
إعادة إدمداج  5 621تلميدذا مدن الالجئدني يف النظدام املدرسدي يف
كوت ديفوار مع اعتماد آليات ملعادلة السنوات الدراسية.
التسوية النهائية لد  7 961ملفدا مدن أصدل امللفدات ال د  7 295املتعلقدة
ابحتالل منازل خاصة بشكل نخل قانوين.
إعد ددادة إدمد دداج  22موظف د دا رفيعد ددي املسد ددتول مد ددن املق د دربني إ النظد ددام
الس د د ددابق يف اخلدم د د ددة العمومي د د ددة قب د د ددل ص د د دددور أم د د ددر العف د د ددو الع د د ددام يف  6آب/
أنسطس .9172
الضددطالع ةمددالت توعيددة تُدددعى زCome and Tellز (تعددال وأخددّب)
و» ( « Go and Seeاكهد ددب وشد دداهد) يف خمتلد ددف خميمد ددات الالجئد ددني بد ددني
عامي  9175و.9172
مش د د ددروع إدم د د دداج الفئ د د ددات الس د د ددكانية اهلش د د ددة (وزارة العم د د ددل واحلماي د د ددة
الجتماعية ابلشراكة مع .)UNACOOPEC-CI
متويدل اسددة مشدداريع اعيدة وعشددرة مشدداريع فرديدة لفائدددة األشددخاص
الذين يعيشون أوضاع ا هشة.
تنفيددذ مشددروع يف الربددع األول مددن عددام  9172لتحسددني فددرص التشددغيل
مبيزاني ددة إ اليد ددة ق دددرها  721695مليد ددون فرن ددج أفريقد ددي يغطيه ددا صد ددندوق تط د دوير
التدريب املهين ( )FDFPوكلج لفائدة  312أشخاص من كوي اإلعاقة.
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-

تعزيز حقوق املسنني.

والنتهاكات اليت تستهدف حقوق األشخاص كوي اإلعاقة.
املشروع الوطين ملساعدة املسنني املشمول مبشاريع الستثمار العدام
للفرتة .9191-9172
توظيد ددف  311شد ددخأ م د ددن كوي اإلعاق د ددة يف اخلدمد ددة العمومي د ددة
يف كد د ددوت ديف د د دوار يف عد د ددام  9175و 752آخ د د درين يف  2كد د ددانون األول/
ديسمّب  ،9171بظروف استثنائية.
اعتمدداد مرسددوم يف  2أاير/مدايو  9172بشددأن عمددل األشددخاص كوي
اإلعاقة يف القطاع اخلاص يف كوت ديفوار.
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عاشرا -التعاااون مااع ا تمااع الاادوذ يف تنفيااذ التوصاايات وااللتزامااات املنبثقااة عا
االستعراض الدوري الشامل ويف متابعتها
 -11علددى مسددتول املسدداعدة التقنيددة ،اسددتفادت كددوت ديفدوار مددن توثيددق تعاو ددا مدع الشددركاء
الفنيني واملاليني لتحقيق األهداف احملددة الرامية إ تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها(.)97
 -12ول ددذلج ،تعاون ددت احلكوم ددة بش ددكل وثي ددق م ددع مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق
اإلنسان عن طريق شعبة حقدوق اإلنسدان واحلمايدة يف عمليدة األمدم املتحددة يف كدوت ديفدوار الديت
قامت مبا يلي:


تقدددمي دعددم إلعددداد تقريددر منتصددف املدددة املتعلددق بتنفيددذ التوصدديات املنبثقددة عددن
الستعراض الدوري الشامل الثاين؛



تنظدديم عدددد مددن دورات التدددريب وبندداء القدددرات يف الفددرتة مددن عددام  9172إ
عام .9172

حادي عشر -اإلجنا ات واملمارسات اجليدة
 -12أبدت حكومدة كدوت ديفدوار التزامدا حقيقيدا بتعزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا وكلدج عدّب
ما يلي:


اعتماد القدانون اجلديدد الدذي حيكدم اجمللدس الدوطين حلقدوق اإلنسدان وفقد ا ملبدادئ
ابريس؛



نشددر التقددارير السددنوية للمجلددس الددوطين حلقددوق اإلنسددان يف كددوت ديف دوار عددن
حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛



إنشاء وزارة دولة يف  71متوز/يولي  9172معنية ةقوق اإلنسان؛



إنتاج أدلة تدريبية وجمموعات نصوص دولية وإقليمية عن حقوق اإلنسان.

