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 مقدمة  
تقدددب بوركينددا فاسددو هددذا التقريددر يف إطددار الدددورة الثالثددة للسددتعرا  الدددوري الشددام  يف  -١

 ٢٢الثدددداذ الددددذي حبثددددا الفريددددس العامدددد  املعدددد  ابلسددددتعرا  الدددددوري الشددددام  يف  اأعقددددار تقريرهدددد
. وأُعدددددد  ٢٠١3أيلول/سدددددبتمّب  ١٨واعتمدددددده جملددددس حقدددددوق اإلنسددددان يف  ٢٠١3نيسددددان/أبري  

واملتعلدددس بنتدددا    ٢٠١١آذار/مدددار   ٢5الصدددادر يف  A/HRC/RES/16/21عمدددلا ابلقدددرار التقريدددر 
 A/HRC/DEC/17/119للمقددرر اا وق اإلنسدان وسدع عملددا ووفقدإعدادة النردر يف أنشددطة جملدس حقدد

 واملتعلس بقضااي الستعرا  الدوري الشام . ٢٠١١حزيران/يونيا  ١٧الصادر يف 

 عملية إعداد التقرير -أوال   
 أخذ إعداد التقرير مبقاربة شاملة وتشاركية متربعاا املراح  التالية: -٢

 ةيدددر الددددوا ر الو األف مدددن نيثلدددني عدددن إنشددداء جلندددة صددديا ة متعدددددة القطاعدددات تتددد 
 واملؤسسات ومنرمات اجملتمع املدذ؛

 عقد مشاورات مع اجلهات احلكومية و ع احلكومية؛ 
  التقرير؛مشروع صيا ة 
 اللجندددة املتعدددددة القطاعدددات املعنيدددة برصدددد توصددديات السدددتعرا   حبدددا واعتمددداد

 ؛التقرير الدوري الشام  ملشروع
 اإلدارات احلكوميددة  ينيثلددجتمددع بددني مشددروع التقريددر يف حلقددة عمدد  وطنيددة  قددرارإ

 واملؤسسات ومنرمات اجملتمع املدذ؛
   نرددددر اللجنددددة املشددددركة بددددني الددددو ارات املعنيددددة حبقددددوق اإلنسددددان والقددددانون الدددددو

 ؛يف مشروع التقرير اإلنساذ
 .اعتماد التقرير يف جملس الو راء 

املعيااااري وامليسساااي والسياسااااا العاماااة الرامياااة إ  تع يااا  تطاااور اإلطاااار  -اثنيا   
 حقوق اإلنسان ومحايتها

 اإلطار املعياري -ألف 
تشدددريعات هامدددة تكفددد  محايدددة حقدددوق ف دددات  ٢٠١3اعتمددددت بوركيندددا فاسدددو مندددذ عددداب  -3

معينددة، وتضددمن اسددتقلل السددلطة القضددا ية، وتعاقددا علددق انتهاكددات حقددوق اإلنسددان، وتدددعرم 
 :ما يليمن بني هذه التشريعات اب حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ و اإلطار الع
  2014-011القددددددانون رقددددددم/AN واملتعلددددددس  ٢٠١4نيسددددددان/أبري   ١٧ الصددددددادر يف

 مبكافحة بيع األطفال واستغلهلم يف البغاء ويف املواد اإلابحية؛
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  2014-015القددانون رقددم/AN واملتعلددس حبمايددة  ٢٠١4أاير/مددايو  ١3 الصددادر يف
 األطفال املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر؛

  2014-022القددددانون رقددددم/AN واملتعلددددس مبنددددع  ٢٠١4 أاير/مددددايو ٢٧ الصددددادر يف
 التعذيا واملمارسات املماثلة ومكافحتهما؛

  2015-003القانون األساسي رقم/CNT ٢٠١5كانون الثاذ/يناير   ٢3 الصادر يف 
واملتعلددددس بسددددلطات جلنددددة املصدددداحلة الوطنيددددة واإلصددددلحات وتركيبتهددددا وتنريمهددددا 

 عملها؛ وسع
  2015-004القدددانون رقدددم/CNT واملتعلدددس مبندددع  ٢٠١5آذار/مدددار   3 الصدددادر يف

 الفساد ومكافحتا يف بوركينا فاسو؛
  2015-005القانددددددددون رقدددددم/CNT واملتعلدددددددددس  ٢٠١5نيسدددددان/أبري   ٧ الصدددددادر يف

واملتعلدددس  ٢٠٠١متو /يوليدددا  3 الصدددادر يف AN/2001 014القدددانون رقدددم بتعددددي  
 ابلقانون النتخايب؛

  2015-036القدددددانون رقدددددم/CNT واملتعلدددددس  ٢٠١5حزيران/يونيدددددا  ٢6 الصدددددادر يف
 بقانون التعدين؛

  2015-050القددددددانون األساسدددددددي/CNT ٢٠١5آر/أ سدددددددطس  ٢5 الصدددددددادر يف 
 ؛ابلنراب األساسي للقضاءواملتعلس 

  2015-051القدددانون رقدددم/CNT واملتعلدددس  ٢٠١5آر/أ سدددطس  3٠ الصدددادر يف
 ابحلس يف احلصول علق املعلومات العامة والواث س اإلدارية؛

  2015-057القددددددانون رقددددددم/CNT واملتعلددددددس  ٢٠١5أيلول/سددددددبتمّب  4 الصددددددادر يف
 القانوذ يف بوركينا فاسو؛املكتوبة بنراب الصحافة 

  2015-058القددددددانون رقددددددم/CNT واملتعلددددددس  ٢٠١5أيلول/سددددددبتمّب  4 الصددددددادر يف
 بنراب الصحافة القانوذ علق اإلنرنت يف بوركينا فاسو؛

  2015-059القددددددانون رقددددددم/CNT واملتعلددددددس  ٢٠١5أيلول/سددددددبتمّب  4 الصددددددادر يف
 ابلنراب القانوذ للبا اإلذاعي والتلفزي يف بوركينا فاسو؛

  2015-60القانون رقم/CNT واملتعلدس بنرداب  ٢٠١5أيلول/سدبتمّب  5 الصدادر يف
 التأمني الصحي الشام  يف بوركينا فاسو؛

  2015-061القدانون رقدم/CNT واملتعلدس مبنددع ٢٠١5أيلول/سدبتمّب  6 الصدادر يف 
 النساء والفتيات ورعاية وتعويض ضحاايه؛ ضدالعنف املمار   ومكافحة

  2015-062القددددددانون رقددددددم/CNT واملتعلددددددس  ٢٠١5ول/سددددددبتمّب أيل 6 الصددددددادر يف
 األمة؛ قمابوضع يت

  2015-064القدددددانون رقدددددم/CNT  ٢٠١5تشدددددرين األول/أكتدددددوبر  ٢٠الصدددددادر يف 
 واملتعلس حبرية تكوين اجلمعيات؛



A/HRC/WG.6/30/BFA/1 

5 GE.18-03296 

  2015-072القدانون الدسدتوري رقددم/CNT ٢٠١5تشدرين الثدداذ/نوفمّب  5 الصدادر يف 
 واملتعلس مبراجعة الدستور؛

  2015-077القددددددانون رقددددددم/CNT ٢٠١5تشددددددرين الثدددددداذ/نوفمّب  ٢3 الصددددددادر يف 
واملتعلدددس  ١993أاير/مدددايو  ١٧ الصدددادر يف ADP/010/93املعددددرلل للقدددانون رقدددم 

