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   للفقرةجز أعّدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًمو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ج(١٥

 *بوركينا فاسو

 املقدمة من سبعة من أصحاب املصلحة إىل عملية االسـتعراض الـدوري             )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
ـّن التقرير أية آراء أو      .  اعتمدها جملس حقوق اإلنسان    وهو يتـبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . الشامل وال يتضم

. وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمـّددة   
ستطاع مل جير تغيري    وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر امل               

واالفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمّددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومـات   . النصوص األصلية 
ـُتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملـة الـيت             . ذات صلة هبذه املسائل بعينها     وت

وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومـات              . واردةتتضمن مجيع املعلومات ال   
  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت بعد 
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   املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  نطاق االلتزامات الدولية-ألف 

دولة بوركينا فاسو   ) حركة حقوق اإلنسان والشعوب   (كينا فاسو حلقوق اإلنسان والشعوب      أوصت حركة بور    -١
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يهـدف إىل إلغـاء                 ب

  .)٢(عقوبة اإلعدام

  ا اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكله-باء 

حتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب والرابطة املسيحية للقضاء على التعذيب أن على مـدى  الحظ اال   -٢
وكانت العوامل الرئيسية املسامهة . السنوات القليلة املاضية، حققت بوركينا فاسو تقدماً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

يز حقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان           يف ذلك هي إنشاء مؤسسات تابعة للدولة مثل وزارة تعز         
  .)٣(ملنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها  دوماًواملتزايدةواملشاركة الفعالة 

وأشارت حركة حقوق اإلنسان والشعوب إىل اجمللس الدستوري، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، ومكتـب               -٣
يف بوركينا فاسو، واجمللس األعلى لالتصاالت، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة تكنولوجيـا املعلومـات               الوسيط  

وعموماً، فإن هذه املؤسسات هي أشبه بظاهرة موضة أكثر من كوهنا إرادة صرحية             . واحلريات، واهليئة العليا لرقابة الدولة    
 بوركينا فاسو وجلنة تكنولوجيا املعلومات واحلريات، ال ميكن للمواطنني          وباستثناء وسيط . يف الدميقراطية واحلكم الرشيد   

وجيدر باملالحظة أيضاً   . كذلك ال ميكن هلذه املؤسسات أن تنظر يف حاالت مببادرة منها          . أن يلجأوا إىل مؤسسات أخرى    
إذ إن اجلزء األعظم من االعتمادات      الل مايل،    ملبادئ باريس، ال تتمتع بأي استق      أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، خالفاً     

، ) من مرسوم اإلنـشاء    ٢٠املادة  (الالزمة للجنة لكي تنجز مهمتها تأيت من ميزانية الوزارة املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان              
  . )٤(وهو ما يضعها حتت سلطة السلطة التنفيذية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
  آليات حقوق اإلنسان التعاون مع -ألف 

أعربت منظمة الفرنسيسكان الدولية عن أسفها ألن جمموعة التوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة، وهيئات              -٤
ويف املقابل، فإن التوصيات ذات . املعاهدات وغري ذلك من التقارير املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان مل ُتنشر على نطاق واسع         

مة ملوظفي اإلدارة، واملسؤولني السياسيني، والربملانيني ومنظمات اجملتمع املدين املعنية بالدفاع           الصلة اليت تشكل أدوات قيّ    
 حركة حقوق اإلنسان والشعوب دولة بوركينا فاسو بتقدمي التقارير وأوصت. )٥(عن حقوق اإلنسان ما زالت غري معروفة

  .)٦(الدورية املتأخرة إىل هيئات اإلشراف على املعاهدات
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   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-ء با

   املساواة وعدم التمييز-١

إلدراك اجلماعي لسكان بوركينا، اباحلقوق اجلنسية، تظل املرأة يف اإلميان الراسخ واملتعلقة وفقاً ملنظمة املبادرة   - ٥
 فقط، بدأ وضـع  ١٩٨٩باراً من عام    واعت. للرجل وله كامل السيطرة عليها    " ملكاً"أياً كان عمرها أو قوهتا أو ثروهتا        

املرأة حيظى باهتمام وأُجريت إصالحات عميقة هبدف حتسني وضعها ووضع الفتاة الصغرية يف إطار املساواة بني الرجل              
ـ               دم االعتـراف   ـواملرأة يف املرتل، وتعليم الفتيات، وحقوق املرياث، وحرية اختيار الزوج ومنع الزواج القسري وع

  .)٧(بالزواج العريف

   حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه-٢

 منه على عقوبة    ٩أكدت حركة حقوق اإلنسان والشعوب أن القانون اجلنائي يف بوركينا ال يزال ينص يف املادة                  -٦
م الواقع،  ومع ذلك، فإن بوركينا بلد ألغى عقوبة اإلعدام حبك        . اإلعدام، وهو ما يشكل انتهاكاً للحق األساسي يف احلياة        

وحث كل من االحتاد الدويل     . )٨( بالتصويت لصاحل وقف اختياري لعقوبة اإلعدام ملدة مخس سنوات         ٢٠٠٧بل وقام يف    
املسيحي والرابطة املسيحية الدولة البوركينية على أن تقرر إلغاء عقوبة اإلعدام بالتخفيف من أحكام عقوبة اإلعدام الـيت                  

  . )٩(بة اإلعدام يف مجيع احلاالتصدرت بالفعل، وسن قانون يلغي عقو

وأشارت حركة حقوق اإلنسان والشعوب إىل أن احلق يف احلياة مهدد من جانب الدولة ومن جهات خاصـة                    -٧
ومبعزل عن حاالت تنفيذ عقوبة اإلعدام الذي تقوم به قوات األمن، أدت حاالت سوء تصرف غري مستترة                 . على السواء 

