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 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ املـؤرخ    ١٦/٢١بقرار جملس حقوق اإلنـسان        عمالً  -١
رة الثانية  للمديفوار كوت، ُنظر يف حالة ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧ املؤرخ ١٧/١١٩ ومقرره

  . يف إطار االستعراض الدوري الشامل٢٠١٤أبريل / نيسان٢٩يف 
وقدم الوفد اإليفواري على رأسه حافظ األختام، وزير العدل وحقـوق اإلنـسان               -٢

يركز على ثالثة حماور رئيسية تتعلق اً  واحلريات األساسية السيد غنينيما مامادو كوليبايل تقرير      
سسي، ومتابعة وتنفيذ التوصيات وااللتزامات الطوعية املنبثقة عن        بتطور اإلطار املعياري واملؤ   

 يف جمال تعزيز القـدرات      ديفوار كوتجولة االستعراض الدوري الشامل األوىل، وتوقعات       
  .واملساعدة التقنية

 ديفوار كوتتوصية مقدمة إىل    ) ١٨٦(ومتخض االستعراض عن مائة وست ومثانني         -٣
) ٦(توصية وأرجأت النظر يف سـت       ) ١٧٨( وسبعني   ومثاين مائة   ديفوار كوتقبلت منها   

  ).٢(توصيات ورفضت توصيتني 
 عن رضاها عن هذه العملية اليت تسمح بتقييم قدرة          ديفوار كوتوبناء عليه، تعرب      -٤

الدول على تبين خمتلف اآلليات اليت أنشأهتا األمم املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنـسان،               
  .فيذ توصياهتا، والتقدم احملرز يف هذا املضماروالتدابري املتخذة لتن

 حيال التوصيات اليت كانت     ديفوار كوتويعطي هذا التقرير معلوماٍت عن موقف         -٥
موضوع تقرير قُدِّم إىل دورة جملس حقوق اإلنسان السابعة والعشرين والتعامل مع التوصيات             

  .اليت حظيت بالقبول

  حبثهاالردود على التوصيات املؤجل   -أوالً  
 إىل الفريق العامل السماح هلـا  ديفوار كوتخالل جولة االستعراض الثانية، طلبت      -٦

. دول وكان هلـا ذلـك  ) ٩(توصيات مقدمة من تسع ) ٦(بالرد يف وقت الحق على ست       
  :وقدمت هذه التوصيات الدول التالية

 ؛)١-١٢٨(ليختنشتاين  •

 ؛)٢-١٢٨(وتايلند ) ٢-١٢٨(سلوفينيا  •

 ؛)٣-١٢٨(يكية اجلمهورية التش •

 ؛)٤-١٢٨(التفيا  •

 ؛)٥-١٢٨(ومجهورية كوريا ) ٥-١٢٨(والربتغال ) ٥-١٢٨(اجلبل األسود  •

 ).٦-١٢٨(سويسرا  •
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  االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

  )قُبلت (١-١٢٨التوصية     
. ةتعديالت كامباال املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولي     ) ١-١٢٨(تتناول هذه التوصية      -٧

وجيدر التذكري بأهنا تشري إىل التزام طوعي من الدول األعضاء بتعزيـز آليـة نظـام رومـا               
  .سيما اختصاص احملكمة فيما يتصل جبرمية العدوان  الاألساسي،

 بتوافق آراء الـدور احلاضـرة يف        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١وقد اعُتمد هذا التعديل يف        -٨
 كـانون   ١ابتداء مـن      إال يف اختصاصات احملكمة  اً  عليتدخل ف   لن كامباال، لكن جرمية العدوان   

 كـانون   ١٥ إىل نظـام رومـا األساسـي يف          ديفوار كوتوقد انضمت   . ٢٠١٧يناير  /الثاين
  . وهي تنوي مواصلة تعاوهنا مع هذه األداة املهمة ملكافحة اإلفالت من العقاب٢٠١٣يناير /الثاين
جـرائم العـدوان يف     إلدراج  بري الالزمة   ر باختاذ التدا  اوبناء عليه، تلتزم كوت ديفو      -٩

 بـإدراج على التعديل املتعلق    اً  وسينسحب ذلك أيض  . نطاق اختصاص احملكمة بصورة فعلية    
الرتاعات غري الدولية يف اختصاص احملكمة وعلى احلظر املفروض على أسلحة معينة واملطبـق      

