جميورية كوت ديفوار
وزارة حقوق اإلنسان والحريات العامة

المقدمة

تقع كوت ديفوار في غرب أفريقيا وتبمغ مساحتيا  322462كيمومتر مربع.

تحدىا من الشرق غانا ومن الشمال بوركينا فاسو ومالي ومن الغرب غينيا وليبريا ومن
الجنوب خميج غينيا .عاصمتيا السياسية واإلدارية مدينة ياموسوكروا بينما تعد مدينة
أبيدجان عاصمتيا االقتصادية.
وتضم كوت ديفوار حوالي ستين جنساً عرقياً موزعة عمى أربع جماعات كبرى:

الجور ،المانديو ،الكوا والكرو .ووفق إحصاء عام  2011يبمغ تعدادىا السكاني

 21504000نسمة ،منيم  %26من غير الوطنيين .وتمثل شريحة الشباب  %40من
السكان ،مع معدل نمو  %2.03خالل العقد .2010 – 2000
وتعد كوت ديفوار دولة عممانية تتعايش فييا عدة طوائف دينية في الصدارة منيا
المسممون والمسيحيون واإلحيائيون (الالدينيون).
ولقد اختار شعب كوت ديفوار نمط النظام الديمقراطي الذي حمل في طياتو
الكثير من اآلمال خالل العقود الثالثة األولى الستقاللنا.
بيد ،أنو بعد وفاة أول رئيس لمجميورية ،أخفق مختمف الفاعمين السياسيين في
تحقيق توافق بشأن نظام ديمقراطي جديد .وىو ما تسبب طوال العشرين السنة الماضية
في استمرار حالة من عدم االستقرار السياسي أفرزت العديد من النتائج الضارة .وىكذا،
غاب االلتزام باحترام حقوق اإلنسان والوفاء بااللتزامات التي تعيدت بيا كوت ديفوار.
ونذكر ىنا كمثال ،من بين جممة أمور أخرى ،إنتاج التقارير ألجيزة المعاىدات.
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ومن ثم ،فأنو من أجل تصحيح ىذه األوضاع تم إصدار ىذا التقرير األولي
التراكمي .فيو يبين اإلجراءات التي اتخذتيا كوت ديفوار ،تنفيذاً اللتزامتيا بموجب المادة

 62من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

ويعد ىذا التقرير بمثابة اإلطار المؤسسي والقانوني الذي تمارس في داخمو حقوق
اإلنسان في كوت ديفوار ،وكذلك اإلجراءات الوطنية المطبقة لمميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب.

الجزء األول
عرض اإلطار المؤسسي والقانوني

الفصل األول

اإلطار المؤسسي
يرتكز اإلطار المؤسسي الذي تمارس في داخمو حقوق اإلنسان في كوت ديفوار
عمى آليات دستورية وأخرى غير دستورية.
أوالً .اآلليات الدستورية

تتمحور ىذه اآلليات الدستورية حول األجيزة السياسية والقضائية والسمطات

اإلدارية المستقمة.
 .1األجيزة السياسية
تضم ىذه األجيزة الجمعية الوطنية والحكومة المتين تجسدان عمى التوالي السمطة
التشريعية والسمطة التنفيذية
 1.1السمطة التشريعية
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تأسست الجمعية الوطنية بموجب الباب الرابع من الدستور وىي تتكون من
مجمس واحد .يتم انتخاب أعضائيا وفق نظام االقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات
قابمة لمتجديد ،ويكون لعضو الجمعية الوطنية صفة النائب.
وتنص الفقرة  1من المادة  71من الدستور عمى" :تمثل الجمعية الوطنية السمطة
التشريعية .وىي تقر القوانين" .بينما تنص الفقرة  2عمى" :يحدد القانون القواعد المتعمقة
بالمواطنة والحقوق المدنية والضمانات األساسية التي تمنح لممواطنين لكي يمارسوا
حرياتيم العامة".
تأسيساً عمى ما تقدم ،تكون الجمعية الوطنية في كوت ديفوار ،من خالل القوانين

التي تتقاسم المبادرة بيا مع الحكومة ،ىي الجياز المختص بتحديد النظام القانوني
لمحقوق والحريات .عالوة عمى ذلك ،فإنو بفضل السمطة الرقابية التي تمارسيا عمى
عمل الحكومة إعماالً لممادة  82من الدستور ،فإن الجمعية الوطنية تكون بمثابة
الضامن لحماية الحقوق والحريات ،ال سيما من خالل سمطة تعديل مشروعات القوانين

وحق االستعالم عن عمل الحكومة وانشاء لجان برلمانية لتقصي الحقائق بواسطة
اإلحالة الذاتية .والواقع أن وسائل وآليات العمل ىذه حتى وان لم تكن مصحوبة
بعقوبات ،إال أنيا تمكن البرلمان ،من خالل التصويت عمى مشروعات القوانين ،من
ممارسة دوره الرقابي عمى عمل اإلدارة واعالم العامة ودعم وترسيخ دولة القانون.
 1.1السمطة التنفيذية
وفقاً أل حكام الباب الثالث من الدستور ،يمثل رئيس الجميورية والحكومة السمطة

التنفيذية في النظام السياسي اإليفواري.

ويعد رئيس الجميورية ىو المختص حصري ًا بالسمطة التنفيذية ،ويتم انتخابو وفق

نظام االقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة.
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ورئيس الجميورية ىو الذي يقرر ويقود سياسة األمة ويضمن تنفيذ القوانين
وأحكام الييئات القضائية .وبصفتو ىذه ،يكون مسؤوالً عن احترام الضمانات األساسية
التي تمنح لممواطنين بموجب القانون لتمكينيم من ممارسة الحريات العامة.

وبصفتو الحارس عمى الدستور ،يحرص الرئيس عمى احترام الحقوق المنصوص
عمييا في الفصل األول من ىذا الدستور.
االلتزمات الدولية لكوت ديفوار ،يكون عمى رئيس
ا
وباعتباره الضامن الحترام
الجميورية التأكد من تفعيل وممارسة الضمانات المعترف بيا لممواطنين في ىذه
الصكوك القانونية.
في إطار تنفيذ سياستيا لصالح احترام حقوق اإلنسان ،فإن السمطة التنفيذية ،من
خالل الحكومة ،حرصت منذ التصديق عمى الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
في  6يناير  ،1992عمى تقرير وتنفيذ العديد من اإلجراءات واألعمال ،لعل أىميا تمك
التي تتعمق بالتصديق عمى النصوص القانونية الدولية الخاصة بالحقوق وانشاء و ازرة
تختص بمسائل حقوق اإلنسان.
وعمى صعيد التصديقات ،يجدر التنويو بأن كوت ديفوار ىي طرف في حوالي
خمسين اتفاقية ومعاىدة وميثاق دولي تكفل حماية حقوق اإلنسان ،نذكر منيا عمى سبيل
المثال ال الحصر:
 البروتوكول اإلضافي لمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المؤسس لممحكمةاألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والذي تم التصديق عميو في  21مارس
.2003
 الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو الذي تم التصديق عميو في  27فبراير.2004
وعمى صعيد األعمال ،فقد دأبت الحكومة اإليفوارية عمى أن تدرج ضمن
أولوياتيا مكافحة انتياكات حقوق اإلنسان .وىكذا ،فإنو غداة اندالع أزمة  19سبتمبر
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 2002ونظ اًر لتعاظم انتياكات حقوق اإلنسان ،سارعت الحكومة بالتصدي لظاىرة

اإلفالت من العقاب باعترافيا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية (وفقاً لممادة  12من
نظاميا األساسي) .وفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى رغبة الدولة في إلقاء الضوء عمى

ما ورد من إدعاءات بشأن أعمال وممارسات تنطوي عمى انتياكات لحقوق اإلنسان؛
نذكر منيا عمى سبيل المثال:
 لجنة األمم المتحدة لتقصى الحقائق بشأن انتياكات حقوق اإلنسان التي شكمتخالل أحداث مارس .2004
 لجنة تقصي الحقائق حول نشر النفايات السامة في أبيدجان عام .2006 المجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول األعمال والممارسات التي تشكل مساساًبحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتي تم تشكيميا في الفترة من 28

نوفمبر  2010إلى  15مايو .2011
إلى جانب ىذه األجيزة ،نص الدستور اإليفواري أيضاً عمى أجيزة قضائية

لضمان ممارسة المواطنين لحقوقيم.
 1.1السمطات اإلدارية المستقمة

يقصد ىنا باألجيزة اإلدارية تمك التي ينص عمييا الدستور بينما تحدد القوانين
تنظيميا وتشغيميا.
 1.1.1وسيط الجميورية
وفقاً لمنص الوارد في الباب الحادي عشر ،يكون وسيط الجميورية سمطة إدارية

مستقمة .ويحكم ىذه المؤسسة حالياً القانون األساسي رقم  540-2007الصادر في أول
أغسطس  2007والذي يحدد اختصاصات وتنظيم ونظام تشغيل جياز الوسيط المسمى

"وسيط الجميورية".
تنص المادة  7من النص المذكور أعاله عمى أن ميمة وسيط الجميورية تتمثل
في

"تسوية كافة أنواع الخالفات والنزاعات المعروضة لتحكيم رئيس الجميورية عن
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طريق الوساطة ودون المساس بالصالحيات المعترف بيا لمؤسسات وىياكل الدولة
بموجب القوانين واليياكل .ويقصد ىنا بوجو خاص الخالفات والنزاعات القائمة بين:
 شخص معنوي عام واإلدارة. موظف أو وكيل عام واإلدارة. شخص خاص مادي أو معنوي واإلدارة. شخصين ،ماديان أو اعتباريين.كما يختص أيضاً بالنزاعات القائمة بين مجتمعات حضرية وقروية وأي كيانات

أخرى.

وىكذا ،فأنو في ضوء ما تقدم ،تجدر اإلشارة إلى أن وسيط الجميورية يكون مكمفاً

بميمة خدمة عامة وال يتمقى تعميمات من أي سمطة أخرى .وىو يعين بواسطة رئيس
الجميورية ،بعد أخذ رأي الجمعية الوطنية ،لمدة ست سنوات غير قابمة لمتجديد .وال
يجوز إنياء خدمة الوسيط قبل انتياء ىذه المدة.
بيد ،أنو ال يجوز مخالفة ذلك إال في حالة قيام مانع يدركو المجمس الدستوري
ويحيط بو رئيس الجميورية.
ال يجوز مالحقة أو مطاردة أو توقيف أو اعتقال أو محاكمة وسيط الجميورية
بسبب آراء أعمنيا أو أفعال قام بيا في إطار ممارستو لوظائفو.
يفصل وسيط الجميورية في النزاعات والخالفات وفقاً لألخالق والقيم والتفكير

الرشيد والعادات والممارسات واألعراف الجيدة .وتحال إليو النزاعات بكافة الوسائل،
سواء عمى نحو مباشر أو غير مباشر .وىو الذي يممك صالحية تقدير مقبولية الطمبات
وفقاً لمصالحيات المعترف بيا لمختمف مؤسسات الدولة والقواعد اإلجرائية القائمة
والمعمول بيا .ويترتب عمى الطعون المقدمة لموسيط توقف األطراف عن اتخاذ أي

إجراءات إدارية أو قانونية أخرى .ويكون لق اررات الوسيط قوة الق اررات التحكيمية التي
تكون بمثابة حجة لألطراف.
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 1.1.1المجنة االنتخابية المستقمة
مثميا مثل وسيط الجميورية ،ينص عمى المجنة االنتخابية المستقمة في الدستور
في المادة  32منو .بيد ،أنيا بمثابة سمطة إدارية مستقمة تتمثل مياميا في تنظيم
االنتخابات واإلشراف عمييا ومراقبة سير جميع العمميات االنتخابية واالستفتاءات في
إطار من االحترام الكامل لمقوانين والقواعد السارية.
كما تسير المجن ة االنتخابية المستقمة عمى تطبيق قانون االنتخابات والنصوص
الالحقة سواء من قبل السمطات اإلدارية أو األحزاب السياسية أو أعضاء المجتمع
المدني أو أيضاً المرشحين والناخبين.

في إطار ممارستيا لصالحياتيا ،يحق لمجنة االنتخابية المستقمة الوصول إلى

كافة المعمومات المتصمة بالعممية االنتخابية وكذلك إلى وسائل اإلعالم العامة .وىي
تتكون من أعضاء دائمين وأعضاء غير دائمين .وتضم لجنة مركزية ولجان محمية عمى
المستوى اإلقميمي والمحمي والبمدي والقروي.
تشمل عضوية المجنة:
 -ممثالً لرئيس الجميورية.

 -ممثالً لرئيس الجمعية الوطنية.

 ممثالً لرئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي. قاضيين يعينيما المجمس األعمى لمقضاء. محاميين تعينيما نفابة المحامين. ممثالً عن الو ازرة المختصة بإدارة األراضي. -ممثالً عن الو ازرة المسؤولة عن األمن.

 ممثالً عن الو ازرة المختصة باالقتصاد والمالية. -ممثالً عن و ازرة الدفاع.
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-

ممثمين عن كل حزب أو تجمع سياسي ممثالً في المجمس التشريعي بنائب عمى
األقل ،أو يكون قد فاز في واحدة ،عمى األقل ،من العمميات االنتخابية عمى

الحي.
مستوى المحميات أو المجمس اإلقميمي أو المجمس العام أو
ّ

تصدر ق اررات المجنة االنتخابية المستقمة بعد مداوالت بين أعضائيا.
عالوة عمى ىذه اآلليات الدستورية ،تزودت دولة كوت ديفوار بآليات غير

دستورية تتعمق بممارسة حقوق اإلنسان.
 .1األجيزة القضائية
عمى غرار الوضع بالنسبة لألجيزة السياسية ،يوجد جيازان قضائيان يتصالن
بممارسة حقوق اإلنسان منصوص عمييما في الدستور؛
 1.1السمطة القضائية
إن السمطة القضائية موضوع الباب الثامن من الدستور ،تعد بمثابة السمطة
الثالثة وفقاً لنص الدستور .وىي سمطة مستقمة عن السمطتين التنفيذية والتشريعية ويتولى
تنفيذ مياميا قضاة ال يخضعون ،في ممارستيم لوظائفيم ،إال لسمطة القانون.

والسمطة القضائية التي تعتبر حارسة الحريات الفردية تتمفصل حول ىيئات
قضائية (المحاكم العميا ،محاكم االستئناف ،ومحاكم الدرجة األولى) والمجمس األعمى
لمقضاء .ورئيس الجميورية ىو المسؤول عن تنفيذ الق اررات الصادرة عن ىياكميا عمى
عكس ما ىو قائم بالنسبة لممجمس الدستوري.
 1.1المجمس الدستوري
يشغل المجمس الدستوري الجزء األساسي من الباب السابع في الدستور ،وىو
بمثابة القاضي الذي يفصل في دستورية القوانين والجياز المنظم لتسيير وتشغيل
السمطات العامة .وبصفتو تمك ،يسير عمى توافق القوانين مع الدستور ،ال سيما فيما
يتعمق باحترام الحقوق والحريات المنصوص عمييا في الباب األول من الدستور .كما
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يختص المجمس الدستوري بمراقبة شرعية وسالمة التعبير الشعبي من خالل االنتخابات
الرئاسية والتشريعية واالستفتاء.
واإلحالة إلى المجمس الدستوري لمطعن في دستورية القوانين متاحة لرئيس
الجميورية ورئيس الجمعية الوطنية وكل ىيئة برلمانية وعشر أعضاء من الجمعية
الوطنية .كما أن المجوء إلى المجمس الدستوري متاح لمنظمات الدفاع عن حقوق
اإلنسان بخصوص أي نص يمثل مساساً لمحريات العامة .أضف إلى ذلك ،يجوز لكل
صاحب شكوى إثارة الطابع االستثنائي لعدم دستورية أحد القوانين أمام أي ىيئة قضائية

(المادة  96من الدستور).
ق اررات المجمس الدستوري غير قابمة لمطعن وىي تفرض عمى السمطات العامة
وعمى أي سمطة إدارية أو قضائية أو عسكرية وعمى كل شخص مادي أو اعتباري.
ثانياً .اآلليات غير الدستورية

يقصد ىنا باآلليات غير الدستورية ،اليياكل التي أنشئت بغرض تشجيع ممارسة

حقوق اإلنسان ،وال تنظميا أحكام دستورية .وىذه اآلليات تشمل ،في آن واحد ،السمطات
اإلدارية المستقمة والمبادرات الخاصة.
 .1السمطات اإلدارية المستقمة
السمطات اإلدارية المستقمة ىي عبارة عن مؤسسات دولة تختص بالقيام ،باسميا،
بضمان تنظيم القطاعات ذات األىمية األساسية وترغب الدولة في تفادي التدخل
فييا مباشرة .وتعد السمطات اإلدارية المستقمة فئة قانونية جديدة إذ أنيا ،عمى عكس
التقميد اإلداري ال تخضع لمسمطة اليياريركية ألي و ازرة .وعالوة عمى السمطتين
المنصوص عمييما في الدستور ،توجد ثالث ( )3سمطات ينص عمييا وينظميا
القانون ،وىي:
-

المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار.

-

المجمس الوطني لمصحافة.
9

-

الييئة العميا لالتصاالت السمعية والمرئية.

 1.1المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار
تعد المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار جيا اًز استشارياً يمارس

وظائف تشاورية واستشارية إلى جانب ميام التقييم وصياغة المقترحات في مجال حماية
وتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنيا.
وبيذه الصفة ،تجري المجنة تحقيقات غير قضائية كما تجري كافة التحقيقات
بخصوص الشكاوى واالستنكارات التي تحال إلييا .وىي تعد تقري اًر تضمنو ما تقترحو

عمى الحكومة من إجراءات واجبة التنفيذ.

كما يجوز ليا استجواب أي سمطة أو جية تممك سمطة عقابية بشأن انتياكات
حقوق اإلنسان في المجاالت التي تعنييا واقتراح إجراءات تضع نياية ليذه االنتياكات.
وفي استطاعتيا أيضاً زيارة منشآت السجون وكافة أماكن االعتقال بعد الحصول

عمى تصريح من مدعي الجميورية المختص الذي يكون في مقدوره تقديم المساعدة في
ىذا الصدد.
وتشمل اختصاصات المجنة دراسة كافة المسائل المتعمقة بحماية حقوق اإلنسان.

