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جتميع بشأن بوركينا فاسو
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري ال ااام والتقري اار عمل ااع للمضلوم ااا ال اوارو ق ااارير هلئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا املتةااد ا ال اال  ،وهااو مقااد ش ا م اوجز
قلداً ابحلد ا ق ى لضدو ال لما

اثني ا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2أو ى عدو مأل هلئا املضاهدا أبن دق بوركلنا فاسو علاى الوو وكاوا االيتلااري
امللةح ابلضهد الدويل اصاص ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والفقافلا  ،والوو وكاوا االيتلااري
ال فاقل ا حقااوق التف ا املتضلااح لج ارات قاادة الظال ااا  ،وا فاقل ا من م ا الضم ا الدولل ا ب ا ن
الضماا املنزللني ،لضا ( 2011رق  )3()189وابإلضااف ىل لا  ،شا ضت عاد هلئاا مضاهادا
()4
الظلد ووعته لالعرتاف لجراتا ال اوى اصا هبا

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()5

 -3أو اات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد املارأ أبن ىااع بوركلنااا فاسااو ال اال
النهاال لتنقلح اإلطار الدستوري والت ريضي اجلاري ،و رع مناق ا عاما حاوا ناوع الارأي
والتفسم فلما يتضلح ابلقاوانني واملمارساا الدينلا والضرفلا املتضلقا اب حاواا ال مب ال  ،اارك
()6
من ما اجملتمع املدين النساال  ،وبنات وافح اآلرات العتماو قوانني ضزز حقوق املرأ
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 -4و عا  ،2013أو ت جلن مناهى التضذيب أبن ض
اإلجراتا اجلناال جلضله يتماشى مع املضايم الدولل حلقوق اإلنسان

بوركلنا فاساو بتنقالح قاانون

()7

 -5و عااا  ،2016رحظاات الل نا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والفقافلا ابعتماااو
()8
عاا  2015ب ا ن عقاوو اإلراار اصا ا  ،والتا مني ال اةي ال اام  ،والتضاديأل
ريضا
وأو ات أبن اادرو بوركلنااا فاسااو وسااتورها لااع احلقاوق املن ااوص عللهااا الضهااد الاادويل اصاااص
()9
ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والفقافل
 -6ورحظاات عااد هلئااا مضاهاادا ابعتماااو يت ا الضم ا الوطنل ا حلقااوق اإلنسااان و ضزيااز
القل املدنل  ،للفرت  )10(2022-2012ورحظت الل ن املضنلا ابلقىاات علاى التمللاز ضاد املارأ
()11
ابعتماو يت الضم الرامل ىل نفلذ السلاس اجلنسانل الوطنل
 -7ورحظاات الل نا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والفقافلا ابعتماااو القااانون املن ا
لل نا ا الوطنلا ا حلق ااوق اإلنس ااان ،ع ااا  ،2016وأو اات أبن ن ب ااأل بوركلن ااا فاس ااو الل نا ا م ااأل
االمتفاااا ال اما للمظاااول املتضلقا ركااز املنسسااا الوطنلا لتضزيااز و ايا حقااوق اإلنسااان (مظاااول
ابريس)( )12وأو ت الل ن املضنل حبقاوق اإلنساان أبن ضتماد بوركلناا فاساو املرساو املتضلاح بتن ال
الل ن وعملها( )13وأو ت عد هلئا مضاهادا أبن ىامأل بوركلناا فاساو ح اوا الل نا علاى
م اوارو كافل ا لالضااتالع بواليتهااا( )14و عااا  ،2017أفاااو بوركلنااا فاسااو ابل ااروع عملل ا
()15
فضل الل ن  ،وىلن ات آلل لتضلني ا عىات اجلدو ،واعتماو املرسو عا 2017

رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و دم التمييا

()16

عااا  ،2016أعرباات اجلن ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والفقافل ا عااأل
-8
قلقها ىلزات عد وجوو دابم فضال مل افة التمللز وأو ت أبن ضتمد بوركلنا فاسو قاانوًً عامااً
()17
شامالً ضد التمللز حي ر أي ش مأل أش اا التمللز املظاشر أو م املظاشر
 -9و عا  ،2016أعربت الل ن املضنلا حبقاوق اإلنساان عاأل قلقهاا ىلزات املمارساا الضرفلا
()18
اليت ننع املرأ مأل امتالك ا راضي أو وراثتها مأل زوجها
 -10وأو ت الل ن املضنل ابلقىات على التمللز ضد املارأ أبن ض ا بوركلناا فاساو ابعتمااو
قانون ا حواا ال مب ل وا سر املنقح ،وىلل ات لع ا ح اا الايت نلاز ضاد املارأ  ،اا لا
()19
عأل طريح رفع احلد ا وىن لسأل الزواو القانونل ىل  18سن للرجاا والنسات ،بدون استفنات
 -11وأعربت الل ن اهتا عأل قلقها ن قانون الضم حي ر على املرأ القلا أبنواع مضلن مأل
الضم على أساس قوالب منتل نللزي  ،و ن املرأ ال زاا م منهل للة وا على استةقاقا
ا ساار الاايت ُناانح لقاالااً ل ا ابت وأو اات أبن سااتضرل بوركلنااا فاسااو ا ح ااا والسلاسااا التمللزي ا
()20
اليت ن لقي االستةقاقا ا سري
2
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 -12وأعرب اات الل ن ا ع ااأل أس اافها مل ااا أف اااو ب ااه ق ااارير م ااأل ه م ااا عل ااى أش اامباص م ااابني
ابملهح ،ولتضرل ا طفاا امل ابني به وأمهااهت للو ا واالساتظضاو االجتمااعي وأو ات بوركلناا فاساو
()21
ابلضم على ن ر التوعل مأل أج لم املواقف السلظل عاه النسات والفتلا امل ااب ابملهح
 -13و عااا  ،2013أعرباات جلن ا القىااات علااى التمللااز الضن ااري عااأل قلقهااا ىلزات بقااات ن ااا
التظقا لدى بضض اجملموعا الضرقل وأو ت بوركلنا فاسو ابعتماو ريع يااص ب ا ن التمللاز
()22
القاا على النسب كما أعربت الل ن عاأل قلقهاا ن اريضا الظلاد ال تىامأل ضريفااً ادواً
()23
للتمللز الضن ري يتوافح ناماً مع اال فاقل الدولل للقىات على لع أش اا التمللز الضن ري
 -14وأعربت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان عاأل قلقهاا ىلزات القولظا النمتلا للمفللاا واملفللاني
ومزووجي املل اجلنسي وم ايري اهلوي اجلنساانل وب ا ن التقاارير عاأل ا عمااا التمللزيا ويتاا
ال راهل املوجه ضده  ،ا ل مأل طرف سلاسلني وأو ت أبن حت ار بوركلناا فاساو قاانوًً
()24
التمللز على أساس امللوا اجلنسل أو اهلوي اجلنسانل

