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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   الثالثةالدورة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥- ١جنيف، 

  ات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلوم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  بوركينا فاسو

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك                   
  .  غري ذلك من وثـائق األمـم املتحـدة الرمسيـة ذات الـصلة              املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف      

  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، مـا عـدا                     
 اعتمـدها   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية          

وبالنظر . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريرقد و. جملس حقوق اإلنسان
ن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                 كوإىل  
 عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة            ويف حال . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١

فـإن  وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية،             . إن كانت ال تزال صاحلة    
زى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا        قد ُيع االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل             

  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 خلالفةأو ا
 /اإلعالنات
 التحفظات

االعتراف باالختـصاصات احملـددة    
  هليئات املعاهدات

ـ   ـة للقض ـاالتفاقية الدولي  ـ  ـاء على مجي الـع أشك
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة ( شكاوى األفراد وجديال  ١٩٧٤يوليه / متوز١٨

ـ     ةـوق االقتــصاديـالعهـد الـدويل اخلـاص باحلق
 واالجتماعية والثقافية

  - وجديال  ١٩٩٩يناير /كانون الثاين ٤

ــدول وجديال  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ــة بــني ال ــشكاوى املتبادل ال
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل اخلـاص
 باحلقوق املدنية والسياسية

  - وجديال   ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤

 - وجديال  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٤ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال
 التمييز ضد املرأة

):٩ و ٨املادتـان   (ق  إجراءات التحقي  وجديال  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠
  نعم

ــة بــني  وجديال  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٤ التعذيباتفاقية مناهضة  ــشكاوى املتبادل ــدولال ال
  ال): ٢١املادة (

 ال ):٢٢املادة (اد شكاوى األفر
 نعم :)٢٠ املادة(ق إجراءات التحقي

 - وجديال  ١٩٩٠أغسطس / آب٣١ اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق
  طفال يف الرتاعات املسلحةبإشراك األ

 - )٣()٣ة املاد (نعم ٢٠٠٧يوليه / متوز٦

ـ       قـالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعل
ـ ـببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطف    يـال ف

 املواد اإلباحية

 - وجديال  ٢٠٠٦مارس / آذار٣١

ريناالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاج       
  وأفراد أسرهم

ــدول وجديال  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ــة بــني ال ــشكاوى املتبادل ال
 ال): ٧٦املادة (

 ال): ٧٧ املادة (شكاوى األفراد

والربوتوكـول ،الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          : طرفاً فيها  وركينا فاسو املعاهدات األساسية اليت ليست ب    
 والربوتوكول االختيـاري،)٢٠٠٧التوقيع فقط،   (األشخاص ذوي اإلعاقة    حقوق   واتفاقية   ،)٢٠٠٥التوقيع فقط،   (االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (.االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو) ٢٠٠٧التوقيع فقط، (األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق التفاقية 
 أو اخلالفة أو االنضمام التصديق  )٤(صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذات 

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم )٥(بروتوكول بالريمو

باستثناء االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عـدميي اجلنـسية،  منع  )٦(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
  واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية

 باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث ،نعم  )٧( اإلضافيةا وبروتوكوالهت١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٨(ةاالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولي
 ال اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف جمال التعليم
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، أشارت بوركينا فاسو يف تعهداهتا والتزاماهتا جمللس حقوق اإلنسان إىل أهنا وقعـت اتفاقيـة              ٢٠٠٨يف عام     - ١
القسري حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء         

  .)٩(وتتعهد بالتصديق عليها

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ بوركينا فاسو مجيع اخلطوات الالزمة ملواءمة القـوانني               ٢٠٠٢يف عام     - ٢
 .)١٠(احمللية القائمة والقانون العريف مع اتفاقية حقوق الطفل

  وهيكلها قوق اإلنسانحل املؤسسي  اإلطار- جيم 

 ولكن أقلقها ٢٠٠١، رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام          ٢٠٠٢يف عام     - ٣
أن تلك اللجنة مل تكن بعد تعمل بكامل طاقتها وأن واليتها مل تشمل صالحية تلقّي ومعاجلة الشكاوى الفردية بشأن                   

  بوركينا فاسو على النظر يف هيكل اللجنة ومهامها، وفقـاً          ت جلنة حقوق الطفل   شجعو. )١١(انتهاكات حقوق الطفل  
من قبـل  " باء"، اعُتمدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو يف الفئة     ٢٠٠٧يف عام   و. )١٢(ملبادئ باريس 

  .)١٣(جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

 وبرملان للطفل وجملس وطين     )١٤(شاء وزارة لتعزيز حقوق اإلنسان    كما الحظت جلنة حقوق الطفل بتقدير إن        - ٤
 وإنشاء جلنة تقنية مشتركة بني الوزارات لتنفيـذ         )١٦( واللجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث     )١٥(وضع الطفل ب للنهوض

لتمييز ضد املرأة   ، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على ا      ٢٠٠٥ويف عام   . )١٧(خطة العمل الوطنية اجلديدة لشؤون الطفل     
  .)١٨(بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة التمييز

 ٢٠٠٢إنشاء وزارة حملو األمية والتعليم غري النظامي يف عام          إىل   ٢٠٠٥ تقرير لليونسكو صدر يف عام       راشوأ  - ٥
  .)١٩(٢٠٠١وصندوق وطين حملو األمية والتعليم غري النظامي يف عام 

   العامةالتدابري املتعلقة بالسياسات - دال 

املرحلـة  (، رحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة عمل وطنية لشؤون الطفل من مرحلتني              ٢٠٠٢يف عام     - ٦
وأوصت اللجنة بأن تتخذ بوركينـا فاسـو مجيـع          . )٢٠()٢٠١٠- ٢٠٠٠٥ واملرحلة الثانية    ٢٠٠٥- ٢٠٠٠األوىل  

  .)٢١ (تنفيذاً كامالًاخلطوات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة 

