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 موقف بوركينا فاسو مضمون التوصية الدولة التوصياترقم 

شببببببيل ،   توغببببببو، ،إسبببببببا يا ١-١٢6    
 كوستاريكا

التصببببديى علببببك الربوتوكببببول اين تيببببارع ال ببببا  امللحببببى  ل  ببببد 
الببدوا اصببباو  اقبببو  املد يبببة والدياسبببية، اهلببباد  إىل إل بببا  

 عقوبة اإلعدام.

 تقبل

التصبببببديى دون ُتعلبببببات علبببببك الربوتوكبببببول اين تيبببببارع ال بببببا   النمدا ٢-١٢6
 امللحى  ل  د الدوا اصاو  اقو  املد ية والدياسية.

 أحيط هبا علما  

ملكببة املتحبببدة لربي ا يبببا امل ١٢6-3
 يرلندا الشماليةآال لمك و 

التصبببببديى علبببببك الربوتوكبببببول اين تيبببببارع ال بببببا  لل  بببببد البببببدوا 
 يبببة والدياسبببية، هببببد  لبببائ  هبببو إل بببا  اصببباو  اقبببو  املد

 عقوبة اإلعدام يف مجيع اللرو .

 أحيط هبا علما  

اإلل ببببببا  التببببببام ل قوبببببببة اإلعببببببدام والتصببببببديى علببببببك الربوتوكببببببول  الربت ال ١٢6-4
اين تيارع ال ا  امللحى  ل  د الدوا اصباو  اقبو  املد يبة 

 والدياسية، اهلاد  إىل إل ا  عقوبة اإلعدام.

 تقبل

إل ببا  عقوببببة اإلعببدام رايبببا ، نببا يف البببي عببن  ريبببى التصبببديى  أسرتاليا ١٢6-5
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا  امللحى  ل  د البدوا اصباو 

  اقو  املد ية والدياسية.

 تقبل

، إسبببببببببببببببببببببا يا، الربت ببببببببببببببببببببال ١٢6-6
 أوروغواع

التصبببديى علببببك الربوتوكببببول اين تيببببارع امللحببببى  ل  ببببد الببببدوا 
النلر يف قتصببببادية واينجتماعيببببة وال قافيببببة/ اقببببو  اين اصبببباو

التصبببديى علببببك الربوتوكببببول اين تيببببارع امللحببببى  ل  ببببد الببببدوا 
 اصاو  اقو  اينقتصادية واينجتماعية وال قافية.

 أحيط هبا علما  

التصبببديى علبببك الربوتوكبببول اين تيبببارع ينتعاقيبببة حقبببو  ال عبببل  الربت ال ،إسبا يا ١٢6-7
 إبجرا  تقدمي البالغات.املت لى 

 أحيط هبا علما  

ملكببة املتحبببدة لربي ا يبببا امل ٨-١٢6
 يرلندا الشماليةآال لمك و 

اعتمببباد عمليبببة معتوحبببة تقبببوم علبببك أسبببار ا بببدارة عنبببد ا تيبببار 
 املرشحني الو نيني ين تخا ت هيئات م اهدات األمم املتحدة.

 تقبل

القببا ون املت لببى بتنقببين القببا ون وضببع الصببي ة الن ائيببة ملشببرو   هاييت ١٢6-9
واعتمبببببباده، يف إ ببببببار متاب ببببببة التوصببببببيات  ٢٠٠9-٠١٠رقببببببم 

مببن  6١-١35و 54-١35و 44-١35البواردة يف العقبرات 
 تقرير العريى ال امل عن دورة اينست راض ال ا ية للحالة في ا.

 تقبل

 دينالت ببتنعيببذ   ببة اإلدارة البيئيببة واينجتماعيببة وإ عبباا قببا ون  كينيا ١٠-١٢6
 والبيئة.

