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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةسداسالدورة ال
  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ - يناير/كانون الثاين ٢١جنيف، 

 أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً          يع للمعلومات جتم    
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  بوركينا فاسو    

اإلجـراءات  وجتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات        هذا التقرير     
املفوضـية  يف تقـارير    ية و من الدولة املعن  واردة  اليف ذلك املالحظات والتعليقات      اخلاصة، مبا 

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

ـ   هذا  وال يتضمن   . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية     جهـات نظـر     آراء أو و   ةالتقريـر أي
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات        أو
املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس       هيكل  وهو يتبع   . الصادرة عن املفوضية  لنية  الع

على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص        رت  وقد ذُك . ١٧/١١٩ حقوق اإلنسان يف مقرره   
 التقريـر دوريـة االسـتعراض     روعيت يف إعـداد     و. راجع املعلومات الواردة يف التقرير    م

  .يف تلك الفترةاليت حدثت والتطورات 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 
احلالة خالل دورة االستعراض 

 السابقة
راءات املتخذة بعد اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٧٤(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٩(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )١٩٩٩(ية املدنية والسياس
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨٧(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

اتفاقيـة  (أو الالإنسانية أو املهينة     
  )١٩٩٩) (مناهضة التعذيب

  )١٩٩٠ (اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

ـ حقوق الطفـل     شـراك  شأن إ ب
 زعـات املـسلحة   اناألطفال يف امل  

)٢٠٠٧(  
تفاقيـة  الالربوتوكول االختياري   

بيع األطفـال  بشأن  حقوق الطفل   
يف املـواد   و يف البغـاء   استغالهلمو

  )٢٠٠٦ (اإلباحية
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

 )٢٠٠٣ (أسرهم

ــاري  ــول االختي الربوتوك
 اهضة التعـذيب  التفاقية من 

)٢٠١٠(  
اتفاقية حقوق األشـخاص    

  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 )٢٠٠٩(القسري 

الربوتوكول االختيـاري الثـاين
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص

 باحلقوق املدنية والسياسية

التحفظات واإلعالنات 
 أو التفامهات/و
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احلالة خالل دورة االستعراض 

 السابقة
راءات املتخذة بعد اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

كوى إجراءات الش
والتحقيق واإلجراء 

 )٣(العاجل

ــاري األول  الربوتوكــول االختي
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      
ــسياسية  ــة وال ــاحلقوق املدني ب

)١٩٩٩(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييز      

  )٢٠٠٥ (٨، املادة ضد املرأة
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 

)١٩٩٩( 

ــو ــاري الربوتوك ل االختي
لعهد الدويل اخلاص   امللحق با 

بـــاحلقوق االقتـــصادية 
ــة ــة والثقافي ، واالجتماعي

  )٢٠١٢التوقيع فقط، (
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

ــادة   ــة، امل  ٦ذوي اإلعاق
)٢٠٠٩(  

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
، مجيع أشكال التمييز العنصري   

  ١٤املادة 
اص بـاحلقوق   العهد الدويل اخل  
  ٤١، املادة املدنية والسياسية

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، 
  ٢٢ و٢١ املادتان

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  ٧٧ و٧٦، املادتان أسرهم
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
األشخاص من االختفاء القسري،

  ٣٢ و٣١املادتان 

   أخرىصكوك دولية رئيسية    
  مل يصدق عليها  االستعراضاإلجراءات املتخذة بعد  ةالسابقخالل دورة االستعراض احلالة   

التصديق أو االنضمام 
  اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     

  الدولية
لالجئني وعدميي  االتفاقيات املتعلقة با  

باستثناء االتفاقية املتعلقـة     ،)٥(اجلنسية
بوضع األشخاص عـدميي اجلنـسية      
واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام 

  اجلنسية
ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  /آب
باســتثناء ، )٦(اإلضــافية امللحقــة هبــا
  الربوتوكول اإلضايف الثالث

اسية ملنظمـة العمـل     االتفاقيات األس 
  )٧(ةالدولي

 منظمة العمـل    تااتفاقي  
ــم  ــة رق  ١٦٩الدولي

  )٨(١٨٩ رقمو

 علـى االنـضمام إىل      ،٢٠١٠عـام   ، يف    بوركينا فاسـو   حقوق الطفل ت جلنة   شجع  -١
 .)٩(املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ب
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باالنضمام إىل   ،٢٠١٠عام   ، يف  بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعنية وأوصت    -٢
 بشأن خفـض    ١٩٦١ بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٥٤اتفاقية عام   

 .)١٠(حاالت انعدام اجلنسية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -باء  
 ألن بوركينا فاسو    لقهاقعن  جمدداً   ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     اللجنة املعن  أعربت  -٣

  .)١١(العنف املرتيل  ذلكمبا يف للقضاء على العنف ضد املرأة، اً حمدداًمل تعتمد بعد تشريع
قانون بسّن   حقوق الطفل جلنة   و اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ورحبت    -٤

  .)١٢(٢٠٠٨عام يف وقانون العمل  وما يرتبط به من ممارساتمكافحة االجتار بالبشر 

 غري أهنا أعربت    ،قوق الطفل حب املتصل   تشريعيالصالح  باإل جلنة حقوق الطفل  وأشادت    -٥
املنصوص عليهـا يف    حكام  األبادئ و املال يتضمن مجيع     قانون الطفل ن مشروع   ألعن قلقها   
اإلسـراع يف   وحثت بوركينا فاسو علـى  .ونلقاناملخالفني لقتصر على األطفال ياالتفاقية و 

  .)١٣( مجيع أحكام االتفاقيةمشوله وضمان ه الطفل واعتمادقانون إعداد

  )١٤(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٥(ة االستعراض احلالي دورةاحلالة خالل ةاالستعراض السابقدورة احلالة خالل    الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة
 )٢٠١٢مارس /آذار(االعتماد نتيجة لعدم تقدمي الوثائق سقط   )٢٠٠٥(باء   ة حلقوق اإلنسانالوطنياللجنة 

تنظر بوركينا فاسو يف هيكل املؤسـسة الوطنيـة         الطفل بأن   وأوصت جلنة حقوق      - ٦
 وقدمت  .)١٦(ختصص هلا املوارد الكافية   بأن   و ،حلقوق اإلنسان ومهامها وفقاً ملبادئ باريس     

