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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةالسادسةالدورة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢ جنيف،

مـن   ٥ ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته ا      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *فاسو بوركينا    
  موجز    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من تسع جهات معنيـة            
جملس وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها         . االستعراض الدوري الشامل  
 وجهـات نظـر     أو يتضمن التقرير أيـة آراء      وال .١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

 أي حكـم    وال اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،         أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص         . يتصل مبطالبات حمدَّدة    فيما قرار أو

النصوص األصـلية   مت قدر اإلمكان اإلبقاء على        كما التقرير، مراجع املعلومات الواردة يف   
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل       ١٦/٢١  وعمالً بقرار اجمللس   .دون تغيري 

إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة          
وقع الشبكي للمفوضـية الـسامية      وتتاح على امل  . بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس     

وقد روعيـت يف    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

  
__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  ع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد التام مببادئ باريسموضو

  .أي معلومات فاسو بوركينامل تقدم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف   -١

  املعلومات املقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق       ١ملشتركة  الورقة ا أوصى واضعو     -٢

والـشبكة  املـشتركة   وأوصت الورقة   . )٢(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق           

  .)٣(تصادية واالجتماعية والثقافيةبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االق

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 AN/2008-029 إلـى أنه إذا كان القانـونان رقـم         ٣الورقة املشتركة   واضعو  أشـار    -٣
، ٢٠٠٨ عـام ، ل )العمـل قـانون    (AN/2008-028القانون رقـم    و) ملكافحة االجتار بالبشر  (

 مـع أحكـام     يتوافقـان متامـاً     ال  االجتار، فإهنمـا    يف جمال محاية األطفال من     تقدماً ُيعتربان
 مالحظـة   ١وأبـدت الورقـة املـشتركة       . )٤(تفاقية حقوق الطفل  الاالختياري   الربوتوكول

 بتسريع وترية إصالح قانون العقوبات النافـذ، الـذي          ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٥(مشاهبة
  .)٦(الدويل  ألحكام القانونقبة عليه، وفقاًتعريف استغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملعاُيزمع 
 بإبطال مجيع األحكام التشريعية والتنظيمية اليت تنتـهك  ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤

 املتعلق بقمع اجلرمية املنظمـة،  AN/2009-017 أحكام القانون رقم   فيها  مبا ،)٧(حقوق اإلنسان 
رتكبة أثناء املظاهرات اليت تنظم على      قمع أعمال النهب امل   بشأن   AN/2008-026والقانون رقم   
  .)٨(الطريق العام

. )٩(الطفولـة  عن قلقها من عدم وجود قانون حلمايـة          ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٥
 للدفاع عن حقوق الطفل أن التفاوت يف حتديد سن البلوغ يف            فاسو بوركيناوالحظ حتالف   

وأوصى بسن قانون للطفولة    . )١٠(تشريعات البلد يكشف عن مواطن ضعف يف محاية الطفل        
  .)١١(واعتماده وتطبيقه  مع اتفاقية حقوق الطفليتماشى متاماً
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -٣  
إنشاء جلنـة وطنيـة حلقـوق       يتم حىت اآلن      مل أنه إىل   ٤أشارت الورقة املشتركة      -٦

وأوصت الورقة  . )١٢( ترشيحات ملن ميثل اللجنة    ٢٠٠٩ عاميف  اإلنسان، رغم تلقي احلكومة     
  .)١٤( مالحظات مشاهبة١وأبدت الورقة املشتركة . )١٣( ملبادئ باريسوفقاًبإنشاء جلنة 

برسم خطة عمل وطنية لتنفيـذ توصـيات        ورحبت املنظمة الفرنسيسكانية الدولية       -٧
  .)١٥(٢٠١٤-٢٠١٢االستعراض الدوري الشامل للفترة 

ف الـوزارات   جود آلية حمددة للتنسيق بني خمتل     عدم و  ٣الحظت الورقة املشتركة    و  -٨
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال      الالربوتوكول االختياري   املعنية يف املقام األول بتطبيق      

اجمللـس  منح    أو ، وضرورة إنشاء تلك اآللية    واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية      
وأوصـت  . )١٦( الصالحيات الالزمة لتحقيق ذلك التنسيق     الطفل ومحايته ومنائه  اء  لبقالوطين  

  .)١٧(اآلجاليف أقرب " األطفالأمني مظامل "الورقة بإنشاء منصب 
خلصت إليه دراسة    فاسو للدفاع عن حقوق الطفل القلق مما       وساور حتالف بوركينا    -٩

 يف  ٦٣ من نتائج مؤداها أن      ٢٠٠٨  عام أعدَّهتا وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين يف      
يسمعوا قط حبقوق الطفـل،   فاسو مل  يف املائة من البالغني يف بوركينا    ٤٠املائة من األطفال و   

  .)١٨(رغم اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتروجيها

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -١  
 بتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بواليـات يف إطـار            ٤كة  أوصت الورقة املشتر    -١٠

وأشارت باخلصوص إىل دعوة كل مـن املقـررة         . اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة    
املقـرر  اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبرية التعـبري، و            

