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  مقدمة

  السياق - ألف 

 املتعلق بإنشاء جملس حقوق اإلنسان،      ٦٠/٢٥١لقرار  من ا ) ه(٥ ألحكام الفقرة    أُعد هذا التقرير الوطين وفقاً      - ١
 للمبادئ التوجيهية العامـة الـواردة يف   ، ووفقا٢٠٠٦ًمارس / آذار١٥الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف        

ومرت اإلجراءات املتبعة إلعداد تقرير     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف        ٥/١القرار  
  :بوركينا فاسو ألغراض االستعراض الدوري الشامل باملراحل التالية

 ،اجتماع للتنسيق والعمل مع ممثلي اإلدارات الوزارية املعنية، ُوسِّع ليشمل مؤسسات يف اجلمهورية              )أ(
 األعلـى    واجمللس ، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    ،من بينها على وجه اخلصوص اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات        

   وجلنة املعلوماتية واحلريات؛،لالتصاالت

 إىل  وانقسمت تلقائياً . اجتماع آخر ضم منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان             )ب(
  ثالث جمموعات حسب قطاعات العمل إلعداد مسامهتها؛

   الوطين؛أنشئ داخل وزارة تعزيز حقوق اإلنسان فريق تقين مصغر لتحرير التقرير  )ج(

عالم والتوعية بغرض تعريف الرأي العام بآلية االستعراض الدوري الشامل          إلجرت باملوازاة محالت ل     )د(
 وُنِشرت مقاالت صحفية يف خمتلف ،ُبثَّت وصالت دعاية عن طريق هيئة اإلذاعة والتلفزيون الوطنيةف. وطلب املسامهات

  فزيون الوطين؛ وُعرِضت برامج متلفزة على شاشة قناة التل،الصحف

بإشراف وزارة تعزيز حقوق اإلنسان     إلقرار التقرير عقدت    جرى توحيد التقرير يف إطار حلقة عمل          )ه(
  شاركة نشطة ملمثلي الوزارات واملؤسسات املعنية واجملتمع املدين والربملان والقضاء؛مبو

ات حلقـوق اإلنـسان والقـانون       إىل اللجنة املشتركة بني الوزار    ، بعد إقراره،    قُدِّم مشروع التقرير    )و(
  . من قبل جملس الوزراءاًاإلنساين الدويل قبل اعتماده هنائي

  تعريف البلد - باء 

  كيلـومتراً  ٢٧٤ ١٢٢وميتد على مساحة    . بوركينا فاسو بلد يف منطقة الساحل، يقع يف وسط غرب أفريقيا            - ٢
 ومـن الـشرق     ، ومن اجلنوب الشرقي بنن    ،توغو ومن اجلنوب غانا و    ،وحيده من اجلنوب الغريب كوت ديفوار     . مربعاً

  . ومن الغرب والشمال مايل،والشمال الشرقي النيجر

، حـسب   إلناث يف املائة منهم من ا     ٥١,٧ نسمة،   ١٣ ٧٣٠ ٢٥٨  بنحو  عدد سكان بوركينا فاسو    ويقدَّر  - ٣
ويتمركزون باألسـاس يف  اب، السكان غالبيتهم من الشب   و. ٢٠٠٦النتائج األولية للتعداد العام للسكان والسكىن لعام        

ويقوم اقتصاد بوركينا فاسو بشكل رئيسي علـى        .  يف املائة  ٢,٤ويبلغ معدل النمو السكاين السنوي      . املناطق الريفية 
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 يف املائة من    ٨٠ويشغِّالن حنو    ،اإلمجايل يف املائة من الناتج احمللي       ٣٢القطاعان  هذان  الزراعة وتربية املواشي، ويشكل     
  .لنيعامالسكان ال

 أنظمـة    البلـد  ، تناوبت على حكم   ١٩٦٠أغسطس  / آب ٥ومنذ حصول بوركينا فاسو على االستقالل يف          - ٤
 ١١ وُسنَّ يف    ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢ويكرس الدستور األخري، الذي أُِقر باستفتاء جرى يف         . دستورية وأخرى طارئة  

  .دوية وعلمانية، اجلمهورية الرابعة ويؤسس دولة دميقراطية ووح١٩٩١يونيه /حزيران

  اإلطار املعياري واملؤسسي حلقوق اإلنسان -  أوالً
  اإلطار املعياري - ألف 

  على الصعيد الوطين -١

دولة يسودها القانون تضمن ممارسـة احلقـوق        بناء  "يؤكد الدستور يف ديباجته رغبة الشعب البوركينايب يف           - ٥
ومن بينها احلق يف    .  وواجباته األساسية  فردعلى حقوق ال  ) ٣٠ إىل   ١املواد  (وينص يف بنده األول     ". اجلماعية والفردية 

احلياة ويف احلرية واألمن والسالمة وتساوي اجلميع يف احلقوق والواجبات، وال سيما املساواة أمام القانون، واألعبـاء                 
 وأنوع اجلنس    وأالِعرق   وأاللغة   وألون البشرة    وأاألصل االجتماعي   بسبب  العامة والعدل وحظر كل أشكال التمييز       

الرأي السياسي، وحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو القاسية أو املهينة، واحلق                 وأالدين  
 واحلق يف التعليم والـتعلم والتـدريب والعمـل          ،يف حرية الفكر والوجدان والدين والعبادة والرأي والتعبري واإلبداع        

 .لصحة والرعاية االجتماعية وبيئة سليمةوا، ويف الترفيه والسكن

وإلعمال هذه احلقوق واحلريات األساسية اليت يكرسها الدستور، حتدد القوانني واألنظمة شروط التمتع هبـا                 - ٦
 وقـانون   ، والقانون اجلنـائي   ،والنصوص التشريعية الرئيسية هي مدونة األحوال الشخصية واألسرة       . وطرائق ممارستها 
 وقـانون   ، وقانون الضمان االجتماعي   ، وقانون العمل  ، وقانون اإلجراءات املدنية   ، والقانون املدين  ،ئيةاإلجراءات اجلنا 

 والقـانون   ، والقانون املتعلق مبيثاق األحزاب السياسية     ، وقانون البيئة  ، وقانون االستثمار  ، والقانون االنتخايب  ،اإلعالم
 ، وقانون التوجيه يف جمـال التعلـيم       ،مهر والتظاهر يف الطرق العامة     والقانون املتعلق حبرية التج    ،املتعلق حبرية التجمع  

وهتدف هذه اجملموعة من النصوص إىل ضمان احلقـوق         . اإليدز/والقانون املتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      
  .املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق الفئات للمواطنني

  الصعيد الدويلعلى  -٢

املعاهدات واالتفاقات اليت جيري التصديق واملوافقة عليهـا بـشكل          " من الدستور على أن      ١٥١تنص املادة     - ٧
  ".اعتيادي تسمو، مبجرد نشرها، على القوانني، رهنا بتطبيق الطرف اآلخر لالتفاق أو املعاهدة

  .نسان أو انضمت إليهاوقد صدَّقت بوركينا فاسو على معظم الصكوك يف جمال حقوق اإل  - ٨
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  على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي - ٣

 ،على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي، صدَّقت بوركينا فاسو على اتفاقيات أُبرمت يف إطار االحتاد األفريقي                - ٩
إلنسان أو ترسي    تكرِّس حقوق ا   ، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا     ،واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    

 وامليثـاق   ،امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب     هذه االتفاقيات هي، بصفة رئيسية،      و. آليات حمددة حلمايتها  
 وبروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف       ،األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه    

 وبروتوكول امليثاق   ،اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا    ناظمة للجوانب    األفريقية ال   واتفاقية منظمة الوحدة   ،أفريقيا
 ومعاهـدات اجلماعـة     ،األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء حمكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب           

  .االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 اليت أنشئت يف إطار الشراكة اجلديدة من أجـل          ،بوركينا فاسو لآللية األفريقية الستعراض األقران     وخضعت    - ١٠
تنمية أفريقيا واليت يتمثل هدفها يف تعزيز التعاون بني الدول األفريقية من أجل كفالة تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان                    

  .بإجراء تقييم ملدى تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا كل دولة

وجتدر اإلشارة إىل التعهدات اليت قطعتها بوركينا فاسو على نفسها يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار املنظمـة         - ١١
الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، وال سيما إعالن باماكو وإعالن مؤمتر القمة العاشر لرؤساء الدول واحلكومات الذي           

  .٢٠٠٤نوفمرب /ُعِقد يف واغادوغو يف تشرين الثاين

  اإلطار املؤسسي - باء 

  السلطات الثالث -١

  السلطة التنفيذية  )أ(

. ، ميارس السلطةَ التنفيذيةَ رئيس بوركينا فاسو واحلكومـة      )البندان الثالث والرابع  (وفقما ينص عليه الدستور       - ١٢
  .فاقات الدولية من الدستور لرئيس بوركينا فاسو مهمة ضمان احترام القانون األساسي واالت٣٦وتسند املادة 

وتؤمِّن وزارة تعزيز حقـوق اإلنـسان   . وتتكلف احلكومة بتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       -١٣
وتستند أنشطتها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل الوثيقة املتعلقة بالسياسة وخطـة  . تنفيذ هذه السياسة ومتابعتها 

  .٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٨إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت أقرها مرسوم مؤرخ العمل والتوجيه الراميتني 

  السلطة التشريعية  )ب(

. ميارس السلطة التنفيذية الربملان الذي يضطلع بدور رئيسي يف ضمان التمتع حبقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو                 - ١٤
ويـضم  . سان من خالل اعتماد القوانني ومراقبة عمل احلكومة    يتدخل يف تنفيذ اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلن       هو  و

  . ُينتَخبون باالقتراع العام املباشر نائبا١١١ًالربملان، الذي يتألف من غرفة واحدة، 
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  السلطة القضائية  )ج(