  .)١٧(ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالحظات مماثلةاللجنة املعني

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من بوركينا فاسو دعـم وزارة                -٧
  .)١٨(النهوض باملرأة لتلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات

 وجلنة وطنية   الطفل بإنشاء جلنة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني      جلنة حقوق   ورحبت    -٨
  .)١٩( ختان اإلناثاملمارسة املتمثلة يفملكافحة 

خبطـة العمـل الوطنيـة      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة           ورحبت    -٩
عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسـلية         " املعنونة   ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة
 وحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسـو        .)٢٠()٢٠٠٩ (لسياسة الوطنية اجلنسانية  وبا" ثانلإل

  .)٢١(على تنفيذ السياسة اجلنسانية الوطنية
املوارد لألمانة الدائمة خلطـة     بتخصيص  الطفل بوركينا فاسو    وأوصت جلنة حقوق      -١٠

  .)٢٢(ومنائه حىت تضطلع بدورها التنسيقي العمل الوطنية لبقاء الطفل ومحايته 
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خطة العمل الوطنية مـن      عن قلقها إزاء التأخر يف اعتماد        الطفلوأعربت جلنة حقوق      -١١
إطار املبادئ التوجيهية االستراتيجية للنـهوض     وحثت بوركينا فاسو على تنفيذ      . أجل األطفال 

  .)٢٤(ن تطبيق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وأوصت بضما)٢٣(٢٠١٧-٢٠٠٨باألطفال للفترة 

لوعي وتنفيذ التشريعات، وال سـيما   بالنهوض مبستوى االطفلوأوصت جلنة حقوق     -١٢
  .)٢٥(يف أوساط اجملتمعات احمللية اليت ال تزال تعمل بالقوانني العرفية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق
ر قُدم منذ آخر تقري

  االستعراض السابق
آخر مالحظات

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
التقارير من الثاين عشر إىل التاسع  -  ٢٠٠٨  ١٩٩٧أغسطس /آب

  عشر قيد النظر
ـ   لجنة  ال احلقوق املعنيـة ب

االقتصادية واالجتماعيـة   
  والثقافية

كان يفترض تقدمي التقريـر األويل  -  -  -
  ٢٠٠٠منذ عام 

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

كان يفترض تقدمي التقريـر األويل  -  -  -
  ٢٠٠٠منذ عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

 /تشرين األول  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥ يوليه/متوز
  ٢٠١٠أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقرير السابع يف
  ٢٠١٤عام 

تقرير األويل قيد النظر يف عـامال  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
وكان يفتـرض تقـدمي. ٢٠١٣

التقارير من الثاين إىل الرابع منـذ
٢٠١٢ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤األعوام  

  على التوايل
 /الثـاين  كانون  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١٠يناير 
حيل موعد تقدمي التقريرين اخلامس

والتقرير. ٢٠١٧والسادس يف عام    
لربوتوكول االختياري عن ا  األويل

بيـعبشأن  تفاقية حقوق الطفل    ال
يفو استغالهلم يف البغاء  األطفال و 

 والتقرير األويل عناملواد اإلباحية 
تفاقيـةاللربوتوكول االختياري   ا

 األطفالإشراكبشأن حقوق الطفل 
 قيد النظر يف،زعات املسلحة انيف امل 
  ٢٠١٣عام 
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  هيئة املعاهدة
مالحظات ختامية واردة   

  يف االستعراض السابق
ر قُدم منذ آخر تقري

  االستعراض السابق
آخر مالحظات

  حالة اإلبالغ  ختامية
اللجنة املعنية حبماية حقوق 

يع العمال املهـاجرين    مج
  وأفراد أسرهم

ــر يف  -  -  - ــد النظ ــر األويل قي التقري
  ٢٠١٣ عام

جلنة حقوق األشـخاص    
  ذوي اإلعاقة

كان يفترض تقدمي التقريـر األويل  -  -  -
  ٢٠١١منذ عام 

اللجنة املعنية باالختفـاء    
  القسري

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف  -  -  -
  ٢٠١٢عام 

  لبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على ط  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدَّمة يف  املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

  -  )٢٧(العنف ضد املرأة واملساواة يف الزواج  ٢٠١٢  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  )٢٨(اإلجراءات اخلاصة التعاون مع  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  ال  ال  دعوة دائمة
  الزيارات املضطلع هبا

  
  )٢٠٠٥(املهاجرون 

  )٢٠٠٧(الديون اخلارجية 
-  

  باالحتجاز التعسفي الفريق العامل املعين    الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ
  احلقوق الثقافية

  مكافحة اإلرهاب
       إجراؤهاطلوبالزيارات امل

  ضستعرا خالل الفترة املشمولة باالئلرساأي  مل توجه  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

   السامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدةالتعاون مع مفوضية  -جيم  
املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان خـالل       مسامهة مالية إىل     بوركينا فاسو    قدمت  -١٣
  .٢٠٠٠ عام
سـاعدها علـى    و ٢٠١٠املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا بوركينا فاسو عام        ودعم    -١٤

وإذ أتاح املكتب اإلقليمـي خـدمات التـدريب         . االستعداد لالستعراض الدوري الشامل   
ساهم يف  وقد  لفريق األمم املتحدة القطري واحلكومة واجلهات الفاعلة غري احلكومية،          واملشورة  

  .)٢٩(إلنسان يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةج هنج قائم على حقوق اادمإ
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الوطنيـة ملتابعـة توصـيات       يف خطة العمل     ٢٠١١وساهم املكتب اإلقليمي عام       -١٥
االستعراض الدوري الشامل وآليات حقوق اإلنسان األخرى بإرشاد اخلرباء االستـشاريني           

خلطط وإجراء بعثـات تقنيـة ودعـم    اشاريع املعنيني بالصياغة وإعداد استعراضات نظرية مل   
  .)٣٠(قالتصديحلقات عمل 

مع مراعاة القـانون     تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  الواجب التطبيقاإلنساين الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
اسـتمرار   إزاء    جمدداً عن قلقها   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أعربت    -١٦

ث والـزواج   انلإل مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية        ،انتشار املمارسات الضارة التمييزية   
 والزواج من أختني واملمارسات     ة أخيه توىف من أرمل   والزواج املبكر وزواج شقيق امل     القسري