وىي تحيط رئيس الجميورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجمس الدستوري
ووسيط الجميورية ورئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي ورئيس الوزراء والجمعية
الوطنية والوزير المختص بحقوق اإلنسان والحكومة بأكمميا بأنشطتيا وتتقدم بمقترحات
تيدف إلى تنفيذ الدولة لق اررات أجيزة ومؤسسات منظمة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي
وكافة المنظمات الدولية األخرى العاممة في مجال حقوق اإلنسان.
وترفع المجنة إلى السمطات المذكورة أعاله تقري اًر سنوي ًا عن أوضاع حقوق

اإلنسان في كوت ديفوار تتولى نشره بمعرفتيا.

كما تبدى المجنة بصفة استشارية وجيات نظرىا إلى الحكومة والبرلمان وكافة
مؤسسات الدولة األخرى فيما يتعمق بعموم المسائل المتصمة بحماية حقوق اإلنسان.
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وتشارك المجنة في إعداد التقارير التي تنص عمييا الصكوك القانونية الدولية
التي تكون كوت ديفوار طرفاً فييا .وىي تعد في إطار ميمتيا ،بالتعاون مع المؤسسات

والمنظمات الوطنية والدولية العاممة في مجال حقوق اإلنسان ،تقارير وفقاً لمسياسة التي

تحددىا الحكومة.

وتتكون المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار من أعضاء ليم أصوات
استشارية وأعضاء ليم أصوات نقاشية؟
األعضاء اصحاب األصوات النقاشية ىم:
 أربعة ممثمين عن الجمعية الوطنية. ممثالن عن المجمس االقتصادي واالجتماعي. ممثالن عن وسيط الجميورية. ممثالن عن المجمس األعمى لمقضاء. ممثالن عن نقابة المحامين. ممثل عن النقابة المركزية. أربعة اشخاص مشيود ليم بالكفاءة في مجال حقوق اإلنسان ،من بينيم سيدة،عمى األقل.
 ثالثة ممثمين عن األوساط الدينية. ثالثة ممثمين عن الوسط الفالحي ،من بينيم إمرأة ،عمى األقل. ممثل عن كل طرف من الموقعين عمى اتفاق ليناس-ماركوسيس.أما فيما يتعمق باألعضاء أصحاب األصوات االستشارية ،فأنيم يمثمون الو ازرات
المعنية.
ويكون المجوء إلى المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان متاحاً لكل شخص مادي أو

اعتباري مقيم في كوت ديفوار ولو مصمحة في التصرف حالة انتياك حقوق اإلنسان.
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كما يجوز ليا أن تتولى قضية من تمقاء نفسيا في كل حالة تنطوي عمى انتياك لحقوق
اإلنسان ارتكب في كوت ديفوار.
 1.1المجمس الوطني لمصحافة
المجمس الوطني لمصحافة ىو عبارة عن سمطة إدارية مستقمة تختص بالسير
عمى احترام المؤسسات الصحفية والصحفيين لاللتزامات المنصوص عمييا في القانون
الخاص بالنظام القانوني لمصحافة.
ويتمتع المجمس بسمطة تأديبية يمارسيا داخل مينة الصحفيين والمينيين في
مجال الصحافة .في ىذا الصدد ،يسير المجمس عمى احترام القواعد الخاصة بإنشاء
المؤسسة الصحفية وممكيتيا ومواردىا وكذلك بتعدديتيا .يتكون المجمس الوطني
لمصحافة من أحد عشر عضواً ىم:

 ميني من االتصاالت يعينو رئيس الجميورية ،رئيساً؛ -ممثل عن الو ازرة المختصة باالتصاالت؛

 قاض يعين من قبل المجمس األعمى لمقضاة؛ اثنين من الصحفيين المينيين يتم تعيينيما بواسطة المنظمات المينيةلمصحيفيين؛
 ممثل عن مديري النشر؛ ممثل عن شكات توزيع الصحف؛ ممثل عن المجتمع المدني تعينو منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان؛ ممثل عن العاممين في المطابع؛ ممثل عن اتحادات المستيمكين.يجوز لكل شخص معني وفي أي وقت المجوء إلى المجمس الوطني لمصحافة.
كما يجوز لممجمس نظر مسألة من تمقاء نفسو .ويجوز نشر ق ارراتو بأي وسيمة مناسبة.
يعد المجمس كل ثالثة أشير تقري اًر عن تطبيق قانون الصحافة يتم رفعو إلى:
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 رئيس الجميورية. رئيس الجمعية الوطنية. رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي. رئيس الوزراء. الوزير المختص باالتصاالت. الوزير المختص باالقتصاد والمالية. وزير العدل. 1.1الييئة العميا لالتصاالت السمعية والمرئية
أنشئت الييئة العميا لالتصاالت السمعية والمرئية لكي تحل محل المجمس الوطني
لالتصاالت السمعية والمرئية ،وىي سمطة إدارية مستقمة لتنظيم االتصاالت المرئية
والسمعية تتمثل ميمتو في ضمان حرية وحماية االتصاالت السمعية والمرئية والسير
عمى احترام األخالق واألدبيات في مجال المعمومات مع ضمان الوصول إلييا
ومعالجتيا عمى نحو متساو بين مؤسسات الجميورية واألحزاب السياسية والجمعيات
واالتحادات والمواطنين في األجيزة الرسمية لممعمومات واالتصاالت وتشجيع وضمان
التعددية في مجال السمعيات والمرئيات.
كما تختص الييئة بضمان المساواة في الوصول إلى المعمومات ومعالجتيا،
الري ،خاصة خالل فترات االنتخابات .وتضم الييئة اثنى
والتعبير التعددي لتيارات أ
عشر ( )12عضوا:
 ميني من االتصاالت يعينو رئيس الجميورية. شخص يعينو رئيس الجمعية الوطنية ممثالً عن الو ازرة المختصة باالتصاالت؛ شخص يعينو رئيس المجمس االقتصادي واالجتماعي. قاض يعينو المجمس األعمى لمقضاة. شخص يعينو وزير االتصاالت.13

 شخص يعينو وزير االقتصاد والمالية. شخص يعينو وزير الثقافة. شخص يعينو الوزير المختص بالبريد وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. شخص تعينو منظمات حقوق اإلنسان.-

ثالثة ممثمين عن الييئات المينية لالتصاالت المرئية والسمعية ،أحدىم صحفي
ميني في المجال السمعي والمرئي والثاني ميندس وسائل إعالم والثالث ميني
إنتاج.
ويعين ىؤالء األعضاء لمدة ست سنوات غير قابمة لمتجديد ،وال يجوز عزليم.
إلى جانب ىذه السمطات اإلدارية المستقمة ،توجد آليات غير دستورية أخرى

تعمل في مجال حقوق اإلنسان وتنبثق عن مبادرات خاصة.
 .1المبادرات الخاصة
يقصد بالمبادرات الخاصة تمك النابعة عن المواطنين والتي تيدف إلى إرساء
أطر لممارسة حقوقيا .وتتمحور ىذه األطر حول األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع
المدني.
 1.1األحزاب السياسية
تنص المادة  13من الدستور عمى أن األحزاب السياسية يتم تأسيسيا وتمارس
أنشطتيا بحرية شريطة احترميا لقوانين الجميورية ومبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
وتتساوى األحزاب وتخضع جميعيا لنفس االلتزامات.
وفقاً لممادة األولى من القانون رقم  668-93الصادر في  9أغسطس ،1993

يكون الحزب السياسي بمثابة جمعية تضم أشخاص ماديين يعتنقون نفس المثل العميا
السياسية ويتعيدون بالعمل معاً عمى إنجاحيا وتغميبيا من أجل تنفيذ برنامج والوصول

إلى الحكم وممارستو وفقاً لممبادئ الديمقراطية التي يحددىا الدستور.
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تنشأ الكيانات ذات الشخصية االعتبارية بحرية ،إال أنو يجب أال تنتمي لجنس أو
عرق أو لنوع اجتماعي أو ديانة أو طائفة أو لغة أو مينة أو إلى أحد أقاليم البالد.
يجوز لكل مواطن االنضمام إلى عضوية حزب سياسي وفق اختياره .ويشترط في
مؤسسي وزعماء األحزاب السياسية أن يكونوا من جنسية ايفوارية وأن يكونوا متمتعين
بحقوقيم المدنية والسياسية.
 1.1منظمات المجتمع المدني
تتعدد وتتنوع منظمات المجتمع المدني ،إال أن الخاصية الرئيسية التي تتصف
بيا ىي أنو يحكميا القانون رقم  315-60الصادر في  21سبتمبر  1960الخاص
بالجمعيات.
ينص ىذا القانون في المادة  2عمى أن الجمعيات تنشأ بحرية دون تصريح
مسبق .بيد ،أن إنشاءىا يجب أن يرتكز عمى سبب أو أن يكون من أجل غرض مشروع
ال يتعارض مع القوانين والعادات الحسنة وأال يسبب ضر اًر لممصمحة العامة لمبالد.

ومثميا مثل األحزاب السياسية ،تعد ىذه الجمعيات بمثابة أشخاص اعتبارية

لمقانون الخاص تتنوع وتتعدد أغراضيا ومقاصدىا .وحرية االنضمام إألى ىذه الجمعيات
مكفولة لكل مواطن.
الفصل الثاني
اإلطار القانوني
يتكون اإلطار القانوني الذي تمارس داخمو حقوق اإلنسان في كوت ديفوار من
الدستور والمعاىدات الدولية والقوانين.
أوالً .الدستور

15

يكرس الدستور اإليفواري الصادر في أول أغسطس  ،2000إلى جانب الفقرتين
 6و 7من ديباجتو ،أحكامو الـ  22األولى لمحقوق والحريات .وتشكل ىذه المواد مع
المواد الـ  6المخصصة لمواجبات الباب األول ليذا الدستور.
وىي ترسي كمبادئ دستورية مجموع الحقوق والحريات المعمنة فيو والتي ىي
أيضاً في معظميا مضمنة في المعاىدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والتي تعد

كوت ديفوار طرفاً فييا.

ثانياً .المعاىدات الدولية

وفقاً لممادة  87من الدستور ،تكون لممعاىدات واالتفاقية المصدق عمييا بانتظام،

بمجرد نشرىا ،سمطة تعمو عمى سمطة القوانين ،مع مراعاة بالنسبة لكل معاىدة أو اتفاق
أن يتم تطبيقيا من قبل الطرف اآلخر.
وتعد كوت ديفوار طرفاً في  56صكاً قانونياً دولياً خاصة بحقوق اإلنسان.

وتشكل ىذه الصكوك مع الدستور والقوانين الجزء األساسي من المنظومة القانونية
لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار.
والواقع أن إلقاء نظرة عمى ىذه الصكوك القانونية الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان والتي صادقت عمييا كوت ديفوار يتيح لنا إمكانية قياس مدى النزعة الطوعية
في ىذا البمد وشغفو بحماية حقوق اإلنسان؛ إذ لدينا من ىذه الصكوك:
 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام .1948
 .2الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عام  ،1981وتم التصديق
عميو في  6يناير .1991

 .3الميثاق الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ،وقد تم التصديق عميو في  16مارس
.1991
 .4الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تم التصديق
عميو في  16مارس .1991
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 .5البروتوكول االختياري لمميثاق الدولي الخاص باحقوق المدنية والسياسية ،تم
التصديق عميو في  5مارس .1997

 .6اتقاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )100بشأن مساواة العمال والعامالت في
األجر عن عمل ذي قيمة متساوية ،تم التصديق عمييا في  5مايو .1961
 .7اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )111بشأن التمييز في االستخدام والمينة
الصادرة في  25يونيو  ،1958تم المصادقة عمييا في  5مايو .1961
 .8االتفاقية الدولية بشأن القضاء عمى كافة أشكال التمييز العنصري ،تم المصادقة
عمييا في  4يناير .1971

 .9االتفاقية حول القضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،تم التصديق غمييا
في  18ديسمبر .1995

 .10اتفاقية اليونسكو المناىضة لمتمييز في مجال التعميم ،تم المصادقة عمييا في 7
أكتوبر 1998.
 .11اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )105الخاصة بإلغاء العمل الجبري الصادرة
في  25يونيو  ،1957وقد تم التصديق عمييا في  11نوفمبر .1961
 .12اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )29المتعمقة بالعمل الجبري أو اإللزامي
الصادرة في  28يونيو  ،1930وقد تم التصديق عمييا في  11نوفمبر

.1961

 .13االتفاقية الخاص بالرق ،تم التصديق عمييا في  8ديسمبر 1961.
 .14االتفاقية اإلضافية الخاصة بإلغاء الرق،وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات
المماثمة الصادرة في  7سبتمبر  ،1956تم التصديق عمييا في  11ديسمبر

1971.

 .15البروتوكول المضمن قانون مواطنة المجتمع ،تم التصديق عمييا في  14يوليو
1987.
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 .16اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو الميينة ،تم التصديق عمييا في  18ديسمبر .1995
 .17اتفاقية منع وردع جرائم اإلبادة ،تم التصديق عمييا في  11ديسمبر 1995.

 .18اتفاقية حظر االتجار في األشخاص واستغالل دعارة الغير ،تم التصديق عمييا
في  1نوفمبر .1999
 .19االتفاقية العامة الصادرة في  28يوليو  1951والخاصة بوضع الالجئين ،تم
التصديق عمييا في  8ديسمبر 1961.
 .20البروتوكول الخاص بوضع الالجئين ،تم التصديق عميو في  16فبراير .1971
 .21االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ،تم التصديق عمييا في  4فبراير 1991.

 .22اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال
واإلجراءات الفورية لمقضاء عمييا ،تم التصديق عمييا في  7فبراير 1111.
 .23الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو ،تم التصديق عميو في  17فبراير
.1114
 .24االتفاقية بشأن الحقوق السياسية لممرأة ،تم التصديق عمييا في  18ديسمبر
1995.

 .25اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج ،تم
التصديق عمييا في  18ديسمبر 1995.

 .26االتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ،اعتمدت في  29يناير  1957في
نيويورك ،تم التصديق عمييا في  1نوفمبر 1999.
 .27البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن ببيع األطفال واستغالليم في
الدعارة والصور الخميعة ،تم التصديق عميو في  19سبتمبر .1111
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 .28اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم )11بشأن حق العمال الزراعيين في تكوين
جمعيات وائتالفات الصادرة عام  ،1921تم التصديق عمييا في  21نوفمبر
.1960
 .29اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )19بشأن المساواة في المعاممة بين العمال
والوطنيين في إطار التعويض عن حوادث العمل الصادرة عام  ،1925تم

التصديق عمييا في  5مايو .1961

 .30اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )98بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم
والمفاوضة الجماعية الصادرة في أول يوليو  19495مايو 1961
 .31اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )87بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم
الصادرة في  9يوليو  ،1948تم التصديق عمييا في  11نوفمبر .1961
 .32اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )95بشأن حماية األجور الصادرة عام
 ،1949تم التصديق عمييا في 11نوفمبر .1961

 .33اتفاقية منظمة العمل الدولية ( )135بشأن توفير الحماية والتسييالت لمعاممين
في المؤسسات الصادرة عام  ،1971تم التصديق عمييا في 11فبراير 1971.
 .34اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )81بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة،
تم التصديق عمييا في  5يونيو .1987
 .35اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )159بشأن التأىيل المينى والعمالة
(المعوقون) الصادرة في  20يونيو  ،1983تم التصديق عمييا في  8مايو
.1999
 .36اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )138بشأن الحد األدنى لسن االستخدام
الصادرة في  26يونيو  ،1973تم التصديق عمييا في  7فبراير .1111
 .37اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ،تم التصديق
عمييا في  18ديسمبر 1961.
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 .38اتفاقية جنيق بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات
المسمحة في البحار ،تم التصديق عمييا في  18ديسمبر 1961.
 .39اتفاقية جنيف بشأن معاممة أسرى الحرب ،تم التصديق عمييا في  18ديسمبر
.1961

 .40اتفاقية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسمحة في الميدان،
جنيف 27 ،يوليو  ،1929تم التصديق عمييا في  18ديسمبر .1961
 .41البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف في  12أغسطس  1949بشأن حماية
ضحايا النزاعات المسمحة الدولية (البروتوكول  ، )1تم التصديق عميو في 11

سبتمبر 1989.

 .42البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف في  12أغسطس  1949بشأن حماية
ضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية (البروتوكول  ، )2تم التصديق عمييا
في 11سبتمبر 1989.
 .43امنظمة األفريقية لمممكية الفكرية ،تم التصديق عمييا في 14مايو 1961.

 . 44اتفاقية بشأن حماية التراث العالمي ،الثقافي والطبيعي ،تم التصديق عمييا في
 15نوفمبر 1981.
 . 45االتفاقية بشأن حماية المنتجات الثقافية حالة النزاع المسمح مع تسوية تنفيذ
اتفاقية  ،1948تم التصديق عمييا في  14يناير .1981

 .46اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذىا لحظر ومنع استيراد وتصدير
ونقل ممكية الممتمكات الثقافية بطرق غير مشروعة ،تم التصديق عمييا في 16
ديسمبر .1989
 .47البروتوكول الخاص بالمجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب المؤسس لممحكمة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،تم التصديق عميو في  6يناير .1991
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 .48البروتوكول الخاص بمحكمة العدل لممجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،تم
التصديق عميو في  15يوايو 1996.

المعدلة لممجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،تم التصديق عمييا
 .49المعاىدة
ّ
في  15يوليو 1996.

 .50بروتوكول اليونسكو المنشئ لمجنة المصالحة والمساعي الحميدة المختص
بالبحث عن تسوية لمخالفات التي قد تنشأ بين الدول األطراف في االتفاقية
بخصوص مناىضة التمييز في مجال التعميم والموقع عميو في  10ديسمبر
 ،1962تم التصديق عمييا في  8مايو 1999.

 .51اتفاقية بال ،تم التصديق عمييا في  9يونيو 1994.
 .52االتفاقية الدولية ضد احتجاز الرىائن ،تم التصديق عمييا في  11أغسطس
1989.
 .53االتفاقية بشأن حظر استخدام وتخزين وانتاج وتطوير ونقل األلغام المضادة
لألفراد ،تم التصديق عمييا في  11يونيو 1111.

