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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي لبوركينا

فاسو*

 -١نظرت اللجنة القرررةر ايل ل لركينانةا وا(ةك  )CCPR/C/BFA/1جلسةقااا 3279
 29 28حزرران/ركنا ة ة ة ة ة ة ة .20١6
 )CCPR/C/SR.3279 and 3280 3280املعرة ة ة ة ة ة ةةك
اعقمدت اللجن جلسقاا  )CCPR/C/SR.3294 3294املعرك ة  ١١متكز/ركلا ،20١6
املالحظات اخلقاما القالا .

ألف -مقدمة
ةشرر مي ع ة ة ع ةةر عامة ةةا،
-2
رح ةةل اللجن ة ة قرة ةةد كينان ةةا وا(ة ةةك رررره ةةا ايل ل ال ة ة أ ة ّ
ّ
مبةةا ضةةمن مةةل معلكمةةات .عةةر اللجن ة عةةل رةةدررها للترهل ة الةةح مر ا ة ةةا ج ةرا ح ةكاي
ن ة ةةا مة ة ة و ة ةةد الد ل ة ة الو ة ةةر الرواة ة ة املس ة ةةقك ة ةةشن الق ة ةةدا ال ة ةةح اةة ة ة ا الد لة ة ة الو ة ةةر
نت ة ةةا محك ة ةةاه العا ة ةةد .ع ة ةةر اللجن ة ة ع ة ةةل و ة ةةكرها للد لة ة ة الو ة ةةر علة ة ة ي ه ة ةةا اخلواة ة ة
 )CCPR/C/BFA/Q/1/Add.1عل قائم املسائل  ،)CCPR/C/BFA/Q/1الح ا(قركمل ةر
وتكر قدماا الكود مثنا احلكاي مرضا املعلكمات ا ضاوا املردم روّاا.

باء -الجوانب اإليجابية
رحل اللجن القدا الق ررعا املؤ(سا الح ّاة ا الد ل الور  ،ال (اما:
-3
ّ
اعقمةةا الساا(ة الك ناة للعدالة  )20١9-20١0املاثةةاا الةةك مةةل مجةةل
م)
إهلالح العدال  28 ،آ اي/مايس 20١5؛
) اعقم ةةا الر ةةانكن يق ة  22-2014/ANامل ةةؤي  27مراي/م ةةارك  20١4ةةشن من ة
القعة رل املماي(ةةات ات الوةةل املعاقرة علااةةا ،الة أ رةةنا نة ل علة إن ةةا مرهلةةد ة
ملن القع رل غ ه مل املماي(ات ات الول ؛

__________

*

اعقمد ا اللجن
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ج) اعقمةةا الر ةةانكن يق ة  061-2015/CNTاملةةؤي  6مرلكل (/ةةرقم  20١5ةةشن
من ة العن ةةل ض ةةد النس ةةا التقا ةةات املعاقر ة علا ة ج ة الض ةةري الن ةةاج عن ة ر ةةد ال ةةدع إ
ةررل ايل ل/منقةك ر  20١5غاثة ايلوةصاا املسةقرعدرل
الض ارا ،اعقما راي ة ررةيف
سرل مماي(قا املزعكم يلعمال الس ر إعا ة إ ماجا اجملقم ؛
) اعقما الرانكن يقة  015-2014/ANاملةؤي  ١3مراي/مةارك  20١4ةشن اارة
ايل تال املصالت للرانكن م املعرض للصور؛
ه) اعقمةةا اال(ةجا اجا الك ناة ملنة ز اج ايل تةةال الرضةةا علاة )2025-20١6
ررل الثاين/نكوم 20١5؛
) اعقما دا خمقلت ملكاو ظاهرة عمل ايل تال مبا لة اعقمةا رنةام
ة ملكاو ة عمةةل ايل تةةال مكاق ة القنراةةل عةةل ال ة هل احلةةر الاد ر ة كينانةةا وا(ةةك
)20١9-20١5؛
نزع هلت اجلرمي عل جرائ (ائط ا عاله

ز)
ح)
-4

إن ا املرهلد الك

عاه 20١5؛

ملن إ اية النزاعات اجملقمعا

عاه .20١5

رحل اللجن قودريف الد ل الور عل الوككك الد لا القالا م االنضماه إلااا:
ّ
ا تاقا حركا ايلوصاا أ ا عاق ر كنك ا االرقاايأ ،عاه 2009؛
م)
)

ج)
عاه 2003؛

اال تاقا الد لا حلمار مجا ايلوصاا مل االرقتا الرسرأ ،عاه 2009؛
اال تاقاة ة الد لاة ة حلمارة ة حر ةةكا مجاة ة العم ةةال املا ةةاجررل موة ةرا م( ةةره ،

) ا تاقاة ة حر ةةكا الوت ةةل ع ةةاه  ١990ر كنكاله ةةا االرقااير ةةان ةةشن اة ة
امل ةكا ا احا ة  ،ةةشن إوةراك ايل تةةال النزاعةةات
ايل تةةال ا(ةةقاالل ايل تةةال الراةةا
املسل  ،عل القكال عاه  2006عاه 2007؛
هة) ا تاقا ة ة الرضة ةةا عل ة ة مجا ة ة موة ةةكال القمااة ةةز ضة ةةد امل ة ةرمة،
ر كنك ا االرقاايأ عاه 2005؛

