
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-10148    250209    260209 

  
  جملس حقوق اإلنسان

   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  
  االستعراض الدوري الشامل
  ∗ي الشاملتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدور

  بوركينا فاسو

                                                      

  .عمم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد هباوي. A/HRC/WG.6/3/L.12 سبق أن صدر حتت الرمز  ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/10/80 
7 January 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH/FRENCH 



A/HRC/10/80 
Page 2 

  

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمـة

  ٣  ٩٧ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً 

  ٣  ٣٣ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف   
  ٦  ٩٧- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء   

  ١٨  ١٠٢- ٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو التوصيات/ واالستنتاجات  - ثانياً 

  املرفق

  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تشكيلة الوفد

  



A/HRC/10/80 
Page 3 

  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدويل الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق اإلنـسان                   - ١ 
وأُجري . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ   
  وفـدَ  توترأس. ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩، املعقودة يف    ١٢الستعراض املتعلق ببوركينا فاسو يف اجللسة       ا 
هذا  و، وزيرة تعزيز حقوق اإلنسان، واعتمد الفريق العامل غبوركينا فاسو صاحبة السعادة السيدة سالماتا ساوادو 

   .٢٠٠٨ديسمرب /انون األول ك١١التقرير املتعلق ببوركينا فاسو يف جلسته املعقودة يف 

، وتيسرياً لالستعراض املتعلق ببوركينا فاسو اختار جملس حقوق اإلنـسان           ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف     - ٢ 
   . ومدغشقر،سويسرا، وقطر): اجملموعة الثالثية(جمموعة املقررين التالية  

أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان     ، صدرت الوثائق التالية من      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة      - ٣ 
   :يف بوركينا فاسو 

   ؛  (A/HRC/WG.6/3/BFA/1) ) أ(١٥تقرير وطين أُعد وفقاً للفقرة    )أ( 

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                    )ب(   
  (A/HRC/WG.6/3/BFA/2) ؛  

   .  (A/HRC/WG.6/3/BFA/3)  ) ج(١٥قوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حل   )ج( 

وأحيلت إىل بوركينا فاسو عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدها مسبقاً كل من اململكة املتحدة                   - ٤ 
ة متاحة علـى    وهذه األسئل .  والسويد ، وهولندا ، والتفيا ، وأملانيا ،لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والدامنرك     

   .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل املوقع 

    موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
    عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

سالماتا  ، عرضت صاحبة السعادة السيدة      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٩يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف         - ٥ 
   .زيرة تعزيز حقوق اإلنسان التقرير الوطين وقدمت عرضاًو وغوادوسا

 السيدة بيالي على تعيينها يف منـصب        وكذا هتنئة بعدما هنأت رئيس جملس حقوق اإلنسان وأعضاءه،        ف   - ٦ 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أكدت الوزيرة أن التقرير الوطين لبوركينا فاسو هو نتاج عمليـة              
   . اجملتمع املدينمبا فيها كبرية مشلت مجيع مكونات الشعب ةيتشاور 

فعلى املستوى التنظيمي، ينص دستور بوركينا فاسو على احلقوق والواجبات الرئيسية للشخص، وعدم                - ٧ 
   .التمييز واملساواة بني اجلنسني، ويرسخ مبدأ علو املعاهدات واالتفاقات الدولية على القوانني الوطنية 
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تبـاه   إطار تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بشكل أفضل أنشأت مؤسسات عامة أخرى، ويسترعى ان      ويف   - ٨ 
  .الفريق العامل إىل ما يلي 

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت جيري بشأهنا النظر يف مشروع قانون مـن أجـل جعلـها مطابقـة              - ٩ 
  .باريس ملبادئ 

  فة باحلرص علـى تطبيـق القـانون املتعلـق حبمايـة البيانـات ذات           جلنة املعلوميات واحلريات، املكل      - ١٠ 
   .الشخصي الطابع 

 الذين جيـرون حتقيقـات      املواطنون مباشرة   اليت يرفعها  يف الشكاوى    اليت تنظر اهليئة العليا لرقابة الدولة        - ١١ 
يني واملعنـويني يف إطـار      تتعلق باألشخاص الطبيع  و ممارسات االحنراف االقتصادي والفساد داخل اإلدارة        تتناول 

وللهيئة أن تنشر تقاريرها وأن حتيل إىل العدالة مباشرة أي قضية تتعلق بأي انتـهاك للنـصوص             . اخلاص القانون  
   .أعاله املذكورة 

وقد جعلت بوركينا فاسو من مكافحة الفساد إحدى أولوياهتا وأدرجت هذه املسألة ضـمن إطارهـا                   - ١٢ 
   . قراالستراتيجي ملكافحة الف 

ويف كل سنة ُينظم يوم وطين لفائدة النساء واملزارعني والشباب على التوايل حيث جيرى فيه حوار مباشر          - ١٣ 
   .ها وتنفيذ خمتلف السياسات القطاعية اليت هتم هذه الفئاتمع رئيس الدولة بشأن شواغل 

 اختذت عدة   ،طارها التنظيمي  وإ ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ومن خالل خطة العمل الوطنية إلصالح العدالة للفترة            - ١٤ 
   . تدابري من أجل حتسني ظروف عيش وعمل القضاة والعاملني يف جمال القضاء 

مثل بناء سجون وإصالحيات جديدة، : ومن ناحية أخرى اختذت تدابري من أجل حتسني ظروف االحتجاز   - ١٥ 
والعمل يف السجن من أجل تشجيع إعادة       وتقدمي املساعدة النفسية، وتعليم الكتابة والقراءة، وختفيف العقوبات          
. و من أجل مكافحة االكتظاظ يف السجون      غادوغاإلدماج االجتماعي للمحتجزين، وتوسيع سجن وإصالحية وا       
قوقهم فيما يتعلق بالتغذية، والرعاية الـصحية       حلصر يف أماكن منفصلة؛ وتوىل رعاية خاصة        وحيتجز النساء والقُ   
وتتيح متابعتهم من قبـل دائـرة للخـدمات         . باإلضافة إىل ذلك من التدريب املهين     صر  ويستفيد القُ . والنظافة 
   . على العالقات األسريةاالجتماعية يف السجون احلفاظَ 

وفيما يتعلق مبكافحة العنف ضد احملتجزين، ُتقدم إليهم مطبوعات بشأن حقوقهم وواجباهتم مترمجة إىل                 - ١٦ 
 تعزيز املوارد البشرية من حيث اجلودة من خالل توظيف املـديرين، واختـاذ              وجيب اإلشارة إىل  . اللغات الوطنية  
   .إجراءات تدريبية أو جنائية ضد من يستهدف احملتجزين بأعمال عنف 

 لعقوبة اإلعدام مـن     اً الغي اًوُتعد بوركينا فاسو بلد   . هائوفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، جيري النظر يف إلغا          - ١٧ 
   .حيث الواقع 
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أو العقوبة وفيما خيص الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    - ١٨ 
   . ستتخذ تدابري من أجل التصديق على هذا الربوتوكول،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 بوركينا فاسو كما يف املاضـي       أما فيما يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة، فستواصل            - ١٩ 
   .تعاوهنا مع هذه اآلليات 

ويف .  املعاهداتاتالتزاماهتا فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئبكامل وتعترف بوركينا فاسو بأهنا مل تف       - ٢٠ 
  ستحيل طلباً رمسياً للحصول على املساعدة التقنية من أجل تـدريب أطـر وطنيـة علـى إعـداد      ، هذا الصدد  

   . التقارير ه هذ

 اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني يف مجيـع الـسياسات          ةواستناداً إىل مبدأ عدم التمييز، تراعى إشكالي         - ٢١ 
  وبذلت جهود جبارة على الصعيدين االقتصادي والسياسي يف جمـال تعزيـز ومحايـة             . واالستراتيجيات الوطنية  

   . املرأة حقوق 

غري .  قائمة رغم التدابري التحفيزية اليت اختذهتا الدولة       أوجه االختالل نات، ال تزال    وفيما يتعلق بتعليم الب      - ٢٢ 
   .اجلهود متواصلة من أجل إصالح هذا اخللل أن 

 وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، يضمن قانون االستشفاء مساواة اجلميع يف الوصول إىل خدمات الرعايـة                  - ٢٣ 
وهكذا اختـذت   . ضعهاي اهتمام رئيسي للبلد يف مجيع برامج التنمية اليت          وتظل صحة األم والطفل مصدر     . الطبية

   .الرضعوفيات ملواجهة مشكلة وفيات النفاس و إجراءات 

وفيما يتعلق باحلالة االقتصادية واالجتماعية للمرأة، تراعي شؤون املرأة يف مجيع املشاريع والربامج املنفذة                 - ٢٤ 
وباإلضافة إىل ذلك مثة تنفيذ خلطة العمل لالستراتيجية الوطنية للتمويل . فحة الفقرمبوجب اإلطار االستراتيجي ملكا 
ور املرأة ومراكز النـهوض     خدمات التمويل الصغري، وبناء وإعادة التأهيل دُ      إىل  الصغري اليت تشجع وصول املرأة       

   . بوركينا فاسو لفائدة املرأةيف األوساط الريفية، وإنشاء اللجنة الوطنية ملتابعة وتنفيذ التزامات باملرأة 

   .الضحايا  والقمع إىل رعاية التوعيةووضعت استراتيجيات من أجل مكافحة العنف ضد املرأة انطالقاً من    - ٢٥ 

وفيما يتعلق مبمارسة ختان اإلناث، اختذت إجراءات يف امليدان بالتعاون مع الشركاء التقنيني واملـاليني،                  - ٢٦ 
ومبوجب .  امليدان هذاومثة جلنة وطنية ملكافحة ممارسة ختان اإلناث تنشط يف. مية والرابطاتواملنظمات غري احلكو 
وجيري حالياً تنفيذ خطة عمل تدعى      .  ختان اإلناث وشركاؤهم وحياكمون ويدانون     ونع من ميارس  القانون، يتابَ  
  قدم الرعايـة الطبيـة إىل ضـحايا    وُت". ٢٠١٢ من اآلن إىل لإلناثعدم التسامح مع تشويه األعضاء التناسلية       "  

   .الظاهرة هذه 

ويف جمـال   . األشخاص واملمارسات الشبيهة بـذلك    بولبوركينا فاسو قانون ينص على مكافحة االجتار           - ٢٧ 
  علـى اتفـاق    واالجتار باألطفال عرب احلدود، وقعت بوركينا فاسو على اتفاق مع مايل على الـصعيد الثنـائي                  

