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أو التوصيات، وااللتزامـات الطوعيـة،      /آراء بشأن االستنتاجات و       
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

  الردود  التوصيات

تفاقيات التصديق على بروتوكوالت وا
  دولية خمتلفة

  

  .لقد صّدقت كوت ديفوار فعالً على هذا الربوتوكول  بلجيكا) ١(١٠١الفقرة 

 بريطانيا  ؛بلجيكا) ٢٠ إىل   ١من   (١٠١الفقرة  
 ؛ موريـشيوس  ؛ سلوفاكيا ؛ الربازيل ؛العظمى

 ؛األرجنـتني ؛  لنمـسا ا ؛التشيكية اجلمهورية
 مجهورية الكونغـو    ؛ شيلي ؛ أوغندا ؛الكونغو
   هولندا؛ أذربيجان؛ السنغال؛راطيةالدميق

 ألنتؤجل كوت ديفوار النظر يف مجيع هذه التوصيات إىل وقت الحق          
ومـع ذلـك،.  التزامات دولية جديدة   بقطعاألزمة احلالية ال تسمح هلا      

 من٩٣ من التقرير الوطين ويف الفقرة       ١٤١ يف الفقرة    وعلى حنو ما يرد   
، ستصدق كوت ديفـوار يفA/HRC/WG.6/6/L.8تقرير الفريق العامل    

  . على خمتلف املعاهدات،الوقت املناسب وفور انتهاء األزمة

بريطانيـا العظمـى؛    ) ٦ إىل   ٣(١٠١الفقرة  
  الربازيل؛ سلوفاكيا؛ موريشيوس

نـوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠وقعت كوت ديفوار اتفاقية إنشاء احملكمة يف        
لنظر يف اجلـرائمقرت باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية با     أو. ١٩٩٨

  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩املرتكبة على أراضيها منذ 

 دفعت٢٠٠٠ من دستور كوت ديفوار لعام       ٩٥غري أن مقتضيات املادة     
بالسلطات اإليفوارية إىل إحالة النظام األساسي للمحكمة إىل اجمللـس

  .الدستوري كي يتحقق من مدى مطابقته ألحكام الدستور

، حـّدد اجمللـس٢٠٠٣ديسمرب  /نون األول  كا ١٧ويف فتوى مؤرخة    
الدستوري اإليفواري بعض األولويات اليت من شأهنا أن تعطّل عمليـة

وأشـار إىل عناصـر. التصديق على نظام روما األساسي بصيغته احلالية      
تدابري العفو، واالمتيـازات: " دون وضعه موضع التنفيذ    لأخرى قد حتو  

يف الدولة، ومبدأ تقـادم اجلـرائمواحلصانات املمنوحة للسلطات العليا     
  . اإلجراءات اجلنائية اإليفواريةلقانونمبوجب األحكام احلالية 

    حاالت انعدام اجلنسية

 مع اإلشارة إىل أن الفقـرةستنظر كوت ديفوار يف هذه التوصية       كندا) ٢١(١٠١الفقرة 
 أن قانون تؤكدA/HRC/WG.6/6/L.8 من تقرير الفريق العامل     ٤٥

وينص هذا القانون كـذلك علـى. الدمحق   يطبق مبدأ    اجلنسية
  .السبل األخرى للحصول على اجلنسية
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  الردود  التوصيات

    حقوق الطفل

موضع التنفيذ وضعت كوت ديفوار فعالً هذه التوصية الوجيهة          الربازيل) ٢٢(١٠١لفقرة ا
 من تقريـر٩٥ و٩٢ و٤٧ و١٩على حنو ما هو ُمبّين يف الفقرات     

تبقى حقوق الطفل من أكرب "A/HRC/WG.6/6/L.8الفريق العامل   
فقد ُوضعت آليات استراتيجية عديدة ملكافحـة. شواغل احلكومة 

وعالوة علـى". مجيع أشكال اإلساءة، ال سيما االجتار باألطفال      
مركزيـة ملكافحـة العنـف ضـد  ذلك، مثة جلنـة وطنيـة ال      

  .واألطفال  النساء

 يفاملنظومة القانونية  ألن    هذه التوصية  ال ميكن لكوت ديفوار أن تنفذ       بلجيكا) ٢٣(١٠١الفقرة 
 املعنيـة الوطنيـة   للجنة  التحقيق تيح منح صالحيات  ُتكوت ديفوار ال    
فالسلطات القـضائية وحـدها . النساء واألطفال  ضدمبكافحة العنف   

  .ُمخّولة صالحيات التحقيق

الدعوات املوجهة إىل املكلفني بواليـات      
  األخرى  والدعوات

  

آيرلنـدا؛  ) ٢٧ إىل   ٢٤من   (١٠١الفقرة  
  النرويج؛ شيلي؛ التفيا

نظـامب متـسكها ، وهي جتدد    ستنظر كوت ديفوار يف هذه التوصيات     
وتود كوت ديفوار اإلشارة إىل أهنا على استعداد يف. اإلجراءات اخلاصة 
 مـن١٥٣ و ١٥٢ يف الفقـرتني     على حنو ما هو مبني    الوقت احلاضر،   

املكلفـون يقدمـه    جراء زيارة آخر بإ التقرير الوطين، لدراسة أي طلب      
 على دراسـةلكنها تبقى حريصة. اصةاخلجراءات اإل يف إطاربالواليات  

  .الطلبات على أساس كل حالة على حدة

    اهلوية اجلنسية وامليول اجلنسية

وتؤكّد أهنا ُتعدُّ مـن بـني       ،ترفض كوت ديفوار تنفيذ هذه التوصية       إسبانيا) ٢٨(١٠١الفقرة 
على ممارسة اجلنس بني املثليني جنسياً من ال تعاقب    اليت،  الدول األفريقية 

