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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

  )ج(١٥ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعد
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ∗كوت ديفوار

إىل عملية االستعراض    )١( من أصحاب املصلحة   ١٣هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من            
وال يتضمن التقرير .  جملس حقوق اإلنسانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها. الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو اسـتنتاجٍ                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،             . يتصالن مبطالبات حمددة  
وقد يعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيـز بـشأن     . مل جير تغيري النصوص األصلية    كما أنه بقدر املستطاع     

وتتاح على املوقع الشبكي . مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها
ي يف إعداد التقرير أن وترية وقد روع. للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة

  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

                                                      

 .رر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل حت  ∗
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  واإلطار املعلومات األساسية - أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

كوت ديفوار إىل أن  -  االستعراض الدوري الشامل ائتالفأشارت كل من حركة املدرسة كأداة للسلم و  - ١
الصكوك املتعلقة حبقوق الكثري من  مبا يف ذلك ،)٢(اقيات الدولية حلقوق اإلنسانكوت ديفوار طرف يف معظم االتف

  . حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان، حسب ما ذكرته)٤( ومحاية البيئة)٣(الطفل

علـى صـكوك     كوت ديفوار هذه األخرية بأن تصدق      -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالفوأوصى    - ٢
وقدمت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان توصية مماثلـة           . )٥(عليها بعد تصدق   حقوق اإلنسان اليت مل   

 وأوصى االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وحركة كـوت          .)٦(تتعلق بالصكوك الدولية اليت حتمي األطفال     
ـ             اري التفاقيـة   ديفوار حلقوق اإلنسان ورابطة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان بالتصديق على الربوتوكول االختي

  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق 
  .)٧(حبقوق املرأة

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

حقـوق  جمـال  كوت ديفوار وجتمع الناشـطني يف   -   االستعراض الدوري الشاملائتالف كل من   فادأ  - ٣
 مادة حلماية حقوق اإلنسان باإلضافة إىل النصوص التـشريعية  ٢٢الدستور خيصص  اإلنسان يف كوت ديفوار أن    

 مثله مثل العديد    ،وأبلغت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن الدستور         . )٨(والتنظيمية املتعلقة بذلك  
  .)٩(طبق دائماً حيمي الطفل لكن نصوصه ال ُت،من القوانني

   اهلياكل املؤسسية وهياكل حقوق اإلنسان- جيم 

كوت ديفوار إىل العدد الكبري من املؤسسات الـيت يـتعني       -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالفأشار    - ٤
  .)١٠(ضطلع يف الواقع مبهامهي أن معظمها ال مالحظاً، مع ذلك،عليها ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ال حتترم جمال  جتمع الناشطني يف فادوأ  - ٥
حقوق جمال  ومن جهة أخرى، أشار جتمع الناشطني يف .)١١(أن واليتها حمدودةمبادئ باريس يف نقاط متعددة كما 

قـوى   ال ائـتالف اإلنسان يف كوت ديفوار إىل أن هذه اللجنة مؤلفة يف معظمها من ممثلي أحـزاب سياسـية و                 
 التجمع إىل أن وزير العدل عّين يف النهاية يف هذه اللجنة أربعة خرباء من منظمات                ع ذلك، أشار  وم. )١٢(ديدةاجل

للمدافعني عـن    كوت ديفوارائتالف/ وأوصى اخلط األمامي.)١٣(غري حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان    
 التمثيـل التعـّددي     أي فيما يتعلق بـاحترام مبـد      حقوق اإلنسان بتعديل التشريع التأسيسي للجنة، وال سيما       

 اعتماد  طلبتقدمي  متكني اللجنة من    يتمشى مع مبادئ باريس و    التأسيسي  التشريع  هذا  واالستقالل، هبدف جعل    
  .)١٤(لدى جلنة التنسيق الدولية
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  مـن منظمـات    اً كبري اً حركة العمل من أجل حقوق اإلنسان أن وزارات خمتلفة وكذلك عدد           فادتوأ  - ٦
  .)١٥(اجملتمع املدين والشركاء يف التنمية تكفل محاية الطفل

   تدابري السياسة العامة- دال 

 احلكومة بتعزيز سياستها املتعلقـة حبمايـة         كوت ديفوار  - أوصت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال        - ٧
  .)١٦(الطفل، وال سيما فيما يتعلق باألطفال احملرومني من التعليم واحلرية

  عزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع ت-  ثانياً
   آليات حقوق اإلنسانع التعاون م- ألف 

وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان ورابطة كوت  حقوق اإلنسان االحتاد الدويل لرابطاتأبلغ كل من   - ٨
حقوق اإلنسان، ماية حب مع آليات األمم املتحدة املعنية تعاون إالّ قليالً أن كوت ديفوار مل تديفوار حلقوق اإلنسان

تقدم هـذه   كوت ديفوار أن     -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالفوقد طلب   . )١٧(ات املعاهدات هيئوال سيما   
  .)١٨( إىل جلنة حقوق الطفل يف أقصر أجل ممكنا تقريرهةاألخري

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان ورابطـة        االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان       أوصى كل من    - ٩
ن يف  يمتـساو ليسوا   من الدستور اليت تنص على أن اإليفواريني         ٣٥ بتعديل املادة    كوت ديفوار حلقوق اإلنسان   

رشـح لالنتخابـات    احلقوق املتعلقة بتقلّد منصب رئيس اجلمهورية ألن هذه املادة تنص حالياً على أن يكون امل              
  .)١٩( أيضاً من أصل إيفوارياالرئاسية من أصل إيفواري ومولود من أب وأم مه

 مبادرة عدالة اجملتمع املفتوح أن كوت ديفوار طرف يف العديد من الصكوك فادتوفيما يتعلق باجلنسية، أ  - ١٠
 وأشارت .)٢٠( بانعدام اجلنسيةتنيتعلقامل دوليتنيالتفاقيتني اال طرفاً يف    ت ليس االدولية واإلقليمية ذات الصلة، لكنه    

 .)٢١(حق الدملقاعدة  بالدرجة األوىل وختضعاجلنسية يف كوت ديفوار ينظمها قانون اجلنسية مسألة املبادرة إىل أن 
تم التخلـي  مل يدين على أراضيها والذين ووأضافت أن القانون ال ينص على حصول األطفال عدميي اجلنسية املول   

ألشخاص اخلالني من أي إعاقة عقلية أو جسدية ل التجنيس متاحجلنسية اإليفوارية، وأنه ينص على أن عنهم على ا
 يف املائة من السكان هم يف حكم الواقـع أو           ٣٠ زهاء وأشارت املبادرة إىل أن      .)٢٢(متييزينطوي على   وهو أمر   