ع ة ةةاه ،١987

) ا تاقا ة ة مناهض ة ة القع ة ة رل غ ة ة ه مة ةةل ضة ةةر املعامل ة ة م العرك ة ة الرا(ة ةةا
م الالإنسانا م املاان  ،عاه  ،١999ر كنك ا االرقاايأ عاه 20١0؛
ز)

العاد الد ل اخلاا احلركا االققوا ر االجقماعا الثراوا  ،عاه ١999؛

ح) اال تاقا الد لا للرضا عل مجا موكال القمااز العنورأ
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
قابلية تطبيق العهد في المحاكم المحلية
الحةةا اللجنة من املةةا ة  ١5١مةةل (ةةقكي كينانةةا وا(ةةك ةةنا علة م(ةةررا املعاهةةدات
-5
الد لاة عل ة الق ةررعات اولا ة  ،من محكةةاه العاةةد ةةكل جةةز ا ال رقجةزم مةةل الرةةانكن الةةدارل
ميكةةل اال(ق ةةاا بةةا مراوةةرة ممةةاه اوةةان  .غة من اللجنة عةةر عةةل م(ةةتاا يلن اوةةان نةةا يا
مةةا رر ة محكةةاه العاةةد م ا(ق ةةادت بةةا ،مل رةةده (ةةك حال ة احةةدة مبكجةةل ال كنةةكل
االرقاةةايأ ايل ل من ة عةةاه  ،١999هةةك مةةا قةةد رك ةةل عةةل نرةةا معرو ة العاةةد ال كنةةكل
االرقاايأ املل يف املا ة .)2
 -6ينبغي ييي للدولي يية الطي ييرت أن تتخي يية التي ييدابير الاللمي يية للم ي ييي في ييي توعيي يية الق ي ييا
والمحيياميو والمييدعيو العيياميو وميييرمم مييو المسيياوليو عييو ن ييا القييانون بأحميياع العهييد
ل مان مراعاتها أماع المحاكم الوطنية ومو قِبلها.
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
رحل اللجن قك(ا نواا ارقواهلات اللجن الك نا حلرةكا ا نسةان  24آ اي/
-7
ّ
مايس  20١6من اا اال(قراللا الكظاتا املالا عزرز ا(قراللا معضائاا ،لكناا عةر عةل
عد املا ة .)2
م(تاا يلن املر(كه املقعليف قنظا ه ه املؤ(س عملاا مل رعقمد ر
تشجع اللجنة الدولة الطرت على أن تعتميد فيوراً المرسيوع المتعليق بتنظييم اللجنية
-8
َّ
الوطنية لحقوق اإلنسان وعملها ،وتعيّو أع اء اللجنة الجدد وتم ل اسيتقالليتها وتمنحهيا
االستقاللية المالية وما يم ي مو الموارد لتممينهيا ميو أداء واليتهيا بالماميل وفقياً للمبياد
المتعلقة بمركز الماسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان (مباد باريس).
التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان
رحل اللجنة نن ةا اجمللةأل ايلعلة للموةاحل الكحةدة الك ناة جلنةح قراةيف لقسةلاط
-9
ّ
الض ةةك عل ة ة اجلة ةرائ االنقاان ةةات اخلوة ة ة حلر ةةكا ا نس ةةان املر كر ة ة منة ة ع ةةاه  ١960إ ةةان
رحةل نعةةا ة
ايلحةدا الةةح قعة
عةةام  ،20١5 20١4ملسةا ل املقةةكي وااةا .نمةةا ّ
وةةقع عةةا الرضةةارا ،ال (ةةاما ل ة املقوةةل اغقاةةال كمةةاس (ةةانكايا نكي ة ز ناةةك .اةةد من
اللجن عر الرليف إزا الك ة الروائ لرعا الق رارات ،خباهل واما رقعليف املسةؤ لا اجلنائاة
لركات حتا النظاه قكات ايلمل املكا .)2١ ١9 9 7 6 2
 -١0ينبغي للدولة الطيرت أن تواصيل جهودميا الراميية ليى تسيليء ال يوء عليى الجيرائم
المرتمبيية فييي المامييي ومسيياءلة المتييورطيو فيهييا وأن تح ّقييق فييي انتهاكييات حقييوق اإلنسييان
التييي وقّقتهييا لجنتييا التحقيييق ومقامييا الجنييا المزعييوميو ومعاقبيية المييدانيو بمييا يتناسييب مييع
خطييور الجريميية .وينبغييي لهييا أي ياً أن تم ييل حلييوي جميييع ال ييحايا علييى سييبيل انتلييات
فعاي واست ادتهم مو تدابير مناسبة فيما يتعلق بالتعويض ورد الحق و عاد التأميل.
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تمثيل المرأ في الشاون العامة
عةا هائةات هلةن الرةراي
 -١١الحا اللجن القرده اورز واما رقعليف زرا ة عد النسا
الساا(  ،لكناا مةا ةزال ةعر ةالرليف إزا جةك عةد قلاةل مةنال الكظةائل املقعلرة ال ةشن
العاه مكاق املسؤ لا الروةاع اخلةاا .الحةا اللجنة ةكل رةاا منة علة الةرغ مةل
اعقم ة ةةا حوة ة ة  30املائة ة ة للمة ة ةرمة االنقصا ة ةةات ال ملاناة ة ة الرلدرة ة ة اي ت ة ةةاع ع ة ةةد النس ة ةةا