  .بالفعل على الرتاعات الدولية

  )قُبلت (٢-١٢٨التوصية رقم     
 /، لدى التصديق على اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف شـباط            ديفوار كوتالتزمت    -١٠
 ومن هـذا املنطلـق      .اًوملموساً  معيشاً  ، بأن جتعل احترام حقوق الطفل واقع      ١٩٩١ فرباير

األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة       باشـتراك   صدقت على الربوتوكول االختياري املتعلق      
  .املواد اإلباحية  ويفيف البغاءاألطفال واستغالل طفال والربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األ

وهكذا ستعزز املوافقة على هذا الربوتوكول الثالث املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات              -١١
أو ممثلـيهم أن    /سيتيح لألطفـال و     إذ بقدر أكرب اإلطار التشريعي اإليفواري حلماية الطفل،      

أن انتهاك حقوقهم إىل جلنة حقوق الطفل التابعة    يقدموا، مبوجب االتفاقية، شكاوى فردية بش     
  .من التصديق على هذا الصكاً  مانعديفوار كوتترى   الهلذا السبب. لألمم املتحدة

  املعاهدات يف إطار اإلجراءات اخلاصةهيئات التعاون مع     

  )قُبلت (٣-١٢٨التوصية     
ك تأخريها الكـبري يف      أن تشري خبصوص هذه التوصية إىل أهنا تدر        ديفوار كوتتود    -١٢
 ديفوار كوتوملعاجلة هذه املشكلة، ستنشئ     . عليها من تقارير إىل هيئات املعاهدات       ما تقدمي

عليها من تقارير مبوجـب       ما جلنة مشتركة بني الوزارات تكلف بإعداد     اً  يف وقت قريب جد   
يفوارية لدى النظر   تعهدت به احلكومة اإل    اً ملا التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، تنفيذ      

  . يف إطار االستعراض الدوري الشاملديفوار كوتيف حالة اً مؤخر
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أما خبصوص تعريف التعذيب وإضفاء صفة اجلرمية عليه يف التـشريعات اجلنائيـة               -١٣
 ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، فيؤخذ هذا اهلاجس بعني االعتبار يف سياقاً اإليفوارية، وفق

  .تنقيح القوانني السارية اجلاري

  )ُرفضتا (٥-١٢٨ و٤-١٢٨التوصيتان     
 ، أن تذكر بأهنا   )٥-١٢٨ و ٤-١٢٨(، خبصوص هاتني التوصيتني     ديفوار كوتتود    -١٤
ترفض قط، حىت هذا التاريخ، دخول أي مكلف بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس               مل

  .منهم اًتطرد أي مل  كماحقوق اإلنسان أراضيها،
بيد أهنا تود، من باب احلرص على إجناح واليات هذه اإلجراءات اخلاصة، تلقـي                -١٥

يسعها قبول التوصـيات    فالوعليه،. الطلبات حبسب فرادى احلاالت كي يتسىن هلا دراستها    
  .املتعلقة بتوجيه دعوات دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة

مـع  اً  جـد اً  جيداً   تبدي تعاون  ديفوار كوت إىل أن    ، يف هذا الصدد   ،وجتدر اإلشارة   -١٦
تقبل طلبات الزيارات القطرية املوجهة إليها مـن          إذ جتاههااً  كبرياً  اإلجراءات اخلاصة وانفتاح  

سيما املقرر اخلـاص      ال مجيع املكلفني بالواليات الذين عربوا عن حاجتهم إىل تلك الزيارات،         
ين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلـاص       واملقرر اخلاص املع  اً  املعين حبقوق املشردين داخلي   

املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضمانات عدم التكرار والفريق العامـل املعـين مبـسألة               
  .استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  املساواة وعدم التمييز ومحاية الضعفاء    

  )ُرفضت (٦-١٢٨لتوصية ا    
قُـسمت إىل جـزأين، بفـصل        ٦-١٢٨ تود لو أن التوصية      ديفوار كوتكانت    -١٧

 عـن املـصابني     ىاملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناث        
أن املـصابني مبـرض اإليـدز    ب التذكري ديفوار كوتولكل غاية مفيدة، تود  . مبرض اإليدز 