" الـديوال "مـن    اجلنسية اإليفواريـة هـم       القانون عدميو اجلنسية وأن غالبية كبرية من األفراد الذين ال ميلكون          
("Dioulas")  -          األمر الـذي    -  يف مشال البالد     ةدووجامل وهو مصطلح ينطبق على املسلمني من خمتلف اإلثنيات 

 أطلقـت أنه على الرغم من أن السلطات       عدالة اجملتمع املفتوح    وأضافت مبادرة   . يشكل متييزاً إثنياً غري مشروع    
سجيل املواليد يف مجيع أحناء البلد، فإن الشهادات الصادرة يف إطار هذه العملية ال متنح                لت ٢٠٠٧مبادرة يف عام    
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 من قانون اجلنسية، على النحو الذي أشري إليه ٧ و٦ وقدمت املبادرة توصيات متعددة لتعديل املادتني .)٢٣(اجلنسية
  .)٢٤(٢٠٠٣عام  للسالم يف ماركوسس - ناس يحتديداً يف اتفاقات ل

احلقوق وأن القانون  الرجل واملرأة يفتساوي ارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن الدستور يؤكد على وأش  - ١١
كـوت   -  االستعراض الدوري الـشامل      ائتالفوتطرق  . )٢٥(نسياجل تحرشاجلنائي يعاقب على االغتصاب وال    

الفتيان؛ أقل من ت امللتحقات باملدرسة  عدد الفتياأنديفوار إىل الالمساواة املستمرة بني الرجل واملرأة، مشرياً إىل 
يف سوق العمل املعاصر، وإىل أن نسبة النساء الاليت تشتركن يف احلياة السياسية ال تزال أن املرأة أقل حضوراً وإىل 
 وأوصت السلطات بـضمان    .)٢٦(كما أكدت املبادرة على أمهية التقاليد واملمارسات االجتماعية الثقافية        . متدنية

 وأضافت املبادرة أن املرأة ال تستطيع املطالبة حبرية حبقوقها اجلنسية، ألن القرار الذي .)٢٧(أة إىل األرضوصول املر
  .)٢٨(ينفرد به الزوجاحلمل منع يتعلق باملباعدة بني الوالدات وأساليب 

  يف الـصادر   إىل قانون توجيـه املعـّوقني        كوت ديفوار    -   االستعراض الدوري الشامل   ائتالفوأشار    - ١٢
 الذي مينحهم حقوق التعليم والتدريب والعمالة والتمتع بأوقات الفراغ على قدم املساواة مع غريهم،        ١٩٨٨عام  

 ١١,٥ وباملثل، تشري احلركة إىل أن نسبة نشاط املعوقني هي .)٢٩(همرسوم لتطبيقصدور  لعدمرغم أن تنفيذه تأخر 
خاص يواجهون صعوبات يف إجياد عمل وذلك لسبب أساسي          يف املائة من أولئك األش     ٧٠أكثر من   يف املائة وأن    

أن األطفال املعوقني جسدياً يقعـون        احلركة فادت كما أ  .)٣٠(لتمييزهو عدم حصوهلم على التدريب وتعرضهم ل      
  .)٣١(أكثر فأكثر ضحية ختلّي أسرهتم والدولة عنهم

   احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

 ألغى عقوبة اإلعدام ٢٠٠٠كوت ديفوار إىل أن دستور عام  - ض الدوري الشامل  االستعراائتالفأشار   - ١٣
  .)٣٢(لكن القانون اجلنائي ال يزال ينص على هذه العقوبة فيما يتعلق ببعض اجلرائم

من حاالت اإلعدام كبري إىل اإلبالغ عن عدد  كوت ديفوار -  االستعراض الدوري الشامل ائتالفوأشار   - ١٤
 تستخدمكثرياً ما   عدام خارج نطاق القضاء اليت قامت هبا عناصر من قوات الدفاع واألمن اليت              دون حماكمة واإل  

ارتكبت  احلركة أن عناصر قوات الدفاع واألمن فادت وأ.)٣٣(مقتضى احلالأسلحتها النارية بشكل ال يتناسب مع 
 كما  .)٣٤(عتياديةيات تفتيش ا  ، خالل عمل  تهموحريللمواطنني  بشكل متكرر جتاوزات متعددة للسالمة اجلسدية       

نه يف إطار احلفاظ على النظام، كانت قوات الدفاع واألمن تلجأ إىل أساليب غري تقليديـة                أ إىل   ئتالفأشار اال 
  .)٣٥( املتظاهرينفريقلت

 إىل اإلبالغ بانتظام عن حاالت متعددة تتعلق باملساس باحلق يف احلياة والتعرض للتعذيب ئتالفوأشار اال  - ١٥
 .)٣٦(هتا لـسيطر  اضـعة ، يف املنطقة اخل   القوات اجلديدة  ائتالفعاملة غري اإلنسانية واملهينة على أيدي عناصر        وامل

 العديـد مـن أفعـال       أدت إىل ارتكاب  قادة  بني ال  ةالداخليالصراعات  وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن       
وأبلـغ   .)٣٧(القوات اجلديدة  ائتالفاصر  القتل على أيدي عن   واالحتجاز التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري،      

 ة كوت ديفوار حلقوق اإلنسانرابطوحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان وكل من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان 
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 ، الشرطة والدرك واجليشيفأفراد  وحدة مشتركة بني قوات األمن مكونة من وأن مركز قيادة عمليات األمن، وه
  .)٣٨( ضد السكانأعمال عنفجتاوزات وُعرف بارتكاب 

 رابطـة وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنـسان و االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان من وذّكر كل     - ١٦
أن الدستور حيظر بشكل رمسي التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ولكن قوات           ب كوت ديفوار حلقوق اإلنسان   

وأوصى كل من االحتـاد     . )٣٩(ت من العقاب دائماً   لوتفاملمارسات  إىل هذه   الدفاع واألمن تلجأ بصورة منتظمة      
 كوت ديفوار حلقـوق اإلنـسان       رابطةالدويل لرابطات حقوق اإلنسان وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان و         

  .)٤٠(باعتبار التعذيب جرمية يف القانون اجلنائي

 رابطـة و  ديفوار حلقوق اإلنـسان    وأبلغ كل من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان وحركة كوت           - ١٧
 ميارسـون أفعـال     القوات اجلديدة  ائتالفكوت ديفوار حلقوق اإلنسان أن املقاتلني يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة           

  .)٤١(املتعلقة باسترداد الديوناخلالفات  ال سيما اخلالفات، تسويةالتعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة يف 