وقـدمت الورقـة    . )١٩(ي وتكوين اجلمعيـات   اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلم      
  .)٢٠(مماثلة توصية ١ املشتركة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 منـذ   يتحـسن كـثرياً    فاسو مل  بوركينا أن وضع نساء     ١جاء يف الورقة املشتركة       -١١

 الثقافية الـضارة بالنـساء   - األمناط االجتماعيةفبعض  . االستعراض الدوري الشامل السابق   
يف   أو يزلن يتعرضن ألشكال شىت من التمييز، سواء داخل األسـرة           ال فهن. تزال سائدة  ال
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يصب يف مصلحة النساء ألن حجم العمـل          ال وأضافت الورقة أن توزيع العمل    . )٢١(اجملتمع
 يتعرضن  بالسحرورقة أن املتهمات    والحظت ال . )٢٢(امللقى على عاتقهن أكرب مقارنة بالرجال     
فقد طردن مـن جمتمعـاهتن احملليـة، وأحرقـت          . للتمييز، واالستبعاد االجتماعي، والعنف   

قوات الـشرطة والـدرك     من  يضربن حىت املوت، على مرأى ومسمع         ما ممتلكاهتن، وكثرياً 
 حرمـة  وأوصت الورقة باعتماد تشريعات حمددة تقمع االنتهاكات الـيت متـس       . )٢٣(أحياناً

  .)٢٤(نبذ اجملتمع للنساء املتهمات بكوهنن ساحراتالنساء، مثل 
 إىل أن العراقيل االجتماعية، رغم اختاذ تدابري تشريعية،         ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٢

تامـة يف حيـاة اجملتمـع،    مشاركة متنع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية من املشاركة       
  .)٢٥(تعليم والعمل والزواجسيما التمتع باحلق يف ال ال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
عقوبـة  يزال يـنص علـى        ال إىل أن قانون العقوبات    ١أشارت الورقة املشتركة      -١٣

 .)٢٦(١٩٨٨ عـام منذ  أي إعدام   ينفذ    مل ل اهليئات القضائية حتكم به، لكن     تزا  وال اإلعدام؛
 عن حقوق الطفل عن قلقه من استمرار إمكانية احلكم           للدفاع فاسو بوركيناوأعرب حتالف   

باإلعدام على البالغني واألطفال على السواء، لكنه الحظ يف الوقت نفسه أن جلنة التـدوين               
الوطنية املكلفة مبراجعة قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية تعتزم اقتراح إلغاء عقوبة            

 مشروع قانون يهدف إىل التصديق على الربوتوكول         أن والحظت الورقة أيضاً  . )٢٧(اإلعدام
االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية أعـد يف                

  .)٢٨(٢٠١١ عام
خارج   أو  حديث عن حاالت إعدام بإجراءات موجزة      ١وجاء يف الورقة املشتركة       -١٤

على أيدي  اقتصاص  وعمليات  حتجاز،  نطاق القانون، واختفاء قسري، وتعذيب يف مراكز اال       
وأضـافت الورقـة أن     . )٢٩( مرتكيب تلك اجلرائم يفلتون من العقاب       جلّ ، وعن أنّ  الغوغاء

  .)٣٠(، وضربت أمثلة على ذلك٢٠١١ عام بالرصاص أثناء أزمة الشرطة قتلت أطفاالً
 الـسجون اكتظاظ   إىل   ١، أشارت الورقة املشتركة     يف السجون عام  وعن الوضع ال    -١٥

إصـالحيات    أو فـسجون . سـجناً وإصـالحية    ٢٤واإلصالحيات العاملة البالغ عددها     
، إذ بلغـت  بشكل خاص ديوالسو، مكتظة    - نغورما، وتنكودوغو، وواغادوغو، وبوبو    فادا

 يف املائـة يف    ٢٧٠ يف املائـة، و    ٢٦٩ يف املائة، و   ٢٤٤ يف املائة، و   ٢١٨النسب على التوايل    
 من حيث نظافة احملتجزين واألماكن،      والوضع سيء أيضاً  . )٣١(٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

رديئـة  نوعيتـها   يتناول احملتجزون سوى وجبة واحدة يف اليـوم،           فال .والصحة، والتغذية 
 يوضع األطفال احملتجـزون يف نفـس زنزانـات البـالغني،            ما وغالباً. وكميتها غري كافية  

الورقة قلة األطباء واملمرضني العاملني يف      والحظت  . ُيفصل املدانون عن احملتجزين مؤقتاً     وال
  . )٣٢(بعض السجون
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 عن قلقها من بطء التحقيق يف امللفات، الذي يؤدي إىل           ١وعربت الورقة املشتركة      -١٦
؛ وعـدم وجـود      البسيطة  بالسجن حىت يف اجلنح    ؛ واحلكم دوماً  زيادة عدد احملتجزين مؤقتاً   

  .)٣٣(لتعزيز حقوق احملتجزين ومحايتهالسجون خاصة باوأخرى حقيقية قضائية سياسات 
ـ  حاالت   عن قلقها من كثرة      ١وأعربت الورقة املشتركة      -١٧  مـن   ااالغتصاب وغريه