ء املواقـف    كما عربت عن قلقها إزا     .)٣١(اليت متنع املرأة من امتالك األراضي ووراثة زوجها       
 ،األبوية والقوالب النمطية املتأصلة املنطوية على التمييز واملتعلقة بأدوار املـرأة ومـسؤولياهتا            

 وطلبت من بوركينا فاسو أن حتظر التمييز املباشر وغري املباشر           .)٣٢(وخاصة يف املناطق الريفية   
 تتضمن أهدافاً وجداول     وتضع دون تأخري استراتيجية شاملة     )٣٣(ضد املرأة متشياً مع االتفاقية    

متييز ضد  لنمطية السلبية اليت تنطوي على      زمنية واضحة من أجل إلغاء املمارسات والقوالب ا       
 وأبدت جلنة حقوق الطفل شـواغل       .)٣٥( وحتسني فهم املساواة بني الرجل واملرأة      ،)٣٤(املرأة

  .)٣٦(توصيات مماثلةمشاهبة وتقدمت ب

الصعوبات على التمييز ضد املرأة جمدداً عن قلقها إزاء         وعربت اللجنة املعنية بالقضاء       -١٧
 وحثت بوركينا فاسو على ضمان مشاركة املرأة الريفية يف عمليات         . اليت تواجهها املرأة الريفية   

تسهيالت القروض والتسويق   إىل   كامالً إىل اخلدمات التعليمية والصحية و      صنع القرار ووصوالً  
 ، وتنفيذ استراتيجيات للتنمية الريفية تراعي نـوع اجلـنس         ،واألرض واملشاريع املدّرة للدخل   
  .)٣٧(وحتسني وصول املرأة إىل احملاكم

 عن قلقها إزاء وضع املسنات      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأفصحت    -١٨
حلق االقتصادي واالجتماعي واملعتقدات الثقافية اليت تؤثر فيهن مثل حرمان النساء األرامل من ا            

. "موسـي " خاصـة يف جمتمـع   ،يف وراثة األرض واملمتلكات واهتام املسنات مبمارسة السحر 
 ،وأوصت يف مجلة أمور بتغيري اآلراء التقليدية املتعلقة باملسنات ومكافحة التمييز والعنف ضدهن            

عتمـاد  وال سيما اهتامهن مبمارسة السحر وطردهن من بيوهتن وأسرهن ومعاقبة املخـالفني وا            
  .)٣٨(مج تستهدف أولئك النساءبرا
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وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدداً عن قلقها إزاء ممارسات التمييز اليت يعـاين منـها                 -١٩
األطفال املنتمون إىل الفئات املستضعفة مثل األطفال املعوقني واألطفال املقيمني يف املنـاطق             

مـاد اسـتراتيجية اسـتباقية      وأوصت باعت . تؤثر تأثرياً غري متناسب يف الفتيات     اليت  الريفية و 
وشاملة للقضاء على التمييز الذي يستهدف األطفال املستضعفني على أساس نوع اجلـنس             

  .)٣٩(االنتماء اإلثين أو الديين أو على أي أساس آخر أو
والتقاليد اليت تـؤثر    العادات  إزاء  جلنة حقوق الطفل عن قلقها بوجه خاص        وأعربت    -٢٠

. يات حتديداً مثل املمارسة اليت تقضي بأن األطفال حق لألب فقط          سلباً يف األطفال ويف الفت    
  .)٤٠(وحثت بوركينا فاسو على تعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات بني الوالدين

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
زال   مـا أن قانون بوركينا فاسو اجلنائيفريق األمم املتحدة العامل يف امليدان    الحظ    -٢١

وما فتئت اهليئات القضائية يف بوركينا فاسـو        . ينص على عقوبة اإلعدام لقمع أخطر اجلرائم      
. ١٩٨٨إلعدام منـذ عـام      بايشهد تنفيذ أي حكم       مل تصدر احلكم باإلعدام غري أن البلد     

الفريق أيضاً إىل أن بوركينا فاسو وضعت مشروع قانون للتصديق على الربوتوكـول      وأشار  
 الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء             االختياري

عقوبة اإلعدام بغرض االستجابة للتوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل األول وأن   
  .)٤١(مشروع القانون مطروح يف الوقت احلايل على اجلمعية الوطنية لتنظر فيه

بني برنامج األمـم    التقرير املشترك   مستنداً إىل    ،تحدة القطري وأشار فريق األمم امل     -٢٢
 إىل حاالت انتهاك الـسالمة      ،)٢٠١١(املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

حاالت التعذيب  إىل   و ،سيما من جانب قوات األمن     البدنية من جانب موظفني عموميني وال     
  .)٤٢(وسوء املعاملة يف بعض مرافق االحتجاز

بني برنامج األمـم املتحـدة      فريق األمم املتحدة القطري إىل تقرير مشترك        واستند    -٢٣
إىل شـيوع   ، فوّجه النظر    ٢٠١١صدر يف عام    اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،      

. جلنائيةحاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني يف بوركينا فاسو يف كل مراحل اإلجراءات ا           
وفضالً عن ذلك، .  احملددة لالحتجاز يف عهدة الشرطة ممارسة شائعةةح جتاوز املدوعليه، أصب

جييز قانون قمع اللصوصية التمديد املفرط ملهل االحتجاز يف عهدة الشرطة ويسمح لقـوات              
وقد فتح الغموض القانوين الذي يكتنـف       . األمن باستخدام أسلحتها عند الضرورة القصوى     

وتفاقم هذا الوضع نتيجة لـرفض تـوفري        . م كل أشكال االحنراف   هذا املفهوم األبواب أما   
وعالوة على ذلك، أصبح احلبس االحتيـاطي       . املساعدة القانونية يف مرحلة التحقيق األويل     

أمر باالحتجاز "وإضافة إىل تلك املمارسات هناك حاالت احتجاز قائمة على        . ممارسة دارجة 
سـتة  تـصل إىل    حماكمتهم خالل فترة قد     يسمح باحتجاز األشخاص دون     " رهن التحقيق 
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كما الحظ فريق األمم املتحدة القطري مع القلق إفالت مرتكيب تلك االنتهاكات من             . أشهر
  .)٤٣(العقاب بصفة عامة وندرة حاالت جرب األضرار