عتمد كوت ديفوار سياسـة فعليـة   ت كوت ديفوار، بأن    -  عراض الدوري الشامل   االست ائتالف ىوأوص  - ١٨
 منظمة رصد حقوق اإلنسان أن وترية       فادت وأ .)٤٢( لألسلحة اخلفيفة  املشروع غري   تداولملكافحة انعدام األمن وال   

 مـن اجلـانبني أي       املراقبون انعدام اإلرادة السياسية    يلوم فيه جهود نزع السالح ال تزال خميبة لآلمال، وهو أمر          
 يف  القوات اجلديدة  من عناصر    متعددة آالف، وأهنا وضعت خطة إلعادة دمج       القوات اجلديدة  ائتالف و احلكومة

سـلطتها  أن تعيد بسط     وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان كوت ديفوار ب        .)٤٣(اجليش الوطين وقوات الشرطة   
املتكاملة لتسريح احملاربني السابقني وضـمان األمـن        دعم مركز القيادة    أن ت احلكومية يف مشال وغرب البلد، وب     

  .)٤٤(لسكان كوت ديفوار العاديني

 منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه منذ اندالع الرتاع املسلح والفتيات والنساء يقعن ضحايا أشكال فادتوأ  - ١٩
ا يقترن العنـف  وغالباً م. مسلحني من الشقني العسكري والسياسيرجال وحشية من العنف اجلنسي على أيدي      

ت منظمة رصد فاد وأ.)٤٥(تشويهالالقتل أو  التعذيب أو وأاجلنسي بأفعال أخرى من العنف اجلسدي مثل الضرب 
باالسـتناد إىل   ُيستهدفون   الساحل الغريب لكوت ديفوار،      ال سيما يف  حقوق اإلنسان أن ضحايا العنف اجلنسي،       

  .)٤٦(جنسيتهم أو انتمائهم اإلثين

مة رصد حقوق اإلنسان إىل أن وصول الضحايا إىل اخلدمات القانونية حمدود للغايـة وأن               وأشارت منظ   - ٢٠
 ، وال سـيما يف الـشمال  ، يف النظام القـضائي ورأوجه القصاجلهود املبذولة لتقدمي الدعاوى إىل احملاكم تعوقها    

ضـع حـد   إلنسان بو وأوصت منظمة رصد حقوق ا.)٤٧( احملاكم خارجتها  بسبب تسوي للقضايا  والرفض املنتظم   
 اجلنسي من خالل القيام بتحقيق شامل يف مجيع إدعاءات العنف اجلنسي            لعنفإلفالت من العقاب فيما يتعلق با     ل
مع املعايري  متشياً  ألشخاص الذين تتوفر بشأهنم أدلة كافية عن قيامهم مبثل هذه التجاوزات،            القضائية ل الحقة  املو

 مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن عدم تقدمي املساعدة النفسية والعناية الطبية وأشارت. )٤٨(الدولية للمحاكمة العادلة
  .)٤٩( أمام الضحاياةشكل عقبيزال يلى العالج ال عصول املناسبة وصعوبة احل
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وأبلغت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن جرائم ارتكبها احتاد الطالب، مبا يف ذلك جـرائم االعتـداء                   - ٢١
ورين للحزب احلاكم وأشارت إىل أن أعضاء احتـاد         تصيت غالباً ما استهدفت املناوئني امل     واالبتزاز واالغتصاب ال  

قع امورغم  جان، مما أ  د يف أبي  ناخبني مواقع تسجيل ال   ة بنهب وسرق  ٢٠٠٨أكتوبر  /الطالب قاموا يف تشرين األول    
 احلكومـة املـستمر   عامتناوأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن . بصورة مؤقتةإغالق أبواهبا   التسجيل على   

، أدى إىل  أو مقاضاة مرتكبيها أو معاقبتهماحتاد الطالبيف أعضاء املنسوبة إىل اجلرائم يف  التحقيق أو املتحيز عنو
 حقـوق اإلنـسان     اتوأوصى كل من االحتاد الدويل لرابط     . )٥٠( سيادة القانون يف كوت ديفوار     قويضت ازدياد

 كوت ديفوار حلقوق اإلنسان باختاذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد طةراب حلقوق اإلنسان وحركة كوت ديفوارو
  لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت يرتكبها أعضاء احتاد الطالب يف كوت ديفوار ومالحقـة املـسؤولني                

  .)٥١( القضاءمأما

أن العقوبة اجلسدية عقوبة  املبادرة العاملية لوضع حد جلميع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال فادتوأ  - ٢٢
  أنـه  وأضافت املبادرة العامليـة     . واسع يف كوت ديفوار حسب التقارير      القانون وأهنا ُتمارس على نطاق    جييزها  

وذكرت الرابطة  . حيظر العقوبة اجلسدية يف املدارس أو يف أوساط الرعاية البديلة         نص صريح    يف القانون    ال يوجد 
 كتـدبري   ائم وال جييز ممارستها   راجلالعقوبة اجلسدية على ارتكاب      جييز فرض أحكام ب    الالعاملية أن النظام اجلنائي     

وأوصـت  . )٥٢(تعلق بالعقوبة اجلسدية داخل الـسجون     ت أحكاموجد  ت غري أنه ال     عقابية،تأدييب يف املؤسسات ال   
 مبا  ،ال يف مجيع األوساط   األطفعلى  العقوبة اجلسدية   فرض  أن تصدر احلكومة تشريعاً حلظر      باملبادرة العاملية بشدة    

  .)٥٣(رتليف ذلك يف امل

 كوت ديفوار أن ممارسة العنف ضد املرأة ال تزال شـائعة            -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالف فادوأ  - ٢٣
وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية     . )٥٤(ومثرية للقلق وأن مستوى العنف اجلنسي واجلسدي ازداد أثناء األزمة         

 ١٩٨٨عـام   يف  قـانون   صـدور    بأن هذه املمارسة ال تزال مستمرة على الرغم مـن            ئتالفالر ا لإلناث، ذكّ 
وأشارت املبادرة إىل أن ختان البنات يقوم على اعتبارات اجتماعية ثقافية، وال سيما بني السكان يف            . )٥٥(معهايق

ووفقاً ملبادرة  . )٥٦( املناطق احلضرية  غرب البلد، وأن هذه املمارسة الشائعة يف املناطق الريفية بدأت باالنتقال إىل           
كما أوصت . )٥٧(احلقوق اجلنسية ال يستند ختان الفتيات يف كوت ديفوار إىل أساس ديين بل إىل تقاليد األسالف