 ابلتنريم القضا ي يف بوركينا فاسو؛
  2015-080القددددددانون رقددددددم/CNT ٢٠١5مّب نوف/الثدددددداذ تشددددددرين ٢3 الصددددددادر يف 

 يف بوركينا فاسو؛ شهارواملتعلس بتنريم اإل
  2015-081رقددددددم القددددددانون/CNT ٢٠١5تشددددددرين الثدددددداذ/نوفمّب  ٢4 الصددددددادر يف 

 واملتعلس ابلنراب األساسي العاب للوظيفة العمومية؛
  2015-084القددددانون رقدددددم/CNT ٢٠١5كدددددانون األول/ديسدددددمّب   ١٧ الصددددادر يف 

 ٢٠٠9كانون األول/ديسمّب   ١٧ الصادر يف AN/2009-60املعدرلل للقانون رقم 
 بوركينا فاسو؛واملتعلس مبكافحة اإلرهار يف 

  2015-103القددددانون رقدددددم/CNT ٢٠١5كدددددانون األول/ديسدددددمّب   ٢٢ الصددددادر يف 
 واملتعلس ابإلجيارات السكنية اخلاصة يف بوركينا فاسو؛

  2016-010القددددددانون رقددددددم/AN واملتعلددددددس  ٢٠١6نيسددددددان/أبري   ٢٠ الصددددددادر يف
هدا وتنريمهدا إبنشاء حمكمة الست ناف اإلدارية واإلجراءات املتبعة أمامهدا وتركيبت

 وصلحياهتا وسع عملها؛
  2016-016القددانون رقددم/AN واملتعلددس مبكافحددة  ٢٠١6أاير/مددايو  3 الصددادر يف

  س  األموال ومتوي  اإلرهار يف بوركينا فاسو؛
  2016-024القددددددانون رقددددددم/AN ٢٠١6تشددددددرين األول/أكتدددددددوبر  ١٧ الصددددددادر يف 

 حقوق كبار السن؛وتعزيز واملتعلس حبماية 
  2016-030القددددددانون رقددددددم/AN ٢٠١6أكتدددددددوبر /تشددددددرين األول ٢٠ الصددددددادر يف 

 العم  يف ك  من ُدوري وفادا ندغورما؛ يتكمواملتعلس إبنشاء حم
  2017-006القدانون رقددم/AN واملتعلددس  ٢٠١٧كددانون الثاذ/يندداير   ١9 الصددادر يف

 قضا ي متخصص يف مكافحة اإلرهار؛ قطاإبنشاء وتنريم وسع عم  
  2017-005رقددم القدانون/AN واملتعلددس  ٢٠١٧كددانون الثاذ/يندداير   ١9 الصددادر يف

قضا ية متخصصة يف مكافحة اجلرا م القتصادية واملالية واجلرميدة  أقطارإبنشاء 
 وسع عملها؛ األقطاراملنرمة وتنريم تلك 

 2017-10 القدانون رقدم/AN واملتعلدس بنرداب  ٢٠١٧نيسدان/أبري   ١٠ الصدادر يف
 كينا فاسو؛السجون يف بور 

  2017-039القددددددانون رقددددددم/AN واملتعلددددددس  ٢٠١٧حزيران/يونيددددددا  ٢٧ الصددددددادر يف
 حبماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
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  2017-040القددددددانون رقددددددم/AN واملعدددددددرلل  ٢٠١٧حزيران/يونيددددددا  ٢9 الصددددددادر يف
واملتعلددددددس بسددددددنر قددددددانون  ١96٨شددددددبار/فّباير  ٢١ الصددددددادر يف ٧-6٨ لألمددددددر

 اجلنا ية؛لإلجراءات 
  2017-041القددددددانون رقددددددم/AN واملتعلددددددس  ٢٠١٧حزيران/يونيددددددا  ٢9 الصددددددادر يف

 ابلتنريم وسع العم  واإلجراءات السارية أماب الدا رة اجلنا ية؛
  2017-043القاندددددون رقددددم/AN واملعدددرلل للقددانون  ٢٠١٧متو /يوليددا  4 الصددادر يف

واملتعلددس بركيبددة  ١995مدايو /أاير ١6 الصددادر يف ADP-95-20األساسددددي رقدددددم 
 حمكمة العدل العليا واإلجراءات املتبعة أمامها وسع عملها؛

 2017-44 القدددانون رقدددم/AN واملعدددددرلل للقدددانون رقددددم ٢٠١٧متو /يوليدددا  4 الصددددادر يف 
24/94/ADP واملتعلس بقانون القضاء العسكري. ١994أاير/مايو  ٢4 الصادر يف 

 صدق علق الصكوك الدولية التالية:ويضاف إىل ذلك أن البلد  -4
  بشدددددأن اإلطدددددار الروجيدددددي للسدددددلمة  ١٨٧اتفاقيدددددة منرمدددددة العمددددد  الدوليدددددة رقدددددم

 املهنيتني؛ والصحة
   معاهددددددة مدددددراكن لتيسدددددع النفدددددداذ إىل املصدددددنفات املنشدددددورة لفا ددددددة األشددددددخا

 املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات؛
 اد األفريقي بشأن التعاون عّب احلدود؛اتفاقية الحت 
 اتفاق ابريس بشأن تغع املناخ؛ 
  ١949آر/أ سدددطس  ١٢تفاقيدددات جنيدددف املؤرخدددة يف لالّبوتوكدددول اإلضدددايف 

 بشأن اعتماد شارة نييزة إضافية )الّبوتوكول الثالا(؛
 الّبوتوكول اخلامس املتعلس ابملتفجرات من خملفات احلرر؛ 
  انعداب اجلنسية.اتفاقية خفض حالت 

 اإلطار امليسسي -ابء 
وترسيخ القا م منها. وفيمدا يلدي جدد اإلطار املؤسسي ابستحداث هياك   هنو يتميز  -5

 ما تَدَيسرر من هذه اهلياك :
 ( اجمللس األعلق للقضاءCSM)(١)؛ 
 ( اهلي ة العليا للرقابة احلكومية ومكافحة الفسادLC-ASCE)(٢)؛ 
  اللجنة الوطنية حلقوق( اإلنسانCNDH)(3)؛ 
 ( اجمللس األعلق للمصاحلة والوحدة الوطنيةHCRUN)(4)؛ 
 ؛(5)اجمللس األعلق للحوار الجتماعي 
 ( املرصد الوط  ملنع النزاعات اجملتمعية وإدارهتاONAPREGECC)(6)؛ 
 ؛(٧)اجمللس الوط  للطفولة 
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 ( املرصد الوط  لألداينONAFAR)(٨)؛ 
 ؛(9)املرصد الوط  للتضامن 
 ؛(١٠)حمكمة الست ناف يف فادا نغورما 
 ؛(١١)احملاكم اإلدارية 
 ؛(١٢)حمكمة كوبيل احمللية 
 (١3)األكادميية الوطنية للعلوب والفنون واآلدار يف بوركينا فاسو. 