 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()25

 -15أعرب اات الل نا ا املضنلا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعلا ا والفقافلا ا ع ااأل انزعاجه ااا م ااأل
ن ت ال ركا الايت سات املاوارو التظلضلا
الىرر الذي يلةح حبقوق اجملتمضا الريفل نتل
أقااالل اجملتمضااا ا.للا وأعرباات عااأل قلقهااا ال ااديد ن لا ا ن اات أضاار كفااماً حبقااوق
اإلنسااان ف اراو اجملتمضااا ا.لل ا  ،وال ساالما أف اراو اجملتمااع ا.لااي الساااكان ،حل ا ع ضااول
شاارك التضااديأل الس ا ان امل اارويأل ضويى ااً كااامالً وأو اات الل ن ا أبن نفااذ بوركلنااا فاسااو يت ا
()26
اإلوار الظلئل واالجتماعل و ىع قانون التضديأل والظلئ موضع التنفلذ
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -16أعر املقارر اصااص املضات بتضزياز و ايا حقاوق اإلنساان واحلاراي ا ساسال سالاق
م افة ا اإلرهااا ع ااأل ىلع ابااه ابلت ازا بوركلن ااا فاسااو افة ا اإلره ااا لل ااً ووولل ااً والح ا
الت اادابم اإلرابل ا ال اايت ا ُ ااذ  ،مف ا ىلن ااات ق ااو مل افة ا اإلره ااا  ،وجلن ا وطنل ا ومرك ااز وط اات
()27
مل افة اإلرها
 -17و عا  ،2014ح املقرر اصاص املاحنني على زايو مستواي الدع الادويل املقاد
ىل بوركلنااا فاسااو ،ضزياازاً للتاادابم الاايت سااه ضاامان االسااتقرار والضدال ا االجتماعل ا  ،و اي ا
()28
حدوو الظلد ،والتمبفلف مأل حد الفقر ،وح ا زم اليت مير هبا ن ا الضدال

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي

()29

عااا  ،2013أعرباات جلن ا مناهى ا التضااذيب عااأل أساافها ن ىلل ااات عقوب ا اإلعاادا
-18
ع يت سااد رمسل ااً القااانون ،وأن  10س ا نات علااى ا ق ا كااانوا ينت اارون نفلااذ ح ا اإلعاادا
وأو ا اات بوركلنا ااا فاسا ااو لل ا ااات عقوب ا ا اإلعا اادا والت ا ااديح علا ااى الوو وكا ااوا االيتلا اااري الفا اااين
()30
امللةااح ابلضهااد الاادويل اصاااص ابحلقااوق املدنلا والسلاساال  ،والرامااي ىل ىلل ااات عقوبا اإلعاادا
و عا  ،2017أفاو بوركلنا فاسو أبن م روعاً أوللاً ب ن القانون اجلنااي ،كان رري اسات ماله،
()31
ع يضد ينص على عقوب اإلعدا ضمأل قاام الضقواب اجلناال
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 -19وظلاات الل ن ا املضنل ا حبقااوق اإلنسااان وجلن ا مناهى ا التضااذيب ااضران ابلقلااح ىلزات التقااارير
ال اايت فل ااد حب اادو ه م ااا قام اات هب ااا و ااات ،ح اادثت بض ااض احل اااال أم ااا أفا اراو ال اارط ،
ممااا أساافر عااأل مقت ا أشاامباص ُزع ا أ ا ار ظ اوا ج اراا وأو اات الل نتااان بقلااا بوركلنااا فاسااو
()32
ةاكم مر يب ل اهل ما وا ا يتوا لىمان م داقل الن ا القىااي
 -20وأعرباات الل ن ا املضنل ا حبقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا ىلزات ظهااور اعااا ا مااأل ا هلل ا ،
ااا ل ا اع ا "كو لويو ااو" ،الاايت ُزع ا أن بضىااها ااورا عمللااا ابت ازاز ،واعتقاااا واحت اااز
م قانونل  ،واعتداتا بدنل  ،وقت وأو ت أبن ضزز بوركلنا فاسو وجوو قوا ا مأل والادفاع
()33
لع أحنات الظلد وأن ننع اعا ا مأل ا هلل مأل أن حت ب الدول
الوطنل

 -21و عا  ،2016أو ت الل ن املضنل حبااال االيتفاات القساري أبن ضارتف بوركلناا فاساو
ابس ااتمرار ح اااال االيتف ااات القس ااري وأبن ى اامأل ع ااد يى ااوع ل ا اجلرمي ا ي ش ا م ااأل
()34
أش اا التقاو
 -22و عا  ،2016أعربت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان عأل قلقهاا ىلزات مازاع انتهاكاا
حقوق اإلنسان يالا االضترااب االجتماعل والسلاسل السنوا القللل املاضال وأو ات
أبن ننع بوركلنا فاسو أعىات وكاال ىلنفاا القاانون وقاوا ا ماأل ووااار السا ون ماأل اساتمبدا
لاع اوعااتا انتهاكاا
القو املفرط و م املتناسظ وأو ت أيىااً بقلاا بوركلناا فاساو ابلتةقلاح
()35
حقوق اإلنسان ومقاضا اجلنا و ضويض الىةااي
 -23ورح ا ااب املق ا اارر اص ا اااص املض ا اات سا ا ا ل اإلره ا ااا ابجله ا ااوو ال ا اايت ظ ا ااذهلا بوركلن ا ااا فاس ا ااو
لتنفلااذ التو االا الاوارو االسااتضرال السااابح ،وال ساالما ب ا ن نفلااذ سلاسا الضدال ا الوطنل ا
للفاارت  ،2019-2010والاايت اام حتسااني ىلوار الس ا ون ،و اي ا حقااوق ا.ت ازيأل ،و ضزيااز
ىلعاااو ىلوماااو الس ا نات اجملتمااع ،وأنساان أماااكأل االحت اااز وأو ااى أبن وا ا بوركلنااا فاسااو
()36
جهووها لتنفلذ ل السلاس
 -24وظلت جلن مناهى التضذيب ضر ابلقلح ىلزات التقارير اليت فلد بوقوع أعماا ضاذيب
بضاض احلااال
وسوت مضامل على أيدي املوظفني امل لفني لنفا القانون ،وقد ُزع أ ا أو
ىل وفا أشمباص ت زيأل( )37وأو ت أبن انقح بوركلناا فاساو القاانون اجلناااي لىامان تاابح
ضريف ااه للتض ااذيب م ااع التضري ااف الا اوارو ا فاقلا ا مناهىا ا التض ااذيب و اامه م ااأل ض اارو املضاملا ا
لع التقارير املتضلقا ابوعااتا
أو الضقوب القاسل أو الالىلنسانل أو املهلن ؛ وضمان التةقلح
التض ااذيب وس ااوت املضاملا ا  ،م ااأل قظا ا هلئا ا مس ااتقل و اي ااد  ،ومقاض ااا اجلن ااا  ،وض اامان ح ااوا
()38
الىةااي على ضويىا كامل  ،وىلعاو أتهلله
 -25ورحظت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان ابعتماو القاانون الاذي يانص علاى ىلن اات مر اد وطات
ملنااع التضااذيب ،وحفاات بوركلنااا فاسااو علااى اعتماااو مراساال لتفضللااه أقاار وقاات مم ااأل( )39وأو اات
()40
الل ن املضنل حباال االيتفات القسري أبن ص بوركلنا فاسو املوارو الالزم للمر د
 -26وظلت جلن مناهى
ااا لا ال ااروف اام ال
املقرر اصاص املضات ابإلرهاا
وشدو على احلاج امللة ال
4