 ممنهجني فيمـا خيـص      اً وتدريب اًم بوركينا فاسو تعليم   دقمع التوصيات السابقة، أوصت اللجنة بأن تُ       ومتاشياً  - ٧
  .)٢٢(أحكام االتفاقية جلميع الفئات املهنية اليت تعمل ألجل الطفل ومعه

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ إىل اعتماد برنامج ذي أولوية للفترة ٢٠٠٨وأشار تقرير لصندوق النقد الدويل صدر يف عام      - ٨
لتعليم يف مرحليت ا  تشجيع تعليم حقوق اإلنسان؛ غري أن مسألة إدخال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية              دف إىل   يه

  .)٢٣(االبتدائي والثانوي مل جير تفعيلها بعد
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان - ألف 

  اهداتالتعاون مع هيئات املع -١

 )٢٤(هيئة املعاهدة
 آخر تقرير

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر املالحظات اخلتامية  ُنِظر فيه 

تأخر تقدمي التقارير الثاين عشر إىل السابع عـشر - ١٩٩٧أغسطس /آب ١٩٩٦ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  على التوايل٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٧من عام 

القتــصاديةوق اـاحلقــباملعنيــة  اللجنــة
 واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين مـن عـام - - -
  على التوايل٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠

تأخر تقدمي التقريرين األويل والثاين مـن عـام - - -  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   على التوايل٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠

/حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف تشرين الثاين        - ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٠٠٣  ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز
 ٢٠٠٨نوفمرب 

٢٠٠٠تأخر تقدمي التقارير األويل إىل الثالث عام         - - - جلنة مناهضة التعذيب
  على التوايل٢٠٠٨إىل عام 

للتقريرين الثالث والرابـع يفقُدِّم التقرير اجلامع     - ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  ١٩٩٩ جلنة حقوق الطفل
 ٢٠٠٨مارس /آذار

الربوتوكـول االختياري التفاقية حقـوق
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعـات

 املسلحة

ـ    - - - ـ  ـحيل موعد تق /رير األويل يف آب   ـدمي التق
 ٢٠٠٩أغسطس 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
طفال واستغاللاملتعلق ببيع األطفال وبغاء األ    

 األطفال يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل عـن موعـده منـذ - - -
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال
 املهاجرين وأفراد أسرهم

ده منذـن موع ـرير األويل ع  ـتأخر تقدمي التق   - - -
 ٢٠٠٥عام 

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألنه مل ُيتَّخذ ما يكفـي مـن             ، أعربت اللجنة  ٢٠٠٥يف عام     - ٩
اخلطوات لتنفيذ التوصيات السابقة، وال سيما ما تعلق منها مبنح األولوية لتعليم الفتيات وإعمال حقوق املرأة يف امللكية              

  .)٢٥(تمييز يف جمال العملوتيسري حصول النساء على االئتمانات وإنفاذ قوانني العمل للقضاء على ال
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اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع           ، تلقّى   ٢٠٠٧ويف عام     - ١٠
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    املعنية ب لجنة  ال تأكيداً بأن تقريري احلكومة األولني إىل        الكامل جبميع حقوق اإلنسان   

  .)٢٦(وسيقدَّمان يف املستقبل القريبإىل البلد ري إعدادمها وقت زيارته جيكان والثقافية 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢

  ال  دائمةدعوة ُوجهت 

؛)٢٧()٢٠٠٥فرباير  / شباط ٩ إىل   ٢(املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين         التقارير املتعلقة بآخر الزيارات أو البعثات
قل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجيـة علـىواخلبري املست 

 .)٢٨()٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣(التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان 

 وجديال   الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

 وجديال   عليها بعدق ها ومل ُيوافَؤ اليت طُلب إجراالزيارات

شكرت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين وزارة تعزيز حقوق اإلنسان  لبعثاتالتعاون أثناء ا/التيسري
وشكر اخلبري املستقل املعين بآثـار سياسـات اإلصـالح. )٢٩(اازيارهتاليت نظمت   

االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان بوركينـا
مـقوق اإلنسان، على ما قُدِّم إليه من املساعدة والدعفاسو، وال سيما وزارة تعزيز ح

  .)٣٠(وعلى دورها الذي ال غىن عنه يف جمال التنسيق

 وجديال  لزياراتامتابعة 

يونيه/ حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١أُرِسلت رسالة واحدة يف الفترة املمتدة بني           االدعاء والنداءات العاجلةالردود على رسائل
ضافة إىل البالغات املرسلة بشأن فئات خاصة، مشلت هـذه الرسـالةوباإل. ٢٠٠٨
يونيـه/ حزيـران  ٣٠ و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ١ويف الفترة املمتدة بني     . واحداًرجالً  
 يف املائـة مـن١٠٠على أي أهنا ردت ، ردت احلكومة على رسالة واحدة،   ٢٠٠٨

  .البالغات املرسلة

مل ترد بوركينا فاسو خالل اآلجال احملددة على أي من االستبيانات االثين عشر الـيت )٣١(يةائل املواضيعباملسالردود على االستبيانات املتعلقة 
١ يف الفترة املمتدة بني      )٣٢(اإلجراءات اخلاصة يف إطار   أرسلها إليها املكلفون بواليات     

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤يوليه /متوز

   اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق -٣

غرب أفريقيا املنشأ يف مطلـع      ة حلقوق اإلنسان اإلقليمي ل    ـة السامي ـُب املفوضي ـيغطي بوركينا فاسو مكت     - ١١
املنظمـة الدوليـة     أثناء مؤمتر قمة     ٢٠٠٤نوفمرب  /وزارت املفوضة السامية هذا البلد يف تشرين الثاين       . )٣٣(٢٠٠٨عام  

 دون إقليمية نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو وساعدت حلقة عمل. للبلدان الناطقة بالفرنسية
  .)٣٤( بشأن توصيات جلنة حقوق الطفل يف تسليط الضوء على أمهية تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات٢٠٠٧يف عام 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