وحاالت سوء التصرف هذه اليت . لشرطة إىل وفاة أشخاص، يف عدة مواقع يف أحناء البلديف كثري من األحيان، من جانب ا
وعالوة على ذلك، فإن هذا احلق جيري انتهاكـه ألن هنـاك            . أدت إىل وفاة سبعة أشخاص ظلت حىت اآلن بال عقاب         

  .)١٠(مواطنني، يقومون بناء على أزمة الثقة مع العدالة بقتل جمرمني مفترضني بعد توقيفهم

وأضافت حركة حقوق اإلنسان والشعوب أنه يف كثري من األحيان جيري، يف إطار حفـظ األمـن، ضـرب                     -٨
أما احلرية البدنية فهي منتهكة . وأن عمليات الضرب هذه مثبتة يف إطار إجراءات التحقيق .  بعد توقيفهم   بالعصا املتظاهرين

وهكذا حيتجز مواطنون يف مراكـز توقيـف        .  متارس بشكل دائم   بسبب عمليات االحتجاز التعسفية أو غري القانونية اليت       
، وهو بدعـة    "أمر باالحتجاز رهن التحقيق   "ات بسبب فعل ال سند قانوين له ويسمى هذا النوع من االحتجاز             يوإصالح

يومني إىل ستة   اختلقها أعضاء النيابة العامة، وبناء على هذا اإلجراء غري القانوين، جيري احتجاز مواطنني لفترات متتد من                 
وتبني مجيـع   . ويعد عدم احترام الفترات القانونية لالحتجاز التحفظي شكالً آخر من أشكال انتهاك احلرية البدنية             . أشهر

يف خمافر الشرطة ومراكز قوات الدرك ومراكز االحتجاز واإلصـالحيات الـيت تتـسم              هذه احلاالت أوضاع االحتجاز     
وية وكارثية تصل   ان عواقب مأس  اختالط احملتجزين، ويسفر كل ذلك ع     التغذية و بوضوح بانعدام الظروف الصحية وسوء      

  .)١١(إىل حد املوت

وأشار االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية مع القلق أن املعاملة القاسية أو الالإنسانية واملهينة والتعذيب ما                  -٩
وذلك على سبيل املثال باستخدام السجن ومركز اإلصالح يف زاال حيدثان على حنو متواتر يف مراكز االحتجاز والسجون، 

كذلك قـدم   . )١٢( والسجن الواقع يف مقاطعة أوراغويي على احلدود الشرقية        (MACO) املعروف باسم ماكو     واغادوغو
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سـجناً  االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية معلومات مفادها أن بوركينا فاسو تدير يف الوقت احلاضر ثالثة عـشر     
ويتمثل أحد أسباب االكتظاظ يف السجون إىل عدم فصل املساجني املُدانني           . ومركز إصالح ُيرثى للظروف املعيشية فيها     

 يف املائة من املساجني يف سجن ماكو هم من املتهمني الذين أعيدوا إىل الـسجن يف انتظـار                   ٤٨وحنو  . عن غري املدانني  
م قانوين ينص على تعويض احملتجزين عن األضرار عندما ترفض قضاياهم فيما            وعالوة على ذلك، ال يوجد حك     . احملاكمة

  .وينقسم سجن ماكو إىل أربعة أجنحة، جناح للرجال، وجناح للنساء، وجناح للقّصر ووحدة التعليم. بعد

 ٦٠٠ب ددة  وكما أبرز االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية، فإن اإلمدادات من األغذية يف سجن ماكو حم                -١٠
كذلك أبلغ االحتاد الدويل املسيحي والرابطة  املسيحية بـأن الـنقص            .  نزيل ١ ٣٠٠كيلوجرام يومياً تقدم إىل أكثر من       

الكبري يف النظافة املصحوب بالتغذية الرديئة وغري الكافية يشكالن األسباب الرئيسية لسوء األوضاع الصحية للمساجني؛               
كما أن الرعاية الصحية غري     . واجلرب، وحاالت أو إصابات جلدية أخرى      مثل املالريا، فهم يتعرضون لألمراض املتكررة     

كذلك الحظ االحتاد الدويل املـسيحي      . )١٣(متاحة نظراً لنقص عدد املوظفني الصحيني املؤهلني ومواد اإلسعافات األولية         
ويف سجن مـاكو    . لق باألمن يف السجون   والرابطة املسيحية أن النقص يف عدد موظفي السجون يدعو إىل القلق فيما يتع            

  .)١٤(٣٠إىل  ١ملساجني  يبلغ متوسط نسبة املوظفني إىل االكائن يف واغادوغو،

لشرطة يف مقاطعة أوارغيي، سـوى مبنـيني        لدى ا وأضاف االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية أن ليس           -١١
ويودع املشتبه . اللصوصية الواسعني االنتشار يف هذا اجلزء من البلدضيقني الحتجاز املشتبه فيهم بالرغم من انعدام األمن و      

وعـالوة  . فيهم فترات طويلة جداً يف االحتجاز بالنظر إىل أن الطريق من أوارغيي إىل احملاكم يف تنكودوغو يف حالة سيئة           
. )١٥( تنكودوغو حملاكمتهمعلى ذلك، ال متلك قوات األمن مركبات ألغراض العمل مما جيعل من الصعب نقل املصابني إىل         

ودعا االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية احلكومة البوركينية إىل التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة                
ا ـوص عليه ـمناهضة التعذيب وأن تضع على وجه السرعة برنامج زيارات ملراكز االحتجاز متاشياً مع االلتزامات املنص              