  ومـع بلـدان غـرب      . لى الصعيد املتعدد األطراف من أجل مكافحة االجتار باألطفـال         للتعاون ع  دون إقليمي   
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  وقّعت بوركينا فاسو على اتفاق تعاون من أجل مكافحـة االجتـار باألشـخاص، ال سـيما                 أفريقيا ووسطها،   
   .النساء واألطفالب

ـ     االستغالل اجلنسي والعنف اجلنسي،     ظاهرة ويف مواجهة    - ٢٨  و علـى الربوتوكـول      صدقت بوركينا فاس
   . اإلباحية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل و

.  األطفالل، وبشراكة مع منظمة العمل الدولية، شرعت احلكومة يف برنامج وطين إللغاء عم     ١٩٩٩ويف     - ٢٩ 
 سياسة لتعزيز الوضع االجتماعي االقتصادي لفائدة  احلكومةسكان، وتتبع للومحالت توعيةوجتري محالت إعالمية  

أو تأديبية ضد من يقومون باالجتار باألطفال أو هتريبـهم أو           /وتتخذ عقوبات قضائية و   . املعرضة للخطر  األسرة  
   .يةووضعت احلكومة أيضاً خطة عمل قطاعية متعلقة بعمل الطفل يف األوساط احلضر. العنف ضدهم ارتكاب 

يف  لعـضوية  لووفاًء بااللتزامات اليت تعهدت هبا بوركينا فاسو أمام جملس حقوق اإلنسان لدى ترشحها              - ٣٠ 
ذوي   تسمح بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق األشخاص       واننياجمللس، اعتمدت بوركينا فاسو ق    

   .القسري اقية املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من االختفاء اإلعاقة وعلى الربوتوكول امللحق هبا وكذا على االتف

. ومنذ بضع سنوات واحلق يف الوصول إىل العدالة يتعزز يف بوركينا فاسو بزيادة عدد احملاكم والقـضاة                   - ٣١ 
ذلـك أن الدولـة رأت      . ويرمي مرسوم متعلق بتنظيم املساعدة القضائية إىل تيسري وصول املعسرين إىل العدالة            
   . رورة تعزيز احلق يف الوصول إىل العدالة لدى األشخاص املعسرين وحترص على إعمال هذا احلقض 

  أو ثالثةنييوم وُيمثل األشخاص الذين حيتجزهم املدعي العام يف إطار إجراء التلبس أمام القاضي يف أجل    - ٣٢ 
. أشهر نون بتجديد هذا احلجز يف أجل ستة وعندما يأمر قاضي التحقيق باحلجز االحتياطي، يلزمه القا. يف املتوسط

تعقيد  وفيما يتعلق بأجل احلصول على حكم، يتفاوت هذا األجل بقدر كبري لشدة ارتباطه بعناصر من قبيل درجة 
   .ةاخلربلفحوص القضية، وحضور األطراف، والشهود، ووجود نتائج 

ويف هذا .  يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانورغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة، ال تزال هناك صعوبات   - ٣٣ 
الصدد، تطلب بوركينا فاسو رمسياً دعم جملس حقوق اإلنسان وآلياته وكذا دعم اجملتمع الـدويل يف اجملـاالت                   
   . من التقرير الوطين٢١ إىل ١٩املذكورة يف الفقرات من  

   حلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض ا- باء 

وشكر عدد من الوفود احلكومة على تقريرها الـوطين         .  وفداً ببيانات  ٤٦ أثناء احلوار التفاعلي، أدىل      يف   - ٣٤ 
ورحبت بيانات بالتزام الدولة بعملية االستعراض وباستخدام وسائط اإلعالم . الشامل وعلى اجلودة العالية لعرضها 
الشفافية يف إعداد كما رحبت بأصحاب املصلحة اإللكترونية واملطبوعة، اليت ضمنت إجراء مشاورات واسعة مع         

وأثىن عدد من الوفود علـى اجلهـود        . الوطين، الذي يتناول بشكل صريح التحديات اليت يواجهها البلد         التقرير  
تبذهلا الدولة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان فيها رغم التحديات العديدة، منها صعوبة الوضع  املتواصلة اليت 

ورحب عـدد مـن    . وجرت اإلشارة أيضاً إىل التصديق على معظم معاهدات حقوق اإلنسان         . الفقر الناجم عن   
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اإلطار املؤسسي الوطين بوسائل منها إنشاء وزارة تعزيز حقوق اإلنسان ومؤسسات من قبيل اللجنة  الوفود بتعزيز 
   . اإلنسان الوطنية حلقوق 

من تقدم، ال سيما فيما يتعلق حبرية الدين واحترام حقوق          وهنأت فرنسا بوركينا فاسو على ما أحرزته           - ٣٥ 
ورغم أن بوركينا فاسو شددت على أهنا ُتعد بلـداً        . األقليات، والشعوب األصلية واملدافعني عن حقوق اإلنسان       
 اعتماد) أ( مبا يلي     بوركينا فاسو  ، أوصت فرنسا بأن تقوم    ١٩٨٨الغياً لعقوبة اإلعدام من حيث الواقع منذ عام          

الل القضاء، ينص الدستور على أن لرئيس الدولة أن يعني أعضاء اجلهاز            قرغم است و. عقوبة اإلعدام  قانون يلغي   
واستفسرت أيضاً عن . تعزيز استقالل القضاء لواستفسرت فرنسا عما إذا كانت للدولة نية        . يعزهلم القضائي وأن   
وأشارت فرنسا إىل أن العقوبـات      . الصحافة بالكامل تنوي احلكومة اختاذها من أجل ضمان حرية         التدابري اليت   
باعتماد قانون  ) ب(مرتكيب أعمال العنف ضد املرأة نادراً ما تطبق وأوصت بأن تقوم بوركينا فاسو               املتخذة ضد   
ي قانون خاص ملنع التمييز ضد      أويف معرض اإلشارة إىل عدم وجود       . العنف ضد املرأة ويعاقب عليه     خاص مينع   
باختاذ أي تدبري ممكن لوضع حد جلميع أعمـال         ) ج(وي اإلعاقة، أوصت فرنسا بأن تقوم احلكومة        ذ األشخاص  

مبواصلة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من        ) د(وأوصت بأن تقوم بوركينا فاسو      . هؤالء التمييز ضد   
   .الفساد واملعاقبة عليه أجل منع 

ريعية األخرية وبالتدابري الرامية إىل مكافحة هتميش املرأة والقضاء على          ورحبت تركيا باإلصالحات التش      - ٣٦ 
وشجعت بوركينا فاسو على مواصلة جهودها من أجل مكافحة التمييز ضد املرأة القائمة على              . التمييز ضد املرأة   
 على زيادة عملـها     وشجعت بالتايل بوركينا فاسو   .  أمهية التعليم  يربزأساس ممارسات ثقافية تقليدية عرفية، مما        
وأشارت تركيا إىل وجود تأخر فيما يتعلق بإعداد الدولة للتقارير املرفوعة إىل هيئـات              . وتعزيز سبل نيل التعليم    
   . املعاهدات وإىل طلب بوركينا فاسو احلصول على املساعدة التقنية لتدريب املهنيني الوطنيني 

قف األبوية، والقوالب النمطية الثقافية والتقاليد واألعراف اليت وأشارت األرجنتني إىل استمرار وجود املوا   - ٣٧ 
 عن السياسات احلالية الرامية إىل تعزيـز املـساواة بـني    تواستفسر. متيز ضد املرأة، ال سيما يف املناطق الريفية       

إىل التوصية بـأن    وباإلشارة  . وتكافؤ الفرص، ال سيما يف املناطق الريفية، وعن تنفيذها وتقييم تنفيذها           اجلنسني  
قى يف بعض األحيان إىل درجة املعاملة الالإنـسانية         ربوركينا فاسو من ظروف األحداث احملتجزين، اليت ت        حتسن  

   . استفسرت األرجنتني عن التدابري اليت ميكن اختاذها من أجل إنشاء مرافق احتجاز خاصة باألطفال واملهينة، 

بيد أهنا أقرت أيضاً بوجـود      . بوركينا فاسو يف جمال حقوق املرأة     ورحبت شيلي بالتقدم الذي أحرزته         - ٣٨ 
األسرة ما يزال يسمح    /وذكرت شيلي أيضاً أن قانون األشخاص     .  تطبيق القانون  لممارسات تقليدية راسخة تعرق    
وأكدت شيلي من جديد على أمهية مكافحـة الزجيـات          . بإلغاء تعدد الزوجات  ) أ(وأوصت  . بتعدد الزوجات  
وأشارت إىل ما أعربت عنه منظمات غري حكومية        .  عن أثر التدابري املعتمدة يف هذا الصدد       تة واستفسر القسري 

قلق فيما يتعلق باالجتار باألطفال وعمل األطفال وإىل توصيات جلنة حقوق الطفل جبعل القـوانني الوطنيـة                  من  
وأشـارت إىل أن عـدة      .  يف هذا الصدد   وطلبت شيلي معلومات عن التدابري املتخذة     . ألحكام االتفاقية  مطابقة  

بأن تتخذ السلطات مجيع ) ب(ه وأوصت ؤتعرضوا للترويع النتقادهم رئيس الدولة، أو أسرته أو أصدقا         صحفيني  
وأوصت . الالزمة حلماية الصحفيني الذين كانوا ضحايا الترويع، وحتديد هوية اجلناة وتقدميهم أمام احملاكم التدابري 
أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد         ) د(وغي احلكومة عقوبة اإلعدام     بأن تل  ) ج(شيلي  
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وقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام     لورحبت أيضاً بالقرار املؤكد ل    . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    الدويل  
يساعد بوركينا فاسو على الوفـاء      إىل اجملتمع الدويل لكي     ) ه(ورددت دعوة الوفد    . ٢٠٠٨اعتمد عام    والذي  

   . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بالتزاماهتا 

 اإلعدام يف الواقـع     ة وقفاً اختيارياً منذ أمد طويل لتنفيذ عقوب       هاوأثنت إيطاليا على بوركينا فاسو لسن        - ٣٩ 
ينا فاسـو يف سـن وقـف    وأوصت إيطاليا بأن تنظر بورك . وعلى موقفها الذي اختذته مؤخراً يف اجلمعية العامة        
إيطاليا عن قلقها  وأعربت . يف القانون الوطينئها ااختياري من حيث القانون بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام هبدف إلغ 