ظروف االحتجاز مع توافق وأعرب فريق األمم املتحدة القطري أيضاً عن أسفه لعدم   -٢٤
ن الظروف السيئة قد أثارت عدة حماوالت للتمرد وأن مبدأ الفصل بني            ورأى أ . التشريعات

  .)٤٤( يف الغالبىيراع  الاحملتجزين حسب السن واجلنس ودرجة اخلطورة والوضع القانوين

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز األطفال يف مكان               -٢٥
از وعدم اختاذ التدابري الرامية إىل متابعـة ظـروف   واحد مع البالغني يف بعض أماكن االحتج 

وحثـت  . احتجاز األطفال واألساليب املستخدمة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني         
اللجنة بوركينا فاسو على التحقيق يف أي قضية تتعلق بالتعرض لسوء املعاملة على يد موظفي               

ودعتها .  ألغراض تلقي الشكاوى والبت فيهاإنفاذ القانون وإرساء نظام مستقل يراعي الطفل
  .)٤٥(احلريةاحملرومني من إىل العمل على حنو عاجل وفعال على إنشاء مرافق منفصلة لألطفال 

وعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها الشديد إزاء               -٢٦
شجعت بوركينا فاسو على تكثيف جهودها و. لإلناث انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية   

استئـصاالً كـامالً ومواصـلة      لإلناث  الرامية إىل استئصال ممارسة تشويه األعضاء التناسلية        
استراتيجيتها العامة يف جمال الدعوة وخاصة يف أوساط اآلباء والزعماء التقليـديني ومقاضـاة              

وصت بتعزيز التعاون مع البلـدان  قلق مماثل وأعن جلنة حقوق الطفل    وأعربت  . )٤٦(املخالفني
  .)٤٧(لإلناثاجملاورة يف املنطقة ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية 

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء العنف ضد املـرأة               -٢٧
أة الذي يبدو أن اجملتمع يتساهل فيه وحثت بوركينا فاسو على ضمان حظر العنف ضـد املـر                

واملعاقبة عليه ومتكني ضحايا العنف من الوصول إىل سبل االنتصاف واحلماية ومقاضاة مرتكيب             
وأبدى كل من جلنـة     . )٤٨(هذا العنف ومعاقبتهم وتدريب رجال القضاء واملوظفني العموميني       

  .)٤٩(توصيات مماثلةمشاهبة وتقدما بحقوق الطفل وفريق األمم املتحدة القطري شواغل 

ت جلنة حقوق الطفل عن قلقها النتشار العنف ضد األطفال وظهـور امليـل          وأعرب  -٢٨
وذكر فريق األمم املتحـدة القطـري    . )٥٠(اجلنسي إىل األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية      

 يف املائة ٨٠من البالغني يعترفون بأهنم مارسوا أعمال عنف ضد األطفال وأن  يف املائة ٧٢ أن
  .)٥١(٢٠٠٨عدت عام  وفقاً لدراسة أُتلك األعمالدون تعرضهم لمن أولئك األطفال يؤك

والحظت جلنة حقوق الطفل أيضاً مع القلق أن العقوبة البدنية ُتمارس على نطـاق                -٢٩
سـّن  وحثت بوركينا فاسو على     . واسع يف مؤسسات الرعاية البديلة وأماكن العمل واملرتل       

تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة األمـم         و )٥٢(قانون حيظر صراحة ممارسة العقاب البدين     
  .)٥٣(املتحدة بشأن العنف ضد األطفال
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بتكثيف اجلهود للتصدي لدعارة األطفال واالجتار      أيضاً  وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٣٠
سيما ألغراض االستغالل اجلنسي واختاذ التدابري املالئمة لضمان معاقبة مرتكيب           باألطفال وال 

االعتداء اجلنسي وتعزيز اجلهود حاالت  عة ودعم األطفال الذين يبلغون عن       اجلرائم معاقبةً راد  
وأبدت اللجنة املعنية بالقـضاء     . )٥٤(لدعم التعايف البدين والنفسي جلميع الضحايا من األطفال       

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة . )٥٥(توصيات مماثلة مشاهبة وتقدمت ب   شواغل   على التمييز ضد املرأة   
 من بوركينا فاسو أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان فـرض           ٢٠١١ الدولية عام    ملنظمة العمل 

املدانني باالجتار باألطفال وتطبيـق تلـك       عقوبات فعالة ورادعة مبا فيه الكفاية على األفراد         
  .)٥٦(املمارسة العمليةالعقوبات يف 

ـ   وال ،استغالل عمل األطفال  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٣١ يما يف  س
القطاع الزراعي ومزارع القطن وعمل األطفال يف ظروف خطرية خصوصاً يف مناجم الذهب   

بوركينا فاسو على اعتماد خطة العمل ملنع استغالل عمل         اللجنة  وحثت  . وكخدم يف املنازل  
" االسـتئمان "وأوصت أيضاً بوضـع حـد ملمارسـة         . )٥٧(مفتشية العمل وتعزيز  األطفال  

)confiage (التعهيد)   وطلبت جلنة اخلرباء التابعـة     . )٥٨()كخدميف أسر للعمل    األطفال  إيداع
النـأي   من بوركينا فاسو مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل          ٢٠١١ملنظمة العمل الدولية عام     

  .)٥٩(ن أسوأ أشكال عمل األطفال يف مناجم الذهب الصغريةعاألطفال ب

دد األطفال الـذين يعيـشون يف       وأفصحت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لتزايد ع         -٣٢
يتاجر   أو  الذين جيربهم زعماء دينيون على التسول يف الشوارع        "الغاريبو"الشوارع واألطفال   

 فريق األمم املتحدة القطـري      قد ساورت و. )٦٠(هبم بنقلهم إىل البلدان اجملاورة للغرض نفسه      
ضـمان  أمـور علـى     وحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو يف مجلة         . )٦١(شواغل مماثلة 

اضطالع اللجنة الوطنية ملكافحة تسول األطفال بإعداد استراتيجية شاملة للحد من ممارسـة             
التسول وحصول أطفال الشوارع على احلماية من قسوة الشرطة وتقدمي الزعماء الـدينيني              

