اقم امت د

املمعيت العامت

A/HRC/WG.6/30/BFA/3
Distr.: General
5 March 2018
Arabic
Original: English/French

جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثون
 18-7أاير/مايو 2018

مووو و ورتوواع املعلوموواع املقدمووت مووة املصوواع شوواح ت امل وول ت ش و ن
وركينا فاسو*
تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسيت
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا دوريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ما  13اها ما ااهااامل
صااحة املال ( )1إىل االساتاراا الادوري ال.اام  ،ويا شرد واز ماوامل ق اداً ابحلاد اقالا
لادد الزلماملم وهو يتضم اسماً منفلالً وردمل ف ه مسامه امؤسس الوطن حلقوق اإلنساان
اماتمد بناء عل االمتثال الزام مةادئ ابريسم

اثنيا -املعلوماع املقدمت مة املصاع شاح ت امل ل ت
ألف -نطاق االلتواماع الدوليت( ،)2والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدوليت حلقوق اإلنسان

()3

 -2أف ا ا ا ااادمل الورا ا ا ا ا ام .ا ا ا ا  4أبن بور ن ا ا ا ااا فاس ا ا ا ااو اعتم ا ا ا اادمل ا ا ا ا عم ا ا ا ا وطن ا ا ا ا
للفا ا  2017-2014لتنف ااذ وصا ا امل االس ااتاراا ال اادوري ال .ااام الث ااا وأن.ا ا مل اه ااا اً
للتوا ااه ،يضا ا انا ا م.ا ا با ا ال ااو ارامل مان ا ا ابمتاباا ا ()4م وأعرب اال الوراا ا ام.ا ا  4عا ا
اقس اان قن قري اار منتل اان ام ااد ال يتض اام أي مؤوا ارامل أداء س اام بق ااا اق ا ار احلق قا اي
لإلاراءامل امتخذ ()5م
__________

*

مل ُُتَّرر هذه الو ق اة إرساهلا إىل دوائر ال مج الت ريري ابقم امت د م
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 -3وأو ااارمل الورات ااان ام .ا تان  1و 2إىل أن ااه اعق اااا وص ا امل االس ااتاراا ال اادوري
ال.ااام  ،عاامل مل بور نااا فاسااو ااوئااا مااع ه ااامل امااهاادامل و اادار ل ر رهااا عاارا با ا
إعداد لك التقارير()6م
التقاريرم وأور ل أيضاً منظمامل اجملتمع امد
 -4وأوصل الوراامل ام 5 .و 4و 7بتوا ه دعو دائم إىل مج ع امزلف باوالايمل
إطار اإلاراءامل اخلاص لألم امت د ()7م
 -5وذ اارمل الوراا ام .ا  7أن بور نااا فاسااو مل نفااذ باااد التوصا الااص اةلتهااا ابلتلاادي
عل ا فاا منظم الام الدول را  189امتالق ابلامال امنملل ()8م

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()9

 -6أوارمل منظم الافو الدول إىل أناه قادم م.اروس دساتور ادياد للموافقا عل اه()10م
وب ناال الورا ا ام .ا  2أن اعتماااده سااوي يزااون ااو هام ا جمااال حقااوق اإلنسااان()11م
وأو ااارمل الورا ا ا ام .ا ا  6إىل أن ذل ااك س ااوي ي .ااز ق اادماً جم ااال احلق ااوق االاتل ااادي
واالاتماع والثقاف  ،و اص ف ما يتال ابلتمتع ابحل الغذاء والتال ()12م
 -7وف مااا يتل ا ابلتوص ا سن.اااء مؤسس ا وطن ا حلقااوق اإلنسااان ااا يتماو ا مااع مةااادئ
ابريس ،الحظل منظم الافو الدول أن بور نا فاسو اعتمدمل اانونً ين.ا انا حقاوق اإلنساان
ع ااا )13(2016م ب ااد أن الوراا ا ام.ا ا  1الحظ اال أن ل ااك اللجنا ا ال ةاو اار أعماهل ااا()14م
وأوصاال الوراتااان ام.ا تان  1و 2ومنظما اخلدما الدول ا حلقااوق اإلنسااان بتملويااد اللجنا ابم اوارد
امال ا والة .اري الزاف ا وفق ااً مةااادئ ابريااس()15م وأوصاال الورا ا ام .ا  2أيض ااً بتضاام اااانون
امال لاا  2018ط م ملان لفائد اللجن لضمان ا تفائها الذايت واستقالل تها()16م

يم -تنفيووال االلتواموواع الدوليووت املتعلقووت قوووق اإلنسووان ،مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكت ني القطا اع

امساوا وعد التم مل

()17

 -8أعربل منظما اخلدما الدول ا حلقاوق اإلنساان عا أسافها قن السال امل رفضال ماراراً
ودون قاادم فسا طلةااامل التسااج القااانو الااص ااادمتها منظمااامل امثل ااامل وامثل ا ومملدواااي
ام اانسي ومغايري اهلوي اانسان ()18م