لالحتجاز، أيضاً عرب    الظروف العامة   وإزاء ظروف االحتجاز وأوصت بأن حتسن بوركينا فاسو مرافق االحتجاز           
علـى االسـتفادة     ويف معرض تشجيع بوركينا فاسو      . يف جمال حقوق اإلنسان   تدريباً   موظفي إنفاذ القوانني     منح

 من برامج التعاون الدويل احلالية الرامية إىل مكافحة االجتار باألطفال وعمل األطفال، وأوصت إيطاليـا                لبالكام
   . التركيز على محاية األطفال وحقوق األطفالبتنفيذ الفعلي للصكوك الدولية املصدق عليها والب

ورحبت أملانيا باجلهود املبذولة من أجل حتسني متابعة الدراسة يف املدارس االبتدائية واستفـسرت عـن                   - ٤٠ 
 للبنات واألطفـال ذوي   املتاحةالتدابري املتخذة من أجل التصدي ملسألة التمييز الواضح فيما يتعلق بفرص التعليم    

وأعربت أملانيا عن قلقها    .  يف املناطق الريفية   ودينطفال املوج دين خارج إطار الزواج واأل    وواألطفال املول  اإلعاقة،  
 عن التدابري املتخذة من تواستفسر. صر مع الكبار، يف ظروف سيئةنظام حملاكم األحداث واحتجاز القُ إزاء غياب 

رت أملانيا  وأشا. معاملة إنسانية للقصر احملتجزين وعن اخلطط الرامية إىل إنشاء نظام لقضاء األحداث            أجل ضمان   
التفاوت بني الرجال والنساء، ال سيما يف املناطق الريفية، وشيوع تعدد الزوجات ووجود حـاالت                 استمرار   إىل

وطلبت معلومات إضافية عن التدابري الرامية إىل التصدي هلذه .  والبناتواملبكر يف صفوف النساء للزواج القسري 
   اجلنـسني ومنـع العنـف املـرتيل ضـد           بـني زيـز املـساواة     التوعية حبقـوق املـرأة، وتع      الظواهر وزيادة   
   .النساء واألطفال

 التعذيب، أعربت عن قلقها الستمرار التعـذيب واملعاملـة القاسـية            حظروبينما أثنت الدامنرك على        - ٤١ 
ن يف  وعامل الذي يسلكه ال    حظر السلوك العنيف   إىلوأشارت  . والالإنسانية واملهينة يف مراكز االحتجاز والسجون      

وتـساءلت  .  إىل إهناء هذه الظروف    اميةومراكز االحتجاز، وطلبت مزيداً من املعلومات عن اخلطط الر         السجون  
وأوصت الدامنرك بأن تتخذ بوركينا فاسـو مجيـع   . كانت احلكومة تنوي إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة      عما إذا   

 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة        الرامية إىل حتسني ظروف السجناء والتصديق على       اخلطوات  
   . وإنشاء آلية وقائية وطنيةريباملستقبل الق التعذيب يف 

وأشارت هولندا إىل التحديات القائمة يف جمال الوصول إىل العدالة وإىل التدابري الرامية إىل إصالح نظام                   - ٤٢ 
ري الرامية إىل حتسني وصول اجلمهور إىل نظـام العدالـة           العدالة، وأوصت بأن تواصل بوركينا فاسو تعزيز التداب        
 الكافية، وأن ُتعد بوركينا فاسو تقريراً عن نتائج هـذه           سائلواستقاللية هذا النظام جبملة وسائل منها تقدمي الو        
لوطنية وأوصت بأن تنظر بوركينا فاسو يف حتديد هيكل ومهام اللجنة ا. التدابري يف تقرير عملية االستعراض املقبل      
 عـضاء وأوصت بأن حتــد بوركينا فاسو بقدر كبري من ظاهرة تشويه األ    . حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس     
 وأوصت بأن تشاطر البلدان األخرى أفضل ممارساهتا وأن تواصل اختاذ التدابري الرامية إىل القضاء      لإلناثالتناسلية   
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وأوصت بأن تنظر بوركينا فاسو يف التصديق على الربوتوكول . ناثلإلكلياً على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية  
   .يباالختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذ 

وأشارت فييت نام إىل التقدم احملرز يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ووضع نظام قانوين وقضائي    - ٤٣ 
وأوصت بأن تزيد بوركينا فاسو من جهودها . اإلنسانوأشارت كمثال على ذلك إىل إنشاء وزارة لتعزيز حقوق  
 الفقـر   ملكافحة ال سيما فيما يتعلق بإجراء محالت        ين،من أجل الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف التقرير الوط         
   .واجلهل وتعزيز احلقوق املشروعة لفئات اجتماعية حمددة يف البلد 

لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، ال سيما حقوق أشـد          ورحبت املكسيك بإنشاء مؤسسات وطنية         - ٤٤ 
ودعت بوركينا فاسو إىل مواصلة جهودها يف جمال التوعيـة    .  النساء، واألطفال، وكبار السن    الفئات ضعفاً منها   

بـأن  ) أ(وأوصت املكسيك   .  بالنظر إىل ارتفاع معدالت األمية اليت ال تزال منتشرة يف البلد           واإلعالم، ال سيما  
   باتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،       مللحـق لتصديق على الربوتوكول االختياري ا    لواصل بوركينا فاسو جهودها     ت 
وشددت املكسيك على أنـه     . توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس          ) ب(و

واستغالهلم واالعتداء عليهم، اليت بلغت     لبوركينا فاسو أن تويل مزيداً من االهتمام بظاهرة االجتار بالقصر            ينبغي  
وأشارت إىل اإلطار القانوين واملؤسسي الرامي إىل تعزيز املرأة لكنها أشارت .  املرأةالةحبمستويات مثرية للجزع، و 
ويف معرض اإلشارة إىل أن النساء املسنات يتطلنب محايـة       . أيضاً إىل العقبات اليت تعترض التنفيذ الكامل للقوانني        
 ضد املرأة وبأن تطبق احلكومة اتفاقية       زمبضاعفة اجلهود من أجل القضاء على التميي      ) ج(كرب، أوصت املكسيك    أ 
وأبرزت املكسيك التحدي املتمثل يف حتـسني نظـام         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تطبيقاً كامالً         
وأعربت عن قلقها إزاء وجـود ميليـشيا          .نية فوراً باالكتظاظ وعدم الوصول إىل املعونة القانو      املتسمة   السجون 

بأن تلغي الدولة ) د(وأوصت املكسيك  . ، باملوازاة مع شرطة األمن التابعة للدولة"الشرطة احمللية"خاصة ونوع من 
وق الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلق أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري )  ه(عقوبة اإلعدام و

   .عقوبة اإلعداماملتعلق بإلغاء املدنية والسياسية 

 شـجعت بـنن     ،وحتمساً للطريقة اليت تفي هبا بوركينا فاسو بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان               - ٤٥ 
. بوركينا فاسو على مواصلة جهودها من أجل التوقيع والتصديق على صكوك حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة                  
أن بوركينا فاسو طرف فعالً يف اتفاقية مناهضة التعذيب ورحبت بالتوقيع على الربوتوكـول              وأشارت بنن إىل     
واستفسرت بنن عن التدابري الوطنية الرامية إىل ضمان التصديق علـى           . ٢٠٠٥االختياري امللحق باالتفاقية عام      
أن تبذل بوركينا فاسو جهداً     وأوصت بنن ب  . الربوتوكول االختياري وعن اجلهود املبذولة من أجل منع التعذيب         
   . من أجل التصديق على الربوتوكول االختياري من أجل وضع آلية وقائية وطنية، على غرار اآللية املنشأة يف بنن 

ورحبت تشاد بكون بوركينا فاسو طرفاً يف عدد من الصكوك الدولية وأوصت بأن تواصـل احلكومـة            - ٤٦ 
نسان يف البلد وأن تتصدى للتحديات الكربى اليت تواجهها، بدعم مـن  جهودها من أجل حتسني حالة حقوق اإل       
   . اجملتمع الدويل 

وأعربت لكسمربغ عن اعتزازها بكوهنا شريكاً لبوركينا فاسو يف جمال مكافحة الفقر وحتقيق األهداف                 - ٤٧ 
فاسو علـى جعـل النظـام       وأعربت عن تأييدها لتوصية جلنة حقوق الطفل بأن تعمل بوركينا           . اإلمنائية لأللفية  
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وأعربت عن . األساسي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مطابقاً ملبادئ باريس حىت تكون اللجنة جاهزة للعمل متاماً    
وأوصت لكسمربغ بالتطبيق الفعلـي التفاقيـة       . قلقها إزاء تقارير تفيد بتكرر التعذيب وإزاء ظروف االحتجاز         
وأيدت لكسمربغ توصية جلنة القضاء على      . وتوكول االختياري امللحق هبا   مناهضة التعذيب وبالتصديق على الرب     
، والرعاية الصحية، والقـروض،     ميلالتمييز ضد املرأة فيما خيص متكني املرأة الريفية من الوصول الكامل إىل التع             
، ال سيما البنات رراًتضوأوصت باختاذ التدابري املالئمة حلماية األطفال األشد . األراضي والسكنملكية وكذا إىل  
واألطفال املعاقون واألطفال الريفيون، وضمان احلماية الفعلية لألطفال من االعتداء اجلنسي، ومجيع أشكال العنف  
   .واالستغالل، واالجتار وعمل األطفال 

 ألمني املظامل   وأشارت باكستان إىل التقدم الكبري احملرز لبناء جمتمع قائم على القانون، وإىل الدور القوي                - ٤٨ 
وأشارت باكـستان   .  ضامنة حلرية الرأي والتعبري    اواللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ودور وسائط اإلعالم بصفته        
 واللجنة الربملانية املعنية بالشؤون العامة واملؤسـسية وشـؤون          للمبادئ األخالقية أيضاً إىل إنشاء اللجنة الوطنية       

وأقرت باكستان حباجة الدولـة إىل      . ة من أجل محاية حقوق املرأة والطفل      اخلطوات املتخذ إىل  اإلنسان و  حقوق  
 اجملتمـع الـدويل     يقـدم وأوصت باكستان بأن    . املالية والتقنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        املساعدة  

ليت حتتاج إليهـا     املساعدة التقنية املمكنة ا    كلبوركينا فاسو   إىل  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ة األمم   يمفوضو
   .بوركينا فاسو