  .)١٦(يف الربوتوكول

، TOCSIN (HAI)ووفقاً للمنظمة الدولية ملساعدة املسنني، ومنظمة النهوض باملرأة والتنمية والتضامن، ورابطة   -١٢
وتتعـرض  . املنظمة الدولية للنداء اإلنساين، فإن ممارسة السحر منتشرة يف بوركينا فاسو وكثرياً ما ُتتهم املسنات مبمارسته       

واإليذاء البدين واإلقصاء االجتماعي، واإلفقار، وخسارة  املمتلكات واألصول، ويف هناية           النساء املتهمات بصدمة نفسية،     
 ووزارة  ل من املنظمة الدولية للنداء اإلنساين      ك ٢٠٠٦ الدراسات اليت أجراها يف      وقد بينت . املطاف للنفي من جمتمعاهتن   

ائة من النساء املنفيات ينتحـرن، أو يهـربن إىل      يف  امل   ٩٠العمل االجتماعي والتضامن الوطين يف سبع مقاطعات أن حنو          
  .)١٧(نت جوعاً نظراً لعدم قدرهتن على الوصول إىل أي بلدة أو مركز استقبالجملاورة حيث ال أحد يعرفهن أو مياجملتمعات ا

من تعـرض    انوذكرت املنظمة الدولية للنداء اإلنساين أن عدم املساواة بني اجلنسني واالستبعاد االجتماعي يزيد              -١٣
 حيميهن أحـد    الوتعاين النساء املسنات واملعوقات والفقريات واألرامل وأولئك الالئي         : النساء املسنات النتهاك احلقوق   

وغالباً ما حتجم النساء املسنات عن      . أقارهبن من الذكور من هشاشة الوضع، وكثرياً ما يوصمن وُيتهمن مبمارسة السحر           
وأضافت املنظمـة الدوليـة   . سرهنألالنتهاكات اليت يتعرضن هلا خوفاً من معاقبة اجملتمع التماس احلماية أو اإلبالغ عن ا     

للنداء اإلنساين أن البحث الذي أجرته أظهر أن االعتالل والوفيات بني األطفال مها من العوامل الرئيـسية الكامنـة وراء           
ية إىل اعتماد نسبة كبرية مـن الـسكان علـى     وتؤدي إمكانية الوصول احملدودة إىل اخلدمات الصح      . االهتامات بالسحر 

. املعاجلني التقليديني الذين ال يسيئون تشخيص األمراض فحسب وإمنا أيضاً يتهمون النساء الضعيفات ويكرسون وصمهن              
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تمع  يف املائة من االهتامات، نظراً لألمهية املنخفضة اليت يعريوهنا للمسنات يف اجمل            ٨٠واألقرباء هم الذين حيرضون على حنو       
  .وداخل األسر املتعددة الزوجات (MOSSI)املوسي 

وال . ووفقاً للمنظمة الدولية للنداء اإلنساين، فإن انعدام الوعي واحلماية يدميان اضطهاد النساء وانتهاك حقوقهن               -١٤
هلن سوى مغـادرة    ىل املشورة القانونية أو االنتصاف ومن مث ال خيار          تهمات بدعم، أو إمكانية الوصول إ     حتظى النساء امل  

وتؤدي القوانني العرفية اليت تسرمد عدم املساواة وانتهاكات حقوق اإلنسان وغياب أطر قانونية وسياساتية              . اجملتمع احمللي 
كما تؤدي العوائق اهليكلية إىل . ىل عدم قدرة الدولة على إنفاذ التشريعات من قبل قانون األسرة والقانون اجلنائيإواضحة 

فيما يتعلق مبعاجلة هذه القضية، وكثرياً ما يفتقر املسؤولني عن إعمال حقوق اإلنسان مثل              الية السلطات   تقليص قدرة وو  
ة، والقضاة وموظفي اخلدمة املدنية إىل املعرفة واملوارد لتوفري احلماية وهم غري مستعدين للتدخل يف    ي الشرط الدرك، ومدير 

جملتمع املدين إىل املقدرة على حتدي املمارسات التقليدية، والقـوانني          وعالوة على ذلك، تفتقر منظمات ا     . ‘أسرية‘مسائل  
وتوصي املنظمة الدولية للنداء اإلنساين احلكومة باستعراض تشريعاهتا وسياساهتا القائمة لضمان           . )١٨(العرفية وسلبية الدولة  

ملتهمني وحثتها على إصدار بيـان  اأولئك أن تتضمن أحكاماً تنص على حظر االهتامات مبمارسة السحر وتعويض ومحاية        
تتحدى عمليات ) ةالدراسة الوافية للمقاطع(ألحياء سياسي يلزم اللجان االستشارية يف املقاطعات بإدراج تدابري يف خطط ا          

  .)١٩(التخويف والعزل وإساءة املعاملة والقتل اليت تتعرض هلا املسنات بسبب ادعاءات مبمارسة السحر

األطفال، تتغذى على التسرب    بنسيسكان على أن ظاهرة االجتار بالبشر، وال سيما         الية للفر وشددت املنظمة الدو    -١٥
وهكذا، فإن األطفال الضحايا هم األطفال القادمون من املقاطعات األكثر حرماناً يف جمال التعلـيم مثـل                 . من املدارس 

ويتعرض الضحايا لالستغالل يف    . من هذا األمر  مقاطعة الساحل وتايوا وغناغنان، وإن كانت كل املقاطعات تقريباً تعاين           
ومنذ مثان  . وهناك قُصر قادمون من بلدان جماورة هم أيضاً ضحايا لالجتار بالبشر يف املناطق احلضرية يف بوركينا               . املزارع

