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  مقدمة    
وهي تقع يف قلب غرب أفريقيـا،       . بوركينا فاسو دولة دميقراطية موحدة وعلمانية       -١

 ١٣وتراهبا مقـسم إىل     . ٢ كم ٢٧٤ ٢٠٠غطي مساحة قدرها    توهي بلد يف منطقة الساحل      
 ١٢ تعد   ،هي العاصمة السياسية واإلدارية   و ،وغادوغووا.  بلدة ٣٥١ مقاطعة و  ٤٥منطقة، و 

هـم  وأغلبية السكان .  دوائر٧، هي العاصمة االقتصاديةو ،يوالسود -بوبو  تعد  دائرة، فيما   
املسائل الـسكانية   والوطين لإلحصاء   املعهد  ر   ويقدّ ،األريافقاطين  من الشباب ومن    أساساً  

ومعـدل منـو    . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ نسمة يف    ١٦ ٧٥١ ٤٥٥عددهم بواقع   
  .٢٠٠٦حبسب التعداد العام للسكان والسكن لعام نة ساليف  يف املائة ٣,١بوركينا فاسو 

 وهـي قطاعـات     ،ويقوم االقتصاد على الزراعة وتربية املاشية واستغالل املعـادن          -٢
.  يف املائة، على التـوايل ٨ يف املائة و١٢ يف املائة و٢٥يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسب    تسهم

وحيتل قطـاع  . القوة العاملة يف املائة من ٩٠ل نسبة أما قطاع الزراعة واحلراج والرعي فيشغّ     
  . يف املائة من إيرادات الصادرات٦٢ميثل واملناجم املرتبة األوىل 

  / آذار ٢٥ املـؤرخ    A/HRC/RES/16/21عد هذا التقرير الوطين وفقاً للقـرار        وقد أُ   -٣
وفقـاً للمقـرر   وجملس حقوق اإلنـسان،  استعراض عمل وأداء    بشأن نتائج    ٢٠١١مارس  

A/HRC/DEC/17/119   واملتعلق مبسائل استعراض وإجراءات ٢٠١١يونيه / حزيران ١٧ املؤرخ 
وهو يأيت متابعة للتقريـر األول الـذي مت حبثـه يف كـانون              . االستعراض الدوري الشامل  

ويتمحور . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩ واعتمده جملس حقوق اإلنسان يف       ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
واملؤسـسي  عيـاري   إعداد التقرير، وتطور اإلطـار امل     عملية  : التقرير حول ست نقاط هي    

والسياسات العامة، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ووضع التوصيات املوافق عليها موضـع            
التنفيذ، واألولويات واملبادرات الرامية إىل حتسني حالة حقـوق اإلنـسان، واالحتياجـات             

  .يتصل بتعزيز القدرات واملساعدة التقنية فيما

  عملية إعداد التقرير  -أوالً  
لقد كانت عملية إعداد هذا التقرير شاملة وقائمة على املشاركة واتبعت املراحـل               -٤

  :التالية
إدارات تألف من   توضع جلنة متعددة القطاعات ملتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقرير           •

 اجملتمع املدين؛من منظمات وزارية ومؤسسات ومنظمات 

 إنشاء جلنة صياغة؛ •

 يب يف جمال أساليب صياغة التقارير لصاحل اللجنتني املذكورتني أعاله؛التدر •
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 إجراء مشاورات مع املؤسسات العامة واخلاصة؛ •

 تقرير؛الصياغة مشروع  •

 قيام جلنة املتابعة ببحث واعتماد مشروع التقرير؛ •

 إدارة  ٢٦ مشاركاً ينتمـون إىل      ٩٠اعتماد مشروع التقرير يف ورشة وطنية تضم         •
  منظمة من منظمات اجملتمع املدين؛٣٣مؤسسات و ٧وزارية و

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل     واملعنية حب اللجنة املشتركة بني الوزارات     قيام   •
 التقرير؛ ببحث مشروع 

 .اعتماد التقرير يف جملس الوزراء •

والسياسات العامة لتعزيـز ومحايـة      ملعياري واملؤسسي   تطور اإلطار ا    -ثانياً  
  نسانحقوق اإل

  اإلطار التنظيمي  -ألف  
 الصكوك الدوليـة     من اجلهاز القانوين الذي يساهم يف محاية حقوق اإلنسان       تألف  ي  -٥

سـتعراض  منذ اال و. ذات الصلة حبقوق اإلنسان، والدستور، والنصوص التشريعية والقانونية       
ى سـبيل   در عل جتو. املعياريتقدم على الصعيد    أُحرز  لبوركينا فاسو،   األول  دوري شامل   ال

اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم،      : التصديق على الصكوك التالية   اإلشارة إىل   املثال  
يف داخليـاً   ؛ واتفاقية االحتاد األفريقي حلماية األشخاص املـشردين         ٢٠١٢مايو  / أيار ٤يف  

ناهضة  التفاقية م  ؛ والربوتوكول االختياري  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦يف   ومساعدهتم،   أفريقيا
؛ وامليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخابات واحلوكمـة،       ٢٠١٠يوليه  / متوز ٧التعذيب، يف   

     / كـانون األول   ٣؛ واتفاقية مكافحـة االختفـاء القـسري، يف          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦ يف
 ٢٢؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، يف           ٢٠٠٩ديسمرب  

النفايات اخلطـرة إىل أفريقيـا      استرياد   واتفاقية باماكو بشأن حظر      ،٢٠٠٩أغسطس  /آب
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠، يف حركتها عرب احلدود وإدارهتا داخل أفريقياومراقبة 

  : وعلى الصعيد الوطين، جتدر اإلشارة بشكل خاص إىل اعتماد القوانني التالية  -٦
إعادة التنظيم  ب واملتعلق   ٢٠١٢ه  يولي/ متوز ٢ الصادر يف    AN/034-2012القانون رقم    •

 الزراعي والعقاري؛

 واملتعلق بتعـديل    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١١ الصادر يف    AN/2012-033القانون رقم    •
 الدستور؛
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 واملتعلـق بقـانون     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥ الصادر يف    AN/2011-003القانون رقم    •
 الغابات؛

 واملتعلـق بتعزيـز     ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١ الصادر يف    AN/2010-012القانون رقم    •
 ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

املتعلـق  و ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادر يف    AN/2009-062القانون رقم    •
 بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان؛

 واملتعلـق   ٢٠٠٩رب  ديسم/ كانون األول  ١٧ الصادر يف    AN/2009-60القانون رقم    •
 ال اإلرهاب؛مبقمع أع

 واملتعلـق   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ الصادر يف    AN/2009-61 القانون رقم  •
 مبكافحة متويل اإلرهاب؛

لنظـام   واملتعلـق با   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٤يف   الصادر   AN/2009-0034القانون رقم    •
 العقاري الريفي؛

 واملتعلـق بقمـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٥ الصادر يف    AN/2009-017القانون رقم    •
 اللصوصية؛

 واملتعلق بإنشاء حمـاكم  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ الصادر يف    AN/2009-22القانون رقم    •
 جتارية؛

 واملتعلق بتحديـد    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ الصادر يف    AN/2009-010القانون رقم    •
 حصص لالنتخابات التشريعية واالنتخابات البلدية؛

 واملتعلـق بوضـع    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤ الصادر يف    AN/2009-009القانون رقم    •
 ارضة السياسية؛املع

 واملتعلـق   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ الصادر يف    AN/2008-057القانون رقم    •
 ببعث املشاريع العقارية؛ 

 واملتعلـق   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ الصادر يف    AN/2008-42القانون رقم    •
 بوضع الالجئني؛

بالنظام املنطبق   واملتعلق   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ الصادر يف    AN/2008-033القانون رقم    •
 على وظائف وأعوان املؤسسات العامة للدولة؛

 واملتعلـق مبكافحـة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥ الصادر يف    AN/2008-029القانون رقم    •
  .هبه من ممارساتااالجتار باألشخاص وما ش
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  اإلطار املؤسسي  -باء  

  إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان والنهوض باملسؤولية املدنية    
 PRES/PM/122-2012ارة، بتسميتها احلالية، مبوجـب املرسـوم رقـم       أُنِشئت الوز   -٧

 روقبل ذلك كـان التحـوي     .  واملتعلِّق بتكوين احلكومة   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٣الصادر يف   
والتطـوُّر املؤسـسي    .  قد دمج هذه الوزارة مع وزارة العدل       ٢٠١١أبريل  /نيسان  لالوزاري  

ية املدنية ُيعبِّر عن إرادة احلكومة يف تشجيع قيـام          انب النهوض باملسؤول  األخذ جب املتمثِّل يف   
وبدأ عمـل أربـع إدارات      . مواطنة مسؤولة من خالل ثقافة قيم حقوق اإلنسان واحترامها        

، وإنشاء مراكز إعالم وتوثيق بشأن حقـوق        ٢٠٠٩إقليمية مكلّفة حبقوق اإلنسان يف عام       
سمح للـسكان باالسـتفادة مـن       ي ٢٠١٢ادوغو ويف اإلدارات احمللية عام      غاإلنسان يف وا  

  .اخلدمات اجملتمعية يف جمال حقوق اإلنسان

  إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
-2001إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت أُنشئت بداية مبوجب املرسوم رقـم               -٨

628/PRE/MP/MJPDH   ـ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ الصادر يف م ، قد أقرَّها القانون رق
062-2009/AN    وهي .  لكي متتثل ملبادئ باريس    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ الصادر يف

. إطاٌر وطين للتشاور بني اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة املكلَّفة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
وهـي تـساعد    . مبادئ االستقاللية والرتاهة والتعددية والتكامل والتعـاون      حتكمه  وعملها  
.  العامة يف مجيع املسائل املتعلِّقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بآرائها ونـصائحها            السلطات

إىل حاالت انتهاك حقـوق اإلنـسان      الفاعلة   وهلا، مببادرة منها، أن توجِّه نظر هذه اجلهات       
  .والقيام، عند االقتضاء، باقتراح مجيع املبادرات الرامية إىل وضع حدٍّ هلذه االنتهاكات

  لس وطين ملكافحة ممارسة ختان اإلناثإنشاء جم    
 PRES/PM/MASSN/116-2011حلَّ اجمللس، الذي أُنشئ مبوجب املرسـوم رقـم            -٩

 اللجنة الوطنية ملكافحة ممارسة ختان اإلنـاث الـيت    حمل،٢٠١١فرباير / شباط٢الصادر يف   
وتتمثَّـل  . رسلطات واسعة يف جمال اختاذ القراهو يتمتع ب، و١٩٩٠مايو / أيار ١٨أُنشئت يف   

  .مهمته يف العمل على استئصال ختان اإلناث

  املعارضة السياسيةبدء العمل خبطة زعيم     
 الصادر  AN/2009-009ترسَّخت خطة زعيم املعارضة السياسية مبوجب القانون رقم           -١٠
وزعيم املعارضة هو املسؤول األول عن حزب املعارضة الذي         . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤يف  
وميكن أن  . يف اجلمعية الوطنية وهو املتحدِّث الرمسي باسم املعارضة       النواب   من   أكرب عدد له  

ـ سيخ خطة زعيم املعارضة هذه      ترو. يستشريه رئيس الدولة أو احلكومة     سمح للمعارضـة   ي
  .بالتمتُّع بإطار رمسي للتشاور
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  إنشاء جملس وطين ملنظمات اجملتمع املدين    
. ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ١١تمع املدين يف    أُنشئ اجمللس الوطين ملنظمات اجمل      -١١
إطار لتشاور اجلهات الفاعلة اخلاصة النشطة يف ميدان حقوق اإلنسان، ويرمي إىل تعزيز              وهو