 .54اتفاقية منع وقمع الجرائم الموجية ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية ،بما
في ذلك المبعوثين الدبموماسيين ،تم التصديق عمييا في  11مارس .1111
 .55بروتوكول حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة والمواد الجرثومية في الحرب،
تم التصديق عمييا في  17يوليو .1971

 . 56اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن الجوانب الخاصة بمشاكل الالجئين ،تم
التصديق عمييا في  16فبراير .1998
ثالثاً .القوانين

تم اعتماد العديد من القوانين بغية تعزيز وتوضيح األحكام القانونية الخاصة

بحقوق اإلنسان .وىي تتصل أساساً باألسرة والمرأة والطفولة والمعوقين والفئات المحمية
األخرى.
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الجزء الثاني

التدابير الوطنية لتطبيق الميثاق

األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
الفصل األول

الحقوق المدنية والسياسية
أوالً .المساواة أمام القانون (المادة )1

ينص القانون  513-2000الصادر في أول اغسطس  2000والمضمن دستور

كوت ديفوار في الفقرة  2من المادة  2عمى "أن جميع األشخاص يولدون أح ار اًر

ومتساوين أمام القانون".

وفي ضوء ىذا النص الدستوري ،يجوز لنا تأكيد أنو في كوت ديفوار ال توجد
أمام القانون إجراءات تمييزية ،من أي نوع ،بين األشخاص .ومن ثم ،تكون المساواة بين
الجميع امام القانون مكفولة.
وال تخالف ممارسات الييئات القضائية ىذا المبدأ.
ثانيا .حماية الحق في الحياة (المادة )4

وفقاً لمفقرة  1من المادة  2من الدستور اإليفواري" :يكون لإلنسان قدسيتو".

وتنص الفقرة  2عمى " :أن األشخاص يتمتعون بالحقوق غير القابمة لمتصرف فييا وىي
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حق الحياة ."....أما الفقرة  4فإنيا تنص عمى" :كل عقوبة تسعى إلى الحرمان من
الحياة ىي محظورة" .وبذلك تندرك كوت ديفوار في قائمة الدولة التي ألغت عقوبة
اإلعدام.
وعالوة عمى إلغاء عقوبة اإلعدام ،يحمي الدستور اإليفواري المواطن ضد
التعذيب البدني والمعنوي والعقوبات األخرى والمعاممة القاسية الالإنسانية والميينة.
والواقع أنو وفقاً لممادة  3من الدستور "تحظر وتخضع لعقوبات القانون ممارسات الرق

والعمل الجبري أو اإللزامي والمعاممة الالإنسانية والقاسية والميينة والتعذيب البدني

والمعنوي وممارسات العنف الجسماني والبتر وكافة أشكال تحقير واذالل اإلنسان".
بيد ،أنو خالل العقد المنصرم ،رصدت حاالت تعذيب ومعاممة قاسية الإنسانية
وميينة في أنحاء عدة من األراضي الوطنية ،دون أن تتمكن الدولة ،المفككة جزئياً ،من
التزود بالوسائل المؤسسية والموجيستية التي تسمح ليا بإصدار األمر بوقف ىذه

الممارسات أو منع عودة ظيورىا.
وبالتالي فإن حق الحياة الذي يكرسو الدستور يعد ،تحديداً" ،حقاً أعمى ال يسمح

بأي خرق لو" .ولقد روعي ىذا الحق نسبياً حتى نياية عام  1999إال أنو تعرض لمعديد
من االنتياكات خالل العقد  ،2010 – 2000ال سيمأ خالل األزمات العسكرية

والسياسية التي عاصرت عام  2002وحقبة ما بعد االنتخابات في .2010
والحكومة اإليفوارية التي تتمسك بالحقوق األساسية ،ومنيا حق الحياة ،أعمنت
أسفيا إزاء ىذه الممارسات واالنتياكات واتخذت إجراءات وتدابير تيدف إلى معاقبة
مرتكبييا وتصحيح األضرار التي نجمت عنيا .في ىذا الصدد ،وقعت الحكومة اتفاق
تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في  28يونيو .2011
ثالثاً .حظر االتجار في الرقيق (المادة )5

وفقاً ألحكام المادة  3من الدستور ،يكون الرق عمالً محظو اًر يعاقب عميو

القانون .ومن ثم ،تجدر اإلشارة إلى أن الرق ال وجود لو في كوت ديفوار وأن الحكومة
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تتصدى بقوة وحزم لكافة الممارسات المماثمة لو مثل العنصرية واالستغالل الجنسي
واالتجار في الرقيق واستغالل األطفال وتشغيميم.
في ىذا الصدد ،صدر المرسوم رقم  366 -2011في  3نوفمبر  2011بإنشاء
لجنة وطنية لإلشراف عمى أعمال مناىضة االتجار في الرقيق واستغالل األطفال
وتشغيميم .وقد جاء ىذا المرسوم تالياً لممرسوم رقم  365-2011الصادر في  3نوفمبر
 2011بإنشاء لجنة و ازرية لمناىضة االتجار في الرقيق واستغالل األطفال وتشغيميم ،
تتمثل ميمتيا في تقييم ومتابعة أعمال الحكومة في مجال مكافحة االتجار في الرقيق
واستغالل األطفال وتشغيميم.
في ىذا الخصوص ،تختص المجنة بمتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة في
إطار مكافحة االتجار في الرقيق واستغالل األطفال وتشغيميم وبدء أعمال لمنع ىذه
الممارسات والتقدم بمقترحات إلى الحكومة بغية القضاء عمى ظاىرة تشغيل األطفال،
واقتراح أيضاً إجراءات لمتكفل باألطفال ضحايا أقسى أشكال العمل واإلسيام في إلحاق
األطفال العاممين بالمدارس والتعميم الميني .وتضم المجنة منظمات غير حكومية وطنية

ودولية تعمل في مجال حماية الطفولة.
والى جانب إنشاء ىذه األجيزة ،صادقت كوت ديفوار في أغسطس  2011عمى
البروتوكولين االختياريين حول حقوق الطفل ،يتعمق أحدىما ببيع األطفال ودعارة
األطفال واستغالليم في الصور المخمة ،واآلخر بشأن توريط األطفال في النزاعات
المسمحة.
أضف إلى ذلك ،أنو في أبريل  2009أصدر رئيس الجميورية قانون أغسطس
 2008حول قمع العنصرية ونزعة كره األجانب والقبمية والتمييز العنصري والدين،
تطبيقاً إلحدى التوصيات التي قدميا المقرر الخاص بشأن حرية الرأي والتعبير خالل
زيارتو عام .2004
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وقد أحصى قرار صارد عن وزير العمل بعض األعمال الخطيرة التي يجب
إستبعاد األطفال منيا.
رابعاً .الحق في الحرية واألمن الشخصي

يترجم حق الشخص في الحرية وفي أمنو الشخصي في حظر التوقيف التعسفي

ومعاممة المعتقمين.
 .1حظر التوقيف التعسفي
وفقاً ألحكام المادة  22من الدستور ،ال يجوز ممارسة االعتقال النعسفي ضد أي

شخص .وتدعم ىذا النص الدستوري أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الخاصة بالمراقبة
المحكمة والحبس االحتياطي حيث أنيا تقيد ىذين اإلجرائين بميل محددة.
بيد ،أنو نظ اًر لألزمة التي تحاول كوت ديفوار الخروج منيا تدريجياً ،تعرض ىذا

المبدأ لمعديد من االنتياكات شجع عمييا الخمل الذي أصاب وحدات الشرطة القضائية
وانييار سمطة الدولة.
واليوم ،بفضل إعادة نشر اإلدارة في كافة أنحاء األراضي الوطنية واستعادة
وحدات الشرطة القضائية لمستوى أفضل من السيطرة ،عاد ىذا المبدأ يمثل القاعدة
وانتياكو ىو االستثناء.
 .1معاممة المعتقمين

يستمزم احترام كرامة السجناء وحقوقيم اإلنسانية أن توفر الدولة كما ىائالً من

الوسائل البشرية والمادية والمالية إلى جانب بنية تحتية مالئمة لالستضافة .وحالياً،

تجابو كوت ديفوار مشكمة عدم كفاية منشآت السجون وضيق القدرات وتدني مستوى

السجون الحالية.
وىكذا ،نجد أنو في مركز االعتقال واإلصالح بأبيدجان ،وىو يعد السجن
الرئيسي في كوت ديفوار ،بمغ عدد السجناء  5286شخصاً في  31يناير  2011بينما

صمم ىذا السجن الستيعاب  1500سجين فقط.
25

ومن أجل مواجية ىذا الوضع المقمق ،تسعى الحكومة إلى بناء مركز اعتقال
جديد في أبيدجان الستقبال النساء واألحداث لعزليم عن المعتقمين الكبار والخطرين.
ولكن قبل ذلك ،وبمناسبة األزمة التي أعقبت االنتخابات وىروب
السجناء،استثمرت الحكومة مبمغ  2مميار لتجديد سجن ابيدجان الرئيسي بحيث يستوفي
المعايير الدولية .وفي  30أبريل  ،2012ضم ىذا السجن  2102معتقالً.

عدلت الحكومة قانون اإلجراءات الجنئية ،ال سيما أحكامو
ومن جية أخرىّ ،
الخاصة بالتصالح في المجال الجنائي والمخالفات ،من جية ،والحبس االحتياطي ،من

جية أخرى .واإلجراءات الجديدة التي تم إرساؤىا تسمح بتفادي الحبس االحتياطي
لممجرمين المبتدئين وخفض مدد ىذا الحبس االحتياطي ،بما سيسيم في التخفيف من
ازدحام السجون بالنزالء.
وعمى أي األحوال ،فأنو إدراكاً لممخاطر االجتماعية المرتبطة بالظروف المعيشية

في السجون اإليفوارية ،كرست الحكومة ،بفضل المساعدة التي وفرىا شركاؤىا الدوليون،
استثمارات ضخمة لتحسين ىذه الظروف المعيشية في السجون .وفي ىذا الصدد ،فأنو

من بين الـ  32مركز اعتقال واصالح الموجودين في كوت ديفوار تم تجديد  18مرك اًز

خالل السنوات األخيرة.

كما أن تعيين عدد إضافي من العاممين في السجون سمح بتحسين عدد
المشرفين عمى السجناء بمعدل مشرف عمى كل  14سجيناً.

وخالل الفترة نفسيا ،كان من شأن زيادة االعتمادات الغذائية المخصصة لمراكز

االعتقال واإلصالحيات أن سمحت بزيادة المخصصات الغذائية لكل سجين والتي بمغت
قيمتيا اليوم  314فرنك أفريقي مقابل  80فرنك أفريقي قبل خمس سنوات .والواقع أن
ىذه الجيود ساعدت عمى خفض معدالت الوفيات بين نزالء ىذه السجون.
وشاغل الحكومة حالياً ىو تحقيق المزيد من التحسن لظروف االعتقال والمعيشة

في سجون كوت ديفوار.
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خامساً .حق المجوء إلى العدالة (المادة )7

يقصد بحق المجوء إلى العدالة حق الوصول الحر والمتساوي لمعدالة وضمان

دعوى عادلة.
 .1الحق في وصول حر ومتساوى إلى العدالة

فيما يتعمق بحق الوصول الحر والمتساوي إلى العدالة ،فأنو منصوص عميو في

المادة  20من الدستور .وفي كوت ديفوار يثير الوصول إلى العدالة شاغالً مزدوجاً:

الوصول من وجية النظر الجغرافية ،أي بالنظر إلى المسافات التي تفصل بين

التقاضين والمحاكم ،والوصول من وجية نظر تكمفة التقاضي؛
فيما يخص النقطة األولى ،فإن الحكومة اإليفوارية حريصة عمى تقميص المسافة
بين المتقاضين وى يئات العدالة وىو ما دفعيا إلى وضع برنامج بشأن إنشاء محاكم
جديدة .وحالياً توجد  25شعبة محاكم وظيفية 8 ،محاكم ابتدائية و 3محاكم استئناف
ومحكمة عميا.

بيد ،أنو إدراكاً منيا لضرورة تحسين فعالية نظاميا القضائي ،نفذت الحكومة

اإليفوارية العديد من اإلجراءات واألعمال لتعزيز قدرات الفاعمين في مجال العدالة وىي
ترحب بكل شكل من أشكال التعاون والدعم من قبل المجتمع الدولي من شأنو أن يسيم
في تنويع وتعظيم ىذه اإلجراءات بغية زيادة التأثير.
أما فيما يتعمق بالنقطة الثانية ،فإن األشخاص المعوزين في استطاعتيم االستفادة
من المساعدة القضائية ومجانية رسوم اإلجراءات بعد أن يتم فحص ممفاتيم.
 .1ضمان دعوى عادلة

فيما يتعمق بضمانات الدعوى العادلة ،فإن تشمل ضمانات عامة وضمانات

خاصة.
الضمانات العامة ترتبط باستقالل وحياد العدالة؛ أوالً ،ىناك االستقالل الذي يعد

ركيزة دولة القانون وىو يكفل حق المتقاضين في رفع دعوى عادلة .وىذا المبدأ يكرسو
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دستور  2000في المادتين  101و 103المتين تنصان عمى التوالي عمى أن "السمطة
القضائية مستقمة عن السمطة التنفيذية والسمطة التشعريعية" (المادة  )101وأن "القضاة
ال يخضعون في ممارستيم لوظائفيم إال لسمطة القانون" (المادة .)103
وثاني ًا ،ىناك الحياد الذي تكفمو آليات قانونية يتم توفيرىا لممتقاضين ،ال سيما

الرد والطعن (المواد من  637إلى  643من قانون اإلجراءات الجنائية والمادة  128وما
بعدىا من اصول المحاكمات التجارية واإلدارية) والتشكك المشروع (المادة  631أصول
المحاكمات الجنائية).
أما الضمانات الخاصة لحق الوصول إلى دعوى عادلة فأنيا ترتبط باحترام
حقوق الدفاع وافتراض البراءة .وينبع احترام حقوق الدفاع من الحق المعترف بو
لممتقاضي في المجوء إلى مساعدة محامي ومترجم ،خاصة منذ التحقيق األولي في
المجال الجنائي .وافتراض البراءة يكرس كمبدأ ال يجوز المساس بو وفق نص المادة 22
من دستور أول أغسطس .2000
سادساً .حرية المعتقد والعقيدة والممارسة الحرة لمدين (المادة )8

تكرس المادة  9من الدستور اإليفواري حرية الفكر والتعبير ،ال سيما حرية

المعتقد والرأي الديني أو الفمسفي.
وكوت ديفوار ىي دولة عممانية وتقمع المواد من  195إلى  201من القانون
الجنائي الممارسات التي تمثل مساساً بحرية الديانة .وحرصاً عمى التعبير الحر
والتعددي عن المعتقدات الدينية ،زودت و ازرة الداخمية بإدارة العبادات التي تم إنشاؤىا

بمرسوم صادر عن الحكومة.

أضف إلى ذلك ،أنو حرصاً عمى الترابط والتجانس

االجتماعي ،تقدم الحكومة مساعدة منتظمة لألشخاص الذين يؤدون فريضة الحج إلى
األماكن المقدسة.
سابعاً .حق كل شخص في الحصول عمى معمومات وفي التعبير عن آرائو ونشرىا

(المادة )9
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تكرس المادة  9من الدستور اإليفواري حق الوصول إلى المعمومات وحرية
التعبير والرأي لممواطنين .ويحكم وسائل اإلعالم في كوت ديفوار القانونان رقم -2004
 643الصادر في  14ديسمبر  1991الخاص بالنظام القانوني لمصحافة المكتوبة ورقم
 644-2004الصادر في  14ديسمبر  2004الخاص بالنظام القانوني لالتصاالت
السمعية والمرئية.
وتقترن وسائل اإلعالم ىذه بالتعددية والتنوع وعمى مدار الزمن سادت بل شكمت
حياة الجماىير اإليفوارية وأثرتيا بدرجة أو بأخرى .ومن وجية نظر قياداتيا وتصنيفيا
ندرك أنو عمى مستوى:
 .1الصحافة المكتوبة
خالل الفترة من  1960إلى  ،1990لم يكون موجوداً في كوت ديفوار سوى

صحيفتان يوميتان (فراترنيتيو ماتان وايفوار سوار) ومجمتان (فراترنيتيو ىبدو وايفوار

ديمانش) .وفي عام  ،2010سجل المجمس الوطني لمصحافة وجود تسعين ()90
صحيفة تتولى نشرىا بصفة منتظمة مؤسسات صحفية من إجمالي  207مطبوعة
يتم صدورىا بشكل قانوني ومسجمة في أضابيره.
 .1التميفزيون
تستحوذ عمى المجال السمعي المرئي قناتان عامتان ىما
إليهما القناة المشفرة

Canal + horizon

RTI 1 et RTI 2

وتضاف

التي تحظى اليوم باشتراكات محمية تشمل حوالي

 40000أسرة.
.1اإلذاعة

إلى جانب راديو كوت ديفوار وتردد  2وىما تتبعان الدولة ،أثري المشيد السمعي

المرئي اإليفواري بالعديد من المحطات اإلذاعية ،ويقصد بصفة خاصة:
 محطات إذاعية محمية (الجوار) (مرسوم  13سبتمبر  1995يحدد قواعد تشغيميا)،ويقدر عددىا بـ  50محطة.
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 محطات إذاعية تجارية ويصل عددىا إلى محطتين. محطات إذاعية أحنبية وعددىا  5محطات. محطات إذاعية طائفية وعددىا  10محطات.وتجدر اإلشارة إلى أن جميع ىذه المحطات تبث إنتاجيا وفق نظام تردد والوصول إلييا
متاح لمجميع.
 .4أجيزة التنظيم
من أجل التوصل إلى تنظيم أفضل ليذه التعددية لوسائل اإلعالم ،أنشأت كوت
ديفوار جاىزين ىما الييئة العميا لالتصاالت السمعية والمرئية والمجمس الوطني
لمصحافة .وا لى جانب ىذه األجيزة التنظيمية ،يوجد بالنسبة لمصحافة المكتوبة جياز
لمتنظيم الذاتي يسمى مرصد حرية الصحافة والقيم واألدبيات.
 .5انتياكات حرية التعبير والصحافة
في سياق ممارسة حرية التعبير والصحافة ،تم رصد سمسمة من االنتياكات .وقد
تواترت عمى مدى السنوات العشر الماضية واتخذت شكل حرائق في قاعات التحرير
وتدمير المواد الصحفية المتداولة في السوق وتعميق بث محطات إذاعية وقنوات
تميفزيونية ،خاصة الدولية منيا.
كما سادت ىذا العقد االعتداءات التي استيدفت عدداً من الصحفيين ،وقد بذلت

السمطات جيود كثيرة من أجل ضمان حرية الصحافة وجودتيا من خالل عدة أعمال
منيا تخصيص صندوق لمساندة ودعم الصحافة ومنح مزايا ضريبية ليذا القطاع وتمويل
تدريب الصحفيين.
ثامناً .حرية تكوين جمعيات وعقد اجتماعات والتظاىر (المادتان  11و)11

تكرس المادة  11من دستور  2000مبدأ حرية تكوين جمعيات وعقد اجتماعات

والتظاىر .وعالوة عمى ذلك ،تعد كوت ديفوار طرفاً في العديد من الصكوك الدولية التي
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تكفل ىذه الحريات .ويقصد بوجو خاص الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تؤكد كل ىذه األحكام رغبة البالد في اإلسيام بفعالية في إرساء الديمقراطية
بضمان حريات تكوين الجمعيات واالنضمام إلييا وحرية التظاىر .وىي تتفق بشأن
إمكانية البحث والحصول عمى العديد من المعمومات وتنظيم الصفوف وتعزيز المثل
العميا وحمايتيا باالشتراك مع أشخاص آخرين في إطار جمعيات واتحادت.
ولكن تج در اإلشارة إلى أنو عمى الرغم من ىذه المنظومة لصالح حرية االتحاد
والجمعيات واالجتماعات والتظاىر فإن األزمات التي شيدتيا كوت ديفوار أضرت بيذه
الحريات .والواقع أن اندالع الحرب في سبتمبر  2002أوجد مناخاً من عدم التسامح

والتشكك تجاه القيادات السياسية والمدافعين عن حقوق اإلنسان والنقابيين وقيادات

الحركات الطالبية الذين ال يندرجون في أورثوذوكسية الفكر السائد في المعسكرين
(الشمال والجنوب) .وعمى مستوى المجتمع المدني ،المظمات غير الحكومية العاممة في
مجال حقوق اإلنسان ىي التي تكبدت ثمناً باىظاً.