اثين عشر -التحدايت واملعورات
 -21واجهت كوت ديفوار ،يف سياق تنفيذ التوصيات ،بعض التحدايت واملعوقات ،وهي:
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ضددعف مسددتول املدوارد الدديت يددتم حشدددها علددى الصددعيدين الددداخلي والدددويل والالزمددة
للمسامهة يف فيف حدة الفقر؛
القيددود الجتماعيددة والثقافيددة الدديت تددؤثر سددلبا يف تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومكافحددة
املمارسات املؤكية؛
عدم وجود برامج تدريبية للجهات الفاعلة التابعة للدولة ونخل التابعة هلدا العاملدة
يف جمال حقوق اإلنسان؛
ضعف مستول اإلشراف القانوين واملؤسسي على اجلهات الفاعلة التابعة للدولدة
ونخل التابعة هلا العاملة يف جمال حقوق اإلنسان؛
عددم تل رقدي الددّببمج الدوطين لدددعم تعزيدز حقدوق اإلنسددان ومحايتهدا مددا يكفدي مددن
موارد مالية.
GE.19-02692
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اثلث عشر -التورعات يف جمال تعزيز القدرات واملساعدة التقنية
 -27نظرا للتحدايت املرتبطدة برتسديخ دولدة القدانون ومتتدني التماسدج الجتمداعي ،يلدزم مدؤازرة
السددلطات العامددة ليتسددىن هلددا مواصددلة جهودهددا يف جمددال تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا ،وإعددداد
التقددارير ضددمن املهددل احملددددة ،وتنفيددذ توصدديات هيئددات املعاهدددات وتلددج املنبثقددة مددن السددتعراض
الدوري الشامل.
 -29ويلددزم إيددالء اجمللددس الددوطين حلقددوق اإلنسددان ومنظمددات اجملتمددع املدددين اهتمامدا خاصدا يف
جمددال تعزيددز القدددرات واملسدداعدة التقنيددة يف ضددوء الدددور الددذي يُطلددب منهمددا أدااه لتعزيددز حقددوق
اإلنسان ومحايتها.

رابع عشر -اخلالصة
 -23أيدددت كددوت ديف دوار  727توصددية مددن أصددل الد د  726توصددية املنبثقددة عددن السددتعراض
الدوري الشامل السابق ،وهذا دليل على استعدادها للعمل على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -22ول ددذلج ،يُدددعى اجملتم ددع ال دددويل إ تكثي ددف ال دددعم ال ددذي يقدم د إ ك ددوت ديف دوار يف
سددياق مددا تبذل د مددن جهددود لتعزيددز إدمدداج حقددوق اإلنسددان يف السياسددات العامددة ،واملشدداريع الدديت
ينبغي أن تصاحبها خطة حقيقية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية يا ملا في مصلحة السكان.
 -25ومدن هددذا املنطلددق ،ينبغدي إيددالء مسددألة حشدد املدوارد الالزمددة لتعزيدز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا
اهتمام ا خاص ا.
Notes
Se référer aux rapports et recommandations issus de la 19ème session du Conseil des Droits de l’Homme
du 29 avril 2014.
Recommandations 127.1, 127.11, 128.1, 127.1.
Recommandations 127.6–7, 127.10.
Rrecommandations 127.13 et 128.2.
Recommandation 127.4.
Recommandations 127.15–18, 127.19–24, 127.29, 127.31.
Le manuel de directives techniques pour la planification de la construction de prison des Nations Unies.
Recommandations 127.105–109, 127.128–132, 127.144–145, 127.156–157.
Recommandations 127.90, 127.146–148, 127.151.
Recommandation 127.89.
Recommandations 127.25, 127.64, 127.85–86, 127.113–115, 127.118–124, 127.133–139, 127.141–143.
Recommandations 127.25–127.28.
Recommandations 127.8–9.
Recommandations 127.169, 127.177.
Recommandations 127.163–165.
Recommandations 127.49, 127.161, 127.170–176 et 127.178.
Recommandations 127.32–42, 127.52–55, 127.58, 127.60–62, 127.66–67, 127.82, 127.97–102 et 127.159.
Recommandations 127.43–44, 127.87, 127.96, 127.110–112, 127.152 et 127.165.
Recommandations 127.67–68.
Recommandations 127.31, 127.103–104.
Recommandations 127.95.
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