  وهو رقم يقل كـثرياً عـن      طفل من ضحايا االجتار بالبشر،     ٦ ٠٠٠سنوات استردت السلطات البوركينية ما يزيد على        
  .)٢٠(العدد احلقيقي للضحايا بالنظر إىل ضخامة هذه الظاهرة يف بوركينا ويف املنطقة

، ٢٠٠٢-٢٠٠١نسيسكان أن دراسة أجرهتا منظمة األمم املتحـدة للطفولـة يف            اوذكرت املنظمة الدولية للفر     -١٦
ومتثـل  ( االجتار اإلمجايل بالبـشر   يف املائة من٧٠، ميثل االجتار الداخلي ت اليت جرى اعتراضها أن من بني احلاال   أظهرت  
. وأن الوجهة األساسية هلذا االجتار هي واغادوغو واملناطق الواقعة يف غرب البلـد            )  يف املائة من هذه النسبة     ٦٥الفتيات  

 مايو/ويف أيار . ، أحرز تقدم كبري يف هذا امليدان       الذي يعّرف االجتار باألطفال وحيظره     ٢٠٠٣مايو  /ومنذ إقرار قانون أيار   
وجترى املعاقبـة علـى     .  سنوات ١٠ و ٥، سن قانون جديد يعاقب املتاجرين بالبشر بالسجن ملدة تتراوح ما بني             ٢٠٠٨

حماولة ارتكاب هذه اجلرمية وكذلك على االشتراك السليب أو الفعلي فيها، وأي أشخاص هلم سلطة على األطفال، مبـن                   
  .)٢١(نون فيهم اآلباء واألقارب القريبون يقعون حتت طائلة القا

منظمة العمل الدولية يف غرب     /، كشفت دراسات أجراها الربنامج الدويل للقضاء على عمل الطفل         ١٩٩٩ويف    -١٧
 سنة هم ضحايا أسوأ أشكال العمل يف بوركينا فاسـو،           ١٤ يف املائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن          ٥١أفريقيا أن   

ؤالء األطفال يف ظروف ُمرعبة يف البحث عن الذهب، وهو قطاع غـري             ويعمل ه . نسيسكاناوفقاً للمنظمة الدولية للفر   
نسيـسكان، ينبغـي للحكومـة      اووفقاً للمنظمة الدولية للفر   . رمسي، ويف الزراعة، وتعمل الفتيات كخادمات يف املنازل       

 ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦ما اتفاق   البوركينية أن تلتزم التزاماً فعلياً بنهج إقليمي عن طريق تنفيذ اتفاقات ثنائية وإقليمية وال سي              
نسيسكان أنه ينبغي للحكومة أن تنظم محالت تركز علـى حظـر عمـل       اوتضيف املنظمة الدولية للفر   . املوقع يف أبوجا  
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الطفل، وتشمل التثقيف والتوعية بشكل مستمر لقوات الشرطة، وسلطات اجلمارك، واجلهاز القـضائي، والربملـانيني،               
وينبغي أن يشمل تنفيذ االتفاقات إعادة تأهيل الضحايا إىل جانب          . عموماً، مبن فيهم اآلباء   والسلطات السياسية والسكان    

  .)٢٢(ة املتاجرين قضائياًقمالح

ويعاقب . والحظت املبادرة العاملية إلهناء العقوبة البدنية لألطفال بكافة أشكاهلا أن العقوبة البدنية قانونية يف املرتل  -١٨
مد الذي يسبب إيذاء بدنياً، ولكن ال حيظر بشكل صريح مجيع           تعاءة معاملة األطفال واالعتداء امل    القانون اجلنائي على إس   
ويف أوساط الرعاية البديلة، العقوبة البدنية      . والعقوبة البدنية حمظورة يف املدارس ويف النظام العقايب       . أشكال العقوبة البدنية  

  .)٢٣(يتعلق بالكفالة أو التبينحمظورة يف املؤسسات ولكن ال يوجد حظر صريح فيما 

   إقامة العدالة وسيادة القانون-٣

وفقاً حلركة حقوق اإلنسان والشعوب، بالرغم من التأكيد على استقالل السلطة القضائية، فإن األحكام الواردة                 -١٩
صاً أخـرى    الذي يتضمن النظام األساسي للقضاء ونصو      ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ   AN/036يف القانون   

وأضافت حركـة   . تتعلق باجمللس األعلى للقضاء، تشكل موضعاً النتقادات شديدة من جانب القضاة من خالل نقاباهتم             
حقوق اإلنسان والشعوب أنه فيما يتعلق باألحكام اليت تنتقص من استقالل العدالة، ميكن ذكر احلكم الذي ينص علـى                   

ضرورة "بذريعة  لضمانة الدستورية بعدم إمكانية عزله، ويكون هذا االنتداب         انتداب قاضي احملكمة رغماً عنه بالرغم من ا       
ومن حيث املمارسة، يطبق هذا احلكم دائماً ألغراض االنتـداب  . ، وهو مفهوم ال يوجد له تعريف يف نص احلكم "العمل

 حركة حقوق اإلنسان توأوص. )٢٤(التعسفي للقضاة أعضاء النقابات النشطة أو الذين يرفضون الرضوخ حلكم استبدادي          
والشعوب الدولة البوركينية أن متتثل امتثاالً صارماً ملبدأ استقالل القضاء وأن تلغي بالتايل األحكام الـيت تـنص علـى                    