 السياساا العامة -جيم 
للتنميدددة، هدددو اخلطدددة الوطنيدددة للتنميدددة القتصدددادية اا مرجعيددداا اعتمددددت بوركيندددا فاسدددو إطدددار  -6

واسدراتيجيات وبدرام  تدنص علدق تددابع لتددعيم  ٢٠٢٠-٢٠١6 للفدرة (PNDESوالجتماعية )
متتددع اجلميددع الفعلددي حبقددوق اإلنسددان. وفيمددا يلددي للددة مددن أدوات السياسددات العامددة هددذه علددق 

 سبي  املثال ل احلصر:
 امليثاق الوط  من أج  جتديد العدالة؛ 
  ؛٢٠٢5-٢٠١6السراتيجية الوطنية للهجرة 
  ؛٢٠3٠-٢٠١6برانم  إدارة قطاع املياه والتصحاح يف بوركينا فاسو 
  ؛٢٠3٠-٢٠١6الّبانم  الوط  لإلمداد ابملياه الصاحلة للشرر 
  ؛٢٠3٠-٢٠١6 املفر ات البشريةوتصريف الّبانم  الوط  ملعاجلة مياه اجملاري 
  ؛٢٠٢5-٢٠١6السراتيجية الوطنية إلدارة احلدود 
 ؛٢٠٢٠-٢٠١٧طوارئ ملنطقة الساح  برانم  ال 
  ؛٢٠٢5-٢٠١6السراتيجية الوطنية ملنع  واج األطفال والقضاء عليا 
  ؛٢٠٢6-٢٠١٧السراتيجية الوطنية من أج  النهو  ابلفتيات الصغعات ومحايتهن 
  ؛٢٠٢١-٢٠١٧السراتيجية الوطنية للسج  املدذ 
  ٢٠١9-٢٠١٧برانم  التمكني القتصادي للشبار والنساء. 

 تع ي  حقوق اإلنسان ومحايتها -اثلثا   
 الوفاء اباللت اماا الدولية -ألف 

مددن دسددتور بوركينددا فاسددو علددق أن للمعاهدددات والتفاقددات املصدددق  ١5١تددنص املددادة  -٧
عليهددددا أو املوافددددس عليهددددا، مبجددددرد نشددددرها، سددددلطةا أعلددددق مددددن سددددلطة القددددوانني. وعلددددق هددددذا، فدددد ن 

تندرج يف نرامهدا بوركينا فاسو املتصلة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها  املعاهدات والتفاقات
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القددانوذ احمللددي، وهبددت  اددا املواطنددون، وتطبقهددا اهلي ددات القضددا ية واملؤسسددات الوطنيددة. وابملثدد ، 
 تُعتمد النصو  التشريعية والتنريمية ملواءمة التشريعات الوطنية مع املعايع الدولية.

 .(١4)القرارات الصادرة عن اآلليات القضا ية الدوليةاا ا فاسو أيضوتنفذ بوركين -٨

 التثقيف والتوعية العامة يف جمال حقوق اإلنسان -ابء 
مبدادرات التثقيدف يف جمدال حقدوق اإلنسدان.  مدن هدذا التقريدر تفصدي  3٨يدرد يف الفقدرة  -9

 ، ويددنر م األسددبوع الددوط  للمواطنددة سددنوايا ٢٠١4ويف إطددار التوعيددة، نُرمددت قافلددة وطنيددة يف عدداب 
. ومكرنددت تلددك األنشددطة مددن  ددر  قدديم احلددس الددوط  (١5)يف ليددع أءدداء البلددد ٢٠٠4منددذ عدداب 

 املهنية والسكان. - جتماعيةوالسلب والتسامح وحقوق اإلنسان يف نفو  الف ات ال
ويف السددددياق نفسددددا، أنشدددد ت شددددبكة الصددددحفيني مددددن أجدددد  تعزيددددز حقددددوق اإلنسددددان يف  -١٠
املواطندددة وحقدددوق اإلنسدددان. روح ، واسدددتفاد أعضدددا ها مدددن التددددريا علدددق احلدددس الدددوط  و ٢٠١4 عددداب

اإلعدلب  مه  حملدي يعملدون يف وسدا   4٠٠لفا دة  ٢٠١5دورة توعية يف عاب  ١3وابملث ، نُرمت 
بشأن إدراج حقوق اإلنسان واحلس الدوط  يف بدرام  وسدا   اإلعدلب. وهحدت هدذه الدّبام  إبخدراج 

 برام  قصعة عن حقوق اإلنسان، ابلتعاون مع املهنيني العاملني يف وسا   اإلعلب اجملتمعية.
ن الصدكوك مهنيدة بشدأ - تنر م أنشطة التدريا والتوعية ابنتراب لفا دة ف ات اجتماعيدة -١١

 القانونية الدولية والوطنية املرتبطة حبقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة.

 األنشطة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها -جيم 
 .اختذت احلكومة إجراءات هتدف إىل ضمان متتع املواطنني حبقوقهم فعلياا  -١٢
وتدوف ر احلمايدة عددن طريدس اإلنصدات إىل املددواطنني الدذين لدديهم مطالبددات تتعلدس حبقددوقهم  -١3

 ،(١6)الو اريددةمددن اإلدارات  العديدددوعددن طريددس تددوجيههم. فثمددة مراكددز لإلنصددات والتوجيددا ضددمن 
لمددددواطنني عددددن املتاحددددة لعلومددددات املمكلفددددة بتقدددددو مشددددورة ومعلومددددات جيدددددة لتددددداُرك قلددددة وهددددي 

 وإجراءات إعماهلا. وخدمات هذه املراكز جمانية ابلكام .حقوقهم 
نر م كد  تُدوإلبلغ املتقاضني بكيفية نيارسة حقوقهم وإبجراءات نيارستها أماب القضداء،  -١4

سنة أايب مفتوحة عن العدالة. وخلل هدذه األايب، يسددي خمتلدف الفداعلني العداملني يف السلسدلة 
 . نونية جماانا القضا ية إىل املتقاضني مشورة قا

 ٢٠١4تشدددرين األول/أكتدددوبر  3١و 3٠وحتديدددد املسدددؤوليات ورعايدددة ضدددحااي العصددديان الشدددع  يف  -١5
، أنشأت احلكومة جلدان حتقيدس مسدتقلة. ٢٠١5أيلول/سبتمّب  ١6وحماولة النقلر الفاشلة يف 

. وبنددداء علدددق ذلدددك، رُفعدددت دعددداوى قضدددا ية علدددق األشدددخا  املنسدددور إلددديهم تددددبع النقدددلر
مراسدديم تتعلددس برعايددة  ١٠وعمدددت إىل حتديددد هددوايت اجلرحددق واملددوتق. أضددف إىل ذلددك اعتمدداد 

 - من أسر الضحااي ابلرعاية النفسيةاا شخص ٢ 339 س. وهكذا، حرياحلالضحااي وأصحار 
والديهم لعاماا الفاقدين  ١٨ دون سنالجتماعية، والطبية، واملالية، والغذا ية. واعُرف ابألطفال 

 فر  برسوب تعليمهم.أصبحت الدولة تتكأبهنم أيتاب األمة و 
القدرارات الديت رخدرت صديا تها يف احملداكم واختداذ التددابع الل مدة للتأكدد للوقوف علق و  -١6

مدددن صدددحة خمدددزون القدددرارات الددديت   ُتصدددص، أُوفلددددت بعثدددات رصدددد إلجدددراء تفتدددين تقددد  خلددددمات 
 لقرارات اليت رخرت صيا تها.ارصد لدلي  احملاكم. ويف أعقار هذه البعثات، ُوضع 
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ولضددمان وجددود عدالددة منصددفة، أنشددأ اجمللددس األعلددق للقضدداء جلنددة حتقيددس للتحقيددس يف  -١٧
الشددكوك الدديت حتدددوب حددول عددددب اللتددزاب أبخلقيدددات القضدداة وسدددلوكهم يف اإلجددراءات القضدددا ية. 