املسةةجالت االنقصا ةةات الق ةررعا لعةةاه  ،20١5ورةةد راجة عةةد النسةةا املنقصرةةات مةةا زال
منصتضا للاار املكا .)26 3 2
 -١2ينبغي للدولة الطرت مواصيلة جهودميا الراميية ليى ليياد عيدد النسياء المنخرطيات
في الشأن العاع ،وال سيما الحرص على تن ية تشريعها المتعلق بياألحزا السياسيية تن ييةاً
فعليياً وتشييجيع النسيياء علييى التربييُ لمناصييب تبشييغل باالنتخييا  .وينبغييي لهييا أي ياً اتخييا
التدابير الاللمة لزياد عدد النساء فيي مناصيب المسياولية فيي جمييع المجياالت األخير ،
وال سيما في القطاع الخاص.
التمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية
 -١3رسةةا ي اللجن ة الرلةةيف إزا الركالةةل النموا ة الةةح سةةقاد املثلاةةات املثلا ة مز ج ة
املال اجلنس ماةاررأ ا كرة اجلنسةانا إزا القرةايرر الةح تاةد ةشه مسةقادوكن شعمةال القمااةز
روا ةةات الكراها ة  ،ال (ةةاما مةةل قرةةل وصوةةاات (اا(ةةا  .الحةةا اللجن ة م ة الرلةةيف عةةده
جك ررعات قظر القمااز عل م(اس املال اجلنس م ا كر اجلنسانا حظرا هلةرحا املا ةان
.)26 2
 -١4ينبغي للدولة الطرت أن تنظّم حمالت توعية وتمثف جهودما الرامية لى ممافحية
و دانيية القوالييب النمطييية وخطييا المرامييية والعنييف مييد المثليييات والمثلييييو أو مزدوجييي
الميييل الجنسييي أو مغييايري الهوييية الجنسييانية .وينبغييي أن تراجييع تش يريعاتها ل ييمان حظيير
التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.
المساوا بيو الرجل والمرأ والممارسات ال ار بالمرأ
 -١5ق ةةاط اللجن ة ة علم ة ةا املعلكمة ةةات ال ةةح قة ةةدماا الكو ةةد ة ةةشن إمكانا ة ة يو ة ة ( ةةل الة ةةز اج
الر ةةانكن .ا ةةد مه ةةا ال ة ةزال ةةعر ةةالرليف إزا م ةةا رل ة ة :
االع ة ةجا ةةالز اج الع ةةر ال ةةدر
م) ا(قمراي ايلحكاه الق ررعا الح متاز ضد املرمة ،ال (اما واما رقعليف احلد ايل ىن لسل الةز اج
) عةةده اح ةجاه احلةةد ايل ىن لسةةل
نظةةاه الةةز اج يلن الرةةانكن مةةا زال اةةز عةةد الز جةةات؛
الة ةةز اج (ة ةةااا الة ةةز اج القرلاة ةةدأ م الة ةةدر ؛ ج) انق ة ةةاي الة ةةز اج الرسة ةةرأ الة ةةز اج املركة ةةر؛
) ا(ةةقمراي ظةةاهرة ةةكر ايلعضةةا القنا(ةةلا ايلنثكر ة انق ةةايها عل ة الةةرغ مةةل رمياةةا من ة
عاه ١996؛ ه) املماي(ات العروا الح متاةز ضةد املةرمة قةكل ن حااز ةا يلياو م ياثقاةا
مل ز جاا املكا .)26 24 23 7 3 2
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 -١6ينبغييي للدوليية الطييرت أن تقييوع بمييا يلييي (أ) مراجعيية قييانون األحييواي الشخلييية
واألسر ل مان السو اليدنيا ن سيها ليزوال الرجياي والنسياء واعتمادميا فيي جمييع الزيجيات
بما فيها الزيجات التقليدية أو الدينية ،واتخا بعض التدابير للحد مو تعدد الزوجات بغيية
لغائ ييو( و( ) توس يييع نط يياق حظ يير ال ييزوال ب يياإلكرا ليش ييمل ال ييزوال التقلي ييدي أو ال ييديني(
و(ل) الحرص على التسجيل الرسمي للزيجيات التقليديية أو الدينيية وعليى التحقيق بليور
منهجييية مييو سييو الييزوجيو وموافقتهمييا( و(د) مواصييلة جهييود التوعييية وومييع اسييتراتيجيات
تدخل جديد للق اء على تشويو األع اء التناسلية األنثوية( و(ه) تعزيز جراءات تثقيف
السي ييمان وتي ييوعيتهم ،بمي ييو في يييهم الزعمي يياء الي ييدينيون والتقليي ييديون ،فيمي ييا يتعلي ييق بممافحي يية
الممارسييات التقليدييية ال ييار بييالمرأ ومييمان التن ييية ال عيياي ألحميياع القييانون التييي تم ييل
المساوا في الميراث وحيال األرامي.
العنف مد المرأ
 -١7ال ةزال اللجن ة ةةعر ةةالرليف إزا انق ةةاي العنةةل ضةةد امل ةرمة مبةةا ل ة العنةةل املنةةزل
العنةةل اجلنس ة إزا نرةةا املالج ة رةةدمات ع ة الض ة ارا .نمةةا الحةةا اللجن ة رلةةيف من
املا ة  )2 ١4مل الرانكن يق 061-2015/CNT
إ اي الز اج عل الن ك املر
االغقوا