  .)٢٥(االنتداب أو التصنيف التعسفي لبعض القضاة

ن احتجاز املـشتبه يف     ك، مي ووفقاً لالحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية، فإنه، مبوجب القانون البوركيين           - ٢٠
 ساعة، وال حيق هلم أثناء هذا الوقت يف أن حيصلوا علـى             ٧٢أهنم ارتكبوا جرائم يف احلبس االحتياطي ملدة تصل إىل          

ويف معظم احلاالت، يـتم احتجـازهم يف احلـبس         . خدمات حمام؛ بالرغم من أهنم يستجوبون يف هذا الوقت بالذات         
وال ميكـن   . ويف كثري من األحيان ملا يزيد على شهر، دون احلق يف اللجوء على حمام              ساعة،   ٧٢االحتياطي ألكثر من    

 عليهم أمام قاض، وعندئذ إما يفرج عنهم أو يظلون يف احلبس يف انتظـار               للمحامي أن يتدخل إال عندما ميثل املدعى      
وعالوة على  . صدور حكم بشأهنم، وهذا حيدث بناء على املعلومات اليت يتم احلصول عليها أثناء االستجواب وحسب              

صل عليها أثنـاء  ذلك، ويف بعض األحيان يتعرض الذين يتم توقيفهم بسبب جرائم عادية للتعذيب واملعلومات اليت ُيح           
  .)٢٦(االستجواب تستخدم عندئذ كأدلة

مـارس  /وأفاد كل من االحتاد الدويل املسيحي والرابطة املسيحية أن احتجاجات مجاهرييـة حـدثت يف آذار                 -٢١
ويف بعـض   . يف بوركينا فاسو  ليشيات خاصة   يكشفت عن وجود م   " ارتفاع تكاليف املعيشة  " ضد   ٢٠٠٨أبريل  /ونيسان
غنوغني ونونغرمياسوم، خرج موظفون مسلحون إىل الشوارع لالعتداء على أشخاص عاديني وضـرهبم،              مثل سي  البلدات

ىل سجن ماكو يف واغادوغو، مبـن فـيهم         إوقد ُنقل الكثري من املصابني      . دون الرجوع إىل قوات حفظ القانون واألمن      
 شخـصاً   ١٨٤من رؤيته عنـدما زارت      ة البوركينية   طرية، ومل تتمكن الرابطة املسيحي    شخص أصابته رصاصة إصابة خ    

وبصرف النظر عن اخلسائر يف األرواح واإلصابات البدنية والعقلية اليت          . حمتجزاً يف سجن ماكو يف أعقاب هذه األحداث       
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وتشكل هذه املليشيات هتديـداً كـبرياً   . تعرض هلا األفراد وقعت أضرار أكثر خطورة أيضاً يف املمتلكات العامة واخلاصة  
وتذكّر الرابطـة املـسيحية     . لعامة وتقوض اجلهود اليت تبذهلا شىت األطراف لبناء ثقافة سالم يف بوركينا فاسو            للسالمة ا 

البوركينية الدولة بالتزامها حبماية وكفالة سالمة األشخاص واملمتلكات وبناء عليه توصي السلطات البوركينية بالعمل بال               
  .)٢٧(ا فاسوليشيات بالكامل يف بوركينيكلل للتخلص من امل

   احلق يف اخلصوصية- ٤

وأضافت منظمة املبادرة املتعلقة باحلقوق اجلنسية أن السياق األفريقي وال سيما سياق بوركينا فاسو ال يعترفان   - ٢٢
. وهذا األمر موضح توضيحاً تاماً يف قانون األشخاص واألسرة        . أشكال امليل اجلنسي سوى ميل الرجل إىل املرأة       بأي  

واملثلية أمر يدينه كل املبادئ الدينيـة       .  من أشكال امليل اجلنسي ال يعترف به القانون وال يقبله اجملتمع           وأي شكل آخر  
 من القانون اجلنائي على ممارسة العالقة املثلية بالسجن ملدة ميكن أن تـصل إىل               ٣٣٨وتعاقب املادة   . والقانون اجلنائي 

ضطر األشخاص الذين خيتارون توجهاً جنـسياً خمتلفـاً عـن           وي. ومع ذلك فإن هذه املمارسة قائمة     . ثالث سنوات 
التوجهات اليت يقبلها القانون واألخالق إىل العيش يف اخلفاء خوفاً من كراهية مثليي اجلنس املنتشرة على نطاق واسع                  

  .)٢٨(جداً بل وخوفاً أيضاً من التمييز املتصل بثقل التقاليد

واحلق يف   ع السلمي، حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجم      - ٥
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

أن الصحافة البوركينية متنوعة ومتعددة، مبا يف ذلك يف مدن املقاطعات،           " مراسلون بال حدود  "أكدت منظمة     - ٢٣
كك يف  وحىت إذا كان النقد مقبوالً يف البلد، فإن التـش         . وال تواجه معظم اإلذاعات اخلاصة والتجارية عقبات رئيسية       

وعمليات االستدعاء مـن أجـل      . الرئيس، أو أسرته أو أحد حلفائه املقربني جداً يظل مع ذلك أمراً حمفوفاً باملخاطر             
، )تدمري املركبات أو املنـازل    (مثرية للقلق   " أفعال مادية "التخويف أو التهديدات بالقتل من جمهولني، اليت تليها أحياناً          

  .)٢٩(ذين يشككون بشكل صريح جداً يف أحد أفراد أسرة الرئيسأمور متكررة بالنسبة للصحفيني ال

أن الوصول إىل شبكة اإلنترنت حمدود للغاية، بالنظر إىل الـنقص يف            " مراسلون بال حدود  "وأضافت منظمة     - ٢٤
  .)٣٠(اهلياكل األساسية املالئمة وافتقار املواطنني إىل املوارد