ة ومدوظفي احملداكم. ومددن القضدا بعدض وجدود إخدللت مدن جانداوانتهدق تقريدر هدذه اللجندة إىل 
إىل اجملددالس التأديبيددة املختصددة لفددر  عقددوابت رديبيددة دون اإلخددلل ابإلجددراءات  اللجددوء املقددرر

 اجلنا ية اليت قد تُتخذ يف هذا الصدد.
ويف جمددال السددجون، يددنص القددانون علددق إجددراء قضدداة التحقيددس والقضدداة املسددؤولني عددن إنفدداذ  -١٨

ماكن الحتجدا .  د علدق ذلدك الدزايرات املهنيدة ألمداكن ألليات تفتين األحكاب واملدعني العامني عم
الحتجددا  الدديت جتريهددا اإلدارات التقنيددة التابعددة للددو ارة املكلفددة حبقددوق اإلنسددان واللجنددة الوطنيددة حلقددوق 

 اإلنسان. وتسمح هذه الزايرات ابلتأكد من امتثال ظروف الحتجا  للمعايع الدولية.
حقدددوق اإلنسدددان خدددلل فدددرة النتخددداابت، أجدددرت اللجندددة الوطنيدددة حلقدددوق وعدددن احدددراب  -١9

يف  يف آن واحددحلقوق اإلنسدان أثنداء النتخداابت الرةسدية والتشدريعية الديت جدرت  اإلنسان رصداا 
 .(١٧)٢٠١5عاب 

 التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان -دال 
املعلومددددات مدددددن  تعدددداون مدددددع آليددددات حقددددوق اإلنسدددددان مددددن خددددلل تلبيدددددة طلبدددداتتم اليدددد -٢٠

اإلجراءات اخلاصة والستجابة لطلبات الزايرة الديت تقددمها. وترفدع بوركيندا فاسدو ابنترداب تقاريرهدا 
إىل هي دددات املعاهددددات، وتتدددابع التوصددديات املنبثقدددة عدددن تقددددميها مدددن خدددلل وضدددع خطددد  عمددد  

. (١٨)ولويدددةير متابعدددة التوصددديات ذات األلوضدددعها موضدددع التنفيدددذ، وتقددددب يف الوقدددت احملددددد تقدددار 
وتشارك ابنتراب يف دورات جملس حقوق اإلنسان، واللجنة األفريقيدة حلقدوق اإلنسدان والشدعور، 

 واجلمعية العامة لألمم املتحدة، وكذلك اهلي ات الدولية األخرى املعنية حبقوق اإلنسان.

 تنفيذ التوصياا -رابعا   
 ١65، قُددمت ٢٠١3يف الددورة الثانيدة يف عداب للسدتعرا  بوركينا فاسدو  خضوعأثناء  -٢١

حسددا هددذ األخددعة هددذه التوصدديات، خلصددت تنفيددذ منهددا. ولإلبددلغ عددن  ١3٨توصددية، قُبلددت 
 معينة.جمموعات مواضيعية موضوعها مث لعت وفس 

 (١9)املقبولة تنفيذ التوصياا -ألف 
 التعاون الدويل واإلاليمي -١ 

 ١96١بشأن وضع األشخا  عدميي اجلنسية، واتفاقية عداب  ١954التصديس علق اتفاقية عاب   
 (١-١35املتعلقة خبفض حالت انعداب اجلنسية )

بشدددددددددأن وضدددددددددع  ١954بوركيندددددددددا فاسدددددددددو طدددددددددرف يف اتفاقيدددددددددة األمدددددددددم املتحددددددددددة لعددددددددداب  -٢٢
 علدددددق املرسدددددوب رقدددددماا . وصددددددقت أيضددددد٢٠١٢أاير/مدددددايو  ١عددددددميي اجلنسدددددية مندددددذ  األشدددددخا 

2017-0177/PRES/PM/MAEC-BE ١96١، واتفاقيددة عددداب ٢٠١٧نيسددان/أبري   5 الصددادر يف 
 املتعلقة خبفض حالت انعداب اجلنسية.
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 (٢-١35التصديس علق تعديلت كمبال علق نراب روما األساسي للمحكمة اجلنا ية الدولية )  
اتفقت حلقة عم  عن التشاور والتعاون بدني اجلهدات احلكوميدة و دع احلكوميدة نرمدت  -٢3

وإجدراءات  بوركينا فاسو علق تعديلت كمبدالعلق ضرورة أن تصدق  ٢٠١5س يف آر/أ سط
 .جارية حالياا  التصديس

 (١١-١35من امليثاق األفريقي حلقوق الطف  ورفاها ) 5القانون اجلنا ي مع املادة  مواءمة  
واملتعلدددس حبمايدددة  ٢٠١4أاير/مدددايو  ١3 الصدددادر يف AN/2014-015هبردددر القدددانون رقدددم  -٢4
 خلطر تنفيذ أحكاب اإلعداب علق األطفال.لطف  املخالف للقانون أو املعر  ا

 (١٠3-١35) ١٨9التصديس علق اتفاقية منرمة العم  الدولية رقم   
. ٢٠١5كددانون األول/ديسددمّب   ٨يف  (٢٠)ت دراسددة عددن حالددة األطفددال َخددَدب املنددا لقددر أُ  -٢5

ملبدددادئ اا ووفقددد ،هلدددذا الغدددر اا وحتقيقددد وهحدددت بتقددددو توصددديات تؤيدددد التصدددديس علدددق التفاقيدددة.
ا. واجتماعات تبدادل بشأهنمنرمة العم  الدولية، أُعلم الشركاء الجتماعيون ابلتفاقية وتشاوروا 

 اآلراء من أج  التصديس عليها جارية.

 (43، 4١-١35توثيس التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وهي ات املعاهدات )  
اسدتعدادها لسددتقبال ليدع اإلجدراءات اخلاصدة الديت تر ددا يف أعربدت بوركيندا فاسدو عدن  -٢6

طلددا  ايرة املقددرر اخلددا  املعدد  مبسددألة  ٢٠١٧الددزايرة والدديت تطلبهددا. ويف هددذا الصدددد، قُبدد  يف 
 كددانون األول/  9إىل  3الفقددر املدددقع وحقددوق اإلنسددان. واستضددافت بوركينددا فاسددو يف الفددرة مددن 

 الفرعية ملنع التعذيا. بعثة أوفدهتا اللجنة ٢٠١٧ديسمّب 
 ويضاف إىل ذلك أن املعلومات اليت طلبتها اإلجراءات اخلاصة ُقدمت وأرسلت. -٢٧
وابستثناء التقرير اليت رخر تقدميا إىل اللجنة املعنية حبقوق األشدخا  من جهة أخرى،  -٢٨

 .(٢١)ذوي اإلعاقة، ُقدمت ك  التقارير إىل هي ات املعاهدات يف مواعيدها

 (4٢-١35ذ التوصيات املقبولة )تنفي  
الثانيدددددة مدددددن السدددددتعرا  الددددددوري الشدددددام ، عمددددددت  اجلولدددددةيف أعقدددددار النتقدددددال إىل  -٢9

. وُوضدعت خطدة عمدد  لتنفيدذ توصديات السددتعرا  (٢٢)املقدمدة التوصدديات لدعفاسدو إىل  بوركيندا
 الدوري الشام  وهي ات املعاهدات واللتزامات الطوعية.