املبادرة بشن محالت كربى للتوعية يف األوساط اجملتمعية والريفية بشكل خاص وطلبت من السلطات القـضائية                
  .)٥٨( هذه املمارسة، وفقاً للقوانني الساريةمرتكيبملعاقبة اختاذ مجيع التدابري 

وأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن قانون كوت ديفوار ال يعاقب على االغتصاب الزوجي وال على                  - ٢٤
  .)٥٩(العنف املرتيل

دت وأن   رابطة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن االعتداءات اجلنسية ضد األطفـال ازدا              فادتوأ  - ٢٥
 رابطة العمل من أجل محاية حقوق فادتومن جهة أخرى، أ. )٦٠(االجتار بالقاصرينمن يسر احلدود ُتسهولة عبور 

امليل اجلنسي ال يعترب القضاء اجلنائي لكن القانون معروضة على تعلق بامليل اجلنسي إىل األطفال أن قضايا تاإلنسان 
 كوت ديفوار إىل أن عدم توفر إحصائيات - ولية للدفاع عن األطفال وأشارت احلركة الد. )٦١( جرميةإىل األطفال

ومن جهة أخرى، أشارت احلركة . ميكن التعويل عليها بشأن مسألة االعتداءات اجلسدية واجلنسية يشكل مشكلة        
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، خمصص لألطفاللشرطة اآلداب أن وجود جلنة وطنية معنية مبكافحة العنف املمارس ضد املرأة والطفل وفرع    إىل
  .)٦٢( دون ارتفاع نسبة بغاء األطفالحيوال مل

أن هياكل استقبال األطفال ضحايا العنـف        كوت ديفوار  -   االستعراض الدوري الشامل   ائتالف فادوأ  - ٢٦
  .)٦٣(وتقدمي احلماية إليهم ورعايتهم تكاد تكون معدومة

 الدويل لرابطات حقـوق     كوت ديفوار واالحتاد   -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالفوأشار كل من      - ٢٧
عدم فصل القاصرين عن     كوت ديفوار حلقوق اإلنسان إىل     رابطةاإلنسان وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان و      

  .)٦٤(البالغني يف السجون وال سيما إىل تعرض القاصرين إىل العنف من جانب البالغني

 رابطـة ديفوار حلقوق اإلنـسان و     كل من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان وحركة كوت           فادوأ  - ٢٨
 يف أحيان كـثرية     مزرية تضاهي كوت ديفوار حلقوق اإلنسان أن الظروف العامة لالحتجاز يف السجون ظروف            

 فادوأ. )٦٦(ِقَدمها اكتظاظ السجون ورابطة مسألةوأثار االحتاد واحلركة وال. )٦٥(أشكال املعاملة الالإنسانية واملهينة
 كوت ديفوار أن عـدداً كـبرياً مـن      -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالف و رابطةالكل من االحتاد واحلركة و    

. )٦٧(هياكل اإلصحاح تكاد تكون معدومة يف غالبية مراكز االحتجاز         السجناء يعانون من سوء التغذية احلاد وأن      
ـ           الرابطةوذكر كل من االحتاد واحلركة و      نـدماج  ادة اال  أن مراكز التوقيف ال تتيح أية فرصة للمحتجـزين إلع

بسبب عدم كفايـة    ملراقبة بعض مراكز التوقيفممن ُعينواالشرطة والدرك، أفراداً من  وأشاروا إىل أن    . اجتماعياً
وأوصى كل . إنسانية ومهينة ضد احملتجزين العاملني يف السجون، ارتكبوا بشكل متكرر أعمال تعذيب ومعاملة ال

  . )٦٨( التدابري الالزمة لتحسني ظروف احلياة داخل السجونباختاذ مجيعوالرابطة من االحتاد واحلركة 

ـ    لدى  أن  ب كوت ديفوار    - رت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال       وذكّ  - ٢٩  عمـل   طكوت ديفـوار خط
احلركة بأن قانون العمل ينص على سن       هذه  رت  كما ذكّ . )٦٩(ومؤسسات ملكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم    

العمل  اخلطرة و  املهن عاماً   ١٨ القاصرين الذين تقل أعمارهم عن       مزاولة عاماً وأنه حيظر     ١٤هو  أدىن لالستخدام   
من األطفال يعملـون يف ظـل       كبرياً  وذكرت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان أن عدداً           . )٧٠(ليليال

الذي ركز فترة طويلة    وأن مكافحة عمل األطفال،      ، أعمال خطرة  مزاولةعلى   وأهنم ُجيربون    شبيهة بالرق ظروف  
خدم ؛ وعةالبا(األطفال العاملني يف املناطق احلضرية  و، أمهل يف الواقع حاالتاعلى عمل األطفال يف مزارع الكاك

 طفالت كوت ديفوار أن االجتار باألطفال بوجه عام وال-  االستعراض الدوري الشامل ائتالفوذكر . )٧١()املنازل
وأشارت منظمـة   . )٧٢(صارمةرية مستمر دون اختاذ تدابري قمعية أو وقائية         بوجه خاص واستغالهلم ألغراض جتا    

املعاملة الالإنـسانية واملهينـة،   لضروب من الفرنسيسكان الدولية إىل تعرض الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتلية       
 من أي تغطيـة      دون االستفادة  زهيدةوحرماهنن من الذهاب إىل املدرسة، وعملهن لفترات طويلة مقابل مرتبات           

. )٧٣(ووذكرت منظمة الفرنسيسكان الدولية بأن كوت ديفوار ليست طرفـاً يف بروتوكـول بـالريم      . اجتماعية
بني للتعاون  تعددة األطراف   املوأوصت حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان كوت ديفوار بتنفيذ االتفاقية             

  .)٧٤(ار باألطفال ومعاقبة االجتار باألطفال تنفيذاً فعاالً فيما يتعلق مبكافحة االجتدون اإلقليميةدول املنطقة 
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 كوت ديفوار أن أوضاع أطفال الشوارع تشكل مشكلة         - وذكرت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال         - ٣٠
 وصعوبة  -  وال سيما منذ بداية احلرب األهلية        -  الرعايةحقيقية على املستوى الوطين وذلك لعدم كفاية هياكل         

  .)٧٥( النسيج االجتماعيإدماجهم يف

   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك - ٣

  أشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل احلاجة امللحة إلحالة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان منـذ                - ٣١
 فادتوأ. )٧٦(ألمم املتحدةالس أمن  جمكد عليه واحملرضني على ارتكاهبا إىل العدالة، على النحو الذي أ٢٠٠٢ عام