راضـي  تتوىل السلطة القضائية، اليت ُيعَهد هبا إىل القضاة ومتارسها احملاكم واهليئات القـضائية يف عمـوم األ                  - ١٥
.  من الدستور، حامي احلريات الفردية واجلماعية      ١٢٥وهي، مبقتضى املادة    . الوطنية، مهمة السهر على احترام القانون     

 حل احملكمة العليا اليت أنشئ عوضها كـل مـن           ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١وكرس التعديل الدستوري الذي جرى يف       
وأصبحت حمكمة النقض وجملس الدولة وحمكمة      . احلساباتاجمللس الدستوري وحمكمة النقض وجملس الدولة وحمكمة        

  .احلسابات اهليئات القضائية العليا املسؤولة على التوايل عن النظام القضائي والنظام اإلداري ومراقبة املالية العامة

  .وميكن أن نضيف إىل هذه اهليئات القضائية احملكمة العسكرية وحمكمة العدل العليا  - ١٦

اة ـ على أن القض   ١٣٠وينص يف مادته    . ، استقالل السلطة القضائية   ١٢٩ه  ـدستور، يف مادت  ـرس ال ـويك  - ١٧
  .وال جيوز عزهلم. ال خيضعون سوى لسلطة القانون يف ممارستهم ملهمتهم

  املؤسسات العامة األخرى -٢

  اجمللس الدستوري  )أ(

، مهمة رصد دستورية القوانني     ٢٠٠٠م  يتوىل اجمللس الدستوري، الذي أنشئ يف إطار التعديل الدستوري لعا           - ١٨
. وحيرص على سالمة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والتشريعية وشـفافيتها وأمنـها       . وتفسري األحكام الدستورية  

. ويعلن نتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحملليـة      . ويفصل يف املنازعات املتعلقة باالنتخابات الرئاسية والتشريعية      
  .راته غري قابلة ألي طعنوقرا

  وسيط مجهورية بوركينا فاسو  )ب(

 املنشئ ملؤسسة وسيط    ١٩٩٤مايو  / أيار ١٧املؤرخ   ADP/94-22 رقم    من القانون األساسي   ٢مبقتضى املادة     - ١٩
، فض اخلالفات اليت تنشأ بني اإلدارة واملُـدارين       هو يتوىل   و". هيئة مستقلة "هو  إن الوسيط   مجهورية بوركينا فاسو، ف   

وهو وسيط للمـساعي احلميـدة ميكنـه       . ويساهم بالتايل يف تعزيز املؤسسات اإلدارية يف جمال محاية حقوق اإلنسان          
عمل إدارات الدولة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات العامة وأي هيئـة          "االطالع على مجيع شكاوى املُدارين بشأن       

ضافة إىل ذلك، أوىل املشرع وسيطَ مجهورية بوركينا فاسـو          وباإل". أخرى تناط هبا مهمة من مهام الوظيفة العمومية       
  . احلفاظ على السلم االجتماعي ومحايتهعلىمهمة املساعدة 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )ج(

رأيها بشأن  ب يلهيئة استشارية تد  هو   من الدستور،    ١٤١اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املنشأ مبقتضى املادة         - ٢٠
. الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف اليت يعرضها عليها لبحثها رئيُس بوركينا فاسو أو احلكومـة               املسائل ذات   

وميكنه أن يباشـر    . وميكن استشارته خبصوص أي مشروع خطة أو برنامج ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف              
  .دراسة أي مشكل يتصل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
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   األعلى لالتصاالتاجمللس  )د(

وهو . ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤املؤرخ  AN/2005-028 أنشئَ اجمللس األعلى لالتصاالت مبقتضى القانون رقم  - ٢١
  .هيئة لتنظيم قطاع اإلعالم مكلفة بكفالة حرية الصحافة واحترام القواعد األخالقية واملهنية يف ميدان اإلعالم

  اتاللجنة الوطنية املستقلة لالنتخاب  )ه(

 ٢٠٠١يوليه  / متوز ٣ملؤرخ   ا AN/2001-014 أنشئت اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات مبقتضى القانون رقم         - ٢٢
ي تنظيم االنتخابات واالستفتاءات واإلشراف عليها ويف إعـداد         هومهامها واختصاصاهتا   . واملتعلق مبدونة االنتخابات  

  .ية املدنية للمواطنني يف احلقل االنتخايبوتساهم يف الترب. امللف االنتخايب وإدارته وحفظه

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  )و(

توصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب عمالً، ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢١أنشئت مبقتضى املرسوم املؤرخ   - ٢٣
من أربعـة   ية حلقوق اإلنسان    اللجنة الوطن وتتألف  . لتوصيات ذات الصلة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       او

وثالثني عضواً ميثلون اهليئات النقابية ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان واجلماعات الدينيـة                 
والتقليدية والوسط اجلامعي واملؤسسات العامة واإلدارات التابعة للوزارات، وتتمثل مهمتها الرئيسية يف أن تـساعد،               

 للتنـسيق بـني      إطاراً وتشكل أيضاً . كومة بطلب منها أو من رئيسها يف أي حالة تتصل حبقوق اإلنسان           بآرائها، احل 
  . يف ميدان حقوق اإلنسانعاملة اجملتمع املدين والدولة الياتلافع

  جلنة املعلوماتية واحلريات  )ز(

 املتعلق ٢٠٠٤أبريل /يسان ن٢٠املؤرخ  AN/10 كفالة تطبيق القانون رقمهي تتوىل ، و٢٠٠٧أنشئت يف عام   - ٢٤
املخاطر وقمع االنتهاكات املتـصلة بطبيعـة       ء  رواعُتِمد هذا القانون بغرض دَ    . حبماية البيانات ذات الطابع الشخصي    

املعلوماتية واملعلومات الرقمية اليت تنطوي على إمكانيات شىت النتهاك حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني واملـساس هبـا                 
  .موالتطفل على خصوصياهت

  اهليئة العليا ملراقبة الدولة  )ح(

ألداء اإلداري واملـايل    ناظمة ل  على وجه اخلصوص مراقبة مدى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ال          وىلتت  - ٢٥
واحملاسيب يف مجيع الدوائر العامة التابعة للدولة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات العامة وأي هيئة وطنية تناط هبا مهمة                 

  . نوعية أداء هذه الدوائر وإدارهتاراقبكما ت. مهام الوظيفة العموميةمن 

   غري التابعة للدولةياتلاالفع -٣

وميكن أن نذكر مـن هـذه       . أخرى يف تعزيز حقوق اإلنسان    فعاليات  تساهم    عن املؤسسات العامة،   فضالً  - ٢٦
وجتدر اإلشارة فيما يتعلق بوسائط اإلعالم      . ةاجلهات الفاعلة وسائط اإلعالم واجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسي       

. واألنظمة اليت حيددها قانون اإلعـالم     ) ٨املادة  (إىل أهنا متارس أنشطتها يف إطار حرية الصحافة اليت يكفلها الدستور            
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وباإلضافة إىل ذلك،   .  حيث تشكل سلطة موازِنة وتتيح ممارسة حرية الرأي        ،ودورها يف ميدان حقوق اإلنسان حقيقي     
  .فهي وسائل مناسبة لتوعية املواطنني وتبسيط حقوق اإلنسان والتنديد بانتهاكاهتا

ـ  ،جلمعيات والنقابات يف بوركينا فاسو حريةُ إنشاء اجلمعيات واحلريةُ النقابيـة          على إنشاء ا  يشجع  ما    - ٢٧ ن ا اللت
 واملتعلـق حبريـة   ١٩٩٢سمرب دي/ كانون األول١٥ملؤرخ  اADP/10/92 والقانونُ رقم) ٢١املادة (يكفلهما الدستور   

ومـسامهتها يف تعزيـز     . مع وزارة تعزيز حقوق اإلنسان    يتعاون   من هذه اجلمعيات     اً كبري اًعددإن  و. إنشاء اجلمعيات 
ومتارس النقابـات، مـن ناحيتـها،       . وتتمثل أهدافها يف تعزيز احلقوق األساسية والدفاع عنها       . حقوق اإلنسان هامة  

  . احلقوق االجتماعية للعمالأنشطتها يف إطار الدفاع عن

 الشعب وتثقيفه   توعيةتنشيط احلياة السياسية و   على  ،  ١٤٠وتتنافس األحزاب السياسية، اليت يتجاوز عددها         - ٢٨
  .يف االنتخاباتوحفزه على التصويت 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها -  ثانياً
  احلقوق املدنية والسياسية - ألف 

  احلريات العامة -١

يكفل " منه، ٧حسبما يرد يف املادة ، وفه.  من قبيل حقوق املواطنني األساسية،لدستور احلريات العامةيكرس ا  - ٢٩
حرية اإلميان واإلحلاد والوجدان والرأي الديين والفلسفي وممارسة العبادة وحرية التجمع وحرية ممارسة التقاليد وحرية               

حـرييت الـرأي    منه   ٨كما تكفل املادة    ". إلنسانام واآلداب وا   باحترام القانون والنظام الع    التجمهر والتظاهر، رهناً  
  .وحيق ألي شخص اإلعراب عن آرائه ونشرها يف إطار القوانني واألنظمة املعمول هبا. والصحافة واحلق يف اإلعالم

 ١٩٩٣ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠ملؤرخ   ا ADP/56/93القانون رقم   فإن  وفيما يتعلق حبرية الرأي والتعبري،        - ٣٠
وتؤكد املدونة يف مادهتا األوىل أن احلق يف اإلعالم يندرج ضـمن احلقـوق              . ةيرباليلبال، يتسم   واملتعلق مبدونة اإلعالم  

 يف بوركينـا     كبرياً ازدهاراًاخلاصة  والصحافة  اخلاصة   قطاع اإلذاعات    من مث، يشهد  و. األساسية للمواطن البوركينايب  
بالنظر إىل الصعوبات املالية واملادية اليت تواجهها املنابر الصحفية يف االضطالع           و. فاسو منذ انطالق العملية الدميقراطية    