قدرار  ابعتمدادوهح السع العادي لعم  جلنة متابعدة توصديات السدتعرا  الددوري الشدام   -3٠
. ٢٠١5، وخطددة متابعددة مؤشددرات خطددة العمدد  وتقريددر منتصددف املدددة يف عدداب ٢٠١4األداء لعدداب 

 .٢٠١6يف املا ة يف هناية عاب  ٧5وبلغت نسبة تنفيذ التوصيات 

 ة اإلفالا م  العقابوالشفافية ومكافح ةالدميقراطي ةكمو احل -٢ 

 (6٨، 6٧-١35) بسرعة التحقيس يف ادعاءات التعذيا وإساءة املعاملة، وضمان إقامة العدل  
التعدددذيا  ومكافحدددة املتعلدددس مبندددع AN/2014-022اعتمددددت بوركيندددا فاسدددو القدددانون رقدددم  -3١

واملمارسات املشااة واملنشئ للمرصد الوط  ملنع التعذيا. واإلصلحات جارية من أج  تفعي  
 .(٢3)هذه اآللية
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ورُفعددت دعدداوى قضددا ية علددق ضددبار ابلشددرطة القضددا ية بتهمددة إسدداءة معاملددة أشددخا   -3٢
لنرددر عددن بقطددع اوقددت احتجددا هم لدددى الشددرطة. وفُرضددت علددق هددؤلء الضددبار عقددوابت رديبيددة 

 .(٢4)اإلجراءات القضا ية اجلارية

حتسني ظروف الحتجا  واحلس يف حماكمة السجناء حماكمة عادلة ومراعاة املعايع املتعلقة مبعاملة   
 (٧٢، ٧٠، 69، 6٨-١35النساء السجينات )

واملتعلدس  ٢٠١٧نيسدان/أبري   ١٠ الصدادر يف AN/2017-10سنرت بوركينا فاسو القانون رقدم  -33
أنددا جيددري للمعددايع الدوليددة الدديت تددنرم محايددة احملتجددزين. أضددف إىل ذلددك اا بنردداب السددجون واملعتمددد وفقدد

 برانم  لتوحيد معايع السجون يتمث  يف مراعاة فص  السجناء حسا ف اهتم.حالياا تنفيذ 
قصد تشجيع العقدوابت البديلدة للسدجن وتنر م دورات تدريبية لتوعية القضاة واحملتجزين  -34

وتطبيقها. وابملث ، يستفيد العديد من املدانني من إعادة ترتيا عقوابت السجن املفروضة عليهم 
سجن جديد يف   ُشيرد. ولتحسني ظروف الحتجا ، السجن يف شك  شبا حرية أو إيداع خارج

 جديدة يف بعض مؤسسات العتقال.مرافس كما ُشيردت كوبيل  
مدددددرن لفا ددددددة النسددددداء احلوامددددد   ون املتعلدددددس ابلسدددددجون علدددددق نرددددداب سدددددجنويدددددنص القدددددان -35

لقواعدددد األمدددم املتحددددة ملعاملدددة السدددجينات والتددددابع  دددع اا واملرضدددعات وَمدددن برفقدددة أطفددداهلن وفقددد
 امله . - أنشطة إلعادة اإلدماج الجتماعياا ات. وتُقد ب هلؤلء النساء أيضجاءالحتجا ية لل

 .٢٠١5كدانون الثاذ/ينداير   ١مساعدة احملامي يف إجراءات التحقيس حقيقة واقعة مندذ وتعد  -36
وهحت مراجعة القانون املدنرم حملكمدة العددل الدوليدة والقدانون املتعلدس بقدانون القضداء العسدكري 
بتكددريس مبدددأ التقاضددي علددق درجتددني لتددوفع محايددة أفضدد  للحقددوق اإلجرا يددة. وأنشددأت احلكومددة 

 .(٢5)للمساعدة القانونية للمعو ين لتمكينهم من تلقري خدمات موظفي احملاكم وقاا صند أيضاا 

ة واجمللددددددس األعلددددددق للقضدددددداء وحتسددددددني قطدددددداع قضدددددداء العدالدددددد يةاختدددددداذ تدددددددابع لتحقيددددددس اسددددددتقلل  
 (١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧-١35) األحداث

 ذت اإلجراءات التالية:لرسيخ استقلل القضاء، اختُ  -3٧
  خيددورل رةسددة اجمللددس أصددبح والددذي  (٢6)الدسددتور بتعدددي اعتمدداد القددانون املتعلددس

 ؛األعلق للقضاء للر يس األول حملكمة النقض مكان ر يس فاسو
  اعتمدددددداد القددددددوانني املتصددددددلة، علددددددق التددددددوا ، بوضددددددع القضدددددداء وتنريمددددددا وتركيبتددددددا

والددديت تعددددز   ٢٠١5آر/أ سددددطس  ٢5 الصدددادرة يف، وصدددلحياتا وسدددع عملددددا
 ؛ستقللية القاضيا

  اعتمداد القدوانني املرتبطدة ابلتعدديلت الديت أدخلدت علدق القدانون املتعلدس مبحكمدة
 .٢٠١٧العدل العليا وقانون القضاء العسكري يف حزيران/يونيا 

يف اجمللدددس األعلدددق للقضددداء، ومُتدددنح الدددددرجات إىل اا وهكدددذا،   يعدددد و يدددر العددددل عضددددو  -3٨
ر سددداء احملددداكم أو املددددعون  عدددني  مدددن و يدددر العددددل، ويُ  املباشدددرين بددددلا القضددداة مدددن قبددد  ر سدددا هم 

 .العامون عن طريس الدعوة إىل تقدو الرشيحات للوظا ف الشا رة
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تعزيز سلوك القضاة وأخلقياهتم املهنية داخ  اجلهدا  القضدا ي يف إنشداء اجمللدس  سردوجت -39
يف ادعدداءات عدددب التددزاب القضدداة وجلنددة  لجنددة خمصصددة مكلفددة إبجددراء حتقيقدداتلاألعلددق للقضدداء 

 قبول الطعون يف سوء سلوك القضاة.
عرم اإلطدددار القدددانوذ ابعتمددداد القدددانون املتعلدددس مبكافحدددة بيدددع ، تددددوعدددن قضددداء األحدددداث -4٠

األطفددددال واسددددتغلهلم يف البغدددداء ويف املددددواد اإلابحيددددة، والقددددانون املتعلددددس حبمايددددة حقددددوق األطفددددال 
املعرضددني للخطددر. فهددذا األخددع يددنص علددق تعيددني قضدداة لألحددداث لددديهم املخددالفني للقددانون أو 

الوسددداطة اجلنا يدددة لصدددا   قدددنرناختصدددا  حصدددري للنردددر يف احلدددالت الددديت تشدددم  القاصدددرين، وي
 .(٢٧)األحداث املخالفني للقانون