التنم والة واقعمال التجاري وحقوق اإلنسان
 -9أعرباال الورا ا ام .ا  4ع ا اقساان قن التنق ااي التقل اادي ع ا الااذهي ال ضااع
للتنظ م وهو جيري ب.ز فوضوي ياؤدي ،مجلا ماا ياؤدي إل اه ما عواااي ،إىل ادم واساع
الن اق للة وال اث الثقا  ،وإىل حدوث انقساامامل وعنان با اقسار واجملتمااامل ا ل ا ()19م
وأوصاال الورا ا ام .ا  4بتنظ ا إدار التنق ااي ع ا الااذهي فااادايً آلاثره الساالة عل ا التمتااع
حبقوق اإلنسان()20م
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حقوق اإلنسان ومزاف

اإلرهاا

 -10أوااارمل منظم ا الافااو الدول ا إىل أن اااانون اإلا اراءامل اانائ ا ُعاادل حمليران/يون ااه 2017
ما أاا مزاف ا اارلا امال ا واارلا امنظما واإلرهاااام غا أن التاااديالمل ساام بااد ول
امنا ل و فت .ها ،ظروي ما ن  ،بدون موافق ال.خص اماين و أي وال()21م
 -11وأفااادمل منظم ا اخلدم ا الدول ا حلقااوق اإلنسااان أبن اااانون اإلرهاااا اماانق
راً عل عم امدافا ع حقوق اإلنسان م
 2015/CNTال يملال يتضم أحزاماً متث

2015084()22

 -2احلقوق املدنيت والسياسيت

ح الفرد احل ا واحلري واقمان عل وخله

()23

 -12أو ااارمل منظما ا الاف ااو الدول ا ا والوراا ا ام.ا ا  1إىل أن بور ن ااا فاس ااو اعتم اادمل،
أعقاااا وص ا امل االسااتاراا الاادوري ال.ااام  ،اااانون عااا  2014الااذي ظاار ة ا عقوب ا
()24
اإلعدا عل اقطفال م ومع ذلك ،فانن منظما الافاو الدول ا .اار ابلقلا قن  12وخلااً
ااانوا ع ااا  2016ينتظ اارون نف ااذ حزا ا اإلع اادا علا ا ه  ،وأوص اال سلغ اااء عقوبا ا اإلع اادا
ابلنسة ام ع اارائ م وأوصل منظم الافو الدول أيضاً بتخف ان مج اع أحزاا اإلعادا وابلتلادي
عل الربو و ول اال ت اري الثا للاهد الدويل اخلاص ابحلقوق امدن والس اس ()25م
 -13وأوارمل منظم الافو الدول ا والورااامل ام.ا  1و 2و 4إىل أن م ل .ا ا الادفاس عا
النفس " وغل ويوغو" واص ار زاا انتها امل ا ذلك عمل امل القت وسوء امااملا  ،علا
ال اارغ ما ا اعتم اااد مرس ااو ع ااا  2016ي اانظ ال .اارط اجملتما ا ا  ،وُ ض اااها لس اال ال .اارط
النظام ا ()26م وأوصاال منظما الافااو الدول ا بضاامان إدار الادالا واقما علا واااه احللاار ما
اشةا مااوظفي الدولا ح وابلت ق ا مج ااع ماملاع انتها ااامل حقااوق اإلنسااان ما اانااي مجاعااامل
الاادفاس ع ا الاانفس ،وبتقاادم م ا يُ.ااتةه ار زابااه لااك االنتها ااامل إىل الادال ا ()27م وأوصاال
الوراتااان ام .ا تان  1و 2بتنظ ا ااالمل وع ا حااول عااد واارع الادال ا ال.اااة امتساارع ،
وحااول مسااؤول القااائم ااا اانائ ا  ،وضاارور الت ة ا اللااار والزام ا للمرسااو الااذي ياانظ
فار اجملتماامل ا ل ()28م
م.ار السزان
 -14والحظاال الورا ا ام .ا  2أنااه ابلاارغ م ا اعتماااد اااانون ظاار التاااذيي عااا ،2014
مملاع التاذيي ،فننه
و وص االستاراا الدوري ال.ام  ،الص اةلتها بور نا فاسو ،ابلت ق
لك امس ل ()29م وأعربل الورا ام 1 .ع اقسن قن امرصد الوطين
مل يُفت أي ُتق
للوااي ا م ا التاااذيي مل يز ا اااد باادأ عملااه اتريااإ إعااداد الورا ا ()30م وأوصاال منظم ا الافااو
الدول ا والورا ا ام .ا  2سا اراء ُتق ا مج ااع م املاع التاااذيي وسااوء اماامل ا ح وإن.اااء ل ا
واائ وطن وفقاً مت لةاامل الربو و اول اال ت ااريح و ادريي القضاا وا اام وامساؤول القضاائ
جمال حقوق اإلنسان ،ا ذلك حظر التاذيي()31م
 -15وأعرباال منظم ا الافااو الدول ا ع ا القهااا م ا أن اسااتخدا التاااذيي اااد ساار بسااةي
انت.ااار عااد احا ا اااال فا امل االحتجااا اقول ا  ،وأنااه لزا احتجااا اقوااخاص مااد ا او
با سااةا أاي و 36يومااً مرا اامل الاادرر ومرا اامل ال.اارط اةا وا ااه ا ااا إلا ه ()32م وأوااارمل
منظما ا الاف ااو الدول ا ا إىل و ااهادامل  40س ااج ناً ي اادع أئا ا ارضا اوا للتا ااذيي وا اال اعتق اااهل
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أو أ ناء احتجا ه لدى ال.رط  ،أحده مد  17يوماً()33م وأوصال الوراا ام.ا  2بضامان
اح ا اال احلةس االحت اطي واالحتجاا  ،وإباالا اقواخاص ا اتف ا حاةس احت ااطي
حبقواه ب.ز منهجي()34م
 -16ورحة اال الورات ااان ام .ا تان  1و 2ابلق ااانون امتال ا بنظ ااا الس ااجون ال ااذي اعتم ااد
عا 2017م ب د أن الورات أعربتا ع اقسن قن الساجون تسا ابال تظااو ،وبااد الفلا
السااجون ،وبقل ا عاادد مااوظفي الل ا امااؤهل ()35م وأعرباال منظم ا
ب ا امتهم ا واماادان
الافااو الدول ا ع ا القهااا م ا أن الرعاي ا ال ة ا غ ا اف ا  ،وأن الغااذاء غ ا اااي()36م وأوصاال
الوراا ام.ا  2ومنظما الافااو الدول ا بتنف ااذ ا وااامل إلئاااء اال تظاااو وضاامان حلااول
مج ع السجناء عل ما يزفي م الغذاء امناسي ،وامراف الل وامساعد ال ة ()37م
 -17وأوص اال الوراا ا ام.ا ا  2بوا ااه اااص ااد وإع اااد بن اااء مةا ا الس ااج وامؤسسا ا
اإلصااالح القاادم واغااادوغو ،امهاادد ابالئ ااار ،وسن.اااء ل ا مرااةا إدار اقم اوال امخلل ا
للسجون ،تس ابللرام وال.فاف ()38م