 يف هذا اجملال ال ينـدرجتوعوية برامج   وضعلذا فإن   . البالغني برضاهم 
  . األولويات احلالية لدولة كوت ديفوارضمن نطاق

 على النحوموضع التنفيذ  وضعت كوت ديفوار فعالً هذه التوصية       إسبانيا) ٢٩(١٠١لفقرة ا
 مـن التقريـر الـوطين الـيت تـشري إىل أن١١٠املبني يف الفقرة    

اإلصابة بفريوس نقـصاالستراتيجيات الرئيسية يف جمال الوقاية من       
اإليدز يف كوت ديفوار تستند أساسـاً إىل التوعيـة/املناعة البشرية 

اجلنس، واإلخالص املتبادل يف العالقات، بأمهية االمتناع عن ممارسة   
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  الردود  التوصيات
حلرص على السلوك اجلنسي املأمون، وزيادة عدد مراكز املـشورةوا

والفحص، والوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وتعبئـة
اجملتمع من أجل دعم أنشطة املشورة والفحص، والوقاية من انتقـال

  .الفريوس من األم إىل الطفل

 كما هوموضع التنفيذ  صيةوضعت كوت ديفوار فعالً هذه التو       شيلي) ٣٠(١٠١الفقرة 
ــرتني  ــّين يف الفق ــل٩٥ و٩٤مب ــق العام ــر الفري ــن تقري  م
A/HRC/WG.6/6/L.8اللتني تشريان إىل التدابري املتخذة  ملواجهـة 

التحديات العديدة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وأحـد هـذه
التدابري هو إنشاء مديرية ُتعىن باحلد من أوجه التفاوت بني الرجل

أما عن العنف اجلنسي، فقـد كانـت. ملرأة يف مجيع القطاعات   وا
 عمل وطنية لتنفيذ قـراركوت ديفوار أول بلد أفريقي يعتمد خطة      

  ).٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن 

   املسائل القضائية ومسألة اإلفالت من العقاب

 مثلما هـونفيذموضع الت  هذه التوصيات فعالً   كوت ديفوار    وضعت  فرنسا والنمسا) ٣٢ و٣١(١٠١الفقرة 
ــبني ــرتني م ــل٤٩ و١٠ يف الفق ــق العام ــر الفري ــن تقري  م

A/HRC/WG.6/6/L.8   ١٥٤ و ١٤٦وما يليها، والفقـرتني      ٦٤والفقرة
تقريـب  بالفعل علـى   حريصةوألن كوت ديفوار     .الوطين من التقرير 
غري أن.  جديدة حماكم إلنشاء   ، فقد استهلت برناجماً   املتقاضنيالعدالة من   

جهازهـا ديفوار تدرك ضرورة االرتقاء مبـستوى أداء        حكومة كوت   
القضائي، ولذلك اختذت مجلة من التدابري لتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة

 ترحب بأي تعاون ومساعدة تقنية وماليـة مـنوهي. يف هذا اجلهاز  
اجملتمع الدويل من شأهنا أن تساعد على تنويع هذه التـدابري وتوسـيع

  .هامن أجل تعزيز أثرنطاقها 

 من تقرير١٤شري إىل الفقرة    ت و  التوصية ه هبذ  كوت ديفوار علماً   ُتحيط  بلجيكا وسلوفاكيا) ٣٤ و٣٣(١٠١الفقرة 
 على أنّالوفد تأكيده  جدد   ، حيث A/HRC/WG.6/6/L.8الفريق العامل   
إطـار املفاوضـات  يف املتخذة العفو الرئاسي    تدابريأو  /قوانني العفو و  

. يرتكبون انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان     السياسية ال تنطبق على من    
، الشروع يف تنفيـذ  انتهاء األزمة، حالوتعتزم دولة كوت ديفوار   

  .تعزيز دولة القانونإىل  ترمي إجيابيةسياسة 
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  الردود  التوصيات

احلق يف التعليم واحلقـوق االقتـصادية       
  واالجتماعية بصفة عامة

  

 ؛آيرلنـدا ) ٣٩ إىل   ٣٥من   (١٠١الفقرة  
   فييت نام؛ سلوفاكيا؛ املكسيكسلوفينيا؛

 مثلماموضع التنفيذ  هذه التوصيات فعالً   كوت ديفوار    وضعت
 من تقرير الفريـق العامـل٨٩ و ٨٦ و ١٥ يف الفقرات    هو مبني 

A/HRC/WG.6/6/L.8 اليت تشري بوجه خاص إىل أن دولة كـوت
 يف احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـةتستثمر بال انقطاع  ديفوار  
لتعليم والتـدريب يف إنـشاءل املعطاةألولوية  وتتجلى ا . والثقافية

 نظامخاصة باملناطق وإرساء خريطة مدرسية هياكل تعليمية ووضع
 فاحلق يف،األميةب يتعلقأما فيما   . يتوافق وإمكانات الدولة  تعليمي  

ملكافحـة وقد وضعت خطة    . التعليم حيظى باألولوية يف الدستور    
.لفتيـات ل اصـة بالنـسبة   خ التعليم األساسي،    ومت تعزيز . األمية

حق دستوري وستبذل كوت ديفوار كل ما يف وسعهاهو  التعليم  و
بأيديفوار ويف هذه الصدد أيضاً، ترحب كوت . يا مبدأً إلزامجلعله

تعاون ومساعدة تقنية ومالية من اجملتمع الدويل من شأهنا أن تساعد على
  .من أجل تعزيز أثرهاتنويع هذه التدابري وتوسيع نطاقها 

        
  