السياسية والعسكرية اليت    - اجلرائم اجلنسية اليت ارتكبت على النساء أثناء األزمة االجتماعية        
اجلسدي على يد قوات     من النساء تعرضن لالعتداء      وقيل إن كثرياً  . ٢٠١١ عاماندلعت يف   

  .)٣٤(الستجالء الوقائعاألمن دون أن جتر أي حتقيقات 
، فاسو بوركينا بقلق املمارسات املنافية حلقوق املرأة يف        ١والحظت الورقة املشتركة      -١٨

وتزويج األرملة  باإلكراه، وتعدد الزوجات،      أو مثل تشويه األعضاء التناسلية، والزواج املبكر     
 أن الفتيات العامالت    والحظت أيضاً . )٣٥(العنف املرتيل أشكال  ستمرار  ، وا من شقيق زوجها  

يف البغاء بسبب رسوخ معتقدات   ولالستغالل  يف التنقيب عن الذهب يتعرضن للعنف اجلنسي        
مؤداها أن العالقات اجلنسية غري املأمونة بفتيات على مواقع التنقيب تساعد على اكتـشاف              

، اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   ار أمراض من قبيل     وأسهم هذا الوضع يف انتش    . الذهب
  .)٣٦(وأمراض أخرى منقولة جنسياً

 للدفاع عن حقوق الطفل أن العنف باألطفال مـتفش      فاسو بوركيناحتالف  والحظ    -١٩
 بدورها أن األطفال يواجهون آفات عدة       ٣والحظت الورقة املشتركة    . )٣٧(فاسو بوركينايف  

واد امليف  ويتعرضون لالستغالل   لالجتار والبغاء،   ضحايا  فهم  . االقتصاديةنتيجة الفقر واألزمة    
سـيما األطفـال،      وأوصت الورقة بتنظيم محالت وقاية قصد توعية الناس، ال         .)٣٨(باحيةاإل

االتصاالت واملعلومات؛ واستحداث   تكنولوجيات   بواسطة   مبخاطر استغالل األطفال جنسياً   
  .)٣٩(برعاية األطفال الضحايا هيئات اجتماعية مكلفة حتديداً

 خدم املنازل بلغت حدوداً     أو  أن ظاهرة أطفال الشوارع    ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٢٠
وعدد كـبري   .  حيث تعرضوا ملخاطر شىت    فاسو بوركينامثرية للقلق يف السنوات األخرية يف       

  .)٤٠(ُيضطرون إىل التسول  ما، وغالباً)garibous" (الغاريبو"من كانوا منهم 
 للدفاع عن حقوق الطفل أن عدد العقوبـات كـان           فاسو بوركيناحتالف  والحظ    -٢١
ألنه ، رغم وجود هيئات قضائية خمتصة بالنظر يف حاالت العنف املمارس على األطفال،              قليالً

باعتماد تشريع يسمح بتقدمي الشكاوى     التحالف  وأوصى  . )٤١(قلما ترفع دعاوى إىل القضاء    
ومكوِّنـات  اع عن حقوق األطفال، وتشجيع املنظمات غري احلكومية         بواسطة منظمات الدف  

  .)٤٢(هلا معرفة هباتكون السكان على اإلبالغ حباالت العنف اليت 
 للتخلي عـن العقوبـة      التحالف وجود بعض املقاومة من السكان عموماً      والحظ    -٢٢

بدنية لألطفال إن مـشروع      وقالت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة ال        .)٤٣(البدنية
يشمل حظر العقوبة البدنية املشروعة يف   ال؛ لكنه حالياًماية الطفل قيد البحثجديد حلقانون 
 بأن تسن تشريعات حتظـر      فاسو بوركيناوأوصت  ). والدهمألحق معاقبة الوالدين    (البيت  
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أماكن الرعاية على   صراحة العقوبة البدنية املسلطة على األطفال يف البيت ويف مجيع املدارس و           
  .)٤٤(سبيل األولوية

   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألةيف ذلك  مباإقامة العدل،  -٣  
 يف ملـف نـوربري      ٢٠١١ عام أن حماكمات وإدانات     ١الحظت الورقة املشتركة      -٢٣

طة بيـد أن الـسل    . )٤٥( يف ميدان مكافحة اإلفالت من العقاب       إجيابياً اجتاهاًسجَّلت  زونغو،  
، اصطدمت بعقبـات    ٢٠٠٨ عامالقضائية، منذ االستعراض الدوري الشامل الذي جرى يف         

مؤسسية تعود، من جهة، إىل الوصاية اإلدارية واملالية اليت متارسها عليها السلطة التنفيذيـة؛              
. )٤٦(وتقيـيم أدائهـم  القضاة بتعيني   السلطة التنفيذية أيضاً  قيام  وتعود، من جهة أخرى، إىل      

لس األعلى للقضاء حتت السلطة التنفيذية، وقد كان ُيفترض أن يـسهم يف حتقيـق               وظل اجمل 
وأوصت الورقة باختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية واإلداريـة واملاليـة          . )٤٧(استقاللية القضاء 