إاام الادل ،ا ذلك مس ل اإلفالمل م الاقاا ،وس اد القانون

()39

 -18ذ رمل الورا ام 7 .أن اجملاالس الااما مناا.ا اضاااي الاادل ،اماقاود عاا ،2015
عم إلصاال النظاا القضاائي ،وإن.ااء إطاار للمتاباا  ،ووضاع القاانون
أسفرمل ع وضع
()40
اقساسي ب .ن إن.اء اجمللس اقعل للقضاء م
 -19وأحاطل الورا ام 2 .علماً ابم ثاق امتال بتجديد نظا الادال  ،الاذي اعتُماد
ذار/مااار  ،2016وابلس اس ا الوطن ا جمااال الااادل للف ا  ،)41(2019-2010وأعرباال
ع اقسن للت ر ماااا عادد ما القضاااي اماروضا علا ا اا م وال ياملال امتقاضاون يوااهاون
صاوابمل الوصول إىل الادالا بساةي طاول امساافامل ،ولغا الاما امساتخدم  ،ونساة القضاا إىل
السزان امنخفض  ،والتزلف  ،وذلاك ابلارغ ما وااود صاندوق امسااعد القانون ا ()42م وأوصال
الوراتااان ام .ا تان  1و 2برفااع م ملان ا و ار الااادل وحقااوق اإلنسااان إىل مااا ال يق ا ع ا 2
()43
امائ ا م ا ام ملان ا الوطن ا  ،عل ا الن ااو امنلااوص عل ااه ام ثاااق الااوطين لتجديااد الادال ا م
وأوصاال الوراا ام.ا  2أيضااً بتاادريي القضااا وا ااام وااهااامل القضااائ اق اارى جمااال
حقااوق اإلنسااان ،اادي املياامل االحتجاااب ابللاازور الدول ا أمااا رااا بور نااا فاسااو ،و ايد
قريي دمامل الادال م السزان()44م
 -20والحظاال الورا ا ام .ا  1أن وص ا االسااتاراا الاادوري ال.ااام ساتح ا رااا أ ناااء
إصدار و ار الادل للتام امؤرخ  5ذار/مار )45(2015م
ا ا م  ،ةاها
ُ

 -21وأعربل منظم الافاو الدول ا عا القهاا قن م.اروس القاانون الاذي يانظ ا اا الاسازري ،
ا ما امادن أماا ا اا الاسازري ()46م وأوصال منظما
والذي اعتُماد عاا  ،2017يسام
الافو الدول ا س ضااس ا اا الاسازري لسال اجمللاس اقعلا للقضااء ،مثلهاا مثا ا اا اق ارى،
وباد السما هلا ا م امدن  ،وأبن يقتلر نظرها عل اارائ الاسزري الة ت ()47م
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ام.ار