 تقبل

مواصبببلة ج ودهبببا الراميبببة إىل إل بببا  عقوببببة اإلعبببدام والتصبببديى  آيدلندا ١١-١٢6
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا  امللحى  ل  د البدوا اصباو 
  اقو  املد ية والدياسية، اهلاد  إىل إل ا  عقوبة اإلعدام.

 تقبل

 تقبل .رايا  ولائيا  إل ا  عقوبة اإلعدام  كابو فريدع ١٢-١٢6
 تقبل .ية إلجرا ات إل ا  عقوبة اإلعداموضع الصي ة الن ائ مج ورية أفريقيا الوس ك ١3-١٢6
 تقبل اختاا التدابري التشري ية الالزمة إلل ا  عقوبة اإلعدام. أوكرا يا ١4-١٢6
أحكببببام إل ببببا  عقوبببببة اإلعببببدام بشببببكل كامببببل، وختعيببببف مجيببببع  أملا يا ١5-١٢6

اإلعببدام، والتصببديى علببك الربوتوكببول اين تيببارع ال ببا  امللحببى 
  ل  د الدوا اصاو  اقو  املد ية والدياسية.

 تقبل

النلبببر يف إل بببا  عقوببببة اإلعبببدام علبببك مجيبببع ا بببرائم والتصبببديى  انميبيا ١6-١٢6
علك الربوتوكول اين تيارع ال ا  امللحى  ل  د البدوا اصباو 

 د ية والدياسية. اقو  امل

 تقبل
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 موقف بوركينا فاسو مضمون التوصية الدولة التوصياترقم 
اختبباا التببدابري الالزمببة لضببمان بقببا  حبباينت اين تعببا  القدببرع  األرجنتني ١7-١٢6

بشبببكل صبببرين  بببارت   بببا  ا تصببباو ا ببباكم ال دبببكرية يف 
 مجيع اااينت.

 أحيط هبا علما  

الوفببا  بببدورها بوصببع ا ضببامنا  لدمببن، مببن دون أن ُتببل  ل ببا  إسبا يا ١٨-١٢6
البببذاوض وضبببمان احبببرتام حقبببو  اإل دبببان يف مجاعبببات البببدفا  

أراضي ا، نا يف البي مبن جا بو قبوات األمبن، وضبمان وضبع 
 حد لإلفالت من ال قاب.

 تقبل

ت زيببز سببيادة القببا ون يف مجيببع أدببا  البلببد مببن  ببالل دعببم وجببود  بلجيكا ١9-١٢6
قوات أمن و ين مدربة يف جمال حقو  اإل دان، والتصدع لوجود 

 الدفا  الذاو، نا يف الي جمموعة "كولويوغو".ميليشيات 

 أحيط هبا علما  

الببببببببببببببببببببببوين ت املتحببببببببببببببببببببببدة  ٢٠-١٢6
 األمريكية

اختاا   وات جمدية لتحدني أمن املد يني والوصول إىل النلام 
القضببائ  الرابب ، مببع بنببا  ال قببة يف  لببم إ عبباا القببا ون الرايببة 

 من أجل منع ا تشار مجاعات الدفا  الذاو.

 تقبل

إع ببا  األولويببة للتشبباور مببع صبب ار املببزارعني ملنببع األثببر الدببل   هاييت ٢١-١٢6
للدياسببات الصببناعية الزراعيببة علببك األمببن ال ببذائ  والت ببذوع، 

من تقريبر  ٢4-١35يف إ ار متاب ة التوصية الواردة يف العقرة 
 العريى ال امل عن دورة اينست راض ال ا ية للحالة في ا.

 تقبل

ضبببببمان قيبببببام عمليبببببات اإل بببببال  علبببببك قبببببرارات قضبببببائية، مبببببع  توغو ٢٢-١٢6
 ضماانت إجرائية صارمة تتماشك مع امل ايري الدولية.