  .)٦٢(واآلباء واألمهات الذين يرسلون األطفال للتسول يف الشوارع إىل العدالة

   وسيادة القانونيتصل باإلفالت من العقاب سيما فيما والمة العدل إقا  -جيم  
إعمـال احلـق يف     اليت تعرقل   الحظ فريق األمم املتحدة القطري التحديات العديدة          -٣٣

 وبـطء اإلجـراءات     ، عدم استقالل العدالة عن السلطة التنفيذيـة       يماس وال ،حماكمة عادلة 
وتكلفتها الباهظة، وضعف التغطية القضائية، وقلـة        احملاكم   القضائية وعمليات تنفيذ قرارات   

املوارد البشرية واملادية واملالية، وصعوبة جلوء املستضعفني إىل القضاء، وثقافة اإلفالت مـن             
ورأى أن تـشكيل اجمللـس      . )٦٣(العقاب، والفساد الذي يقوض مصداقية اجلهاز القـضائي       
  .)٦٤(ة التنفيذيةالدستوري يستوجب التعديل لضمان استقالله عن السلط
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري اعتماد القانون املتعلق باملساعدة القانونيـة يف              -٣٤
يكن فعلياً يف غياب صندوق نافـذ للمـساعدة          ، إال أن تطبيق هذا القانون مل      ٢٠٠٩ عام

  .)٦٥(القانونية

تقيد قـدرة املـرأة   إزاء  عن قلقها   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٣٥
وحثت بوركينا فاسـو علـى      .  ورفع قضايا التمييز أمام احملاكم     القضاء إىل   اللجوءعملياً على   

تيسري وصـول املـرأة إىل خـدمات        و القضاء إىل   اللجوءيف  تذليل العقبات اليت ُتعيق املرأة      
 االستفادة من ُسـبل     املساعدة القانونية وتنفيذ برامج للتعريف بالقانون ونشر املعرفة بكيفية        

  .)٦٦( املتاحة ضد التمييز واستخدامهااالنتصاف القانونية

نظـام  مل  غياب اإلجراءات اليت حتكم سري ع     وعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ل        -٣٦
 لتحسني نظام   هوداجلمبواصلة  وأوصت  . حماكم قضاء األحداث   وتعطّل سري    قضاء األحداث 

قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون    وقية  قضاء األحداث وفقاً ألحكام االتفا    
  .)٦٧(اعتماد النظام الداخلي لسري عمل نظام قضاء األحداث اجلديد، وقضاء األحداث

 AN/2009–017فريــق األمــم املتحـدة القطــري أن القــانون رقــم  والحـظ    -٣٧
 مبا يف ذلـك     ،تيسمح بزيارة املساكن وإجراء عمليات تفتيش يف أي وق        ) اللصوصية قمع(

  .)٦٨(ليالً خالل مرحلة التحقيق األويل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
إىل اآلن  زالـوا     ما ثلث األطفال ن  ها أل لقعن استمرار ق   جلنة حقوق الطفل     أعربت  -٣٨
 ناًجمانظام وطين لتسجيل املواليد     رساء  إوحثت بوركينا فاسو على     . ُيسجلون عند الوالدة   ال

  .)٦٩(املناطقأبعد مبا يف ذلك يف  ، ومتاحاًيكون مستداماً

أنـواع  اخـتالف    القلق   مع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         والحظت  -٣٩
مجيـع   إبطـال على   وحثت بوركينا فاسو     . دون وجود محاية قانونية كافية للمرأة      الزجيات
 متشياً مـع    املتصلة بتعدد الزوجات   وإلغاء األحكام    ةاملتصلة باحلياة األسري  التمييزية  القوانني  

  .)٧٠( التدابري الالزمة ملكافحة زواج األطفالكلاختاذ القانون الدويل و

ـ د سن الثامنة عشرة     يدحتوحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على          -٤٠  أدىنسن  ك
اللجنـة املعنيـة    دمت  وق. )٧١(الزواج املبكر والقسري  واملعاقبة على   الفتيان  الفتيات و لزواج  

  .)٧٢( توصيات مماثلةبالقضاء على التمييز ضد املرأة

واعتماد  استراتيجية للرعاية البديلة  بوضع  وأوصت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو         -٤١
  .)٧٣(لمؤسسات اليت ترعى األطفال الضعفاءل طار تنظيمي قانوينإ
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  حرية التنقل  -هاء  
 إىل فرض سلسلة من حاالت حظر التجول أعاقت         ريفريق األمم املتحدة القط   أشار    -٤٢

بشكل ملحوظ حرية تنقل السكان يف املناطق املعنية إبان األزمة االجتماعية والسياسية الـيت              
  .)٧٤(، يف سياق مواجهة حاالت التمرد العسكري٢٠١١شهدها البلد عام 

 احلياة  كة يف واحلق يف املشار  وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي     حرية التعبري     -واو  
  العامة واحلياة السياسية

ارتكبت عدة انتهاكات للحريات العامة يف بوركينا فاسو يف الـسنوات األخـرية،               -٤٣
سيما خالل األزمة االجتماعية والسياسية والعسكرية اليت شهدها البلد يف النصف األول             وال

وات األمن عدة مسريات وعليه، قمعت ق. فريق األمم املتحدة القطري، وفقاً ل٢٠١١من عام 
  .)٧٥(للطلبة آلت إىل اعتقال العديد من الطالب واحتجازهم

فريق األمم املتحدة القطري التوقيع علـى االتفاقيـة اجلماعيـة اخلاصـة             والحظ    -٤٤
 إال أن التحدي الرئيسي الذي ظل مطروحاً هو التطبيق الفعلـي            ٢٠٠٩بالصحفيني يف عام    

يف جمـال   املتقاعـسني   ى أي تدبري قمعي إزاء أرباب العمـل         تنص عل   ال هلذه االتفاقية اليت  
بتعزيـز  ) اليونـسكو (وأوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة         . )٧٦(الصحافة

القدرات يف ميدان معايري الصحافة وآداب مهنة الصحافة لوضع آلية التنظيم الذايت لوسـائل              
وأوصت . )٧٧(ة ورامسي السياسات على السواء    اإلعالم اليت تستهدف أصحاب املهن اإلعالمي     

أيضاً بتوخي التحقيق والبت يف كل حاالت االعتداء على الصحفيني واإلعالميني، مبا فيهـا              
  .)٧٨(حتسم بعد حالة نوربرت زونغو اليت مل