وأشارت ألبانيا بارتياح إىل التدابري الفعلية املتخذة من أجل احلد من ممارسة تشويه األعضاء التناسـلية                   - ٤٩ 
وأوصت . مواصلة جهودها من أجل القضاء النهائي على هذه املمارسة        ) أ(لإلناث وشجعت بوركينا فاسو على       
أن ) ج(ينا فاسو عقوبة اإلعدام من خالل اعتماد قانون خيفف مجيع أحكام اإلعدام و            بأن تلغي بورك  ) ب(ألبانيا   
. تنضم بوركينا فاسو إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية               
أجل تعزيز قدرهتا الوطنية يف     بأن تعزز بوركينا فاسو التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان من           ) د(وأوصت ألبانيا    
   . من التقرير الوطين١٠٨جمال حقوق اإلنسان، املشار إليها يف الفقرة  

وهنأت اجلزائر بوركينا فاسو على تقدميها تقريراً إىل اآللية األفريقية الستعراض األقران ورحبت بإنشاء                 - ٥٠ 
ا فيما يتعلق باحلق يف التعليم االبتـدائي، وتيـسري          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبالسياسات املعتمدة، ال سيم        
واسترعت االنتباه بشكل خاص إىل تعزيز دور املرأة . الوصول إىل الرعاية الصحية ومكافحة إساءة معاملة األطفال 
. ١٩٦٠وأوصت اجلزائر بأن تنضم بوركينا فاسو إىل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم لعام    . يف اجملتمع  
وأوصت اجلزائر بأن يقدم اجملتمع الدويل املزيد من املساعدة التقنية واملالية إىل بوركينا فاسو، ال سيما يف جمـال                    
وشجعَّت اجلزائر أيضاً احلكومة على مواصلة مبادرهتا الرامية إىل مكافحة ممارسة ختان            . التعليم والصحة والعمل   
   . اإلناث والقضاء على هذه الظاهرة 

وأثنت اململكة املتحدة على إنشاء وزارة تعزيز حقوق اإلنسان وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان                  - ٥١ 
وأوصت بأن تعـزز    . وشجعت بوركينا فاسو على أن تعمل من أجل امتثال اللجنة ملبادئ باريس امتثاالً كامالً              
. نال بعض التقاليد الثقافية من حقـوق املـرأة  بوركينا فاسو جهودها يف جمال التوعية يف املناطق الريفية، حيث ت    
 إتاحة التعليم جماناً إىل سن السادسة عشرة وإىل التقدم احملرز يف جمال تعميم ٢٠٠٧وأشارت إىل قرار احلكومة يف  
التسجيل واملساواة بني اجلنسني يف املستوى االبتدائي، لكنها أشارت إىل ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق  
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قهم حب عمل األطفال    إضراروأوصت باختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل ضمان عدم          . زاء انتشار عمل األطفال   إ 
اختيارياً  وبينما أدركت اململكة املتحدة أن قانون العقوبات ينص على عقوبة اإلعدام وأن هناك وقفاً               . يف التعليم 

يف مجيع    يف اختاذ خطوات من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام          يف الواقع بشأن تنفيذها، أوصت بأن تنظر بوركينا فاسو        
رصـد   وشجعت بوركينا فاسو على اختاذ خطوات أخرى يف جمال تقدمي التقارير الدولية إىل آليـات                . الظروف

   .املعاهدات وتنفيذ التوصيات يف الوقت املناسب

وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . إلنسانوأثنت أذربيجان على تعاون الدولة مع املؤسسات الدولية حلقوق ا            - ٥٢ 
 املوجودة بني اجلنسني، وعدم وجود حقوق وأوجه التفاوتاملشاكل القائمة يف جمال احلماية الفعلية حلقوق املرأة،  
   .واستفسرت أذربيجان عن التقدم احملرز بشأن هذه القضايا. كاملة لألطفال وإصالح النظام القضائي واجلنائي 

 اجلهود املبذولة يف قطاع التعليم هبدف حتقيق تعميم االلتحاق باملدارس االبتدائية حبلول           وأثنت كوبا على     - ٥٣ 
وأعربت عن تقديرها لالستراتيجيات والسياسات املتبعة يف قطاع الصحة من أجل تيسري الوصول إىل . ٢٠١٥عام  
  صت كوبـا بـأن تواصـل       وأو. الرعاية الطبية الكافية، وخفض معدل وفيات األطفال وحتسني صحة األمهات          

. فاسو جهودها يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل تعزيز وتدعيم التقدم احملـرز               بوركينا  
 يف املائة   ٠,٧اجملتمع الدويل، وال سيما البلدان املتقدمة، على الوفاء بالتزاماهتا الدولية بتخصيص نسبة              وشجعت  
 للمساعدة اإلمنائية الرمسية، من أجل املسامهة يف مجلة أمور منها مكافحة الفقر يف العديد               احمللي اإلمجايل  من الناتج   
   . بوركينا فاسومثلاجلنوب،  من بلدان 

والحظت الصني التقدم الكبري احملرز فيما يتعلق باحلق يف التعليم، وحقوق األطفال والقضاء على التمييز                  - ٥٤ 
رير الوطين جعل من الفقر واألمية التحدي الرئيسي وبالتايل فإن احلاجة كبرية إىل             وأشارت إىل أن التق   . ضد املرأة  
وأوصت الصني بأن يقدم اجملتمع الدويل رداً إجيابياً علـى          . الدعم التقين من اجملتمع الدويل من أجل بناء القدرات         
   .طلب بوركينا فاسو املعقول من أجل احلصول على املساعدة التقنية واملالية 

وأشارت موريشيوس إىل مشاركة بوركينا فاسو يف اآللية األفريقية الستعراض األقران وإىل توقيعها على                 - ٥٥ 
ورحبت بإنشاء وزارة تعزيز حقوق اإلنسان، واللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة، واللجنة الوطنية      . إعالن باماكو  
وأشارت .  العامة والشؤون املؤسسية وشؤون حقوق اإلنسان      حلقوق اإلنسان وإنشاء جلنة برملانية معنية بالشؤون       
إىل ارتفاع معدل األمية وإىل تدين معدل االلتحاق بالدراسة يف التعليم الثانوي، وإىل حتدي إتاحة التعليم بسبب                  
   وناشدت موريشيوس اجملتمع الدويل أن يدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا           . غياب اهلياكل األساسية واملوارد البشرية     

وناشدت موريشيوس املفوضية   . فاسو من أجل مكافحة الفقر والعمل على ضمان حق اجلميع يف التعليم            بوركينا  
حلقوق اإلنسان أن تقدم املساعدة التقنية املالئمة من أجل حتسني قدرات الدولة من حيث تعزيز حقـوق         السامية  

   .لوطين من التقرير ا١٠٨اجملاالت املذكورة يف الفقرة  اإلنسان يف 

وأشار املغرب بارتياح إىل التقدم الكبري الذي أحرزته بوركينا فاسو منذ استقالهلا ورحـب بـاجلهود                   - ٥٦ 
املبذولة من أجل ضمان حقوق األطفال وإنشاء صندوق للتضامن لفائدة األطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة            
طلب املزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة من أجل         و. البشري وباملبادرة الرامية إىل ضمان احلق يف الصحة        
   .مكافحة عمل األطفال وتعزيز وصول األطفال إىل الرعاية الصحية 
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وأشارت السويد إىل التقارير املتعلقة بعدم استقالل النظام القضائي، واإلفالت من العقـاب والفـساد                  - ٥٧ 
، ٢٠١٠- ٢٠٠٨ن بوركينا فاسو اعتمدت استراتيجية للفترة       والحظت السويد باهتمام أ   . وعرقلة حكم القانون   
وتساءلت السويد عما إذا كان . مبا فيها إنشاء عملية ميكن مبوجبها لألفراد اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان    
وأوصت السويد بأن تكثـف     . إجراء تقدمي الشكاوى قد أنشئ واستفسرت عن أي جتارب أولية يف هذه العملية             
ا فاسو من جهودها من أجل تعزيز نظام محاية حقوق اإلنسان، ومكافحة اإلفالت من العقاب وضـمان                 بوركين 
قوق الصحة  حوظلت السويد قلقة إزاء حالة حقوق املرأة، وال سيما احلقوق اجلنسية و           . استقالل النظام القضائي   
. حقوق املرأة احملـدودة يف املـرياث      االغتصاب، مبا فيه االغتصاب الزوجي، وتعدد الزوجات و       إزاء  اإلجنابية، و  

  السويد بأن تزيد بوركينا فاسو من جهودها من أجل تعزيز احترام حقوق املـرأة وتعزيـز املـساواة                   وأوصت  
   .بني اجلنسني

ورحبت بلجيكا بإنشاء وزارة لتعزيز حقوق اإلنسان، لكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم استقالل نظام                  - ٥٨ 
وبينما أشارت إىل أن إصالح العدالة ومكافحة الفساد مـن األولويـات            . ل مكافحة الفساد  العدالة وعدم إكما   
. الرئيسية وأن مفتشية العدل قد ُعزِّزت، أكدت بلجيكا احلاجة إىل بذل جهود ملموسة واختاذ إجراءات عمليـة               
أجل   التدابري املتخذة من     واستفسرت بلجيكا عن  . عرض عليها بعد أية قضية للفساد     تمل  وطنية  ذلك أن احملاكم ال    

ميكـن أن    ، الذي   ها فيه اهليئة اإلشرافية العليا التابعة للدولة تقرير       ستقدمحتسني عمل القضاء وعن التاريخ الذي       
لضمان  بأن تبذل بوركينا فاسو أي جهد ممكن        ) أ(وأوصت بلجيكا   . ُيترجم إىل تدابري ملموسة ملكافحة الفساد     

أوصـت   وفيما يتعلق بالفـساد،     . لقضاء على كل تأثري سياسي يف النظام القانوين       عمل العدالة بشكل مستقل وا    
اللجنـة   بأن تكـون  ) ج(وأوصت بلجيكا   . بأن تترجم احلكومة نواياها إىل نتائج وتدابري ملموسة       ) ب(بلجيكا  

   .  ومتويلهاالوطنية حلقوق اإلنسان مستقلة، وفقاً ملبادئ باريس، ال سيما فيما يتعلق باعتماد اختصاصاهتا

وتساءلت . ٢٠١٥- ٢٠٠٦ورحبت أنغوال باإلطار السياسايت االستراتيجي لتعزيز حقوق الطفل للفترة             - ٥٩ 
 .عما إذا كان اجملتمع الدويل قادراً على املسامهة يف مساعدة بوركينا فاسو على حتقيق أهداف هذه االستراتيجية                 
ورحبت أنغوال باجلهود املبذولة من أجل احلد من الفقر، ال سيما يف أوساط املرأة، من خالل إنشاء وزارة للنهوض  
بشؤون املرأة، وطلبت مزيداً من املعلومات بشأن عملها والتحديات اليت تواجهها السلطات يف جمال تنفيذ هـذه            
   . زيزها للسياسات التعليميةوأوصت أنغوال بأن تواصل بوركينا فاسو تع. السياسات 