التضذيب ضر ابلقلح ىلزات سوت ا وضاع س ون بوركلنا فاسو،
ااةل الاايت أفاااو التقااارير أ ااا سااظظت عااد وفلااا ( )41واعتااو
أن ظاروف السا أل رقاى ىل مساتوى املضاملا الالىلنساانل واملهلنا ،
ا ىلجرات عاج ب ا وأشار ىل ال لا التا قريظااً للضاالو ماأل
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ا م ارال املضدي ا وا لاااو الاايت كاناات شااااض ( )42وأعرباات الل ن ا املضنل ا حبقااوق اإلنسااان عااأل
قلقهاا ىلزات ار فاااع مضاادا االكت ااا  ،وار فاااع نسااظ السا نات رهااأل االحت اااز السااابح للمةاكما ،
وأعرباات عااأل أساافها لضااد وجااوو آللا لتلقااي ال ا اوى مااأل السا نات( )43أو اات جلنا مناهىا
التضااذيب أبن حتسااأل بوركلن ااا فاسااو ال ااروف الس ا ون ااا يتماشااى م ااع املضااايم الدولل ا  ،وأن
()44
ن آلل فضال ومستقل لتلقي ال اوى كنف السري حوا ظروف االحت از
 -27وظلاات الل نا املضنلا حبقااوق اإلنسااان ااضر ابلقلااح ىلزات االوعاااتا حباادو اعتقاااال
اام م ااروع( )45وأعرباات جلن ا مناهى ا التضااذيب عااأل قلقهااا
واحت ااازا لاادى ال اارط ب ا
()46
وأو اات
ن ا شاامباص ا.ت ازيأل ال حي االون علااى ضااماً قانونل ا فااور ساالب ح اريته
الل ن املضنل حباال االيتفات القسري أبن ىمأل بوركلنا فاسو احلفا على الس ال ب ا
ضمد عد س ل سلب احلري ( )47وأو ى املقرر اصااص املضات سا ل
سلل  ،وأن ضاقب على ب
اإلرهااا أبن فا بوركلنااا فاسااو الن اار علااى وجااه الساارع ماانح ىلطااالق سارا م ااروا ي
()48
شمبص ت ز احتلاطلاً الر ابه جرمي م عنلف
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()49

 -28رحظ اات الل نا ا املضنلا ا حبق ااوق اإلنس ااان ابعتم اااو امللف اااق ال ااوطت إل ااال القى ااات
()50
عا 2015
 -29وأعربت جلن مناهى التضذيب عأل قلقها مأل رفض بوركلناا فاساو عاا  2009قظاوا
التو ل املقدم سلاق االستضرال الدوري ال ام بظاذا كا جهاد مم األ لىامان عما ن اا
()51
الضدال ابستقاللل  ،و اي الن ا القانوين مأل أي أتثم سلاسي
 -30ورحظاات الل نا املضنلا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد املارأ ابلازايو عاادو اااك الدرج ا
الضللا ،وبتنقلح يت املساعد القانونل عا  2016م أ ا ضر ابلقلح ىلزات مستوى وعي
النسات املنمبفض حبقوقهأل ،و دووي و وهلأل ج رافلاً ىل ا.اك وأو ات بوركلناا فاساو بتتاوير
ن ااا ا.اااك ك ا منتق ا و وساالع نتاااق ايت اااص ا.اااك الضاوي ا لل اام الظاات املساااا
()52
املتضلق بقانون ا حواا ال مب ل وا سر  ،الذي ن مه حىت اآلن ا.اك الدينل والضرفل
 -31وابإلشار ىل نفلذ التو لا الوارو االستضرال السابح ،أشار املقارر اصااص املضات
س ا ل اإلرهااا ىل أن متوس ا املااد الالزم ا لت هلااز القىااااي املدنل ا قااد اخنفااض كفااماً ووعااا
()53
بوركلنا فاسو ىل السضي ىل التمبفلض كفماً متوس املد الالزم لت هلز القىااي اجلناال
 -32وأعربت الل ن املضنل ابحلقوق االقت اوي واالجتماعلا والفقافلا عاأل قلقهاا ىلزات الفسااو
والتدفقا املالل م امل روع بوركلنا فاسو( )54وظلت جلن مناهى التضذيب والل ن املضنل
حبقوق اإلنسان ضران ابلقلح ىلزات التقارير عأل انت ار الفساو السلت القىاال ( )55وأو ت
لااع حاااال
الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ بقلااا بوركلنااا فاسااو ابلتةقلااح
()56
وأو ات جلنا
الفساو املتضلق وظفي الضدالا ومقاضاا مر ظلهاا ومضااقظته علاى حناو مالاا
()57
حقوق التف أبن ضزز بوركلنا فاسو آللاهتا مل افة الفساو
 -33و ضااوت عااد وجااوو هلئااا متمب ا بوركلنااا فاسااو حتقااح حاااال االيتفااات
القسري ،أو ت الل ن املضنل حباال االيتفات القسري أبن تمبذ بوركلنا فاسو التادابم الالزما
لىمان بقات لع حاال االيتفات القسري اراح ياارو نتااق واليا القىاات الضسا ري ،حبلا
()58
ال مي أل ىلال للمةاك الضاوي أن حتقح وأن ظت فلها
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 -34ورحظاات الل نا املضنلا حبقااوق اإلنسااان ابلتاادابم املتمبااذ لتةديااد املساانولل عااأل االنتهاكااا
اصتم حلقوق اإلنسان املر ظ منذ عا  1960ويالا أحادا عاامي  2014و 2015وأو ات
الل ن بوركلنا فاسو ابلتةقلح انتهاكا حقوق اإلنسان اليت وثقها جلان التةقلاح ،و قاضاا
()59
اجلنا وضمان و وا الىةااي ىل سظ انت اف فضال
 -35وأشااار جلن ا مناهى ا التضااذيب ىل أنااه حاااا عااد وجااوو طلااب بتساالل متلااوبني،
يتضني على بوركلناا فاساو مالحقا لاع ا شامباص املسانولني عاأل أعمااا التضاذيب أو مهاا ماأل
()60
اجلراا الدولل املوجوويأل ىلقللمها
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