وقد دفعت االستدعاءات وأعمال التحرش والترويع والتيديدات البعض إلى

العيش لمدة طويمة في إطار السرية بينما اضطر البعض اآلخر إلى الرحيل من البالد
واختيار طريق المنفى.
وفيما يتعمق بأعضاء األحزاب السياسية ،سواء المتمردين سابقاً أو القوات

الحكومية ،فإن عدم التسامح تبارى مع العمف لقمع دميع الذين اتيموا أو اشتبو في
انتمائيم إلى المعسكر المضاد واعتبروا خونة .وفي الشمال مثل الغرب ،استيدف
التمردون سابقاً اشخاصاً كانوا نشطين كأعضاء في الجبية الشعبية اإليفوارية أو قريبين

منيا .يل أن مجرد االنتماء إلى الجنوب كان يجمب لمشخص اتيامات بالتجسس وخيمة
العواقب .ولقد فرت أعداد ىائمة من المواطنين من ويالت المتمردين والذين حضروا إلى

أبيدجان لكي يضخموا أعداد النازحين.
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وانطبق الشيء نفسو عمى رعايا الشمال الذين أطمق عمييم مسمى "ديوالس" وىم
موجودون في المنطقة التي تسيطر عمييا الحكومة وكذلك األحزاب السياسية المعارضة.
وعمى الرغم من أن التعددية السياسية قد كرسيا الدستور ،فإن اشخاصاً كثيرين (منتمين
أو مفترض أنيم منتمين إلى المعارضة السياسية) تعرضوا لالختطاف ومصادرة

ممتمكاتيم والتوقيف والمضايقات والتعذيب واالغتيال.
ولكن منذ انتياء األزمة تعمل الحكومة جاىدة عمى ضمان حرية االتحادات
والجمعيات واالجتماعات.
تاسعاً .حرية النتقال (المادة )11

حرية االنتقال مكفولة في كوت ديفوار ليس فقط بواسطة األحكام الدستورية ولكن

أيضاً بسمسمة من الوثائق الدولية التي تعد كوت ديفوار طرفاً فييا .ويقصد ىنا الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والميثاق الدولي لمحقوق المدنية والسياسية.

أ ضف إلى ذلك أن معاىدات المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ترسي مبدأ حرية انتقال السمع واألشخاص.
وحرية التنقل ىذه مرىونة بحيازة بعض الوثائق اإلدارية؛ وىي تتمثل في كوت
ديفوار في بطاقة إثبات اليوية لإليفواريين الذين يتنقمون داخل حدود البالد وجواز السفر
بالنسبة لمذين يتوجيون إلى خارج ىذه الحدود.
وفيما يتعمق باألجانب ،يجب التمييز بين رعايا الدول األعضاء في المجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد االقتصادي وغيرىم من األجانب .فبالنسبة لمفئة
األولى يجوز ليا التنقل داخل كوت ديفوار ببطاقة إثبات اليوية التي تحصل عمييا من
دوليا أو قنصمياتيا في كوت ديفوار .أما الفئة الثانية ،فيجب أن يكون في حوزتيا جواز
سفر واذا تجاوزت فترة إقامتيا الثالثة أشير فأنو يتعين عمييا في ىذه الحالة الحصول
عمى تصريح إقامة.
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وحتى عام  1990لم تكن حرية التنقل تواجو أي صعوبات أو عوائق خاصة.
ولكن ابتداء من ذلك العام ومع تطبيق نظام تصريح اإلقامة ،بدأت تظير العديد من
العقبات بسبب تعدد نقاط التحري من اليوية عمى محاور الطرق وما تولد عن ذلك من
تجاوزات ،خاصة جرائم المرتبط بإسم الشيرة والييئة.
ولقد تفاقم ىذا الوضع ابتداء من سبتمبر  2002بسبب الحرب التي نجم عنيا
تعاظم عدد الحواجز حتى وصل إلى  120حاج اًز في المسافة بين أبيدجان وبوجو ،وىي

مسافة تعادل  600كيمومت اًر.

ومع انتياء الحرب ،اتخذت السمطات إجراءات صارمة لتقميص عدد الحواجز

عمى الطرق إلى  33عمى امتداد األراضي الوطنية.
ومن أجل التصدي لمشكمة الحواجز غير القانونية وقطاع الطرق التي تعوق
حرية التنقل ،تم تنشيط الشرطة العسكرية ونفذ نظام خاص لمكافحة ىذه اآلفات.
عاش ارً .حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة )11

يطرح الدستور مبدأ يحق بموجبو لكل مواطن المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

وتتم ىذه المشاركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خالل ممثمين منتخبين.
والواقع أن ىذا المبدأ الخاص بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة ،وفقاً لممادتين

 13و 14من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يقر استثناءاً واحداً حالة ما غذا

حرم الشخص من حقوه المدنية والسياسية عمى إثر إدانة نيائية نتيجة ارتكاب جريمة أو

جنحة.
 _1الحق في االقتراع
وفقاً لممادة  33من الدستور اإليفواري ،يكون االقت ارع عاماً وح اًر ومتساوياً وسرياً.

الناخبون ىم ،وفقاً لمشروط التي يحددىا القانون ،جميع الوطنيين اإليفواريين من

الجنسين ممن ال تقل أعمارىم عمى  18سنة ويتمتعون بحقوقيم المدنية والسياسية.
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وبموجب األحكام الدستورية ،يشارك الشعب في اتخاذ الق اررات التي تمس حياة
األمة ،سواء مباشرة عن طريق االستفتاء ،أو بشكل غير مباشر من خالل الممثمين
المنتخبين.
يحكم مجال االنتخابات القانون رقم  514-2000الصادر أول أغسطس 2000
المعدذل بالقرار رقم  PR/15-2008الصادر في  14أبريل  2008والمرسوم رقم
 133-2008الصادر في  14أبريل  2008بشأن القانون االنتخابي.
وتكون سمطة تنظيم االنتخابات واالستفتاءات واإلشراف عمييا من اختصاص
المجنة االنتخابية المستقمة.
 -1حق التصويت
حق التصويت معترف بو لجميع المواطني من الجنسين ممن ال تقل أعمارىم
عمى  18سنة ويتمتعون بحقوىم المدنية والسياسية .ويستبعد من ىذه لعممية:
-

األفراد الصادرة ضدىم أحكام باإلدانة في جرائم.

-

األفراد الصادرة ضدىم أحكام بالسجن في جرائم سرقة أو احتيال أو استغالل
لمثقة أو اختالس أموال عامة أو تزوير مستندات أو فساد أو اتجار في النفوذ أو
انتياك لمعادات.

-

المفمسون الذين لم يرد ليم اعتبارىم؟

-

األفراد الصادرة ضدىم أحكام غيابية.

-

األشخاص الصادرة ضدىم ق اررات بالحظر.

-

األفراد الذين صدر ضدىم حكم بالحرمان من حق التصويت ،وبصفة عامة الذين
قضت القوانين بأن يفرض عمييم ىذا الحظر.

 -1حق الترشح
في كوت ديفوار ،يحق لجميع المواطنين من الجنسين الترشح في مختمف
االنتخابات مع مراعاة الشروط التي ينص عمييا القانون بالنسبة لكل من ىذه
34

االنتخابات .وخالل الفترة ما بين  1992و ،2012نظمت كوت ديفوار ثالث انتخابات
رئاسية في أعوام  1995و 2000و 2010عمى التوالي وثالث انتخابات تشريعية في
 1995و 2000و.2011
 -4االنتخابات الرئاسية
تحدد المادة  35من الدستور الشروط التي يجب أن يستوفييا كل مرشح في
االنتخابات الرئاسية:
 أن يكون إيفواري األصل ،من أب وأم ىما بدورىما من أصل إيفواري. أال يكون قد سبق لو حمل جنسية أخرى. أن يكون مقيما في كوت ديفوار عمى نحو متواصل لمدة خمس سنوات سابقة عمىتاريخ االنتخابات وأال يقل مجموع عدد سنوات إقامتو الفعمية في البالد عمى عشر
سنوات.
 أن يكون متمتعا بسالمة بدنية وعقمية كاممة بناء عمى شيادة مجمع من ثالثة أطباءيختارىم المجمس الدستوري من قائمة يقترحيا مجمس نقابة األطباء.
 أن يكون حميد األخالق وعمى درجة كبيرة من النزاىة. أن يفصح عن ذمتو المالية ويبرر مصدرىا.وفقاً لممادة  55من القانون االنتخابي ،يجب عمى المترشح في االنتخابات الرئاسية أن
يودع تأمين بممغ  20000000فرنك أفريقي لدى الخزانة العامة.
 .5االنتخابات التشريعية
تنص المادة  71من القانون االنتخابي عمى الشروط التي يجب استيفاؤىا لمترشح
في االنتخابات التشريعية .ووفقاً ليذه األحكام ،يشترط في المرشح لالنتخابات التشريعية:
 أال يقل عمره عمى  25سنة. أن يكون إيفواري المولد. اال يكون قد سبق لو التخمي عن الجنسية اإليفوارية.35

 أن تكون إقامتو في كوت ديفوار قد امتدت لخمس سنوات قبل تاريخ االنتخابات. .6حق كل شخص في الوصول إلى الوظيفة العامة
وفقاً ألحكام المادة  17من الدستور ،يتساوى الجميع في حق الوصول إلى

الوظائف العامة .وىذا المبدأ نفسو منصوص عميو في النظام األساسي العام لموظائف

العامة وقانون العمل .ومن أجل ضمان احترام الوصول المتعادل لجميع المواطنين إلى
الوظائف العامة ،فإن المبدأ المعتمد ىو إجراء مسابقة .ومن ثم ،تعقد بصفة دورية
مسابقات مباشرة لتعيين موظفين من الشباب ومسابقات مينية لترقية الموظفين الممتحقين
بالعمل.
حادي عشر .حق الممكية (المادة )14
تنص المادة  15من الدستور اإليفواري الصادر في أول أغسطس  2000عمى
أن "حق الممكية مكفول لمجميع .وال يجوز حرمان أي شخص من ممكيتو إال إذا كان
ال ومسبقاً".
ذلك لمنفعة عامة وبشرط منحو تعويضاً عاد ً

ومن أجل ممارسة ىذا الحق ،اتخذت الدولة إجراءات مضمنة في الباب الثالث

من القانون الجنائي اإليفواري والقانون المدني وأيضاً في قانون  1932بشأن نزع الممكية
لغرض المنفعة العامة.

الفصل الثاني
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية
أوالً .الحق في عمل مالئم (المادة )15

تحكم المادة  7من الدستور اإليفواري تعزيز وحماية ىذا الحق .ففي كوت

ديفوار ،اتخذت الدولة العديد من اإلجراءات في مجال التشغيل .ومن أجل تقدير أفضل
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لمجيود التي بذلتيا وال تزال تبذليا الحكومة لصالح التمتع بالحق في عمل كريم ،يجب
استعراض ىذه الجيود عمى مدى ثالث ( )3مراحل انطالقاً من الفترة  1990حتى

 .2012وىكذا نجد لدينا:

 )1الخطة الوطنية لمتشغيل ()1995 – 1991
تنقسم ىذه الخطة إلى خمسة ( )5برامج تراوحت في غيجابية نتائجيا.
 برنامج المساعدة في التوظيف
ىو برنامج خاص بالشباب من حاممي المؤىالت العميا دون أن تتوافر لدييم أي
خبرات مينية  .وبالتالي ييدف ىذا البرنامج إلى تمكينيم من االلتحق بدورات تدريبية
متخصصة حسب اختيارىم أو دورات تدريبية عممية في المشاريع والمؤسسات لتسييل
توظيفيم والسماح ليم ،حيثما يقتضي األمر ذلك ،برأسممة الخبرة المينية المكتسبة
لمتفاوض الحقاً بشأن تعيينيم.

 البرنامج الخاص لتوفير فرص عمل

الغرض من ىذا البرنامج تشغيل الشباب الريفي أو غير الممتحق بمدارس وفق

أسس سميمة وكذلك السيدات المعيمة ،في تنفيذ اشغال المنافع العامة ذات الكثافة العالية
من حيث األيدي العاممة سواء في المدن المتوسط الحجم أو المراكز الريفية الكبرى.
 برنامج إنشاء مشاريع متناىية الصغر
ىذا البرنامج موجو لصالح لغير العاممين في القطاعين العام والخاص وغيرىم
من طالبي العمل الذين لدييم مشاريع متواضعة الحجم ويرغبون في العمل لحسابيم.
 برنامج منح أولوية لتعيين الوطنيين
يتمثل ىذا البرنامج في التفاوض مع المستخدمين بشأن اولوية التشغيل لموطنيين
من ذوي الكفاءات وتتوافر لدييم المؤىالت المطموبة لشغل الوظائف الشاغرة في
المشاريع.
 برنامج توليد فرص عمل سريعة
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مساندة إنشاء فرص عمل من خالل وكالة لتنفيذ القانون الخاص تنفذ ،بالتعاون
من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحرفي اإلنشاء واألشعال العامة ،أعماالً لممنفعة

العامة لحساب الدولة والوحدات المحمية .إال أن ىذا البرنامج لم يشيد حتى اآلن بداية

تنفيذ.
والواقع أنو باستثناء برنامج المساعدة في التوظيف وبرنامج أولوية التوظيف
لموطنيين الذي جرى تفعيمو من  1991إلى  1993بواسطة اعتماد استثنائي في
الميزانية ،فإن البرامج األخرى لم تبدأ عممياتيا إال في  ،1994وذلك بمناسبة إنشاء
صناديق اجتماعية.
بيد ،تجدر اإلشارة إلى أنو في بداية عقد التعسينيات ،أولت الدولة اىتماماً خاصاً

لمقطاع غير الرسمي وكذلك قطاع المشاريع المتناىية الصغر ،نظ اًر النتشارىا السريع
وقدراتيا عمى التكيف وعمى توفير فرص عمل واستيعاب أيدي عاممة.

وقد تأكد ىذا الوضع عندما نوىت الحكومة في برنامجيا االقتصادي لعام 1991
باإلسيام الكبير الذي يمكن أن تشارك بو المشاريع المتناىية الصغر في تنفيذ أىداف
زيادة اإلنتاج الوطني وتوفير فرص عمل ،وأعمنت مشاركتيا في تعزيز المشاريع الصغيرة
التابعة لمقطاع غير الرسمي والعمل عمى تنمية وتوثيق الصالت فيما بين المشاريع
الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى .ويجدر التنويو بأن سياسة مساندة المشاريع
المتناىية الصغر ىذه اسفرت عن إنشاء برنامج مساندة القطاع غير الرسمي ،بالتعاون
مع الشركاء اإلنمائيين ،عام .1992
وفي وقت الحق عام  ،1995وفي إطار برنامج تثمين الموارد البشرية ،قامت

الدولة ،بالتعاون مع الشركاء اإلنمائيين ،بإعداد برنامج مساندة الشعب العامل والذي
كرس أحد مكوناتو لدعم الكفاءات والميارات المينية لمفاعمين في القطاع غير الرسمي.

فعمى سبيل المثال ،انصب برنامج تثمين الموارد البشرية عمى ديناميكية شق
التعميم-التدريب-التشغيل .وقد استيدف أساساً حل مشكمة عدم مالءمة مستوى
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التدريب-التشغيل وتوفير في السوق أيدي عاممة ماىرة ذات كفاءة عالية في مجال
المشاريع .من ىذا المنظور ،يركز البرنامج أيضاً عمى تحسين إنتاجية العمل والتنظيم
الرشيد لسوق العمل وتنمية التدريب المتواصل.

كما أنو من أجل دعم تشغيل الفئات االجتماعية الفقيرة ،أنشأت الدولة صناديق
اجتماعية قطاعية في عام  .1994وىذه الصناديق موزعة بين عدة و ازرات فنية بحيث
تسمح ليذه األخيرة بأن تدير في داخميا برامج مباشرة لمتوظيف .ويتعمق األمر ىنا

بو ازرات الزراعة والمرأة والثقافة والشباب وأخي اًر و ازرة العمل التي تتولى قيادة البرامج
المشار إلييا أعاله.