  .)٤٨(زمة لكي يكون نظام العدالة مستقالًالال
 فاسـو  بوركينـا ضائية يف   املساعدة الق ألن   عن أسفها    ١وأعربت الورقة املشتركة      -٢٤

، وأن املتقاضني ُيضطرون إىل قطع مسافات بعيدة عندما حيتاج األمر إىل املـرور   حمدودة جداً 
  .)٤٩(مبرحلة االستئناف

. )٥٠(يزال ُيرفض حضور احملامني أثناء التحقيقات األولية        ال إىل أنه أيضاً  وأشارت الورقة     -٢٥
  .)٥١(التنظيمية الضرورية إلجازة ذلك احلضوروأوصت باختاذ مجيع التدابري التشريعية و

والحظت الورقة افتقار احملاكم إىل مترمجني فوريني، ويترتب على ذلـك رفـض               -٢٦
  .)٥٢(امللفات، األمر الذي يؤدي بدوره إىل البطء املفرط يف البت يف الدعاوى

واحلـق يف   القلق من تفشي انتهاكات مبدأ افتراض الرباءة        أيضاً عن   الورقة  وأعربت    -٢٧
يف وسـائل   فقد عرضت وحدات خمتلفة من الـشرطة القـضائية     . ٢٠٠٩ عامالصورة منذ   

اجمللـس    ال- يبدو  فيما- يف أهنم جاحنون، دون أن يرد على ذلك         مشتبهاًأشخاصاً  اإلعالم  
  .)٥٣(واحلرياتاملعلوماتية جلنة   والاألعلى لالتصاالت

 احليـاة العامـة     السلمي واحلق يف املشاركة يف    حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع        -٤  
  واحلياة السياسية

 أن ظروف عمل الصحفيني وممثلي وسائل اإلعالم تظـل      ٤جاء يف الورقة املشتركة       -٢٨
يزال يثري القلق هتديد الصحفيني ومضايقتهم، وكذلك التدخل يف           ال فمما. حمفوفة باملخاطر 

 لالضطهاد واالهتام بالتشهري لـدى قيـامهم        فالصحفيون معرضون . )٥٤(األنشطة اإلعالمية 
تقارير عن قضايا   البواجباهتم، وقيل إن بعض وسائط اإلعالم متارس الرقابة الذاتية عند إعداد            

. )٥٦(مماثلـة  عن شواغل    ١وأعربت الورقة املشتركة    . )٥٥(حساسة قصد اجتناب االضطهاد   
يف دعاوى مضايقة الـصحفيني،      بإجراء حتقيقات جنائية مستقلة      ٤وأوصت الورقة املشتركة    

  .)٥٧(ومساءلة مجيع اجلناة
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مهت مقرات احملطة اإلذاعية اخلاصـة      ا أن قوات األمن د    ١وأضافت الورقة املشتركة      -٢٩
 ١٥ و ١٤الفاصلة بني   ليلة  يف ال فيها من ممتلكات      ما وخربت) Savane FM" (سافان إف إم  "

  .)٥٨( احملتملني اجلناة، دون أن ُترفع أي دعوى للبحث عن٢٠١١أبريل /نيسان
 بقلق أن قوات األمن تنتهك حقوق اإلنسان وتتـصرف          ٤والحظت الورقة املشتركة      -٣٠

 املطالبـة   ٢٠١١فرباير  /فأثناء احتجاجات شباط  . دون حسيب أو رقيب عند وقف املظاهرات      
وهو طالب تويف أثناء احلـبس       -بوضع حد لإلفالت من العقاب عقب وفاة جوستان زونغو          

ـ    املسيل للدموع  استخدمت الشرطة الغاز     - ياطي يف كودوغو  االحت ّي ، وأطلقت الرصاص احل
 أن قـوات األمـن      ١وأضافت الورقـة    . ، فأردت مخسة حمتجني قتلى    املتظاهرينعلى حشود   

 إبان مسرية نظمتها اجلمعية الوطنية لطلبة       ٢٠١١مارس  / آذار ١١بضراوة مظاهرات يف     قمعت
. االتـصاالت علـى   لتشويش  لالعامة يف مناسبات عدة     قوات  ال، وتدخلت   )٥٩(فاسو بوركينا

      /مـارس ونيـسان  /توقفت خدمات الرسائل النصية القصرية أيام املظاهرات العامة يف آذار     فقد
 بتقدمي توجيهات واضحة إىل قـوات األمـن         ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٠(٢٠١١أبريل  

مبادئ األمم املتحـدة األساسـية      "على  دّرب  والتعدم عرقلة التجمعات السلمية،     تدعوها إىل   
  .)٦١( "بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

السياسية والعسكرية اليت متر هبا     -  أن األزمة االجتماعية   ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٣١
ومتثلـت  . دافعني عن حقوق اإلنسان   بوركينا فاسو أدت إىل محلة ختويف حقيقية يف حق امل         

التوقيف التعسفي، واحملاكمات، واالستجوابات املفرطة على يـد        شيوعاً يف   املمارسات  أكثر  
يليشيات، واالعتداءات علـى احلرمـة   املقوات األمن، والتهديدات، ورفع القيود عن تكوين   