احلرايمل اقساس واحل

احل ا الاام واحل ا الس اس

()48

 -22أفااادمل الوراا ام.ا  5أنااه ااالل االنقااالا الفاوا عااا  ،2015فاات أفاراد ما
ت ةا اقما الر ساي النااار علا امتظاااهري  ،ناا أساافر عا مقتا الا.ارامل ما امادن ح وأاااربوا
ر امل اإلذاعا والتلفملياون علا ال ا براجمهاا ،ودماروا نتلزاامل للا ف ولوساائط إعاال ()49م
واُمال امظاهرامل بانن الل االنتفاض ال.ااة عاا  ،2014عنادما اساتخد أفاراد ت ةا
اقم ا الر سااي الااذ احل ا ضااد امتظاااهري  ،نااا أساافر ع ا مقت ا  24وخل ااً وإصاااب أ ثاار
م  600ري ()50م وأوارمل منظم الافو الدول إىل أن ان ُتق أن .ل عاا 2015م
وادمل اللجن قريرها إىل رئ س الو راء حمليران/يون ه )51(2016م
 -23وذ اارمل منظما اخلدما الدول ا حلقااوق اإلنسااان أن عقااوابمل فُرضاال علا عاادد ما عماااء
النقاااابمل الامال ا التااابا للمناااط اإلداري ا م.ااار ته احتجااااامل ساالم  ،ب ا وص ا اقماار إىل
إعفاءه م مهامه ()52م
 -24وأف ااادمل منظما ا اخلدما ا الدول ا ا حلق ااوق اإلنس ااان والوراا ا ام.ا ا  5أن الق ااانون راا ا
) 39/2017AN (2017ااان ااو هام ا ملااو اي ا اماادافا ع ا حقااوق اإلنسااان()53م غ ا أن
با ا الن .ا اء والل ا ف ارض اوا للتهدياادامل والتخوياان واالعتااداءامل ااساادي م ا اانااي
مسؤول أمن ()54م وأعربال منظما اخلدما الدول ا حلقاوق اإلنساان عا أسافها لااد ا ااذ أي
إاراءامل ردية أو اضائ ضد اانا ()55م
 -25وأوصل منظم الافو الدول  ،ومنظما اخلدما الدول ا حلقاوق اإلنساان ابلتنف اذ الفااال
للق ااانون راا ا  ،039/2017ANااا ذل ااك ايا ا النس اااء وام اادافا عا ا حق ااوق اإلنس ااان ذوي
اإلعااا ا  ،وا اااذ ااداب زفا ا  ،الق ااانون و اممارسا ا الامل ا ا  ،ا ا ب ا ا متز ن ا ا للمجتم ااع
ام ااد ()56م وأوص اال منظم ا الاف ااو الدول ا  ،ومنظم ا اخلدم ا الدول ا ا حلق ااوق اإلنس ااان ،والوراا ا
ام 5 .ساراء ُتق قاامل حااالمل االعتاداءامل وامضاايقامل ضاد اللا ف وامادافا عا
حقوق اإلنسان( ،)57و قدم مر زة ها إىل الادال ()58م
 -26ورحةل منظم اخلدم الدول حلقوق اإلنسان والورا ام 5 .ابإلاراءامل الت.اريا
ال ااص ا ُ ااذمل ع ااا  2015إللغ اااء اارم باا ا امخالف ااامل اللا ا ف ()59م والحظ اال منظما ا
اخلدم ا الدول ا حلقااوق اإلنسااان ،مااع ذلااك ،ال ف ااع ا م ا الغرامااامل عل ا الت.ااه م وأوصاال
امنظما بضامان اساتقالل اجمللاس اقعلا لال لااالمل ما االل مراااا .از لته ،و ايد عاادد
أعضاء ااما امل اإلعالم ()60م
 -27ورحةاال الورا ا ام .ا
الاام والواثئ اإلداري ()61م

حظر مج ع أوزال الرق

 5ابعتماااد القااانون  051-2015/CNTب .ا ن الوصااول إىل امالومااامل

()62

 -28الحظل الورا ام.ا  3التاداب الت.اريا الاص ا ُ اذمل حلمايا اقطفاال ما االساتغالل
اانسي ،وأعربل مع ذلاك عا وااورها ابلقلا قن اال اار ابقطفاال ي.از ُتادايً ا اً بساةي
امواع ااغرا لةور نا فاسو()63م وأعربل الوراا ام.ا  3هاذا اللادد عا أسافها لااد وااود
إاراءامل فاال للتنس والرصد والوااي ()64م
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 -29والحظال الوراا ام.ا  1أناه ابلاارغ ما إن.ااء اهااا مزاف ا اال ااار ابلة.ار ،فاانن
وحدامل امرااة والرصد مل ةدأ الام باد بزام طااتها()65م وأوصل الورا ام.ا  3ابعتمااد
ا ا عما ا أو اسا ا ا ج وطن ا ا لتنف ااذ ا ااانون مزاف ا ا اال ااار ابلة .اار()66م وأوص اال الوراا ا
ام 1 .بتسل ط عقوابمل مناسة علا مار زا اال اار ابلة.ار و واصال وع ا السازان ب.ا ن
هذا اموضوس()67م
 -3احلقوق االتت اديت واال تما يت والثقافيت
 -30أو ااارمل الوراا ا ام.ا ا  6إىل أن ااه ابل اارغ ما ا ااه ااود امةذولا ا  ،ف اانن احلق ااوق االاتل ااادي
واالاتماع ا والثقاف ا مضاامون ب.ااز راادود اااداً بور نااا فاسااو ،وأن سااة االنتلاااي القانون ا
ال ل الفاال م وأعربل الورا ام 6 .ب.ز ااص عا اقسان قن منظماامل اجملتماع اماد غا
ملم ب.ز ا د ذه احلقوق()68م

احل

الام و ظروي عم عادل وموا

()69

 -31أوااارمل الوراتااان ام .ا تان  3و 7إىل أن ب ارامُ ُوضااال للت.ااج ع عل ا ل ا فاارص
الاما م ولز ا لااك ال اربامُ ال متلااك مااا يزفااي ما اقم اوال للوصااول إىل مج ااع امسااتف دي ا تمل ا ،
ومتاباتُها ال ري ب.ز اي()70م
 -32وأواادمل الوراا ام.ا  7بااربنمُ امليامل عمالا ال.ااةاا()71م غا أئااا أعربال عا اقساان
الس ااتمرار الامالا ا الناالا ا ص اافوي ال .ااةاا ،و اصا ا النس اااء ،و ااذلك التم اامل التوظ اان
اخلدم الاام ()72م وأوصل الورا ام 7 .نع و اااة التم مل ضاد امارأ م ادان الاما  ،و اصا
امر ة اااملح وابلت .ااديد عل ا دف ااع احل ااد اقدم م ا اقا ااور للا ااامالمل امنملل ااامل ،وض اامان مقاض ااا
وماااة أرابا الام الذي ال مون حقواه ()73م