رية االجتماع واخلروج يف مظاهرات، بالرغم من أهنما مكفـوالن يف           ويشري االحتاد الدويل املسيحي إىل أن ح        - ٢٥
وعالوة . ، فهما يتعرضان لالنتهاك بشكل متكرر     ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢العديد من النصوص األساسية ومنها دستور       

تخذ إجراءات  على الشروط البسيطة ملمارسة هذه احلقوق، فإن السلطات احلكومية املركزية أو احمللية، متلي قواعد أو ت               
. وحيدث يف كثري من األحيان أن تكون األماكن االعتيادية الجتماع اهلياكل النقابية مغلقة            . تشكل إنكاراً هلذه احلقوق   

أما فيما يتعلق حبرية تنظيم املظاهرات، فإذا مل تقوض مبحظورات ال مربر هلا، فإنه جيري تضييق نطاقها بإقامة منـاطق                    
ويف هذا الصدد، ذكر االحتاد الدويل املناطق       . اهرات العامة، أو بفرض عقوبات مقدماً     حيظر أي شكل من أشكال املظ     

، واليت تشمل كل منطقة الوزارات واملبـاين        ٢٠٠٠اليت حددها عمدة واغادوغو منذ عام       " مناطق محراء "اليت اعتربت   
 وزارة اخلارجيـة يف أعقـاب        من العاملني يف   ١٠٥وهناك أيضاً عقوبات فرضت على      . السابقة لرئاسة بوركينا فاسو   
 حتت إشراف نقابتهم، النقابـة املـستقلة للعـاملني يف وزارة            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٠مسرية مشروعة قاموا هبا يف      
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وأخرياً، تعرض طلبة جامعة واغادوغو إىل إطالق رصاص حقيقي أثناء عملية القمع اليت وقعـت يف احلـرم             . اخلارجية
  .)٣١( واليت خلفت أربعة وثالثني جرحياً على األقل أربعة منهم يف حالة خطرية٢٠٠٨يونيه / حزيران١٧اجلامعي يف 

وعالوة على ذلك، أفادت حركة حقوق اإلنسان والشعوب أنه جيب على أي شخص، لكي يرشح نفسه يف                   - ٢٦
ياسي هو حق   االنتخابات التشريعية والبلدية، أن يكون مسبقاً عضواً يف حزب سياسي، يف حني االنضمام إىل حزب س               

وهذا يعين أن املواطن الذي خيتار أال ينتمي إىل حزب سياسي يظل ناخباً وليس مؤهالً ألن ينتخـب يف                   . وليس واجباً 
وباملثل، فإن فرص اللجوء إىل العديد من املؤسسات غري متاحة له حىت باالشتراك مع كـثري مـن                  . العملية االنتخابية 
 أن عملية اللجوء إىل املؤسسات هذه مركزة يف السلطتني التنفيذية والتشريعية، واألسوأ من ذلك، هو. مواطنيه اآلخرين

وهذه هي احلال على سبيل املثال بالنسبة للمجلس الدستوري الذي          . مما جيرد املـواطن مـن أي سلطة رقابية مباشرة       
األعضاء على ) (1/5ية وُخمس ال ميكن أن يلجأ إليه سوى رئيس بوركينا فاسو، ورئيس الوزراء، ورئيس اجلمعية الوطن

وأخرياً، فإن املبادرة التشريعية املعترف له هبا ). ١٩٩١يونيه / حزيران١١ من دستور ١٥٧املادة (األقل يف هذه اجلمعية 
  .)٣٢(غري منظمة تنظيماً كافياً، مما جيعل بالتايل من الصعب تنفيذها

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق-٦

الحظت حركة حقوق اإلنسان والشعوب أن معظم احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية معتـرف هبـا                 - ٢٧
وقد أدى هذا إىل فهم غري سليم اللتزامات الدول األطراف          . فحسب، ولكن التمتع هبا يتوقف على دخل كل مواطن        

 حركة حقوق اإلنـسان والـشعوب أن يف         وتضيف. للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
فالغالبية العظمى من األطفال ال ميكن هلم       . بوركينا فاسو، بدعوى فقر البلد، ُهمشت احلقوق االقتصادية واالجتماعية        

احلصول على التعليم، كذلك ال حيصل البوركينيون على العالج الطيب، والسكن ووجبات غذائية معقولة، والشباب يئن 
وإمجاالً، أصبح البؤس مستوطناً وتؤكد هذه احلقيقة أعمال الشغب اليت وقعت يف اآلونة األخـرية               . بطالةحتت وطأة ال  

  . )٣٣(بسبب اجلوع وغالء املعيشة

والحظت املنظمة الدولية للفرانسيسكان أن بوركينا فاسو تأثرت بشدة باألزمة الغذائية العاملية اليت أثرت على         - ٢٨
وقد أظهرت أعمال الشغب بسبب الغذاء اليت كانـت عنيفـة           . ٢٠٠٨أبريل  /تباراً من نيسان  معظم البلدان النامية اع   

وما زالت احلالة يف بلـدان      . بشكل خاص يف واغادوغو وبوبو ديوالسو سخط السكان وقلقهم يف سياق صعب أصالً            
بلدان الساحلية بالغة الضعف ومنطقة ال. الساحل، وال سيما يف بوركينا فاسو تتسم باهلشاشة واألسعار يف تزايد مستمر         