ة للمجتمع املدين تيسر له  بأن هتيئ بوركينا فاسو بيئ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٢(اجلسدية
ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن األمم املتحـدة           اً  العمل وفق 

لمجتمع ليعلن كبار مسؤويل احلكومة دعمهم      أن  ب، و )٦٣(بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان    
  .)٦٤(الناشطنياملدين بغية منع مضايقة 

ت إليهم، الحظ حتالف بوركينا فاسو للـدفاع عـن          وعن حق األطفال يف أن ُينص       -٣٢
، )٦٥(حقوق الطفل بقلق أن التقاليد تقضي بعدم مراعاة رأي الطفل يف القرارات الـيت هتمـه         

وأضاف التحالف أن انتهاك    . ال يوجد يف التشريعات اعتراف قانوين باحترام رأي الطفل         وأنه
من اجملتمعات احمللية ال تعتـرف حبريـة   اً هذا احلق أشد عندما يتعلق األمر بالفتيات ألن كثري   

  .)٦٦(املرأة يف التعبري
 املرشحني   ترشيحات  إىل أن رفض   ١وعن احلقوق السياسية، أشارت الورقة املشتركة         -٣٣

وأوصت باختاذ مجيع التدابري التـشريعية      . )٦٧(املستقلني يف بوركينا فاسو انتهاك سافر للدستور      
  .)٦٨(ستقلني بأن يتقدموا لالنتخابات التشريعية والبلديةوالتنظيمية للسماح للمرشحني امل

 أن هـذه    ١وفيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة العامة، جاء يف الورقة املـشتركة               -٣٤
، كان عدد   ٢٠١٢ففي عام   .  رغم إحراز بعض التقدم يف السنوات األخرية       متدنيةاملشاركة  
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الترتيـب العـاملي    حـسب   ، و ) يف املائة  ١٢أي  (وزيراً   ٣٣من أصل   وزيرات   ٤الوزيرات  
 من  ٨٦  حتتل املرتبة  ن بوركينا فاسو  فإالربملانيات، الذي وضعه االحتاد الربملاين الدويل،        بشأن
. يف جملس النـواب   )  يف املائة  ١٥,٣أي   (١١١ برملانية من أصل     ١٧بنسبة  اً   بلد ١٣٩أصل  

 ذكـرت يف    )Journal du Jeudi(" لوجورنال دو جـودي   "وأشارت الورقة إىل أن صحيفة      
. ٣٥١ من أصـل     ٢٠ أن عدد ُعمدات البلديات واملقاطعات ال يبلغ سوى          ١٠٩٣عددها  

النتخابات البلدية  ل يف املائة املفروضة على األحزاب السياسية        ٣٠ حصة   وأضافت الورقة أنّ  
  .)٦٩( مل ُتراع٢٠١٢والتشريعية يف عام 

   عمل عادلة ومؤاتيةبظروفاحلق يف العمل ويف التمتع   -٥  
ملدة حمـددة    العقود    منح  بشأن احلق يف العمل أن تعميم      ١أكدت الورقة املشتركة      -٣٥

مـصدر  إمنا هو   ،  البتةحسب رغباهتم، دون أن يؤثر فيهم ذلك        للعقود  وجتديد أرباب العمل    
فرصة  بالنسبة إىل الشباب الذين يبحثون عن أول         سيما ال،  )٧٠(يف جمال العمل  ستقرار  االعدم  

وترى الورقة أن الربنامج اخلـاص     . عمل، والذين يصطدمون بشح فرص العمل، بل انعدامها       
  .)٧١( تبني أنه غري عملي، الذي أعلنته احلكومة،املتعلق باستحداث وظائف

فـاملنقبون عـن   . وجاء يف الورقة ذاهتا أن ظروف العمل يف مناجم الذهب رديئـة          -٣٦
طر اليت تتهدد صحتهم، بل حياهتم؛ وكانت اهنيـارات         الذهب يعملون دون محاية من املخا     

الكثري مـن   تتكرر يف مواقع التنقيب عن الذهب، خاصة يف الشتاء، األمر الذي خيلف             التربة  
  .)٧٢(اخلسائر يف األرواح البشرية

، يف معرض حديثها عن تقرير اليونيسيف عـن عمـل           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
 يف املائة من أطفال بوركينا فاسو كانوا يزاولون أنشطة          ٣٨ أن   ، إىل ٢٠١٠األطفال يف عام    

أضف إىل ذلك . )٧٣(والحظت الورقة أن عمل األطفال زاد مع التنقيب عن الذهب. اقتصادية
أن العمل يف مواقع التنقيب عن الذهب، وهو صعب للغاية، يضر بصحة األطفال العـاملني               

وأوصـى  . )٧٤(اد خطرة، مثل الزئبق والـسيانيد     سيما بسبب استعمال مو    تلك املواقع، ال   يف
بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطفل يف هذا الصدد بالتصديق على اتفاقية منظمة               حتالف

؛ وتـدعيم اإلدارات    )٧٥(؛ واعتماد قوانني يف هذا اجملال وتطبيقهـا       ١٨٩العمل الدولية رقم    
يه من إمدادات مناسبة قصد تويل التنفيذ       اإلقليمية التابعة ملكتب التفتيش بتزويدها مبا حتتاج إل       

 ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة   العمل    خطط الفعال للتشريعات املتعلقة بعمل األطفال؛ وتنفيذ برامج      
  .)٧٦(ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
 واألمـن الغـذائي   ، االجتماعياألمنأشارت املنظمة الفرنسيسكانية الدولية إىل أن     -٣٨

ومع أن احلكومة اعتمدت تدابري وإصالحات عاجلـة،   . )٧٧(اً ال يزال متردي    يف البلد  والصحي
فإن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يزال أكثر السكان حمرومني منها إىل حـد              

جلوع وأمراض اإلسهال   وإذا كان بعض التقدم قد حتقق يف بعض اجملاالت، فإن الفقر وا           . بعيد
  .)٧٨(تظل تطرح حتديات كربى
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وأشارت الشبكة الدوليـة للمعلومـات والعمـل إىل أن اإلنتـاج الزراعـي يف                 -٣٩
 اجملتمعات احملليـة يف     سيما الاحتياجات السكان من الغذاء،     اً  فاسو ال يغطي عموم    بوركينا

دارة االستشراف واإلحصاءات   فقد ذكرت إ  . لألزمات الغذائية اً  املناطق الريفية األشد تعرض   
 يف املائة من سكان بوركينا فاسو معرضون للفقر وانعدام األمن           ٤٦الزراعية والغذائية أن حنو     

باألخطار البيئية، والفقر،   اً  وكانت األزمات الغذائية اليت عاشتها البالد مرتبطة جزئي       . الغذائي
إىل أنـه جـاء يف      اً  رت الشبكة أيض  وأشا. )٧٩(والسياسات واملمارسات الزراعية غري املالئمة    

 أن انتشار سـوء   ٢٠١٠دراسة عن الغذاء أعدهتا شبكة نظم اإلنذار املبكر باجملاعات يف عام            
 يف املائة   ١٤,٧ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف منطقة الساحل يف عام         ١١,٢التغذية احلادة ارتفع من     

 يف املائـة    ١٠,٧مـن   لنسبة  هذه ا  أما يف املنطقة الشمالية الوسطى، فزادت        ،٢٠١٠يف عام   
والحظ حتالف بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطفل أنـه ورد يف           . )٨٠( يف املائة  ١٢,٥ إىل

 يف املائة من األطفال كانوا يعـانون سـوء          ٣٥ أن   ٢٠١٠السكان والصحة يف عام     تعداد  
ص الوزن أكثر    يف املائة النوع احلاد منها؛ ويعاين أطفال األرياف من نق          ١٥التغذية املزمنة، و  

  .)٨١()يف املائة ٢١مقابل  يف املائة ٣٧ (املدنمن أطفال 
وأوصت الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بوركينا فاسو بـأن تعيـد النظـر يف                -٤٠

؛ واختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة   السكانالسياسات الزراعية بغية تكييفها مع احتياجات       
زراعية والعقارية مشروطة باحترام حقـوق اإلنـسان،        حبيث تكون االستثمارات اخلاصة ال    

خاصة احلق يف الغذاء؛ ومراجعة اإلطار التشريعي للتنقيب عن املعادن واستغالهلا قصد إدراج             
ضمانات تستند إىل دراسات تقييم اآلثار على حقوق اإلنسان؛ وإنشاء آليات رقابة ومتابعة             

جملتمعات احملليـة   تظلم ترجع إليها ا   فة إىل آليات    لإلطار القانوين املتعلق بصناعة التعدين، إضا     
  .)٨٢(املتضررة

ـ              -٤١ رت وأشارت الشبكة إىل أن تنمية القطاع اخلاص، ومنه قطاعا املناجم والزراعة، أثّ
 ١٣ ترحيـل وتذكر الشهادات اليت وردت على الشبكة أن        . )٨٣(سلباً يف احلق يف الغذاء خاصة     

 شركة للتنقيب عن الذهب، كان له       قدوم، عقب   ) أسرة ٢ ٥٦٢ (٢٠٠٩جمتمعاً حملياً يف عام     
. )٨٤( يف الغذاء واملاء والسكن والتعليم والعمل      هذه اجملتمعات حق  تداعيات خطرية على إعمال     

تـصلح للزراعـات     أن األراضي اليت ُسلمت إىل تلك اجملتمعات احمللية رديئة جـداً وال            وتبّين
لية أيضاً من نقص املياه، الذي يعـزى إىل اسـتهالك           وتعاين بعض اجملتمعات احمل   . )٨٥(املعيشية
  .)٨٦( املاشيةلسقيكميات هائلة من املاء، علماً بأنه يضخ أيضاً من موارد تستعمل عادة  املنجم
وساور املنظمة الفرنسيسكانية الدولية القلق من العقبات الكثرية اليت ال تزال هتـدد               -٤٢

فجودة املياه  . )٨٧( يف بوركينا فاسو   واملرافق الصحية رب  بشدة التمتع باحلق يف املاء الصاحل للش      
للمياه املستعملة، واملـواد والنفايـات      السيئة   اإلدارةبعوامل شىت، منها    اً  شديداً  مهددة هتديد 