خالل ىذه الفترة ،أنشأت الدولة البرنامج التنافسي لإلصالح الييكمي والقطاعي
( .)PASCOويتعمق ىذا البرنامج اساساً بتشجيع وتحفيز المبادرة الخاصة وانشاء فرص

عمل .وعمى صعيد ىدفو التنموي يسعى البرنامج إلى تحسين واصالح بيئة األعمال من
خالل تسييل إجراءات إنشاء المشاريع وخفض تكمفة اإلنتاج (تكاليف العوامل والضرائب

والجمارك) وارساء المناقسة والتحرر االقتصادي ،بما في ذلك سوق العمل والوصول
إللى القروض واصالح اإلطار القانوني.
ولقد أدار البرنامج العديد من اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة ،السمبية أو
النشطة ،ذات الصمة بساية العمل؛ نذكر منيا عمى سبيل المثال:
 التحفيز عمى التقاعد المبكر المصحوب بمكافأة استثنائية تراكمية لحقوق ترك
الخدمة أو المعاش لمعاممين بالحكومة عمى أال تقل مدة خدمتيم عمى خمسة

عشرة  )015سنة وأيضاً العاممين في المشاريع العامة الجاري إعادة ىيكمتيا.

والمقصود ىنا ،أنو مع السماح بإعادة تشكيل وىيكمة الوظيفة العامة والمشاريع
العامة المتعثرة يتم توفير موارد لمعاممين لمتحول صوب العمل في أنشطة

اقتصادية أخرى .ولكن نظ اًر لمتكمفة الباىظة ليذا اإلجراء فقد تعذر استكمالو حتى

النياية.
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 إصالح التعميم الفني والتدريب الميني بغية االرتقاء بمستوى الفعالية الداخمية
والخارجية وتحسين المالءمة بين التدريب والتوظيف.
 إصالح مؤسسات التدخل المباشر في سوق العمل .في عام  1992تم تصفية
مكتب األيدي العاممة لكوت ديفوار والمكتب الوطني لمتدريب الميني والصندوق
الوطني لمضبط والتنظيم ،واستبدل بيذه اليياكل وكالة الدراسات وتعزيز التشغيل
والوكالة الوطنية لمتدريب الميني ،وذلك بغية ضمان قدر أكبر من المواءمة بين
التدريب والتشغيل ووساطة التشغيل.
 إصالح تشريعات العمل والذي بإصداره القانون رقم  15-95الصادر في 11
يناير  1995والمضمن قانون العمل ليحل محل قانون العمل رقم 290-64
الصادر في أول أغسطس  1964المضمن قانون العمل ،يحرر سوق العمل
ويرسي مرونة في مجال الوصول إلى فرص العمل وادارة العمل واأليدي العاممة.
واليدف ىنا يتمثل في القضاء عمى أوجو الجمود واالحتكارات العامة لضمان
تدفق أفضل في سوق العمل.
 إصالحات أخرى تمت الستكمال سياسة تحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص
عمل ،نذكر منيا )1( :إنشاء مركز تعزيز االستثمارات في كوت ديفوار الستثمار
فرص األعمال في كوت ديفوار وتسييل إجراءات االستثمار؛ ( )2غصالح
القطاع المالي من أجل حشد أفضل لالدخار الوطني والوصول إلى االئتمان
ولكن أيضاً التركيز عمى إعادة ىيكمة التمويل المتناىي الصغر من أجل تنمية
القروض المتناىية الصغر لصالح األنشطة الصغيرة والمتناىية الصغر؛ ()3

إصالح القطاع القضائي من أجل تعزيز ودعم استقالل وقدرات العناصر الفاعمة
واختصار اإلجراءات وميل التسوية ،ال سيما فيما يتعمق بالخالفات االقتصادية؛
( )4تعديل قوانين االستثمار والجمارك والضرائب ،وىي تعديالت تسيم في
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سياسة تعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل؛ ( )5إنشاء المعيد اإليفواري
لممشروع من أجل التقين الفني لمؤسسي ومبتكري المشاريع.
 )1الخطة الوطنية لمتشغيل ()1999 – 1995
في إطار مراجعة خطة  ،1995-1991شرعت و ازرة العمل في إعداد خطة
وطنية لمتشغيل .وتأخذ ىي الخطة لحسابيا أموال خطة  1991ولكنيا تتجاوز
حدود البرامج المستيدفة وتقترح إجراءات مؤسسية واقتصادية ومالية وضريبية
لمساندة العمل من أجل التشغيل .والواقع أنو لم يتم حتى اآلن اعتماد ىذه الخطة
رسمياً وتظل في مرحمة النوايا .والمشاىد أنو منذ  1995يستعيد االقتصاد قواه
وسياسة التشغيل تتركز عمى النمو.

وتقترن خطة  1995باستحقاق اإلليام بمبادرات مباشرة ليياكل التدخل
في سوق العمل ،ىذا عالوة عمى بعض اإلجراءات المؤسسية لسياسة التشغيل.
وكمثال لممبادرات المباشرة:
 أعدت وكالة دراسات وتعزيز التشغيل ثالثة برامج لمتشغيل عالوة عمى برامج
خطة ( 1991البرنامج الخاص إلدماج النساء الذي يركز عمى التشغيل
الذاتي،برنامج إدم اج الشباب الريفي القائم عمى التشغيل الذاتي ،برنامج الحفاظ
عمى التشغيل والتحول الميني المتمحور حول إعادة إدماج العاطمين لدوافع
اقتصادية).


تعد وكالة دراسات وتعزيز التشغيل برنامج تدريبي لتدريب واستيعاب الشبان غير
الممتحقين بمدارس.

عمى صعيد اإلجراءات المؤسسية نشير إلى:
 سن قانون توجييي لصالح تشغيل المعوقين (القانون رقم  594-98الصادر في
 10نوفمبر .)1998
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 إنشاء لجنة وطنية لمتشغيل لتنسيق العمل من اجل التشغيل (المرسوم رقم -99
 50الصادر في  20يناير .)1999
 -1السياسة الوطنية لمتشغيل
اعتبا ارً من عام  ،1111ركزت الدولة جيودىا لصالح التشغيل من خالل إعداد

سياسة تشغيل تغطي الفترة  .2012-2000وسياسة التشغيل ىذه تممييا ضرورات
ومقتضيات الخروج بسرعة من األزمة االجتماعية والسياسة وىي تتمحور حول إجراءات
تعويضية نظ اًر لمنتائج الضارة لألزمة عمى التشغيل بصفة عامة وتشغيل الشباب بصفة

خاصة .وترتكز ىذه السياسة عمى:

 وضع برامج لمتسريح ونزع السالح.
 إعادة إدماج/إعادة تأىيل – إعادة توطين-إدماج في اتجاه قدامى المحاربين
والجمعات التي تشكل خط اًر.

 إنشاء الصندوق الوطني لمتكافل من أجل تعزيز تشغيل الشباب.
 إنشاء اإلدارة العامة لمتشغيل عام  2004لتوجيو وتنسيق السياسة الوطنية
لمتشغيل.
 إعادة تنشيط مشروع ألعمال المنفعة العامة عالية الكثافة لأليدي العاممة من
أجل توفير فرص عمل مؤقتة لمشباب والمرأة.


إعادة تنشيط برنامج المساعدة لتشغيل الشباب من ذوي المؤىالت العميا.

 إعداد برنامج رائد لتنمية مبادرات مولدة لفرص العمل لتمويل أنشطة مولد لمدخل
لمشباب والنساء.
 دعم برنامج لمتدريب وادماج الشباب من خالل برنامج خدمات

( FDFP, AGEPE,

.)GEFOP, FNS
 اتخاذ إجراءات استثنائية لتمكين المشاريع المنكوبة باالضطرابات االجتماعية
والسياسية من اإلبقاء بقدر اإلمكان العمالة فييا.
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 قيام الوحدات المحمية بإنشاء آليات لمشاريع التشغيل الذاتي لمشباب والنساء.
ومن جية أخرى ،اتخذت إجراءات ضريبية عام  2009لمساندة التشغيل (المادة
 10من الممحق الضريبي  )1 :)2009ائتمان ضريبي لتوفير فرص عمل؛  )2إجراءات
ضريبية خاصة لمصندوق الوطني لمتكافل لتعزيز تشغيل الشباب؛  )3اإلعفاء الضريبي
لممرتبات والتعويضات المصروفة في إطار دورة دراسية-مدرسة؛  )4اإلعفاء من
مساىمة المستخدم لمعاممين المحميين؛  )5اإلعفاء من المساىمة الوطنية بالنسبة
لمكافآت دورات التعيين.
تغطي ىذه البرامج واإلجراءات عموم الفترة  2011-2010وىي تشكل حالياً

أدوات السياسة العامة لمتشغيل في كوت ديفوار.

وعالوة عمى البرامج ،يطرح الكثيرون من الفاعمين المؤسسيين مبادرات في مجال
التشغيل .وىؤالء الفاعمين ينتمون إلى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
والشركاء اإلنمائيين.
 1.1العناصر الفاعمة العامة وشبو العامة
 اإلدارة العامة لمتشغيل :توجيو وتحديد وتنسيق وتقييم السياسة الوطنية لمتشغيل.
 وكالة الدراسات وتعزيز التشغيل :وساطة التشغيل ومالحظة سوق العمل.
 الوكالة الوطنية لمتأىيل الميني :تمويل التأىيل الميني المتواصل والتدريب.
 الصندوق الوطني لمتكافل لمن أجل تعزيز تشغيل الشباب :ضمان مصرفي
لمشاريع الشباب.
 برنامج الخدمات :تبادلية الخدمات بين
المصاحبة الفنية والمالية إلدماج الشباب في المشاريع والتشغيل الذاتي.
 المعيد اإليفواري لممشروع :تعزيز المشاريع وتمقين اصحاب المشاريع المتناىية
AGEPE-FDFP-AGEFOPFNS

الصغر والصغيرة والمتوسطة.
 الوكالة الوطنية لمطريق :تنفيذ البرامج ذات األيدي العاممة عالية الكثافة.
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من أجل

 البرنامج الوطني إلعادة اإلدماج

واعادة التأىيل المجتمعي :إعادة اإلدماج

االقتصادي واعادة التأىيل المجتمعي لمشباب من المقاتمين السابقين والخطرين.
 برنامج الخدمة المدنية الوطنية :التدريب المدني والفني والميني لمشباب وتنفيذ
سياسات وبرامج إعادة البناء واإلدماج.
إلى جانب ىذه ليياكل ،تعد معظم الو ازرات الفنية في إطار من االستقالل الذاتي
برامج قطاعية لمتشغيل المباشر .كما تتدخل الوحدات المحمية في مجال التشغيل المحمي
من خالل آليات محددة لممساندة الفنية والمالية لتعزيز التشغيل لصالح الشباب والنساء.
 1.1العنصر الفاعمة في القطاع الخاص
تعمل مؤسسات تابعة لمقطاع الخاص في ىذا المجال ،سواء من خالل وساطة
التشغيل أو المبادرات والبرامج المباشرة لمتدريب واعادة اإلدماج:
 المكاتب الخاصة لمتدريب والتوظيف.
 غرفة التجارة والصناعة لكوت ديفوار.
 غرفة المين لكوت ديفوار.
 االتحاد اإليفواري لممشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 1.1العناصر الفاعمة لممجتمع المدني
بات ىناك عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية العاممة في مجال التشغيل.
 4.1العناصر الفاعمة الثنائية والمتعددة األطراف

كما يتدخل العديد من الشركاء اإلنمائيين لصالح تشغيل المجموعات الضعيفة،

ويكون ذلك غالياً عمى نحو مستقل .ولقد تزايدت مشاركة ىؤالء الفاعمين الخارجيين مع
تفاقم األزمات التي تجتازىا البالد.

 .4مسألة األجور العادلة والمتساوية

يتفق الحق في عمل مالئم مع الحق في أجر عادل ومتساو .ولقد اتخذت

الحكومة اإليفواريةخالل العقد األخير إجراءات تتجو نحو زيادة مرتبات العاممين ،وذلك
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بغية مكافحة الفقر .وىكذا ،عمى مستوى الوظيفة العامة ،راجعت الحكومة المرتبات
واألجور في اتجاه الزيادة في مجاالت العمل والوظائف التالية:
 موظفي الشرطة. المعممين. مدرسي المرحمة الثانوية. المدرسين والباحين في مرحمة التعميم العالي. القضاة. األطباء. المسئولين المحميين والسكرتيرين العامين. العسكريين.فيما يتعمق بالقطاع الخاص ،فإن الحكومة ،باالتفاق مع أرباب األعمال ،قررت
زيادة الحد األدنى لألجور المينية إلى  60000فرنك أفريقي .وفي بعض المين اليبرالية
مثل الصحافة ،تحاول الحكومة الحصول من رؤساء الصحف عمى نموافقة بشأن تطبيق
األجور وفقاً لما تحدده الجداول الفئوية لممرتبات واألجور مقابل إعفاءات ضريبية كبيرة

ومساندات ضخمة لتنمية وتطوير المينة.
ثانياً.الحق في الصحة (المادة )16

أخذاً في الحسبان حالة الفقر التي يعاني منيا المواطنون وحرصاً منيا عمى أن

تضمن الصحة لمجميع ،اختارت الدولة اإليفوارية منذ البداية مجانية الرعاية الصحية.
ولكن وضح جمياً أن ىذه السياسة ليست فقط باىظة التكمفة بالتسبة لممالية العامة ولكن

األكثر من ذلك أنيا انطوت عمى عدم مساواة بين أبيدجان ومدن األقاليم ،من جية،

وبين المناطق الحضرية واألوساط الريفية ،من جية أخرى .ولذا ،فقد تم التخمي تدريجياً
عن ىذا الخيار ابتداء من عام  .1978وموازاة لذلك ،تبنت كوت ديفوار عدة أىداف

ومبادئ محددة عمى مستوبات فوق الوطنية من أجل تطبيق وادارة سياسة صحية
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وطنية :إعالن آلما آتا في  1978الذي يبرز أىمية الرعياة الصحية األولية ،منيج
الحي أو المقاطعة لعام  1985الذي يحبذ تنمية القطاعات الصحية التي ترتكز عمى
وحدة عممياتية ،مبادرة باماكو عام  1987المتمحور حول النداء من أجل المشاركة
المجتمعية في التنمية الصحية وفي عام  2000األىداف اإلنمائية لمصحة المنبثقة عن
األىداف اإلنمائية لأللفية.
وفي إطار ىذه األىداف ،تبدي السمطات العامة اإليفوارية طموحيا نحو ضمان
سياسة صحية عادلة وعالية الجودة لمجموع المواطنين ،ال سيما في إطار االستراتيجية
الوطنية لمتخفيف من حدة الفقر .ولقد تزودت البالد في يونيو  1996بخطة وطنية
لمتنمية الصحية لمفترة  .2005-1996ولقد ركزت ىذه الخطة عمى الحالة الصحية
لممواطنين ورفاىيتيم .وقد نصت الخطة عمى المواءمة بين عروض الخدمات الصحية
واالحتياجات األساسية  ،اي خفض معدالت المرض والوفيات حتى تفتصر عمى
المشكالت الصحية الخطيرة .كما حرصت عمى تحسين الفعالية الشاممة لمنظام ونوعية
الخدمات الصحية .بل لقد أستيدفت أيضاً تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات

الصحية ،تعزيز الرعتية الصحية األولية ،تحسن اإلدارة ،تحسين التعددية القطاعية

والشراكة ،تنمية الموارد البشرية واستخداميا عمى النحو األمثل وتعزيز البحوث.
ولكن ىذه األعمال التي حققتيا الدولة اإليفوارية في إطار البرنامج الوطني
لمتنمية الصحية أعاقتيا الحرب تسببت في تراجع الموارد العامة وتقميص االعتمادات
المخصصة لمصحة ،حتى باتت ال تتجاوز  %7من الميزانية الوطنية.
 .1من وجية نظر التنظيم

إن نظام الصحة اإليفواري ذا الييكل اليرمي ىو منظم حول مستوى االتصال األول

ومستوى لجوء أول ومنشآت صحية كممجأ ثان وأخير.
وتتعمق المنشآت الصحية لالتصال األول بالمراكز الصحية الحضرية والريفية
والوحدات الصحية الحضرية ،ويقدر عددىا بـ  1183وحدة ومنشأة موزعة عمى عموم
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األراضي الوطنية .وتضم المنشآت الصحية لمجوء األول من مستشفيات عامة
ومستوصفات إقميمية ويعض المستشفيات المتخصصة ،ويقدر عددىا بتـ .67
أما فيما يتعمق بالمنشآت الصحية الممجأ الثاني واألخير ،فإنيا تتكون من
مستشفيات جامعية ومعاىد متخصصة ،ويصل عددىا إلى  13مستشفي ومعيد .ويدعم
ىذه المنشآت الصحية حزمة متنوعة من المستشفيات والعيادات الخاصة .ومنذ 1997
يتدخل قطاع الجمعيات من خالل وحدات صحية حضرية وريفية ذات أساس مجتمعي.
 . 1من وجية نظر التشغيل
في كوت ديفوار ،يحظى النظام الحديث لمصحة أساساً بمساندة ودعم الدولة .إذ

أن الدولة ىي التي تكفل تمويل تشغيل إدارتو بواسطة دعم متوازن يمنح لمنشآت الرعاية
الصحية والعالج الطبي واليياكل اإلدارية.كما تحقق الدولة معظم االستثمارات.
وحتى عام  ،1994كان العالج الطبي في اليياكل العامة بالمجان .ولكن في
سياق أزمة اقترنت بعدم كفاية الموارد المالية لمدولة التي تساند الجزء األعظم لنظام
الصحة تساىم األسر ومعيا القطاع الخاص في تمويل الصحة حتى في اليياكل العامة.
وىكذ ،منذ أكتوبر  ،1994صار لمخدمات الصحية مقابل يسدده مستخدمو المنشآت
الصحية العامة .ويدفع المستفيدون التكاليف مباشرة أو من خالل نظام لمتأمين الصحي
أو التمويل المجتمعي.
ويضاف إلى ما تقدم أنو ابتداء من أبريل  2011حتى فبراير  ،2012قررت
الحكومة مجانية العالج في جميع المنشآت الصحية العامة في البالد .ولكن حالياً
تقتصر ىذه المجانية عمى النساء الحوامل واألطفال حتى سن الخامسة وأيضاً بالنسبة

لحاالت اإلصابة بالمالريا والوالدة.