  .أعمال هذه اجلهات يف امليدان

  إنشاء جملس وطين للنهوض باملسائل اجلنسانية    
 ٢٠١٠ فرباير/ شباط ١١شئ يف   إن املركز الوطين للنهوض باملسائل اجلنسانية، الذي أُن         -١٢

، مكلٌف مبتابعة السياسة الوطنيـة يف       PRES/PM/MPF/MEF/048-2010مبوجب املرسوم رقم    
تنـسيق األعمـال لـصاحل       القرارات والتوصيات وب   وله أمانة مكلَّفةٌ بتنفيذ   . اجملال اجلنساين 

  .النهوض بالشأن اجلنساين

  إنشاء جملس وطين للتعليم    
 ٣٠ الـصادر يف     AN/2007-13القانون رقم   على إنشائه   الذي نصَّ   إن هذا اجمللس،      -١٣
 واملتعلِّق بتوجيه التعليم، جهاز استشاري مكلَّف مبـساعدة احلكومـة يف            ٢٠٠٧يوليه  /متوز

ما تتمثَّل، يف إسداء املشورة بشأن      فيومشموالته تتمثَّل،   . وضع وتنفيذ سياسة التعليم الوطنية    
طنية يف جمال التعليم والتدريب؛ وإعداد تقارير سنوية عن حالة          مجيع املسائل ذات األمهية الو    

فاسو؛ وتوجيه نظر احلكومة إىل مشاكل التعليم؛ والتقدُّم بتوصـيات إىل            التعليم يف بوركينا  
وله أمانة  . تعليمالوزراء املكلَّفني بالتعليم، وإعداد دراسات حول مجيع املسائل ذات الصلة بال          

  .ين الفهدعمدائمة هي جهاز 

  لعمومية السياسات ا  -جيم  
وُتراعـى  . يسترشد ما تقوم به الدولة من أعمال بسياسات واستراتيجيات قطاعية           -١٤

والتعبري عن هذه املشاغل    . السياساتوضع هدف    املهنية يف    -مشاغل الطبقات االجتماعية    
بقـات  يتّم، بشكلٍ خاص، من خالل توفري أُطر للحوار بني السلطات السياسية وهـذه الط             

ومن بني أُطر احلوار هذه ميكن اإلشارة إىل احملفل الوطين للشباب، ويوم الفالح،             . االجتماعية
الوطنية بشأن العلمانية، واللقـاءات بـني       املؤمترات  واحملفل الوطين للمرأة، وحمفل املسنني، و     

. اإلقليميـة احلكومة والنقابات، واجمللس الوطين املعين باإلصالحات السياسية، وأُطر التشاور          
  .ومن بني السياسات العامة ميكن اإلشارة، من بني مسائل أخرى، إىل ما يلي أدناه

  استراتيجية تعجيل النمو والتنمية املستدامة    
، وثيقـة   ٢٠١٠متثِّل استراتيجية تعجيل النمو والتنمية املستدامة، اليت متّ وضعها يف عام              -١٥

إطار استمرارية اإلصالحات اليت متّ اإلقـدام       وهي تندرج يف    . ٢٠١٥-٢٠١١توجهات للفترة   
 من هذه االستراتيجية جيعـل مـن        ٣واحملور  . عليها يف تنفيذ اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر      

  .اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان شرطاً من شروط تعزيز الدميقراطية وتوطيد السلم االجتماعي
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  ٢٠٢٢-٢٠١٣ملدنية للفترة املسؤولية والنهوض باالسياسة الوطنية حلقوق اإلنسان     
، وخطة عملـها  جاءت السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان والنهوض باملسؤولية املدنية    -١٦

 ٢٠٠١ اجلاري وضعها، متابعةً لسياسة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لعام           )٢٠١٥-٢٠١٣(
  .وهي تراعي التطوُّرات على الصعيدين الوطين والدويل

   يف اجملال اجلنساينالسياسة الوطنية    
 ٨متثِّل السياسة الوطنية يف اجملال اجلنساين، اليت اعُتِمَدت مبوجب مرسوم صـدر يف                -١٧
، رّداً من احلكومة على االلتزامات اليت تعهدت هبا على الصعيدين اإلقليمي            ٢٠٠٩يوليه  /متوز

ة واإلنصاف بـني    وهي تقوم على الضرورة امللحَّة للكفاح الدائم من أجل املساوا         . والدويل
وقد أُعيد تأكيد هذه اإلرادة مـن       . اجلنسني يف ظل االحترام التام حلقوق اإلنسان األساسية       

خالل إضفاء الصبغة الدستورية على العنصر اجلنساين لدى تعديل الدستور مبوجب القـانون             
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١١ الصادر يف AN/2012-33رقم 

  لة الوطنية يف جمال العمالسياس    
، يف إطار اسـتمرارية     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥تندرج هذه السياسة، اليت اعُتِمَدت يف         -١٨

. جهود احلكومة من أجل مكافحة الفقر، وتشجيع النمو االقتصادي والرقـي االجتمـاعي            
. وتنصُّ هذه السياسة على اّتخاذ إجراءات من خالل مشاريع يدعمها شركاء تقنيون وماليون

، من ناحيتها وبشكل تدرجيي، آليةً تشغيليةً تشمل بـشكلٍ خـاص            أما الدولة فقد وضعت   
الوكالة الوطنية للنهوض بالعمل، وصندوق دعم النهوض بالعمل، وصندوق دعم مبـادرات            

امج الوطين لدعم إعادة إدماج العاطلني عن العمل، وصندوق دعم التـدريب            نالشباب، والرب 
  .مسي، والربنامج اخلاص خللق مواطن الشغلاملهين والتعلُّم، وصندوق دعم القطاع غري الر

  ٢٠١٤-٢٠١٢الربنامج اخلاص خللق مواطن شغل للشبان والنساء يف الفترة     
يرمي هذا الربنامج إىل املسامهة يف احلد من أعداد العاطلني عن العمل ونقص عمالة                -١٩

، والـشبان   وينص على اختاذ إجراءات لصاحل الشبان من حاملي الشهادات        . الشبان والنساء 
كما ينص على   الذين تركوا الدراسة والشبان الذين مل يدرسوا، وشباب األرياف، والنساء،           

العمل يف املؤسسات احمللية واملؤسسات الـصغرية واملتوسـطة         فرص  التدابري حلفز خلق    اختاذ  
 مـواطن شـغل،   ٥٤ ٢٠٩ومن شأن مجيع هذه اإلجـراءات أن تـسمح خبلـق         . احلجم
 شاب ريفي من شباب حـاملي الـشهادات،   ٤٥ ١٠٠ وتدريب   مهنة، ١٠٠ ٠٠٠ وخلق

يسمح بتزويـد   " حتقيق استقالل املرأة الذايت   "وتنفيذ إجراءات   . وذلك يف املتوسط يف السنة    
املطـاحن، وأنـوال الغـزل      ( يف التغيري    ا ورغبته ااملرأة بتكنولوجيات مكيفة وفق احتياجاهت    

  ).عربات، وآالت التجفيف، إىل آخرهال ووالنسيج، ومكبس الكاريته، وأفران جتفيف الرز،
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  االستراتيجية الوطنية للتمويل الصغري    
ـ  ٢٠١٦-٢٠١٢ملها للفترة   ترمي هذه االستراتيجية وخطة ع      -٢٠ ن اعتمـدهتما   ا اللت

احلكومة إىل القيام، يف مسعى لتمويل شامل، بتشجيع وصول جزء كبري مـن الـسكان إىل                
 وفق االحتياجات توفرها نظم مالية تعمل يف سياق         منتجات وخدمات مالية متنوعة ومكيفة    

  .مالئمومايل تشريعي وقانوين 

  ٢٠٢٠-٢٠١١سياسة الصحة الوطنية للفترة     
 تعديل السياسة الـصحية الوطنيـة الـيت مت اعتمادهـا يف             ٢٠١١لقد مت يف عام       -٢١
وذلك ،  ٢٠١٠-٢٠٠١ وتنفيذها من خالل اخلطة الوطنية لتطوير الصحة للفترة          ٢٠٠٠ عام

 هـذه   وقد مسـح وضـع    . ٢٠٢٠حتهم حبلول عام    هبدف حتسني رفاه السكان وحتسني ص     
 بتحقيق نتائج من حيـث حتـسن التغطيـة     ٢٠١٠-٢٠٠١السياسة الوطنية للصحة للفترة     

، وتوفري خدمات صحية يف جمال املـساعدة أثنـاء          واإلفادة منها الصحية، وجودة اخلدمات    
االستعجالية، ومكافحة األوبئة، والتحصني بإدخال لقاحات      النفاسة، والعناية خبدمات التوليد     
  .املستوطنةوبئة جديدة، وكذلك التكفل مبعاجلة األ

  ميثاق التضامن الوطين    
واسع النطـاق مـن     تأييداً  ، والذي شهد    ٢٠٠٩جيسد امليثاق الذي اعتمد يف عام         -٢٢

طف الـيت دأب جمتمـع      خمتلف اجملتمعات احمللية، ثقافة واجب التكافل والتـضامن والتعـا         
  .فاسو على التحلي هبا بوركينا

  ٢٠١٩-٢٠١٠سياسة العدل الوطنية للفترة     
 العمل الوطنية مـن أجـل       ةترسيخ خط ة  جاءت سياسة العدل الوطنية متابعة خلط       -٢٣

وتصور سياسة العدل الوطنية    . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٢٠إصالح العدالة، املعتمدة يف     
افة وال مركزيـة    تصور عدالة ذات مصداقية ومنصفة ومستقلة وشف       هو ٢٠١٩حبلول عام   

  .دمة اجلميعخبووتتميز بالكفاءة 

  السياسات العامة األخرى    
إضافة إىل السياسات العامة أعاله، اعتمدت احلكومة سياسات واستراتيجيات قطاعية            -٢٤

  :مر خاصة مبا يليويتعلق األ. عديدة أخرى تساهم يف فعالية عملها يف القطاعات املعنية
 السياسة الوطنية لوضع نظام التأمني الصحي؛ •

 االستراتيجية املعلوماتية القطاعية لإلدارة اإللكترونية؛ •

، الـيت   ٢٠٢٠-٢٠١١اخلطة االستراتيجية العشرية لتحـديث اإلدارة يف الفتـرة           •
 ؛٢٠١١أغسطس /آب ٩اعُتمدت يف 
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 سياسة العمل الوطنية؛ •

 ١، الذي اعتمد يف     ٢٠٢١-٢٠١٢ للتعليم األساسي،    برنامج التطوير االستراتيجي   •
 ؛٢٠١٢أغسطس /آب

السياسة القطاعية الفرعية للتعليمني الثانوي والعايل والبحث العلمي للفتـرة           •
  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢١، اليت اعتمدت يف ٢٠٢٥- ٢٠١٠

  يف بوركينا فاسوومحايتها حقوق اإلنسان تعزيز   -ثالثاً  

  ت الدوليةالتقيد بااللتزاما  -ألف  
 من دستور بوركينا فاسو على أن املعاهدات واالتفاقات املصادق          ١٥١تنص املادة     -٢٥

وهكـذا فـإن    . انتظام هلا، منذ حلظة نشرها، األسبقية على القوانني       بعليها أو املوافق عليها     
ـ      املعاهدات واالتفاقات اخلاصة حبقوق اإلنسان       درج يف  اليت صادقت عليها بوركينا فاسو ُت

  . مها القضائي الداخلينظا
جهـة  أما على الصعيد املؤسسي فإن وزارة اخلارجية والتعاون اإلقليمي تلعب دور              -٢٦