  وعقب احلوار التفاعلي، ردت وزيرة تعزيز حقوق اإلنسان على األسئلة الـيت وجهتـها جمموعـة أوىل             - ٦٠ 
   .املتدخلني  من 

وقالت إن هذا اإلطار القانوين اإلجيايب   . ففيما يتعلق حبرية الصحافة، أشارت إىل أن قانون اإلعالم ليربايل            - ٦١ 
وأشارت إىل أن احلق يف احلصول على معلومات يشكِّل جزءاً          . لنهوض باإلذاعات وبالصحافة اخلاصة   يعمل على ا   
وتود . الصحفيني أنفسهم هي رقابة   وأضافت قائلة إن أية رقابة تظل       . من احلقوق األساسية للمواطن البوركينايب     
   . ينياحلكومة احلصول على مزيد من املعلومات بشأن ادعاءات الضغط على الصحف 

وفيما يتعلق بأحكام السجن، أشارت إىل وجود إمكانية قانونية لفرض عقوبات بديلة عن االحتجاز مثل            - ٦٢ 
   .القيام بعمل ذي مصلحة عامة 
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وفيما يتعلق بتدابري مكافحة القوالب النمطية، جيري القيام جبملة أمور منها محالت توعية، وحشد الدعم            - ٦٣ 
وفيما يتعلق بوصول املرأة إىل     .  األعضاء التناسلية  تشويهويعاقب القانون على ممارسة     . دينيلدى املسؤولني التقلي   
وقالت إن القوالب النمطية اجلنسانية .  األراضي، قالت إن مشروع قانون بشأن أمن احليازة جيري النظر فيهملكية 
   . قد أُلغيت من املناهج الدراسية 

حة التمييز ضد البنات عقد ندوات من أجل تسريع التحاقهم بالدراسة، وإنشاء ومن التدابري املتخذة ملكاف   - ٦٤ 
  مديرية لتعزيز تعليم البنات، وإنشاء رابطات لألمهات املربيات من أجل تشجيع التحـاق البنـات بالدراسـة                  

   . العاملني يف جمال التعليم على األخذ بنهج جنساين وتدريب 

  وجيـري اآلن جتريـب منـاذج يف        . اقني، يراعي التعليم احتياجاهتم اخلاصـة     وفيما يتعلق باألطفال املع      - ٦٥ 
   . التدريب مدارس 

 تشمل التدابري املتخذة إجراء دراسـات       ،أما فيما يتعلق باالجتار باألطفال وبأسوأ أشكال عمل األطفال           - ٦٦ 
يعاقب على االجتار باألطفال،    حلصر حجم املشكلة، ووضع استراتيجية وطنية ملكافحة هذه الظاهرة، وسن قانون             
   مركـزاً للعبـور واختـاذ عـدة         ٢٣ جلنة رصد ومراقبة يف األقاليم، واجلماعات والقرى، وإنشاء          ٢٥٥وإنشاء   

   .أخرى مبادرات 

   . من إنشاء واليات قضائية خاصة باألطفال٢٠٠٤ومكَّن إصالح التنظيم القضائي يف    - ٦٧ 

وأشارت إىل أن املزيد من اجلهود ميكن بذهلا من أجل . ة لتحسني وضع املرأةورحبت ماليزيا بالتدابري املتخذ  - ٦٨
ضد  بالنظر يف سن قانون يتعلق بالعنف     ) أ(وأوصت ماليزيا بأن تقوم بوركينا فاسو       . التصدي للتمييز يف هذا اجملال    

وأوصت ماليزيا أيضاً بأن . ملرأةاملرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، على حنو ما أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد ا
اجلنـسي،   بتكثيف جهودها من أجل مكافحة االجتار بالبنات والنساء ألغراض االستغالل         ) ب(تقوم بوركينا فاسو    

ناشدت اجملتمع الـدويل أن     ) ج(وأيدت ماليزيا و  . جبملة وسائل منها تنفيذ استراتيجية وطنية ملكافحة هذه املشكلة        
  .  اإلنسانلدولة فيما يتعلق ببناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية يف خمتلف ميادين حقوقيستجيب إجيابياً لطلب ا

ورحبت جيبويت باألولوية اليت توليها بوركينا فاسو للتعليم، والصحة ووضـع املـرأة، وأشـارت إىل                  - ٦٩
 املزيد من اجلهود مـن      وأوصت جيبويت بأن تبذل بوركينا فاسو     . الصعوبات والقيود اليت تواجهها بوركينا فاسو     

  . أجل ضمان األولوية لتقدمي اخلدمات االجتماعية لألطفال

ويف معرض اإلشارة إىل الدور الذي يقوم به اجمللس الدستوري واللجنة االنتخابية الوطنيـة املـستقلة يف      - ٧٠
لتجنب تـضارب   االستفتاءات واالنتخابات، أعربت زامبيا عن أملها يف وضع اختصاصات واضحة هلذه اهليئات             

وأعربـت عـن تقـديرها      . ورحبت زامبيا بإدراج حقوق اإلنسان والتربية الوطنية يف املناهج الدراسية         . املصاحل
 املتعلقة حبقوق الطفل، لكنها طلبت مزيداً من املعلومات عن أنشطة برملان            ٢٠١٥- ٢٠٠٦للسياسة االستراتيجية   

بشؤون املرأة والحظت أن العقبات اليت حتـول دون تنفيـذ           وأشارت زامبيا إىل إنشاء وزارة للنهوض       . األطفال
وناشدت احلكومة . القوانني ذات الصلة وأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ما تزال قائمة    

وناشدت أيـضاً اجملتمـع الـدويل       . أن تعمل على إزالة مجيع هذه العقبات، مبا يف ذلك التصدي ملسألة السحر            



A/HRC/10/80 
Page 14 

  

ية حقوق اإلنسان تقدمي املساعدة التقنية إىل بوركينا فاسو لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق برفع                ومفوض
  .التقارير إىل هيئات املعاهدات

وأشارت نيجرييا إىل إنشاء وزارة تعزيز حقوق اإلنسان وإنشاء جلان معنية حبقوق اإلنسان يف الربملـان                  - ٧١
التقدم احملرز يف جمال مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وإىل اجلهود املتواصلة            وأشارت أيضاً إىل    . الوطين

املبذولة يف جمال التعليم والتوعية حبقوق اإلنسان يف أوساط اجلمهور، مشرية إىل التقدم الكبري احملرز يف جمال إتاحة 
الدويل تقدمي املساعدة التقنية واملالية العاجلة إىل       وناشدت نيجرييا اجمللس واجملتمع     . التعليم االبتدائي للبنت الطفلة   

  . بوركينا فاسو من أجل دعم جهودها والتنفيذ احملتمل لتوصيات عملية االستعراض

وهنأت الربازيل بوركينا فاسو على دعمها للمبادرات اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثـل اآلليـة                 - ٧٢
باجلهود الرامية إىل إنشاء إطار قانوين وطين حلقوق اإلنسان، ال سيما إنشاء ورحبت . األفريقية الستعراض األقران

واستفسرت الربازيل . وزارة تعزيز حقوق اإلنسان، ووزارة النهوض بشؤون املرأة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
ربازيل بأن تقوم بوركينا    وأوصت ال . عن نوايا الدولة فيما يتعلق بالتصدي للممارسات العرفية اليت متيز ضد املرأة           

النظـر يف   ) ب(بالنظر يف تعزيز االستراتيجيات الوطنية ملكافحة عمل األطفال وتعزيز العمل الكرمي، و           ) أ(فاسو  
بإلغاء عقوبة اإلعدام وفقاً لقرار ) ج(وأوصت الربازيل . توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس

أن تواصل بوركينا فاسو جهودها من أجل القضاء التام على تشويه األعـضاء             ) د(؛ و ٦٢/١٤٩اجلمعية العامة   
  . التناسلية لإلناث

وأشارت مجهورية كوريا إىل اجلهود اليت تبذهلا بوركينا فاسو من أجل اعتماد قانون حملي جيسد املقاييس      - ٧٣
لى إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق       وأثنت ع . الدولية، ال سيما الدستور، الذي يضمن حقوق اإلنسان األساسية        

  غري أهنا أشـارت إىل  . اإلنسان، ومكتب أمني املظامل لبوركينا فاسو واللجنة املعنية بتكنولوجيا اإلعالم واحلريات       
وطلبت معلومات عن . ما أعربت عنه هيئات حقوق اإلنسان الدولية من قلق إزاء فعالية هذا القانون واملؤسسات           

ويف معرض الترحيب بالتدابري الوطنية اليت حتظر تشويه األعـضاء          . سيق عمل تلك املؤسسات   التدابري املتخذة لتن  
التناسلية لإلناث، شاطرت مجهورية كوريا جلنةَ القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل خماوفَها فيما                

  .يتعلق بانتشار ممارسة الزواج القسري واملبكر يف البلد

ا إىل أن حاالت مثل وفاة الصحفي نوربريت زونغو تشري إىل عدم وجود حرية التعبري يف وأشارت سلوفيني  - ٧٤
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء االستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني، واملشتبه بارتكاهبم جلرائم             . بوركينا فاسو 

 عن قلقها أيضاً ألن بعـض       وأعربت. واحملتجزين لدى قوة األمن، فأدى ذلك إىل حاالت وفاة وإصابات جبروح          
. أفراد قوات األمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وأن أعماالً شبيهة باإلعدام قد مت اإلبـالغ عنـها      

وختمت سلوفينيا قائلةً إن مناخ اإلفالت من العقاب عن انتهاكات حقوق اإلنسان ال يزال يـثري مـشكلةً وأن                   
وأعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء القيود املفروضة علـى         . تصدي هلذه املشكلة  اإلطار القانوين احلايل غري كاٍف لل     

وأوصت سلوفينيا بأن ختفف    . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨حرية التجمع وتنظيم املظاهرات، وفقاً للقانون الصادر بتاريخ         
ثنت أو.  عراقيلبوركينا فاسو من قيودها احلالية من أجل السماح حبرية التعبري وحرية التجمع بشكل كامل وبدون