ثالثاً .الحق في التعميم (المادة )17
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منذ استقالل البالد عام  ،1960حددت السمطات العامة اإليفوارية التعميم ضمن
أولوياتيا وابدت رغبتيا في إلحاق  %100من األطفال بالمدارس .ومن أجل تحقيق
ذلك ،خصصت في كل سنة حوالي  %44من الميزانية الوطنية لمتعميم.
ويؤكد الدستور الصادر في أول أغسطس  2000ىذا الخيار الطوعي ويكرس
التزام الدولة بضمان الوصول المتساوي إلى التعميم بالنسبة لجميع األطفال في البالد.
ولتفادي أن يشكل فقر بعض األىالي عقبة أمام التحاق أوالدىم بالمدارس ،تم
توزيع العديد من الكتب المدرسية في المدارس العامة .إال أن ىذه السياسة التي اتبعت
في السنوات األولى لالستقالل كان ال بد من التخمي عنيا نظ اًر لألوضاع االقتصادية
الصعبة .إال أنيا استؤنفت في  2002/2001ولكن األزمة العسكرية والسياسية في 19

سبتمبر  2002اضطرت الدولة إلى التخمي عنيا .ومنذ  2012/2011عادت ىذه
السياسة لتمثل حقيقة عمى أرض الواقع.
وفي األقاليم التي تقل فييا نسبة التحاق األطفال بالمدارس االقتصادية في شمال
وشمال شرق البالد ،انشئت لجان لتعزيز التعميم األساسي الذي ييدف إلى ضمان توعية
أولياء األمور لحثيم عمى إلحاق جميع أبنائيم بالمدارس ،بما في ذلك صغار الفتيات.
وتسيم لجان تعزيز التعميم األساسي في ابقاء عمى الفتيات في التعميم .كما تعمل ىذه
المجان في مجال تعبئة السكان القرويين لصالح إدارة وتجديد المنشآت المدرسية .كما
أنيا تشجع إنشاء تعالونيات زراعية لتوفي ر المنتجات الغذائية في األمان المحيطة
بالمدارس إلى جانب موارد مالية تسمح بدعم أكشاك البيع المدرسية وكذلك األنشطة
المتصمة بالحياة في المدارس.
ويضم النظام اإليفواري إلى جانب الدورات العادية لممرحمة االبتدائية والثانوية
والتعميم العالي ،مستوى ما قبل االلتحاق بالمدرسة (المستوى الصغير والمتوسط
والكبير) .وقبل األزمة السياسية والعسكرية ،تم تشغيل  391دور حضانة ،سواء عامة أو
خاصة ،في كافة أنحاء البالد.
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وفي عام  ،2005تم رصد في المنطقة الحكومية وحدىا  600دور حضانة تضم
 2109معمم يتولون شأن  41556طفل.
 .1فيما يتعمق بمرحمة التعميم االبتدائي
تشمل المرحمة االبتدائية ستة مستويات (مستويين في المرحمة التمييدية واثنان في
المرحمة األساسية واثنان في المرحمة المتوسطة) .وفي نياية المرحمة يحصل الطالب
عمى شيادة اتمام المرحمة االبتدائية ويجتاز اختبار لاللتحاق بالصف السادس بالمدارس
اإلعدادية .وفي  ،2001ضمت و ازرة التعميم الوطني  8050مدرسة ابتدائية عامة يعمل
بيا  43562معمماً يدرسون لـ  1872856طالباً و 925مدرسة خاصة تستخدم 7406

معمماً و 240980طالباً.

وفي عام  ،2005كانت ىناك  6519مدرسة ابتدائية منيا  %8668عامة يعمل

بيا  38116معمماً و 1661901طالباً .ولقد دفع ضعف معدل التحاق الفتيات
بالمدارس الدولة إلى إعداد سياسة في ىذا الشأن خالل الثمانينيات .وفي مارس ،1993

نفذت و ازرة التعميم ،بالتعاون مع البنك األفريقي لمتنمية ،مشروعاً سمي "مشروع البنك

األفريقي لمتنمية التعميم  "4لتحسين جودة التعميم وزيادة معدل االلتحاق بالمدارس بصفة

عامة وبالنسبة لمفتيات بصفة خاصة.
 .1فيما يتعمق بالمرحمة الثانوية
ينقسم التعميم إلى دورتين ،األولى تشمل أربعة مستويات وتمنو في نيايتيا شيادة
اتمام دراسات الدورة األولى .أما الثانية فأنيا تتكون من ثالثة مستويات ويحصل الطالب
في نيايتيا شيادة البكالوريا.
وفي  ،2005شجمت و ازرة التعميم  660152طالباً و 19892معمما .ويجب

تحديد أنو في  ، 2002 – 2001قبل اندالع الحرب ،كان ىناك  682461طالباً

و 22536معمماً.

.1فيما يتعمق بالتعميم العالي
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في عام  ،2007شممت مرحمة التعميم العالي  42منشأة مدرسية عامة و3
جامعات ووحدتين ( )2منشأة تعميمية خاصة منيا  17جامعة و 126مدرسة كبرى
ويتركز  % 75من مجموع المنشآت في أبيدجان .أما إجمالي عدد المعممين-الباحثين
والباحثين فقد بمغ .2400
الجدول  :11توزيع الطمبة

حسب نوع المنشأة في عام

النسبة

العدد

-1117ىياكل االستضافة

الجامعات العام
كوكودي

%34650

54081

آبوبو-آدجام

%04682

7553

بواكيو

المدارس العامة الكبرى
INPHB
IPNETP

%08624
%03667
%0.34

12926
5760
527

ENS

%02633

3655

ENSEA

%0617

267

المدارس الخاصة الكبرى

%33654

52575

الجامعات الخاصة

%02676

4332

%09663

15096

%100

156772

منشآت

خارج MESRS

العدد اإلجمالي لمطمبة

وعمى الرغم من ىذه المكتسبات ،فأنو يتعذر عمى الكثيرين من الطمبة الحاصمين
عمى شيادة البكالوريا أو عمى دبموم معادل االلتحاق بتعميم عالي الجودة والذين يتدربون
ال .ويرجع ىذا األمر أساساً إلى ضعف كفاءة ومؤىالت العالمين اإلداريين
ال يجدون عم ً
والفنيين وضعف التحويالت االجتماعية والعنف في الوسط الجامعي وعدم السيطرة عمى
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ال
التدفقات المدرسية والجامعية 6وىو ما يؤدي إلى ازدحام قاعات األعمال الموجية فض ً

عن ارتفاع مستوى المصروفات المدرسية بالنسبة لمعديد من الطمبة في المدارس الكبرى.

كما أن عدم كفاية الكتب الجامعية والتركيز الشديد لقدرات التعميم العالي في أبيدجان
وغياب المالءمة بين التدريب والعمل.
 .4فيما يتعمق بالتعميم الفني والميني
إن ىذا القطاع الذي يضم القميل من البنية التحتية الخاصة باالستضافة في
التعميم العام لم يشيد أي منشآت جديدة في افترة من  2001إلى  .2008بينما عمى
صعيد التعميم الخاص لم يكف عدد المنشآت عن التزايد من  153عام  2004إلى
 274في  2007منيا  %54675في أبيدجان .كما زاد عدد الطمبة من  28066في
 2002إلى  48624في  2007منيم  23699طالبة .وتمثل الفتنيات  %40،86من
إجمالي الطمبة في التعميم العام مقابل  %52627في التعميم الخاص .وفي  ،2007تولى
ميمة التعميم  3324مدرساً منيم  582عيد إلييم بميام إدارية.

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الكثيرين من الشباب والكبار ،ال سيما الفتيات

والنساء ،ال يتاح ليم بالقدر الكافي الوصول إلى التدريب الميني والفني العالي الجودة
كما أن الذين يتمقون منيم التدريب ال يتم إدماجيم في النسيج االجتماعي والميني.
ويرجع ىذا األمر إلى التوزيع غير المناسب ليياكل التعميم الفني والتدريب الميني وأيضاً
عدم كفاية البنية التحتية لمتدريب أو تدني مستوى الموجود منيا.

أضف إلى ذلك ،أن عدم كفاية المعممين واإلداريين والتجييزات والوسائل
التعميمية وكذلك ضعف مستوى وجودة التعميم ىي أمور تزيد من تدني مستوى األداء في
ىذا الفرع من التعميم.
واجماالً ،عمى الرغم من بعض الصعوبات ،يمكن الجزم بأن الحق في التعميم

يظل يمثل أحد المشاغل األساسية والدائمة لمحكومة اإليفوارية التي ال تدخر جيدًا في

سبيل سبيل إتاحة فرصة التعميم ألكبر عدد ممكن من الطمبة .واألكثر من ذلك ،أنو
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سواء في التعميم الثانوي أو التعميم العالي ،اتخذت التدابير الالزمة لضمان تعميم حقوق
اإلنسان من خالل إدخال نموذج "حقوق إنسان" وانشاء نواد لحقوق اإلنسان لصالح
الطمبة وكذلك إنشاء منبر اليونسكو لمسالم من أجل الطمبة.
عالوة عمى ذلك ،فأنو مثل ما متفعل الخحكومة تنشط المبادرات الخاصة في
إنشاء ىياكل توفر التدريب في مجال الحقوق مثل معيد الحقوق بالجامعة األطمنطية
والمعيد من أجل الك ارمة وحقوق اإلنسان ومركز األعمال والبحوث من أجل السالم.
الفصل الثالث
حقوق التضامن
أوالً .حماية األسرة والقضاء عمى التمييز ضد المرأة وحماية المسنين والمعوقين

(المادة )18

 -1حماية األسرة والمرأة
تتمتع األسرة بحماية بموجب المادة  5من الدستور اإليفواري الذي ينص عمى أن
"األسور تشكل الخمية األساسية لممجتمع .والدولة تكفل حمايتيا".
عالوة عمى ذلك ،يكرس الدستور اإليفواري مبدأ المساواة القانونية بين الرجل
والمرأة وفقاً لنص المادة  .2أما القوانين حول وضع األشخاص واألسرة فإنيا ال تميز
بين األطفال الشرعيين وغير الشرعيين واألطفال المقطاء.

ومن أجل تنمية النوع االجتماعي ،تم تنفيذ العديد من األعمال ،ويقصد ىنا:
 إنشاء إدارة تختص بالمساواة بين الجنسين وتعزيز النوع االجتماعي داخل و ازرةاألسرة والمرأة والطفل.
 إعداد واعتماد خالل اجتماع مجمس الوزراء في  23ابريل  2009وثيقة السياسةالوطنية بشأن تكافؤ الفرص والمساواة والنوع االجتماعي حول والتي تيدف إلى
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توفير بيئة مناسبة لألخذ في الحسبان النوع االجتماعي في كافة القطاعات وعمى
كافة المستويات.
 إنشاء مختبر لمكفاءات والخبرات النسائية. التصديق في  1995عمى االتفاقية المتعمقة بالقضاء عمى كافة أشكال التمييزضد المرأة وعمى بروتوكوليا اإلضافي في عام .2011
 -1أوضاع حقوق المرأة
عمى الرغم من كل ما ذكر آنفاً ،يالحظ وجود عدم مساواة بين الجنسين في

العديد من المجاالت .ففي مجال التعميم ،مثالً ،تعاني المرأة من ارتفاع معدل األمية

( %55في  .)2011وىو األمر الذي يؤثر عمى الظروف المعيشية.

وىذا الوضع يؤدي إلى تفاقم األمية القانونية لممرأة مما يمنعيا من االطالع عمى
مجموع األحكام القانونية المواتية المضمنة في الصكوك الدولية واإلقميمية والوطنية.
ولقد كرس القانون الوضعي اإليفواري الوضع العرفي الذي الذي ينصب الرجل
رباً لمعائمة (المادة  58من قانون الزواج) .إال أن ىذا الوضع لو نتائجو التمييزيو عمى
المرأة عمى الصعيد العممي وفي لعض األحكام القانونية ،حيث يجعل لمرجل احتكار

اتخاذ الق اررات األسرية:
 اختيار محل إقامة األسرة يكون من حق الزوج. وفق نظام الجماعة ،يكون الزوج ىو زعيم الجماعة.-

يكون لمزوج ،ولصالح األسرة ،حق االعتراض عمى ممارسة المرأة لمينة أو حرفة
منفصمة.

-

المرأة العاممة بأجر ،وىي تعتبر سيدة عاممة ،تخضع لوطأة أحكام القانون العام
لمضرائب الذي ال يمنح إعفاءات ضريبية إال لمرجال الذين تنطبق عمييم صفة
رب العائمة .أضف إلى ذلك ال يجوز لممرأة إعالن أطفاليا واالستفادة من إعانات
مالية إال بإذن من األب.
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-

ال يجوز لمرجل األرمل (الموظف أو العامل في القطاع الخاص) أن يتقاضي
معاش األرمل.
إذ كان وضع المرأة يستمزم بذل المزيد من الجيود ،إال أن ىذا ال يحول دون

التسميم برغبة الحكومة الصادقة في جمايتيا كثميا مثل األطفال والمعوقين والمسنين.
 .1حماية الطفل
فيما يتعمق بحماية الطفل ،فإنيا مكفولة بموجب عمى الصعيد المدني واالجتماعي
والجنائي بواسطة نصوص قانونية ،ويقصد ىنا بوجو خاص:
 القانون رقم  70الصادر في  3أغسطس  1970والخاص باألقميات. القانون الجنئي. قانون اإلجراءات الجنائية. قانون العمل.ومن ثم ،فإن الدولة وىي تأخذ في الحسبان ضعف الطفل ،تحرص عمى أن
تحيطو بحماية خاصة .واألكثر من ذلك أم قانون العمل يكفل حماية الطفل العامل؛ غذ
أن ىذا القانون يحظر استخدام األطفال ممن تقل أعمارىم عمى  16سنة .كما أن
األطفال الذين ىم دون الثمنة عشرة من عمرىم يحظر استخداميم في األعمال الخطيرة
بموجب القرار رقم  MEMEASS/CAB 009الصادر في  19يناير  2012والمعدل لمقرار
رقم  2250الصادر عن و ازرة الوظيفة العامة والتشغيل في  14مارس .2005
ومن جية أخرى ،تكفل حماية الطفل المتعثر أو في خطر بموجب قانون
األقميات الذي يجيز لقاضي الوصاية سحب حق الوصاية عمى الطفل حالة تعرض
صحتو أو سالمتو البدنية أو المعنوية أو العقمية لخطر يتسبب فيو الوصي عميو وأن
يعيد بيذه الوصاية إلى الجية أو الشخص المؤىل لذلك.
وأيضاً في إطار الحرص عمى حماية الطفل مرتكب مخالفة أو مشكوك في

ارتكابو مخالفة أو أكثر ،ينص قانون الجزاءات صراحة عمى أن األفعال الصادرة عن
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طفل ال يزيد عمره عمى عشر سنوات ال تنطبق عمييا الصفة الجنائية؛ وبالتالي ،ال
يجوز مالحقتو أو محاكمتو بسبب ىذه األفعال .واذا كان عمر الطفل  13سنة فإنو
يتمتع بحق العفو لمقاصر .وال يخضع إال إلجراءات الحماية والمساعدة واإلشراف
والتربية التي ينص عمييا القانون .أما إذا كان عمره  18سنة ،فأنو يتمتع بالعذر
المخفف لمقاصر .وف ي مجال اإلجراءات ،ينطبق عمييم قواعد إجرائية تنص عمييا المادة
 745والمواد التالية ليا من قانون أصول المحاكمات الجنائية.
 -4حماية المعوقين والمسنين
عمى غرار األطفال ،تكرس المادة  6من الدستور اإليفواري حماية المعوقين
والمسنين .وعمى الصعيد الجغرافي ،يعيش معظم المعوقين في الوسط الريفي.
ووفقاً لإلجراءات المنبثقة عن المؤتمر األفريقي حول عقد المعوقين المنعقد في

أديس أبابا من  4إلى  7فبراير  ،2002نظمت الحكومة اإليفوارية ورشة عمل من 29
إلى  31يناير  2007بيدف صياغة تقرير كوت ديفوار حول تطبيق خطة العمل
القارية.
ومن جية أخرى ،صادقت كوت ديفوار عمى العديد من الصكوك القانونية الدولية
الخاصة بحماية حقوق المواطنين ،بصفة عامة ،والمعوقين ،بصفة خاصة .ويتعمق
األمر ىنا أساساً بـ:

 االتفاقية رقم  159لمنظمة العمل الدولية بشأن إعادة التأىيل الميني لممعوقين. قواعد تكافؤ الفرص لممعوقين. إعالم حومتيان حول االحتياجات التعميمية الخاصة.في وقت سابق عمى اعتماد البعض من ىذه الصكوك القانونية الدولية ،اعتمدت

كوت ديفوار في  1998القانون التوجييي رقم  594-98الصادر في  10نوفمبر
 1998لصالح المعوقين  ،كما اعتمدت في  2002األحكام القانونية الجديدة حول
حماية المعوقين وتعزيزىم اجتماعياً.
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في انتظار التنفيذ الفعال لمصكوك القانونية الخاصة بوصول المعوقين إلى فرص
العمل ،تنظم كوت ديفوار فرص تعيين خاصة لممعوقين دون خضوعيم لمسابقات
واختبارات مسبقة .وفي  31ديسمبر  2008استفاد من ىذا اإلجراء الحكومي 637
معوقاً .والواقع أن ىذه التعيينات بعيداً عن كونيا مجرد عمل إنساني ميم يترجم الحرص

الدائم لدى دولة كوت ديفوار عمى ضمان تعزيز المواطنين العاجزين بتمكينيم من
الوصول إلى فرص عمل كريمة ومناسبة ومستقرة في مجال الوظيفة العامة.