 أحيط هبا علما  

رعايببببة صببببحة األم ورعايببببة الصببببحة ا ندببببية  ببببدمات ضببببمان  أف ا دتان ٢3-١٢6
 واإلجنابية للمرأة بت بيى أساليو موحدة.

 تقبل

تنعيبببذ اسبببرتاتيجية تكعبببل الصبببحة وااقبببو  ا ندبببية واإلجنابيبببة  بلجيكا ٢4-١٢6
للشباب عن  ريى مكافحة تشبوي  األعضبا  التناسبلية لبإلان  
واابببد مبببن الوفيبببات النعاسبببية املتصبببلة  ببباينت اإلج ببباض غبببري 

 املأمون.

 أحيط هبا علما  

ت ببديل التشببري ات ملكافحببة تارسببة تشببوي  األعضببا  التناسببلية  أملا يا ٢5-١٢6
لببإلان  وغريهببا مببن املمارسببات ال رفيببة الضببارة وال نببف املنببزا 
ضببد املببرأة وحلرهببا قببا وان ، ب ببر  من ببا تنقببين القببا ون لت ريببف 

 اينغتصاب الزوج  ووضع عقو ت مناسبة.

 أحيط هبا علما  

ت ديل قا ون األحوال الشخصية واألسرة لضبمان ا  ببا  اابد  أسرتاليا ٢6-١٢6
عامببا  علببك الرجببال والندببا ،  ١٨دد يف األدىن لدببن الببزوات ا بب

ومشولببببب   ميبببببع أ بببببوا  البببببزوات، نبببببا يف البببببي الز بببببات الدينيبببببة 
 والتقليدية.

 أحيط هبا علما  

إ شببا  آليببات شبباملة ملكافحببة الببزوات القدببرع والببزوات املبكببر،  أملا يا ٢7-١٢6
بوسبببائل من بببا رفبببع اابببد األدىن لدبببن البببزوات، نبببا يف البببي يف 

عامبببا   لندببببة للعتيبببان والعتيبببات،  ١٨التقليديبببة، إىل الز بببات 
 وإاتحة مالجئ لدشخاو امل رضني للخ ر.

 تقبل

عامببا  للندببا  والرجبببال  ١٨ُتديببد ااببد األدىن لدببن الببزوات يف  يرلنداآ ٢٨-١٢6
 و ميع أشكال الزوات.

 أحيط هبا علما  

قببببا ون األحببببوال  إل بببا  مجيببببع األحكببببام التمييزيببببة ضببببد املببببرأة يف بلجيكا ٢9-١٢6
الشخصبببية واألسبببرة، ورفبببع اابببد األدىن للدبببن القبببا و  للبببزوات 

 عاما   لندبة للرجال والندا ، من دون است نا . ١٨ إىل

 تقبل
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 موقف بوركينا فاسو مضمون التوصية الدولة التوصياترقم 
تنقبببببين التشبببببري ات الراهنبببببة مبببببن أجبببببل حلبببببر ال قببببباب الببببببد   ا بل األسود ١٢6-3٠

 لد عال حلرا  صرحيا  يف مجيع الدياقات، نا في ا املنزل.
 أحيط هبا علما  

تك يببف ا  ببود الراميببة إىل قايببة حقببو  األشببخاو املصببابني  بوتدواان ١٢6-3١
  مل ى، نا يف الي من  الل قالت إاكا  الوع  ال ام.

 تقبل

 شب ة التوعيبة مبن أجببل املدباعدة علبك ت يبري املواقببف مواصبلة أ مج ورية أفريقيا الوس ك ١٢6-3٢
 املصابني  مل ى.الدلبية جتاه األشخاو 

 تقبل

تنعيبببذ أ شببب ة إلاكبببا  البببوع  مبببن أجبببل ت يبببري املواقبببف الدبببلبية  الكو  و ١٢6-33
 جتاه األشخاو املصابني  مل ى.

 تقبل

    