ن متابعة التعـاون وتنفيـذ      وهي بالتايل تؤمِّ  . بني اهلياكل التقنية الوطنية وبقية العامل     الوصل  
لنهوض باملسؤولية  توجد يف وزارة حقوق اإلنسان وا ،وباإلضافة إىل ذلك  . االلتزامات الدولية 

ومن جهة أخـرى،  . املدنية إدارة مكلفة مبتابعة االتفاقات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان    
تسهر اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل علـى             

  .يل يف بوركينا فاسواحترام االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدو

  إجراءات تثقيف اجلمهور وتوعيته حبقوق اإلنسان  -باء  
اختذت احلكومة إجراءات ترمي إىل تثقيف عامـة اجلمهـور وتوعيتـه حبقـوق             - ٢٧

مدت اخلطة االستراتيجية للوزارة املكلفة حبقوق اإلنـسان         اعتُ ٢٠٠٨ففي عام     .اإلنسان
 مت متديـدها إىل غايـة       تراتيجية، الـيت  وتنطوي هذه اخلطة االس   . ٢٠١٠- ٢٠٠٨  للفترة
يراعي اجلهات الفاعلة يف نظم ) للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان(، على برنامج ٢٠١١  عام

  .املهنية ومنظمات اجملتمع املدين واجلمعيات التعليم الرمسي وغري الرمسي
م االبتدائي قد   أما فيما يتعلق بالنظام الرمسي فإن عملية إدراج حقوق اإلنسان يف التعلي             -٢٨

املـؤطّرين  وُنظمت دورتان تدريبيتان لعدد من      .  بوضع دليل تربوي   ٢٠٠٩منذ عام   انطلقت  
 .٢٠١٠  شخص لتدريبهم على استخدام الـدليل، يف عـام         ٣٠٠وجيني يبلغ   غاملواطنني البيدا 

 دورتان تدريبيتان أخريان إلدماج حقوق اإلنـسان يف بـرامج           ٢٠١٢نظمت يف عام     كما
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وسـوف يـتم   . رمسي، ودورتان تدريبيتان للمدربني لتدريبهم على استخدام الدليل       التعليم ال 
  .توسيع نطاق هذه العملية، يف الوقت املناسب، لتشمل نظم التعليم األخرى

وفيما يتعلق بالنظام غري الرمسي، ُنظمت عدة أنشطة للتوعية لصاحل السكان؛ ومـن               -٢٩
وُتنظم كل . ٢٠٠٤ الذي ُينظم كل سنة منذ عام بني هذه األنشطة األسبوع الوطين للمواطنة

سنة مبناسبة األسبوع الوطين للمواطنة مسابقات يف شكل ألعاب يف جمال حقوق اإلنسان يف              
 وُتبث حماضرات عامة    ،املعاهد الثانوية ويف جمال الوعي الوطين والنظافة يف املدرسة االبتدائية         

ية للتوعية علـى    مبث ومضات إعال  ة، كما تُ  جوالت سينمائية متنقلة وحمافل مسرحي    م  وتنظَّ
  .وسائل اإلعالم العامة واخلاصة

يف توعية ظمت دورات تدريبية ودورات املهنية، ُن -وفيما يتعلق بالفئات االجتماعية      -٣٠
والقانون اإلنساين الدويل لصاحل قوات الـدفاع       املسؤولية الوطنية   جماالت حقوق اإلنسان و   

 ٢٠٠٩ويف الفترة من عام     ... موظفي الصحة، واملدرسني، إخل     واألمن، وموظفي القضاء، و   
ـ        ٢٢٥ مت تدريب    ٢٠١١عام  إىل   اتفاقيـة  صوص   موظفاً من موظفي الشرطة القـضائية خب

    /متـوز الـصحة يف    عوناً من أعـوان      ٥٠ومت تأمني تدريب مماثل لصاحل      . مناهضة التعذيب 
هذه االتفاقية يف املعهـد     شأن   ب وباإلضافة إىل ذلك تنظم كل سنة حماضرات      . ٢٠١٢يوليه  

، ويف املدرسة الوطنية لضباط صف الدرك     الوطين للشرطة واملدرسة الوطنية لضباط الصف،       
 استفاد من هـذه     ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠ويف الفترة من    . اموانونواألكادميية العسكرية جورج    

متـدرب،   شـرطي    ٢ ٧٠٠ و  ضابط صف،  ٣٠٠تدرباً و  ضابط جيش م   ١٢٠ احملاضرات
  .جل درك متدرب ر٦٠٠و

وفيما يتعلق بتعزيز قدرات منظمات اجملتمع املدين، مت إعداد دليل للتدريب يف جمال               -٣١
ويف . ٢٠٠٩يف عـام    ) حقوق املرأة والطفـل   (حقوق اإلنسان األساسية ويف حقوق حمددة       

 ممثالً  ١٥٠دورات تدريبية للمدربني لصاحل      ٦ نظمت   ٢٠١٢عام   إىل   ٢٠١٠فترة من عام    ال
  .ت اجملتمع املدينملنظما
ن قبيـل دليـل     وجتدر اإلشارة أيضاً إىل إعداد ونشر وثائق حول حقوق اإلنسان م            -٣٢

عجـم ثنـائي اللغـة بـاللغتني الـوطنيتني          املواألسرة، والدستور، و  املواطن، وقانون الفرد    
نشورات حول احلق يف التصويت وحقوق األحـزاب        املللمصطلحات القانونية واإلدارية، و   

وتنظم أيضاً محالت توعية وتثقيف حلقوق . ة وواجباهتا، والزواج، وتسجيل الوالدات  السياسي
اإلنسان مبناسبة األيام املكرسة حلقوق اإلنسان من قبيل اليوم الوطين للذكرى، والدميقراطيـة           

 ٢١(، واليوم األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب       )مارس/آذار ٣٠(وتعزيز حقوق اإلنسان    
العـاملي  واليـوم   ) نوفمرب/تشرين الثاين  ١٦(للتسامح  عاملي  ، واليوم ال  )وبرأكت/تشرين األول 

وتقوم جهات فاعلة عامة أخـرى حبمـالت        ). ديسمرب/كانون األول  ١٠(حلقوق اإلنسان   
  . للتثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان
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  أنشطة محاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها  -جيم  
لحوظ يف متوسط طول املدة اليت تستغرقها       جل اخنفاض م  على الصعيد القضائي، سُ     -٣٣

 يوماً يف   ٢٦ إىل شهرين و   ٢٠٠٩ يوماً يف عام     ١٥أشهر و  ٤معاجلة امللفات إذ اخنفضت من      
. ٢٠١١ بالنسبة إىل القضايا املدنية، وذلك حسب الدليل اإلحصائي للعدالة لعام            ٢٠١١عام  

مـن  قضية   ٥ ٩٧٢ بشأن صدرت أحكام    ٢٠١١يف عام   املصّرح هبا   يتعلق باألحكام   وفيما  
وعلـى  . مسجلة يف احملاكم االبتدائية يف اجملالني املدين والتجاري       جديدة   قضية   ٦ ٧٤٧أصل  

 قضية مدنية وجتارية واجتماعيـة مـن        ٨٧٦ صدرت أحكام يف     ،مستوى حماكم االستئناف  
يف قاضـياً   ٤٢٨ إىل ٢٠٠٨يف عام   قاضياً   ٣٧١وارتفع عدد القضاة من     .  قضية ٨٩٠ أصل
 مـساعداً يف    ١٧٣ إىل   ١٦٤أما عدد مساعدي القضاة فقـد ارتفـع مـن           . ٢٠١١عام  
  .الفترة نفس
والتوثيق بـشأن   عالم  وتشارك الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان، من خالل مركز اإل          -٣٤

حقوق اإلنسان، يف محاية هذه احلقوق عن طريق دعم إسداء املشورة لـضحايا انتـهاكات               
جريت عدة دراسات هبدف تعزيز آلية الـدفاع عـن          أُ ،ومن جهة أخرى  . حقوق اإلنسان 

حقوق اإلنسان ومحايتها وقد تعلقت هذه الدراسات بشكل خاص جبعل التشريع الوطين يتفق 
مع املعايري الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، والتحديات ذات الصلة بـاألمن يف مـنطقيت        

 والتعـصب املتـصل بـذلك       يز العنصري وكره األجانب   يالشمال والساحل، ومظاهر التم   
    /أيلـول (تقارير وكتيبات تتعلق حبالـة حقـوق املـسنني     إعداد كما مت . فاسو بوركينا يف

ومنـع  ) ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول( ، وحالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )٢٠١١سبتمرب  
  ). ٢٠١٠(هذه الرتاعات فّض الرتاعات بني املزارعني ومريب املاشية و

هات فاعلة أخرى أيضاً باختاذ العديد مـن إجـراءات التوعيـة            وتقوم الدولة وج    -٣٥
ـ     فّض  والوساطة فيما يتعلق مبنع الرتاعات االجتماعية والطائفية و        ا هذه الرتاعات، علمـاً بأهن

وهكذا فقد نظمت الوزارة    . سيمة حلقوق اإلنسان  اجلنتهاكات  االالسبب يف   ما تكون   أحياناً  
 عدداً مـن الـدورات التدريبيـة    ٢٠١٢ إىل عام   ٢٠٠٨املكلفة بالزراعة يف الفترة من عام       

 دائرة  ٣٦، مت إنشاء    ٢٠١٢ويف عام   . اجلهات الفاعلة من   ٣٣ ٣١٠ دورة لصاحل    ٧٥٨ بلغ
 ،وباإلضـافة إىل ذلـك    . لتثبت من امللكية العقارية يف األرياف     لعقارية ريفية تابعة للبلدات     

املسائل العقارية  تسوية  ي يف القرى ل   يق عقار ف جلنة تو  ٤١٩وريفية   جلنة عقارية    ٥٥١أُنشئت  
ومسحت هذه التدابري املختلفة بتعزيز قدرات اجلهات الفاعلة على منع الرتاعات           . يف األرياف 

أما فيما يتعلق بعمليات التفتـيش يف جمـال         . هذه الرتاعات فّض  فيما بني اجملموعات احمللية و    
 ٣٥ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ٢٠يتها من   تسوجلماعية اليت متت    نازعات ا العمل فقد ارتفع عدد امل    

 ٤ ١٩١ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ٣ ٩٦٢الفردية من   ، فيما ارتفع عدد املنازعات      ٢٠١١يف عام   
  .٢٠١١يف عام 
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -دال  
تشارك بوركينا فاسو بانتظام يف اللقاءات اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،             -٣٦

حللقة الدراسية السنوية للجنة الصليب األمحر الدولية واجلماعة االقتصادية لدول     وال سيما يف ا   
العامة  ودورات اجلمعية    ،غرب أفريقيا، ودورات اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب       

ألمم املتحدة، ودورات جملس حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة للدول األعضاء يف احملكمـة             ل
وهي تتعاون مع . ٢٠٠٨وهي أيضاً عضو يف جملس حقوق اإلنسان منذ عام       . اجلنائية الدولية 

. اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب          
 تلقت زيارة املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية التابع للجنـة األفريقيـة     ٢٠٠٩ويف عام   

ومن املقرر تلقي زيارات أخرى، وال سيما منها زيـارة املقـرر            .حلقوق اإلنسان والشعوب  
وقـد  . اخلاص املعين مبكافحة اإلرهاب، وكذلك زيارة املقرر اخلاص املعين باحلقوق الثقافية          

ساندت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بوركينا فاسو يف وضع خطة العمـل              
 وإجناز دراسات حول مظاهر التمييز العنـصري        لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل    