()61

 -36رحظت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان ل ات عارة املمبالفاا ال اةفل عاا 2015
م أ ا الح ت بقلح ما نُ ر مأل أنظاات عاأل هتديادا ومىاايقا و روياع ضرضات هلاا بضاض وسااا
اإلعال وال ةفلون واملدافضون عأل حقوق اإلنسان ،وعأل قلاوو مفرطا علاى حريا التضظام فرضاها
()62
اجمللس ا على لال اال يالا الفرت االنتقالل
 -37وك ااان القل ااح يس اااور الل نا ا ىلزات اس ااتظضاو ع ااد مرش ااةني م ااأل انتمب ااااب ع ااا 2015
وأو ت أبن ىامأل بوركلناا فاساو احلاح الت اويت والرتشاح لالنتمباااب جلملاع مواطنلهاا وون
()63
نللز ،ا ل على أساس الرأي السلاسي
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()64

 -38أعربت الل ن املضنل حبماي حقوق لع الضماا املهاجريأل وأفراو أساره عاأل قلقهاا ىلزات
اسااتمرار االعااار اب طفاااا والنسااات ارال الضم ا القسااري واالساارتقاق املناازيل والظ ااات وأو اات
()65
بقلا بوركلنا فاسو بتقدة مر يب ل االعار ىل الضدال وبتقدة الدع ىل ضةاايه
 -39ورحظاات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ لن ااات جلن ا وطنل ا للر ااد واملراقظ ا ،
م لفا بتنساالح نفلااذ الت اريضا املتضلقا افةا االعااار وأو اات بوركلنااا فاسااو بوضااع و نفلااذ
()66
اسرتا ل ل مل افة االعار

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل الالئق ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()67

 -40أعرباات الل نا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والفقافلا عااأل قلقهااا مااأل مضاادا
الظتال املر فاع ،ال سالما باني النساات وال اظا الظاال ني الاذيأل يضل اون املراكاز احلىاري وأو ات
()68
أبن نفذ بوركلنا فاسو بفضالل سلاس الضمال الوطنل
 -41وأشار الل ن اهتا ىل أن القلح يساروها ىلزات بقات أكفر مأل  70املاا ماأل الضمااا
االقت او م الرمساي وماأل ح حرماا ماأل احلمايا االجتماعلا وأو ات الل نا بوركلناا فاساو
()69
لن ات ن ا شام للىمان االجتماعي وبتسوي وضع الضاملني االقت او م الرمسي
 -42وأعرباات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ عااأل قلقهااا ىلزات ركااز النسااات
الوظااف املتدنل ا جار القتااع ام الرمساي ،حلا يتضرضاأل كفام ماأل ا حلاان لالسات الا
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ا عمااا املنزللا وأو ات بقلااا بوركلناا فاساو ب ا منه ااي بضمللاا
الض مال ا االساات اللل  ،وبتةسااني و ااوا امل ارأ ىل الضم ا الرمسااي ،ااا
()70
يا منقت

فتالا مل افةا ممارسااا
ل ا مااأل يااالا اادابم

 -43واجلن املضنلا ابحلقاوق االقت ااوي واالجتماعلا والفقافلا ىل يسااورها القلاح ىلزات اخنفاال
احلااد ا وىن لوجااور ،و ااي أبن حتاادو بوركلنااا فاسااو احلااد ا وىن لوجااور ساتوى ي فااي لل ااون
()71
جلملع الضماا وأسره  ،أل فله الضاملون القتاع م الرمسي ،مستوى مضل الاح
 -44وأعرب اات الل نا ا اهت ااا ع ااأل قلقه ااا ن احلق ااوق النقابلا ا ى ااع لقل ااوو مفرطا ا وحف اات
بوركلنااا فاسااو علااى ضاامان ناشااي اإلطااار الت اريضي ب ا ن احلقااوق النقابل ا مااع الضهااد الاادويل اصاااص
()72
ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والفقافل  ،و اي الضماا النقابلني وقاوهت مأل الرتهلب
 -2احلق يف مستوى معيشي الئق