 أن احلصول على املعلومات قد يطرح يف الواقع مشكلة علـى            اليونسكووالحظت    -٤٥
وأوصت باستهالل عملية العتماد قانون بشأن حرية اإلعالم        . )٧٩(الصحفيني وعامة اجلمهور  

حىت يتسىن للجمهور احلصول على املعلومات العامة بـسهولة وباجملـان وفقـاً للمعـايري               
نزع صفة اجلـرم عـن القـانون اخلـاص          وشجعت أيضاً بوركينا فاسو على      . )٨٠(الدولية
  .)٨١(بالتشهري

  .)٨٢(فريق األمم املتحدة القطريلتصويت يف تناقص، وفقاً لوفرص ممارسة السكان حلقهم يف ا  -٤٦

 متثيل املرأة  عن قلقها إزاء نقص      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٤٧
. )٨٣(على املستوى الـدويل   وإزاء التمثيل    ويف اإلدارة العامة   يف السلطتني التنفيذية والقضائية   

اللجنة املعنية بالقضاء على    وأوصت  . )٨٤( شواغل مماثلة  فريق األمم املتحدة القطري   وساورت  
أهـداف ملموسـة     وحتديد   مبادئ توجيهية لتطبيق قانون احلصص     بوضع   التمييز ضد املرأة  

وجداول زمنية لإلسراع يف متثيل املرأة على قَدم املساواة يف احلياة العامة واحلياة السياسية على 
  .)٨٦( يف ذلك الصددتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة و)٨٥(وياتمجيع املست



A/HRC/WG.6/16/BFA/2 

13 GE.13-10814 

 الطفل يف احترام   حبق القانونإزاء عدم اعتراف    وعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤٨
 إدراج هذا احلق يف مجيع القوانني والـسياسات والـربامج    آرائه، وحثت بوركينا فاسو على      

  .)٨٧(تطوير برملان الطفل بوصفه هيئة مستقلةو

  اتيةؤاحلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة وم  -ايز  
 إهناء خدمة العمال تعسفاً     ٢٠٠٨قد تشجع بعض أحكام قانون العمل اجلديد لعام           -٤٩

  .)٨٨(فريق األمم املتحدة القطريحسب 

عن قلقها إزاء التمييز الـذي       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٥٠
وأوصـت  . محاية العمل للمرأة    أو الضمان االجتماعي  وعدم توفر    رأة يف التوظيف   امل هواجهت

لنساء والرجال الذين يؤدون أعماالً متـساوية  بني اجور  األاملساواة يف   بوركينا فاسو بضمان    
، وال سيما    ظروف العمل واملعيشة للعامالت    نيحتس، و على التمييز املهين  ، وبالقضاء   يف القيمة 

 من  ٢٠١١ وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عام       . )٨٩( الرمسي يف القطاع غري  
 ٢٠٠٨  من قانون العمل لعام    ١٨٢ أن تتخذ اخلطوات الالزمة حىت تتفق املادة         بوركينا فاسو 

  .)٩٠(مبدأ املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة عن العمل ذي القيمة املتساويةمتاماً مع 

 ٢٠١١ عامجمدداً من بوركينا فاسو     اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية      جلنة  وطلبت    -٥١
أن تكفل حصول دوائر تفتيش العمل على البيانات املتصلة بعدد املنشآت الزراعية والعمـال              

  .)٩١(املوظفني فيها والتوزيع اجلغرايف للمنشآت والعمال

ن  أ  من بوركينا فاسـو    ٢٠١١عام  وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية          -٥٢
تطبق القيـود إال علـى        من قانون العمل حبيث ال     ٣٨٦  الالزمة لتعديل املادة   تتخذ التدابري 

  .)٩٢(احلاالت اليت يفقد اإلضراب فيها طابعه السلمي يف مجلة أمور أخرى

   الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف   -حاء  
وهـو أكثـر    . )٩٣(فريق األمم املتحدة القطري    بوركينا فاسو وفقاً ل    توطن الفقر يف    -٥٣

).  يف املائـة يف املنـاطق احلـضرية        ٢٠,٦ يف املائة مقابل     ٤٨,٨(انتشاراً يف املناطق الريفية     
وعواقبه سلبية بدرجة أكرب يف صفوف النساء نظراً إىل فرصهن احملدودة لدخول سوق العمل              

  .)٩٤(واختاذ القراراتواحلصول على األراضي والقروض 

تعزيـز   بوركينا فاسـو علـى       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٥٤
مـن   ةاالقتـصادي من الناحية   ملرأة  امتكني   وتشجيع    اإلمنائية هاخطط يف   املساواة بني اجلنسني  

يادة رودعم  القروض واألرض وغري ذلك من املوارد     و خالل تيسري حصوهلا على فرص العمل     
  .)٩٥( يف أوساط النساءاألعمال
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جهودها لرفع مستوى معيشة    وحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على تكثيف           -٥٥
األولويـة    ومـنح  لتنميةتسريع ا ل يف استراتيجية    طفالمحاية حقوق   إدراج  ، و سكان الفقراء ال

  .)٩٦(جتماعياالضمان للإلنشاء نظام 

زالت   سوء التغذية املرتفعة ما    مستوياتا ألن   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقه       -٥٦
  .)٩٧(مجيع أحناء البلد وخاصة يف املناطق الشماليةيف منتشرة 

 علماً باالجتاه اإلجيايب املسجل يف جمال احلصول        فريق األمم املتحدة القطري   وأحاط    -٥٧
سيما  ، وال وعلى الرغم من ذلك، تذكّر أوجه التفاوت اإلقليمية       . على املياه الصاحلة للشرب   

ويف . يزال ينبغي إحراز تقدم يف هـذا القطـاع   بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية، بأنه ال  
األهنـار   برح يـستهلك ميـاه اآلبـار أو        يستهان به من السكان ما     الواقع، هناك عدد ال   

  .)٩٨(السدود وتنتج عن ذلك عواقب وخيمة على صحة أولئك السكان املستنقعات أو أو

 إىل اجلهود املبذولة على مستوى شبكات الصرف فريق األمم املتحدة القطري  شار  وأ  -٥٨
الصحي يف األوساط احلضرية والريفية لتحسني املراحيض يف املراكز الصحية واملدارس وسائر            