 يف املائة من امليزانية الوطنية للتعليم؛ غري أهنا الحظت أوجه التفاوت املوجودة ٢٥على بوركينا فاسو لتخصيصها     
وأوصت . وأعربت سلوفينيا عن بالغ قلقها إزاء عمل األطفال. يف جمال الوصول إىل التعليم بالنسبة للبنات والبنني
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ويف .  بوضع وتنفيذ سياسات وتدابري وقائية ومحائية لفائدة ضحايا عمل األطفال          سلوفينيا بأن تقوم بوركينا فاسو    
وسلطت . ذلك الصدد، شجعت سلوفينيا بوركينا فاسو على حتديد احتياجاهتا من املساعدة التقنية وبناء القدرات       

 التـصدي هلـذه     سلوفينيا الضوء على ظاهرة االجتار بالنساء واألطفال وتساءلت عن اخلطوات املتخذة من أجل            
وأوصت سلوفينيا بأن تنظم بوركينا فاسو محلةً عامة ملكافحة االجتار وأن تتخذ تدابري حلماية الضحايا               . الظاهرة

  . وأن تقدم إليهم املساعدة القانونية والنفسية الالزمة وأن تعيد إدماجهم اجتماعياً

. ا فاسو من أجل محايـة حقـوق الطفـل         وأشارت كوت ديفوار إىل اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا بوركين          - ٧٥
وأشارت إىل اجلهود املبذولة يف جمال تعزيز احلق يف التعليم، وإىل التدابري املتخذة لضمان جمانية التعلـيم للبنـات              

وتساءلت عن  . وشجعت بوركينا فاسو على بذل مزيد من اجلهود يف هذا اجملال          . وجمانية توزيع الكتب الدراسية   
 اختاذها والتدابري اليت اختذهتا من أجل كبح مجاح ظاهرة االجتار باألطفال عرب احلدود وعمـل                التدابري اليت تنوي  

  .األطفال يف غرب أفريقيا

وذكرت أيضاً  . وأشارت بنغالديش إىل إنشاء عدد من الوزارات وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان             - ٧٦
وأوصـت  . اإليـدز /ومكافحة فريوس نقص املناعة البـشري     التقدم احملرز يف جمال التعليم، ووضع املرأة والطفل         

بنغالديش بأن تقوم بوركينا فاسو، بدعم وتعاون من اجملتمع الدويل، مبواصلة مكافحة الفقر، عاملةً على أن تنال                 
م املزايا مجيع املواطنني يف مجيع األقاليم؛ وأن تواصل إحراز التقدم يف احلملة الرامية إىل حتقيـق مشوليـة التعلـي                   

األساسي، مبا يف ذلك عرب التعليم غري الرمسي؛ وأن تواصل حتسني نظام الرعاية الصحية ومكافحة األمراض الفتاكة 
  . اإليدز/مثل فريوس نقص املناعة البشري

وهنأت غانا بوركينا فاسو على إنشاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي، واجمللس األعلى لالتصال واللجنة               - ٧٧
اإلنسان، وعلى الزيادة األخرية اليت حصلت يف جمال الوصول إىل التعليم وإنشاء وزارة للنـهوض               الوطنية حلقوق   

وأشارت أيضاً إىل أن هيئة مستقلة قد أنشئت لرفض تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء علـى أشـكال                 . بشؤون املرأة 
، بتعزيز قدرهتا البشرية واملؤسسية وأوصت بأن تقوم بوركينا فاسو، مبساعدة من اجملتمع الدويل. التمييز ضد املرأة 

يف جمال التعليم والصحة، وبزيادة أنشطتها الرامية إىل دمج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية الرمسية وزيادة 
  .قدرة السلطات الوطنية على تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان

يات اإلقليمية واألقاليميـة املعنيـة حبقـوق    وأشارت غابون إىل أن بوركينا فاسو تعاونت دائماً مع اآلل       - ٧٨
  أن تقدم بانتظام تقاريرها إىل هيئات املعاهـدات؛ وأوصـت          ) أ(وشجعت غابون بوركينا فاسو على      . اإلنسان

بأن يقدم اجملتمع الدويل الدعم التقين إىل بوركينا فاسو، حىت تنفذ ما تطمح إليه يف جمال تعزيز ومحاية حقوق ) ب(
 باستعداد الدولة لبذل املزيد يف جمال حقوق املرأة، ال سيما فيما يتعلق بالبنـات، وتعلـيمهن                 ورحبت. اإلنسان

ورحبت أيضاً بإنشاء وزارة لتعزيز حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان؛             . وحظر الزواج القسري  
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق    بأن تصدق بوركينا فاسو على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق با         ) ج(وأوصت  

  .املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

وأوصت بأن  . ورحبت بوروندي بوجود وزارة لتعزيز حقوق اإلنسان وباللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            - ٧٩
الذين انقطعوا   من جهود جبارة من أجل ضمان تعليم البنات وإعادة تعليم األطفال             تواصل الدولة ما بذلته فعالً    
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وطلبت إىل بوركينا فاسو    . عن الدراسة أو الذين مل يلتحقوا بالدراسة قط، مستعينة يف ذلك بدعم األمم املتحدة             
أن تطلب املساعدة إىل اجملتمع الدويل بطريقة فعالة، من أجل التصدي للتحديات املادية والتقنية واملالية اليت تشكل 

  .وق اإلنسانالعقبة الرئيسية يف وجه تعزيز حق

وأشارت التفيا مع التقدير إىل احترام احلكومة حلرية الدين ولتدابريها السياساتية الرامية إىل تعزيـز دور        - ٨٠
ويف ضوء تعاون بوركينا فاسو مع اإلجراءات اخلاصة، أوصت التفيا بـأن            . املرأة يف التنمية ويف القطاع الزراعي     

   .إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس تنظر بوركينا فاسو يف توجيه دعوة دائمة 

وشـجعت الكـامريون    . ورحبت الكامريون بإنشاء عدد من املؤسسات ووزارة تعزيز حقوق اإلنسان            - ٨١ 
 عمـل خمتلـف   وأن تضمن  تقدميها إىل هيئات املعاهدات؛      اليت ينبغي  مجيع التقارير    أن تكمل بوركينا فاسو على     

 عمل اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان؛ وأن تواصل التوعيـة يف أوسـاط              تعززوأن  أنشئت؛   اهلياكل اليت   
 التعاون اإلقليمي   وأن تطور بشأن محاية وتعزيز حقوق كبار السن، ال سيما النساء املسنات؛            اجلماعات التقليدية   

   . سياسة مناسبة يف جمال اهلجرةوأن تضعباألطفال؛  ملواجهة االجتار 

 كندا أن بوركينا فاسو مرجع يف غرب أفريقيا فيما يتعلق باالستقرار، والتنميـة االقتـصادية                والحظت   - ٨٢ 
وأشارت كندا إىل ما أعربت عنه منظمات غري حكومية من قلق إزاء سوء ظروف االحتجاز يف . واإلدارة الرشيدة 
بشأن قضايا إساءة املعاملة من     بأن تكثف احلكومة حوارها مع اجملتمع الدويل        ) أ(وأوصت كندا   . مراكز السجون  
بأن تدعو بوركينا فاسـو  ) ب(وأوصت أيضاً .  إىل جلنة مناهضة التعذيب   اليت ينبغي رفعها  خالل تقدمي تقاريرها     
وأشارت كندا إىل القلق اليت أعربت عنه عدة . املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل القيام بزيارة رمسية إىل البلد 
عبـور بالنـسبة    مصدر ووجهة و  بوركينا فاسو بلد    أن   سيما منظمة العمل الدولية، مشرية إىل        جهات فاعلة، ال   
  وأقرت باجلهود املبذولة من أجل مكافحة هذه اآلفة، ال سيما اعتماد خطة عملها الوطنيـة               . لألطفال املُتجر هبم   

 فرداً فقط ١٨ العمل الدولية ومفادها أن ةظموبالنظر إىل املعلومات اليت قدمتها جلنة اخلرباء التابعة ملن       . ٢٠٠٧  يف  
بأن تكثف احلكومة جهودها من أجل تنفيذ خطة ) ج(، أوصت كندا ٢٠٠٣هم الذين أدينوا هبذه اجلرمية منذ عام  
وهنـأت  . العمل الوطنية ملكافحة االجتار، ال سيما من خالل تقدمي املسؤولني إىل العدالة وإدانتهم بشكل منتظم               
وزارة تعزيز   حقوق اإلنسان وعلى إنشاء يف جمالا فاسو على تشجيع لغة ال متيز بني الرجال والنساء كندا بوركين 

   .اجلنسني حقاً بأن تواصل بوركينا فاسو جهودها حىت جتسد هذه اللغة املساواة بني ) د(وأوصت . حقوق اإلنسان

من أجل االمتثال اللتزاماهتا حبقوق اإلنـسان  ورحبت السنغال باجلهود اجلبارة اليت بذلتها بوركينا فاسو      - ٨٣ 
وشجعت السنغال بوركينا فاسو على . وأعربت عن قلقها فيما خيص احترام اآلجال اليت حددهتا هيئات املعاهدات 
االستمرار يف ضمان إعمال احلق يف الصحة والتعليم، وبذل جهودها من أجل حتسني الوسائل املوضـوعة رهـن               
وطلبت السنغال إىل بوركينا فاسو معلومات عن ممارساهتا اجليدة، ال سيما التدابري املتخذة . ئيإشارة اجلهاز القضا 
   .لضمان التعزيز الفعلي للمرأة وبناء قدرات اجملتمع املدين 

وشجعت اجملتمع الدويل على دعم مبادرات . ورحبت مايل بالتقدم احملرز يف جمال التعليم والصحة والعدالة   - ٨٤ 
وناشدت اجملتمع الدويل مساعدة بوركينا فاسـو       .  من أجل حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية للسكان       الدولة 
   .على تعزيز قدراهتا يف جمال حقوق اإلنسان 
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ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية باجلهود اليت تبذهلا بوركينا فاسو من أجل تعزيز التثقيف يف جمال                  - ٨٥ 
وأشارت إىل اعتماد خطة عمل وطنية لبقاء الطفل ومحايتـه      . يذ الصكوك اليت صدقت عليها    حقوق اإلنسان وتنف   
وشجعت بوركينا فاسو   . ومنائه، واخلطة الوطنية لتعزيز املرأة والسياسات الرامية إىل حتسني حياة الفئات احملرومة            
بيد أهنا ظلت قلقة إزاء مسألة عمـل        . على مواصلة التدابري الرامية إىل مكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث          
األطفال، واالجتار باألطفال واملمارسات اليت تنتهك حقوق األطفال، وشددت على أن العنف ضد املرأة ينبغي أن  
   .حيظى باهتمام خاص وطلبت مزيداً من املعلومات بشأن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد 