ال ره إال حال اي كا "مرايا" م حال نان ال رر "عاجزا ةدناا عةل مماي(ة مأ عالقة
جنسا " ركقت ترو غرام مالا املا ان .)7 3
 -١8ينبغييي للدوليية الطييرت أن تحييرص علييى تطبيييق القييانون رقييم  061-2015/CNTتطبيقياً
فعاالً و لك بالتأكيد ميو جيراء تحقيقيات معمقية فيي حياالت العنيف المميارس ميد النسياء
ومقامييا الجنييا و دانييتهم وحلييوي ال ييحايا علييى سييبل انتلييات فعاليية .وينبغييي للدوليية
وتحسو خدمات المالجئ وترتيبيات
الطرت أن تمثف حمالت التوعية بشأن مة المسألة
ّ
وتجميع بيانيات ملين ة عيو ميد انتشيار العنيف ميد الميرأ  .وأخييراً ،ينبغيي
دعم ال حايا ّ
للدوليية الطييرت أن تراجييع الميياد  )2(14مييو القييانون رقييم  061-2015/CNTبغييرت تج يريم
جميع أعماي االمتلا بيو الزوجيو وفرت عقوبات تتناسب مع خطور ال عل.
حاالت اإلنهاء الطوعي للحمل و ممانية الحلوي على وسائل منع الحمل
 -١9رسةا ي اللجنة الرلةيف إزا ال ةر ح اجمل تة الةح راةد الكهلةكل إ ا جاةاو الرةةانكين
حاالت االغقوا م (تاح اوايه ،ه احلوكل عل قراي مل اوكم رعج اجلرمي قدرةد
وةةجة قانكناة مقوةةاها ع ةةرة م(ةةا ا هةةا احلمةةل كعةا .الحةةا اللجنة مة الرلةةيف جلةةك النسةةا
احلكامل إ عملاات ا جااو غة اممنة الةح عةرو حاةا ل هلة قال للصوةر لة سةرل
العررات الرانكنا الكهل غاةا املعلكمةات .رسةا ي اللجنة الرلةيف مرضةا إزا القرةايرر الةح ة
إ العنل الة أ رسةقاد النسةا اللةكار رثةرن مسةائل منة احلمةل مة وةرنائال ،إزا كةالال
(ائل من احلمل الح ما زال كل عائرا نر ا مماه إمكانا احلوةكل علااةا يغة مهةا مدعكمة
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إ حد نر  .نما الحا اللجن م الرليف عةده إمكاناة الكهلةكل إ رةدمات الوة اجلنسةا
عا املنةا يف الررتاة االوقرةاي إ املعلكمةات وامةا رقعلةيف ك(ةائل منة احلمةل مبةا
ا جنا ا
ل الك(ائل الوايئ املكا .)١7 7 6 3
 -20ينبغي ييي للدولي يية الطي ييرت أن تزيي ييل العوائي ييق التي ييي تحي ييوي دون وصي ييوي النسي يياء لي ييى
اإلجهات القانوني وتدفعهو لى اللجوء لى اإلجهات مير اآلمو الةي قد يعرت حيياتهو
وصحتهو للخطر ،وأن تلغي برط الحلوي على ن مسبق مو المحممة إلجهات حمل
ناجم عو امتلا أو سي ا محيارع .وينبغيي لهيا أي ياً أن تقيوع بميا يليي (أ) وميع وتن يية
ب يرامث تثقيييف وتوعييية لممافح يية وصييم النسيياء وال تيييات الل ييواتي يلجييأن لييى اإلجه ييات(
و( ) الحرص على أن تتيوافر للنسياء والمرامقيات ممانيية الحليوي عليى خيدمات جييد
مو أجل التلدي لم اع ات اإلجهات مير الطبي وممان حلولهو على العالل ال وري
ودون بييروط( و(ل) الحييرص علييى أن تتييوافر للنسيياء والمرامقييات ممانييية الحلييوي علييى
خدمات اللحة الجنسية واإلنجابيية وأن تتيا لهيو وسيائل منيع الحميل و ممانيية الحليوي
عليها في جميع أنحاء البلد ،وال سيما في المناطق الري ية والنائية.
عقوبة اإلعداع
رحةةل اللجن ة قوراةةيف الد لة الوةةر للكقةةل االرقاةةايأ الردة لعملاةةات ا عةةداه من ة
ّ -2١
عةاه  2007عةةده نتاة ا عةةداه منة عةةاه  ،١988لكناةةا مةةا ةزال ةةعر ةةالرليف إزا ا(ةةقمراي
احلك ا عداه املا ة .)6
 -22ينبغييي للدوليية الطييرت أن تم ييي فييي العملييية التش يريعية والسياسييية الرامييية لييى لغيياء
عقوبة اإلعداع وفي الجهود المبةولة مو أجل توعية الرأي العياع والحميالت الراميية ليى لغائهيا.
كما ينبغي لها أن تنظير فيي ممانيية االن يماع ليى البروتوكيوي االختيياري الثياني الملحيق بالعهيد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادت لى لغاء عقوبة اإلعداع.
عدالة الغوماء وميليشيات الدفاع الةاتي
 -23رسا ي اللجن الرليف يلن زارد ال عكي انعداه ايلمل انعداه الثر العدال رنعكأل
حةاالت وراةةيف عدالة الاكغةا علة اجلنةةاة املزعةكم (ة لا ظاةةكي مالا ةاات الةةدواع الة ار،