ا يف السنوات األخرية خطوات هامة ت قد اختذالقوات اجلديدةمنظمة رصد حقوق اإلنسان أن ال احلكومة وال قيادة 
وأوصت منظمـة رصـد   . )٧٧(للتحقيق مع األشخاص املسؤولني عن األفعال املتكررة جلرائم العنف أو مساءلتهم      

ري بعثة تقوم هبا احملكمة اجلنائية الدولية لتقييم إمكانية إجراء حتقيق يف اجلرائم املرتكبة حقوق اإلنسان احلكومة بتيس
 منظمة رصد حقوق اإلنسان أن جملس أمن األمم املتحدة مل يعلن فادتوباإلضافة إىل ذلك، أ. )٧٨(يف كوت ديفوار

صارخة حلقوق اإلنسان والقـانون     الهاكات  نتاالحىت اآلن عن استنتاجات جلنة األمم املتحدة املعنية بالتحقيق يف           
  .)٧٩(٢٠٠٢سبتمرب /رتكبة منذ أيلولاملاإلنساين الدويل 

 رابطـة  كل من االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنـسان و              أفادو  - ٣٢
، أدى منذ القوات اجلديدة ائتالفسيطر عليها يحماكم يف املناطق اليت وجود كوت ديفوار حلقوق اإلنسان أن عدم 

حتاد واحلركة ال، وأوصى كل من ا)٨٠(قضاةاً يف الشرطة القضائية و أنفسهم ضباطنيب احملاربينصتبداية األزمة، إىل 
منظمة رصد  أفادت  و. )٨١(إتاحة الفرصة هليئة قضائية مستقلة لكي متارس سلطتها يف مجيع أحناء اإلقليم           ب رابطةوال

أن أفراد تشري إىل جاز املطول قبل احملاكمة شائع يف هذه املناطق وأن هناك تقارير موثوقة حقوق اإلنسان أن االحت
  .)٨٢(ون إىل الضرب والتعذيب النتزاع االعترافاتأ يلجالقوات اجلديدة

كوت ديفوار أن الدستور ينص على إمكانية الوصـول إىل        -   االستعراض الدوري الشامل   ائتالف فادوأ  - ٣٣
تعـرض للـذم     قـد  ولكن سري عمل اهليئـة القـضائية       ،متييزحبرية ودون   لى حماكمة عادلة    ل ع احلصوالعدالة و 
 وهو ما توضحه القضية املرفوعـة إىل حمكمـة   -  إىل تفشي الفساد داخل القضاء     ئتالفوأشار اال . )٨٣(واالنتقاد

عدم احترام ؛ و)٨٥( القضائية يف اإلجراءاتىل البطء املفرطإ و-  )٨٤(٢٠٠٨اجلنايات بشأن النفايات السمية يف عام 
 احملاكم مباين كافياً وأن معظم ليس أن عدد احملاكم وموظفي القضاء ئتالفالاأفاد و. )٨٦(قواعد احلبس االحتياطي

  .)٨٧(قدمية وغري مأمونة

 أي إجراء لتنـسيق التـشريع       ُيتخذنه مل   أاحلركة الدولية للدفاع عن األطفال يف كوت ديفوار         أفادت  و  - ٣٤
وأوصت . )٨٨( عاماً، على النحو الذي أوصت به جلنة حقوق الطفل١٨ق بسن الرشد املدين واجلنائي ليصبح املتعل

   كوت ديفوار بأن ترفع كوت ديفوار السن األدىن للمسؤولية اجلنائيـة إىل     - احلركة الدولية للدفاع عن األطفال      
نه منذ إنشاء مديرية احلمايـة      بأترفت احلركة   واع. )٨٩( عاماً، وفقاً لتوصية جلنة حقوق الطفل      ١٢ما ال يقل عن     

  .)٩٠(والشباب اُتخذت تدابري بغية جعل احلرمان من احلرية أمراً استثنائياًلألطفال  قضائيةال
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إىل أن املساعدة القانونية تكـاد ال تكـون          كوت ديفوار  -   االستعراض الدوري الشامل   ائتالفوأشار    - ٣٥
  .)٩١(ل بسبب تعقيد اإلجراء املتعلق باالستفادة منهامعروفة وأن الوصول إليها شبه مستحي

  واحلياة األسرية  احلق يف اخلصوصية والزواج- ٤

من  يف املائة وأنه أقل      ٥٤,٩رابطة العمل من أجل حقوق اإلنسان أن معدل تسجيل املواليد بلغ            أفادت    - ٣٦
   االسـتعراض الـدوري     ائتالفوأوصى  . )٩٢(القوات اجلديدة ذلك يف املناطق الريفية واملناطق اخلاضعة لسيطرة        

سياسة لتوعية اآلباء واألمهات بشأن اإلعالن عن والدة أطفاهلم         كوت ديفوار   أن تضع   بكوت ديفوار    -  الشامل
  .)٩٣(وبشأن وجود تنظيم متنقل لتسجيل املواليد

  وال سيما أخالقياتـه،    ،   مبادرة احلقوق اجلنسية أنه ال يوجد أي قانون جيرم املثليني لكن اجملتمع            فادتوأ  - ٣٧
 محايـة    يف قاحل يكفل   حوأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية باعتماد تشريع واض      . )٩٤("أي احنراف جنسي  "ال يتقبل   

  . )٩٥(احلياة اخلاصة وعدم التمييز إزاء األقليات اجلنسية

   حرية التنقل- ٥

ايقة وابتزاز لألموال وغري    ق من مض  عند حواجز الطر   الدولية إىل ما حيدث      كانأشارت حركة الفرنسيس    - ٣٨
 وأبلغت احلركة عن ممارسات متييزية ُترتكـب يف         .)٩٦()مبا يف ذلك االغتصاب والقتل     (اإلساءةذلك من أشكال    

. )٩٧(التكلفة اليت تتكبدها اجلهات الناقلة بسبب االبتـزاز        وفقاً ألصل املسافرين وأشارت إىل       هوجنوبالبلد  مشال  
ان أنه على الرغم من اجلهود الين تبذهلا احلكومة، مبا يف ذلك االعتراف الصريح  منظمة رصد حقوق اإلنسفادتوأ

باملشكلة وقيام الربملان بالتحقيق فيها وكذلك اجلهود القليلة املبذولة ملالحقة األشخاص الذين يزعم ارتكاهبم هذه 
  .)٩٨(كثرياً  مل ينخفضقعند حواجز الطربة ك، فإن مستوى اجلرائم املرت أمام القضاءاألفعال

 والتجمع الـسلمي، واحلـق يف       تكوين اجلمعيات  حرية التعبري و   - ٦
  السياسيةو املشاركة يف احلياة العامة