  املساواة وعدم التمييز -١

املواقف األبوية والصور النمطيـة     تفشي   القلُق إزاء استمرار     عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     امل اللجنةَالزم    - ١٢
العميقة اجلذور واألعراف والتقاليد اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة، وال سيما يف املناطق الريفية، وتشكل انتهاكات                 

 أن تتخذ كل التدابري الالزمة لكفالة االمتثال التام ألحكام          وقد دعت اللجنة بوركينا فاسو إىل     . )٣٥(اإلنسانيةحلقوقها  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقانون األحوال الشخصية واألسرة وقانون العقوبات وغري ذلك من                 

  .القوانني فيما يتعلق باملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة اليت تنتهك حقوق املرأة

ت اللجنة بوركينا فاسو إىل احلرص على أن تستفيد املرأة الريفية استفادة كاملة من التعليم واخلـدمات                 ودع  - ١٣
كما حثت اللجنة بوركينا فاسو . الصحية وتسهيالت االئتمان وأن تتمكن من املشاركة الكاملة يف عمليات صنع القرار

 مبدأ ضععلى األراضي الصاحلة للزراعة وعلى السكن وأن تعلى أن تنفذ األحكام اليت توفر للمرأة املساواة يف احلصول      
  .)٣٦( للقضاء على الفقر أساسياًباعتباره عامالًموضع التنفيذ املساواة بني اجلنسني 

، الحظت جلنة حقوق الطفل أن التمييز حمظور مبوجب الدستور وأن األفعال التمييزية جرمية              ٢٠٠٢ويف عام     - ١٤
إنشاء وزارة النهوض بشؤون املرأة (يد وأنه اتُّخذت عدة تدابري لتعزيز حقوق الفتاة واملرأة مبوجب قانون العقوبات اجلد

 وأقلقها على وجه غري أن اللجنة انتاهبا القلق إزاء استمرار التمييز فعلياً. )٣٧()وإدارة تشجيع تعليم الفتيات وما إىل ذلك   
احلق يف التعليم مثالً، األطفال املنتمون إىل أشد الفئات ضعفاً،        اخلصوص التمييز الذي يعانيه يف جمال التمتع باحلقوق، ك        

ومنها الفتيات واألطفال ذوو اإلعاقات واملولودون خارج إطار الزواج وكنتيجة لسفاح احملارم ومن يعيشون يف املناطق         
وضـع   تـستعرض    بأنكما أوصت اللجنة بوركينا فاسو      . )٣٩(، وكررت توصياهتا السابقة يف هذا الصدد      )٣٨(الريفية

األطفال ذوي اإلعاقات البدنية والعقلية فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات املالئمة يف جمايل الرعاية الصحية والتعلـيم؛         
أن تعزز سياسات وبرامج اإلدماج يف سلك التعليم العادي وتدريب املدرسني وجعل ولوج املدارس يف املتناول؛ و               أن  و
  .)٤٠(ألطفال ذوي اإلعاقاتوعي السكان حبقوق اإلنسان لُت

وانتاب اللجنةَ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة القلُق إزاء استمرار وجود عدة أحكام متييزية يف قـانون                    - ١٥
 سنة ٢٠لفتيات وإىل ا سنة بالنسبة ١٧األحوال الشخصية واألسرة، وخباصة فيما يتعلق باحلد األدىن لسن الزواج، وهو 

وحثت اللجنة بوركينا فاسو علـى      . )٤١(تعدد الزوجات ما يتضمنه القانون من أحكام ُتبيح       تيان، وإزاء   لفبالنسبة إىل ا  
  .)٤٢(تسريع وترية اإلصالح القانوين لرفع احلد األدىن لسن زواج الفتيات وحظر تعدد الزوجات

 من قانون العمـل     ٣ ادةامل، الحظت جلنة من اخلرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية بارتياح أن            ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
 بشأن التمييـز    ١٩٥٨لعام  ) ١١١رقم  ( من اتفاقية منظمة العمل الدولية       ١ املادة    تقريباً تاستنسخ) ٢٠٠٤(اجلديد  

، اللتني اسُتثنيتا من قـانون      "األصل القومي "و" اللون"والحظت على وجه اخلصوص أن مسأليت       ). العمالة واملهن يف  (
  .)٤٣( من قانون العمل اجلديد٣ ادةا اآلن املتناوهلمت، ١٩٩٢العمل لعام 
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   على شخصهناحق الشخص يف احلياة واحلرية واألم -٢

حثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحسني ظروف احتجاز األطفال،                  - ١٧
، وال سيما يف خمافر الشرطة والـدرك،        )٤٤(أو املهينة اليت تبلغ يف العديد من احلاالت حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية            

وأن تكفل إجراء التحقيق على النحو املطلوب يف كل حالة من حاالت العنف واإليذاء وتقدمي اجلناة دون تأخري غـري                    
وأوصت اللجنة بوركينا فاسو، على وجه اخلصوص، بأن تنشئ         . )٤٥(مربر إىل العدالة وحصول الضحايا على التعويض      

 خاصة لألطفال تسود فيها ظروف مالئمة لسنهم واحتياجاهتم وبأن تكفل وجود اخلدمات االجتماعية يف مجيع                ناًسجو
مراكز االحتجاز يف البلد وبأن حترص كذلك على فصلهم عن البالغني يف مجيع السجون وأماكن االحتجاز يف مرحلة ما 

  .)٤٦(قبل احملاكمة

االعتداء، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، على األطفال وإمهاهلم وألنه مل ُيبذل            وانتاب اللجنة القلق إزاء حاالت        - ١٨
احلظر القانوين الستخدام   لوضع  وأوصت اللجنة باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة       . )٤٧(ما يكفي من اجلهود حلماية الطفل     

نحو املطلوب يف حاالت ممارسـة      ؛ وبالتحقيق على ال    موضع التنفيذ   يف املدارس وغريها من املؤسسات     اجلسدية ةبوالعق
الشكاوى وإخبار األطفال بوجود هذه اآللية؛ وبتوفري خدمات لتعايف ضـحايا  وضع إجراءات مناسبة لتقدمي   العنف؛ وب 