 -33وأعربل منظم الافو الدول ع القهاا قناه ووفا عاا  2017علا م.اروس ااانون
ع ح اإلضراا ،د م ذلك احل  ،وإن مل يُاتمد ذلك القانون باد()74م

احل

مستوى ما .ي الئ

()75

 -34أعربال الوراا ام.ا  3عا القلا قن بور نااا فاساو ملاانف  ،وفا مااا أفاااد بااه باارنمُ
اقم امت د اإلمنائي ،إحدى امرا ي الدن ا للتنم الة.اري  ،بنساة  55امائا ما سازائا
يا .اون ُتال اط الفقار الاادويل()76م وذ ارمل الوراا ام.ا  4أنااه ابلارغ ما وااود س اسااامل
وبرامُ مزاف الفقر ،فنن ظروي السزان اما  .مل ت س إطالااً()77م
 -35وأعرب اال الوراا ا ام.ا ا  6عا ا القلا ا الس ااتمرار اا ااوس وس ااوء التغذيا ا  ،وقن الثغا ارامل
القانون وامؤسس ال .جع عل إرساء برامُ وس اساامل مناساة  ،وال سام بساهول بت م ا
الدولا امسااؤول ام ة ا ع ا لااك احلالا ()78م وأوااارمل الورا ا ام .ا  6أيض ااً إىل أن س اسااامل
.ج ع اللناعامل الملراع انل هلا ر امل سلة عل اقم الغذائي والتغذي ()79م
 -36وأوااارمل الورا ا ام .ا  6إىل أن ُتق ق ااً .اان أن رح ا ساازان ونزوفوانااو اس ارايً
سااةي جماع ا و سااوء غذي ا نت ج ا حرمااان أول ااك الساازان م ا أراض ا ه الملراع ا وم اااهه
وغ ها م اموارد الضروري لةقائه عل ا د احل ا ()80م
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 -37أوصل الورا ام 6 .سن.اء مرصد لل ا الغاذاء ،وسعااد النظار الس اساامل
الملراع ا لضاامان وصااول صااغار امنتج ا إىل اقرا ،وبوااان عمل ااامل ال ح ا القسااري وإعاااد
ض اايه إىل مواااه اقصل ()81م
ض اام الدس ااتور اما اادل
 -38والحظ اال الورات ااان ام.ا ا تان  4و 7أن احلا ا ام اااه ُ
ذار/مااار 2016م
عااا  ،2015وأن باارنمُ طاوارئ ر سا اً يتالا ابم اااه واللااري اللا ي أُطلا
ومااع ذلااك ،ال املال التغ ا ياادمامل ام اااه راادود  ،و اص ا امناااط الريف ا ( ،)82وال املال نوع تهااا
ث م اقح ان م.زور ف ها()83م
 -39والحظاال الورا ا ام .ا  4أنااه ابلاارغ ما اعتماااد اااانون  2015امتالا باقااود إجيااار
امسااا اخلاصا  ،ووضااع باارنمُ امسااا االاتماع ا  ،فاانن امساازان غا متااوفر للجم ااعم والحظاال
لااك الورا ا  ،م ا اه ا أ اارى ،اساات الء ال.اار امل الاقاري ا عل ا أراضااي القاارى ،وعل ا حساااا
االحت ااااامل م ا امسااا وام املارس الاائل ا ()84م و للاال الورا ا ام .ا  6إىل نفااس النت ج ا ،
وحذرمل م عوااي لك الس اس  ،وال س ما جمال اقم الغذائي()85م
 -40الحظل الورا ام 6 .أنه ابلرغ م التاداب الت.اريا  ،ال وااد اسا ا ج وطن ا
لإلساازان قااو عل ا حقااوق اإلنسااان ،وأن س اسااامل اإلساازان والته ا الامران ا ال سااتج ي
لالحت ااامل االاتماع ()86م
 -41وأعرباال الورا ا ام .ا  6ع ا القل ا قن أ ثاار م ا  7 000وااخص أحااد أح اااء
واغااادوغوُ ،حرم اوا ن سااان/أبري  2014م ا السااز ااالل موا ا حاار ،باادون متز اانه م ا
مسااا بديلا  ،وأن ساازانً ونزوفوانااو طُااردوا ما مسااا نه ااالل موسا اقم ااار دون احللااول
عل اوي ودون ضمانمل تال بتمز نه م مسا بديلا ()87م وأوصال الوراا ام.ا 4
ابعتماد س اسامل متز م الوصول إىل السز ()88م
 -42وأعربل الورا ام 6 .ع اقسن قن احل السز واحل
أي وص امل ردد الل االستاراا الدوري ال.ام الثا لةور نا فاسو م
()89