ة ا قن٢٠ة، وحصل ـ إذاع١١٩سطة إعالم، منها ا و١٤٣ويضم البلد . بأنشطتها، فإن احلكومة تقدم إليها إعانة سنوية
  .ر منشو١٠٠ويف قطاع الصحافة املكتوبة، يوجد أكثر من . لبثلتلفزيونية على ترخيص 

ون رقم  ـيحدد القان ف. وخبصوص حرييت التجمع والتظاهر، مت وضع إطار تشريعي وتنظيمي ييسر ممارستهما            - ٣١
022-97/AN الشروط اليت ة العاماألماكن واملتعلق حبرييت التجمع والتظاهر يف ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢١ملؤرخ   ا 

  .ينبغي أن متاَرسا فيها

 كـانون  ١٥ملـؤرخ   اADP/92-10 وحيدد القانون رقم ،حرية إنشاء اجلمعيات ) ٢١املادة  (ويكفل الدستور     - ٣٢
وتعزز حرية . ويكفي إلنشاء اجلمعيات تسجيلُها.  واملتعلق حبرية إنشاء اجلمعيات طرائق ممارستها١٩٩٢ديسمرب /األول
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 واملستهلكني ومستعملي    من قبيل حقوق املرأة والطفل واملرضى واملعوقني       ،إنشاء اجلمعيات محاية حقوق بعض الفئات     
  .اخلدمات العامة

 نقابية والعديد من النقابات املستقلة اليت متارس أنـشطتها          احتادات ٧ويضم البلد   . إن احلرية النقابية مكفولة     - ٣٣
  . لدى الوزارة املكلفة باحلريات العامةويكفي تسجيلها سلفاً. دون أي عائق أو قيد عدا ما ينص عليه القانون

فهم ينتِخبون  . ميع البوركينابيني، دون أي متييز من أي نوع، املشاركة يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع             حيق جل   - ٣٤
وتوضح جمموعة من األحكام الدستورية والتـشريعية  . وميلكون حق القيام بذلك وفق الشروط اليت ينص عليها القانون    

  .عملية تنظيم وإجراء خمتلف االقتراعات وشروط املشاركة

من أجل مشاركة املواطنني بطريقة فعالة وترسيخ الدميقراطية والتنمية املستدامة على الصعيد احمللي، شرعت              و  - ٣٥
 يف عملية المركزية واسعة أفضت إىل اعتماد القانون العام للجماعات اإلقليمية يف كـانون               ١٩٩٣احلكومة منذ عام    

 اكتمـال عمليـة     ٢٠٠٦نتخابات البلدية لعـام     وكرست اال ). AN/2004-055القانون رقم    (٢٠٠٤ديسمرب  /األول
ويشكل اإلطار االستراتيجي إلقرار الالمركزية واملؤمتر الوطين لالمركزية أداتني إلجنـاز           . التقسيم إىل مجاعات إقليمية   

قـة  وتواكبها يف أعماهلا هياكل إدارية هي املنط      . ٣٥١ل ا لبلدياتوا ١٣ل واجلماعات اإلقليمية هي األقاليم ا    . العملية
  .واحملافظة واملقاطعة

 الـيت تيـسر   ،عزز احلق يف املشاركة يف احلياة العامة على صعيد اجلماعات إنشاء اجملالس القروية للتنمية ما ي و  - ٣٦
  .إشعار السكان باملسؤولية ومشاركتهم يف مبادرات التنمية على صعيد اجلماعة

  مبدأ عدم التمييز واملساواة أمام القانون -٢

 الذي تنص مادته األوىل على أن ، املساواة بني األشخاص وعدم التمييز منصوص عليهما يف الدستورإن مبدأي  - ٣٧
كما حتظر نصوص تشريعية وتنظيمية عديدة أي شكل من         ".  ومتساوين يف احلقوق   مجيع البوركينابيني يولدون أحراراً   "

  .التمييز يف ميادين عديدة

  اءإتاحة إمكانية االحتكام إىل القضمبدأ  -٣

مجيع البوركينابيني وأي شخص يعيش يف بوركينا فاسـو متـساوون يف   " من الدستور على أن     ٤تنص املادة     - ٣٨
واحلق يف الدفاع أمام    .  أن تستمع هيئة قضائية مستقلة ونزيهة لقضيتهم       فمن حقهم مجيعاً  . االستفادة من محاية القانون   

  ".مي حبرية، مكفولاهليئات القضائية، مبا يف ذلك احلق يف اختيار احملا

حمكمتـان  ( يف بوركينا فاسو من خالل هيئـات ذات طـابع قـضائي              اح إمكانية االحتكام إىل القضاء    وتت  - ٣٩
 حمكمة كلية وحمكمتان ابتـدائيتان وحمكمتـان        ٢٠ و ؛ديوالسو -  لالستئناف، واحدة يف واغادوغو وأخرى يف بوبو      

وهيئات ذات طـابع    )  حماكم إقليمية  ٨ حمكمة حملية و   ٣٥٠ حماكم عمل و   ٣لشؤون الطفل وقاضيان لشؤون الطفل و     
  ). حمكمة إدارية٢٠(إداري 



A/HRC/WG.6/3/BFA/1 
Page 10 

 

وبغية ضمان حماكمة عادلة للمواطنني، يتحتم على اهليئات القضائية احترام املبادئ األساسية الـيت يكفلـها                  - ٤٠
 وعدم  ، وشرعية املخالفات  ،ءة وافتراض الربا  ،الدستور والصكوك الدولية والقوانني، ومنها تساوي اجلميع أمام القانون        

 وإبداء دواعي األحكام القضائية والنطق هبا يف جلسات ، وشرعية املالحقة والتوقيف واالحتجاز،رجعية القانون اجلنائي
 واالعتراف باحلق   ، ومحاية املتقاضي من أي اعتداء     ، والنظر يف الدعاوى على مستويني من االختصاص القضائي        ،علنية

  .يف الدفاع

كاتب حمكمـة    ٣٧ و  قاضياً ٣٣٨  ما جمموعه  ،٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١لدى بوركينا فاسو، حىت     و  - ٤١
 زدادتوا.  كتاب عدل  ٧ و  حاجباً ٣٢ و  حمامياً ١٢٧ و أمني نيابة عامة   قلم حمكمة و   ١٢٧ و حمكمة كاتب   ٦٧ و ياًرئيس

  .٢٠٠٧ نسمة يف عام ٥٥ ٠٠٠ إىل قاض لكل ٢٠٠١ نسمة يف عام ٧٣ ٠٠٠نسبة القضاة للسكان من قاض لكل 

وفيما يتعلق بالقدرة على حتمل التكاليف املالية للعدالة، أنشئ نظام للمساعدة القضائية للمعـوزين مبقتـضى        - ٤٢
  وتنظمهـا يف . واملتعلق بتنظيم املساعدة القـضائية ١٩٩١يناير / كانون الثاين١١ؤرخ ـ املAn VIII مـ رقونـالقان

  .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٦ملؤرخ  اPRES/PM/MJPDH/593-2001م الوقت الراهن أحكام املرسوم رق

  محاية سالمة الشخص وأمنه -٤

ومن أجل توفري محاية أفـضل      . يشكل أي مساس بالسالمة البدنية واملعنوية لألشخاص جرمية يف نظر القانون            - ٤٣
وتتمثل هذه التدابري على    . سة األمنية الوطنية   من التدابري اإلجيابية يف إطار السيا      جملموع السكان، اختذت احلكومة عدداً    

وجه اخلصوص يف زيادة أعداد قوات األمن وجتهيز دوائر الشرطة والدرك مبا يكفي من وسائل العمل وإنشاء شـرطة                   
  .قُرب ُتشرِك اجملتمعات احمللية مشاركةً قوية من خالل جلان األمن احمللية

اء أو اإليذاء من جانب موظفي الدولة، جتدر اإلشارة إىل أن مدونات            وفيما يتعلق باحلماية من التعرض لالعتد       - ٤٤
 على املوظفني العموميني ممارسة االعتـداء أو اإليـذاء   السلوك واألخالق ملختلف هيئات الوظيفة العمومية حتظر رمسياً       

  .البدين على املواطنني

راوح بني مخس سنوات وعشر سـنوات أي         من القانون اجلنائي، ُيعاقَب بالسجن لفترة تت       ١٤١ووفق املادة     - ٤٥
موظف أو ممثل آخر للسلطات العمومية يصدر أو يطيع أوامر القيام بفعل ينطوي على تعسف أو انتهاك، إما للحريـة                    

وينص القانون كذلك على عقوبات يف      . الفردية أو للحقوق املدنية لشخص أو عدة أشخاص أو للنصوص املعمول هبا           
  .ى ما قد ترتكبه من تعسفات يف حق املتقاضنيحق السلطات القضائية عل

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- باء 

   احلق يف التعليم-١

 ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ٣٠ املؤرخ   AN/2007-13والقانون رقم   .  من الدستور احلق يف التعليم     ١٨تكرس املادة     - ٤٦
ويتمثل اهلدف العام لقانون التوجيه يف جعل نظام التعليم أكثر          . حلقواملتعلق بقانون التوجيه يف جمال التعليم ُيعِمل هذا ا        

وحتقيقاً هلذه الغاية، ُشرِع يف عملية   . تنظيماً وجناعةً وتلبيةً لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لبوركينا فاسو        
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تعليم األساسي وزيادة مستوى املوارد      يف مرحلة ال   ٢٠١٥إصالح للنظام التعليمي، تطمح إىل تعميم التعليم حبلول عام          
ومن جهة أخرى، ستيسر من خـالل تعـديل املنـاهج           . التعليمية، وإىل إضفاء الطابع املهين عليه يف املراحل األخرى        

وُيفترض أن يكون هلذا . الدراسية إدخال أمناط من التعليم تتعلق حبقوق اإلنسان والتربية على املواطَنة يف برامج الدراسة         
  .ح انعكاسات على مجيع مستويات التعليماإلصال

 معلم سنوياً وزيادة العرض     ٣ ٠٠٠وجيري إعمال احلق يف التعليم على صعيد التعليم األساسي عن طريق تعيني               -٤٧
التعليمي من خالل بناء اهلياكل األساسية املدرسية وجتهيزها واعتماد تدابري للتحفيز على تسجيل الفتيـات يف املـدارس                  