االغتصاب أو االعتداء أو اإلمهال أو املعاملة السيئة أو العنف أو االستغالل وإلعادة إدماجهم يف اجملتمع، وباختاذ تدابري                  
  .)٤٨( الضحايا ووصمهمملنع جترمي

، دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوركينا فاسو إىل أن تسن، يف أقـرب                 ٢٠٠٥ويف عام     - ١٩
وقت ممكن، قوانني بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، كي تضمن أن يشكل العنف ضد املرأة جنايـة                     

وأوصت اللجنة  . العنف سبل فورية لالنتصاف واحلماية وأن ُيالَحق اجلناة ويعاقَبوا        وأن تتاح للنساء والفتيات ضحايا      
تأكيد بوركينا فاسو بأن ضحايا العنف إذ الحظت اللجنة و.  تدابري للتثقيف وزيادة الوعيبأن تنفذ بوركينا فاسو أيضاً    

 تفاصيل ال عن هذه اخلـدمات وال عـن          ألنه مل ُتقدَّم أي   ، فإهنا أعربت عن االنشغال      يتلقون خدمات طبية وقانونية   
  .)٤٩(إمكانية استفادة املرأة منها

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالنصوص القانونية اليت حتظر تشويه األعـضاء التناسـلية                   - ٢٠
 الذي اضطلعت به احلكومة      إىل أن الدور الريادي القوي للغاية      ٢٠٠٥وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام       . )٥٠(لإلناث

قد ف. قد أتت أكلها   سنة فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل احلد من ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث               ١٣على امتداد   
شرعت بوركينا فاسو يف تنظيم محالت كبرية لتوعية اجلماهري مبخاطر هذه املمارسة يف منتصف التسعينات مـن القـرن                   

يف وجنحت بوركينـا فاسـو      . وقبل حظرها، كان حنو ثلثي الفتيات يتعرضن للتشويه       . ١٩٩٦ يف عام    املاضي مث حظرهتا  
وينص القانون على أن أي شخص ميارس       . )٥١( يف املائة، حسبما أفادت به تقديرات اليونيسيف       ٣٢تقليص النسبة إىل    

 سنوات لو   ١٠ سنوات، وقد ترتفع إىل      ٣دة تصل إىل    مل ض نفسه لعقوبة السجن   عّرتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يُ    
وأنشئ رقم هاتفي وطين مباشر ميكن االتصال به دون كشف اهلويـة لإلبـالغ عـن                . توفيت الضحية جراء العملية   

  .)٥٢(االنتهاكات أو عندما تواجه فتاة خطر تشويه أعضائها التناسلية
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 وأوصت )٥٣(ملبكر اليت ال تزال واسعة االنتشار وانتاب القلق جلنة حقوق الطفل إزاء ممارسة الزواج القسري وا           - ٢١
، مبـا يف ذلـك      بأن تضع بوركينا فاسو برامج للتوعية تشرك فيها قادة اجملتمعات والزعماء التقليديني واجملتمع عموماً             

  .)٥٤(األطفال أنفسهم، وذلك من أجل كبح هذه املمارسة

 هبم من األطفال املستَغلني يف بوركينا فاسو ويف البلدان وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدد املُتاَجر  - ٢٢
والحظت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن األمر يتعلق بظاهرة رئيسية وأن العديد من               . )٥٥(اجملاورة

ظـت أن  والح. ، إما مبحض اختيارهم أو مدفوعني من قبـل آبـائهم    "حبثا عن حياة أفضل   "األطفال يتركون أسرهم    
ون بالعمل يف املزارع أو املنازل أو يوَدعون لدى مدرسي القرآن وأهنم يتعرضون يف معظم احلاالت خلطر                 أمعظمهم يبد 

وأوصت، رغم النتائج اإلجيابية اليت حققتها اللجان الرقيبة، بأن ُتدعَّم          . االجتار وينتهي هبم املطاف يف براثني االستغالل      
، الحظت جلنة من اخلرباء تابعة ملنظمة العمل        ٢٠٠٨ويف عام   . )٥٦(ت هيكلية أكثر صرامة   هذه التدابري الفردية بإجراءا   

اعتماد وتنفيـذ   منذ   حالة اجتار    ٣١  يف  احملاكم العليا بتت   الدولية باهتمام املعلومات اليت أوردهتا احلكومة ومفادها أن       
تراوحت ملدد  باحلبس  درت حبقهم أحكام     ص  شخصاً ١٨أن   الذي يعرِّف ويقمع االجتار باألطفال و      ٢٠٠٣قانون عام   

  .)٥٧(بني سنة وثالث سنوات

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن جتري بوركينا فاسو دراسات بغرض تقييم نطاق االستغالل اجلنسي التجاري                 - ٢٣
 املعتمدة ملنع   وليس من الواضح بالنسبة للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ما إذا كانت القوانني              . )٥٨(لألطفال

 مسألة االجتـار باألطفـال، وال سـيما         ومكافحة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل يف جمال العمل تغطي أيضاً         
ف جهودها من أجـل مكافحـة       ثتكأن  وحثت اللجنة بوركينا فاسو على      . )٥٩(الفتيات، ألغراض االستغالل اجلنسي   

 استراتيجية وطنية ملكافحة هذه املشكلة، ينبغي ها بأن ُتنفذنسي، وأوصتاالجتار بالفتيات والنساء ألغراض االستغالل اجل
أن تشمل مالحقة اجلناة ومعاقبتهم وتدابري ترمي إىل حتسني احلالة االقتصادية للفتيات والنساء وتدابري للدعم التعليمي                

  .)٦٠(يف اجملتمعواالجتماعي وتدابري لرد االعتبار للفتيات والنساء ضحايا االجتار وإعادة إدماجهن 

وشعرت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ لكون عمل األطفال واسع االنتشار وألن األطفال قد يعملون ساعات                  - ٢٤
وسن إهناء مرحلـة    )  سنة ١٤ (ستخداموألهنا قلقة بسبب الفرق بني احلد األدىن لسن اال        . )٦١(طويلة وهم صغار السن   