احل

الل

الغذاء مل تناوهلماا

()90

وااز
 -43وأعربال الوراا ام.ا  4عا اقسان لواااود أوااه الااور ا ااس اللا
ال امواد وامادامل امناسة  ،وعد واود عدد ااي ما اماوظف  ،ا فا ه اموظفاون امؤهلاون،
امرا مل الل ()91م
 -44واااد لقاال الورا ا ام .ا  6مالومااامل عا حاادوث الفااامل قاادم الرعاي ا ال ة ا
اجملان  ،و اص ن.وء وةزامل موا ي لة ع امواد ال ة ا وا اتال اقدويا امدعوما ()92م وأواارمل
الورا إىل أن نوع الرعاي ال ملال ملدر ال ()93م وأعربل منظم الافو الدول ا عا القلا قناه
يُ لااي م ا امرض ا دفااع ن ا ساالع م ا امفااروا أن قااد هل ا جمااانً ،وقن أدوي ا جمان ا ُةاااس إىل
مؤسسامل اص ()94م
 -45وأوصاال منظم ا الافااو الدول ا رااة ا امرا اامل الل ا لضاامان عااد فاارا رسااو غ ا
اانون ا ب.ااز غ ا مناسااي ،ووضااع ل ااامل فاال ا للمساااءل سااا اً للقضاااء عل ا أي نارسااامل
فاسد ()95م وأوصل الورا ام 6 .ابحلرص عل أن زاون مج اع امرا امل اللا ااادر علا
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قدم اخلدمامل واقدوي الزاف وامالئم  ،و زاف حاالمل الفساد ب.ز فااال()96م وأوصال
الق اااس اللا ا ي حبسا ا إدار اما اواد واخل اادمامل اجملان ا ا ،
الوراا ا ام.ا ا  7بتوع ا ا الا ااامل
()97
و اااة ما يساتخد لاك اماواد قغاراا أ ارى م وأوصال الوراا ام.ا  6بتامليامل اآلل اامل
الص زف قدم امواد واخلدمامل جمانً وبن.ر قرير الرصد عل الامو ()98م
 -46وأوااارمل الوراا ام.ا  4إىل أن الرعايا اللا امقدما إىل اقطفااال دون اخلامسا ،
وبا ا أواازال الرعاي ا امقدم ا للنساااءُ ،ااوفَّر ابجملااان منااذ ن سااان/أبري )99(2016م والحظاال
الورا ا ام .ا  6ايد طف ف ا ما اادالمل اس ااتخدا مرا اامل الرعاي ا الل ا والتول ااد ،نت ج ا
لذلك اإلاراء()100م غ أن الورا ام 4 .أعربل عا اقسان قن ام ملان ا امخللا لتنظا
اقساار والل ا اإل اب ا الفضاال ب.ااز مل ااوو عااا  ،2014ابلاارغ م ا واااود اخل ا
الوطن لتنظ اقسر للف )101(2020-2017م
 -47وأعرباال الورا ا ام .ا  6ومنظم ا الافااو الدول ا ع ا اقساان قن عاادد الوف ااامل النفاس ا
م
ال ياملال مر فاااًح إذ يةلااع عاادد لااك الوف ااامل أ ناااء الااوالد  2 700امارأ ساانوايً علا اقاا
وأوص اال منظم ا ا  ADF Internationalبت س ا ا الةن ا ا الت ت ا ا للرعاي ا ا الل ا ا  ،والوص ااول إىل
رعايا التول اد االسااتاجال  ،و ادريي القااابالمل ،ماع إياالء اهتمااا ااص لنساااء اقوساا الفقا
و/أو الريف ()103م
()102

 -48وف م ااا يتالا ا ابللا ا اانسا ا واإل اب ا ا  ،أعرب اال الوراا ا ام.ا ا  6عا ا القلا ا إ اء ع ااد
وصااول النساااء والفت ااامل إىل اادمامل نظا اقساار  ،وذلاك ابلاارغ ما واااود اخل ا الوطن ا لتن.ا ط
التنظ الاائلي ،الص اعتُمدمل عا 2013م وال ملال زاال ن اماواد ،والوصا ُ االاتمااعي ،وغ ااا
التثق ن اانساي ،متثا عقةاامل أماا النسااء ،وال سا ما امنااط الريف ا ()104م وأوصال منظما الافاو
الدول ا بتااوف وإاتح ا جمان ا وسااهول الوصااول إىل وسااائ منااع احلم ا الااص ساات ع النساااء والفت ااامل
استخدامها أبمان و نن اخللوص ()105م

احل

التال

()106

 -49الحظل الورا ام 3 .أن الوصاول إىل التالا رادود ،إذ ال تجااو نساة اقطفاال
املت ق ابلتال االبتدائي النلن ،ونسة املت ق ابلتال الثانوي اخلُمس()107م