ثانياً .الحق في حرية امتالك موارد (المادة )11

إن حق كل مواطن في حرية المشروع مكفول وفق الحدود التي ينص عمييا

القانون من خالل أحكام المادة  16من الدستور اإليفواري .وتجيز ىذه األحكام لكل
مواطن حرية التمتع بموارده سواء المادية أو المالية أو الثقافية.
بيد ،أن ىذه الحرية يحددىا القانون الذي يسير عمى التوزيع العادل لمموارد
المادية والمالية من خالل سياسة ضريبية واجتماعية تسمح لمجميع بالتمتع بالثروات
الوطنية.
وىكذا ،فإن المشاريع التي تستثمر في كوت ديفوار يكون لزاماً عمييا ،بموجب

أحكام قانون االستثمار ،إعادة استثمار جزء من أرباحيا داخل البالد وفي إطار استغالل
المعادن كما يتعين عمييا تنفيذ أعمال اجتماعية لصالح السكان المقيمين في مناطق
المشاريع.
ثالثاً .الحق في التنمية االقتصادية والثقافية (المادة )11
 .1الحق في التنمية االقتصادية

في الوقت الذي تستعد فيو كوت ديفوار ألن تطوي الصفحة األكثر كآبة في

تاريخيا منذ حصوليا عمى االستقالل ،تجد نفسيا في مواجية تحديات كبرى؛ إذ يجب
عمى البالد أن تمبي تطمعات الشعب اإليفواري بواسطة التنفيذ الفعال الستراتيجية تيدف
إلى التخفيف من حدة الفقر .بل وعالوة عمى ذلك ،تجد كوت ديفوار نفسيا في منتصف
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الطريق من أجل  2015الذي حددتو األمم المتحدة التي اعتمدت إعالن األلفية من أجل
تحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية التي التزمت بيا البالد خالل قمة األلفية في نيويورك
عام .2000
والواقع أن كوت ديفوار التي تعتصرىا أزمة طاحنة منذ عشر سنوات قد اصيبت
باليشاشة من جراء انييار الترابط االجتماعي وتفاقم االنفالت المني وتباطؤ التنمية
االقتصادية ناىيك عن البطالة المكثفة لمشباب وتوسع الحوكمة غير الرشيدة .وقد أعقب
ذلك تدىور صورة البالد وانقطاع العالقات المجتمع المالي الدولي والتدىور المتسارع
لمبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية وما إلى ذلك من العوامل التي أسيمت في زيادة
معدل الفقر الذي قدر بـ  %4869عام .2008
ومن ثم ،فأنو في مواجية ىذا الموقف وىذه األوضاع تكون جميورية كوت
ديفوار مدعوة إلى إيجاد حمول عاجمة وفعالة ،ال سيما فيما يتعمق بدعم السالم واعادة
إعمار البالد والتنمية المستدامة .وبالتالي فأنو حرصاً منيا عمى ضمان رفاىية
المواطنين ،جعمت الحكومة دوما من القضاء عمى الفقر اىتماماً أساسياً .بل أن ىذا

االلتزام ترجم بالفعل إلى اعتماد المحاور ذات األولوية لمكافحة الفقر عام 1997
وتدشين عممية إعداد الوثيقة االستراتيجية لمتخفيف من حدة الفقر عام  ،2000وذلك في
إطار المبادرة التي طرحت لصالح البمدان الفقيرة المفرطة المديونية .وىذه العممية التي
أسفرت عن اعتماد المجتمع الدولي لموثيقة االستراتيجية المؤقتة لمتخفيف من حدة الفقر
في مارس  ، 2002توقفت لألسف بسبب األزمة العسكرية والسياسية في سبتمبر
.2002
بيد ،أن الحكومة استمرت في تنفيذ الوثيقة االستراتيجية المؤقتة لمتخفيف من حدة
الفقر عمى الرغم من المصروفات المرتبطة بالخروج من األزمة .وتممك كوت ديفوار
حالياً إطا اًر مرجعياً لتنسيق السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية والثقافية يسمح

بالقضاء عمى الفقر.
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وتيدف لموثيقة االستراتيجية لمتخفيف من حدة الفقر إلى تحسين الظروف
المعيشية لمسكان ،خاصة األكثر ضعفاً ،من خالل التغذية الصحية السميمة والوصول
إلى المياه الصالحة لمشرب والتعميم وتوفير بيئة صحية وسكن كريم .كما تنص الوثيقة

عمى تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين والوصول إلى الجينات الوراثية
المعدلة كشرط لتحقيق التنمية المستدامة .من ىذا المنظور ،تم إيالء اىتمام خاص
بالمسائل المتعمقة بالفئة الضعيفة من األىالي المصابين باألمراض الخطيرة مثل فيروس
نقص المناعة البشرية/اإليدز.
ومن جانبيا ،استفادت الحكومة من تعاليم التجارب السابقة وأكدت تصميميا عمى
تعزيز دولة القانون وبناء الدولة النموذج والحديثة في إطار من االحترام لمقيم األخالقية
والديمقراطية والتي تتجسد في العدالة االجتماعية واالستحقاق والحماس والنزاىة.
 .1الحق في التنمية الثقافية
فيما يتعمق تحديداً بالتنمية الثقافية ،تجدر اإلشارة إلى ان دولة كوت ديفوار أدركت تمام ًا

قصور التنمية التي ال تأخذ في الحسبان البعد الثقافي .والواقع أنو إدراكاً منيا لحقيقة "أن
ارتفاع المستوى الثاقافي لدولة ما من شأنو السماح بتحسين المستوى المدني واالجتماعية
وزيادة إنتاجية الموارد االقتصادية والفنية" ،قامت الحكومة اإليفوارية بتنفيذ العديد من
األعمال من أجل "إضفاء الصبغة الديمقراطية" عمى الثقافة والفنون؛ وىكذا يمكننا

اإلشارة إلى:
 عمى الصعيد السياسي*إنشاء و ازرة تختص بالثقافة.

*إعداد مشروع قانون بشأن السياسة الثقافية الوطنية.

 -عمى الصعيد اإلداري

*إنشاء إدارة لمتسويات والنزاعات داخل ىذه الو ازرة.

*زيادة عدد اإلدارات اإلقميمية لمثقافة من  10عام  2007إلى  13في عام .2012
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 عمى صعيد حماية حقوق المبدعين :إنشاء دار لحقوق المؤلف :المكتب اإليفواريلحقوق المؤلف.
 -عمى صعيد احترام وتعزيز حقوق الممكية الفكرية :عقد اجتماع في أعسطس 2008

لمسؤولي الممكية األدبية والفنية ،إنشاء فرقة مكافحة التزوير والقرصنة في مجال

األعمال الثقافية (الفرقة الثقافية).
 عمى صعيد حماية التراث الثقافي ،تم:من جية ،التصديق عمى االتفاقيات التالية:
*االتفاقية حول التراث العالمي والثقافي والطبيعي (.)1972
*اإلعالن العالمي حول التنوع الثقافي (.)2001
*االتفاقية من أجل الحفاظ عمى التراث الثقافي غير المادي (.)2003
*االتفاقية بشأن حماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية (.)2007
ومن جية أخرى إنشاء المكتب اإليفواري لمتراث الثقافي في يونيو .2012
 في مجال التدريب والتعميم في مجال الفنون والثقافة :يوجد العديد من المنشآتتتمثل اساساً في:

* المعيد العالي لمفنون والعمل الثقافي.
* المدرسة الثانوية لمتعميم الفني.
* المركز الفني لمفنون التطبيقية.
* المعيد اإلقميمي لمفنون والمين في ىبينجورو.
 -في مجال العمل الثقافي ،يمكن اإلشارة إلى وجود العديد من التظاىرات والبنية

التحتية:

*الميرجانات العديدة (منيا سوق فنون المعرض األفريقي).
*الحفالت الموسيقية وورش العمل لمفنون البالستيكية والعروض الدرامية.
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* المكتبات (الوطنية والبمدية والمدرسية) والمراكز البمدية لمعمل الثقافي والمركز الوطني
لمفنون والثقافة والمكتب الوطني لألنشطة السينمائية لكوت ديفوار.
عالوة عمى ما تقدم ،ومن اجل مساندة اإلبداع الفني والثقافي ،أنشأت الحكومة
اإليفوارية عدداً من الصناديق منيا صندوق مساندة المبادرات الثقافية – وقد أسفر عن

فشل – وصندوق مساندة الصناعة السينمائية الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم – 2008

 139الصادر في  14أبريل .2008
رابعاً :الحق في السالم واألمن (المادة )11

الثابت بما ال يدعو ألدنى شك ،أن الحق في السالم واألمن يشكل التحدي

األكثر خطورة ووشوك ًا بالنسبة لمحكومة اإليفوارية .والواقع أن كوت ديفوار التي اعتبرت

في الماضي مالذاً لمسالم وأرض استضافة وظمت ألمد طويل تجسد في نظر جيرانيا
في اإلقميمي الفرعي لغرب أفريقيا نموذجاً لالستقرار السياسي واليدوء االقتصادي
والترابط االجتماعي ،قدر ليا أن تشيد وتعيش ويالت الحرب.

إن النزاعات المسمحة لعامي  2002و 2011وكذلك مناخ االختالل األمني الذي
عاش الشعب في ظمو الشعب اإليفواري عمى مدى العقدين الخيرين إنما ىي أمور تدل
بوضوح عمى الرغبة في السالم والحاجة إلى األمن في كوت ديفوار.
وادراكاً منيا ليذه الحقيقة ،شرعت حكومة كوت ديفوار ،وعمىرأسيا رئيس الدولة،

في تنفيذ العديد من األعمال لصالح السالم من خالل مصالحة وطنية حقيقية .وىكذا،
فإنو في الصدارة من اإلج ارءات التي اتخذىا رئيس الدولة إنشاء لجنة الحوار والحقيقة
والمصالحة برئاسة رئيس الوزراء شارل كونان باني .عالوة عمى ذلك ،جاب رئيس الدولة
معظم العواصم اإلقميمية الفرعية بيدف دعوة اإليفواريين في المنفى إلى العودة لموطن.
إن بدء حوار ،بمبادرة من رئيس الدولة ،مع األحزاب السياسية المعارضة إنما تندرج
أيضاً في إطار تيدئة المناخ االجتماعي والسياسي الذي ال غنى عنو لتحقيق اإلنعاش
االقتصادي واالزدىار ألفراد الشعب.
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كما أن جيود الحكومة لم تضعف عندما تعمق األمر باتخاذ إجراءات لدعم أمن
المواطنين سواء في المدن أو في القرى .ودليل عمى ذلك ،تم إنشاء وحدات شرطية
خاصة تختص بمكافحة أعمال العصابات واالبتزاز والظاىرة المسماة "قطاع الطرق"
واعادة تنشيط الشرطة العسكرية التي تتمثل ميمتيا األولى في إعادة العناصر الضالة
لمقوات الجميورية لكوت ديفوار إلى الثكنات وتجييز القوات العسكرية وشبو العسكرية
باألدوات الناقمة والعربات إلى حين رفع الحظر عمى األسمحة من أجل تزويدىم بوسائل
الدفاع التقميدية.
أضف إلى ما تقدم ،من أجل تعزيز تجييزات الدفاع الوطني وحماية األشخاص
والممتمكات واستقالل المؤسسات ،تم إنشاء القوات الخاصة ،تحت سمطة رئيس
الجميورية  ،القائد العمى لمقوات المسمحة بموجب المرسوم رقم  201-2011الصادر
في  3أغسطس .2011
في سياق السعي من أجل السالم واألمن ،يجدر التنويو أيضاً إلى الجيود

الضخمة التي يبذليا المجتمع الدولي الذي من خالل جنود عممية األمم المتحدة في
كوت ديفوار يدعم الجنود اإليفواريين في الدوريات المشتركة الرامية إلى ردع وقمع،
حيثما يستمزم األمر ذلك ،كافة المحاوالت الرامية إلى زعزعة استقرار النظام وخمخمة
اليدوء االجتماعي.
وىكذا ،عمى الصعيد الوطني يجوز القول بأن الموقف في عمومع عاد إلى
مجراه الطبيعي وفقاً لما يشيد بو مؤشر األمن لألمم المتحدة الذي تراجع من مستوى 4
إلى مستوى  1فضالً عن عودة السفارات التي كانت قد أغمقت أبوابيا مثل سفارات

بريطانيا وىولندا وعودة أعضاء السفارات من الدبموماسيين غير األساسيين وأسرىم مثمما
ىو الحال بالنسبة لفرنسا والواليات المتحدة .إال أنو تجدر اإلشارة إلى أن المسألة
األمنية في غرب البالد تظل تمثل إشكالية؛ والوقع أنو في ىذا الجزء من كوت ديفوار
الواقع عمى حدود ليبريا والذي نالو النصيب األكر من نكبات ونتائج األزمات التي
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استمرت طوال ىذه العقود من الزمان ،سقط العشرات من القتمىنتائ

في خالل عام

واحد اثناء اليجمات التي استيدفت القرى عمى أيدي رجال مدججين بالسالح أتوا من
ليبريا.
ولقد كشفت ىيومان رايتس ووتش في تقريرىا الصادر في يونيو  2012الطابع
البالغ الحساسية لممسألة األمنية في ىذا اإلقميم من كوت ديفوار نتيجة التيديدات التي
يثيرىا المئات من الرجال المسمحين والذين سبق لمعظميم القتال لحساب الرئيس المخموع
لوران جباجبو.
وأخي اًر ،فأنو بعيداً عن كونو مطمباً يستحيل تحقيقو ،فإن السعي إلى السالم

وتحسين األوضاع األمنية في كوت ديفوار يمثالت في نظر المسؤولين الحاليين في
البالد األولوية التي يرتن بيا التمتع اليادئ بحقوق اإلنسان األخرى .ولذلك تعمل
الحكومة اإليفوارية بال ىوادة لكي تجعل من الحق في السالم والمن واقعاً ممموساً في

كوت ديفوار.

خامساً .الحق في بيئة سميمة (المادة )14

يجدر التذكير بأنو في بداية السبعينيات أنشأت كوت ديفوار ىياكل تختص

بالمشكالت البيئية .إال أنو فقط ابتداء من  8يونيو  1971تم األخذ في الحسبان،
بطريقة واضحة ،اىتمامات الحفاظ عمى التنوع البيئي ،مع إنشاء سكرتارية الدولة
المختصة بالساحات الوطنية وا‘ادة استغالل الغابات .وفي  ،1974تحولت ىذه اإلدارة
إلى و ازرة لممياه والغابات .ثم تم ألول مرة إنشاء و ازرة حماية الطبيعة والبيئة .وأعقب ذلك
تغيير في االختصاصات التي صارت مشتركة مع الو ازرات المختصة عمى التوالي
بالزراعة والبيئة.
وحالياً ،تتولى و ازرة البيئة والتنمية المستدامة ،إلى جانب تنفيذ االتفاقيات الدولية

ذات الصمة ،إدارة التنوع األحيائي وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال إدارة البيئة.
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واليدف األساسي ىو اإلسيام في ضمان بيئة سميمة وصحية وادارة مستدامة
لمموارد الطبيعية .في ىذا الصدد ،تم تنفيذ العديد من األعمال ،نذكر منيا:
 .1فيما يتعمق بالحفاظ عمى جودة اليواء
بالنسبة لتموث اليواء المنبثق عن الغازات الصادرة عن عادم السيارات ،أوضحت
دراسة أعدت مؤخ اًر أن عموم السيارات في كوت ديفوار باتت قديمة بل أن

 % 80منيا يزيد عمرىا عمى خمس سنوات .ومن أجل معالجة ىذا الموقف،
تقرر خفض واردات السيارات التي يزيد عمرىا عمى  5سنوات .وتحقيقاً ليذا

الغرض ،قررت الحكومة اإليفوارية تنظيم استيراد السيارات القديمة.
 .1فيما يتعمق بإدارة النفايات والقمامة التي مصدرىا السفن

 1.1عمى مستوى النفايات

مصدر ىذه النفايات الزيزت المحترقة لمسفن التي يتعين إعادة تدويرىا .ومن أجل
إدارة أفضل ليذه النفايات ،تم إنشاء لجنة السترداد وتثمين وتصفية النفايات من ىذا
النوع .إال أن ىذه المجنة لم يبدأ تشغيميا بعد إذ أن النصوص التي تنظم مسألة النفايات
الناتجة عن السفن لم تطبق بعد.
 1.1عمى مستوى القمامة المنزلية
عند ىذا المستوى ،تجدر اإلشارة إلى أنو منذ  1994منحت الحكومة حوالي
عشرين تصريحاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع القمامة المنزلية عمى السفن.

 .1فيما يتعمق بمنع الكوارث

في إطار منع الكوارث ،يعقد اجتماع أسبوعب مع المكتب الوطني لمحماية

المدنية وبمدية أبيدجان وو ازرة البناء والتعمير

وSODEXAM

والمكتب الوطني لمدراسات

الفنية والتنمية .ويتعمق األمر ىنا بأنشطة منع ووقاية لتحديد المناطق العالية المخاطر.
وىي المناطق التي تأىميا المجموعات السكانية الضعيفة شديدة التأثر بالكوارث والتي
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تشيد في حاالت الفيضانات واالنييارات خسائر ضخمة في األرواح البشرية .وحتى اآلن
تم تحديد  17منطقة من ىذا النوع.
ويتالحظ أن ىناك عممية إخالء منذ  14مايو  2012تتمثل في إخالء المساكن
الواقعة في مناطق الفيضانات وتمك التي تحتاج إلى ترميم وتجديد .وال يتمثل التجديد في
البناء وانما باألحرى إشغال ىذه المساحات وتحويميا إلى مزارع لتفادي عودة السكان
فييا .في ىذا الصدد ،من المقرر منح سكان ىذه المنطقة تعويضاً بمبمغ 120000

فرنك أفريقي لكل أسرة.

ومن جية أخرى ،جاري صياغة مشروع قرار بشأن إعداد برنامج وطني لخفض
المخاطر والكوارث .وييدف ىذا القرار إلى إنشاء ىيكل لمنع المخاطر.
 .4فيما يتعمق بالقضاء عمى تموث مواقع النفايات السامة
منذ أن ألقيت النفايات السامة ،شرع في تنفيذ المرحمة األولى لعممية إزالة التموث
بواسطة شركة TREDI

؛ وىي تتعمق بـ  17موقعاً عمى مستوى مدينة أبيدجان.