األطفال الذين انقطعوا عن الدراسة أو مل يلتحقوا هبا بوضعهم يف مراكز التعليم األساسي غـري الرمسـي وإنـشاء       وإنقاذ  
ويسرت هذه اجلهود رفـع عـدد       . مدارس فرعية لتقريب املدرسة من الطفل وتوزيع الكتب واألدوات املدرسية باجملان          

 يف السنة الدراسية    ٤٠ ٦٥٩ إىل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦نة الدراسية    يف الس  ٢٧ ١٩٢التالميذ يف مرحلة التعليم قبل املدرسي من        
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف السنة الدراسية     ١ ٣٩٠ ٥٧١ويف مرحلة التعليم االبتدائي، ارتفع عدد التالميذ من         . ٢٠٠٦/٢٠٠٧

 تلميذاً يف السنة    ١ ٧٤٢ ٤٣٩، وإىل   ) يف املائة منهم فتيات    ٤٤,٨ (٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف السنة الدراسية     ١ ٥٤٢ ٦٦٢إىل  
 نقاط ٧,٤وهذا االرتفاع يف عدد التالميذ َتَجلّى يف زيادة بلغت       ).  يف املائة منهم فتيات    ٤٥,٦ (٢٠٠٧/٢٠٠٨دراسية  ال

 يف املائـة يف     ٧٨,٣ مقابل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة يف السنة الدراسية       ٨٥,٧يف املعدل اإلمجايل للقبول، الذي وصل إىل        
ـ   ٧٢,٥غ  ـل إمجايل لاللتحاق باملدارس بل    كما أفضى إىل معد   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنة الدراسية    ة يف الـسنة    ـ يف املائ

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف السنة الدراسية ٦٠,٧ مقابل ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسية 

فقد ارتفع عدد . وخبصوص التعليم الثانوي، يتجلى إعمال احلق يف التعليم يف الزيادة املطردة يف املوارد التعليمية  - ٤٨
 يف السنة الدراسـية     ١ ٠١٨ إىل   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ يف السنة الدراسية     ٥٦٤نوي العام والتقين من     مؤسسات التعليم الثا  

 تلميذاً على التوايل يف املدارس، أي مبعدل ارتفاع         ٤٢٣ ٥٢٠ تلميذاً و  ٢٦٦ ٠٥٧، ما أتاح استيعاب     ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
رس ال يزال ضعيفاً، وإن ارتفـع بنـسبة   غري أن املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدا.  يف املائة٥٩,١٨يف عدد التالميذ بلغ     

 ٢٠,٧٠ إىل   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ يف املائة يف السنة الدراسية       ١٤,٣٥ يف املائة يف ثالث سنوات، حيث انتقل من          ٤٤,٢٥
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧يف املائة يف السنة الدراسية 

. ٢٠٠٢- ٢٠٠١دراسية ويشهد التعليم العايل تطوراً ملحوظاً يف عدد الطالب واهلياكل األساسية منذ السنة ال  - ٤٩
ـ  ـ يف الـسن   ٤١ ٧٧٩ إىل   ٢٠٠٢- ٢٠٠١ يف السنة الدراسية     ١٥ ٥٣٥فقد ارتفع عدد الطالب من       ة ـة الدراسي

كما ارتفع عدد اهلياكل األساسية، ويتواصل اجلهد الرامي إىل توسيعها .  يف املائة١٦٩,٩٣، أي مبعدل ٢٠٠٨- ٢٠٠٧
  .وذلك على وجه اخلصوص بإنشاء جامعات جديدة

ويف . وشهد قطاعا التعليم التقين والتدريب املهين تطوراً ضئيالً، وهتدف السياسة احلالية إىل تطويرمها وتنويعهما               - ٥٠
 ١٥٥ ٥٥٠ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف السنة الدراسية     ٦ ٠٨٤إطار تنفيذ هذه السياسة، ُيتوقع رفع عدد التالميذ اجلدد من           

إنـشاء آليـة    :  املبادرات الرامية إىل تنفيذ هذا الربنامج إىل       وميكن اإلشارة ضمن  . ٢٠١٥- ٢٠١٤ السنة الدراسية    يف
مستقرة لتمويل التدريب املهين، وذلك بإنشاء صندوق لدعم التدريب املهين والتعلم؛ وإنشاء جمموعة مؤسسات التعليم               

 واستحداث  التقين للتدريب املستمر؛ واستحداث جهاز هندسي للتدريب املهين من خالل خلية لدعم التدريب املهين؛             
  .نظام وطين لتوثيق مكتسبات التدريب املهين
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ويـستجيب  . ُيعىن التعليم غري الرمسي جبميع أنشطة التعليم والتدريب املهيكلة واملنظمة يف إطار غري مدرسـي                 -٥١
الحتياجات مجيع من يرغبون يف تلقّي تدريب حمدد ومن مل يتأت هلم االلتحاق بنظام تعليمي رمسـي أو انقطعـوا عـن                      

. ويتاح التعليم غري الرمسي يف املراكز الدائمة للتدريب وحمو األمية ومراكز التعليم األساسي غري الرمسـي               . الدراسة مبكراً 
 يف املائة يف    ٧٠وتتمثل أهداف مراكز حمو األمية لدى املراهقني والكبار يف املسامهة يف رفع املعدل اإلمجايل حملو األمية إىل                  

  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٤٠، ورفع معدل حمو األمية إىل ٢٠١٠ينات بني اجلنسني حبلول عام ، وتقليص التبا٢٠١٥عام 

   احلق يف الصحة-٢

وهو يشكل أحـد    . احلق يف الصحة حق معتَرف به جلميع من يعيشون على األراضي البوركينابية دون أي متييز                -٥٢
 املؤرخ AN/034/98وينفذ هذا احلكَم الدستوريَّ القانونُ رقم .  منه١٨احلقوق االجتماعية اليت يكرسها الدستور يف املادة 

 منه على أن مؤسسات االستـشفاء العامـة         ٦ واملتعلق بقانون املستشفيات، الذي ينص يف املادة         ١٩٩٨مايو  / أيار ١٨
  .ليت توفرهاواخلاصة اليت تستهدف أو ال تستهدف الربح تكفل املساواة يف االستفادة من مجيع خدمات الرعاية الصحية ا

ووضعت وزارة الصحة سياسات واستراتيجيات ونفَّذت تدابري ترمـي         .  نسمة ٣٢ ٤٩٦ويوفر البلد طبيباً لكل       - ٥٣
اعتمـاد خطـة    ) أ: (وميكن أن نذكر من هذه اإلجراءات     . إىل تيسري استفادة البوركينابيني من خدمات الرعاية الصحية       

 إنشاء اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز واألمـراض املعديـة القابلـة            )ب(؛  ٢٠١٠-٢٠٠١عشرية للتنمية الصحية للفترة     
، وله فروع يف التجمعـات      )رئيس الدولة (وهو خيضع للسلطة املباشرة لرئيس بوركينا فاسو        . لالنتقال عن طريق اجلنس   

ات التقليديـة والدينيـة     وُتشَرك املنظمات املنتمية إىل اجملتمعات احمللية والسلط      . اإلقليمية والوزارات ومؤسسات األعمال   
 فرنك من ١ ٥٠٠ إىل ٥ ٠٠٠ختفيض تكلفة العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة من ) ج(مشاركة قوية يف هذا العمل؛ 

 يف املائة من    ١٥رفع ميزانية قطاع الصحة إىل      ) د(؛  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١فرنكات اجلماعة املالية األفريقية منذ      
املواليد اجلدد يف   والوالدة والتوليد   طب  خلدمات  وضع استراتيجية للدعم املايل     ) ه(؛  ٢٠٠٨اًء من عام    ميزانية الدولة ابتد  

حتسني إمكانية ولـوج    ) ز(اجلنيسة؛  األساسية  املراجعة السنوية والتخفيض املنتظم ألسعار األدوية       ) و(حاالت الطوارئ؛   
  .يات األطفال وحتسني صحة األمبري املتخذة لتقليص وفاالتد) ح(هياكل الرعاية الصحية؛ 

   احلق يف العمل والتفاوض اجلماعي واحلرية النقابية والرعاية االجتماعية-٣

ويف . يكفل الدستور احلق يف العمل يف بوركينا فاسو، الذي ُتعِمله النصوص التشريعية والتنظيميـة املختلفـة                 - ٥٤
فها إدخال مزيد من عناصر املرونة واإلنتاجيـة يف قـانون           الوقت الراهن، ُتسجَّل يف هذا امليدان إصالحات عميقة هد        

العمل، وبغرض التشجيع على إجياد فرص العمل وإعطاء قيمة للرأمسال البشري وتوسيع نطاق الرعايـة االجتماعيـة                 
 وميكن أن نذكر منها مدونة العمل،. فقد اعُتِمدت حىت اآلن عدة نصوص يف هذا الصدد. ليشمل أكرب عدد من العمال    

 املتعلق بنظام الضمان االجتماعي املنطبق علـى العمـال          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١ املؤرخ   AN/2006-015والقانون رقم   
  .املأجورين واملدجمني

اجتماع سنوي بني احلكومة ونقابات العمـال لبحـث شـواغل           ) أ: (وُينظَّم يف إطار إعمال احلق يف العمل        - ٥٥
اجتماع قطاعي ) ج(لقطاع اخلاص لتحسني مناخ األعمال وسوق العمل؛ اجتماع سنوي بني احلكومة وا) ب(العمال؛ 

اجتماع سنوي بني رجال األعمال ) د(بني احلكومة والقطاع اخلاص بغرض التدارس القطاعي لشواغل القطاع اخلاص؛ 
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صـحاب العمـل    إعانة سنوية ُتقدَّم للمنظمات املهنية أل     ) ه(ونقابات العمال للتفاوض بشأن األجور يف القطاع اخلاص؛         
إنشاء صندوق لتشجيع الشباب على العمل حلساهبم اخلاص ولتشجيع         ) و(وكذلك للهيئات النقابية بغرض تعزيز قدراهتا؛       