 صـياغة التقـارير   أسـاليب   وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وللتدريب على          
  . هيئات املعاهداتإىل تقدميها الواجب 

وباإلضافة إىل ذلك، تشارك بوركينا فاسو يف العديد من أطر احلوار على املـستوى                -٣٧
ي حول مسائل حقوق اإلنسان والـسلم واألمـن والتنميـة     الدويل واإلقليمي ودون اإلقليم   

يف أفريقيا من خالل وساطة     الرتاعات  كما تشارك بنشاط يف تسوية      . االقتصادية واالجتماعية 
  . يف توغو وغينيا وكوت ديفوار ومايلعات، وال سيما رئيس بوركينا فاسو يف الرتا

  ق عليهاتنفيذ التوصيات املوافَ  -رابعاً  

  رسات اجليدةاملما  -ألف  
  :من بني املمارسات اجليدة جتدر اإلشارة إىل ما يلي  -٣٨

 فاسو  للوقوف على نتائج االستعراض الدوري الشامل األول لبوركينا       تنظيم حلقة عمل     •
 ومؤمتر صحفي ودورة إعالمية للربملانيني حول هذا االستعراض؛ 

ا يشمل توصيات   وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن هيئات املعاهدات مب          •
 االستعراض الدوري الشامل؛

 ممثلني عن منظمـات اجملتمـع        تضمّ إنشاء جلنة متعددة القطاعات ملتابعة التوصيات      •
 املدين؛

 تنظيم حلقة عمل على املستوى دون اإلقليمي لتبادل أفضل املمارسات مع النيجر؛ •
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التوصيات املنبثقة شاركت بوركينا فاسو يف اللقاءات الفرانكفونية ذات الصلة بتنفيذ    •
 . عن االستعراض الدوري الشامل

  التقدم احملرز   -باء  

  االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم : ١التوصية رقم     
  . ٢٠١٢يوليه / متوز٢٣بوركينا فاسو صكوك املصادقة على هذه االتفاقية يف أودعت   -٣٩

  فحة الفساد تنفيذ اتفاقية مكا: ٢التوصية رقم     
. تتخذ احلكومة إجراءات ترمي إىل منع هذه الظاهرة ومعاقبـة املـسؤولني عنـها               -٤٠

هيئة اإلشراف احلكوميـة    هذه الظاهرة هياكل عامة وخاصة من قبيل        مكافحة  وتشارك يف   
وجملس مراجعة احلسابات، والفرقة الوطنية ملكافحة الغش فيما يتعلق بالذهب، وشبكة          العليا،  
. ، والشبكة الوطنية ملكافحة الفساد    )نديشبكة بورك ( فاسو ملكافحة الفساد     بوركينا يبرملاني

جديدة ترمي إىل   أدوات  والتنمية املستدامة تأكيد إنشاء     النمو  وقد أعادت استراتيجية تعجيل     
وقد استخدمت هذه االستراتيجية كمرجع لتنفيذ      . حتسني فعالية وشفافية إدارة األموال العامة     

 حلسن إدارة األموال العامـة      ٦س حمورها   رِّقطاعية لوزارة االقتصاد واملالية اليت كُ     السياسة ال 
  . ومكافحة التزوير والغش والفساد

، وحسب تقارير منظمة الـشفافية الدوليـة، كانـت          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ويف عامي     -٤١
اء اليت يعد   بوركينا فاسو حتتل املرتبة الثامنة يف ترتيب البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحر           

 اًألقل فساد اوهي حتتل املرتبة األوىل يف طليعة البلدان العشرة األوىل          . فيها الفساد األقل تفشياً   
جلماعـة  يف بلـدان ا   ، فيما حتتل املرتبة الثالثـة        والنقدي لغرب أفريقيا   يف االحتاد االقتصادي  

 يتـصل    فيما ١٧٦ن أصل    م ٨٣ وباإلضافة إىل ذلك حتتل املرتبة    . االقتصادية لدول غرب أفريقيا   
 إىل  ٢٠١١ يف عام    ١٠٠من املرتبة   انتقلت  أهنا  كما  . ٢٠١٢مبؤشر تصورات الفساد يف عام      

وتشهد هذه النتائج   . ١٠٠ على   ٣٨ إىل   ٣٠ بعالمة ارتفعت من     ٢٠١٢ يف عام    ٨٣ املرتبة
 ٦٥٠ وعقدت لقاءات وطنية حول الفساد ضـمت      . تعهد السلطات مبكافحة هذه الظاهرة    

  .  وتقدمت بتوصيات هامة٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٢١ إىل ١٩  من الفترةشخصاً يف
اجلمركيـة  ومت حتقيق نتائج مشجعة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح املاليـة واحملاسـبية و          -٤٢

العقود سالمة  ومراقبة تنظيم ألعاب القمار، ومراقبة جودة املنتجات واخلدمات، و        والضريبية،  
وتقوم دوائر التفتـيش التقنيـة      . لية، ومراقبة تنظيم األسواق العمومية    اإلدارية والصفقات املا  

التابعة للوزارات بعمليات توعية فيما يتصل بالفساد، كما تقوم بعمليات تدريب ومراقبـة،             
 لـسلطة   ٢٠١٠وقد أشار تقرير عام     . جنز التعداد البيومتري ألعوان الوظيفة العمومية     كما أُ 

 مجلة أمور، إىل ختفيض مهل تقدمي عطاءات املشتريات العامـة           تنظيم األسواق العمومية، يف   
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٥٩,٨٥ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٨,٥٢ من
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رؤساء البلـديات    عزل جملس الوزراء بعض      ٢٠١٢ىل  إ ٢٠٠٨ويف الفترة من عام       -٤٣
ي الدولـة   ورفعت دعاوى ضد موظفني كبار من موظف      . بسبب ارتكاب أخطاء يف اإلدارة    

وباإلضافة إىل ذلك وجه رئيس الوزراء مـذكرة إىل مجيـع   . يفترض ارتكاهبم ألعمال فساد  
 فيها إىل التقدم شهرياً بكشف عمـا        هم يدعو ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤أعضاء احلكومة يف    

  .قاموا به من أعمال من أجل تأمني الشفافية واإلدارة الرشيدة

هضة التعذيب واملصادقة على بروتوكوهلا االختيـاري،       تنفيذ اتفاقية منا  : ٣التوصية رقم       
  وإنشاء آلية وطنية ملنع التعذيب

فاسو على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           صادقت بوركينا   -٤٤
وأقرت مشروعي قانونني، األول يتعلق بتعريف وقمـع التعـذيب          . ٢٠١٠يوليه  /متوز ٧ يف
 ٢٧علق الثاين بوضع آلية وطنية ملنع التعـذيب، وذلـك يف            شاهبه من ممارسات، فيما يت     وما
  .٢٠١٢مارس /آذار
وحيظى كل من اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري بنشر علـى نطـاق               -٤٥
وتنظم الوزارة املكلفة حبقوق اإلنسان بانتظام أنشطة تدريبية لصاحل املسؤولني عن إنفاذ            . واسع

وموظفي الصحة، من أجل متكينهم من إدمـاج        ...) لدرك واجليش   رجال الشرطة وا  (القوانني  
احلقوق والواجبات املنصوص عليها يف االتفاقية ويف بروتوكوهلـا االختيـاري يف ممارسـاهتم              

  .فاسو عضواً يف اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وانُتخب مواطن من مواطين بوركينا. اليومية

  لوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريسامتثال اللجنة ا: ٤التوصية رقم     
إن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف األصل مبوجب مرسـوم، قـد                -٤٦

/  كـانون األول   ٢١ الـصادر يف     AN/2009-062أصبحت اآلن حيكمهـا القـانون رقـم         
وباإلضـافة إىل   . وهي مستقلة وتتمتع باستقالل ذايت يف اإلدارة والتـسيري        . ٢٠٠٩ ديسمرب

، PRES/PM/MPDH/559-2010 املرسـوم رقـم      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١لك، اعُتمد يف    ذ
 تـشرين  ٣٠ومـن جهـة أخـرى، اعُتمـد يف       . وذلك بغية تفعيل هذه املؤسسة اجلديدة     

 املتعلق بتعـيني أعـضاء      PRES/PM/MDHPC/869-2012 املرسوم رقم    ٢٠١٢أكتوبر  /األول
  .اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  تقدمي التقارير بانتظام وتنفيذ التوصيات: ٦ ورقم ٥رقم التوصيتان     
اُتخذ العديد من اإلجراءات لتأمني التقدمي املنتظم للتقارير الواجـب تقـدميها إىل               -٤٧

ومن بني هذه التدابري جتدر اإلشارة إىل تعزيز قـدرات          . هيئات املعاهدات ولتنفيذ التوصيات   
 ٢٠١٠ فاسو قد قدمت يف عـام      ذا فإن بوركينا  وهك. املوظفني يف أساليب صياغة التقارير    

تقارير عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وامليثاق              
 التقرير الدوري عن امليثاق     ٢٠١١أبريل  /األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، وقدمت يف نيسان      
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 إيداع التقرير األويل الواجب تقدميه ، مت٢٠١٢ ويف عام. األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   
عمالً بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتقرير األويل الواجب تقدميه عمالً            
باتفاقية مناهضة التعذيب، والتقرير الدوري الواجب تقدميه عمالً باتفاقية القضاء على مجيـع            

ب تقدميه عمالً باتفاقية حقوق مجيع العمـال        أشكال التمييز العنصري، والتقرير األويل الواج     
وسيتم قريباً، يف جملس الوزراء، النظر يف التقرير األويل عن العهـد           . املهاجرين وأفراد أسرهم  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقرير الوطين عن اتفاقيات منظمة           
  .ئات املعنيةالعمل الدولية، وذلك بغية عرضها على اهلي

  مكافحة التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة: ٧التوصية رقم     
 ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٨صادقت احلكومة على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يف           -٤٨

 واملتعلـق حبمايـة   ٢٠١٠أبريل / نيسان ١ الصادر يف    AN/2010-012واعتمدت القانون رقم    
 ١٨ربعة مراسيم لتطبيـق االتفاقيـة يف        وصدرت أ . وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

، وهي تتعلق على التوايل بشروط تسليم بطاقة اإلعاقة لـصاحل املعـاقني،             ٢٠١٢يوليه  /متوز
يف جمايل الصحة والتعلـيم، والتـدابري       والتدابري االجتماعية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة       

االجتماعية لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة يف ميادين التدريب املهين والعمل والنقل، واعتماد            
وتركـز هـذه    . االستراتيجية الوطنية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنهوض هبم        
 اإلعاقة واستبعادهم االستراتيجية بشكل خاص على الوقاية من خماطر هتميش األشخاص ذوي

. وتوفري الفرصة هلم للوصول إىل عوامل اإلنتاج وكذلك إىل اخلدمات االجتماعية األساسـية      
 /PRES/PM/MTSS/5030-2009وباإلضافة إىل ذلك، ينص قانون العمـل واملرسـوم رقـم            

 MASSN/MS    على أحكام مالئمة حلـصول األشـخاص    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧ الصادر يف 
  .على عملذوي اإلعاقة 

ومن جهة أخرى أنشئ جملس وطين متعدد القطاعات حلمايـة األشـخاص ذوي               -٤٩
 PRES/PM/MASSN/MEF/MS/406-2012اإلعاقة والنهوض هبم مبوجـب املرسـوم رقـم          

. ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨، ومت تنصيب أعضائه يف      ٢٠١٢مايو  / أيار ١٥يف   الصادر
لفاعلة العاملة يف جمال محاية حقوق األشـخاص  وهو يرمي إىل حشد جهود خمتلف اجلهات ا    