ال (اما جممكع "نكلكركغك" ،الح ررزع من عضاا رلجش إ اال قزاز االعقرال االحقجةاز غة
الر ةةانكنا االعق ةةدا اجلس ةةدأ الرق ةةل .الح ةةا اللجنة ة مة ة الرل ةةيف من الد لة ة الو ةةر عق ةةزه،
نما مند الكود ل  ،إعا ة كال هاانةل ايلمةل اجملقمعاة ضةماناا مالا ةاات الةدواع الة ار
ديرراا لك عمل عل حنك آزيأ م قكات الدواع ايلمل الك نا املكا .)١4 7 6
 -24ينبغييي للدوليية الطييرت أن تقييوع بمييا يلييي (أ) تعزيييز وجييود قييوات الييدفاع واألمييو
يل ميليشييات اليدفاع
الوطنية ل مان أمو السمان فيي جمييع أنحياء قليمهيا وت يادي أن تح ّ
محل الدولة وت يطلع بمهياع الح يال عليى النظياع(
الةاتي ،بما فيها مجموعة "كولويومو"ّ ،
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و( ) جيراء تحقيقييات ومقامييا جميييع المشييتبو فييي ارتمييابهم انتهاكييات حقييوق اإلنسييان
والحمييم عليييهم بعقوبييات مناسييبة فييي حيياي دانييتهم( و(ل) تنظيييم حمييالت للتوعييية بعييدع
مشروعية العدالة المتسرعة والقلاص الشعبي وبالمساولية الجنائية لمرتمبي مة األفعاي.
أعماي العنف خالي االمطرابات االجتماعية والسياسية
ةةعر اللجنة ةةالرليف إزا اال عةةا ات الةةح تاةةد ةةشن موةرا اجلةةا  ،ال (ةةاما موةرا نقارة
-25
ايلمةةل الرئا( ة  ،ق ةكات الةةديك مةةكظت السةةجكن اي كر ةكا عةةد ا مةةل انقاانةةات حرةةكا ا نسةةان
السةنكات ايلرة ة ،ال (ةاما ا(ةقصداه
رالل االضورا ات الساا(ا االجقماعا الةح قعة
الرةةكة وةةكية متر ة غ ة مقنا(ةةر م(ةةترت عةةل إهلةةا ات جسةةدر واةةات ،وةةرو قاةةك عل ة
نظةةا ّمعةةات (ةةلما  .الحةةا مرض ةا م ة الرلةةيف القرةةايرر الةةح ة إ عة ّةرو عةةا (ةةائط
ا عةةاله الو ة تا ال صوةةاات املعايض ة املةةداوع عةةل حرةةكا ا نسةةان للقادرةةد املضةةارر
القصكرل ،إزا ما ورض اجمللةأل ايلعلة لال وةاالت مةل قاةك متر ة علة حررة القعرة رةالل
التجة االنقرالا املكا .)25 2١ ١9 9 7
 -26ينبغي للدولة الطرت أن تتخة تدابير فعالة ،وال سييما فيميا يتعليق بالتيدريب ،لمنيع
قوات ح ظ النظاع وأفراد قوات األمو وموظ ي السجون مو استخداع القو بلور م رطية
ومير متناسبة ،و لك بإيالء االعتبار الواجيب للمبياد األساسيية المتعلقية باسيتخداع القيو
واألسلحة النارية مو جانب الموظ يو الممل يو بإن ا القوانيو .وينبغي لها أي اً أن تمثّف
المعمييق والمحايييد فييي م يزاعم االنتهاكييات الخطييير
جهودمييا الرامييية لييى مييمان التحقيييق ّ
لحقوق اإلنسيان التيي ارتمبهيا الجييم ،بميا فيي ليك كتيبية األميو الرئاسيي ،وقيوات اليدر
وموظ ييو الس ييجون ،ومقام ييا مرتمب ييي م يية االنتهاك ييات ومع يياقبتهم عل ييى النح ييو الواج ييب
وحلوي ال حايا على تعويض مناسب.
حظر التعةيب وسوء المعاملة
 -27رسةةا ي اللجنة الرلةةيف إزا ا ّعةةا ات القعة رل (ةةك املعاملة علة مرةةدأ موةرا مةةل قةكات
الت ةةرع ا قلامة ة لل ةةر
حت ةةا النظ ةةاه الرة ةكات املس ةةل م ةةكظت الس ةةجكن ،مب ةةا لة ة
الرضائا كميقاناا .نما عر اللجن الرليف إزا القرايرر الح تاد ةشن محكةاه الرةانكن الةح ةنا
علة ة ع ةةده مرركلاة ة االعجاو ةةات املنقزعة ة قة ة القعة ة رل نش لة ة مم ةةاه او ةةان ال ق ةةجه مجاة ة
عد املرهلد الةك ملنة القعة رل غة ه مةل
تعل ر
احلاالت .نما عر اللجن عل م(تاا يلن مل رر ّ
املماي(ات ات الول ال أ رنا علا الرانكن يق  22-2014/ANاملكا .)١4 ١0 7
 -28ينبغيي للدولية الطييرت أن تقيوع بمييا يليي (أ) الحييرص عليى منييع التعيةيب وال سيييما
م ييو خ ييالي تعزي ييز ت ييدريب م ييوظ ي أجه ييز الق يياء وال ييدفاع واألم ييو( و( ) مييمان جي يراء
تحقيق ييات معمق يية ف ييي مي يزاعم التع ييةيب وس ييوء المعامل يية عل ييى أي ييدي ق ييوات ح ييظ النظ يياع
والقوات المسلحة وموظ ي السجون ،ومقاما الجنا والحمم عليهم بعقوبات مناسبة في