تعاوهنا مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل أن تواصل وركينا فاسو على ، فقد حثت ب )٦٢() سنة١٦(التعليم اإللزامي 
  .)٦٤( ميس عمل األطفال حبقهم يف التعليم مجيع التدابري الالزمة لكفالة أالّتخذت التابع ملنظمة العمل الدولية و)٦٣(األطفال

نظمات غري حكومية ويهدف    والحظت جلنة حقوق الطفل املشروع التجرييب الذي تشارك فيه اليونيسيف وم            - ٢٥
إىل معاجلة مشكلة أطفال الشوارع، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تزايد عددهم وإزاء عدم وجود استراتيجية ملواجهة                 

  .)٦٦(وأوصت بتدابري ملموسة شىت يف هذا الصدد. )٦٥(هذا الوضع

أن احلكومـة قـدمت      ٢٠٠٦ عام    يف الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        والحظ    - ٢٦
  .)٦٧(يها الفريق العاملحاالت االختفاء الثالث العالقة اليت أحاهلا إلإيضاحات بشأن 
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   إقامة العدل وسيادة القانون-٣

اخلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامـل جبميـع               الحظ    -٢٧
وعلى سبيل املثـال، أشـار إىل أن        . نفاذ معايري حقوق اإلنسان   غري كافية إل  املنظومة القانونية الرمسية    أن   حقوق اإلنسان 

قطاعات من اجملتمع، وال سيما يف املناطق الريفية، ال تعترف بالقانون الرمسي الذي يعزز املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال     
 ما ُتعَرض القضايا ذات الصلة على العدالة، وإمنا فنادراً. رض والتقاليد الثقافيةملكية األراضي، حيث ُينظَر إليه على أنه يتعا

 ما ال تستصيغ أكثرية اجملتمع قرارات احملاكم، ومتارس         ىل العدالة، كثرياً  إالقضايا  حال  وعندما تُ . يعاجلها القادة التقليديون  
 على ضرورة مواصلة اجلهود من أجل تصحيح هذا         وقد شدد كل حماوريه   . شكوى على صاحب ال    اجتماعياً بالتايل ضغطاً 

كما الحظ اخلبري املـستقل أن      . )٦٨(ترمجة األحكام القانونية ذات الصلة إىل اللغات احمللية       عن طريق   الوضع، مبا يف ذلك     
كم معظم احملاورين يعتربون قوانني بوركينا فاسو تقدمية حيث ميكن ألصحاب احلقوق إقامة دعاوى لالنتصاف لدى احملا               

ذات غري أنه شدد على أنه مل تكن وقت زيارته أي قـضايا             . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .)٦٩(القانون الدويل حلقوق اإلنسانتثري مسائل مبوجب  على احملاكم احمللية معروضةًصلة هبذه احلقوق 

اخلطوات الالزمة إلصالح القوانني املتعلقة بنظام قـضاء       وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ بوركينا فاسو           - ٢٨
ويف إطار هـذا اإلصـالح،      . األحداث متاشيا مع االتفاقية وغريها من معايري األمم املتحدة يف ميدان قضاء األحداث            

عيني أوصت اللجنة على وجه اخلصوص بأن تتخذ بوركينا فاسو مجيع التدابري الالزمة لكفالة إنشاء حماكم لألحداث وت                
ضع أن توألقصر فترة ممكنة، ومالذ أخري  كالّإىل احلرمان من احلرية إأالّ تلجأ قضاة مدرَّبني لألحداث يف مجيع املناطق؛ 

بذل كل اجلهود من أجل وضع برنـامج إلعـادة تأهيـل            أن ت لمحاكمة؛ و السابق ل  ملدة االحتجاز    ياً أقصى قانون  اًحد
  .)٧٠( اإلجراءات القضائيةاألحداث وإعادة إدماجهم يف اجملتمع عقب

استفادة املرأة من سبل    أن تزيد فرص    وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوركينا فاسو على              - ٢٩
  .)٧١(وتدابري حتسني إملام النساء بالقانونالتوعية االنتصاف، مبا يف ذلك من خالل جهود 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية -٤

وبينما الحظت جلنة حقوق الطفل تصديق الدولة على بعض الصكوك الدولية املتعلقة باالختطاف والتبين، فإهنا   - ٣٠
أعربت عن القلق إزاء االهتمام الضئيل للغاية بالتبين الرمسي يف بوركينا فاسو، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل إيـداع                     

  .)٧٢(يادة حاالت التبين على الصعيد الدويل دون أي آلية مالئمة للرصداألطفال لدى أُسر حاضنة والتبين العريف وإىل ز

 صـدر يف   )٧٣(دويلـ، وضعت بوركينا فاسو؛ حسبما أفاده تقرير لصندوق النقد ال         ٢٠٠٦أغسطس  /ويف آب   -٣١
  .عات البلد، إجراًء خاصاً إلصدار شهادة ميالد لألطفال الذين مل حيصلوا على هذه الشهادة يف أربع من مقاط٢٠٠٨عام 

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية-٥

كتب املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، يف رسالة مشتركة مع الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي واملقـرر                  - ٣٢
َعُم أن أفراد األمن الوطين ألقوا      ، عن مدير صحيفة أسبوعية ُيز     ٢٠٠٥اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري أُرِسلت يف عام         
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عليه القبض يف مطار واغادوغو فور عودته من بلد آخر، حيث كان يرصد الوضع القائم بني طريف نزاع، وأنه احُتجِز                    
  .)٧٤(همدون أن ُتوجَّه إليه ُت

وى متثيل املرأة يف احلياة     ، الزم اللجنةَ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة القلُق إزاء تدين مست            ٢٠٠٥ويف عام     -٣٣
والحظت اللجنة بقلق عدم وجود تدابري خاصـة   . العامة والسياسية ويف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلك وزارة اخلارجية          

 إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها       ٢٠٠٨وأشار مصدر لشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات يف عام         . )٧٥(مؤقتة يف هذا الصدد   
  .)٧٦(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٥,٣ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١١,٧ان الوطين ارتفعت من النساء يف الربمل

   احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية-٦

 مـن قـانون     ٣٥٣، الحظت جلنة من اخلرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية، باإلشارة إىل املادة             ٢٠٠٨يف عام     - ٣٤
املمنوحة للسلطات العامة مبصادرة حق العمال يف اإلضراب ينبغي أن تقتصر على احلاالت اليت              العمل، أن الصالحيات    

 ٢٥ املـؤرخ    AN/60-45ورّداً على ذلك، قالت احلكومة إن القانون رقـم          . جيوز فيها تقييد أو حىت حظر هذا احلق       
ويف عام  . )٧٧( من قانون العمل   ٣٥٣دة   ال يزال ساري املفعول وإن مراجعته متوقعة بعد مراجعة املا          ١٩٦٠يوليه  /متوز

، الحظت جلنة من اخلرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية أنه سيكون من املهم يف سياق مراجعـة قـانون العمـل       ٢٠٠٨
  .)٧٨(توضيح مبدأ تساوي األجر عن العمل املتساوي القيمة

 بوركينا فاسو على مجلة أمور منها تعديل ، هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة٢٠٠٥ويف عام   - ٣٥
  .)٧٩(قانون العمل الرامي إىل حظر التحرش اجلنسي

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق-٧

 ١٩٩٨ يف املائة بني عامي      ٨ إىل اخنفاض مستوى الفقر بنسبة       ٢٠٠٥أشار تقرير للبنك الدويل صدر يف عام          - ٣٦
لذي حتقق مؤخراً خيتلف بشكل ملحوظ عن احلالة اليت كانت سائدة يف العقود السابقة واليت ، وإىل أن التقدم ا٢٠٠٣و

  .)٨٠(جعلت بوركينا فاسو أحد أفقر البلدان يف أفريقيا

بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع          والحظ اخلبري املستقل املعين       - ٣٧
 يف  ١٥كومة، وإن اعتربت قطاع الصحة جماالً حيظى باألولوية، مل تف بعد بالتزامها باسـتثمار                أن احل  حقوق اإلنسان 

  .)٨١(هذا القطاعاملائة من امليزانية الوطنية يف 

برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة               عن   ٢٠٠٦وأشار تقرير صدر يف عام        - ٣٨
 ومنظمة الصحة العاملية إىل أن وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية يف     )اإليدز(تسب  متالزمة نقص املناعة املك   /البشرية

بوركينا فاسو يف اخنفاض متواصل يف املناطق احلضرية، وإىل أن معدل انتشاره يف أوساط احلوامل الـشابات الالئـي                   
 إىل ما   ٢٠٠٣- ٢٠٠١ بالنصف يف الفترة     يترددن على مستوصفات الرعاية السابقة للوالدة يف املناطق احلضرية اخنفض         

 إىل أن نسبة حاملي فريوس نقص       ٢٠٠٨وأشار مصدر لشعبة األمم املتحدة لإلحصاءات يف عام         . )٨٢( يف املائة  ٢دون  
 يف عـام  ١,٦٠ إىل ٢٠٠١ يف عـام   ٢,١٠ سنة، اخنفضت من     ٤٩ و ١٥املناعة البشرية، الذين تتراوح أعمارهم بني       

 جلنة حقوق الطفل إنشاء جلنة وطنية ملكافحة اإليدز ومنتدى الشباب الـوطين ملكافحـة               وبينما الحظت . )٨٣(٢٠٠٧
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اإليدز واجلهود املبذولة يف ذلك الصدد، الزمها القلق إزاء عدد األطفال الـذين تيتمـوا               /فريوس نقص املناعة البشرية   
 طفـل يف  ٢٦٠ ٠٠٠ أن ٢٠٠٤ عام   وأفاد تقرير لليونيسيف صدر يف    . )٨٤(اإليدز/بسبب فريوس نقص املناعة البشرية    

  .)٨٥(٢٠٠٣بوركينا فاسو تيتموا بسبب هذا الوباء حبلول عام 

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل إدخال حتسينات يف جمال إتاحة خـدمات الـصحة                    - ٣٩
ويف . )٨٦(ت اإلجهاض الـسري  اجلنسية واإلجنابية، مبا يشمل تنظيم األسرة، وذلك ضمن أمور أخرى بغرض منع حاال            

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن جتري بوركينا فاسو دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل املراهقني                ٢٠٠٢عام  
الصحية، يشارك فيها األطفال واملراهقون مشاركة كاملة، وبأن تستخدم هذه الدراسة كأساس لـصياغة سياسـات                

اصة للمراهقات؛ وبأن تعزز خدمات التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية           وبرامج لصحة املراهقني تويل عناية خ     
  .)٨٧(والصحة العقلية واإلرشاد الذي يراعي وضع املراهقني وجتعلها يف متناوهلم

وانتاب جلنة حقوق الطفل قلق بالغ إزاء ارتفاع معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة وتـدين                   - ٤٠
 عند الوالدة يف بوركينا فاسو وألن بقاء األطفال على قيد احلياة ومناءهم يف بوركينا فاسـو ال يـزاالن                    العمر املتوقع 

، وقـدمت توصـيات يف هـذا        )٨٨(يواجهان خطر أمراض الطفولة املبكرة واألمراض املعدية واإلسهال وسوء التغذية         
أة من جهتها بالقلق إزاء ارتفاع معدالت وفيـات         كما شعرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر        . )٨٩(الصدد

 إىل آخر دراسة استقصائية دميغرافيـة       ٢٠٠٧وأشار تقرير لربنامج األغذية العاملي صدر يف عام         . )٩٠(الرضع واألمهات 
كما أشارت إىل أن نقص التغذية يف .  يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة مصابون باألنيميا٩٠وصحية أظهرت أن 

 يف املائة وتتجاوز بكثري عتبة الطوارئ الـيت         ١٨,٦ يف املائة إىل نسبة مروعة تبلغ        ١٣,٠له احلاد ارتفع معدله من      شك
 ٢٠٠٧بأن بوركينا فاسو اعتمدت يف عام       ) الفاو(وأفادت منظمة األغذية والزراعة     . )٩١(حددهتا منظمة الصحة العاملية   