وتسمى المرحمة الثانية "العممية التكميمية إلزالة التموث" وىي تشمل المواقع التي لم يتم
بعد القضاء عمى التموث فييا وتتولى تنفيذىا الشركة سالفة الذكر تحت إش ارف إدارة
جودة البيئة والمخاطر.
ولقد بدأت عممية إزالة التموث في عام  2010ومن المقرر استكماليا عام
 .2015وتقدر تكمفة اإلزالة التكميمية لمتموث بمبمغ  5مميار فرنك أفريقي تموليا شركة
. TRAFIGURA
 .5فيما يتعمق بإدارة النفايات الصناعية الخطيرة
لقد تم إعداد استراتيجيات اإلدارة الدائمة لمنفايات الصناعية الخطيرة بنسبة
 .% 50وفي إطار إعداد خطة وطنية إلدارة المنتجات الكيماوية تم عقد عدة ورش
عمل:
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 ورشة العمل اإلقميمية األفريقية العتماد وثيقة حول منيج اإلدارة الدولية لممنتجاتالكيماوية وتكنولوجيا النانو لممنتجات الكيماوية الصناعية.
 ورشة عمل العتماد الوثيقة الموضحة لمثغرات واالحتياجات من أجل تحسينالتشريعات الخاصة بالمنتجات الكيماوية والنفايات.
 -ورشة العمل التدريبية اإلقميمية حول الـ

polychlorophényls

والنفايات التي تحتوي

عمى مموثات عضوية دائمة بالنسبة لمدول األفريقية الفرانكفونية.
.6فيما يتعمق بإدارة النفايات الصمبة المحمية
لقد زاد حجم القمامة المنزلية اليومية في مدينة أبيدجان من حوالي  2500طن
عام ( 2000تاريخ اندالع األزمة اإليفوارية) إلى ما يقرب من  3500طن في الوقت
الحالي .ويقدر المعدل الحالي لرفع القمامة بـ  %4161مقابل  %90المعدل المقترح ،بما
يجعل مدينة ابيدجان غير صحية .والواقع أن ىذه المشكمة تتصل بتدفقات السكان
المياجرين الفارين من الحرب نحو أبيدجان وزيادة معدل إنتاج القمامة المنزلية بالنسبة
لمعدل رفع القمامة وكذلك ضعف القدرات الفنية والعممياتية لمجيات المعنية والحالة
المتدنية لمبنية التحتية الصحية وعدم وطنية السكان وإلشغال غير المشروع والفوضي
لألماكن العامة ألغراض تجارية .وىذا التدىور الصحي والبيئي لو نتائجو عمى األصعدة
الصحية والبيئية واالقتصادية والسياحية.
 .7فيما يتعمق بإدارة النفايات الطبية والطبية األحيائية
بالنسبة لمنفايات الطبية والطبية األحيائية الخطيرة ،تكاد خطط اإلدارة أن ال يكون
ليا وجود عمى اإلطالق ،كما أن المجان الصحية واألمنية ،عمى الرغم من تقنينيا ووجود
لوائح ليا ،فإن تشغيميا متوقف وتتنوع وسائل وطرق إعدام النفايات .ويقدر حجم إنتاج
النفايات الطبية اإلحيائية لميياكل العامة الصحية في كوت ديفوار بـ  3200طن سنوياً

(دوكوريو وآخرون .)2002
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وتنتيج بعض المراكز طريقة التحريق الحفري و الترميد اليدوي والدفن في حفر
غير معدة أو مؤىمة .وأخي اًر ،ىناك محطات تطيير وتصفية خارج الخدمة ،ولكن ىذه
المراكز لدييا مدا فن عفنة .وىكذا تبدو المخاطر التي تحيط بالبيئة واضحة ومنيا تموث
المسطحات المائية وانتشار الحشرات الطائرة والقوارض وانتشار األمراض المعدية مثل
التيتانوس والتيفود وافسيال والنزالت المعوية وفيروس ب الكبدي وفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز وتموث الجو الذي يؤدي إلى تفاقمو ضعف ح اررة وقود النفايات.
 .8فيما يتعمق بتحسين اإلدارة الدائمة لمنفايات
تم تنفيذ استراتيجيات مكافحة التموث وتغير المناخ بنسبة  .%44وقد تم عقد ندوة
وطنية حول التغييرات المناخية .بيد ،أن األنشطة المقرر تنفيذىا في إطار مبدأ يقضي
بأن يدفع المتسبب في التموث غرامة لم تنفذ بعد .وعمى مستوى استراتيجيات اإلدارة
الدائمة لمنفايات الصناعية والخطيرة ،جاري إعداد خطة وطنية إلدارة المنتجات
الكيماوية.
 .9فيما يتعمق بالوصول إلى المياه الصالحة لمشرب
في كوت ديفوار %61 ،فقط من السكان ىم المتاح ليم الوصول إلى المياه
الصالحة لمشرب ،أي بنسبة  %77في المناطق الحضرية و %50في المناطق الريفية،
ويتم ذلك بنسبة  %76بواسطة مضخات يتم تشغيميا يدوياً و %13بواسطة نظم
ىيدروليكية قروية محسنة .وفي الوسط الريفي ،من بين  13845محمية مجيزة2059 ،

مضخة متاحة و 350اشتراك .ويقدر المعدل اإلجمالي لألعطال بـ  .%2967وعمى
العكس في الوسط الحضري يصل ىذا المعدل إلى  %73في المتوسط.
عمى الرغم من أىمية ىذه المكتسبات تجدر اإلشارة إلى أن ىناك صعوبات كثيرة
تترجم في شكل عجز كبير في اإلمداد بالمياه الصالحة لمشرب مما يسبب مضايقات
لمسكان.
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عالوة عمى األعمال المذكورة أعاله ،ىناك إجراءات أخرى تم اتخاذىا لتحسين
جودة البيئة واطار الحياة في كوت ديفوار .ويتعمق األمر أساساً بإنشاء ىياكل إدارية

واعداد استراتيجيات.

 .11إنشاء ىياكل إدارية واعداد استراتيجيات
 1.11المجنة الوطنية لمسالمة األحيائية

تشكل المجنة الوطنية لمسالمة األحيائية السمطة الوطنية المختصة في كوت

ديفوار 6وىي تتبع الو ازرة المسؤولة عن البيئة .ويغطي اختصاصيا كافة الطمبات المتعمقة
بجميع استخدامات الجينات الوراثية المعدلة ،سواء كان مصدرىا داخل كوت ديفوار أو
خارجيا .وىي تبحث طمبات التراخيص وتبدي رأييا الفني بشأنيا.
 1.11المجنة الوطنية لمتنمية المستدامة
في:

تدعم ىذه المجنة حالياً بواسطة اإلدارة العامة لمتنمية المستدامة ،وتتمثل ميمتيا

 تعزيز مشاركة األىالي في إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات في مجال التنميةالمستدامة.
 ضمان متابعة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات المتعمقة بالتنمية المستدامة. إبداء آراء بشأن السياسات واالستراتيجيات التي قد تؤثر عمى األبعاد البيئيةلمتنمية المستدامة.
 إعداد كافة اإلجراءات الالزمة لتفادي التبديد وطرق اإلنتاج واالستيالك غيرالفعالة.
 تشجيع تنفيذ التكنولوجيات النظيفة.ولقد تم حاالً االنتياء من وضع استراتيجية وطنية لمتنمية المستدامة.
 1.11المكتب اإليفواري لمساحات والمحميات
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أنشئ ىذا المكتب بموجب المرسوم رقم  359-2002الصادر في  24يوليو
 . 2002وىو كيان شبو عام ومستقل ،وبعد المحور العممياتي والتشغيمي لمبرنامج اإلطار
إلدارة المساحات المحمية .وتفوضو الو ازرة صاحبة الوصاية إدارة الساحات والمحميات
الوطنية .وفي ىذا الصدد ،تتمثل مسؤوليتو الرئيسية في تنفيذ البرنامج اإلطار إلدارة
المساحات المحمية .وتشمل ميام المكتب تجديد وحماية مختمف النظم البيئية .ولقد تم
تحقيق ىذه األعمال جزئياً بنسبة  .%45والواقع أن حماية التراث الغابي لمدولة لم

تتحقق إال بنسبة  %21بسبب غياب الدوريات في الساحات الوطنية .إال أن استغالل
الموارد الغاببية والمحمية تم السيطرة عميو بنسبة  %95بواسطة بعثات المراقبة عند
الممرات األربعة ألبيدجان.
ولقد وضح عدم كفاية وسائل دعم الشراكة مع السكان والسمطات (مسؤولي
المحميات المطمة عمى ساحة تاي الوطنية) والبحث فيمجال إدارة المساحات المحمية

( .)% 26أما فيما يخص اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية لم تكقل إال بنسبة ضئيمة
( ،)%27إذ أن من بين كل  4مشاريع شرع في تنفيذىا في ىذا اإلطار ،لم يستكمل
سوى مشروع واحد.
تممك كوت ديفوار  8ساحات وطنية ( 1856750ىكتار) و 4محميات
لمحيوانات أو النباتات ( 247170ىكتار) ومحميتين  )02طبيعيتين مكتكاممتين (155
ىكت اًر) ،ونضيف إلى ىذه المساحات المحميات النباتية التي أنشئت كإجراءات مصاحبة،

يصبح إجمالي المساحات المحمية  2201ىكتار (أي  %7من األراضي الوطنية).
وتحمي الساحات الوطنية والمحميات حوالي  %90من الثدييات والطيور في المنطقة،

بما في ذلك وحيش الطيور المستوطنين إقميمياً والظبي ةالثدييات البشرية والقردية.
 4.11مؤسسة المكتب اإليفواري لمساحات والمحميات

سوف يكفل تمويل بعض االستثمارات واألعباء المتواترة بواسطة إيراد ودائع
مؤسسة تخصص حصرياً لتمويل الحفاظ عمى الساحات والمحميات .وتخضع ىذه
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المؤسسة ألحكام القانون رقم  102-2002الصادر في  11فبراير  2002والخاص
بإنشاء وادارة وتمويل الساحات الوطنية والمحميات إلى جانب األحكام التي تخضع ليا
جمعيات المنفية العامة المعترف بيا .وتتمثل ميمة المؤسسة في حشد وادارة األموال
ال
الكافية لضمان تمويل دائم ألعمال حماية الساحات الوطنية والمحميات ،استكما ً

اللتزامات الدولة .ولدى ىذه المؤسسة رأس مال يخصص لضمان إتاحة األموال

التكميمية الالزمة من خالل صندوق ائتماني .وىي تمول ،في الدرجة األولى ،أعمال
الحفاظ عمى قدرات إدارة الساحات الوطنية والمحميات ودعميا.
 5.11الوكالة الوطنية لمبيئة
أنشئت الوكالة الوطنية لمبيئة بموجب المرسوم رقم  97الصادر في  9يوليو
 ،1997وتتمثل ميمتيا في:
 ضمان األخذ في الحسبان االىتمامات البيئية في المشاريع والبرامج التنموية. السير عمى تنفيذ وادارة نظام وطني لممعمموات البيئية. تنفيذ إجراء إعداد دراسة حول التأثير البيئي لمسياسات االقتصادية الكمية.عند ىذا الحد ،تجدر اإلشارة إلى أن أولى الدراسات حول التأثير البيئي بدأت
عام  .1998ومنذ ذلك التاريخ ،تم إعداد حوالي ثالثمائة ( )300دراسة حول التأثير
البيئي ،أي بمعدل  20دراسة سنوياً.

 6.11المركز اإليفواري لمكافحة التموث
المركز اإليفواري لمكافحة التموث ىو عبارة عن منشأة عامة ذات إداري .وقد
أنشئت بموجب المرسوم رقم  662-91الصادر في  9أكتوبر  .1991وتتمثل ميمتو
في مراقبو التموث في المسطحات المائية والغالف الجوي .ولكن أنشطتو تتمحور أساساً
حول مراقبة جودة المياه القارية البحيرية والبحرية والساحمية .ويشغل المركز الشبكة
الوطنية لمالحظة المياه .ومنذ فترة ،امتدت أنشطة المركز لتشمل مراقبة التموث
الصناعي بإدماج جياز التفتيش عمى المنشآت المصنفة.
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 7.11إنشاء نظام لميقظة البيئية

تحقق مشروع إنشاء نظام اليقظة لبيئية بنسبة  .%47والواقع ،عمى الرغم من

المساندات التي قدمت لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية وكذلك ما لقيو مفيوم التنمية
االستدامة من تعيزي ودعم ،لم يتم إنشاء مراصد اليقظة البيئية كما أن اإلنجاز كان
جزئياً فيما يتعمق بمنع الكوارث المرتبطة باألمطار الغزيرة والسيول واعداد خطط التدخل

العاجل وفي حاالت الطوارئ .ومن جية أخرى ،ظمت أعمال التوعية بحماية البيئة عند

مستوى متدني باإلضافة إلى عدم تنظيم األسبوعين الوطنيين لمبيئة.

الفصل الرابع
اإلجراءات األخرى لمميثاق
 .1الميثاق األفريقي وتنفيذه (المادة )15

إن كوت ديفوار وقد صادقت عمى الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

عام  ، 1992فيي مثميا مثل الدول األعضاء األخرى ممتزمة باتخاذ إجراءات لضمان
التنفيذ الفعال لمميثاق.
وىذا ،تضطمع كوت ديفوار بيذا الواجب من خالل إرساء مؤسسات ميمتيا
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان .ويقصد ىنا أساساً و ازرة حقوق اإلنسان والحريات العامة
والمجنة الةوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار.

ومن جية أخرى ،فإن مقتضى تمثيل منظمات تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في
جميع اليياكل والمؤسسات العامة ،إنما يسيم في تعزيز الحقوق والحريات المنصوص
عمييا في الميثاق.
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وفي ىذا الصدد ،عقدت حمقات دراسية قامت بتنظيميا و ازرة حقوق اإلنسان
والحريات العامة وكذلك المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار .وقد أتاحت ىذه
األحداث التشديد عمى الحقوق والحريات المضمنة في الميثاق.
عالوة عمى ذلك ،تحتفل الو ازرة سنوياً باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان .وبيذه

المناسبة ،ينم توجيو رسائل حول محتوى الميثاق تستيدف الحكام والمحكومين .كما تبث
يرامج إذاعية وتميفزيونية وتعقد مؤتمرات ومناقشات .كما يتم بذل جيود مماثمة بواسطة
ال مجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في كوت ديفوار والمنظمات غير الحكومية والجمعيات
العاممة في مجال حقوق اإلنسان.
ومن المسمم بو أن أعمال التوعية تظل غير كافية بسبب نقص الموارد المالية
والموجيستية .ولكن الحكومة تنوي مواصمة الجيد المبذول في اتجاه التوعية ونشر أحكام
الميثاق ذات الصمة.
 .1استقالل المحاكم (المادة )16
لقد حول دستور  2000العدالة من ىيئة قضائية إلى سمطة قضائية .وىذه
السمطة التي ىي بموجب أحكام المادة  101من الدستور سمطة مستقمة عن السمطتين
التنفيذية والتشريعية ،تمارس بواسطة ىيئات قضائية عميا تتمثل في محكمة النقض
ومجمس الدولة وجياز المحاسبات ومحاكم االستئناف والمحاكم العادية.
كما يتم التشديد عمى استقالق السمطة القضائية في المادة  103من الدستور
التي تنص عمى "أن القضاة ال يخضعون في ممارستيم لوظائفيم إال لسمطة القانون".
ويتعمق األمر ىنا باستقالل فعمي.
وتجدر اإلشارة أيضاً في ىذا المقام إلى أن رئيس الجميورية ىو الضامن

الستقالق القضاء .ووبصفتو ىذه يكون رئيساً لممجمس األعمى لمقضاء.

ويعد المجمس األعمى لمقضاء مؤسسة تتولى بحث كافة المسائل المتعمقة

باستقالل القضاء .وىو يتقدم بمقترحات بشأن تعيين قضاة المحاكم العميا والرؤساء األول
71

لمحاكم االستئناف ورؤساء المحاكم االبتدائية .كما أنو يبدي وجية نظره بخصوص ترقية
وتعيين قضاء المقر اآلخرين ويفصل في المسائل كمجمس تأديب لمقضاة.
يضم المجمس في عضويتو ،إلى جانب رئيس الجميورية ،رئيس المحكمة العميا
ونواب رئيس المحكمة العميا وست شخصيات مشيود ليا بالكفاءة في المجال القانوني
واإلداري منيم ثالثة يتم تعيينيم بناء عمى اقتراح رئيس الجمعية الوطنية وأربعة قضاة
منبثقين بالتساوى عن مرتبتين ،أحدىما أصمي والثاني احتياطي.
يعين أعضاء المجمس األعمى لمقضاء بمرسوم من رئيس الجميورية .وحيث أنو
لم يتم بعد إنشاء محكمة النقض ومجمس الدولة وجياز المحاسبات ،فإن اختصاصات
ىذه الكيانات تمارسيا المحكمة العميا.
الخالصة
إن كوت ديفوار وىي دولة طرف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
منذ  ، 1992قد تأخرت لألسف في إعداد وتقديم تقاريرىا التي تنص عمييا المادة 62
من الميثاق.
واصدار ىذا الترير األولي التراكمي إنما يدل عمى رغبة وتصميم الحكومة
اإليفوارية عمى أن تجعل من تعزيز وحماية حقوق اإلنسان إحدى أولوياتيا.
والواقع أن المالحظات والتوصيات التي أبدتيا المجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب بخصوص ىذا التقرير سوف تمقى ترحيباً من أجل إشعاع أكبر وأوسع لمسألة

حقوق اإلنسان في كوت ديفوار .ولذلك ،فإن كوت ديفوار تغتنم ىذه الفرصة لتوجيو نداء
إلى االتحاد األفريقي وأجيزتو المنخصصة من أجل مساندة السمطات اإليفوارية في
جيودىا لكي يصبح احترام حقوق اإلنسان حقيقة دائمة.
وعمى أي األحوال ،فإن سواء أقوال أو أفعال أعمى السمطات في البالد ،بما في
ذلك رئيس الجميورية ،إنما تتجو نحو كفالة المزيد من االحترام لحقوق اإلنسان وىي
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تؤكد عودة كوت ديفوار إلى محفل األمم التي تجعل من احترام حقوق اإلنسان مبدأً
مقدساً واألساس الذي يستحيل تجاىمو في كافة أوجو التعاون الدولي.
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