GE.16-17948

7

CCPR/C/BFA/CO/1

ح يياي دان ييتهم ،وتع ييويض ال ييحايا عل ييى النح ييو الواج ييب وتممي يينهم م ييو جي يراءات ع يياد
التأمي ييل( و(ل) م ييمان أن ت ييرفض المح يياكم منهجي ييا ،وفقي ياً للتشي يريعات المحلي يية للدول يية
والم يياد  14م ييو العه ييد ،االعتراف ييات المنتزع يية تحي ي التع ييةيب( و(د) االعتم يياد السي يريع
لمراسيم ت عيل المرصد الوطني لمنع التعةيب ومير مو الممارسات ات الللة.
االحتجال لد الشرطة واالحتجال السابق للمحاكمة وال مانات القانونية األساسية
رحة ة ةةل اللجن ة ة ة اعقمة ة ةةا القعمة ة ةةا يق ة ة ة  2015-004/MJDHPC/CABاملة ة ةةؤي  5آ اي/
ّ -29
مايس  20١5ال أ رنا عل احليف احلوكل عل مساعدة حماه من د الق رارات ايل لا
علة ة حظ ةةر م ام ةةر االحقج ةةاز يه ةةل الق را ةةيف ،لكنا ةةا م ةةا ة ةزال ةةعر ةةالرليف إزا القر ةةايرر ال ةةح
ق د عل نتا عملاات اعقرال احقجةاز عسةتا إزا اللجةك املتةرح إ االحقجةاز السةا يف
للم انم ال أ ر كل محد ايل(را الرئاسا النقظاظ السجكن املكا .)١4 ١0 9
 -30ينبغ ييي للدول يية الط ييرت أن تتخ يية الت ييدابير الاللم يية لم ال يية احتي يراع الم ييد القل ييو
لالحتجيال ليد الشيرطة واالحتجيال السيابق للمحاكميية وحظير أوامير االحتجيال رميو التحقيييق
التعسي ية والم رطية .كمييا ينبغيي للدولية الطييرت أن ت يمو اطييالع
لت يادي عملييات االحتجييال ّ
المحتجزيو لد الشرطة أو المودعيو في االحتجال السابق للمحاكمة على حقيوقهم بليور
منتظميية وتطبيييق ال ييمانات القانونييية األساسييية ،وال سيييما الحييق فييي الحلييوي علييى مسيياعد
محاع منة بدء التحقيقات األولية ،والحق في االتلاي بأحد أفراد األسر أو أحد األقار .
قامة العدي
رح ةةل اللجنة ة الق ةةدا املقصة ة ة لقعزر ةةز ق ةةديات الس ةةلو الرض ةةائا ض ةةمان ا( ةةقرال ا
ّ -3١
حاا هةةا ،لكناةةا مةةا ةزال ةةعر ةةالرليف إزا ا(ةةقمراي ا عةةا ات التسةةا عةةده ثر ة السةةكان
اجلااز الرضائ املا ة .)١4
 -32ينبغييي للدوليية الطييرت القييياع بمييا يلييي (أ) مييمان اسييتقاللية وحييياد الق يياء بلييور
فعالة وتعزيز جهود ممافحة ال ساد( و( ) تعزيز التيدابير الراميية ليى ميمان الوصيوي ليى
العداليية ،ال سيييما مييو خييالي الم ييي فييي نشيياء محيياكم جديييد ( و(ل) تخلييي مييوارد
بشرية ومالية مافية للجهال الق ائي ،بما في لك للندوق المساعد القانونية.
األوماع في السجون
 -33رسةا ي اللجنة الرلةةيف إزا ظةر االحقجةةاز غة املالئمة معظة (ةةجكن الد لة الوةةر
عل ة ة ج ة ة اخلوة ةةكا االي تة ةةاع ال ة ةةدرد معة ةةدل انقظة ةةاظ السة ةةجكن النسة ةةر املئكر ة ة املر تع ة ة
لالحقجةةاز السةةا يف للم انمة  .نمةةا ةةعر اللجنة ةةالرليف إزا املعلكمةةات الةةكاي ة عةةل جةةك ظةةر
هل ة ا غ ة الئر ة يعار ة را ة غ ة ناوا ة السةةجكن رةةد مغ ر ة ي رئ ة إ السةةجنا  .مر ة ا،
رسا ي اللجن الرليف يلن االنقظاظ رقسرل عده احجاه التول السةجنا املةدان املقامة .
ش(ل اللجن لعده جك آلا منا(ر مكلّت قلر وكا اوقجزرل املا ان .)١0 9
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 -34ينبغي للدولة الطرت أن ت ياعف جهودميا الراميية ليى تحسييو ظيروت عييم السيجناء
ومعيياملتهم ،بمييا فييي لييك الوصييوي لييى الرعاييية الطبييية المالئميية وفلييل السييجناء بحسييب نظيياع
االحتج ييال ،و ل ييك وفقي ياً لقواع ييد األم ييم المتح ييد النمو جي يية ال ييدنيا لمعامل يية الس ييجناء (قواع ييد
نيلسييون مانييديال) .كمييا ينبغييي لهييا مواصييلة الجهييود الرامييية لييى معالجيية مشييملة االكتظييال فييي
السجون ،بطرق منها ومع سياسة حقيقية بشأن استخداع بدائل للحرمان مو الحرية.
االتجار باألبخاص وعمل األط اي
 -35ما زال اللجن قلر إزا ظاهرة اال اي ايلوصاا يلغراو اال(قاالل اجلنس العمةل
الرسةةرأ الد ل ة الوةةر إزا عةةده جةةك اانةةات يدا ة ةةشن مةةد انق ةةايها .نمةةا رسةةا ي
اللجن ة الرلةةيف يلن محكةةاه الرةةانكن يق ة  011-2014/ANاملقعلةةيف مبكاو ة ا ة ايل تةةال ا(ةةقاالل
املكا ا احا  ،از ل صا مدان ب ه اجلرمي من ردو غرامة مالاة ةدال
ايل تال الراا
م ةةل من ررضة ة عرك ة ة الس ةةجل .رس ةةا يها الرل ةةيف مرضة ةا إزا انق ةةاي ظ ةةاهرة ا( ةةقاالل ايل ت ةةال
العمة ةةل الرس ةةرأ ،ال (ة ةةاما نعمة ةةال املنة ةةازل م معمة ةةال
يلغ ة ةراو القسة ةةكل ا(ة ةةقاال
من ةةاج القع ةةدرل احل ةةر قو ةةاع الزياعة ة قو ةةاع اة ة امل ةةر ات ،إزا
روة ة ة ،مب ةةا لة ة
ا(قمراي ه ه الظاهرة املا ان .)24 8
 -36ينبغييي للدوليية الطييرت أن تقييوع بمييا يلييي (أ) مواصييلة جهودمييا الرامييية لييى توعييية
السي ييمان والعي ييامليو في ييي نظي يياع العدالي يية الجنائيي يية بظي ييامر االتجي ييار باألبي ييخاص وبمخي يياطر
االس ييتغالي االقتل ييادي والجنس ييي( و( ) تطبي ييق األحم يياع القانوني يية واألنظم يية المتعلق يية
باالتجيار باألط ياي وعملهييم واسيتغاللهم تطبيقياً صيارماً بغييية الق ياء علييى مية الممارسييات
وتعزيييز يليييات الرصييد( و(ل) مراجعيية القييانون رقييم  011-2014/ANل ييمان فييرت عقوبييات
تتناسييب مييع خطييور الجيرائم الجنسييية المرتمبيية مييد األط يياي( و(د) جمييع بيانييات مليينّ ة
عييو حجييم مشييملة االتجييار باألط يياي ألميرات االسييتغالي الجنسييي واالقتلييادي ،والعمييل
القسري واستغالي األط اي.
حرية التظامر وافترات البراء واالكت اء بمعاقبة الجاني
 -37الحةةا اللجن ة م ة الرلةةيف من املةةا ة  ١5مةةل الرةةانكن يق ة  26املةةؤي  8مراي/مةةارك 2008
ةةشن املعاقر ة عل ة موعةةال القصرر ةةل ال ةةح ر كةةل ر ةةالل االحقج ةةاج ال ةةايع الع ةةاه ال قّس ةةيف م ة
محكاه العاد ،ال (اما مردم اوةجاو الة ا ة االنقتةا مبعاقرة اجلةاين ،يلهةا سةمع ق ماةل املسةؤ لا
اجلنائا لكل عضك مل معضا اجملمكع اا النظر عما إ ا رح ّد اجلاين مه ال املا ان .)2١ ١4