  .الشبابيك املوحدة

   احلق يف السكن وامللكية العقارية-٤

احلضري والبناء، وعرب   جيري إعمال احلق يف السكن يف بوركينا فاسو عرب تنفيذ القانون املتعلق مبدونة التخطيط                 -٥٦
وباإلضافة إىل ذلك، اعُتِمدت وثيقة للسياسة      . وضع منوذج حضري لبوركينا فاسو من أجل استيعاب خصائص احلضرنة         

  .الوطنية للسكىن والتنمية احلضرية ترمي إىل تنسيق مجيع إجراءات القطاع، وُيفترض أن تتيح حتديد أولويات التدخل

، يـشكل اسـتجابةً     ٢٠٠٨سكن اقتصادي واجتماعي، الذي أُطِلق يف عـام          ١٠ ٠٠٠وإن برنامج تشييد      - ٥٧
ويغطي الربنامج جمموع التراب الوطين، وسيمكِّن املأجورين ذوي الدخل         . الحتياجات السكان يف جمال السكن الالئق     

  .احملدود بشكل رئيسي من احلصول على السكن

 واملتعلق باإلصـالح الزراعـي      ١٩٩٦مايو  / أيار ٢٣ املؤرخ   ADP/96-014وبصفة عامة، فإن القانون رقم        - ٥٨
 منه، أن األراضي احلضرية أو الريفية اخلاضعة للمحافظـة العقاريـة الوطنيـة ُتمـَنح     ٦٢والعقاري يوضح، يف املادة   

لألشخاص الطبيعيني دون أي متييز بسبب نوع اجلنس أو الوضع العائلي، ما يتيح الفرصة ألي مواطن لولـوج عـامل                    
  .لعقاريةامللكية ا

   احلق يف بيئة سليمة-٥

 منه باحلق يف بيئة سليمة، وجيعل محاية البيئة والدفاع عنها وتعزيزها واجباً علـى               ٢٩يعترف الدستور يف املادة       -٥٩
  .ويتسىن إعمال هذا احلق من خالل قانون البيئة وبرامج وخطط العمل الوطنية وتعزيز قيمة املواطَنة البيئية. مجيع املواطنني

   حقوق الفئات- يم ج

   حقوق الطفل-١

كما تؤمِّن عدة صـكوك     .  منه املعاملة السيئة لألطفال وينص على محايتهم       ١٨ و ٢حيظر الدستور يف املادتني       - ٦٠
ومن أبرز هذه الصكوك مدونة األحوال الشخصية واألسرة، والقانون  . قانونية محاية الطفل وتعاِقب على انتهاك حقوقه      

  .تفاقيات اليت صدقت عليها بوركينا فاسواجلنائي وخمتلف اال

ويف إطار وضع شؤون الطفل يف االعتبار يف استراتيجية التنمية الوطنية، ُوِضع إطار للتوجيـه االسـتراتيجي                   - ٦١
ويتم تفعيل هذا اإلطار بواسطة خطة العمل الوطنية للبقاء على قيـد احليـاة   . ٢٠١٥- ٢٠٠٦للنهوض بالطفل للفترة    

 واليت تسعى إىل إجياد وسيلة وطنية لتسوية مشاكل الطفل من           ٢٠١٠- ٢٠٠٦ائه، اليت تغطي الفترة     ومحاية الطفل ومن  
  .منظور متعدد القطاعات يتسم بالالمركزية
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وتقوم اهلياكل التابعة للدولة ومنظمات اجملتمع املدين، يف إطار مكافحة اآلفات اليت تضر بالطفل يف اجملتمـع                   - ٦٢
أو املبكر، تنظم املنظمـات غـري احلكوميـة         /بغرض مكافحة الزواج القسري و    ) أ: ( التالية البوركينايب، باإلجراءات 

والفتيات الالئي يلذن بالفرار من الزواج      . ورابطات اجملتمع املدين والبعثات الدينية وهيئات تابعة للدولة محالت للتوعية         
 لنظام احلالة املدنية، أي اليت يتوىل إجراءاهتـا         يراعى يف الزجيات اخلاضعة   ) ب(القسري يستفدن من اإليواء والتكفل؛      

 ١٧أي (موظف من موظفي احلالة املدنية، احلد األدىن لسن الزواج الذي تنص عليه مدونة األحوال الشخصية واألسرة         
وهذا الفارق يف سن الزواج بني البنات واألوالد تراعـى فيـه حقـائق              ).  سنة بالنسبة للولد   ٢٠سنة بالنسبة للبنت و   

ذلك أنه يتم عادةً تزويج الفتيات اللوايت ال يلتحقن باملدارس أو اللوايت ينقطعن عن الدراسة يف وقت مبكر                  . تماعيةاج
وهلذا الغرض، استفاد موظفو األحوال املدنية من التدريب لكي يطبقوا مدونة األحوال الشخصية واألسرة علـى              . جداً

ُوفِّرت وسائل دعم لتـشجيع االلتحـاق       ) د(ام ومرضى اإليدز؛    أنشئ صندوق تضامين لفائدة األيت    ) ج(أفضل وجه؛   
باملدارس من خالل التزويد باألدوات املدرسية يف إطار التكفل باأليتام وغريهم من األطفال املستـضعفني يف سـياق                  

نظَّم خصيـصاً   ُت) و(تتلقى مؤسسات إليواء األيتام واألطفال املتخلى عنهم والتكفل هبم إعانة من الدولة؛             ) ه(اإليدز؛  
، ١٩٩٧يونيـه   /أنشئ برملان الطفل، الذي ُنصِّب يف حزيران      ) ز(عمليات للتسجيل اجملاين يف سجل األحوال املدنية؛        

ويستفيد برملان الطفل، الذي لديه فروع على صعيد املقاطعات، من دعـم تقـين         . ويتألف من أطفال من شىت الفئات     
  .ومادي ومايل من الدولة ومن الشركاء

: وميكن اإلشارة إىل اإلجراءات التالية    . وبذلت بوركينا فاسو جهداً خاصاً من أجل حتسني معدل تسجيل املواليد            -٦٣
 مبقتضى األمـر رقـم      ٢٠٠٥ اكتسبت طابعاً رمسياً يف عام       ٢٠٠٣إنشاء جلنة وطنية جتريبية لتسجيل املواليد يف عام         ) أ(

الدعم التقين  ) ج( وتنفيذ خطط عمل سنوية لتسجيل املواليد؛        اعتماد) ب(؛  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٨ املؤرخ   2005-009
جمانية ) د(يف جمال تسجيل املواليد؛     ) احملافظات ورؤساء البلديات  (للفعاليات الرئيسية   ) أدوات متنوعة (واملادي  ) تدريب(

وختفيض رسوم مؤسـسة   تسجيل املواليد يف احلاالت اليت جتري فيها عملية التسجيل يف غضون شهرين من تاريخ امليالد،                
  .ةمن فرنكات اجلماعة املالية األفريقي فرنك ٦٠٠ إىل ١ ٥٠٠إصدار األحكام القاضية مبنح شهادات امليالد من 

فبفضل تعديل قانون العمل، ُرِفع     . وعلى الصعيد التشريعي، ُبِذلت جهود من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل            - ٦٤
وميكن اإلشارة كذلك إىل تطبيق ومراعـاة النـصوص         .  سنة ١٦ إىل   ١٥من  احلد األدىن لسن القبول يف سوق العمل        

وباإلضافة إىل ذلك، أعدت وزارة تعزيز حقوق اإلنسان قانوناً حلماية الطفل، وهو           . املعمول هبا يف جمال التبين والكفالة     
وبصفة عامة، تقوم وزارة    . عبارة عن جتميع ألحكام االتفاقيات والقوانني واألنظمة اليت تساهم يف محاية حقوق الطفل            

  .تعزيز حقوق اإلنسان بأنشطة لتبسيط حقوق الطفل وتروجيها

وأثناء دراسة تقرير بوركينا فاسـو  . ومنذ التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، ُبِذلت جهود من أجل تنفيذها           - ٦٥
 اختذت أصالً تدابري ترمـي إىل       ، قُدم عدد من التوصيات إىل احلكومة اليت       ٢٠٠٢املقدم إىل جلنة حقوق الطفل يف عام        

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن بوركينـا فاسـو           . االستجابة لبعض منها، بينما تواصل جهودها يف هذا اجملال        
 حلقة عمل إقليمية بشأن متابعة املالحظات اخلتامية للجنة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٨ إىل ٦استضافت يف الفترة من 

ترك يف تنظيم هذا االجتماع كل من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وجلنة حقـوق                واش. حقوق الطفل 
. ةللبلدان الناطقة بالفرنسيالطفل وحكومة بوركينا فاسو، بالتعاون مع هيئة اخلطة الدولية واليونيسيف واملنظمة الدولية            
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ات اخلتامية للجنة حقوق الطفل ويف إنـشاء شـبكة          ويتمثل هدفه يف تعزيز قدرات احلكومات يف جمال تنفيذ املالحظ         
  .للمتعاونني الذين ميلكون القدرة على دعمها يف أداء هذه املهمة

   حقوق املرأة-٢

يشكل إعمال حقوق املرأة أولوية بالنسبة للدولة، اليت أنشأت إدارة وزارية خاصة هي وزارة تعزيز حقـوق                   - ٦٦
  .سياسة احلكومة يف جمال تعزيز الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأةاملرأة، املكلفة بكفالة تنفيذ ومتابعة 

وُبِذلت بالتايل جهود جديرة بالتقدير من خالل إنشاء هياكل وأجهزة تويل اهتماماً خاصاً حلالـة املـرأة يف                    - ٦٧
 والربامج الوطنية املَُعدَّة    مراكز للتنسيق يف مجيع الوزارات املكلفة مبتابعة السياسات       ) أ: (من بينها ما يلي   . بوركينا فاسو 