ويـصبح هـذا    . إزاء األزمات الغذائية بالنظر إىل سوء األحوال اجلوية اليت تشكل هتديداً دائماً للزراعة وتربية املواشي              
ووفقـاً للمنظمـة الدوليـة      . )٣٤(الضعف أكثر وضوحاً يف غياب سياسة استراتيجية هتدف إىل احلد مـن املخـاطر             

ارتفاع  "٢٠٠٦رر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء دق ناقوس اخلطر عندما الحظ يف تقريره لعام               للفرانسيسكان، فإن املق  
  .)٣٥("معدالت سوء التغذية احلاد عن املعدالت الدولية يف حاالت الطوارئ يف بوركينا فاسو

فإن نقص الطرق وتالحظ املنظمة الدولية للفرانسيسكان أنه حىت إذا كانت توجد مراكز صحية يف منطقة ما،     - ٢٩
ووسائل النقل جتعل الوصول إليها صعباً، وال سيما بالنسبة لألشخاص املسنني، والنساء احلوامل واملـصابني جبـروح                 

ومن املستصوب وضـع نظـام      .  برناجماً يف جمال الصحة    ٢٠ومن جهة أخرى، لدى بوركينا فاسو أكثر من         . خطرية
  .)٣٦(ستية، بل مشاكل القيادة بني املناطق املعنيةللتنظيم من أجل جتنب املشاكل العملية، واللوج
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ووفقاً ملنظمة مبادرة احلقوق اجلنسية تكفل بوركينا فاسو إمكانية الوصول إىل خـدمات الـصحة اجلنـسية        - ٣٠
واإلجنابية مكفولة من الناحية العملية، ولكن إمكانية الوصول هذه تظل حمدودة بسبب التغطيـة اجلغرافيـة الـضعيفة              

كما ذكرت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية أن عدم الكفاية الكمية والنوعية للتغطيـة الـصحية               .  الصحية للخدمات
 تفقد حياهتا ١٠٠ ٠٠٠ امرأة من كل ٤٥٣ للمعهد الوطين لالحصاء والدميغرافية اليت تفيد أن ١٩٩٨توضحها بيانات 

 -  حالة وفـاة  ٤٨٧ مولود حي حتدث ١٠ ٠٠٠  أن من كل٢٠٠٧كما أشري يف اليوم العاملي للسكان . أثناء الوالدة 
ويف مواجهة املعدل العام املرتفع     .  يف املائة من النساء يذهنب لالستشارة الطبية قبل الوالدة وبعدها          ١٨,٦بالرغم من أن    

 لكل ألف، وضعت الدولة عن طريق وزارة الصحة اسـتراتيجيات ترمـي إىل              ١٧,٦لألمراض والوفيات، الذي يبلغ     
  .)٣٧(عدل وخاصة ملكافحة وفيات األمهات بصورة أفضلخفض هذا امل

وحسب منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية فبالرغم من اعتراف بوركينا فاسو مبمارسة احلق يف الثقافة اجلنسية فإن   - ٣١
وبالفعل فإن التحدث مع طفل عن موضوع       . هذه املمارسة تشهد صعوبات تتصل بثقل الضغوط االجتماعية والثقافية        

ويف الوقت احلاضر مع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وإصـابات           . س كان من املواضيع احملرم اخلوض فيها      اجلن
ويتعرض الشباب يف بوركينا فاسو ملشاكل الصحة       . أخرى بأمراض تنقل عن طريق اجلنس، مل يعد هذا املوضوع حمرماً          

 من نصف اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية         وتبّين اإلحصاءات أن أكثر   . اجلنسية واإلجنابية بشكل خطري   
ويشكل نقص املعلومات، وانتشار املعلومـات اخلاطئة، وتردد بعض البالغني،         . يف بوركينا فاسو حتدث لدى الشباب     

وال سيما اآلباء، يف تناول موضوع اجلنس، وطوق التحرمي الذي حييط هبذا املوضوع، عوائـق أمـام املعرفـة وتـبين      
اإلجهاض التلقـائي أو  : كذلك فإن حاالت احلمل عند الفتيات الصغريات والنتائج املالزمة لذلك   . لوكيات مسؤولة س

املتعمد، التعقيدات الطبية، والوزن الضعيف للمولود عند والدته، وقتل األطفال متثل أخطاء نامجة عن عـدم اإلعـداد      
  .)٣٨(اجليد للحياة اجلنسية

. احلقوق اجلنسية أن مشكلة املرأة يف جمال اجلنس هو أهنا ال تعرف كيف متارس اجلنس    وتضيف منظمة مبادرة      - ٣٢
ويترتب على هذا التمييز عالقات غري متساوية بني الرجل واملرأة يف           . وأن املرأة خاضعة إلرادة زوجها يف جمال اجلنس       

واإلجهـاض  . صرح به يف بوركينا فاسـو     ووفقاً ملنظمة مبادرة احلقوق اجلنسية، اإلجهاض غري م       . )٣٩(احلياة اجلنسية 
. غري أنه ميكن مالحظة أن هذا احلظر يرفع نسبة عمليات اإلجهاض الـسرية        . ألسباب طبية فقط هو املسوح به للمرأة      

ويف الواقع، فإن الصعوبات االقتصادية، وحاالت احلمل املبكرة وخصوصاً اعتراض اآلباء على احلمل قبـل الـزواج،                 
  .)٤٠( يف كثري من األحيان من احملرمات، كلها عوامل تشجع على عمليات اإلجهاض السريةوكون أن اجلنس يعترب

   احلق يف التعليم-٧

 ١٨,٩ب أفادت منظمة مبادرة احلقوق اجلنسية أن معدل األمية بل واجلهل مرتفع للغاية، ويقدر معدل حمو األمية                   - ٣٣
وأضـافت املنظمـة    . )٤١( يف املائة للنساء   ١٥,٤املائة للرجال و   يف   ١١,٤،  ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٢١، و ١٩٩٤يف املائة يف    