 -38ينبغييي للدوليية الطييرت أن تواصييل جهودمييا الرامييية لييى مييمان تمتييع األف يراد تمتع ياً
الممرس يية فييي الم يياد  21م ييو العه ييد وبمبييدأ افتي يرات البي يراء واالكت يياء
كييامالً ب ييالحقوق
ّ
بمعاقبيية الجيياني المنلييوص علي ييو فييي الميياد  14بطييرق منه ييا مراجعيية القييانون رق ييم 26
المارخ  8أيار/مايو .2008
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المشاركة في االنتخابات
 -39إ ر ةةر اللجن ة ةةشن الق ةررعات ل ةةد م ةةا ق ةةد متن ة ع ةةا امل ةكا ن م املنظم ةةات،
ظ ةةر معان ة  ،م ةةل ةةكل مناهل ةةل ر ةةال االنقص ةةا  ،إ الح ةةا من امل ةةا ة  ١35م ةةل ق ةةانكن
االنقصا ةةات ،الةةح نةةزع ايلهلاة عةةل ايلوةةصاا الة رل رؤرةةد ن إجةرا ااة ات غة (ةةقكير متةةأل
مبر ةةدم القن ةةا الساا(ة ة  ،ال نور ةةيف إال علة ة انقصا ةةات ع ةةاه  ،20١5ونه ةةا ةةعر ةةالرليف إزا
القعمة ةةا الامة ةةكو الل ة ة رل انقنتة ةةا ا( ة ةةقرعا عة ةةدة مرو ة ة لالنقصا ة ةةات الق ة ةررعا الرئا( ة ةةا
لعاه  20١5و ّكال انقاانا حليف امل اين احلرة االنقصا ات املا ة .)25
 -40وينبغ ييي للدول يية الط ييرت أن تم ييل ح ييق جمي ييع مواطنيه ييا ف ييي التل ييوي والترب ييُ
لالنتخابات دون تمييز مو أي نوع بما في ليك اليرأي السياسيي ،و ليك وفقياً للمياد 25
مييو العهييد ،مييع المراعييا الواجبيية لتعليييق اللجنيية العيياع رقييم  )1996(25وق يرار محمميية
العدي التابعة للجماعة االقتلادية لدوي مر أفريقيا اللادر فيي  13تمول/يولييو 2015
(حز الماتمر مو أجل الديمقراطية والتقدع ويخرون مد بوركينا فاسو).
النزاعات الطائ ية
عر اللجن الرليف إزا زارد النزاعات
-4١
اخلوةكا مجاعةةات التةةكالين ،م(ةترت عةةل حةةد
مكائل ررد السكان .الحا اللجن مرضا م
ال ار سقاد انقظاه مجاع التكالين املكا 6