()73

 -45أعرباات الل نا اهتااا عااأل قلقهااا ن نسااظ كظاام مااأل السا ان ع ااأل قاااور علااى التمتااع
ساتوى مضل ااي الاااح وأبن الفقاار ال يازاا منت ااراً ،ال سالما بااني النسااات وسا ان املناااطح الريفلا
وأو ت الل ن بوركلنا فاسو بتنفلذ اسرتا ل ل التض ل ابلنمو والتنمل املستدام مأل من ور قااا
()74
على احلقوق
 -46ورأى املقرر اصاص املضت ابإلرها أن ماأل وواعاي القلاح أن ي اون االقت ااو الاوطت
منااو متاارو ،حااني أن مااا يقاار مااأل ن ااف السا ان يضل ااون علااى ويا يقا عااأل يا الفقاار
الذي حدوه الظن الدويل ووعا بوركلنا فاسو ىل فلف جهووها مل افة الفقر بفضالل وكفال
()75
أن ينوي النمو النا ج ا.لي اإل ايل ىل اخنفال ناسيب مستوى الفقر لس ا ا
 -47ويساااور الل ن ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والفقافل ا القلااح مااأل أن انضاادا
ا مأل ال ذااي ينثر على نسظ كظم مأل السا ان ،وماأل اساتمرار ساوت الت ذيا احلااو باني ا طفااا
وون ساأل اصامسا والح ات أن سلاسا ا لع ال اناعا الزراعلا هلاا أتثام ضاار علاى املازارع
()76
ا سري ومي أل أن ضوق التمتع ابحلح ال ذات
 -48وأعرب اات الل نا ا ع ااأل قلقه ااا ىلزات قلا ا الو ااوا ىل مل اااه ال اار امل مونا ا  ،ال س االما
املناطح الريفل  ،وعد انت ا اإلمداو لاه ال ر والح ت عد وجوو اسرتا ل ل وطنلا لن اا
()77
ال رف ال ةي
 -49وأعربت الل ن عأل قلقها ىلزات اإلجالت القسري لضدو كظام ماأل ا سار املنااطح الريفلا
نتل لضمللا ضديأل الذهب ،وال ناعا الزراعلا ( )78والح ات الل نا املضنلا ابلقىاات علاى
اام متناسااب ابإليااالت القسااري لسا ان كون وفوانااو
التمللااز ضااد املارأ أن النسااات أتثاارن ب ا
()79
والساكان
 -50وأو اات الل نا نفسااها أبن ىااع بوركلنااا فاسااو ىلطاااراً قانونلااً حيمااي حقااوق املارأ الريفلا
مأل ا ضرار النا عأل م اريع ال ناعا الزراعل وأن ت ال ناعا االستمبراجل  ،وأن ف
ادور أوامار اإلياالت عاأل طريااح ا .ما ويىاوع لا ا واماار لىاماً ىلجراالا اارم  ،وفقااً
للمض ااايم الدوللا ا ( )80وأو اات الل نا ا املضنلا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعلا ا والفقافل ا ا أبن
()81
ىمأل بوركلنا فاسو و وا الىةااي ىل سظ االنت اف الفضال
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 -51وأعرب اات الل ن ا ا اهت ااا ع ااأل قلقه ااا ىلزات ار ف اااع نس ااظ الس ا ا ان ال ااذيأل يضل ااون مس اااكأل
ال س ااتو املض ااايم املتلوب ا  ،وال اانقص اصت اام املس اااكأل ،وال س االما وا اااوو و وأعرب اات الل ن ا
اااللف اإلسا ان وأو اات بوركلنااا فاسااو ابعتماااو
أيىااً عااأل قلقهااا ىلزات الازايو النا ا عااأل لا
()82
اسرتا ل ل وطنل لإلس ان قو على حقوق اإلنسان ،ولنفا قانون عقوو اإلرار اصا
 -3احلق يف الصحة

()83

حااني رحااب الل نا ابعتماااو قااانون عااا  2015املتضلااح بن ااا التا مني ال ااةي ال ااام ،
-52
فإ ا أتساف ن هنااك أشمبا ااً ارومني ومهم اني يواجهاون اضوب الو اوا ىل اصادما
ال ااةل وأو اات الل ن ا بوركلنااا فاسااو ب ازايو ملزانل ا ال ااة وبتةسااني الظنل ا التةتل ا لن ااا الرعاي ا
()84
ال ةل ا ولل
 -53ورحظا ا ا اات الل ن ا ا ا ا املضنل ا ا ا ا ابلقىا ا ا ااات علا ا ا ااى التمللا ا ا ااز ضا ا ا ااد امل ا ا ا ارأ ابعتما ا ا اااو املرسا ا ا ااو
رقا  )2016(311-2016الاذي يانص علاى اوفم الرعايا ال اةل اجملانلا للةواما وا طفاااا
وون اصامسا اام أن الل نا يساااورها القلااح ال ااديد ىلزات املضاادا املر فااع جااداً للوفلااا النفاساال
و االته ابر فاااع مضاادا اإلجهااال اام امل ا مون ،وعااد وجااوو ياادما شااامل جماااا ال ااة
اجلنس ا اال واإل،ابلا ا ا  ،واص ا اادما املوجها ا ا ىل املا ا اراهقني( )85وأعرب ا اات الل نا ا ا املضنلا ا ا ابحلق ا ااوق
االقت اوي واالجتماعل والفقافل عأل قلقها ىلزات عرة اإلجهاال ،الاذي يادفع النساات ىل الل اوت
ىل عمللا ااا اإلجها ااال اصتا اام  ،و ا ااضر الل ن ا ا املضنل ا ا حبقا ااوق اإلنسا ااان ابلقلا ااح ىلزات القلا ااوو
املفروض على الو وا ىل اإلجهال القانوين حاال اال ت اا أو سافا القار وأو ات
الل ن ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا والفقافل ا أبن ل ااي بوركلنااا فاسااو اريضاهتا الاايت
ضاقب على اإلجهال ،وحفتها الل ن املضنل حبقوق اإلنسان على ىلزال الضقظا اليت حتاوا وون
اإلجها ااال القا ااانوين( )86وطلظا اات الل نتا ااان أن ىا اامأل بوركلنا ااا فاسا ااو ىلم انل ا ا و ا ااوا النسا ااات
لاع أحناات
والفتلا ىل يدما ال ة اجلنسل واإل،ابل  ،ا ل وساا مناع احلما ،
الظلد( )87وأو ت الل نا املضنلا ابلقىاات علاى التمللاز ضاد املارأ بوركلناا فاساو بازايو وعاي املارأ
بقا ااانون ال ا ااة اإل،ابل ا ا وبتةسا ااني و ا ااوهلا ىل الرعاي ا ا ا ساسا اال قظ ا ا الا ااوالو وبضا اادها وىل
()88
يدما التوللد االستض الل
 -54وأو ت الل ن نفسها أبن ىمأل بوركلناا فاساو و اوا النساات والفتلاا امل اااب بفاموس
()89
نقص املناع الظ ري ىل اصدما ال ةل املناسظ
 -4احلق يف التعليم