املشاريع الرائدة اليت نفذهتا بوركينا فاسو يف جمال أنـشطة اإلعـالم            ورحبت اجلمهورية العربية السورية ب      -  ٨٦ 
وأوصت بأن تواصل بوركينـا فاسـو   . والتوعية من أجل استئناس اجلمهور العام بآلية االستعراض الدوري الشامل        
   .التنمية  جمال جهودها من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وفقاً لاللتزامات اليت تعهدت هبا والحتياجات اجملتمع يف 

   وشجعت احلكومـة علـى      ١٩٨٨ورحبت أستراليا بعدم تنفيذ بوركينا فاسو لعقوبة اإلعدام منذ عام              - ٨٧ 
ورحبت بإنشاء وزارة للنهوض بشؤون املـرأة       . اختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القانون        ) أ(
شجعت احلكومة على مواصلة جهودها ) ب(اء التناسلية لإلناث، ووباجلهود الرامية إىل القضاء على تشويه األعض 
وأشارت إىل ما أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من قلق إزاء االجتـار بالنـساء                  . يف هذا الصدد   
ـ       ) ج(وأوصت أستراليا   . والبنات ألغراض االستغالل اجلنسي     ة بأن تنفذ بوركينا فاسو استراتيجية وطنية ملكافح
   .املشكلةهذه  

   وأشارت جنوب أفريقيا إىل اجلهود اجلبارة اليت بذلت من أجل تعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة،                    - ٨٨ 
ال سيما عرب وزارة النهوض بشؤون املرأة، وأثنت على احلكومة اليت جعلت من باب األولوية تثقيف اجلمهور العام 

 يف الفرع السابع من التقريـر       املُبينة اجمللس الدعم الالزم يف اجملاالت       وأوصت بأن يقدم  . يف جمال حقوق اإلنسان    
   . الوطين من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بشكل فعال 

   :ورداً على اجملموعة الثانية من املتدخلني، قدمت الوزيرة الردود التالية   - ٨٩ 

ة، وتدابري مكافحة الفساد، ُعني مراقب عـام ومراقبـون،          فيما يتعلق باهليئة العليا للرقابة التابعة للدول      ف   - ٩٠ 
وبالتايل ميكن  . ٢٠٠٨ديسمرب  /وقالت إن خطة عمل قيد اإلجناز ستعتمد يف كانون األول         . وأدوا القسم  ودربوا  

   . ٢٠٠٩التقارير يف عام  توقع نشر 

 يف األطفـال قـد ُعينـوا         بقضايا اً قاضياً مكلف  ١٩وفيما يتعلق بقضاء األحداث أوضحت الوزيرة أن           - ٩١ 
   . ا والية قضائية خاصة باألطفالهب اليت ال توجد القضاءات 

تعزيز شؤون املرأة، أشارت إىل أنه جيري حالياً استعراض منتصف املـدة            لوفيما يتعلق بالسياسة الوطنية        - ٩٢ 
   . املرأة شؤون من أجل تعزيز٢٠١٠- ٢٠٠٦خلطة العمل  

الدنيا  األسرة، ينص على أن السن وج املبكر، قالت إن قانون األحوال الشخصية    وفيما خيص مسألة الزوا      - ٩٣ 
يتطلب  وقالت إن الزواج قبل هذه السن .  سنة٢٠ سنة وحيددها بالنسبة للذكور يف ١٧للزواج بالنسبة للبنت هو 
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شارك  ن استراتيجيات وأضافت أن مشروعاً ملكافحة زواج األطفال سينطلق قريباً ويتضم      .  من األبوين  اً خاص اًإذن
   . فيها الزعماء التقليديون

املشتركة  وأخربت الوزيرة أن تنسيق العمل احلكومي يف جمال قانون حقوق اإلنسان الدويل من اختصاص اللجنة                   -٩٤ 
ان وجلنة حلقوق اإلنس وأكدت من جديد استقاللية اللجنة الوطنية . بني الوزارات حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

   .ذه اجلهاتالتقنية هل وقالت إن الوزارة تقدم املساعدة . الشؤون العامة واملؤسسية وشؤون حقوق اإلنسان

 شخص من   ٥٠ ٠٠٠ويف جمال احلق يف السكن، أشارت إىل أن دعم اجملتمع الدويل سيمكن من استفادة                  - ٩٥ 
   .  مسكن١٠ ٠٠٠ بناءاملبادرة احلكومية الرامية إىل  

، شارك مشاركة إجيابية يف تنفيذ الـربامج املعـدة          ١٩٩٧وأوردت أن برملان األطفال الذي أُنشئ عام           - ٩٦ 
   . طفل حمروم١ ٠٠٠وقالت إن هذا الربملان نادى بصفة خاصة من أجل رعاية ما ال يقل عن . لألطفال 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٦للتنمية الصحية وفيما يتعلق بوصول األطفال إىل الرعاية الصحية، قالت إن اخلطة الوطنية    - ٩٧ 
   . ه املسألة يف احلسبانتأخذ هذ 

  أو التوصيات/ االستنتاجات و–ثانياً 
درست بوركينا فاسو التوصيات اليت قدمت يف أثناء احلوار التفاعلي وحتظى التوصيات الواردة أدناه                 - ٩٨ 

   :بوركينا فاسو بتأييد 

  ؛)اجلزائر( ملكافحة التمييز يف التعليم ١٩٦٠االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو لعام    - ١ 

   الفـساد واملعاقبـة     من أجـل منـع    مواصلة تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة ملكافحة الفساد          - ٢
  ؛)فرنسا(عليه 

، والتـصديق علـى     )لكـسمربغ (العمل على التطبيق الفعلي التفاقية مناهضة التعـذيب           - ٣
وإنشاء آلية ) كسيك، بنن، الدامنرك، لكسمربغهولندا، امل(االختياري امللحق هبا  الربوتوكول 
  ؛)الدامنرك بنن، (وقائية وطنية 

العمل على أن يكون النظام األساسي للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مطابقاً ملبـادئ بـاريس،         - ٤
؛ والنظر  )لكسمربغ(اللجنة بالكامل، على حنو ما أوصت به جلنة حقوق الطفل            وضمان عمل   

  ،  الوطنية ؛ وضمان استقاللية اللجنة   )هولندا(الوطنية حلقوق اإلنسان     جنة  يف هيكل وعمل الل   
  ؛)هولندا، بلجيكا(، وفقاً ملبادئ باريس )بنن(  ال سيما يف تكييف اختصاصاهتا ومتويلها 

، واختاذ مزيد من اخلطوات لتقدمي التقـارير        )غابون(دات بانتظام   ـر إىل هيئات املعاه   ـتقدمي التقاري   -٥
  ؛)اململكة املتحدة(إىل هيئات املعاهدات وتنفيذ التوصيات يف الوقت املناسب   الدورية
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 مع اجملتمع الدويل بشأن مسألة إساءة املعاملة من خالل تقدمي التقارير إىل جلنة              احلوارتكثيف    - ٦
  ؛)كندا(التعذيب يف وقتها  مناهضة 

  ؛)فرنسا(وي اإلعاقة  ممكن من أجل وضع حد للتمييز ضد األشخاص ذتدبرياختاذ كل   - ٧

زيـادة  و؛  )كندا( بني اجلنسني حقاً     مواصلة اجلهود حىت جتسد لغة حقوق اإلنسان املساواةَ         - ٨
؛ )الـسويد (تعزيز احترام حقوق املرأة وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني            اجلهود الرامية إىل    

قية القضاء على مجيع على التمييز ضد املرأة وتطبيق اتفا مضاعفة اجلهود الرامية إىل القضاء      و
وضمان الوصول الكامل للمرأة الريفية إىل       ؛  )املكسيك(أشكال التمييز ضد املرأة بالكامل      

والسكن على حنو ما أوصت  التعليم، والرعاية الصحية والقروض، وكذا إىل ملكية األراضي     
املناطق الريفية  يف   ؛ وتعزيز جهود التوعية     )لكسمربغ(به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        

  ؛)اململكة املتحدة(حيث تضر بعض التقاليد الثقافية حبقوق املرأة 

ها يف القانون ئ اختياري من حيث القانون لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغا       وقفالنظر يف سن      - ٩
؛ )فرنـسا (؛ واعتماد قانون يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف هناية املطـاف    )إيطاليا(  الوطين  

  ؛)اململكة املتحدة(من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف  نظر يف اختاذ خطوات وال

، وحتسني مرافق االحتجـاز     )الدامنرك(اختاذ مجيع اخلطوات من أجل حتسني ظروف السجناء           - ١٠
العامة لالحتجاز، أيضاً عن طريق منح موظفي إنفاذ القوانني تدريباً يف جمال حقوق  والظروف 

  ؛)إيطاليا(ن اإلنسا

تبادل أفضل املمارسات مع البلدان األخرى فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث               - ١١
اجلهود من أجل مواصلة إحراز التقدم املثايل فيما يتعلق باإللغـاء الفعلـي           ، وبذل   )هولندا(

 هذه الظاهرة ومواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على) ربغملكس(  لتشويه األعضاء اجلنسية    
  ؛)أستراليا هولندا، ألبانيا، الربازيل، (بالكامل 

  ؛)اجلزائر(مواصلة مبادرهتا من أجل مكافحة وإهناء ممارسة ختان اإلناث   - ١٢

) ماليزيا(تكثيف اجلهود من أجل مكافحة االجتار بالبنات والنساء ألغراض االستغالل اجلنسي   - ١٣
؛ وتكثيف اجلهود من    )ماليزيا، أستراليا ( هذه املشكلة    استراتيجية وطنية ملكافحة   عرب تنفيذ   

الوطنية ملكافحة االجتار، ال سيما من خالل تقدمي املسؤولني إىل العدالة  أجل تنفيذ خطة العمل 
  ؛)كندا(شكل منتظم بوإدانتهم 

قانونية تنظيم محلة عامة ملكافحة االجتار واختاذ التدابري حلماية الضحايا وإعطائهم املساعدة ال             - ١٤
االجتماعية الالزمة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، وحتديد االحتياجات من املساعدة           والنفسية  

  ؛)سلوفينيا(للمجتمع الدويل  التقنية وبناء القدرات 

التنفيذ الفعلي للصكوك الفعلية اليت صدقت عليها واليت تركز على محاية الطفل وحقـوق                - ١٥
زيد من اجلهود من أجل ضمان األولوية للخدمات االجتماعيـة          ؛ وبذل امل  )إيطاليا(  األطفال  
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واختاذ التدابري املالئمة حلماية األطفال األشد تـضرراً، ال سـيما           ) جيبويت(  املقدمة لألطفال   
واألطفال الريفيون، وضمان احلماية الفعلية لألطفال من االعتداء         البنات واألطفال املعاقون    