احلق يف الغذاء يف االستراتيجيات الوطنية ملكافحة سـوء التغذيـة           مع بلدان أخرى يف غرب أفريقيا توصيات إلدماج         
  .)٩٢(وانعدام األمن الغذائي، آخذةً يف االعتبار مبادئ الفاو التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء

 يف  ٧٦,٥ إىل أن نسبة     ٢٠٠٧ صدر يف عام     )املوئل(ركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      وأشار تقرير مل    - ٤١
وقد أبدت بوركينا فاسـو  . )٩٣( تعيش يف أحياء فقرية٢٠٠١ن سكان احلواضر يف بوركينا فاسو كانت يف عام   املائة م 

طر لإلعمـال التـدرجيي     دعماً سياسياً متزايداً لعملية حتسني أحوال األحياء الفقرية ومنع تكوهنا وتعمل على اعتماد أُ             
  .)٩٤(للحقوق املتعلقة باألرض والسكن

وق الطفل بالقلق إزاء احلالة املتردية لنظام الصرف الصحي وإزاء النقص يف املياه الـصاحلة               وشعرت جلنة حق    - ٤٢
 إىل أن أقل    ٢٠٠٦وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدر يف عام          . )٩٥(للشرب، وال سيما يف املناطق الريفية     

ياه النظيفة وحتصل عليها من مؤسسة اخلدمات اليت         يف املائة من األسر املعيشية يف واغادوغو موصولة بشبكة امل          ٣٠من  
  .)٩٦(ترعى الشبكة

بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميـع     وكوَّن اخلبري املستقل املعين       - ٤٣
خِدمت يف جماالت هلـا صـلة       ن انطباعاً عاماً بأن موارد هذا البلد من البلدان الفقرية املثقلة بالديون استُ            حقوق اإلنسا 

، جتاوز نطاق القطاعات ذات األولوية يف جمال إنفاق         ٢٠٠٣فمنذ عام   . )٩٧(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
األموال قطاعي الصحة والتعليم ليشمل تعزيز حقوق املرأة والعمالة والعمل االجتماعي والعدالـة واملنـاجم ومقـالع                 
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، وهي أماكن مستقلة ميكن  دور املرأة وعلى سبيل املثال، كان تشييد      . )٩٨(لك االقتصاد والتنمية  األحجار والطاقة، وكذ  
  .)٩٩(للنساء أن يتالقني فيها دون إذن أزواجهن، من بني األولويات الرئيسية اليت حددهتا املستفيدات أنفسهن

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية-٨

خلبري املستقل املعين بآثار سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامـل جبميـع               اأشار    -٤٤
 ولكنها )١٠٠(ن إىل أن اجلهود املبذولة أفضت إىل زيادة هائلة يف املعدالت الصافية لاللتحاق بالتعليم األساسيحقوق اإلنسا

 معدالت االنقطاع عن الدراسة خالل الـشهر األول مـن املوسـم             وقال مشرياً إىل ارتفاع   . مل تستمر يف مجيع احلاالت    
وأُشري أيضاً إىل نوعية التعليم األساسي بوصفها تشكل مشكالً مـن           . )١٠١(الدراسي إن ذلك قد يعزى باألساس إىل الفقر       

ل والتكافؤ بـني     إىل التقدم السريع حنو تعميم التسجي      ٢٠٠٧وأشار تقرير لليونسكو صدر يف عام       . )١٠٢(املشاكل القائمة 
؛ غري أن اخلبري املستقل الحظ أن املساواة بني اجلنسني يف           )١٠٣(اجلنسني يف املستوى االبتدائي من التعليم يف بوركينا فاسو        

وكان هدف احلكومة . )١٠٤(التعليم األساسي مل تتحقق بعد كلياً، وذلك يف الغالب بسبب التقاليد الثقافية والعقلية السائدة 
  .)١٠٥( ضمن إطار التعليم األساسي اإللزامي واجملاين والعام٢٠١٥قيق التكافؤ حبلول عام يتمثل يف حت

 ٢٠٠٧ إىل القرار الذي اختذته احلكومة يف عام         ٢٠٠٧وأشار تقرير جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية صدر يف عام            -٤٥
 ومنـها  جنازات اهلائلة املسجلة يف التعليم االبتدائيوالقاضي بتوفري التعليم األساسي جماناً حىت سن السادسة عشرة وإىل اإل      

، تتبع بوركينا فاسو سياسات أكثر مرونة ٢٠٠٦وحسبما أفاده تقرير للبنك الدويل صدر يف عام . )١٠٦(ما خيص الطفلة
 باملقارنة فيما يتعلق بالعودة إىل التعليم وتسمح للفتيات احلوامل مبواصلة الدراسة خالل فترة احلمل، ويشكل هذا حتسناً         

  .)١٠٧(مع ما كان عليه األمر يف التسعينات من القرن املاضي

  و اللجوءس املهاجرون والالجئون وملتم-٩

الحظت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن االضطرابات اليت شهدها بلد جماور اختذت أبعاداً   - ٤٦
قتصادية وآثار خطرية على حالة حقوق اإلنسان للعائدين من ذلـك           خطرية تسببت لبوركينا فاسو يف أزمة إنسانية وا       

وأشارت إىل أن العائدين حمرومون من بعض حقـوقهم األساسـية، مثـل             . )١٠٨(البلد وللمجتمعات اليت عادوا إليها    
 وواجه معظم العائدين حالة شديدة مـن      . استحقاقات العمل والضمان االجتماعي والصحة والسكن والغذاء والتعليم       

وتضررت النـساء   . انعدام األمن، ما حفَّز الرجال بصفة خاصة على العودة إىل البلد اجملاور رغم الظروف غري اآلمنة               
  .)١٠٩(الالئي ُترِكن وحدهن مع أطفاهلن ضرراً شديداً