()90

 -55الح اات من ما ا ما املتةااد للرتبلا والضلا والفقافا (اللونسا و) الااوًمج القتاااعي للتضلاال
والت اادريب للف اارت  ،2020-2012واالسا ارتا ل ل الوطنلا ا لتضل اال الفتل ااا للف اارت ،2020-2011
()91
و توير التضلل ال ام لل ملع
 -56ورحظ اات الل نا ا املضنلا ا ابحلق ااوق االقت اااوي واالجتماعلا ا والفقافلا ا ابر ف اااع مض اادال
االلتةاق ابملدارس االبتداال  ،وأبد مع ل شضورها ابلقلح مأل التقارير اليت فلد أبن الدراس
نتوي على اللف م مظاشر  ،وابستمرار عد املساوا الو وا ىل التضلل  ،وار فاع مضدا
االنقتااع عاأل التضلاال املادارس االبتداالا والفانويا  ،ال سالما باني الفتلااا  ،وبوجاوو مضادا أملا
مر ف ااع وأو اات بوركلن ااا فاس ااو ابلتنفل ااذ ال ام ا صت ا التنمل ا االس ارتا ل ل للتضل اال ا ساس ااي،
()92
املناطح الريفل
ويتتها .و ا مل  ،وحتسني نوعل الظنل التةتل للمدارس ويا
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 -57ورحظاات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ ابعتماااو اس ارتا ل ل وطنل ا للتض ل ا
بتضلل الفتلا ( )2021-2012وابلت ثم اإلرايب لتنفلذها مأل حل زايو و وا الفتلا ىل
التضلل ومع ل  ،يساور الل ن القلاح ىلزات املضادا املر فاع لل ايا للةما املظ ار باني الفتلاا
سأل الدراس  ،وسوت نوعلا التضلال  ،واضاترار الضدياد ماأل الفتلاا  ،بادافع الفقار ،ىل التوقاف عاأل
الدراس لدع أسرهأل وأو ت الل ن بوركلنا فاسو لل ات اللف التضلل املدرسي م املظاشر ،
و ضزيااز ب ارامج ااو أمل ا ال ظااار ،وال ساالما النسااات املناااطح الريفل ا  ،و االص امل اوارو ال افل ا
لوامج م افة احلم املظ ر ،و ف ل القوالب النمتل التمللزيا و مهاا ماأل احلاواجز الايت حتاوا
()93
وون و وا الفتلا ىل التضلل  ،و ل ابلتوعل أبمهل ضلل املرأ

دال -حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة
 -1املرأة

()94

عاا  ،2017رحظات الل نا نفساها بقاانون عاا  2015املتضلاح ابلوقايا ماأل الضناف
-58
ضااد النسااات والفتلااا واملضاقظا عللااه ،وابلتاادابم الت اريضل واملنسساال ا ياارى الراملا ىل القىااات
علااى التمللااز ضااد امل ارأ و ضزيااز املساااوا بااني اجلنسااني( )95اام أن القلااح يساااورها ىلزات اسااتمرار
القوالب النمتل اليت نلز ضاد املارأ وأو ات أبن ىاع بوركلناا فاساو اسارتا ل ل شاامل  ،ام
()96
أهدافاً وجداوا زمنل واضة  ،لت لم القوالب النمتل التمللزي اليت نثر على املرأ

 -59وأعربت الل ن عأل قلقها ىلزات استمرار ويه ا عىات التناسلل لاإلً وأو ات بقلاا
()97
بوركلنا فاسو بتمب لص موارو كافل لتنفلذ اصت واالسرتا ل لا الوطنل مل افة ل املمارس

 -60وأعرباات جلن ا القىااات علااى التمللااز الضن ااري وجلن ا مناهى ا التضااذيب عااأل قلقهمااا ىلزات
استمرار بضض اجلماعا الضرقل ممارسا عرفل ضار  ،مف الزواو القسري ،والزواو مأل أرمل
ا خ ،والاازواو مااأل أياات الزوج ا ( )98وأو اات عااد هلئااا مضاهاادا أبن تمبااذ بوركلنااا فاسااو
()99
دابم عاجل لوضع حد للممارسا الضرفل اليت ىر ابملرأ
 -61وظلت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان ضر ابلقلح ىلزات انت اار الضناف ضاد املارأ  ،اا
ل ا الضنااف الزوجااي واجلنسااي( )100وأعرباات الل ن ا املضنل ا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعل ا
()101
الو ااوا ىل الضدال ا والاادع
والفقافلا عااأل أساافها لل ااضواب الاايت واجههااا الىااةااي اإلً
وأو ت الل ن املضنل حبقاوق اإلنساان أبن قاو بوركلناا فاساو ابلتةقلاح حااال الضناف ضاد
املارأ و الحقا مر ظلااه( )102وأو اات الل نا املضنلا ابحلقااوق االقت اااوي واالجتماعلا والفقافلا
أبن ىامأل بوركلنااا فاساو و ااوا الىاةااي ىل سااظ انت ااف فضالا ( )103وأو ات الل نا املضنلا
ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ أبن ض ا بوركلنااا فاسااو بتنقاالح القااانون رق ا 061-2015/CNT
ب ا را بار اال ت ااا الزوجااي( )104وأو اات جلن ا القىااات علااى التمللااز الضن ااري أبن اادرو
()105
بوركلنا فاسو قانو ا اجلنااي ح ماً حيمي النسات املتهما ابلسةر
 -62وظلاات الل ن ا املضنل ا حبقااوق اإلنسااان ااضر ابلقلااح ىلزات عاادو النسااات املاانمبفض ال اانون
الضام ا و منا ااب املساانولل القتاااع اصاااص( )106وأو اات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز
ضااد املارأ أبن ىااع بوركلنااا فاسااو ال اال النهاالا مل ااروع القااانون املاان بقح للقااانون رقا 2009-010
و ضتمااده ،ل ازايو نفل ا أي مااأل اجلنسااني ق اواا املرشااةني لالنتمبااااب الت اريضل والظلدي ا مااأل 30
ىل  50املاا ا  ،ورف ااض أي قااما ا مرش ااةني ال حت اارت لا ا احل ا ا وأو اات أيىا ااً بتنفل ااذ اادابم
()107
يا منقت لىمان الت افن بني اجلنسني ضلني النسات منا ب نع القرار
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 -63وأو اات الل ن ا نفسااها أبن ضتمااد بوركلنااا فاسااو اس ارتا ل ل لتضزيااز قاادر اآللل ا الوطنل ا
()108
للنهول ابملرأ وضمان امتالكها للسلتا واملوارو ال افل ل نع القرار
 -2األطفال