  ؛)لكسمربغ(واالستغالل، واالجتار وعمل األطفال  اجلنسي، ومجيع أشكال العنف 

النظر يف تعزيز االستراتيجيات الوطنية ملكافحة عمل األطفـال وتعزيـز العمـل الكـرمي                 - ١٦
  ؛)سلوفينيا(وتنفيذ سياسات وتدابري وقائية ومحائية لضحايا عمل األطفال  ؛ ووضع )الربازيل(

   ؛ )اململكة املتحدة(عمل األطفال حبقهم يف التعليم اختاذ مجيع التدابري الالزمة حىت ال يضر   - ١٧

، وبذل املزيد من اجلهود يف جمال احلق يف التعليم        )والغأن(مواصلة تعزيز السياسات التعليمية       - ١٨
والقيام، مبساعدة من اجملتمع الدويل، بتعزيز قدرهتا البشرية واملؤسـسية يف           ) كوت ديفوار (  

  ؛)غانا(والصحة  جمال التعليم 

 أجل ضمان تسجيل البنات يف املدارس وإعادة تسجيل األطفال الـذين            منمواصلة جهودها     - ١٩
بدعم األمم املتحـدة  مستعينة يف ذلك  الدراسة أو الذين مل يلتحقوا باملدرسة قط،         انقطعوا عن   

ا يف يف احلملة الرامية إىل حتقيق مشولية التعليم األساسي، مب       ، ومواصلة إحراز التقدم     )بوروندي(
   ؛ )بنغالديش (هالدويل وتعاوٍن مع ذلك عرب التعليم غري الرمسي، بدعم من اجملتمع 

 نظام محاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقـاب          تعزيزتكثيف اجلهود الرامية إىل       - ٢٠
ومواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل حتسني وصول اجلمهـور إىل نظـام العدالـة               ،  )السويد(
جبملة وسائل منها تقـدمي الوسـائل       ) السويد، هولندا (القضاء   وضمان استقاللية   ) اهولند(

  ؛)هولندا(يف تقرير االستعراض املقبل  عن نتائج هذه التدابري واإلبالغ الكافية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وفقاً ملا تعهدت به مـن التزامـات                  - ٢١
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(ائية للمجتمع اإلمن ولالحتياجات 

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بشكل فعال والسعي إىل احلصول على دعم اجمللس يف اجملاالت   - ٢٢
، وتكثيف التعاون مع مفوضـية  )جنوب أفريقيا (الفرع السابع من تقريرها الوطين        يف   املُبينة

ل تعزيز قدرهتا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، حلقوق اإلنسان من أج األمم املتحدة السامية 
، وحتسني قدرهتا على تعزيز حقـوق       )ألبانيا(التقرير الوطين     من   ١٠٨املشار إليها يف الفقرة     

من التقرير الوطين، بتقدمي مفوضية حقـوق         ١٠٨اإلنسان يف اجملاالت املذكورة يف الفقرة       
اجلهود الرامية إىل حتقيق التزاماهتا      ، وزيادة   )موريشيوس(اإلنسان للمساعدة التقنية املالئمة     

واجلهل، وتعزيز احلقـوق     املبينة يف التقرير الوطين، ال سيما فيما يتعلق حبملة مكافحة الفقر            
  ؛)فييت نام(املشروعة لفئات اجتماعية معينة يف البلد 

افية لتدعيم التطورات   مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق          - ٢٣
؛ وحتسني احلالة االجتماعية االقتصادية بدعم من اجملتمـع الـدويل       )كوبا(فعالً   اليت حصلت   

اجملتمع الدويل، مواصلة مكافحة الفقر، مع ضمان استفادة مجيع          ؛ وبدعم وتعاون من     )مايل(
ة األوبئة الفتاكـة،    حتسني نظام الرعاية الصحية ومكافح     املواطنني يف مجيع املناطق؛ ومواصلة      
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؛ ومكافحة الفقر والعمل على إعمـال       )بنغالديش(  اإليدز  /مثل فريوس نقص املناعة البشري    
  ؛)موريشيوس(الدويل  احلق يف التعليم بالنسبة للجميع، بدعم من اجملتمع 

القيام، مبساعدة من اجملتمع الدويل، بالوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 - ٢٤
قدرهتا على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، بدعم من اجملتمع الدويل، يف جمال      ؛ وحتسني   )شيلي(

التقنية يف جمال حقوق اإلنسان، على حنو ما طلبته بوركينـا            بناء القدرات وتقدمي املساعدة     
  ؛)ماليزيا(فاسو 

 اجملتمـع الـدويل   مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل تقـدمي       - ٢٥
؛ وتنفيذ ما تطمح إليه يف      )باكستان(اإلنسان لكل املساعدة التقنية املمكنة       ومفوضية حقوق   

؛ ومواصلة اجلهود )غابون(اإلنسان بدعم تقين من اجملتمع الدويل  وق ـجمال تعزيز ومحاية حق
 الدويل، بالتصدي   يف البلد والقيام، بدعم من اجملتمع      الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان       

التحديات، ال سيما شدة الفقر واألمية،       ؛ ومواجهة   )تشاد(للتحديات الكربى اليت تواجهها     
مبساعدة تقنية ومالية من اجملتمع      ؛ والتغلب،   )الصني(مبساعدة تقنية ومالية من اجملتمع الدويل       

الـصحة والعمـل    و الدويل، على القيود والتحديات القائمة ال سيما فيما جمال التعلـيم،            
  ؛)اجلزائر(

مواصلة جهودها اإلجيابية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بدعم من البلدان   - ٢٦
 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل لفائدة املساعدة         ٠,٧التزامها بتخصيص نسبة     املتقدمة عرب   

   ؛ )كوبا(اإلمنائية الرمسية 

ة الرامية إىل إدراج التثقيف يف جمـال حقـوق          ـالدويل، زيادة األنشط  مبساعدة من اجملتمع      - ٢٧
الدراسية الرمسية وتعزيز قدرة السلطات الوطنية على تعزيز التمتع حبقوق  اإلنسان يف املناهج 

   ).غانا(اإلنسان 

، )د(و) ب(٤٤، و)د(و) ج(و) ب(، و)أ(٣٨، و)ب(٣٥  يف الفقرةأما التوصيات الواردة يف التقرير   - ٩٩ 
، )أ(٧٨، و )ب(٨٢، و ٨٠، و )ج(٧٨، و )أ(٧٤، و )ج(و) ب(٧٢و،  )أ(٦٨، و )ب(، و )أ(٥٨و ،  )ج(٤٩و

   .بتأييد بوركينا فاسو أعاله فلم حتظ 

، )ب(و) أ(٥٨، و )ب(٣٨، و )ب(٣٥بالتوصيات الواردة يف الفقـرات      علماً  وحتيط بوركينا فاسو      - ١٠٠ 
   :وتقدم التعليقات التالية) أ(٧٤و ، )أ(٦٨و

. فيما يتعلق حبرية الصحافة) أ(٧٤و) ب(٣٨ بوركينا فاسو علماً بالتوصيات الواردة يف الفقرتني حتيط
 ههاتني التوصيتني ال أساس هلما، مبا أن ما أعرب عنه من قلق يف هاتني التوصيتني قد مت تناول وترى أن 

ينا فاسـو أيـضاً أن      وترى بورك . التقرير الوطين لبوركينا فاسو ويف التدخالت      على نطاق واسع يف     
ال أساس هلما، ألن إطاراً تشريعياً يعاقب على العنف ) أ(٦٨و ) ب(٣٥التوصيتني الواردتني يف الفقرة 

، تعتقد بوركينا فاسو أهنا قد روعيت مبا )أ(٥٨بالتوصية  وفيما يتعلق . بق فعالً وطُئضد املرأة قد أُنش
أما فيمـا يتعلـق     . يف أثناء احلوار التفاعلي     قُدمتليت  البيانات والردود ا  يف  التقرير الوطين، و  يكفي يف   
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ت ئ، الـيت أُنـش   "لرقابة الدولة  اهليئة العليا   "، فتجدر اإلشارة إىل أن      )ب(٥٨بالتوصية الواردة يف الفقرة     
دعمها يف هذا الكفاح     وتدعو بوركينا فاسو بلجيكا إىل      . مؤخراً، ُتجسد عزم الدولة على مكافحة الفساد      

   . الحقاًتائجوتقييم الن

وسـتدرج ردود   . وستبحث بوركينا فاسو التوصية التالية، على أن تقدم ردودها يف الوقت املناسب             - ١٠١ 
   :بوركينا فاسو يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده اجمللس يف دورته العاشرة 

   ).ياألبان(إلغاء عقوبة اإلعدام من خالل سن قانون خيفف مجيع أحكام اإلعدام اليت صدرت 

املقدمة هلا  ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة         /وجتسد مجيع االستنتاجات و     - ١٠٢ 
   .أو الدولة موضوع االستعراض وال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل/و 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
 La délégation du Burkina Faso était dirigée par S.E. Madame Salamata SAWADOGO, Ministre 
de la promotion des droits humains et composée de quinze membres:  

S.E. M. Prosper VOKOUMA, Ambassadeur, Représentant Permanent du Burkina Faso à Genève; 

M. Marc SOMDA, Conseiller Technique du Ministre de la Promotion des Droits Humains; 

Mme Myriam KONSIMBO/POUSSI, Directrice générale de Promotion et de la Vulgarisation des 
Droits Humains; 

M. Fortuné Gaétan ZONGO, Directeur Général de la Protection et de Vulgarisation des Droits 
Humains; 

Mme Sabine BAKYONO/KANZIE, Deuxième Conseiller à la Mission Permanente du Burkina 
Faso à Genève; 

Mme Clarisse MERINDOL/OUOBA, Conseiller Juridique à la Mission Permanente du Burkina 
Faso à Genève; 

M. François de Salle BADO, Président de la Commission Nationale des Droits Humains; 

M. Boukaré LINKONE, Ministère de la Promotion des Droits Humains; 

M. Tuansi Bruno LOYA, Ministère de la Santé; 

Mme Florentine KIMA, Ministère de la Justice; 

Mme Emma KINDA, Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation; 

M. K. Célestine SAWADOGO, Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale; 

Mme Harguietta CONGO, Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale; 

Mme Hélène OUEDRAOGO/TP, Ministère de la Promotion de la Femme. 
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