 العتـداءات  كوت ديفوار للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن عدداً كبرياً من ا           ائتالف/ اخلط األمامي  فادأ  - ٣٩
 يف عـام    تنظيمهااالنتخابات اليت كان من املقرر      املدافعني عن حقوق اإلنسان وقعت يف الفترة اليت سبقت          على  

املدافعني عن حقوق   االعتداءات على    وأنه على الرغم من حتسن الوضع يف السنوات األخرية، فإن معظم             ٢٠٠٥
 كوت ديفوار للمدافعني عن حقوق ائتالف/ويف هذا الصدد، أوصى اخلط األمامي. )٩٩(اإلنسان ظلت دون عقاب 

ن أن يتمكن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان من مواصلة أنشطتهم املتعلقـة حبقـوق               اإلنسان احلكومة بضما  
  .)١٠٠(اإلنسان دون تعرضهم لالضطهاد

لمدافعني عن حقوق اإلنسان أن الصحفيني واحملررين ال يزالون ل كوت ديفوار ائتالف/ اخلط األماميفادوأ  - ٤٠
 بالتنفيـذ   ، وأوصى )١٠١(اء القبض عليهم بشكل تعسفي    يتعرضون بصفة خاصة ألفعال التخويف واالعتداء وإللق      

وفـضالً عـن ذلـك أبلـغ اخلـط          . )١٠٢( اإلعالم أعمال وسائط الكامل لقرار احلكومة فيما يتعلق بعدم جترمي        
هو  كوت ديفوار للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن اجمللس الوطين لالتصاالت السمعية البصرية، و             ائتالف/األمامي



A/HRC/WG.6/6/CIV/3 
Page 10 

 

اإلعالم وسائط ضع لنفوذ احلكومة وأنه ُيستخدم ملراقبة ا، خةاإلعالم العاموسائط تنظيم ورصد عن املسؤولة يئة اهل
رابطة كوت  منح   الداخلية   ارةوزرفض   مبادرة احلقوق اجلنسية إىل      أشارتو. )١٠٣( عن كثب  ة واملعارض ةاملستقل

  . )١٠٤(يصاالً يعترف بوجودها إاملتحولني جنسياًو امليول اجلنسي يثنائيوواملثليني سحاقيات ديفوار لل

 ٣١٥- ٦٠ كوت ديفوار للمدافعني عن حقوق اإلنسان بتعديل القـانون           ائتالف/وأوصى اخلط األمامي    - ٤١
كمـا ذكـر اخلـط      . )١٠٥(املتعلق باجلمعيات واألخذ بإشراف قضائي على القرارات اليت ُتتخذ حلل أي مجعية           

إلنسان أن النقابيني غالباً ما يتعرضون للمخاطر وال سـيما           كوت ديفوار للمدافعني عن حقوق ا      ائتالف/األمامي
  .)١٠٦(تضرابا على أيدي الشرطة خالل اإلتوقيفلل

 حدد جـدوالً زمنيـاً      ٢٠٠٧ لعام   السياسي واغادوغووالحظت هيئة رصد حقوق اإلنسان أن اتفاق          - ٤٢
 أحكام أساسية لالتفاق الـسياسي مل   إلجنازاملواعيد املستهدفة أشهر لالنتخابات الرئاسية لكن    ١٠طموحاً مدته   

ت جلنة االنتخابات املستقلة االنتخابـات      أذلك، أرج لونتيجة  . رجئت مرة تلو أخرى   حترم بصورة متكررة وأُ   ُت
كما ذكرت هيئة رصد حقوق اإلنسان أنـه        . )١٠٧(٢٠٠٨نوفمرب  /فرباير وتشرين الثاين  /مرتني أخريني يف شباط   

ينتمون بدوافع سياسية قامت هبا جمموعات موالية للحكومة ضد أفراد           عنف   عدة حوادث  ٢٠٠٨وقعت يف عام    
 إىل وقف العملية االنتخابية وأدت على األقل يف         االعتداءاتوأدت هذه   . نسبون إليها املعارضة السياسية أو يُ   إىل  

  .)١٠٨(الشباب نيوطنياالعتداءات مجاعة الوقد قام بغالبية هذه . الناخبنيمناسبة واحدة إىل وقف مؤقت لتسجيل 

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٧

 كوت ديفوار أن التوظيف يف اخلدمة العامة مل يعد يتم وفقـاً             -   االستعراض الدويل الشامل   ائتالف فادأ  - ٤٣
فـادت منظمـة    وأ. )١٠٩( يكفل جناحه يف خمتلـف االمتحانـات التنافـسية         سخاًءللمعايري، ألن املرشح األكثر     

 أن موظفي املؤسسات املالية وكذلك العاملني يف قوات الدفاع واألمن يتقاضون مرتبـات              سكان الدولية الفرنسي
 اليت يقوم هبا املوظفون اآلخرون يف الدولة، اإلضراباتأفضل من غريهم من املوظفني، األمر الذي يؤدي إىل تكرار 

  .)١١٠(الفساد يف اإلدارةزيادة وإىل 

  مستوى معيشي مناسبيف عي و احلق يف الضمان االجتما- ٨

أن قرابة  كوت ديفوار ومنظمة الفرنسيسكان الدولية -  االستعراض الدوري الشامل ائتالف كل من فادأ  - ٤٤
أن الفقر املدقع هـو     منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل      توأشار. )١١١(نصف سكان كوت ديفوار هم من الفقراء      

 ١٥,٧ب نسبة البطالة يف صفوف السكان الناشطني قُدرت  جهة أخرى، ومن. )١١٢(يف األوساط الريفيةتفشياً أكثر 
منظمـة الفرنسيـسكان    وأوصت  . )١١٣( يف املائة  ٢٤,٢ب  ، ونسبتها يف صفوف الشباب    ٢٠٠٨يف املائة يف عام     

  .)١١٤( يتمشى مع معايري سوق العملاً مهنياً تدريبنضمتبتحديد وتنفيذ سياسة للعمالة تالدولية 

كوت ديفوار أزمة غذائيـة     تواجه  ،  ٢٠٠٨أبريل  /، أنه منذ نيسان   ظمة الفرنسيسكان الدولية  فادت من وأ  - ٤٥
 األسـر   أثرتوقد ت . كبرية تنعكس يف أعمال شغب بسبب اجلوع، وال سيما بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية             

ا الذايت ومن جهة أخـرى      املعيشية يف املناطق الريفية بصفة خاصة ألهنا من جهة تعتمد على منتجاهتا الستهالكه            
، حتتل املنتجات التصديرية    نظمة الفرنسيسكان الدولية  ووفقاً مل . )١١٥(لدخلهاعلى هذه املنتجات كمصدر أساسي      
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ومع .  الصاحلة للزراعة وهي املصدر الوحيد لإليرادات الضرورية للسكان        اضي يف املائة من األر    ٦٠نسبة تتجاوز   
للمزارعني احلصول  التغريات املناخية    املنتجات يف السوق الدولية وكذلك       ذلك، ال يسمح التقلب يف أسعار هذه      