()109

 -64رحظت الل ن املضنل حبقوق اإلنسان ابلوًمج الوطت مل افةا عما ا طفااا مواقاع
التضديأل وا.ااجر ال ا م ( )2019-2015وأعربات ماع لا عاأل قلقهاا ىلزات اساتمرار اساتمبدا
التسوا والضم القسري ،وال سلما اساتمبدامه كمباد املناازا أو أعمااا يتار ،
ا طفاا
ب
ااا لا عمللااا التضااديأل ال ا م النتاااق ،والضما املازارع ،وبلااع امل اارواب  ،وحلاااا نتاااق
()110
هذه املمارس
 -65وأعربت الل ن املضنل ابلقىات على التمللز ضد املرأ عأل قلقهاا ىلزات ار فااع مضادا زواو
ا طفاا ،حل ظلغ نسظ فتلا املناطح الريفل الاليت تزوجأل قظا بلاوس ساأل الفامنا ع ار 92
املااا وأو اات أبن ااص بوركلنااا فاسااو ماوارو كافلا لتنفلااذ اصتا واالسارتا ل لا الوطنلا
()111
مل افة زواو ا طفاا
 -66وأعربات عااد هلئااا مضاهاادا عااأل القلااح ىلزات اساات الا ا طفاااا مااأل طلظ ا ال تا لااب
والاازوااي الدينل ا التسا باوا( )112وحفاات جلن ا مناهى ا التضااذيب بوركلنااا فاسااو علااى اكم ا أي
()113
التسوا
شمبص رو ا طفاا على ب
ااار الق اوانني
 -67وأو اات الل ن ا املضنل ا حبقااوق اإلنسااان أبن نفااذ بوركلنااا فاسااو ب ا
املتضلق ا ابالعااار اب طفاااا ،وعم ا ا طفاااا ،واساات الا ا طفاااا( )114وأو اات الل ن ا املضنل ا
ابحلقوق االقت اوي واالجتماعل والفقافلا أبن تظاح بوركلناا فاساو علاى حناو فضااا أح اا قاانون
الضم اليت حت ر أسوأ أش اا عم ا طفاا( )115وحفت جلن حقوق التف بوركلنا فاساو علاى
()116
ىليراو ا طفاا مأل أوضاع عم السمبر و مها مأل أوضاع الضظووي
 -68وأعربت الل ن اهتا عاأل قلقهاا ىلزات انت اار ب اات ا طفااا ،واسات الا ا طفااا املاواو
اإلابحل ا  ،و لااا التاادابم ال افل ا ملنااع الساالاح اجلنساال  ،منض ااً فضاااالً( )117وأو اات أبن حت اار
بوركلنااا فاسااو اراح و وجااب القااانون لااع اجل اراا امل اامول ابلوو وكااوا االيتل اااري امللةااح اب فاقل ا
حقااوق التف ا ب ا ن بلااع ا طفاااا واساات الا ا طفاااا الظ ااات و امل اواو اإلابحل ا  ،والتض ل ا
ابعتماو قانون اي التف  ،وىلن ات آللا للتضرف علاى ا طفااا الىاةااي( )118وحفات الل نا
املضنلا حبقااوق اإلنسااان بوركلنااا فاسااو علااى ضاادي القااانون رقا  011-2014/ANب ا ن مضاقظا بلااع
ال ته احلاللا
ا طفاا ،وب ات ا طفااا ،واسات الا ا طفااا املاواو اإلابحلا  ،الاذي يسامح
()119
وكاارر
ل اامبص ماادان ابر ااا هااذه اجل اراا باادفع رام ا باادالً مااأل الااذها ىل الس ا أل
جلن حقوق التف اإلعرا عاأل قلقهاا ىلزات الضقاواب اصفلفا لل ايا ال ااور ضاد مقارت االعتاداتا
()120
اجلنسل على ا طفاا
 -69وحفت جلن مناهى التضذيب بوركلنا فاسو على نقلح ريضاهتا لت ام ح ار الضقاا
()121
الظدين املنزا
 -70وأعرب اات الل نا ا اهت ااا ع ااأل قلقه ااا ىلزات التق ااارير ال اايت فل ااد أبن ن ااا قى ااات ا ح اادا
اةلح وأو ات أبن ىامأل بوركلناا فاساو عاد احت ااز ا حادا ىلال كماال
ال يضم ب
()122
أيم و ق ر فرت مم ن  ،وضمان احت ازه ضزا عأل ال ظار
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 -71وأو اات جلن ا حقااوق التف ا أبن عا بار بوركلنااا فاسااو عنلااد واسااتمبدا ا شاامباص وون
سأل  18سن القوا املسالة الوطنلا  ،واجلماعاا املسالة ام التابضا للدولا  ،وشاركا ا ماأل،
وأن ضتاو ا فضاااا الاايت ي ااملها الوو وكااوا االيتلاااري ال فاقلا حقااوق التفا املتضلااح لشاراك ا طفاااا
()123
النزاعا املسلة جراا جناال
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()124

 -72أعربت اللونسا و عاأل أسافها ل لاا املضلوماا عاأل ا شامباص وي اإلعاقا  ،ماع ساللمها
أبن الضقظااا التضللمل ا الاايت يواجههااا ا طفاااا وو اإلعاق ا بوركلنااا فاسااو هااي املقااا ا وا
ا طظلض اجتماعل ( )125وأو ات اللونسا و بت ا لع ىلومااو التالملاذ وي اإلعاقا الن اا
()126
التضللمي و افة خمتلف أش اا التمللز اليت يواجهو ا
 -73ورحظاات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ ابعتماااو القااانون املتضلااح حبماي ا
و ضزيااز حقااوق ا شاامباص وي اإلعاقا  ،والح اات أن الدسااتور يقىااي أبن قااد الدولا املساااعد
ىل ا شمباص وي اإلعاق م أ ا ضر ابلقلح ن حقوق النسات والفتلا وا اإلعاق ام
مل أبي سلاس أو يت عم ادو وأو ات أبن ىاع بوركلناا فاساو و نفاذ اسارتا ل ل فا
و ااوا النسااات والفتلااا وا اإلعاق ا ىل الضدال ا  ،واحللااا السلاساال والضام ا  ،والتضلاال  ،وا ن اات
()127
املدر للدي  ،والرعاي ال ةل  ،ا ل يدما الرعاي ال ةل اجلنسل واإل،ابل
 -4األقليات والشعوب األصلية