ورحبت املقررة اخلاصة بالقرار القاضي باتباع سياسة تقوم على تـشجيع إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي                   - ٤٧
. )١١٠(ادي يف اجملتمعات األصلية، ولكن ال يزال يلزم بذل جهد هائل من أجل ضمان فعاليـة هـذه التـدابري        واالقتص

  .)١١١(وأشارت إىل أن احلماية القنصلية املوفَّرة ملواطين بوركينا فاسو يف هذا البلد اجملاور غري كافية

وتـستدعي  . بلد عبور إىل البلدان الغربية    والحظت أن بوركينا فاسو يف الطريق ألن تصبح أيضاً بلد منشأ و             - ٤٨
هذه املسألة إطاراً للمشاورات اإلقليمية واالتفاقات الثنائية مع البلدان الرئيسية لكفالة إعادة املهاجرين غري القانونيني إىل 

فقات وأضافت أنه يتعني وضع سياسة للهجرة، وذلك لتدبري تـد         . )١١٢(أوطاهنم يف ظروف قوامها الكرامة واإلنسانية     
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ولالستفادة استفادة قصوى من املنافع اليت ميكن أن تعود         ) مبن فيهم من يعربون بوركينا فاسو     (املهاجرين غري القانونيني    
  .)١١٣(هبا اهلجرة الدولية على تنمية البلد

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
ز ضد املرأة ببوركينا فاسو حلملتها على ممارسة تـشويه األعـضاء            أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التميي       - ٤٩

وهنأت اللجنة بوركينا فاسو على التدابري املتخـذة        . )١١٤(التناسلية لإلناث، اليت أفضت إىل اخنفاض كبري هلذه الظاهرة        
  .)١١٥( اليت تعزز دور املرأة يف التنمية ويف القطاع الزراعيلعامةعلى صعيد السياسات ا

 يف املائة مـن نفقـات       ٤٠ إىل أن أكثر من      ٢٠٠٥أشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدر يف عام          و  - ٥٠
وأقرت جلنة حقوق الطفل بـأن الـديون اخلارجيـة          . )١١٦(امليزانية يف بوركينا فاسو ميول من خالل املساعدة اإلمنائية        

لبياً على الرفاه االجتماعي للطفل وعلى وضعه وأعاقت التنفيـذ          وحمدودية املوارد البشرية املاهرة املتاحة خلَّفت أثراً س       
  .)١١٧(الكامل التفاقية حقوق الطفل

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   التعهدات اليت قطعتها الدولة- ألف 

هود من أجل وقف االجتـار    مواصلة اجل : ، تعهدت بوركينا فاسو، ضمن أشياء أخرى، مبا يلي        ٢٠٠٨يف عام     - ٥١
باألطفال وعمل األطفال؛ ومواصلة احلملة الرامية إىل منع إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة؛ وتكثيف اجلهود على                
الصعيد الوطين من أجل مكافحة ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛ واختاذ تدابري لتعزيز سياساهتا حلماية حقوق                

واصلة اجلهود من أجل إجناز مبادرات تثقيفية واسعة النطاق بشأن حقـوق اإلنـسان واحلريـات                الفئات اخلاصة؛ وم  
  .)١١٨(األساسية؛ ومضاعفة اجلهود الرامية إىل كفالة عدم إفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

ة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين عدة توصيات بـشأن         باإلضافة إىل ما سلف ذكره، قدمت املقررة اخلاص         - ٥٢
مجلة أمور منها معاجلة وضع النساء واألطفال ممن أُعيدوا إىل الوطن؛ وتقدمي دعم خاص للمشاريع اخلاصـة بالنـساء                   

؛ واعتمـاد   )١١٩(العائدات اليت تشجع األنشطة املدرة للدخل؛ والنظر يف إمكانية إنشاء صندوق ملـساعدة العائـدين              
  .)١٢٠(إجراءات شفافة وتدريب موظفي األمن على مراعاة حقوق اإلنسان للمهاجرين

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
حثت جلنة حقوق الطفل بوركينا فاسو على التماس املساعدة التقنية وغري التقنية من اليونيسيف والبنك الدويل   - ٥٣

مع جهـات  رق سبل أخرى للتعاون واملساعدة من أجل حتسني صحة الطفل         وطَ )١٢١(واملنظمات غري احلكومية الدولية   
  .)١٢٢(أخرى منها منظمة الصحة العاملية
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 اآلثار السبعة التالية، يف إطار مخسة جماالت        ٢٠١٠-٢٠٠٦وأدرج إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة          -٥٤
 علـى   لشباب والنساء لصاحل ا ص العمل واألنشطة املدرة للدخل       زيادة فر  ‘١‘: ٢٠١٠ذات أولوية، لتحقيقها حبلول عام      

 تعزيز فرص   ‘٣‘ الرعاية الطبية اجليدة؛     على وجه اخلصوص إىل   لنساء واألطفال   ا زيادة فرص وصول   ‘٢‘؛  وجه اخلصوص 
ان؛ ـإلنـس وق اـ توطيد املكونات األربعة للحوكمة اجليدة فيما يتعلق حبق    ‘٤‘ التعليم األساسي لألطفال والشباب؛      نيل

 تعزيـز وتكثيـف     ‘٧‘ حتسني األمن الغذائي للفئات املستضعفة وإدارة املوارد الطبيعية؛ و         ‘٦‘ ترسيخ ثقافة السالم؛     ‘٥‘
  .)١٢٣(اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشريةملكافحةاحلملة الوطنية 

 غـسل    مكافحـة   يف جماالت  وأبلغ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن املساعدة اليت قدمها            - ٥٥
اإلرهاب واالجتار باألشخاص، مبا يف ذلك حلقات عمل لتدريب املدرِّبني، وخباصة فيما يتعلق باألطر القانونية واألموال 

 ، ومحايـة الـضحايا    ، ومالحقة املتاجِرين  ، وأساليب التحقيق  ، والوقاية ،الدولية والوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص    
  .)١٢٤(ويف جمال بناء قدرات جلنة مكافحة الفسادوالتعاون الدويل، 
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