فادت منظمة الفرنسيسكان الدولية    وأ. )١١٦(على ما يكفي من املنتجات الغذائية من إيرادات املنتجات التصديرية         
 يف  ٦٠ابل نسبة   منتجات اللحوم مق  من   يف املائة من االحتياجات االستهالكية       ٤٠أن اإلنتاج الوطين يغطي نسبة      

  .)١١٧(غذائيةمواد سترياد اإىل وبذلك، اضطرت كوت ديفوار . ألزمةاملائة قبل حدوث ا

 ميتقـد تكاد ال تكون قادرة على       كوت ديفوار أن الدولة      -  االستعراض الدوري الشامل     ائتالف فادوأ  - ٤٦
ووفقاً . )١١٨( األموال اختالسبب  ساسية للسكان، وذلك يف أحيان كثرية بس      األجتماعية  االقتصادية و االدمات  اخل

املاء ال حتصل على     يف املائة من السكان يف املناطق الريفية         ٥٠ نسبة تتجاوز    كانت،  ملنظمة الفرنسيسكان الدولية  
   علـى الكهربـاء يف    ال حتـصل     يف املائة من جممـوع الـسكان         ٥٠نسبة تتجاوز   كانت  الصاحل للشرب كما    

  .)١١٩(٢٠٠٨عام 

 كوت ديفوار أن دستور كوت ديفوار يكفل احلق يف الصحة - االستعراض الدوري الشامل  ائتالففاد وأ  - ٤٧
لكن النظام الصحي تشوبه عيوب بسبب عدم كفاية اهلياكل األساسية يف أحوال كثرية وعدم متكن السكان من                 

كـاليف الرعايـة   وفضالً عن ذلك، يواجه السكان مشكلة ارتفاع ت. الوصول إليها، وال سيما يف املناطق الريفية  
 عن عدم كفاية العاملني الصحيني وعدم توزيعهم بصورة متساوية يف مجيع أحنـاء              ئتالفوأبلغ اال . )١٢٠(الصحية

وأشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن اإلجهاض . )١٢١(اإلقليم وعن أن اإلضرابات املتكررة متس باحلق يف الصحة
ا التقييد املتشدد يشجع النساء على اللجـوء إىل اإلجهـاض            مقبول وأضافت أن هذ    هألغراض العالج هو وحد   

  وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بتنظيم محالت توعية هدفها تصحيح املعتقـدات الثقافيـة الـيت               . )١٢٢(السري
باختاذ تـدابري لتقـدمي     أيضاً  احلكومة  املبادرة   توأوص. جنابإلال تتمشى مع حقوق املرأة فيما يتعلق باجلنس وا        

  .)١٢٣( اإلجهاض اخلايل من اخلطر يف حاالت احلمل الناتج عن سفاح احملارم أو االغتصابخدمات

الدستور وكذلك العديد من النصوص التشريعية       أن حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان         فادتوأ  - ٤٨
. )١٢٥(ة ومحاية البيئةوأن كوت ديفوار متلك هياكل وآليات كثرية إلدار )١٢٤( احلق يف بيئة صحيةتكرسوالتنظيمية 

 مصدر نزاعـات تتعلـق   عدم وضوح صالحياهتا مها أن تنوع اجلهات الفاعلة يف هذا القطاع و       ت احلركة والحظ
 جيعل اجلـو ضـاراً للـصحة يف         والعجالت املستهلكة  أن حرق النفايات     احلركة توأضاف. )١٢٦(الختصاصاتبا

النفايات إلدارة  كوت ديفوار بوضع خطط عمل       -  لي الشام راالستعراض الدو  ائتالفوأوصى  . )١٢٧(أبيدجان
  . )١٢٨( إدارة صارمةوالصناعيةاملرتلية 

 ولوجيتنوع البيال حقوق اإلنسان إىل أن الضغوط اليت ُتمارس على حركة العمل من أجل محاية توأشار  - ٤٩
تـدهور النباتـات    ن  مهذه احلالة   زادت  و. تنجم عن تضافر العديد من الظواهر مع األزمة السياسية العسكرية         

اشـتداد  غـازات الدفيئـة و   باالقتران مع ارتفاع مستوى      واحملميات،   هاتواملترتواحليوانات يف الغابات املصنفة     
  .)١٢٩(ية املناخاتالتغري

أن تلوث اجلو يؤدي إىل زيادة االلتهابات التنفسية        حركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان         فادتوأ  - ٥٠
ضـواحيها  وأوضح احتاد ضحايا النفايات السمية يف أبيـدجان و        . )١٣٠( واألوعية الدموية  باحلادة وأمراض القل  
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صـّبتها يف    ا النفايات السمية الـيت    هباآلثار الوخيمة اليت تسببت     وحركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان        
ت ديفوار أن هذا  كو-  االستعراض الدوري الشامل ائتالفوذكّر . )١٣١( سفينة بروبو كواال٢٠٠٦أغسطس /آب

وذكّر احتاد ضحايا النفايات السمية     . )١٣٢(رين آخ ١٠٠ ٠٠٠ شخصاً وتسمم أكثر من      ١٧الفعل أدى إىل وفاة     
 ٢٠٠٦يف عام   أنشئت  وطنية ملكافحة النفايات السمية     الطة  اخل خلية عمليات لتنسيق     أن ب ضواحيهايف أبيدجان و  

 واالحتـاد الـدويل     ضواحيهاحايا النفايات السمية يف أبيدجان و      احتاد ض  فادوأ. )١٣٣(ولكن اتضح أهنا غري فّعالة    
ديفوار حلقوق اإلنسان أن عمليـة     كوت   رابطة و حركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان     و اإلنسانلرابطات حقوق   

  .)١٣٤(أُوقفت حىت قبل إجنازهاإزالة التلوث من املواقع امللوثة 

 احتاد ضحايا النفايات فاد وأ )١٣٥(تم تعويض مجيع الضحايا   ت منظمة الفرنسيسكان الدولية أنه مل ي      وأضاف  - ٥١
  ينبغي استخدامها لتعويض الضحايا مليار من الفرنكات األفريقية اليت كانةاملائأن  ضواحيهاالسمية يف أبيدجان و