وقد وسعت شبكات الصرف الصحي اجلماعي أيـضاً يف         . األماكن العامة ومراحيض األسر   
 احلصول على خدمات الصرف الصحي ظل دون املـستوى          األوساط احلضرية غري أن معدل    

 يف املائة على نطـاق      ٣، ومل يبلغ إال     ٢٠١١املنشود يف األهداف اإلمنائية لأللفية خالل عام        
  .)٩٩() يف املائة يف املناطق الريفية١ يف املائة يف املناطق احلضرية و٩,٨(كل األراضي 

 األراضي جيري بشكل تعسفي، وتـشري   أن فرزفريق األمم املتحدة القطري  والحظ    -٥٩
 ٢٠٠٩الدراسة االستقصائية الشاملة عن ظروف معيشة األسر، اليت أُجريت خالل عـامي             

 يف املائة من األسر يف مساكن غري مأمونة بسبب ارتفاع تكاليف            ٧٠,١، إىل إقامة    ٢٠١٠و
  .)١٠٠(مواد البناء احلديثة

  احلق يف الصحة  -طاء  
 )١٠١(ملتحدة القطري إىل أنه على الرغم من التقدم امللحـوظ احملـرز           وأشار فريق األمم ا     -٦٠
واعتمدت . )١٠٢(يزال تدين مستوى جودة خدمات الرعاية مستمراً       يتعلق باحلق يف الصحة ال     فيما

 استجابة  ٢٠١١  خالل عام  ٢٠٢٠-٢٠١١للنهوض بالصحة للفترة    اخلطة الوطنية   بوركينا فاسو   
ويرى الفريق أن حتـسني     . ٢٠٠٨ستعراض الدوري الشامل لعام     لبعض التوصيات الواردة يف اال    

  .)١٠٣(نظام الرعاية الصحية يعتمد على وضع هذه اخلطة موضع التنفيذ الفعلي

 اخلدمات الصحية غـري كافيـة  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها ألن         -٦١
وأوصـت  . ا وعالجه انهالوقاية م هي أمراض ميكن    األسباب الرئيسية لوفيات األطفال     وألن  

التركيز على التـدابري  و  األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقطاع الصحة    منحمبواصلة  
  .)١٠٤(الوقائية وعلى العالج
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الكبري من  عدد   عن قلقها إزاء ال    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وعربت    -٦٢
وفيـات  يتصل بارتفاع معـدل       اإلجهاض فيما  غري املرغوب فيه وآثار جترمي    حاالت احلمل   

األخـذ مبنظـور   و" القـابالت "ز دور يعزودعت بوركينا فاسو إىل ت . األمهات عند الوالدة  
جنساين يف الربنامج الوطين للتنمية الصحية وإعادة النظر يف جترمي النساء اللوايت يلجـأن إىل               

ـ      . )١٠٥(اإلجهاض ة وأوصـت بـأن تعـزز    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شـواغل مماثل
 يتـصل  سيما فيمـا   وال اجلنسي   التثقيفوتنهض ب فر خدمات منع احلمل     اتوفاسو   بوركينا

  .)١٠٦(نسيباالتصال اجل حاالت احلمل املبكر واألمراض املنقولة بالوقاية من

التـصدي   بوركينا فاسو علـى  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٦٣
 مبا يف ذلك املمارسات التمييزية اليت       ،عترض حصول املرأة على الرعاية الصحية     للعقبات اليت ت  

يف زوجها الستخدام وسائل منع احلمل، وعلى إشراك الرجـل          تقتضي طلب املرأة إذناً من      
  .)١٠٧(استخدام موانع احلمل بغية تعزيز األبوة املسؤولة

 بوركينا فاسو على زيادة الرعاية      ةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ      وحثت    -٦٤
عانـات  اإلاإليدز وتقدمي   /لنساء والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية      املقدمة إىل ا  

التصدي للمعايري االجتماعية   و إذكاء الوعي  محالتز  يتعزولنساء والفتيات واألطفال    العالج  
وقدمت جلنة  . )١٠٨(ل باالتصال اجلنسي  باألمراض اليت تنتق   تزيد من تعّرض املرأة لإلصابة       اليت

  .)١٠٩(حقوق الطفل توصيات مماثلة

  احلق يف التعليم  -ياء  
سجلت بوركينا فاسو أحد أدىن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف العـامل وفقـاً                -٦٥

وارتفع مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ارتفاعاً ملحوظاً يف السنوات األخـرية،           . لليونسكو
  .)١١٠(زى أساساً إىل اعتماد برامج حمو األميةيع

 اجلهود املبذولة يف جمايل االستثمار والتوظيـف        فريق األمم املتحدة القطري   والحظ    -٦٦
، اليت أدت إىل تعزيز     ٢٠٠٨لتنفيذ التوصية املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل لعام          

  .)١١١(التمتع باحلق يف التعليم

معـدل   قوق الطفل عن قلقها إزاء االخنفاض الـشديد للغايـة يف          وأعربت جلنة ح    -٦٧
 يف املائة من النـاتج      ٢,٨ة، وختصيص نسبة    الثانويو االبتدائية   تنياملرحلالتعليم يف   اللتحاق ب ا

 واستمرار حتمل األسر لتكاليف اللوازم املدرسية، واستمرار      لقطاع التعليم  فقطاحمللي اإلمجايل   
نسبة عدد الطالب إىل    ، وعدم تراجع    فرص احلصول على التعليم   علق ب يت فيماالفوارق الكبرية   

. )١١٢( األمية معدالت، واستمرار تسجيل ارتفاع شديد يف       مستوى مقبول  إىل عدد املدرِّسني 
واألطفال املقيمون يف األرياف هم أكثر تعرضاً خلطر عدم احلصول على التعليم من األطفال              

فريق األمـم  وأشار . )١١٣(يف بوركينا فاسو، وفقاً لليونسكو املقيمني يف املدن بأربعة أضعاف      
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 إىل حركة خصخصة التعليم اليت يشهدها البلد منذ تنفيذ بـرامج التكيـف              املتحدة القطري 
جهودها من أجل ضـمان      بتكثيف   وأوصت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو     . )١١٤(اهليكلي