  .ذوي اإلعاقة والنهوض هبم وحتسني مراعاة مشاغلهم
وتنظم الوزارات املكلفة حبقوق اإلنسان والعمل االجتماعي والتعليم، بشكل منتظم،            -٥٠

وجتدر اإلشارة إىل هتيئة العديد من املبـاين        . أنشطة للنهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
جتدر اإلشارة إىل اإلدماج     كما. مية قصد تسهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها       العمو

  .الفعلي لألطفال الذين يعانون من إعاقة يف صفوف املدارس العادية
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  احترام حقوق املرأة: ٨التوصية رقم     
ية إن احلد من أوجه الالمساواة يف التمتع بثمار النمو ويف املشاركة املنصفة يف التنم               -٥١

وهكذا فقد وضعت استراتيجيات عديدة لتدارك      . فاسو يتجزأ من أولويات بوركينا    جزء ال 
. واعتمدت سياسة وطنية جنسانية وخطة عمل خاصة هبا       . ختلف املرأة يف مجيع هذه امليادين     

 واملتعلـق بتحديـد     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ الصادر يف    AN/2009-10واعتمد القانون رقم    
 ٢٤ الـصادر يف     AN/2009-034شريعية والبلدية، والقـانون رقـم       حصص لالنتخابات الت  

 واملتعلق بالنظام العقاري الريفي، مع مراعاة حق املرأة يف املشاركة ومتتعها            ٢٠٠٩يوليه  /متوز
/  حزيـران  ١١ الـصادر يف     AN/2012-033والقانون رقـم    . باملوارد العقارية، على التوايل   

  .زيز العنصر اجلنساين يف اآللية الدستورية واملعدل للدستور يدرج تع٢٠١٢ يونيه
وأنشئت خاليا خاصة باملسائل اجلنسانية يف صلب املؤسسات واإلدارات الوزارية،            -٥٢

وجيري حالياً حبث مشروع ملراجعة املناهج التعليمية لتطهري الكتب املدرسية مـن القوالـب              
وتـشجيعاً لـصحة األم     .  املرأة وتنظّم أنشطة توعية وتدريب لصاحل    . النمطية املناوئة للمرأة  

والطفل ُتمنح مساعدات للرعاية الطارئة عند التوليد وبعد الوالدة وتوزع جماناً ناموسـيات             
 ١٥ إىل ١٣وباإلضـافة إىل ذلـك، عقـدت يف الفتـرة مـن            . معاجلَة مببيدات احلشرات  

رصة لتبـادل    الدورة الثالثة من املنتدى الوطين للمرأة، وأتاح ذلك الف         ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول
وأوصـى هـذا    . وجهات النظر بني رئيس الدولة والنساء من أجل مراعاة أفضل ملشاغلهن          

املنتدى، فيما أوصى، بإنشاء صندوق وطين للشؤون اجلنسانية من أجل العمل على احلد من              
  .أوجه الالمساواة

وأنشئ صندوق لدعم األنشطة املدرة للدخل لصاحل املرأة لتشجيع وصـول هـذه               -٥٣
ُوضع برنامج خاص خللق مواطن الشغل للشبان والنساء يغطـي           كما. خرية إىل االئتمان  األ

 فرنك مـن فرنكـات      ١١ ٠٨٦ ١٣٩ ٠٠٠ بتكلفة سنوية قدرها     ٢٠١٤-٢٠١٢الفترة  
 موطن شغل يف الـسنة ويف املتوسـط،         ٥٤ ٠٠٠وهو يزمع خلق    . اجلماعة املالية األفريقية  

 من حاملي الـشهادات ومـن شـباب          شاب ٤٥ ١٠٠ مهنة، وتدريب    ١٠ ٠٠٠وخلق  
  .األرياف هبدف احلد من البطالة ونقص تشغيل الشبان والنساء

وأنشئت مراكز استقبال لألشخاص ضحايا االستبعاد االجتماعي مبن فيهم النـساء             -٥٤
  .املتهمات بالسحر والشعوذة الاليت نبذهن جمتمعهن احمللي

نون عقوبة اإلعدام واعتماد تشريع يرمي      قرار وقف اختياري للعمل بقا    : ٩التوصية رقم       
  إىل إلغائها

ومتت صياغة مشروع قانون    . فاسو على وقف تطبيق عقوبة اإلعدام      وقّعت بوركينا   -٥٥
للتصديق على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يرمي 

يت أجريـت يف إطـار اجمللـس االستـشاري     غري أن املشاورات ال   . إىل إلغاء عقوبة اإلعدام   
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حتظ بتوافق اآلراء إللغاء عقوبـة        بشأن هذه املسألة مل    ٢٠١١ لإلصالحات السياسية يف عام   
تزال متواصلة بغية حتسني هتيئة الرأي العام الوطين للمـصادقة           بيد أن املشاورات ال   . اإلعدام

  .قوق املدنية والسياسيةعلى الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحل

  حتسني ظروف االحتجاز وتدريب قوات األمن يف ميدان حقوق اإلنسان: ١٠التوصية رقم     
، تواصلت اجلهود بغية احلد من اكتظـاظ     ٢٠١٠  إىل عام  ٢٠٠٨ يف الفترة من عام     -٥٦

.  مؤسـسة  ٢٤ إىل   ٢٣السجون ببناء سجن وإصالحية، وبـذلك ارتفـع عـددها مـن             
الحيات، تواصل حتسني ظروف العيش واالحتجاز بزيادة قدرة استقبال         السجون واإلص  ويف

مؤسسات السجون، وزيادة امليزانية املخصصة للتغذية والصحة واملرافق الـصحية؛ وتعزيـز            
إعالم احملتجزين؛ وإقامة خزانات مياه ومطاحن حبوب؛ وإقامة أجنحـة خاصـة بالنـساء              

نة يف كافة الواليـات يـوم للمعتقـل         ، ينظم كل س   ٢٠٠٧ ومنذ عام . واألحداث الذكور 
ويشارك اجملتمع املدين أيضاً يف إدارة أنـشطة        . خمصص ألنشطة ترفيهية ورياضية وحتسيسية    

إنتاج مؤسسات السجون ووضع ممرض وعامل اجتماعي حتت تصرف كل مؤسـسة مـن              
  .مؤسسات السجون

لوضع يف اخلارج،   ا(واجلهود املبذولة إلضفاء الطابع الفردي اخلاص على العقوبات           -٥٧
وجتربة العمل من أجل الصاحل العام يف غاوا وتعميم العمل     ) واحلرية احملدودة، واإلذن باخلروج   

  .يف السجون، تساهم أيضاً يف اجلهد املبذول إلضفاء الطابع اإلنساين على ظروف االحتجاز
، ومؤسسات من قبيل مركز الي، ومركز التعليم املتخصص والتـدريب يف غـامبيال              -٥٨
ومنظمات . األطفال أندريه دوبون يف أورودارا، تشجع التكفل باألحداث املخالفني للقانون          ودار

  .غري حكومية مثل االحتاد الدويل ألرض اإلنسان تتدخل أيضاً للتكفل هبؤالء األطفال
، والسياسة الوطنية حلقـوق     ٢٠١٩-٢٠١٠وتنطوي سياسة العدل الوطنية للفترة        -٥٩

باملسؤولية الوطنية، على تدابري ترمي إىل حتسني إدارة مؤسسات السجون،          اإلنسان والنهوض   
وتشجيع ومحاية حقوق احملتجزين، وتعزيز إعادة إدماج احملتجزين يف اجملتمع وإضفاء الطـابع             

  .اإلنساين على أماكن االحتجاز
د يف  وتعلقت التدابري املتخذة خاصة بتعليم األطفال احملتجزين، وبناء سجن أمن مشد            -٦٠

أن الـوزارة املكلفـة      كما. واغادوغو، وتطوير األنشطة املهنية، وممارسة األنشطة الرياضية      
حبقوق اإلنسان تنظم كل سنة زيارات مهنية ألماكن االحتجاز وتتقدم بتوصيات بغية حتسني             

وباإلضافة إىل ذلك، تؤمن دورات تدريبية منتظمة كل سنة لصاحل موظفي  . أوضاع احملتجزين 
وأمن السجناء، وقوات الدفاع واألمن، وموظفي الصحة يف جمال املعـايري املتعلقـة             حراسة  

سيما الوزارات املكلفة بالـصحة     وتتداخل أيضاً إدارات عديدة أخرى، وال     . حبقوق اإلنسان 
واألمن والعمل االجتماعي، يف إضفاء الطابع اإلنساين على أماكن االحتجاز، كل واحـدة             

  .حسب جمال اختصاصها
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تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات فيما يتعلق ببتـر         : ١٢ ورقم   ١١لتوصيتان رقم   ا    
  األعضاء التناسلية لإلناث والتقدم احملرز يف استئصال هذه املمارسة

وباإلضافة .  من قانون العقوبات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث       ٣٨٠تعاقب املادة     -٦١
رسة ختان اإلناث، وتتمثل مهمته يف العمل علـى         إىل ذلك، أُنشئ جملس وطين ملكافحة مما      

  .استئصال هذه املمارسة
ولتعزيز التعاون الربملاين من أجل اإلسراع بالتخلي عن ممارسة ختان اإلناث العابرة              -٦٢

 يف واغادوغو، وبالتعاون مـع      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥للحدود، نظمت اجلمعية الوطنية يف      
صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية اجتماع متابعة يف إطار         مجعية الربملانيني األوروبيني و   

وتلـت  ". دور الربملانيني يف التخلي عن ممارسات تشويه األعضاء التناسلية لإلناث         "مشروع  
  .هذه التظاهرة أنشطة توعية

، انعقد يف واغادوغو لقاء دون إقليمـي حـول          ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٦٣
فاسو وتوغو وغانـا      العابرة للحدود مجع مشاركني من بنن وبوركينا       ممارسة ختان اإلناث  

ومسح هذا اللقاء بإعادة التشديد على ضرورة إقامة تعـاون          . وكوت ديفوار ومايل والنيجر   
  .٢٠١٥ دون إقليمي الستئصال ظاهرة ختان اإلناث حبلول عام

تحـدة   تنفيذ الربنامج املـشترك بـني صـندوق األمـم امل           ٢٠١١وشهدت سنة     -٦٤
واليونيسيف للتخلي عن ممارسة ختان اإلناث العابرة للحـدود وخطـة عملـها               للسكان
ويرمي هذا الربنامج إىل تشجيع مكافحة ممارسة ختان اإلنـاث يف           . ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة

وحسب الدليل اإلحـصائي    . ٢٠١٥ سياق عدم التسامح املطلق مع هذه الظاهرة حبلول عام        
 عدد األشخاص املدانني واحملتجزين يف مؤسسات الـسجون          لوزارة العدل فإن   ٢٠١١ لعام

 ٣١ يف   ١٦ إىل   ٢٠٠٨  يف عـام   ٧٦بسبب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث قد اخنفض من         
وأخرياً جتدر اإلشارة إىل اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة         . ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

 بشأن تكثيف اجلهود العاملية ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول  ١٧ املؤرخ   A/c.3/67/L.21لقرارها  
فاسـو باسـم     من أجل القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، الذي قدمته بوركينا          

زال البلد يوسع نطاق تدريس املناهج الدراسية حول تشويه األعضاء           وما. اجملموعة األفريقية 
  . مناطق٦يف التناسلية لإلناث يف برامج التعليم االبتدائي والثانوي 

  مكافحة االجتار باألطفال: ١٤ ورقم ١٣التوصيتان رقم     
، خيضع  ١٥٣إضافة إىل قانون العمل الذي حيظر أسوأ أشكال عمل األطفال ومادته              -٦٥