عم لداستخدمتها كوت ديفوار وضمان عالجهم ودفع تكاليف إزالة التلوث وبناء مصنع لعالج النفايات املرتلية،          
 رابطة حقوق اإلنسان وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان واتكل من االحتاد الدويل لرابطفاد وأ .)١٣٦(امليزانية

 مل تكن مرضـية للـضحايا       ٢٠٠٨سبتمرب  /الدعوى اليت ُرفعت يف أيلول    نتائج  كوت ديفوار حلقوق اإلنسان أن      
وقدم احتاد ضحايا النفايات السمية يف      . )١٣٧(وأسرهم ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان والسكان بوجه عام        

وأوصى كل من االحتاد الدويل . )١٣٨(الدعوى كانت شكلية فقط أن اًهذا القرار، معلنطعناً يف ضواحيها أبيدجان و
 كوت ديفوار حلقوق اإلنسان بالقيام دون رابطة حقوق اإلنسان وحركة كوت ديفوار حلقوق اإلنسان و   اتلرابط

وث بصورة فّعالة من مواقع صب النفايات وإعالم املواطنني بآثار إلقاء النفايات الـسمية علـى                تأخري بإزالة التل  
 كوت ديفوار   -  استعراض الدوري الشامل     ائتالفوأوصى  . )١٣٩(يف األجلني املتوسط والطويل    صحتهم وبيئتهم 

ا ميـع الـضحاي   جلرعاية الطبيـة    بأن تكفل كوت ديفوار متابعة آثار النفايات على البيئة متابعة تقنية، وتوفري ال            
  .)١٤٠(ومتابعتهم وتعويضهم

 ةاملتعلقلتسوية اخلالفات  ١٩٩٨ كوت ديفوار أن قانون عام -  االستعراض الدوري الشامل ائتالف فادوأ  - ٥٢
. مما يؤدي إىل ظهور نزاعـات عديـدة       ُمغرضة  أنه موضوع تفسريات    ل غري معروف و   بالعقارات الريفية ال يزا   

  .)١٤١(يضا تسجيل األراتتبسيط إجراءبذا القانون وبالتعريف هب فئتالوأوصى اال

  احلق يف التعليم - ٩

باملدارس يف املنـاطق الريفيـة      يتسم معدل االلتحاق    وفقاً حلركة العمل من أجل محاية حقوق اإلنسان،           - ٥٣
 ائـتالف  فـاد وأ. )١٤٢(بسبب قلة معدل تـسجيل املواليـد  تدين الب القوات اجلديدةواملناطق اليت ختضع لسيطرة   
 ق لاللتحااإلمجايل املعدل بلغ كوت ديفوار أنه وفقاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، - االستعراض الدوري الشامل 

وذكـرت حركـة    . )١٤٣(٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٦ يف املائة قبل األزمة واخنفض إىل نسبة         ٧٥باملدارس نسبة   
من بني األسباب اليت أدت إىل هذا الوضع تشريد أعداد كـبرية مـن               كوت ديفوار أن     - املدرسة كأداة للسلم    

مدارس يف بعض املناطق يف الـسنوات األوىل لألزمـة، وتـدهور اهلياكـل األساسـية                وجود  السكان، وعدم   
   أيـضاً   منظمة الفرنسيسكان الدولية   كوت ديفوار و   - كما أشارت حركة املدرسة كأداة للسلم       . )١٤٤(للمدارس

 ، كوت ديفـوار   -  االستعراض الدوري الشامل     ئتالفووفقاً ال . )١٤٥( مناطق البلد  بنيفاوت الكبرية   إىل أوجه الت  
 غريهم من النظام املدرسي قبل      ُيسحبرس يف حني    اسة غري ملتحقني باملد   اهناك العديد من األطفال يف سن الدر      
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 حركة  فادتوأ. )١٤٦( الزواج املبكر   عاماً، وذلك إما لتشغيلهم يف املزارع أو إلرغام البنات على          ١٥سن  بلوغهم  
. )١٤٧(كوت ديفوار أنه ال يوجد أي تدبري جيرب الوالدين على إحلاق أطفـاهلم باملدرسـة        - املدرسة كأداة للسلم    

 يف حالة الفتيات باملقارنـة مـع      تفاقمه  إىل ارتفاع معدل الرسوب، وإىل      منظمة الفرنسيسكان الدولية    وأشارت  
 كوت ديفوار أن الفتيـات واألطفـال املعـوقني          - ركة الدولية للدفاع عن األطفال      والحظت احل . )١٤٨(الفتيان

 عـدم التمييـز     يمبـدأ ينص على   لتعليم  ا قانون    أن يواجهون صعوبات يف الوصول إىل املدرسة على الرغم من        
  .)١٤٩(" للجميعاملدرسة الشاملة"و

 االسـتعراض الـدوري     ائتالفار و  كوت ديفو  - وأوصت كل من احلركة الدولية للدفاع عن األطفال           - ٥٤
  ، بينما أوصـت حركـة املدرسـة كـأداة          )١٥٠(اًيياً وجمان لزام كوت ديفوار جبعل التعليم االبتدائي إ      - الشامل  
. )١٥١(التعليم االبتدائي اجملاين للجميـع    إتاحة  الفّعال للتدابري الرامية إىل     الفعلي و  كوت ديفوار بالتنفيذ     - للسلم  

، بتعزيـز إحلـاق الفتيـات        كوت ديفوار، فضالً عـن ذلـك       -  للدفاع عن األطفال     وأوصت احلركة الدولية  
 يف -  كوت ديفوار باالستفادة من شطب الديون اخلارجية -  للسلم ةوأوصت حركة املدرسة كأدا. )١٥٢(باملدارس

ساسـية املدرسـية     لتحسني نظام التعليم من خالل بناء اهلياكل األ        - إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون       
  .)١٥٣(هموتدريباملعلمني  توظيفو

 -  االستعراض الدوري الـشامل      ائتالف كوت ديفوار و   -  كأداة للسلم    ةوأبلغت كل من حركة املدرس      - ٥٥
ب على  كوت ديفوار أن قطاع التعليم يواجه اضطرابات مستمرة بسبب اإلضرابات اليت يقوم هبا املعلمون والطال              

 الرتاعـات يف    إدارة كوت ديفوار مبنـع اإلضـرابات و       - كة املدرسة كأداة للسلم     وأوصت حر . )١٥٤(حد سواء 
  .)١٥٥(األوساط املدرسية واجلامعية وكذلك ببسط السالم يف املدارس من خالل اختاذ تدابري ملكافحة أعمال العنف

   وأفضل املمارسات والتحديات والقيود اإلجنازات- ثالثاً 
  نطبقال ي

  ملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات وا- رابعاً 
  ينطبقال 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ينطبقال 
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