استراتيجية وخطة عمل ) ب(لصاحل املرأة، وذلك بغرض إدماج اجلانب اجلنساين يف عملية حتليل وتقييم النتائج احملصَّلة؛ 
ء على  جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية القضا     ) ج(لتعزيز دور املرأة، سواء يف عملية التنمية أو يف املشاركة يف احلياة العامة؛              

الدستور ومدونة األحوال الشخـصية   (جمموعة قوانني وطنية للنهوض باملرأة ومحايتها       ) د(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛      
اللجنة الوطنية للنهوض باملرأة؛ ) ه(؛ )واألسرة وقانون العمل واإلصالح الزراعي والعقاري والقانون اجلنائي، وما إىل ذلك      

واليوم الدويل  ) أكتوبر/ تشرين األول  ١٥(واليوم العاملي للمرأة الريفية     ) مارس/ آذار ٨( للمرأة   االحتفال باليوم الدويل  ) و(
سياسـة وطنيـة    ) ز(؛  )يوليه/ متوز ٣١(واليوم األفريقي للمرأة    ) نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥(للقضاء على العنف ضد املرأة      

دورات سنوية للتنسيق الوطين خلطـة العمـل        ) ح(؛  ٢٠١٠-٢٠٠٦للنهوض باملرأة وخطة عمل للنهوض باملرأة للفترة        
  .محالت للتوعية بأشكال العنف املماَرس ضد املرأة) ط(للنهوض باملرأة؛ 

وتعمل أطراف أخرى على الصعيد الوطين من أجل الدفاع عن املرأة يف بوركينا فاسو ومحايتها، نذكر منـها                    - ٦٨
  أجل حتسني األوضاع املعيشية للمرأةمنظمات غري حكومية ورابطات عديدة تعمل ميدانياً من 

ورغم وجود جمموعة من القوانني واملؤسسات واهلياكل، فضالً عن إرادة سياسية قوية ملكافحة مجيع أشكال                 - ٦٩
التمييز ضد املرأة، فإن العراقيل الرئيسية اليت تعترض تطبيق القوانني وتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

رأة هي الصعوبات االقتصادية، واستمرار املمارسات العرفية والتقليدية املتسمة بـالتمييز ضـد املـرأة،               التمييز ضد امل  
  .وارتفاع معدل األمية يف أوساط النساء

واتُِّخذ عدد من التدابري    .  من مدونة األحوال الشخصية واألسرة بتعدد الزوجات       ٢٦٧ و ٢٥٧تعترف املادتان     - ٧٠
جل واملرأة، ولكن تنفيذها كثرياً ما يصعب بسبب نقص الوسائل املالية واملادية واستمرار املوانع           لتحقيق املساواة بني الر   

ولذا عززت الدولة إجراءاهتا للتوعية وحتسني صورة املرأة بغـرض          . االجتماعية والثقافية وجهل حقوق املرأة وواجباهتا     
ت على صعيد إشراك املرأة يف احلياة العامـة والـسياسية           ويف هذا الصدد، ينبغي اإلشارة إىل أنه حتقق       . تغيري العقليات 

  .تطورات كبرية من أجل مشاركة أكرب للمرأة

قمـع االجتـار باألشـخاص      لاألمم املتحدة   وفيما خيص االجتار بالنساء، انضمت بوركينا فاسو إىل اتفاقية            - ٧١
  .واستغالل بغاء الغري
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   حقوق املعوقني-٣

ملعوقني من خالل إدارتني وزاريتني، مها وزارة تعزيز حقـوق اإلنـسان ووزارة             تكفل الدولة إعمال حقوق ا      - ٧٢
  .ولدى هاتني اإلدارتني برامج عمل مكرسة حلقوق املعوقني. العمل االجتماعي والتضامن الوطين

وستنتهي عملية التصديق عليهـا يف أجـل        . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ووقعت دولة بوركينا فاسو       -٧٣
  .دعم حركية املعوقني واستقالهلم، وتعزيز القدرات العملية ملنظمات املعوقني: وقد اتُِّخذت أصالً التدابري التالية.  جداًقصري

   حقوق املسنني-٤

هبات وزيارات يف املسكن وتنظـيم يـوم        (عدا عدد معني من اإلجراءات والتدابري املتخذة ملساعدة املسنني            - ٧٤
در اإلشارة إىل أن البيئة االجتماعية والثقافية مناسبة بشكل طبيعي لتأمني رفاه ودعـم أي               ، جت )للمسنني وما إىل ذلك   

  .شخص ينتمي إىل هذه الفئة

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ثالثاً 
على الصعيد الوطين، تضطلع كل اهلياكل املنشأة لكفالة احلوكمة اجليدة يف جمال حقوق اإلنـسان بأنـشطة                   - ٧٥

  .لتوعية والتثقيفللترويج وا

وعلى الصعيد اإلقليمي، صدَّقت بوركينا فاسو على معظم صكوك حقوق اإلنسان، وهي تشارك يف أعمـال                  - ٧٦
وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن بعثة للترويج حلقوق اإلنسان تابعـة للجنـة   . اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 

.  لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد      ٢٠٠٧مارس  /ينا فاسو يف آذار   األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب حلت ببورك     
  .كما انضمت بوركينا فاسو إىل اآللية األفريقية الستعراض النظراء

  .وعلى الصعيد األقاليمي، تلتزم بوركينا فاسو بالتعهدات اليت قُِطعت يف إطار املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية  -٧٧

يد الدويل، تعترف بوركينا فاسو بأهنا مل تف كلياً بالتزاماهتا بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات،               وعلى الصع   - ٧٨
وتـدرك  . بسبب نقص الوسائل، الذي ال يزال يعيق قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان                

 مع ذلك قدمت، فيما خيص تنفيذ الصكوك القانونية الدوليـة،           بوركينا فاسو أهنا متهمة بالتأخر يف هذا اجملال، ولكنها        
تقاريرها بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مكافحـة التمييـز                  

تقارير املقدمـة   وتعتزم تقدمي طلب رمسي للمساعدة التقنية يف هذا اجملال لتدريب األطر الوطنية على حترير ال              . العنصري
  .إىل هيئات املعاهدات

املقرر اخلاص املعين بآثار    ) أ: (وفيما خيص التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، حظيت بوركينا فاسو بزيارة كل من             -٧٩
سيما احلقوق االقتصادية    سياسات اإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وال           

املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنـسان للمهـاجرين، وذلـك يف           ) ب(؛  ٢٠٠٧أبريل  /عية والثقافية، يف نيسان   واالجتما
جلنة دولية تابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مكلفـة بتقـصي احلقـائق               ) ج(؛  ٢٠٠٥فرباير  /شباط

  .ضرار اليت تعرض هلا املواطنون البوركينابيونخبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان يف كوت ديفوار وتقييم حجم األ
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   التقدم احملرز واملمارسات اجليدة- رابعاً 
   االبتكارات املؤسسية- ألف 

   إنشاء وزارة تعزيز حقوق اإلنسان-١

 منه، يسند إىل    ٢٤ واملتعلق باختصاصات أعضاء احلكومة، يف املادة        ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٣إن املرسوم املؤرخ      - ٨٠
. يز حقوق اإلنسان مهمة متابعة وتنفيذ السياسة العامة للحكومة يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان   وزارة تعز 

وتكتسي هذه املهام يف معظم احلاالت طابعاً تشاركياً، فتجعل هذه الوزارة تتعاون مع الوزارات األخرى املكلفة بإدارة               
من الوطين والتعليم األساسي وحمو األمية وبإدارة مؤسسات        التراب الوطين والنهوض باملرأة والعمل االجتماعي والتضا      
  .التعليم الثانوي والعايل والبحث العلمي والعدل وبالصحة

   وجود وزارة للنهوض باملرأة-٢

وضع ومتابعة وتقييم استراتيجيات النهوض     : إن اختصاصات هذه الوزارة قوامها على وجه اخلصوص ما يلي           - ٨١
ة الوطنية املتعلقة باألمور اجلنسانية وتعزيز املساواة يف احلقوق ملا فيه صاحل املرأة واإلعالم والتوعية باملرأة والفتاة والسياس

  .يف جمال حقوق املرأة وتنسيق اإلجراءات املتخذة لصاحل املرأة ومتابعة وتقييم أثر أعمال املنظمات النسائية غري احلكومية

  باتإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخا -٣

 اليت تتوىل مهمة إعداد القوائم والبطاقـات        ،ُيعَهد بتنظيم االنتخابات إىل اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات         - ٨٢
 من ممثلـي األحـزاب       اللجنة وتتألف. االنتخابية وتنظيم االنتخابات إىل حني اإلعالن عن النتائج املؤقتة لالقتراعات         

  .السياسية واجملتمع املدين

  للجنة الوطنية حلقوق اإلنسانإنشاء ا -٤

 للتنسيق بني الفاعلني العموميني املعنـيني بقـضايا          وطنياً يتيح إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان إطاراً        - ٨٣
حقوق اإلنسان من جهة وممثلي الرابطات واحلركات واملنظمات غري احلكومية املعنية حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان               

  .خرىاألهة اجلمن 

  حداث يوم التذكر والتعريفاست -٥

 برؤساء الدولة الثالثة السابقني، الصفح من ، حمفوفاً، طلب رئيس بوركينا فاسو رمسيا٢٠٠١ًمارس / آذار٣٠يف    -٨٤
. األمة، باسم كل رؤساء الدولة املتعاقبني، عن مجيع اجلرائم املرتكبة يف حق بوركينابيني باسم الدولة أو حتـت سـتارها                   

 يف بوركينـا    "أالّ يتكرر هذا قط   " بأن حيرص على     ، فتعهد مع ضحايا العنف السياسي أو مع أسرهم       عن تعاطفه    وأعرب
  ".وتعزيزهاكُّر حقوق اإلنسان والدميقراطية ذَيوم َت"مارس / آذار٣٠ يوم ومنذئذ، اعُتبِر رمسياً. فاسو
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  إنشاء صندوق لتعويض ضحايا العنف السياسي -٦