فاسو مـن خـالل القـانون        لتنظيم قانوين حمدد يف بوركينا     االجتار باألشخاص بشكل عام   
 واملتعلق مبكافحة االجتار باألشـخاص      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥ الصادر يف    AN/2008-029 رقم
وقد أنشئت جلنة يقظة ومراقبة متعددة القطاعات يف جمال مكافحة          . شاهبه من ممارسات   وما

  .فاسو شاهبه من ممارسات يف ستة أقاليم من أقاليم بوركينا االجتار باألشخاص وما
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يف خمتلـف املنـاطق    مركز عبور ٢٣وفيما يتعلق مبكافحة االجتار باألطفال، يوجد    -٦٦
 طفالً من األطفـال   ٢ ٦١٦    ب التكفل   ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩مت يف الفترة من      كما. واملقاطعات

وقد أفادوا مجيعاً   .  طفالً ٤٨٠ أعيد تأهيل    ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ويف الفترة من    . ضحايا االجتار 
الصباغة، من دعم من أجل إعادة االندماج يف جماالت اخلياطة والبناء وحمو األمية واحلالقة و              

ومت تزويد ثالثني طفالً مبعدات ولوازم تربوية يف جمـال          . وكذلك من أجل العودة إىل التعليم     
 ١٤٠ومت توفري فرصة التعلم خلمسني طفالً ومت تـدريب          . العمل التثقيفي يف الوسط املفتوح    

  .أسرة تلقت دعماً ملزاولة األنشطة املدرة للدخل
 ١١االجتار باألشـخاص، الـيت اعتمـدت يف    ويف إطار تنفيذ خطة عمل مكافحة      -٦٧

، مت تنظيم محالت لتوعية اجلمهور بشراكة مع منظمات غري حكوميـة            ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
ومت . مت نشر برامج مكافحة االجتار باألشخاص على وسائل اإلعـالم          كما. ومنظمات دولية 

  .شخصاً ٧٤ ٥٦٨ نشاطاً من أنشطة التوعية مسحت بالتواصل مع ٣ ٣٩٢كذلك تنظيم 
. فاسو ومتثل ظاهرة اختطاف األطفال على الصعيد الدويل ظاهرة معروفة يف بوركينا        -٦٨

 يف  ٥٨فحسب الدليل اإلحصائي لوزارة العدل، ارتفع عدد حاالت اختطاف األطفال مـن             
غري أنه يالحظ هبوط يف هذا العدد، ذلك أنـه          . ٢٠١٠  حالة يف عام   ١٣٩ إىل   ٢٠٠٨ عام

 ١٢وملعاجلة هذه احلاالت بفعالية، أنشأت احلكومـة، يف         . ٢٠١١ م يف عا  ١٠٧اخنفض إىل   
، هيئة مركزية مكلفة مبسائل التبين واجلوانب املدنية اليت هلا صلة           ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

  .باختطاف األطفال على الصعيد الدويل
نـاطق  ويقوم أيضاً اجمللس الوطين لبقاء الطفل ومحايته ومنائه بأنشطة توعيـة يف امل              -٦٩

احملفوفة باملخاطر ونظّم دورات تدريبية للعاملني االجتماعيني واألشخاص املكلفني بتطبيـق           
  .القوانني

تطبيق الصكوك الدولية املصادق عليها، : محاية حقوق الطفل : ١٧ و ١٦ و ١٥التوصيات      
  ومكافحة عمل األطفال

تـوجيهي اسـتراتيجي    على الصعيد اإلداري تتعلق التدابري املتخذة باعتماد إطـار            -٧٠
، وإنشاء اجمللس الوطين لبقاء الطفل ومحايتـه        ٢٠١٧-٢٠٠٨للنهوض بالطفل يشمل الفترة     

ومن جهة أخرى أقـيم،     . ومنائه املكلف بتنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة حبقوق الطفل        
. ، رقم أخضر لإلبالغ عن حاالت سوء معاملـة األطفـال          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣ منذ
-2009ديد نوعية األعمال احملظورة علـى األطفـال مبوجـب املرسـوم رقـم               مت حت  كما

365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN ٢٠٠٩مايو / أيار٢٨ الصادر يف.  
واعُتمدت خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألطفال وغريه من ضروب العنف اليت              -٧١

 تتمثل األنـشطة    ويف هذا اإلطار،  . ٢٠١١-٢٠٠٨يتعرضون هلا، وتشمل هذه اخلطة الفترة       
أو حتديث خرائط املناطق املعنيـة بظـاهريت االجتـار          /املضطلع هبا بشكل خاص يف رسم و      
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يف ذلك مناهج التدريب يف جمال االجتـار         باألطفال، واستنساخ مناهج التدريب، مبا     والعنف
ـ             سي والعنف، وتدريب الفاعلني يف الدوائر االجتماعية املدرسية يف جمال االجتار والعنف اجلن

ومسحت هذه األعمال باحلد مـن حـاالت االجتـار          . جتاه األطفال، والدورات التحسيسية   
  .باألطفال وتعنيفهم جنسياً، ومحاية األطفال ضحايا االجتار والعنف اجلنسي وإعادة تأهيلهم

تعزيز السياسات التثقيفية يف جمال التعلـيم والـصحة،         : ١٩ ورقم   ١٨التوصيتان رقم       
  ن أجل التحاق البنات بالتعليمومواصلة اجلهود م

فاسو برامج منها اخلطة العشرية لتطـوير التعلـيم          يف جمال التعليم، نفذت بوركينا      -٧٢
اختذت تدابري أخرى مسحت بتسجيل حتسن ملحوظ        ، كما ٢٠١٠-٢٠٠١األساسي للفترة   

 يف املائة ٤٦,٥يف املعدل اإلمجايل بااللتحاق باملدارس على املستوى االبتدائي الذي ارتفع من           
  .٢٠١١/٢٠١٢ يف املائة يف السنة الدراسية ٧٩,١ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢يف السنة الدراسية 

 من النـشرة اإلحـصائية للتعلـيم األساسـي، كانـت            ٠١-٢٠١٢وحسب العدد     -٧٣
 . يف العـام الـسابق     ١٠ ٦٩٧ مدرسة مقابل    ١١ ٥٤٥ تعد   ٢٠١١/٢٠١٢فاسو يف    بوركينا

 ٢٠١٠/٢٠١١فيمـا بـني     مدرسـة    ٢ ٢٧٩ إىل   ١ ٩٦٥وارتفع عدد املدارس احلرة مـن       
وشهد عدد قاعات الدرس ارتفاعاً مقارنة مـع الـسنة الـسابقة إذ ارتفـع               . ٢٠١١/٢٠١٢و
ميثل زيـادة يف عـدد       ، وهو ما  ٢٠١١/٢٠١٢ يف السنة الدراسية     ٤٣ ٦٦١ إىل   ٤٠ ٩١٢ من

 وأهـم علـى     وهذا االرتفاع يف عدد قاعات الدرس أكرب      .  قاعة ٢ ٧٤٩قاعات الدرس بواقع    
 يف املائة بالنسبة للتعليم     ٥,٤ يف املائة يف التعليم اخلاص مقابل        ١٣,١مستوى التعليم اخلاص وميثل     

 مدرساً يف الفترة    ٤٨ ٥٩٢ إىل   ٤٥ ٧٣٩أما العدد اإلمجايل للمدرسني فقد ارتفع من        . العمومي
. ن العام السابق   يف املائة ع   ٦,٢ميثل زيادة بنسبة     ، أي ما  ٢٠١١/٢٠١٢ و ٢٠١٠/٢٠١١بني   ما

 مدرسـاً   ٨ ٢٦٣ مقابـل    ٢٠١١/٢٠١٢ مدرسـاً يف     ٩ ٣٨٧وكان التعليم اخلـاص يعـد       
 ٥٤,٣١ مقابل   ٥٤,١ هي   ٢٠١١/٢٠١٢ونسبة التالميذ إىل املدرسني يف      . ٢٠١٠/٢٠١١ يف

  .يف العام السابق
ولتحسني تعليم الفتيات، أُنشئت يف صلب الوزارة املكلفة بالتعليم إدارة بالنـهوض              -٧٤

وجتدر اإلشـارة   . بتعليم الفتيات، واُتخذت تدابري حتفيزية لبقاء الفتيات يف التعليم وجناحهن         
  :يلي بشكل خاص إىل ما

خطط االتصال املتكاملة لتعليم الفتيات والنساء تنيط مجيع اجلهات الفاعلة احملليـة             •
 مبسؤولية أعمال التوعية؛

دنيا وتكفّل الدولة الفعلـي بتحمـل       اختاذ تدابري حتفيزية من قبيل جمموعة احلوافز ال        •
مسامهات أولياء التالميذ بالنسبة للفتيات املسجالت حديثاً يف الـسنة األوىل مـن             

 التعليم االبتدائي؛
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دعم مجعيات األمهات املربيات من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل وتـأطري هـذه               •
 اجلمعيات من أجل النهوض بتعليم الفتيات؛

 كانية إعداد وجبات جافة حتملها الفتيات معهن؛إنشاء مطاعم مدرسية مع إم •

ُيفـضي إىل وضـع      الندوات اإلقليمية حول مشكلة التحاق الفتيات باملدارس، مبا        •
 خطط عمل على مستويي املقاطعات واألقاليم للتعجيل بالتحاق الفتيات باملدارس؛

اسة مبانغـا   فتح مركز يف إطار اجملتمع احمللي للفتيات الاليت يالقني صعوبات يف الدر            •
منطقة جنوب الوسط والسعي إىل توسيع نطاق هذه التجربة وبناء مراكز من هذا            يف

 القبيل يف مناطق أخرى من البالد؛

 بناء مراحيض مستقلة؛ •

 باملقاطعات العشر األقل حظوة يف جمال تعليم        ")BRIGHT" ("برايت"تنفيذ املشروع    •
التحاق الفتيات باملدارس وبقائهن    الفتيات، علماً بأن هدفه يتمثل يف رفع مستويات         

 .فيها وجناحهن

. وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، ُبذلت جهود هائلة مسحت بتحقيق نتائج ملحوظـة             -٧٥
 يف املائـة يف الـسنة       ٢٠,١وهكذا فإن معدل االلتحاق بالتعليم اإلجباري قد ارتفع مـن           

ــسنة الدراســية٢٥,٧ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الدراســية ــة يف ال . ٢٠١٢-٢٠١١  يف املائ
 ١ ٥٧٨ إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف   ١ ١٦٠عدد مؤسسات التعليم الثانوي العام مـن         وارتفع

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف   ٧٠٠وارتفع عدد معاهد التعلـيم اخلـاص مـن          . ٢٠١٢-٢٠١١ يف
وارتفع عـدد   .  معهداً يف ظرف أربعة أعوام     ٢١٩ميثل   ، أي ما  ٢٠١٢-٢٠١١ يف   ٩١٩ إىل

ويف اجملموع، . ٢٠١٢-٢٠١١ يف ٩ ٨٨٨ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف ٦ ٩٥٢قاعات الدرس من 
 يف الـسنة    ٧ ٢٧١ مقابـل    ٢٠١٢-٢٠١١ مدرساً خالل السنة الدراسية      ١٠ ٦١٩ُسجل  

وبـني الـسنتني    .  مدرسـاً  ٣ ٣٤٨ميثل ارتفاعاً بواقـع      ؛ أي ما  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية  
ائة امل  يف٤٦، بلغت نسبة التغري يف عدد املدرسني ٢٠١٢-٢٠١١ و٢٠٠٩-٢٠٠٨ الدراسيتني