 -50والحظل الورا ام 4 .أنه ابلرغ م وضع اس ا ج وطن لتامليمل التال ال.اام
للجم ااع( ، )108فاانن التال ا ال ي املال غ ا متااا للجم ااع ،بسااةي ال ا اهل ا ا اقساس ا التال م ا
وامدرس ا ()109م وع ااالو عل ا ذل ااك ،ف اانن نظ ااا التال ا ال ال ااذ الفت ااامل وذوي االحت اا ااامل
اخلاص االعتةار بدرا اف ()110م
 -51وأعرباال الورا ا ام .ا  7ع ا اقساان لغ اااا اإلراد الس اس ا لت ة ا جمان ا التال ا
ة قاً فااالً()111م و لقل الورا ام 6 .مالوماامل عا امساامهامل امال ا امر فاا الاص يادفاها
اآلابء واقمهامل ،الذي يتا عل ه دفع رسو ام ااع امدرسا للاامل امالما  ،ماع ماا ي اي
عا ذلااك ما انق اااس اقطفااال عا التال ا م وأعرباال الورا ا ام.ا  6أيض ااً عا اقساان لقل ا
وافر امن.آمل الدراس عد موااع()112م
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 -52وأوصاال الوراا ام.ا  4ابلاما علا ضاامان الت اااق اقطفااال فااالً ابماادار ()113م
مرحلت ه االبتدائ وما باد االبتدائ ا ح وضامان
وأوصل الورا ام 6 .بتفا جمان التال
اوافر وسااهول الوصااول إىل اهل ا ا اقساسا امدرس ا  ،و وظ اان عاادد اااي ما امدرس ا امااؤهل ،
وا اذ وامل إللغاء تلن الرسو امفروض عل أول اء أمور التالم ذ()114م
 -4حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة

النساء

()115

 -53ذ اارمل منظما الافااو الدول ا أنااه ،ف مااا يتلا ابلتوصا امل امقةولا هااذا اللاادد(،)116
اعتمدمل بور نا فاسو اانونً ب .ن منع الانن ضد النساء والفت امل واماااةا عل اه وااربه و قادم
الادع لضا اايهم وماع ذلاك ،وعلا الارغ ما اداب احلمايا الواعاد  ،مل يزا هناار ساوى مر امل
واحد م مرا مل مساعد ض ااي الانن اإلنث حال عم ()117م
 -54ووااادمل الورا ا ام .ا  7أن القااانون ال ياااااي عل ا االغتلاااا الملواااي أب ثاار م ا
اعتةاااره الف ا صااغ ()118م وأوصاال الورا ا ام .ا  7سعاااد النظاار ذلااك القااانون إلعاااد
ارين االغتلاا الملواي واماه باقوب مناسة ()119م
 -55وأعرباال الوراااامل ام .ا  4و 6و 7ع ا اقساان السااتمرار نارس ا .ااويه اقعضاااء
التناساال لااإلنث عل ا ن اااق واسااع عل ا الاارغ م ا واااود اااانون ظااره()120م والحظاال الورا ا
ام 7 .أن القاانون مل يُن.ار علا ن ااق واساع اا ف اه الزفايا  ،وأن .اويه اقعضااء التناسال
لااإلنث هااو نارسا .ااجاها التقال اادم وأعرباال الوراا ام.ا  7عا اقساان السااتمرار نارسا
الااملواب القسااري و/أو امةزاار ،والاناان امناامليل ،واالسااتةااد االاتماااعي للنساااء امتهمااامل ابلسا ر،
وذلك عل الرغ م المل التوع الص قو ا احلزوما ()121م وأوردمل الوراتاان ام.ا تان 4
و 6مالحظامل نا ل ب .ن .ويه اقعضاء التناسل والملواب القسري وامةزر()123( )122م
 -56وأوصاال الورا ا ام .ا  7سن.اااء ه ااامل متخلل ا مزاف ا الاناان ضااد النساااء
والفت ااامل ،وبتفا ا ا ص ااندوق دعا ا الضا ا ااي ،وص ااندوق امس اااعد القانون ا ا اجملان ا ال ااذي ق اارر
إن.اؤه()125م
 -57وأوااارمل الورا ا ام .ا  2إىل أن اااانون احللااص ال ينفااذ عل ا ملااو فاااالم فم ا ب ا 81
حااملابً ااادمل ا اوائ االنتخاااابمل الربمان ا  ،امتث ا  38منهااا فقااط ل ااذلك القااانونم وعل ا امس ااتوى
احلزومي ،مل تجاو نسة النساء  21.95امائ مقاب  78.04امائ للراال()126م
 -58والحظال الوراا ام.ا
عل الن و ام لوا()127م

 7أناه لا س لاو ار النهاوا ابمارأ م ملان ا اف ا لتنف اذ واليتهااا

 -59والحظل الورا ام 2 .أن امرأ ال ملال اا م التم مل اص امناط الريف ا ،
وب.ااز أ ااص ف مااا يتالا بتمتاهااا ابحلقااوق اقرا و اما اث()128م وأوصاال الوراا ام.ا 7
بوضع س اس فاال ساعد امرأ عل الوصول إىل املز الاقاري و اص امناط الريف ()129م
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اقطفال

()130

 -60أحاطاال الورا ا ام .ا  7علم ااً ابالس ا ا ج الوطن ا مزاف ا أس اوأ أواازال عم ا
اقطفال ( )2025-2018الص اعتُمدمل عا  ،2017وي الام للف  2020-2018م
والحظاال الورا ا ام .ا  7أن التنق ااي عا الااذهي سااةي با ا امناااط انق اااس عاادد
ة م التالم ذ عا التالا  ،إضااف إىل وااوس عادد متملاياد ما اقطفاال ضا لال اار ابلة.ار
مناا التادي م وأفادمل دراس أار اا ال ون سا ن أبن  700 000ما اماراهق أو اقطفاال
ااانوا عااا  2014ياملااون ا اااس التااادي و اااطرون حب ااا يوم ااً()132م وأعرباال الورا ا
ام .ا  6ع ا اقس اان إلف ااالمل مس ااتغلي اقطف ااال م ا الاق اااام وأوص اال الورا ا ام .ا 7
سضاافاء الفاال ا عل ا اااانون حظاار .ااغ اقطفااال احلااانمل وموااااع التنق ااي ع ا الااذهي،
و اااة امسؤول عنه()133م
()131