 تع ي  التشريعاا والسياساا واالسرتاتيجياا واملبادراا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان -٣ 

تسريع اجلهود الراميدة إىل متكدني اللجندة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان مدن الضدطلع أبنشدطة وجعلهدا   
 (34 ،33 ،3٢ ،3١ ،3٠ ،٢9 ،٢٨ ،٢١-١35متوافقة مع مبادئ ابريس )

من مواءمدة املؤسسدة  (٢٨)مكرن اعتماد القانون املتعلس إبنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان -4١
 اإلصلحات خاصة ما يلي:مع مبادئ ابريس. ومشلت 

 ودواب ولايهتم؛ (٢9)خفض عدد املفوضني 
 تعميم مراعاة املنرور اجلنساذ يف تركيبة األعضاء واملكتا؛ 
 تعزيز الستقلل اإلداري واملا  والستقللية يف العم ؛ 
  احلرية؛ احلرمان منالعراف حبس الوصول دون قيود إىل أماكن 
  موظفيها؛ختوي  املؤسسة تعيني 
 مركزية اخلدمات يف ليع أءاء البلد. ل 

يف  وضدددعت حتدددت تصدددرف اللجندددة مدددوظفي دعدددم متخصصدددنيأضدددف إىل ذلدددك أن الدولدددة  -4٢
ورحلدة  (3٠)دورات تدريبيدة 4القددرات التقنيدة للمفوضدني مدن خدلل أيضداا وعز ت  حقوق اإلنسان.

دراسددية إىل اللجنددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان يف تو ددو. ومكنددت هددذه األنشددطة املؤسسددة مددن حتسددني 
 .(3١)تنفيذ مهامها

 (٢٢-١35مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية املدنية واملواطنة املسؤولة )  
 اخُتذت إجراءات عدة، من بينها ما يلي: -43

  لدفاع واألمن، و عماء رأي، وأحزار سياسية، فاع  من قوات ا ١٠٠٠تدريا
وسدددا   الل مدددة يف أمددددرهم ابل ٢٠١6و ٢٠١4وفددداعلني اقتصددداديني بدددني عدددامي 

 احلس الوط  واملواطنة املسؤولة؛ جمال  ر  قيم
 وتنقدددددديح (33)ي للتسددددددامحعدددددداملواليددددددوب ال (3٢)ي للسددددددلمعدددددداملالحتفددددددال ابليددددددوب ال ،

 ؛٢٠١5ثقافة التسامح والسلب يف عاب السراتيجية الوطنية من أج  تعزيز 
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  فدددروع يف الددددوا ر اإلداريدددة لإنشددداء مرصدددد وطددد  ملندددع النزاعدددات اجملتمعيدددة وإدارهتدددا
. ومكنددددت هددددذه اإلجددددراءات مددددن تعزيددددز قدددديم التعدددداين ٢٠١5والقددددرى يف عدددداب 

عنددف لدددى السددكان، مددن جهددة، وأمدددت الدولددة  ليددة لانبددذ السددلمي والتسددامح و 
 نزاعات اجملتمعية، من جهة أخرى؛لإلدارة البنيوية لل

  تنردديم ندددوة وطنيددة سددنوية عددن املواطنددة تددنر م خلهلددا أنشددطة توعيددة، وحماضددرات عامددة
 عن احلس الوط  واملواطنة، ومسابقات عن مواضيع تتص  حبقوق اإلنسان.

ن يف مواصلة تنفيذ برام  تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان وإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسا  
 (١33، ١3٢ ،4٠ ،39 ،3٨ ،3٧ ،36 ،٢5-١35املناه  الدراسية )

 العديد من اإلجراءات، من بينها ما يلي: ولتنفيذ هذه التوصية، اخُتذ -44
   اختبددددار الدددددلي  الربددددوي بشددددأن التثقيددددف يف جمددددال حقددددوق اإلنسددددان يف املدددددار

 ؛٢٠١4-٢٠١3البتدا ية النموذجية يف مقاطعيَت ُهوي وكاديو و يف 
  لفا دددددة مدددددررليب مدددددار  تدددددريا معلمددددي  ٢٠١5إنشدددداء وحدددددة تربويددددة يف عدددداب

 - إبمددددداد الطلبددددة ٢٠١٧-٢٠١6البتدددددا ي، الددددذين بدددددأوا يف العدددداب الدراسددددي 
 املعلمني ابألدوات الل مة يف ميدان حقوق اإلنسان؛

  اإلنسان تدريا الطلبة املؤطرلرين الربويني من كلية املعلمني العليا يف جمال حقوق
 ؛٢٠١5-٢٠١4منذ السنة الدراسية 

  إدمددددداج قضدددددااي حقدددددوق اإلنسدددددان يف املنددددداه  الدراسدددددية اجلديددددددة واختبارهدددددا يف
 األساسي؛ التعليم

 .تدريس القانون الدو  اإلنساذ يف ليع مدار  التدريا العسكري 
يف حبيدا خخدذ  ٢٠٠9، بدأ العمد  علدق تنقديح الددلي  التعليمدي لعداب ٢٠١6ويف عاب  -45

 احلسبان الدرو  املستفادة من جتربتا وقضااي احلس الوط  واملواطنة.

 (٢6-١35مواصلة دعم اجملتمع املدذ يف البلد )  
 نفذت هذه التوصية من خلل ما يلي: -46

 الددذي هبددد مضدمون ونطدداق  (34)اعتمداد القدانون املتعلدس حبريددة تكدوين اجلمعيدات
دد ن منرمددات اجملتمددع املدددذ واملنرمددات حريددة تكددوين اجلمعيددات، األمددر الددذي ميكر

  ع احلكومية من أن تعّب عن نفسها بك  حرية؛
 الددذي يددنص  ،(35)اعتمدداد القددانون املتعلددس حبمايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان

علدق إطدار قدانوذ حمددد للمددافعني عدن حقدوق اإلنسدان ميكردنهم مدن الضدطلع 
 أبنشطتهم حبرية؛

  األصدعدةإنشاء أطر للتشاور والتحاور بني الدولة ومنرمات اجملتمع املددذ علدق 
، إىل حتسدددني مشددداركة هدددذه أمدددورالدددوط  واإلقليمدددي والقطددداعي هتددددف، يف للدددة 

 املنرمات يف عملية التنمية، وإبرا  أنشطتها يف جمال املواطنة؛
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 بنددداء قددددراهتا  الددددعم املقددددب مدددن الدولدددة إىل منرمدددات اجملتمدددع املددددذ مدددن خدددلل
 .ومالياا  ودعمها تقنياا 

 (35-١35تدعيم و ارة النهو  ابملرأة )  
حددع علددق املسددتوى مركزيددة  لتشددهد والددو ارة املكلفددة ابلنهددو  ابملددرأة  ٢٠١6منددذ عدداب  -4٧

احمللددي. ومدددا فت دددت هدددذه اللمركزيدددة تصددار يف مصدددلحة دمددد  اإلدارة املعنيدددة بشدددؤون املدددرأة واإلدارة 
ددن هددذا الدددم  مددن توحيددد اجلهددود واملددوارد ألخددذ الحتياجددات املعنيددة ابلر  عايددة الجتماعيددة. ومكر

 احملددة للنساء والفتيات بعني العتبار من األسا .
ولتحسددددني متابعددددة تنفيددددذ اللتزامددددات والتوصدددديات املتصددددلة ابملددددرأة، ُدرر أعضدددداء اللجنددددة  -4٨

رأة وأعضدداء اللجندددة املعنيددة ابلقضدداء علدددق الوطنيددة ملتابعددة تنفيددذ التزامدددات بوركينددا فاسددو لصدددا  املدد
 التمييز ضد املرأة علق تقنيات إعداد التقارير.