 ولكن ٢٠٠٥-٢٠٠٢الدولية للفرانسيسكان أن اخلطة العشرية لتنمية التعليم األساسي حققت ال شك نتائج خالل الفترة 
حمو األمية، وبغية رفع معدل االلتحاق باملدارس ومعدل      ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦(هذه النتائج تراجعت خالل السنتني األخريتني       

حتتاج بوركينا فاسو إىل تعزيز االلتزام والشراكة مع كل اجلهات الفاعلة يف أوساط التعليم، وإىل هبات كافية من حيـث                    
  .)٤٢(املوارد املالية والبشرية واللوجستية لتحقيق الفعالية يف التعليم
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ل غري متساوية يف جمال التعلـيم،       وعالوة على ذلك، ذكرت املنظمة الدولية للفرانسيسكان أن فرص األطفا           - ٣٤
فاألمر خيتلف إذا كان الطفل ذكراً أو أنثى، أو أيضاً إذا كان الطفل يعيش يف مقاطعات أوداالن، أو كاموى، أو تابوا                     

 يف املائـة    ٤٠ يف املائة للفتيان و    ٥٠، بلغ املعدل الصايف لاللتحاق باملدارس       ٢٠٠٦- ٢٠٠٠ويف الفترة   . أو كاديوغو 
 ٣٠ويتجاوز الفرق يف معدل االلتحاق باملدارس بني املناطق احلضرية واملناطق األكثر حرماناً . التعليم األويلللفتيات يف 

وأضافت منظمة الفرانسيسكان أن هناك فرقاً هاماً بني معديل االلتحاق مبدارس التعليم األويل ومدارس التعليم            . يف املائة 
 يف املائـة يف     ٥٠دة للطفولة، بلغ املعدل الصايف اللتحاق الذكور باملـدارس          ووفقاً ألرقام منظمة األمم املتح    . الثانوي

 يف ٩ يف املائة يف التعليم األويل و    ٤٠ يف املائة للتعليم الثانوي؛ أما بالنسبة لإلناث بلغ املعدل الصايف            ١٣التعليم األويل و  
  .)٤٣(املائة يف التعليم الثانوي

جه النظام التعليمي يف بوركينا فاسو حتدياً رئيسياً يتمثل يف نقص البىن التحتية ووفقاً ملنظمة الفرانسيسكان، يوا  - ٣٥
وال تزال التغطية التعليمية جملموع األراضي الوطنية تثري . واملوارد البشرية واللوجستية الالزمة لرفع مستوى جودة التعليم

، واجه التعليم اجلامعي، وفقاً ٢٠٠٠- ١٩٩٩جلامعية ومنذ إلغاء السنة الدراسية ا. إشكاليات بالرغم من اجلهود املبذولة
 وإغالق جامعة واغادوغو يف أعقاب ذلـك      ٢٠٠٨يونيه  /وتشهد أزمة حزيران  . ملنظمة الفرانسيسكان حتديات متعددة   

ني ومن ب . على تراكم املشاكل غري احملسومة وغياب احلوار بني القادة السياسيني، واإلدارة اجلامعية واالحتادات الطالبية             
العقابت اليت يرتطم هبا التعليم العايل تأثر عدم كفاية البىن التحتية اجلامعية، واملنح الدراسـية، والقـروض الطالبيـة،                   

وكثرياً ما تنتـهي مطالـب   . واملساعدة يف البحوث، ودعم الدورات التدريبية ويف املساعدة يف السكن ومطاعم الطلبة   
  .)٤٤( بني اجلهات الفاعلةالطلبة بالقمع والعنف بسبب غياب احلوار

   احلق يف التنمية-٨

وفقاً لالحتاد الدويل املسيحي، فإن احلق يف التنمية هو احلق املعترف به للشعب بالتمتع بعائـدات اسـتغالل                    - ٣٦
كان يف  وهذان احلقان منته  . املوارد الطبيعية للبلد حبيث يكون املستوى املعيشي متوازياً مع هذه املوارد الطبيعية املستغلة            

وهكذا، فـإن الـذهب     . بوركينا فاسو بشكل أساسي من خالل شركات استغالل املعادن وبعض املشاريع الصناعية           
وكذلك جتين شـركة    . وينطبق هذا األمر على منجم الذهب يف بورا       . يستغل دون أن يعود ذلك بالنفع على السكان       

TAN-ALIZ      يف وسط مدينة واغادوغو، متسببة يف تلوث ال مثيل له،  مئات املاليني يف حتويل فروة احليوانات إىل جلود
وعالوة على اآلثار   . واألمساك املوجودة يف هذه املياه    ) هنر ناكاميب وسد باغري   (ويؤثر هذا التلوث على اإلنسان واملياه       

ا حيدث دون أن   وكل هذ . بطالة الصيادين والسّباخني  : اليت ميكن رؤيتها أو اليت ميكن توقعها، هناك آثار ميكن تصورها          
وحىت مراجعة احلسابات اليت فرضها قانون البيئية بعد سنتني من وضـعه، علـى األشـغال                . تتخذ السلطة أية تدابري   

  .)٤٥( بإجرائهاTAN-ALIZواإلجنازات الكبرية اجلاري تنفيذها، مل تقم شركة 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والضغوط- ثالثاً 
  .ال يوجد
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   األولويات الوطنية الرئيسية، املبادرات وااللتزامات- رابعاً 
  .ال يوجد

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-خامساً 
  .ال يوجد
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