تقتصر   والفهذه املواد السامة تتسرب إىل شبكات املياه،  . اخلطرة املتأتية من صناعات التعدين    
ه السكان املقيمني يف اجلوار، بل مستودعات مياه اجملتمعات         فقط على تلويث مستودعات ميا    

  .)٨٨(اًاحمللية اليت تعيش على بعد مئات الكيلومترات يف اجتاه املصب أيض
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 عـامالن    والفـساد  وترى املنظمة أن التفاوت الشديد بني املناطق الريفية واحلضرية          -٤٣
ة املتضررة من الفقر واملناطق الريفية      يف املناطق احلضري  املرافق الصحية   يسهمان يف بطء توفري     

 النفاذ إىل شبكة املياه الصاحلة      تستطيعفنسبة كبرية من السكان ال      . اليت تقل فيها البىن التحتية    
وتشعر املنظمـة   . )٨٩( إىل التزود من موارد املاء امللوث وغري املعاجل        وُتضطرللشرب الرئيسة،   

 من آثار سلبية علـى األطفـال    املرافق الصحية نقص  إزاء ما حيدثه تلوث املياه و     اً  بالقلق أيض 
. )٩٠(املالريـا ووأفقر سكان بوركينا فاسو، األمر الذي يؤدي إىل أمراض مثـل اإلسـهال              

مجيع املشاريع اليت بدأت كي يتسىن توزيع املياه باستمرار، علـى أن            بإجناز  وأوصت املنظمة   
 املناطق الريفية والنائية، وأن يستهدف       يف سيما الوذا نوعية جيدة،       عادالً  هذا التوزيع  يكون

املرافـق  ؛ وإهناء مجيع املشاريع اليت بدأت كي يتسىن توفري مجيـع            )٩١(أضعف فئات اجملتمع  
، واحلد  واملرافق الصحية ؛ وإيالء أمهية خاصة لتوعية السكان بقضايا املياه         )٩٢(املناسبةالصحية  

  .)٩٣(من آثارها على الصحة، خاصة األطفال األشد عرضة
 إىل أن السكن الالئق غري متوفر يف بوركينـا فاسـو،            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٤
إىل أن  اً  وأشـارت أيـض   . )٩٤(عسف السلطات يف تقسيم قطع األرض     وجهت النظر إىل ت   و

 األسر الفقرية اليت تسكن مناطق سيما التكلفة اإلجيار يف املدن الكربى يف غري متناول األسر، 
أضف إىل ذلك أن معظم املساكن      . على قطع أرض  اً  أمالً يف احلصول يوم   " ّيأةُمهغري  "تسمى  

  .)٩٥(مبنية مبواد رديئة

  احلق يف الصحة  -٧  
الحظ حتالف بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطفل، وجـود  عن احلق يف الصحة       -٤٥

صصني، األمـر   تفاوت صارخ يف البىن التحتية بني املناطق واألقاليم، وكذا قلة املوظفني املتخ           
 للوصول إىل مراكز حيرمهم ُبعدها مـن دعـم   طويلةالذي يرغم املرضى على قطع مسافات   

 عن قلق مماثل،    ١ والورقة املشتركة    )٩٧(وأعربت املنظمة الفرنسيسكانية الدولية   . )٩٦(عائالهتم
 اخلدمات الصحية شـديدة الـبطء وغـري         لكونبأن هذه األخرية عربت عن أسفها       اً  علم
وأضاف التحالف أن مشكلة الوصول إىل مراكز الصحة والرعايـة االجتماعيـة            . )٩٨(جمانية

تتفاقم برداءة الطرق ووسائل النقل، إضافة إىل سلوك بعض العاملني الصحيني السليب الـذي              
  .)٩٩(حفاوة االستقباليتسم بقلة 

واليت ،  ٢٠١٠وجاء يف الدراسة االستقصائية السكانية والصحية اليت أعدت يف عام             -٤٦
اً  أطفال تقريب٨من أصل  أشار إليها حتالف بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطفل، أن طفالً

 اليت ميكـن توقيهـا      أهم أسباب وفيات األطفال األمراض    و. يتوفون قبل اخلامسة من العمر    
، واألمراض التنفسية، وأمراض اإلسهال، واألمراض اليت ميكن توقيها         املالرياعالجها، مثل    أو
 واملنظمـة   )١٠١(١وأعربت الورقة املشتركة    . )١٠٠(اللقاحات، مثل احلصبة والسعال الديكي    ب

  .مماثلة عن شواغل )١٠٢(الفرنسيسكانية الدولية
 وفق ٢٠١١ امرأة توفيت أثناء الوضع يف عام ٧٤٣ أن ١والحظت الورقة املشتركة   -٤٧

  .)١٠٣(أرقام رمسية
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 حتالف بوركينا فاسو للدفاع عـن حقـوق   ويف جمال صحة الشباب اجلنسية، أشار       -٤٨
مدرَّبني؛ وعليه، فإنه ال يستفيد مـن بـرامج         اً  الطفل إىل أن املوظفني الصحيني ليسوا دائم      