الرعاة املزايع  ،الح عةاين مناةا علة جة
إهلةةا ات جسةدر واةةات ةةدم ممقلكةةات
الرليف القرايرر الح زع من مالا ةاات الةدواع
.)27 9

 -42ينبغييي للدوليية الطييرت أن تواصييل جهودمييا الرامييية لييى حماييية الرعييا وومييع حييد
لالنتهاكييات التييي يتعرمييون لهييا .وينبغييي لهييا أن تعييزل الحييوار بيييو الطوائييف والتخ يييف مييو
حد التوتر بيو المزارعيو والرعا  ،ال سييما بمراعيا األسيبا الجةريية للنزاعيات ميو قبييل
لي يياد التن ييافس عل ييى األرام ييي وانع ييداع األم ييو فيم ييا يتعل ييق بحي ييال األرام ييي بالنس ييبة ل ييى
الشعو األصلية وميرما مو الجماعات المحلية التي تعتمد نبظبم حييال عرفيية .كميا ينبغيي
للدولة الطرت أن تواصيل جهودميا ل يمان التحقييق السيريع فيي انتهاكيات حقيوق اإلنسيان
المرتمبيية فييي سييياق ميية النزاعييات ومقامييا الجنييا ومعيياقبتهم عنييد االقت يياء وحلييوي
ال حايا على تعوي ات.

داي -نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
 -43ينبغي للدولة الطرت أن تنشير ني العهيد وبروتوكوليو االختيياري ،والتقريير األوليي،
والييردود الخطييية علييى قائميية المسييائل التييي ومييعتها اللجنيية ،وميية المالحظييات الختامييية،
عل ييى نط يياق واس ييع م ييو أج ييل توعي يية الس ييلطات الق ييائية والتشي يريعية واإلداري يية والمجتم ييع
المييدني والمنظمييات مييير الحمومييية العامليية فييي البلييد ،وكييةا عاميية النيياس ،بييالحقوق التييي
ين عليها العهد.
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 -44وعمالً بال قر  5مو الماد  71مو النظاع الداخلي للجنية ،ينبغيي للدولية الطيرت
أن تقي ّدع ،فييي م ييون عيياع مييو اعتميياد ميية المالحظييات الختامييية ،معلومييات عييو تن يييةما
التوصيات المقدَّمة ميو اللجنية فيي ال قير ( 16المسياوا بييو الرجيل والميرأ والممارسيات
ال ييار بييالمرأ ) ،وال قيير ( 24عداليية الغوميياء ومليشيييات الييدفاع الييةاتي) ،وال قيير 36
(االتجار بالبشر وعمل األط اي) أعال .
 -45وتييدعو اللجنيية الدوليية الطييرت لييى أن تقييدع تقريرمييا الييدوري المقبييل بحلييوي 15
تمول/يوليو  2020على أقلى تقدير وأن تيدرل فييو معلوميات محي ّدد ومحدقية عيو تن يية
التوصيات المقدمة في مة المالحظات الختامية وعو تن ية العهد كمل .كما تدعوما ليى
أن تجري ،لد عداد التقرير ،مشاورات واسعة النطاق ميع المجتميع الميدني والمنظميات
مير الحمومية العاملة في البلد .ووفقاً لقرار الجمعية العامة  ،268/68يجيب أال يتجياول
ع ييدد كلم ييات م ييةا التقري يير  21 200كلم يية .وعييالو عل ييى ل ييك ،ت ييدعو اللجن يية الدول يية
المبسييء لتقييديم التقييارير
الطييرت لييى أن تقبييل ،بحلييوي  15تمييول/يوليييو  ،2017اإلجيراء
ّ
ال ييةي تحي ييل اللجن يية ف ييي ط ييار قائم يية مس ييائل ل ييى الدول يية الط ييرت قب ييل أن تق ييدع تقريرم ييا
الييدوري .وممييةا ،سييتمون ردود الدوليية الطييرت علييى قائميية المسييائل ميية بمثابيية التقرييير
الدوري المقبل الةي سيقدع بموجب الماد  40مو العهد.
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