النسبة املئوية املخصصة   ورفع  ي واجملاين   حصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي اإلجبار      
زيادة عدد املقاعد الرامية إىل تدابري الاختاذ ، واملضي يف    لناتج احمللي اإلمجايل  من ا لقطاع التعليم   

يتعلق بنيل التعلـيم     فيماتقلص الفوارق بني األقاليم     و ومعدالت التسجيل يف التعليم الثانوي    
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       وأبدت  . )١١٥(باحلق يف التعليم  الكامل  والتمتع  

تنفيذ األمر التشريعي الصادر    وحثت أيضاً بوركينا فاسو على      . )١١٦(شواغل وتوصيات مماثلة  
حتسني اهلياكل األساسـية    ، كما حثتها على     مسألة العنف يف املدارس    بشأن   ٢٠٠٩يف عام   

  .)١١٧(املبيتات مبا يف ذلك ،الرئيسية يف املدارس

حتول وجود عقبات    عن قلقها ل   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٦٨
وشجعت اللجنة بوركينا فاسو على     .  بقاء البنات يف املدرسة حىت هناية الدورة التعليمية        دون

التصدي للمعتقدات التقليدية يف صفوف األهايل واملعلمـني        عن الدراسة و  البنات  منع توقف   
  .)١١٨(يتعلق بأمهية تعليم البنات فيماادة اجملتمع احمللي وق

وذكرت اليونسكو أن فرصاً جديدة قد أتيحت حملو األمية بفضل دورات دراسـية               -٦٩
مسائية للبالغني، إال أنه ينبغي فعل املزيد لكي تصبح هذه الدورات املـسائية فرصـة ثانيـة              

  .)١١٩(اتحقيقية، علماً بأن السلطات قررت دعم هذه الدور

 وقف الفصول   ٢٠١١فرباير  /وأفادت اليونسكو بأن احلكومة قررت يف شهر شباط         -٧٠
. الدراسية يف مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي يف كامل أحناء البالد لفترة غـري حمـددة              

واختذت هذه التدابري عقـب أعمـال       . وانطبق القرار نفسه على اجلامعات حىت إشعار آخر       
  .)١٢٠(هتا مدينة كودوغوالشغب اليت شهد

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
 ٢٠١٠  لعـام  AN/2010-012 علماً بالقانون رقم     فريق األمم املتحدة القطري   أحاط    -٧١

 وباالستراتيجية الوطنية حلماية املعوقني والنهوض      )١٢١(املتعلق حبماية حقوق املعوقني وتعزيزها    
 من ذلك، ظل املعوقون يعانون من خمتلـف         وعلى الرغم . )١٢٢(٢٠١٢هبم املعدة خالل عام     

  .)١٢٣(أشكال التمييز

تعزيز اخلدمات املخصصة لألطفـال     وحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على          -٧٢
 فـرص وإتاحة  املدرسني  احملترفني و ب  يتدرو التعليم العادي     يف همإدماجسياسات   و املعوقني

  .)١٢٤(ألطفالولئك االوصول إىل املدارس أل
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
 باعتمـاد قـانون الالجـئني       مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني      رحبت    -٧٣
وأوصت باختاذ إجراءات فعالة ومناسبة بدرجة أكرب يف جمـال اللجـوء            . )١٢٥(٢٠٠٨ لعام

  .)١٢٦( ملواصلة تعزيز إطار محاية الالجئني١١٩-٢٠١١والنظر يف تنقيح املرسوم 

وحسب املفوضية، أبدت بوركينا فاسو التزامها بضمان محاية حقـوق الالجـئني              -٧٤
 شخصاً من جنسيات خمتلفة كالجئني قبل شـهر         ٥٤٦فقد اعُترف بوضع    . )١٢٧(األساسية
  .)١٢٨( عرب إجراء فردي لتحديد وضع الالجئ٢٠١٢فرباير /شباط

 الالجـئني خـالل      أن تدفق أعداد كبرية مـن      فريق األمم املتحدة القطري   وذكر    -٧٥
  .)١٢٩(الفعلي طرح حتدياً إلعمال حقوقهم ٢٠١٢ عام

 عن قلقها ألن النساء والفتيات      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٧٦
يتعلـق   يزلن يعانني حالة ضعف وهتميش، وال سـيما فيمـا   ني ال اللجوء والالجئطاليبمن  

وألطفاهلن هلن ماية وحثت بوركينا فاسو على ضمان احل. ولدباجلنسية وانعدام اجلنسية عند امل
إدمـاج  دعـم   وحثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على        . )١٣٠( مع املعايري الدولية   متشياً

  .)١٣١(هممكافحة وصمو  على األراضيم حصوهلكفالةواألسر واألطفال العائدين من 

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -ميم  
والتنمية املستدامة  سريع  النمو ال استراتيجية   اعتماد   يق األمم املتحدة القطري   فرالحظ    -٧٧

وسـيتوقف  . ٢٠٠٨استجابة لبعض التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل لعام          
، من حيث حتقيق النمو الـشامل واالرتقـاء بالرصـيد           ٢٠١٥حتقيق األهداف احملددة لعام     

  .)١٣٢(فيذ االستراتيجية الفعليالبشري وتعزيز احلوكمة، على تن

 وضع آلية تدعم إقامة عدة مـصانع يف إطـار           فريق األمم املتحدة القطري   والحظ    -٧٨
وهكذا، تلوثـت البيئـة   . تشجيع االستثمارات، مما يؤثر تأثرياً سلبياً يف البيئة وحياة السكان         

وأدت إىل تـدمري    نتيجة ألنشطة التعدين اليت شهدت تطوراً ملحوظاً يف السنوات األخـرية            
وعالوة على ذلك، تنـشأ     . نزاعات عقارية الغابات وتدهور التربة وإخالء السكان وظهور       

مشاكل يف جمال الصحة العامة أيضاً عن استخدام منتجات خطرة مثـل مـادة الـسيانيد                
مواقـع  ، إعـادة حتـريج    فريق األمم املتحدة القطـري     يف رأي    ،ومن الضروري . الزئبق أو

دن وإعادة إسكان السكان الذين شردوا، وتعويض الضحايا عـن األضـرار            استخراج املعا 
  .)١٣٣(والتكفل هبم يف مواجهة هذه املصاعب
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