ويسمح إنشاء صندوق لدعم رعاية النساء والفتيات ضدحااي العندف بتدوفع الرعايدة هلدن.  -49
وابملثددد ، ومدددن أجددد  دعدددم الضدددحااي يف اإلجدددراءات القضدددا ية، أنشدددئ صدددندوق لتقددددو املسددداعدة 

 نساء والفتيات ضحااي العنف.القانونية لل
ُ ورد هذا و  ٢٠١4وأنشئ مركز إنصات وإيواء لضحااي العنف املسل  علق املرأة يف عاب  -5٠

 ٨٠مبدددوظفني متعدددددي التخصصدددات مدددن بيدددنهم قدددانونيون وعلمددداء نفدددس وَدَرك. واسدددتقب  املركدددز 
 .٢٠١6يف عاب  ١١٠و ٢٠١5ضحية من ضحااي العنف يف عاب 

قتصدددادية وتنرددديم محدددلت لتعزيدددز ال -يدددة سددداواة بدددني اجلنسدددني يف األنشدددطة الجتماعمواصدددلة تعزيدددز امل  
 (59، 56، 54، 53، 5١، 5٠، 4٨، 4٧-١35) مللكية العقاريةالتنفيذ الفعال للقانون املتعلس اب

ولتددعيم التمكدني القتصدادي للمدرأة، اعتمددت اسدراتيجية وطنيدة لتعزيدز تنرديم املشداريع  -5١
 .٢٠١5مشفوعة خبطة عم ، يف عاب النسا ية، 

صدناديس متويد  وطنيدة مثد  صدندوق  تأووضدعت احلكومدة مشداريع وبدرام  إةا يدة، وأنشد -5٢
(، ومشدروع تتنرديم املشداريع يف املؤندات، ومشدروع FAARFدعم املشداريع املددررة للددخ  للنسداء )

 (.PAE/JFالتمكني القتصادي للشبار والنساء )
، أنشدئ خد  ٢٠١4الجتماعية اليت اختدذهتا احلكومدة يف آذار/مدار   ويف إطار التدابع -53

 5٠٠فرنك من فرنكدات اجلماعدة املاليدة األفريقيدة، وخد  ضدمان قددره  مليارات 5ا تمان مقداره 
ولعيدة نسدا ية،  جتمعاا  69٠مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية، وهحا بدعم ءو 

 نشاء شركاهتن أو تطويرها.مقدرمة طلا فردي إل 4٧٨و
ولتدعيم حصول املدرأة علدق األراضدي يف املنداطس الريفيدة واملسداواة بدني اجلنسدني، عمددت  -54

 بوركينا فاسو إىل اآليت:
  ؛ا يةمتثي  املنرمات النسعليها ب اريفية لز  عقاريةإنشاء جلان 
  ،املرأة؛ملزمة إبشراك تدريا أعضاء اجملالس البلدية 
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  ،مبا فيها مشروع ترمدني األراضديت لتسدهي  حصدول النسداء علدق إنشاء مشاريع
 ؛سندات امتلك األراضي

  قضدددااي اجلنسدددانية واألراضدددي للمراهقدددات والشددداابت الدورات تدريبيدددة عدددن تنرددديم
 خرى يف سلسلة إدارة األراضي؛األر يسة الفاعلة الهات اجلو 

  دينيني لتيسدع يني والدتقليددلدى مالكي األراضدي والزعمداء ال دعوةجلسات عقد
 امتلك النساء لألراضي.

 .يف املا ة من أراضي الدولة اليت اسُتصلحت حديثاا  46، ُو ع علق النساء ٢٠١6ويف عاب  -55

 (٢٠، ١9، ١٨-١35التعجي  ببذل اجلهود الل مة إلنشاء نراب للتسجي  الشام  واجملاذ للمواليد )  
ويف إطدددار حتدددديا السدددج  املددددذ، اعتمددددت تسدددجي  املواليدددد يف بوركيندددا فاسدددو جمددداذ.  -56

. وقددددددد أدى تنفيددددددذها إىل (36)٢٠١4احلكومددددددة السددددددراتيجية الوطنيددددددة للسددددددج  املدددددددذ يف عدددددداب 
، األمدددر الدددذي ٢٠١٧و ٢٠١4جديدددد للسدددج  املددددذ بدددني عدددامي  فرعددديمركدددز  5 ٠٠٠ إنشددداء

 شجع اإلعلن عن املواليد.
 ا، تقدددب إليهددا الدولددة إعدداانت ودعمدداا أداء مهامهدد مددنخدددمات السددج  املدددذ تمكددني ول -5٧
مدن اإلعداانت لإلعدلن عدن  ٢٠١5مقاطعدات يف عداب  ١٠. وهكدذا، اسدتفادت ولوجستياا  مادايا 

هي دة للسدج  املددذ  لت   5٠٠الولدات وإصدار نسختني من الشدهادة.  د علدق ذلدك تزويدد 
للسدددج  املدددددذ  اا مركدددز  35١حاسدددور علدددق مراكدددز السدددج  املددددذ، وتلقدددق  ١٠٠كاتبدددة، وو ع 

 بعثة دبلوماسية سجلت ومطبوعات. 35حمكمة حملية/حمكمة مقاطعة و 35٠و
مدددددن أعضددددداء احملددددداكم عضدددددواا  ١ 393، ُدرر ٢٠١6و ٢٠١4ويف الفدددددرة بدددددني عدددددامي  -5٨

 السج  املدذ علق إدارة خدمات السج  املدذ. ياحمللية/حماكم املقاطعات وموظف
وطنية ملعاجلة  اتبرجمي ٢٠١6اقتنت احلكومة يف عاب ويف إطار حوسبة السج  املدذ،  -59

إىل متكدددني  اتت(. وهتددددف هدددذه الّبجميدددCITOYENبيددداانت السدددج  املددددذ تسدددمق تُمدددواطنت )ت
 تها.رمني مركزيالراب  بني ليع مقاطعات البلد ورقمنة شهادات السج  املدذ و

 .((EDEN) اختبار تسجي  الولدات عن طريس اهلاتف احملمول )مشروع تإيدنت وجيري حالياا  -6٠
يف املا ددة  ٧9,٢إىل  ٢٠٠9يف املا ددة يف عدداب  ٧٠,6مددن  الددولداتو اد معدددل تسددجي   -6١

 .٢٠١5يف عاب 

إعددادة النرددر يف اإلطددار التشددريعي املتعلددس بتشددجيع السددتثمارات وفددس الددنه  القددا م علددق حقددوق   
 (٢4-١35اإلنسان )

. قددددانون تعددددددين جديدددددد يراعددددي حقدددددوق اإلنسدددددان ٢٠١5حزيران/يونيدددددا  ٢6اعتمددددد يف  -6٢
احراب حقوق اإلنسان واملسداواة بدني اجلنسدني يف  مراعاةمن القانون تفر  علق الدول  ٧ فاملادة