  .اخلاص  يف املائة على مستوى التعليم٣٠املائة على مستوى التعليم العمومي و  يف٤٩أي 
أما على الصعيد املؤسسي فقد أُنشئت إدارة تعليم الفتيـات والنـهوض باملـسائل                -٧٦

ومن بني اإلجراءات الـيت     . ٢٠١١  عام اجلنسانية يف صلب وزارة التعليم الثانوي والعايل يف       
  :يلي  مااإلدارةاختذهتا هذه 

التدخل يف بعض القرارات اخلاصة بتوجيه الفتيات الـاليت يـشهدن صـعوبات،              •
 ؛...ووضعهن يف مراكز إيواء وتسوية مشاكل الوصاية، إخل

 إنشاء جلنة متابعة وطنية من أجل حتقيق التساوي بني اجلنسني لدى توظيف الفتيات؛ •

بيتات اجلامعية، واختاذ تـدابري  حتديد حصة لصاحل الفتيات على مستوى القبول يف امل         •
 حتفيزية لتشجيع الفتيات األكثر أحقية؛
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إجناز ثالث دراسات تتعلق، على التوايل، بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس يف              •
بعد االبتدائي والثـانوي،     الوسط املدرسي، وحالة الفتيات يف املدرسة يف التعليم ما        

بعد االبتدائي والثانوي    فتيات إىل التعليم ما   وحتديد العقبات اليت حتول دون وصول ال      
 وبقائهن فيه وجناحهن؛

بعد االبتـدائي    وضع استراتيجية للدعوة إىل تعجيل تعليم الفتيات على مستوى ما          •
 .والثانوي

ويف جمال الصحة، يتمحور عمل احلكومة بشكل أساسي حول استراتيجية زيـادة              -٧٧
ل حتسني توافر الفرص اجلغرافية واملالية للوصول       سيما من خال   العرض يف اجملال الصحي، وال    
وفيما يتعلق باجلانب اجلغرايف، تقلص متوسط مسافة الوصول        . إىل التدريب يف اجملال الصحي    

 كيلومترات  ٥,٦ إىل   ٢٠٠٨  كيلومتراً يف عام   ٧,٥١إىل مراكز الرعاية الصحية فاخنفض من       
. ٢٠١١  يف عـام   ٧٣٨ إىل   ٢٠٠٩  يف عام  ٤٨٣وازداد عدد األطباء من     . ٢٠١١ يف عام 

أما فيمـا   . ٦ ٠٦٦  إىل ٥ ١٠٥وخالل نفس الفترة، ارتفع عدد املمرضني واملمرضات من         
املالريا احلـادة  (يتعلق باجلانب املايل فيمكن اإلشارة إىل جمانية بعض جماالت الرعاية الصحية        
ـ            ) اإليـدز /شريلدى األطفال دون سن اخلامسة والنساء احلوامل وفريوس نقص املناعة الب

وباإلضافة إىل ذلك، اختذت الدولـة تـدابري   . وتوزيع الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات   
تندرج يف إطار ختفيض تكاليف منتجات وسائل منع احلمل، والتوليد، والرعاية النفاسـية،             

لدودية والرعاية الطارئة بعد الوالدة، واستشارة األطباء، والتكفل بعمليات استئصال الزائدة ا          
وترافق هذه االستراتيجيةَ االستراتيجيةُ اليت ترمي إىل تشجيع السكان على          . بدون مضاعفات 

باألطفـال  ...) التعليم والصحة والتغذيـة، إخل    (اللجوء إىل خدمات الصحة، والتكفّل التام       
  .اإليدز، وحتسني صحة األم من األساس/املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

تعزيز نظام محاية حقوق اإلنسان، ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب،           : ٢٠ التوصية رقم     
  وحتسني الوصول إىل العدالة، واستقاللية النظام القضائي

 /PRES/PM/MJ/MEF/558-2009جلعل العدالة يف متناول اجلميع، أُقر املرسوم رقـم            -٧٨
 MATD   املـساعدة ألي    وتسمح هذه . ، املساعدة القضائية  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢الصادر يف 

وفيما يتعلق بتحسني ُيسر الوصول     . شخص ضعيف احلال اقتصادياً بالتمسك حبقه يف العدالة       
إىل العدالة من الناحية املالية، جتدر اإلشارة إىل إلغاء املبلـغ املـؤمَّن الواجـب إيداعـه يف                  

  .٢٠٠٨ عام
 عدد احملاكم االبتدائية    ولتحسني ُيسر الوصول إىل العدالة من الناحية اجلغرافية، ارتفع          -٧٩
، كانت نسبة القـضاة إىل      ٢٠١٢ ويف عام . ٢٠١٠  يف عام  ٢٤ إىل   ٢٠٠٨  يف عام  ٢٠من  

 مـن   ٣٣ حمامياً، و  ١٣٩فاسو   وتعد بوركينا .  ساكن ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٤عدد السكان   
.  عونـاً  ٣٢١وعدد موظفي هيئة قلم احملكمـة       .  من العدول املوثقني   ١٣العدول املنفذين و  
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وجتدر اإلشارة أيضاً إىل إنشاء حمكمة      .  كيلومتراً ٥٢,٥سافة للوصول إىل احملاكم     ومتوسط امل 
 بغيـة   ٢٠٠٩  ديوالسو يف عـام    -استئناف بفادا نغورما وحماكم جتارية بواغادوغو وبوبو        

  .حتسني تطهري جو األعمال
ين، ولتسهيل العالقة النفسانية مع العدالة تنظم أيام أبواب مفتوحة وأيام للمحتجـز             -٨٠

وباإلضافة إىل ذلك، مت تعزيز االتصال مـن خـالل البالغـات            . وجلسات خارج احملاكم  
  . الصحفية بشأن امللفات احلساسة، وتوزيع منشورات تتضمن معلومات قانونية

وحرصاً على تعزيز اجلهاز القضائي وجلعله أكثر فعالية، جتري حالياً مراجعة القوانني              -٨١
وشهدت مرتبات القضاة ارتفاعـاً،     . جملس القضاء األعلى وسريه   املتعلقة بالقضاء وبتكوين    

 فرنك من   ٢ ١٦٧ ٦٠٠ ٠٠٠شأهنا شأن امليزانية املخصصة لوزارة العدل اليت ارتفعت من          
  .٢٠١١  فرنك يف عام٤ ٤٣٦ ٧٠٠ ٠٠٠فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لتبلغ 

مات املتعهد هبـا يف جمـال       اللتزامحاية وتعزيز حقوق اإلنسان طبقاً ل     : ٢١التوصية رقم       
  التنمية
فاسو سياسة وطنية جديدة يف جمال حقـوق اإلنـسان وتعزيـز             اعتمدت بوركينا   -٨٢

وباإلضافة إىل ذلك، هنـاك سياسـات       . املسؤولية الوطنية وخطة عمل لتنفيذ هذه السياسة      
وبرامج وخطط عمل أخرى، يرد وصف معظمها يف هذا التقرير، تأخـذ تعزيـز حقـوق                

  .إلنسان ومحايتها بعني االعتبارا

مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان         احلكومة  تعاون  : ٢٢التوصية رقم       
  يف جمال حقوق اإلنسانالذاتية قصد تعزيز قدراهتا الوطنية 

فاسو، يف إطار تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل،         متتعت حكومة بوركينا    -٨٣
من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من أجل وضع وتنفيـذ            بدعم تقين ومايل    

خطة عمل من جهة، ومن أجل تعزيز قدرات األعوان املكلفني بإعداد التقـارير الواجـب               
وباإلضافة إىل ذلك مت تنظيم حلقة نقاش حـول         . تقدميها إىل اهليئات الدولية من جهة أخرى      

  .اإلقليمي لغرب أفريقيايوم املهاجر بدعم من مكتب املفوضية 

مواصلة اجلهود يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          : ٢٣التوصية رقم       
  من اجملتمع الدويل وبالتعاون معهبدعم 
أفضت جهود احلكومة إىل حتقيق تقدم ملحوظ يف جمال توريد املياه الـصاحلة             لقد    -٨٤

اإليدز واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي،     /البشريللشرب، ومكافحة فريوس نقص املناعة      
وُتزمع استراتيجية تعجيل النمو والتنمية املـستدامة       . والتغطية الصحية، وااللتحاق باملدارس   

تعزيز املكاسب، وتشكّل أداة التطبيق العملـي لرؤيـة الدراسـة االستـشرافية الوطنيـة               
 بدعم الشركاء التقنيني    فاسو ركينابوويف تنفيذ هذه االستراتيجية، تتمتع      . "٢٠٢٥ بوركينا"
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 وهناك عدة مشاريع وأعمال جارية حالياً ملكافحة الفقر وتأمني مستوى معيـشي             .واملاليني
كاٍف، وذلك هو الشأن أيضاً بالنسبة لقطب منو باغري، وإجناز سد سـامانديين، وتطـوير               

از املخطط الـوطين    االستغالل املنجمي للمعادن، والربنامج اخلاص خللق مواطن الشغل، وإجن        
  .لتهيئة التراب، وخلق منطلقات متعددة الوظائف، ووضع برنامج لبناء املساكن االجتماعية

هبا املتعهد  تعزيز القدرات من أجل الوفاء بااللتزامات       : ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤التوصيات      
  يف جمال حقوق اإلنسان

. تقين ومايل من شركائهافاسو بدعم  يف إطار إعمال حقوق اإلنسان، تتمتع بوركينا  -٨٥
وعلى سبيل البيان، ميكن تلخيص تطور املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة مـن الـشركاء يف               

 فرنكـاً مـن     ٣٤ ٧٠٢ ٨٤٢ ٣٢٧مبلغ  :  على النحو التايل   ٢٠٠٨ قطاع الصحة منذ عام   
 فرنكـاً يف  ٦٢ ١٦٠ ٦٩٤ ٦١٢؛ ومبلـغ  ٢٠٠٨ فرنكات اجلماعة املالية األفريقية يف عام 

 ٤٨ ١٥٢ ٢٨١ ٦٠٣؛ و ٢٠١٠  فرنكـاً يف عـام     ٦١ ٥٣٧ ٤٣٩ ٩٦٩؛ و ٢٠٠٩ امع
  .٢٠١١ فرنكات يف عام

فاسو بأنشطة عديدة لتنفيذ التوصيات ولتعزيـز ومحايـة حقـوق            وقامت بوركينا   -٨٦
فعالً فإن انتهاكات   . تزال هناك أوجه قصور    لكن رغم املكاسب اهلامة املسّجلة ال     . اإلنسان

 الـسياسية الـيت شـهدهتا الـبالد يف          -لة خالل األزمة االجتماعية     حقوق اإلنسان املسجّ  
  . قد أثبتت مرة أخرى أن مسألة تعزيز هذه احلقوق ومحايتها إمنا هي مسعى دائم٢٠١١ عام

  الصعوبات والقيود  -جيم  
فاسو بعض الصعوبات والقيود اليت تعرقل فعالية إعمـال حقـوق            تشهد بوركينا   -٨٧

 الثقايف، تتعلق هذه الصعوبات، من بـني صـعوبات          -االقتصادي  وعلى الصعيد   . اإلنسان
النبذ االجتمـاعي   (أخرى، يف استمرار املمارسات التقليدية الضارة ومن بينها ختان اإلناث           

لألشخاص املتهمني بالسحر والشعوذة، والزواج القسري، وتزويج األخ أرملة أخيه، وحمـو            
، وجهل عدد كبري من سـكان بوركينـا وقلـة           األمية، وتصاعد أعمال انعدام احلس املدين     