()128

 -74أعربت جلن القىات علاى التمللاز الضن اري عاأل القلاح ماأل أن الاوامج والسلاساا اإلمناالا
الرح ا واملهاااجريأل وا شاامباص مااأل
الاايت وضااضتها بوركلنااا فاسااو ال أتيااذ االعتظااار بدرج ا كافل ا ب
()129
املناطح الريفل وأو ت ابن تمبذ بوركلنا فاسو دابم لتفاوي هتمل ه
 -75وأعربت جلن القىات على التمللز الضن ري عأل القلح ىلزات الظضد اجملتمضي وأحلاًً الضرقاي
()130
لل راعا بني الرعا واملازارعني ،وال سالما ال اراعا الايت اون طاافا الفاوالنلني طرفااً فلهاا
وحف اات الل ن ا املضنل ا حبق ااوق اإلنس ااان بوركلن ااا فاس ااو عل ااى التمبفل ااف م ااأل الت ااو را ب ااني الرع ااا
()131
واملزارعني عأل طريح مضاجل ا سظا اجلذري لل اراعا  ،مفا انضادا ا ماأل حلااز ا راضاي
والح ات بقلاح التقاارير الايت فلاد أبن طاافا الفااوالنلني كانات مساتهدف ب ا منات ماأل قظا
اعا ا مأل ا هلل  ،ورحظت لن ات املر د الوطت للوقاي مأل النزاعا اجملتمضلا وىلوارهتاا،
()132
عا 2015
 -5املهاجرون والالجيون وطالبو اللجوء واملشردون داخلي ا
 -76أو اات الل نا املضنلا ابلضماااا املهاااجريأل أبن ضتمااد بوركلنااا فاسااو االسارتا ل ل الوطنلا
لله ر للفرت  2025-2014وأن ىاع اسارتا ل ل وطنلا ب ا ن ىلعااو اإلومااو الاداا للضمااا
()133
املهاجريأل الذيأل أُعلدوا ىل وطنه
 -77وأو اات الل نا نفسااها أبن ت كااد بوركلنااا فاسااو مااأل أن لااع أشا اا احت اااز الضماااا
املهااجريأل بسااظب جاراا تضلااح ابنتهااك قااانون اهل اار اام ضسافل و فا عااد الل ااوت ىل االحت اااز
()134
ىلالب كمال أيم
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 -78وأو اات الل نا نفسااها أبن ىاامأل بوركلنااا فاسااو للضماااا املهاااجريأل وأفاراو أسااره  ،ااأل
فله أولئ الذيأل ه وضع م قانوين ،احلح قدة ال اوى واحلح االنت اف الفضاا
()135
أما ا.اك
 -79ورحظت مفوضل ا م املتةد ل انون الالجئاني ابلضاز واإلراو اللاذيأل أبادهتما بوركلناا فاساو
فلما يتضلح ابلوفات ابلتزاماهتا عاه الالجئني( )136ومع ل  ،ضر املفوضل ابلقلح مأل أن اون
بضاض احلااال ىل
اهل ما اإلرهابل اليت وقضت بوركلنا فاسو منذ عا  2016قاد أو
و ا الالجئ اني وأو اات املفوضاال أبن ىاامأل بوركلنااا فاسااو ح ااوا الالجئااني علااى احلماي ا الدولل ا
وأن حتف سالم ن الل وت ،ماع حتساني ىلومااو الالجئاني الاوامج الوطنلا امل امم لتساهل
()137
التماس االجتماعي
 -80وأعرباات الل ن ا املضنل ا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد امل ارأ عااأل قلقهااا مااأل ضاارل النسااات
والفتلاا الالجئاا لدرجا عاللا ماأل يتار الضناف اجلنساي واجلنسااين ،فىاالً عاأل الازواو املظ اار
والقسااري ،واالعااار ابلظ اار ،والظ ااات القسااري وأو اات أبن عض ا بوركلنااا فاسااو اجمللااس ا علااى
للم اااحل والوحااد الوطنلا يضما ب اما طاقتااه وأن ن نااه مااأل التةقلااح مازاع حاادو انتهاكااا
حقوق اإلنسان على أيدي قوا ا مأل واجلماعا اإلرهابل  ،و قدة اجلنا ىل الضدال  ،وضمان
()138
ضويض الىةااي وىلعاو أتهلله
 -81وأعربت الل ن املضنل ابلضماا املهاجريأل عاأل قلقهاا ىلزات عاد االعارتاف بظتاقاا اهلويا
ال ااور لالجئااني أو عااد االعارتاف هبااا ب ا كاما ( )139وأو اات مفوضاال ا ما املتةااد السااامل
()140
ل نون الالجئني بتمديد الحل بتاقا هوي الالجئني ىل لس سنوا
 -82وأو ت الل ن املضنل حباال االيتفات القساري أبن ادمج بوركلناا فاساو مظادأ عاد اإلعااو
()141
ريضاهتا
القسري راح
 -6األشخاص دميو اجلنسية

()142

 -83رحظت مفوضل ا م املتةد ل نون الالجئني ابلتدابم الت ريضل والتوعوي الايت ا اذهتا
بوركلنااا فاسااو مل افة ا حاااال انضاادا اجلنساال ( )143وأو اات أبن ىاامأل بوركلنااا فاسااو التنفلااذ
()144
الفضاا صت الضم الوطنل مل افة انضدا اجلنسل وموا ل سلاستها جماا س ل املواللد
 -84وأو ت جلن حقوق التف أبن ن بوركلناا فاساو ن امااً وطنلااً جمانلاا لتسا ل مالالو
لااع ا طفاااا( )145وأو اات الل نا املضنلا ابلقىااات علااى التمللااز ضااد املارأ بقلااا بوركلنااا فاسااو
حبمااال وعل ا أبمهل ا س ا ل املواللااد واسااتمبدا وحاادا التس ا ل املاادين املتنقل ا  ،مااع ىليااالت
()146
اهتما ياص لوطفاا املولوويأل خملما الالجئني
Notes
Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Burkina Faso will be available at
www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/BFIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/24/4, paras. 135.1–135.2.
See E/C.12/BFA/CO/1, para. 53, CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, paras. 19 (e) and 42, and
CMW/C/BFA/CO/1, para. 11.
See CAT/C/BFA/CO/1, para. 29, CERD/C/BFA/CO/12-19, para. 19, CMW/C/BFA/CO/1, para. 9,
and CED/C/BFA/CO/1, para. 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/24/4, paras. 135.3–135.12.
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