 -61وأعرباال الوراا ام.ا  3عا القهااا بسااةي امسااتوى امر فااع السااتغالل اقطفااال الةغاااء،
وقن الاديد م اقطفال ياملون حانمل ويقدمون دمامل انس إطار ما يضا لاون باه ما
مها منتظما ()134م والحظال الوراا ام.ا  3أناه علا الارغ ما التاداب اإلجياب ا امتخاذ  ،ال املال
هنار أواه الور اإلباالا عا لاك اقفااال والت ق ا ف هاا ومقاضاا مر زة هاا ،وال سا ما بساةي
نقص اموارد وعد فه القانون ،وعد اإلبالا ع حاالمل االستغالل اانسي()135م
 -62وأوصاال الورا ا ام .ا  1بتنق ا أحزااا القااانون را ا  011-2014/ANلضاامان فاارا
عقوابمل تناسي مع ور اارائ اانس ضد اقطفال()136م
 -63وذ رمل منظم الافو الدول أبن بور نا فاسو اةلل عد وصا امل سئااء الاملواب امةزار
والقسريم غ أن ماادالمل هاذي الناوع ما الاملواب ال املال ما با أعلا اماادالمل الااامل()137م
وأوا ااارمل الورا ا ا ام .ا ا  6إىل أن ال ون س ا ا ن أفا ااادمل أبن  52ام ا ا م ا ا النسا اااء الف ا ا
الامري ا  24-20ساان ااملوا اة ا س ا  ،18وأن  32امائ ا م ا النساااء والفت ااامل الف ا
الامري  19-15متملواامل()138م
 -64وأوص اال الوراتا ااان ام .ا ا تان  3و 7ومنظم ا ا الاف ااو الدول ا ا بتا اادي ا ا اانون اقح ا اوال
ال.خل واقسر  ،واا  18سن هي الس الدن ا لملواب م الفت ان والفت امل( ،)139و وف
أوامر احلماي  ،و ايد عدد امالا امتاحا لألواخاص امارضا خل ار الاملواب القساري ،وُتادي
االسا ا ج الوطن ا منااع واب اقطفااال والقضاااء عل ااه للف ا  ،2025-2016ووضااع أهااداي
أ ثاار طموح ااً لل ااد ث ا اً م ا واب اقطفااال( ،)140والق ااا حبمااالمل ثق ف ا مواه ا إىل الراااال
والنساء ااجل القةول الثقا واالاتماعي للملواب امةزر والقسري()141م
 -65والحظاال الوراا ام.ا  7أن بور نااا فاسااو مل اتمااد مدونا ال فولا  ،علا الاارغ ما
اةوهلااا وص ا امل الاادور الثان ا ()142م وذ اارمل امةااادر الاام ا إلئاااء مج ااع أواازال الاقاااا الةااد
علا اقطفااال أن الاقاااا الةااد ال ياملال م.ااروعاً امنااملل ،و مؤسسااامل الرعايا الةديلا  ،و
وااه إىل بور ناا فاساو وصا ابعتمااد م.اروس القاانون
با امدار  ،وأعربل ع أملهاا أن َّ
امتال ا حبماي ا ال ف ا  ،الااذي يُناااام منااذ عااا  ،2012م ا أا ا حظاار مج ااع أواازال الاقاااا
الةااد لألطفااال ،حظااراً واضا اً ،مهمااا ااان الاقاااا ف فااً ،ا جمااال ما جماااالمل ح ااا ،
وإلغاء "ح الت ديي"()143م
 -66وأوص اال الوراا ا ام.ا ا
اإلال م لألطفال()144م
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 عا اقساان لااةطء س ا ااهااا اانااائي وعااد فاي ا ااداب7  ا. وأعرباال الورا ا ام-67
)م145( إعاد اإلدماب االاتماعي لألطفال ااامل
)146(

اقوخاص ذوو اإلعاا

 إىل أن اقوخاص ذوي اإلعاا ياانون م التهما م7 و6  تان. أوارمل الوراتان ام-68
،  وامةااا الاام ا،  والاما،  والتالا، ويوااهااون صاااوابمل مجا الوصااول إىل اخلاادمامل اللا
7 ا.)م وأعربال الوراا ام147(ام لألطفال ذوي اإلعاا غا ااي.وأن نف ذ س اس التال ال
)م148( ع اقسن لاد واود إحلاءامل رمس ع هذه الف م النا
)149(

ااالل

سااج اموال ااد م ا

اقوخاص عدلو اانس

 التقااد ا اار اااادير ابلثناااء3  ا. الحظاال الورا ا ام-69
)م150(2015 و2009 المل سج جمان نُظمل ب عامي

 ابالسا ا ج الوطن ا امنق ا امتالقا ابحلالا امدن ا وي ا2 ا. واع فاال الوراا ام-70
 الحظال أن عواما عدياد2 ا.م غ أن الوراا ام2021-2017 الام امتالق ا للف
 أيضا ااً أنا اه ينةغ ااي املي اامل ف اااء ل ااك7 ا ا.)م ورأمل الوراا ا ام151( تس ااةي انا اادا اانسا ا
)م152( االس ا ج الوطن
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