 تعهد رئيس بوركينا فاسو بأن تعوض الدولة ضحايا أعمال العنـف الـسياسي             مبناسبة اليوم الوطين للصفح،     - ٨٥
 التعهد، أنشأت احلكومة،    ووفاًء هبذا .  أو أسرهم  ٢٠٠١مارس  / آذار ٣٠ إىل   ١٩٦٠املرتكبة يف بوركينا فاسو من عام       

نـف  ، صندوق تعويض ضحايا الع    ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٨ املؤرخ   PRESS/PM/٢٧٥- ٢٠٠١مبقتضى املرسوم رقم    
 ١ ٧٦٨ومن أصـل    .  ميزانية مبلغها ستة مليارات فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية          وخصصت له  ،السياسي

وأنشئت جلنة ملتابعة تنفيذ التعهدات اليت قطعها .  برد إجيايب   ملفاً ٤٧٦ من ملفات الطلب الواردة واملعالَجة، حظي        ملفاً
  .٢٠٠١مارس / آذار٣٠رئيس الدولة يف 

  شاء جلنة وطنية لألخالقإن -٧

مـارس  / آذار ٣٠ للتعهدات اليت قطعها رئيس بوركينا فاسو يف         يشكل إنشاء اللجنة الوطنية لألخالق جتسيداً       - ٨٦
 وتتمثل مهمتها . تتألف من شخصيات معروفة حبسن سلوكها     هي   و ،٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤ ُنصِّبت يف    وقد. ٢٠٠١

يف إطار مهمتها، ، تعد اللجنة سنوياًو. لبوركينايب بغرض منع حاالت الرتاعيف رصد مدى التحلي باألخالق يف اجملتمع ا
  . مرجعية للسلطة السياسيةوتشكل هذه التقارير أطراً.  عن حالة التحلي باألخالق يف بوركينا فاسو وطنياًتقريراً

  التالحم االجتماعي -٨

ويتعزز هـذا الـتالحم   .  حالة جيدة من الوفاقيف بوركينا فاسو، يتعايش حنو ستني مجاعة إثنية يف     :املمازحة  - ٨٧
  .بوجود ممارسات اجتماعية من قبيل املمازحة

  . يوم للجاليات األجنبيةُينظَّم سنوياً: يوم اجلاليات األجنبية  - ٨٨

  االبتكارات األخرى - باء 

   النصوص املتعلقة حبقوق اإلنسان  تيسري إمكانية االطِّالع على-١

 إدارات وزارية ومنظمات للمجتمع املدين بادرت إىل ترمجة بعض النـصوص             اإلمكانية تعمل على تيسري هذه     - ٨٩
 واالتفاقية الدولية للقضاء علـى      ، اتفاقية حقوق الطفل   ،من هذه النصوص  . إىل اللغات الوطنية  املتعلقة حبقوق اإلنسان    

كما . مدونة األحوال الشخصية واألسرة و، والدستور، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  . لغوية بشأن املصطلحات واملفاهيم الرئيسية حلقوق اإلنسان وَمساردأُعدت قواميس

   إتاحة اجملال لتلقي التعليم-٢

 لتطوير التعليم األساسي للفتـرة       سنوات خطة العشر وُوِضعت  . تعَترب احلكومة التعليم األساسي أولوية وطنية       - ٩٠
نذكر من بني اإلجراءات الراميـة إىل       و.  إطار التدابري واإلجراءات املتخذة يف هذا القطاع       ليت حتدد ، ا ٢٠١٠- ٢٠٠١

 وتوزيـع املقـررات     ، وفتح مدارس مزدوجة اللغة    ،كفالة التعليم للجميع إدخال تعليم حقوق اإلنسان يف جمال التعليم         
 وعلى نطاق أوسع ،٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠١ر من عام واألدوات املدرسية باجملان، وذلك على نطاق حمدود يف بداية األم
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 والتكفل بأقساط   ،، وإعفاء التالميذ من األيتام واألطفال املستضعفني من أقساط اآلباء         ٢٠٠٧ من عام    اعتباراًفيما بعد   
  . ومجع املواد الغذائية إلطعام التالميذ،اآلباء اخلاصة بالتلميذات

  حقوق اإلنسانإعانة الدولة للجهات الفاعلة يف جمال  -٣

كما ُتمَنح إعانـات ملنظمـات      . متنح الدولة إعانات لألحزاب السياسية لتمويل محالهتا االنتخابية وأنشطتها          - ٩١
  . العمل والنقابات ووسائط اإلعالم اخلاصة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تنشط يف ميدان حقوق اإلنسانأصحاب

  وق اإلنسان داخل الربملانإنشاء جلنة الشؤون العامة واملؤسسية وحق -٤

التابعة للربملان قضايا حقوق اإلنسان يف االعتبار على حنو أفضل،          " جلنة الشؤون العامة واملؤسسية   "لكي تأخذ     - ٩٢
وجتدر اإلشارة كذلك إىل عقـد حلقـة        ". جلنة الشؤون العامة واملؤسسية وحقوق اإلنسان     "فقد غريت امسها فأصبح     

 ،"، بشأن دور الربملان يف تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٧أكتوبر  /ين األول دراسية يف واغادوغو، يف تشر    
ُنظِّمت حتت إشراف االحتاد الربملاين الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مـع اجلمعيـة                 

سني معلوماهتم عن آليات عمل هيئات االتفاقيات ومكَّنت هذه احللقة الدراسية الربملانيني من حت      . الوطنية لبوركينا فاسو  
  .املكلفة حبقوق اإلنسان

  إنشاء هيئة لشرطة اجملتمعات احمللية -٥

 سياسة جديدة لألمن العام، أال وهي اعتماد نظام شـرطة اجملتمعـات             ٢٠٠٥منذ عام    متارس بوركينا فاسو    - ٩٣
 هيئة شرطة اجملتمعات احملليـة، دون أن        وتعمل.  اجملتمع ئحشراوتقوم السياسة األمنية اجلديدة على إشراك كل        . احمللية

املواطنني يف إدارة أمنهم من خالل جلان حمليـة         على إشراك    اليت تبقى ضامنة األمن العام الداخلي،        ،تنحي قوات األمن  
ألمـن   أعضاء، وتتمثل اختصاصاهتا على وجه اخلصوص يف تقدمي آراء من شأهنا توجيه أنشطة قوات ا               ١٠لألمن تضم   

  . منع االنفالت األمينعلىوتنظيم التعاون بني دوائر األمن والسكان احملليني 

  العوائق والتحديات يف جمال إعمال احلقوق املعترف هبا عاملياً - خامساً
 يف املائة من السكان حتت عتبة ٤٢,١، يعيش يف بوركينا فاسو، البلد النامي املصنف ضمن فئة أقل البلدان منواً  - ٩٤
 أن الوضـع    فمن الواضح فعالً  . ويف هذا السياق، تتعدد الصعوبات والعوائق اليت تعترض إعمال حقوق اإلنسان          . قرالف

اهلش الذي يعيشه جزء كبري من السكان يشجع على عدم فعالية حقوق اإلنسان األساسية، مثل احلق يف الغذاء واحلق                   
 للحقـوق   ويشكل الفقر بالتايل إنكاراً   . ض احلقوق املدنية   وحىت بع  ، بل يف التعليم واحلق يف السكن واحلق يف الصحة       

  . ومن مث لكرامة اإلنسان،األساسية

  العوائق احملددة يف جمال التعليم والصحة والعمل - ألف 

 تفي مبسؤولياهتا يف جمال إعمال حقوق اإلنسان، فإنه ال بد           لئالّ للدولة    مربراً  التخلف  ال ينبغي اعتبار   لئن كان   - ٩٥
فالتمتع الفعـال بـاحلقوق االقتـصادية       .  إلعمال حقوق عديدة    فعلياً  وعائقاً  حقيقياً راف بأنه يشكل مانعاً   من االعت 

 اليت يتعني عليها بالتايل، علـى سـبيل         ،واالجتماعية والثقافية على وجه اخلصوص يتطلب إجراءات إجيابية من الدولة         



A/HRC/WG.6/3/BFA/1 
Page 20 

 

مستشفيات ومـستوصفات لـتمكني مجيـع       بناء   أو   ،تعليماملثال، بناء مدارس لتمكني مجيع األطفال من االلتحاق بال        
كما يعود إىل الدولة أمر اختاذ التدابري الالزمة لتمكني السكان من احلصول علـى الغـذاء                . املواطنني من تلقي العالج   

  . هذه املتطلباتلتلبيةغري أن البلد ال ميلك املوارد الكافية . والسكن وامللبس الالئق وما إىل ذلك

  بإمكانية االحتكام إىل القضاءعوائق املتصلة ال - باء 

ومن بني الصعوبات، .  ال تزال مثة عوائقإتاحة إمكانية االحتكام إىل القضاء،رغم اجلهود واملكتسبات يف جمال   - ٩٦
 والنقص يف تغطية التـراب الـوطين باهليئـات          ، املعلومات لدى السكان خبصوص اإلجراءات القضائية      قلةميكن ذكر   
 وعـدم  ، اليت تعيق حسن أداء دوائر العدل ملهامها ، واحلالة املتردية للهياكل األساسية    ، ونقص الوسائل املادية   ،القضائية

  . وأزمة الثقة يف نظام العدالة لدى املتقاضني، وأوجه النقص على الصعيد التشريعي،كفاية املوارد البشرية املؤهلة

  األمية - جيم 

فال يعرف بالفعل سوى قليل مـن       .  وجوهرها اطنني مضمون حقوق اإلنسان   جتهل األكثرية العظمى من املو      - ٩٧
 املواطنني، بالنظر إىل أن بني عن انتشار األمية ناجم هذا الوضع وليس من شك يف أن. البوركينابيني حقوقهم وواجباهتم

ولكنه جيد تربيره . والكتابة يف املائة فقط من السكان ملمون بالقراءة ٢٨,٣نتائج الدراسات املختلفة تدل على أن نسبة 
وبالنظر إىل أن   .  ال تكاد تفهمها األكثرية العظمى من املواطنني       ، وبالتايل  يف أن حقوق اإلنسان حمررة بلغة معقدة       أيضاً