  .من ناحية الرعاية الصحية  أومن ناحية احلماية االجتماعية  حبماية خاصة، سواءحيظون
 وحدات خاصة برعاية املصابني     ديفوار كوتوتضم املراكز االستشفائية الرئيسية يف        -١٨

مضادات الفريوسات القهقرية   اإليدز؛ بل إهنا تساعد على اقتناء       /ةبفريوس نقص املناعة البشري   
فرنك من فرنكات اجلماعة املاليـة       ١ ٠٠٠على  يزيد   ال  مبا صابون بالفريوس اليت يشتريها امل  

 مشروع قـانون    ٢٠١٤يوليه  /واعتمد الربملان يف متوز   . يف الشهر ) أقل من يوروين  (األفريقية  
اإليدز، وهو /ةالبشريبشأن نظام الوقاية واحلماية والقمع يف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة 

  .املتأثرين به  أوألشخاص املصابني بالفريوسقانون يراعي حقوق ا
متـنح    ال ، دون أن تكون دولة معاديـة للمثليـة،        ديفوار كوتويف املقابل، فإن      -١٩

 واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واخلناثى مـن احلقـوق            املثليات



A/HRC/27/6/Add.1 

5 GE.14-16021 

يفواري العالقات اجلنسية بني الكبار     يقمع القانون اجلنائي اإل     وال .متنحه سائر املواطنني   ال ما
  .برضا الطرفني

إن أبقيت على حاهلا، يف ظـل حالـة         مثارها  ميكن أن تؤيت      ال بيد أن هذه التوصية     -٢٠
  .قانوننا اإلجيايب الراهنة وبالنظر إىل مستوى تطور عقليات السكان

  التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقبولة  -ثانياً  
 يف أعقاب استعراضها الثاين بني اخلدمات       ديفوار كوت اليت قبلتها    توزع التوصيات   -٢١

وستنظم يف ختام هذه العملية محلـة       . العامة وشبه العامة اليت قد تكون مسؤولة عن تنفيذها        
وسُتعىن جلنة املتابعة، مـستعينة بـصالت       . شاسعة لإلعالم والتوعية مبشاركة اجملتمع املدنية     

  .ن يف الوزارات واملؤسسات العامة، برصد التنفيذالوصل املعنية حبقوق اإلنسا
وعلى كل حال، من املهم اإلشارة إىل اختاذ تدابري متنوعة، منذ آخر استعراض متعلق    -٢٢
  .، يف سبيل تنفيذ التوصيات املقبولةديفوار كوتب

  :يلي  ماومن أهم التدابري املتخذة  -٢٣

   اإلنساناإلطار املعياري والبنية األساسية حلماية حقوق    
اعتماد القانون املتعلق بإصالح اللجنة االنتخابية املستقلة اليت يعّين أعـضاؤها مـن              •

 احلزب احلاكم وأحزاب املعارضة واجملتمع املدين؛

اعتماد بيان بشأن التحاق الفتيات بالدرك الوطين ابتداء مـن العـودة املدرسـية               •
لتحاق بالـدرك   وقد خصصت للنساء املشاركات يف مناظرة اال      . ٢٠١٦-٢٠١٥

 . يف املائة للضباط وضباط الصف١٠حصة تساوي 

  العدالة واإلفالت من العقاب واألمن    
بوشرت حتقيقات ميدانية لتحديـد املـسؤوليات       . مواصلة عملية املصاحلة الوطنية    •

هذا الصدد، تستعد جلنة احلوار واحلقيقـة         ويف .واألضرار اليت حلقت ضحايا األزمة    
 .ت االستماع العلنيةواملصاحلة لعقد جلسا

، يف إطار هذا االستعراض، أن تشكر اجملتمع الدويل مرة أخـرى            ديفوار كوتوتود    -٢٤
على دعمه راجية منه املضي يف األخذ بيدها على درب إعادة البناء وتعزيز دولة القانون، وهي                

ُوجه إليها مـن      ملا  فيما يتعلق بتنفيذها الفعال    ٢٠١٦  عام تتعهد بتقدمي تقرير ملنتصف املدة يف     
  .٢٠١٤مايو /أبريل وأيار/توصيات أثناء االستعراض الدوري الشامل املعقود يف نيسان

        