  .)١٠٤(الصحة اجلنسية إال عدد قليل من الشباب/التثقيف املتعلقة بالصحة اإلجنابية

  احلق يف التعليم  -٨  
ارتفـع  دم يف املعدل اإلمجايل للّتَمـْدُرس، إذ   أنه حتقق تق١جاء يف الورقة املشتركة     -٤٩
ويف الوقت نفسه، بلغ . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٧٤,٨ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٦١,٤ من

 يف املائـة يف     ٧ يف املائة من األطفال، منهم       ٢٢,١ نسبة   ٢٠١٢ يف عام    التوقف عن الدراسة  
اجلهود املتعددة اليت بذلتها بوركينا فاسو،      ورغم  . )١٠٥( يف املائة يف الثانوي    ٣٩,٩االبتدائي و 

 يف املائة   ٧٧,٦من  : فإن املعدل اإلمجايل للتمدرس آخذ يف االخنفاض حسب مستوى التعليم         
 يف املائة يف التعلـيم  ٥ يف املائة يف الثانوي، إىل ٢٣,٩٠يف االبتدائي، حسب التقديرات، إىل      

صل، رغم الزيادة احلادة يف عدد الفصول،       وأضافت الورقة أن عدد التالميذ يف كل ف       . العايل
  .)١٠٦( تلميذ يف السنة السادسة١٠٠ إذ بلغ اً،جداً ظل مرتفع

أنه نتيجة لنقل اجملتمعات احمللية بسبب      وذكرت الشبكة الدولية للمعلومات والعمل        -٥٠
املدرسة بـسبب   ترك  من األطفال إىل    متوقع شركات التنقيب عن الذهب، اضطُر عدد كبري         

وأشار حتالف بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطفل إىل عـدم وجـود             . )١٠٧( املسافة ُبعد
 مبواصلة اجلهود   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٨(املدرسةاملتوقفني عن   حلول بديلة لألطفال    

  .)١٠٩(اًللجميع حقاً جلعل التعليم االبتدائي جماني
ل عن قلقه مـن أن التعلـيم        وأعرب حتالف بوركينا فاسو للدفاع عن حقوق الطف         -٥١

الثانوي متروك يف معظمه للقطاع اخلاص، األمر الذي يؤدي إىل تكاليف مدرسية مرتفعـة،              
أضـف إىل   . مع احلق يف التعليم   اً  تتوافق دائم  ، وال وظروف تعليم ال ختضع للرقابة إال قليالً      

رحلـة االبتدائيـة؛    ذلك أن أطفال األسر الفقرية يغادرون السلك الدراسي ابتداء من هناية امل           
وتؤدي قلة البىن التحتية إلسكان الفتيات يف املرحلة الثانوية إىل استبعاد عدد منهن، خاصـة               

وأوصى التحالف بتحسني جودة التعليم وسبل االلتحاق بـه،   . )١١٠(من كن من مناطق ريفية    
  .)١١١(وزيادة امليزانية املخصصة لقطاع التعليم

  املعوقون  -٩  
 أن املعوقني يف بوركينا فاسو، رغم وجـود تـشريعات           ١ة املشتركة   الحظت الورق   -٥٢

فهم يتعرضون لالستبعاد االجتماعي،    . )١١٢(وطنية كاملة تتعلق هبم، ال يتمتعون بكامل حقوقهم       
يزالـون يواجهـون     وال. )١١٣(لتهديد حياهتم أو حرمتهم اجلسدية    ووالتمييز بشىت أنواعه، بل     

توجـد،   فـال . ل واملشاركة احلقيقية يف احلياة االجتماعية     حلصول على عم  ّمجة يف ا  صعوبات  
أي آلية تسمح للمكفوفني وضعفاء البصر باملشاركة يف مسابقات االلتحـاق بالوظيفـة              مثالً،

  .)١١٤(سبباً يف إلغاء قبوهلم يف بعض تلك املسابقاتتكون إعاقتهم العمومية؛ وغالباً ما 
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  احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٠  
 إىل أن التنقيب عن الذهب بالوسائل التقليدية أضر بالبيئة          ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٣

فاملواقع املعنية عانت من تدمري الغطاء النبايت بفعل إزالة الغابات على نطـاق             . بأشكال شىت 
وجنم عن هذا الوضـع تـسارع      . واسع بسبب العدد الكبري من اآلبار اليت حفرت مث أمهلت         

وتفاقمـت  . ، واإلضرار بالتنوع األحيائي، واملسامهة يف اهنيار التربة واخنسافها        ظاهرة التعرية 
فاستعمال املواد الكيماوية يهـدد     . األضرار اليت حاقت بالبيئة بأساليب معاجلة الذهب اخلام       

 فقد كانت السلسلة الغذائية معرضة للعدوى بفعـل         .اًخطرياً  نظافة املياه وسالمة التربة هتديد    
 وأوصت املنظمة الفرنسيسكانية الدولية بقياس آثار األنشطة االقتصادية ملختلـف           .)١١٥(ذلك

، وتدعيم التدابري التنظيمية الرامية إىل احلد من تلـوث  املنجميةالقطاعات، مبا فيها الصناعات  
  .)١١٦(املياه اجلوفية واجملاري املائية
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