 ملمارستها، وإمنـا    ممارسة حقوق اإلنسان تفترض معرفة من يعنيهم األمر هبا، فإن هذا الوضع ال يشكل فحسب مانعاً               
وبالفعل، تشجع هذه احلالة من اجلهل انتهاكات عديدة        .  إقامة دولة القانون وبناء الدميقراطية      أمام قيقياً ح كذلك عائقاً 

 بل وتطور ظاهرة انعدام ،للحقوق األساسية، من قبيل إساءة استعمال القانون والسلطة وأخذ األشخاص حقهم بأيديهم
  .روح املواطنة

  ية والثقافيةالعوائق املرتبطة بالضغوط االجتماع - دال 

رغم وجود الدولة احلديثة، ترى األكثرية العظمى من املواطنني أن حياهتم حتكمها قواعد متوارثة من تقاليـد                   - ٩٨
 وبالتايل األطر املرجعية األوىل     ،ولو أن هذه القواعد التقليدية تشكل بشكل عام أساس التالحم االجتماعي          . األسالف

ومن البديهي بالتايل أن ممارسات الزواج القسري       . مع ذلك واحلقوق املكفولة رمسياً     منها ال يتوافق     للسكان، فإن بعضاً  
 علـى ظـواهر     األمر ذاته  وينطبق   .أو زواج السِّلفة أو ختان الفتيات، اليت تشكل موانع حقيقية حلقوق حمددة للمرأة            

ورغم . ل مباشر مببدأ عدم التمييز    ، اليت متس بشك   "جاذبات لألرواح "الطبقات االجتماعية واهتام بعض النساء بكوهنن       
تراجع منذ بضع سنوات، وذلك على وجه اخلصوص بفضل إجراءات توعيـة            اليف  آخذة  أن هذه املمارسات املختلفة     

  .حبقوق ُمَعيَّنة وتشكل بالتايل موانع خطرية للتمتع الفعال ،متعددة قام هبا السكان، فإهنا مل ختتف
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  اللتزاماتاألولويات واملبادرات وا - سادساً
  تكثيف أنشطة تثقيف املواطنني يف جمال حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية - ألف 

يشكل تثقيف املواطنني يف جمال حقوق اإلنسان إحدى أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنـسان يف     - ٩٩
 املواطنني وتدريبهم توعية ويرمي إىل ،ن يف السياسة الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسا رئيسياً حموراً ذلكويعد. بوركينا فاسو

وستقدر بوركينا فاسو احلصول من اآلليات الدولية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان . فيما يتعلق مبعرفة حقوقهم وواجباهتم
  .على دعم تقين ومايل يف هذا اجملال

اجلـيش  (ات الدفاع واألمن     تعزيز قدرات قو   ضرورةوقد جرى أثناء صياغة هذا التقرير اإلعراب بإحلاح عن            - ١٠٠
 بـرامج يف هـذا   وإن وضع. اليت تضطلع بدور مهم يف محاية حقوق اإلنسان) والدرك والشرطة وحرس أمن السجون    

  . بالتأكيد معارفها يف هذا امليدان سُيحسِّنالصدد

  تعليم حقوق اإلنسان - باء 

وق اإلنسان، بإدماج تعليم حقوق اإلنـسان يف      قامت اإلدارات املكلفة بالتعليم، بالتعاون مع وزارة تعزيز حق          - ١٠١
تعرب بالتايل عن احلاجة إىل احلـصول       هي   و ،وتعترب بوركينا فاسو هذه املبادرة أولوية     . برامج التعليم املدرسي الرمسية   

  .على الدعم التقين واملايل لتدريب املعلمني وإعداد األدوات التدريسية

 يف تنفيـذ    ات املنخرطة للفعاليتعزيز القدرات العملياتية      - جيم 
  سياسة تعزيز حقوق اإلنسان

هبدف تكثيف أنشطة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سائر التراب الوطين، من املزمع إنشاء فـروع لـدوائر          - ١٠٢
جمال  يف    وتوعيتهم ملواطننيا قدراهتا العملياتية يف إعالم       سُيعزِّز  تعدد فروعها اإلقليمية   وإن. وزارة تعزيز حقوق اإلنسان   

  . وبشكل أعم يف إجراءات محاية حقوق اإلنسان،نةحقوق اإلنسان واملواطَ

  . إعمال حقوق اإلنساناملنخرطة يف العامة واخلاصة الفعالياتوبصفة عامة، سيكون من املناسب تعزيز قدرات   -١٠٣

  تدعيم قدرات اجلماعات احمللية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان - دال 

هذه اجلماعات . مركزية أفضت إىل إنشاء مجاعات حملية يف سائر التراب الوطين سو عملية ال  بدأت بوركينا فا    - ١٠٤
 من أجل التنمية وترسيخ احلكم ، تعملصالحيات خاصة هباب اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل و   ،احمللية
  . احمللية يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف تدعيم اجلماعات يتمثلالتحدي الرئيسي املطروح حالياًو. احمللي

  تعزيز العدالة - هاء 

وبعد مخس سنوات من    . ٢٠٠٦-٢٠٠٢اعتمدت الدولة خطة عمل وطنية إلصالح نظام العدالة ومشلت الفترة             -١٠٥
ات سـتغطي   وبالتايل، ُوِضعت خطة لتعزيز اإلجناز    . غري أن أنشطة عدة مل يكتمل إجنازها      . التنفيذ، مت تسجيل مكتسبات   
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وتتمثل األهداف العامة اليت تتوخاها هذه اخلطة على وجه اخلصوص يف حتـسني أداء الوظيفـة                . ٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة  
  .العمومية وتعزيز إمكانية الوصول إىل دوائر العدالة العامة وتعزيز إدارة املؤسسات السجنية وهيئة إدارهتا وأنسنتها

  ق اإلنسانتعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقو - واو 

القانون، بدل املرسوم احلايل املتعلق     بواسطة أحكام   تعتزم بوركينا فاسو تنظيم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           - ١٠٦
  .بإنشائها وتنظيمها

  اآلفاق األخرى - زاي 

تعزيز حقوق الفئات،   ) أ: ( ما يلي   بصفة خاصة  ، قوامها  لتحسني حالة حقوق اإلنسان     عدة  آفاق أخرى  مثة  - ١٠٧
 مكافحة) ب( سيما حقوق الطفل وإشراك املرأة بقدر أكرب يف إدارة الشؤون العامة وحقوق املعوقني وحقوق املسنني؛             وال

االضطالع، على صعيد قطاع الصحة، بأنشطة ذات قاعـدة جمتمعيـة           ) ج( فرص عمل؛    إجيادالبطالة والتشجيع على    
متويل عملية  ) د( مدعومة خبطة للتواصل؛     ،معات احمللية  بفضل وضع استراتيجية وطنية للتدخل على صعيد اجملت        ،معززة

االنتقال على الصعيد الوطين إىل تدخالت ذات مكسب سريع، وذلك بغية بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة ببقاء                 
 اً استراتيجي اًاعتماد احلكومة إطار  ) ه( سنوات؛   ٥ و صفراألمهات واملواليد اجلدد واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         

التفكري الذي جرى يف جمال التعليم خبـصوص        ) و(؛  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ األولوية للفترة    ا عملها ذ  ملكافحة الفقر وبرنامجَ  
وضع استراتيجية وطنية لتعزيـز ثقافـة       ) ز( بغرض تقليص رسوم التدريس؛      ،إشكالية متويل التعليم األساسي اخلاص    

 املالريـا  بعالج   التكفل جماناً ) ط( للتأمني على املرض جلميع العمال؛       مشروع إنشاء نظام وطين   ) ح(التسامح والسلم؛   
التكفل بتكاليف خدمات الرعاية الطارئـة دون       ) ي( سنوات؛   ٥بالنسبة للحوامل واألطفال الذين تقل أعمارهم عن        

  .إجناز عملية إصالح نظام التعليم) ك(الدفع مقدماً؛ 

نا فاسو لتعزيز   التوقعات اليت أعربت عنها بوركي     - سابعاً 
  قدراهتا وطلبات املساعدة التقنية

رغم التقدم احملرز، يشكل حجم الصعوبات والعوائق احملددة اليت تواجهها بوركينا فاسو مانعاً إلجناز التعهدات   - ١٠٨
ما املفوضية  وبالتايل، يلزم الدعم مبساعدة تقنية مناسبة من جانب اجملتمع الدويل، وال سي           . واملبادرات القائمة حىت اآلن   

  :السامية حلقوق اإلنسان، لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان يف امليادين التالية

   حترير التقارير املزمع تقدميها إىل هيئات املعاهدات؛على كيفيةتدريب املدربني   ) أ(

   مواءمة القوانني الوطنية مع أحكام الصكوك الدولية؛املساعدة على  )ب(

   حلقات دراسية لتدريب قوات األمن يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين؛تنظيم  )ج(

ان ـ وحدات للتدريب يف ميـدان حقـوق اإلنـس         إنشاءملدرسني من أجل    اتدريب  لتقدمي الدعم     )د(
  والقانون اإلنساين؛
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  تعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛  )ه(

  ريات؛تعزيز قدرات جلنة املعلوماتية واحل  )و(

  صياغة ونشر وثائق تبسيطية باللغات الوطنية الرئيسية؛  )ز(

  حلقات عمل موجَّهة للقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واألنظمة؛/تنظيم حلقات دراسية  )ح(

  ثقافة التسامح والسلم؛نشر تقدمي الدعم لوضع برامج لتعليم حقوق اإلنسان و  )ط(

   املدنية؛ألحوالاتقدمي الدعم لتوحيد سجل   )ي(

  بني احملليني يف جمال حقوق اإلنسان؛تقدمي الدعم لتدريب املنتَخ  )ك(

   للوزارة املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان؛التشغيليةتعزيز القدرات   )ل(

  .تقدمي الدعم لوضع اإلطار االستراتيجي ملكافحة اإليدز  )م(

 -  - - -  -  

  