  . معرفتهم بالنصوص اهلامة يف هذا اجملال، وعدم تأييد الرأي العام الوطين إللغاء عقوبة اإلعدام
أما القيود االقتصادية واملالية والسياسية فتتمثل يف فقر السكان، واسـتمرار بعـض               -٨٨

 من جانب بعض أعوان الدولـة، وعـدم         الظواهر من قبيل الفساد وسوء إدارة املوارد العامة       
  ).املالية واملادية(كفاية املوارد 

وتظل أمور حق املرأة يف التمتع باألرض يف بعض املناطق الريفية، وحق األشـخاص          -٨٩
ذوي اإلعاقة يف الوصول إىل املباين العمومية وإىل بعض املهن، واكتظاظ السجون، وعـدم              

  . بالغرض، أموراً تبعث على بالغ القلقوفاء هياكل بعض السجون واإلصالحيات



A/HRC/WG.6/16/BFA/1 

GE.13-10656 26 

  األولويات واملبادرات لتحسني حالة حقوق اإلنسان  -خامساً  

  األولويات  -ألف  
  :فاسو يف جمال حقوق اإلنسان هي أولويات بوركينا  -٩٠

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل إرشاد وتوجيه الضحايا؛ •

 حتسني ظروف االحتجاز؛ •

ية املدنية وباملواطَنة عن طريق اختاذ تدابري تثقيفية فيما يتعلق          تشجيع الشعور باملسؤول   •
 باملواطَنة واحلس الوطين، وإبراز أفضل املمارسات يف جمال احلس الوطين؛

مواصلة إضفاء الالمركزية على خدمات حقوق اإلنسان وتشجيع الشعور باملسؤولية          •
 ؛٢٠١٠ املدنية الذي بدأ منذ عام

 حقوق اإلنسان وتعزيز الشعور باملسؤولية الوطنيـة مـن          تأمني إدارة أفضل لقطاع    •
خالل تطوير القدرات اإلدارية وحتـسني إدارة املـوارد، وتعزيـز نظـام إعـداد               
اإلحصاءات خبصوص حقوق اإلنسان والشعور باملسؤولية الوطنية، وحتسني تنسيق         

 ومتابعة تقييم األعمال املُضطلع هبا والتعريف هبا؛

  .هات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنساندعم تعزيز قدرات اجل •
  :فاسو يف اجملال اجلنساين، فيما يلي تتمثل أولويات بوركينا  -٩١

 حتسني وصول الرجال والنساء إىل اخلدمات االجتماعية األساسية؛ •

 حتسني تساوي مشاركة الرجل واملرأة يف اختاذ القرار؛ •

لصاحل إقرار املساواة بـني     تشجيع مراعاة العامل اجلنساين إلحداث تغيري يف السلوك          •
  . االقتصادية والوصول إىل املوارد-الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية 

  :فاسو، يف جمال التعليم، فيما يلي وتتمثل أولويات بوركينا  -٩٢
 مواصلة إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف الربامج الدراسية؛ •

 يف ذلك التثقيف حبقوق اإلنسان؛ حتسني التمتع باحلق يف التعليم، مبا •

 بعد االبتدائي؛ تأمني جمانية التعليم االبتدائي وما •

  .حتسني وصول الفتيات واملعاقني إىل التعليم •
ويف ميدان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة،              -٩٣

  :فاسو فيما يلي تتمثل أولويات بوركينا
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 احلال إىل اخلدمات االجتماعية األساسية؛تعزيز وصول األشخاص ضعفاء  •

مكافحة االستبعاد االجتماعي للنساء املتهمات بالسحر والشعوذة، وضمان محايـة           •
  .حقوق املسنني

  : فاسو فيما يلي ويف جمال الصحة، تتمثَّل أولويات بوركينا  -٩٤
 تطوير الريادة واحلوكمة من خالل ختطيط املوارد بغية حتسني عرض خدمات الصحة        •

 واجملموعات اليت هلا احتياجات حمّددة بشكل خاص؛ لصاحل السكان بشكل عام

 تشجيع الربامج والتدابري الرامية إىل مكافحة األمراض؛ •

تطوير قدرة أنشطة التدريب يف اجملال الصحي لتزويدها باملوظفني املؤهلني واملعّدات            •
 واملنتجات الصحية الالزمة؛

 حية؛حتسني إدارة نظام املعلومات الص •

 تطوير البحث ألغراض الصحة؛ •

 .حتسني إمكانية حصول السكان على اخلدمات الصحية من الناحية املالية •

  : فاسو فيما يلي وعلى مستوى العدالة، تتمثَّل أولويات بوركينا  -٩٥
 تعزيز قدرات العدالة إمجاالً؛ •

 تنشيط توجيه قطاع العدالة؛ •

 حي املادية والنفسية واملالية؛تشجيع إمكانية الوصول إىل العدالة من النوا •

 تعزيز العدالة اجلنائية وإدارة السجون؛ •

 تعزيز احلالة املدنية لألشخاص؛ •

 .تشجيع العقوبات البديلة عن السجن •

  :فاسو فيما يلي وعلى مستوى العمل، تتمثَّل أولويات بوركينا  -٩٦
 تعزيز مشاريع وبرامج تشجيع خلق مواطن الشغل؛ •

 .نظيم سوق العمل وسريهاحتسني فرص التشغيل، وت •

  املبادرات  -باء  
فاسو مبادرات من بينها     لتحسني العمل الفعلي حلقوق اإلنسان، استنبطت بوركينا        -٩٧
  : يلي ما

 وضع السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز الشعور باملسؤولية الوطنية؛ •
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ت وطنية  إنشاء اجمللس االستشاري لإلصالحات السياسية وتنظيم مشاورات ولقاءا        •
الّتخاذ تدابري توافقية بغية تأمني السالم والوئام االجتماعي يف البلد، وكذلك إنشاء            

 جلنة متابعة ملتابعة تنفيذ التوصيات؛

 إنشاء جملس وطين ملنظمات اجملتمع املدين، تتولّى هذه املنظمات بنفسها إنشاءه؛  •

 AN/2012-033رقـم   إضفاء الطابع املؤسسي على العنصر اجلنساين مبوجب القانون          •
  واملتعلِّق بتعديل الدستور؛٢٠١٢يونيه / حزيران١١يف الصادر 

 وضع سجل انتخايب بيومتري من أجل حتسني شفافية االنتخابات ومصداقيتها؛ •

 إنشاء فرقة مكافحة اإلجرام؛ •

 إقرار جمانية إصدار األحكام املتعلِّقة بشهادات امليالد؛  •

 ؛"ةشهادة ميالد لكل امرأ"تفعيل محلة  •

 إعالن شهر التضامن وإنشاء صندوق التضامن الوطين؛ •

 حتسني إدارة األراضي يف البلدات من خالل إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات؛ •

تنظيم حفالت زواج مجاعي بغية إضفاء الطابع القانوين على احلالة الزوجية لعـدد              •
 .كبري من األزواج

  فاسو تعهدات بوركينا  -جيم  
فاسو، يف مجلة أمور، إىل تقـدمي الـردود املالئمـة علـى              وركيناترمي تعهدات ب    -٩٨

وتوطيد االستثمار البشري يشكِّل حمـوراً      . التحدِّيات اليت يواجهها البلد يف بيئة دولية معقّدة       
وسيوضع التأكيد بشكل خاص على الـصحة والتعلـيم         . من احملاور الرئيسية هلذه التعهدات    
  :القدرات من خالل اإلجراءات التاليةوالتدريب املهين والشباب وتعزيز 

تنفيذ خطط لتنمية املوارد البشرية واهلياكل األساسية الصحية ومواصلة إصالح ُسبل            •
 إدارة التدريب املتاح يف اجملال الصحي؛

 تعزيز دوائر توزيع األدوية؛ •

 تصوُّر ملدرسة تكون يف وئام مع حميطها؛ •

 ت املؤهِّلة للحياة املهنية؛توجيه التعليم الثانوي والعايل حنو املسارا •

سـيما يف قطاعـات      وضع اهلياكل األساسية إلقامة تدريب يتالءم مع الطلب، وال         •
الزراعة، وتربية املاشية، والبيئة، والبناء، واألشغال العامة، والـصناعات التقليديـة،           

 ؛والنقل، والثقافة، واملناجم والطاقة، واإلعالمية، واالتصاالت السلكية والالسلكية
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 إعادة توزيع مثار النمو بطريقة عادلة؛ •

 توطيد العملية الدميقراطية وتعزيز احلوكمة احمللية؛ •

 مواصلة التربية البيئية والتنمية املستدامة؛ •

  يف املائة؛١٠حتقيق معدَّل منو متوسط للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  •

 احلدُّ من وطأة الفقر املدقع واجلوع يف البلد؛ •

  التعليم االبتدائي للجميع؛تشجيع •

 تشجيع قيم االستقامة والرتاهة والشفافية والكفاءة يف إدارة الشؤون العامة؛ •

 .تعزيز تنسيق وفعالية املساعدة اإلمنائية الرمسية •

  فاسو من حيث تعزيز القدرات واملساعدة التقنية احتياجات بوركينا  -سادساً  
اية حقوق اإلنـسان، ميكـن تلخـيص        من أجل حتسني تنفيذ إجراءات تعزيز ومح        -٩٩

  :فاسو كاآليت احتياجات بوركينا
فعـالً فـإن خطـة العمـل ُتقـدَّر          . متويل خطـة عمـل تنفيـذ التوصـيات         •

 فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة، أي           ٣١ ١٩٠ ٣٠٠ ٠٠٠ مببلغ
 يورو، علماً بأن مـسامهة الدولـة ُتقـدَّر إمـا مببلـغ         ٤٧ ٦١٨ ٧٧٨يعادل   ما

  فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة، أو          ١٦ ٦٨٧ ٨٠٠ ٠٠٠ قدره
ــا ــة   م ــادل قراب ــورو، أو٢٥ ٤٧٧ ٥٥٠يع ــة    ي ــات مالي باحتياج
  فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة أو          ١٤ ٥٠٢ ٥٠٠ ٠٠٠ قدرها

  يورو؛ ٢٢ ١٤١ ٢٢١يعادل  ما

 التوصيات واللجنة املشتركة بني     تعزيز قدرات اللجنة املتعدِّدة القطاعات ملتابعة تنفيذ       •
 الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان، يف جمال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛

 تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة املعنية بإعمال حقوق اإلنسان؛ •

 دعم وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •

  حقوق اإلنسان؛دعم العمل بالالمركزية يف خدمات تعزيز ومحاية •

 دعم إقامة قاعدة بيانات ومؤشِّرات فيما يتصل حبقوق اإلنسان؛ •

 تعزيز القدرات يف جمال صياغة التقارير؛ •

 .تعزيز قدرات الرصد والتقييم •
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  اخلامتة    
يقف هذا التقرير على التقدُّم احملرز يف التمتُّع حبقوق اإلنسان، وكذلك على التدابري               -١٠٠

يات اليت متّ التقـدُّم هبـا يف االسـتعراض الـدوري الـشامل األول               املتخذة لتنفيذ التوص  
تزال هناك بعض    وعلى الرغم من التقدُّم احملرز يف ميادين حقوق اإلنسان، ال         . فاسو لبوركينا

فاسو  وتعيد بوركينا. وهذا دليل على أن فعالية حقوق اإلنسان تظل مسعى دائماً. الصعوبات
ري الشامل وتعهدها بوضع التوصيات ذات الصلة اليت ستنبثق عن   تأكيد التزامها بالتقرير الدو   

  . اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل موضع التنفيذ

        