نرددداب ملندددع انتهاكدددات احلقدددوق إنشددداء علدددق الدولدددة  ١9إجندددا  مشددداريع التعددددين. وتفدددر  املدددادة 
للمجتمعات احملليدة املتدأثرة أبنشدطة التعددين، وتعدويض ضدحاايها عندد القتضداء. وأنشدأ  اإلنسانية

 صناديس ستسهم يف محاية حقوق اجملتمعات احمللية املتأثرة. ويتعلس األمر مبا يلي:اا القانون أيض
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 صندوق التعدين لتنمية املناطس احمللية؛ 
 صندوق إعادة التأهي  وإ لق املنجم؛ 
  التأهي ، ورمني مواقع التعدين احلرفية، ومكافحة استخداب املواد صندوق إعادة

 الكيميا ية احملرورة؛
  صدددندوق متويددد  البحدددوث اجليولوجيدددة ويف جمدددال التعددددين، ودعدددم التددددريا علدددق

 األر . علوب
إىل وابملثددد ، يلدددزب القدددانون املدددذكور شدددركات التعددددين بتقيددديم األثدددر البي دددي والجتمددداعي،  -63

رة بي يدددة واجتماعيدددة قبددد  بددددء األشدددغال. ويضددداف إىل ذلدددك أن املكتدددا الدددوط  خطدددة إدا جاندددا
 للتقييمات البي ية مكلف ابلرصد البي ي.

مواصلة ترتيا أولوايت سياسات مكافحة الفقر والتخلف والقضاء علق الفدوارق بدني املنداطس يف   
 (١٢٧، ١٢5، ١٢4، ١١9، ١١٨، ١١٧، ١١6-١35جمال احلصول علق املياه )

يف إطار اسراتيجية النمو السريع والتنميدة املسدتدامة، نفدذت احلكومدة بدرام  تنميدة عددة أدت  -64
. وابتددداء ٢٠١5يف عدداب  ٠.4٠٢إىل  ٢٠١3يف عدداب  ٠.3٨٨إىل ارتفدداع مؤشددر التنميددة البشددرية مددن 

 ،(3٧)٢٠٢٠-٢٠١6للفدرة  ، حددت اخلطة الوطنية للتنمية القتصدادية والجتماعيدة٢٠١6من عاب 
حتويد  القتصداد البدوركي  يتمثد  يف اا عامليداا يف مضدمار التنميدة، هددف اجلديدد املرجعدياملؤشدر وهدي 
دددد لفدددر  عمددد  ل دددس للجميدددع  بنيدددوايا  إىل  ُمفدددضلتحقيدددس ةدددو كبدددع ومسدددتمر ومدددرن وشدددام  وموجل

 ٢٠١٧آر/أ سدطس  3حتسني الرفاه الجتماعي. ويف سياق هذه اخلطة، أطلقدت احلكومدة يف 
فرندددك مدددن فرنكدددات اجلماعدددة املاليدددة األفريقيدددة  مليدددار 4١5ملنطقدددة السددداح  قيمتدددا  عددداجلا  اا برانجمددد
، إىل حتسددددني فددددر  احلصددددول علددددق اخلدددددمات أمددددوريهدددددف، يف للددددة  ٢٠٢٠-٢٠١٧للفددددرة 

 الجتماعية األساسية و ايدة قدرة السكان علق التكيف.
القددوة العاملددة، فدد ن احلكومددة متددنح يف املا ددة مددن  ٨٠  أكثددر مددن وملددا كانددت الزراعددة تشددغر  -65

، ُو ع ٢٠١6إىل  ٢٠١3إعددداانت إىل املنتجدددني لدددزايدة عا دددداهتم. ففدددي الفدددرة املمتددددة مدددن  سدددنوايا 
مليدددون فسدديلة مدددن الددددرنيات.  3٠مددن البدددذور احملسدددنة وأكثددر مدددن اا طنددد ٢٧ 6١4علددق املنتجدددني 

يف  4٢يف املا ددة إىل  ١4يف  ايدة عا دددات احلبددور مددن  ٢٠١4وأسددهمت هددذه التدددابع يف عدداب 
يف املا ددة مددن املسددتفيدين احتياجدداهتم مددن  ٧٨املسددتفيدين. وابملثدد ، يغطددي علددق حددد قددول املا ددة 

 يف املا ة قب  العملية. 53ب  احلبور منذ تنفيذ العمليات مقا
دق القاندددددددون وأدرج احلدددس يف احلصدددول علدددق امليدددداه الصدددداحلة للشددددددددرر والتصحددداح مبقتضددد -66
يتمثددد  يف حتسدددني اا اسدددراتيجياا ويضددداف إىل ذلدددك أن اخلطدددة تكدددر  هددددف .CNT/2015-072 رقدددم

 البي ة البشرية واحلصول علق املاء والتصحاح وخدمات الطاقة اجليدة.
، األمدر ٢٠١6إىل  ٢٠١4منشأة للميداه الصداحلة للشدرر يف الفدرة مدن  6 ٨39 وُأجنز -6٧

 ٢٠١3يف املا دددددة يف عدددددداب  63.5نسدددددبة احلصددددددول علدددددق هدددددذه امليدددددداه مدددددن  الدددددذي أدى إىل  ايدة
. وتتعلدددس اإلجندددا ات يف ميددددان التصدددحاح ابملدددراحيض املنزليدددة ٢٠١6يف املا دددة يف عددداب  65.3 إىل

منشددددددأة  ١5٠ ١6٠، أجنددددددز ٢٠١6إىل  ٢٠١3ع. ويف الفددددددرة املمتدددددددة مددددددن اليددددددواملدرسددددددية والبو 
 يف املا ة. ١3,4يف املا ة إىل  6لتصحاح من تصحاح. و ادت نسبة احلصول علق خدمات ا
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يف  ٨6.٢ت نسددبة احلصددول علددق املدداء الصددا  للشددرر مددن رتفعددويف الوسدد  احلضددري، ا -6٨
، ٢٠١6إىل  ٢٠١3. ويف الفددددرة مددددن ٢٠١6يف املا ددددة يف عدددداب  9١إىل  ٢٠١3املا ددددة يف عدددداب 

ع، األمدر الدذي أفضدق اليدمنشأة تصحاح مكونة من مدراحيض منزليدة وعامدة وبو  ١١١ 594 ُأجنز
 يف املا ة. 36,٨يف املا ة إىل  ٢9,١نسبة احلصول علق خدمات التصحاح من رتفاع إىل ا
واعُتمددد الددّبانم  الددوط  لإلمددداد ابمليدداه الصدداحلة للشددرر والددّبانم  الددوط  ملعاجلددة ميدداه  -69

 .٢٠3٠-٢٠١6( للفرة PN–AEUE) تصريف اإلفرا ات البشريةاجملاري و 

 (١١4-١35جهود النهو  بعمالة الشبار )مواصلة   
إلجيددددددددددداد فدددددددددددر  عمددددددددددد  للشدددددددددددبار والنسددددددددددداء اا خاصددددددددددد وضدددددددددددعت احلكومدددددددددددة برانجمددددددددددداا  -٧٠
(PSCE/JF) ٢٠١-٢٠١٢4  ة للشدبار والنسداء ابلنسدبالعمالدة نقدص أسهم يف تقليص البطالدة و

 التالية: وحقس النتا  
 وامددرأة يف أعمددال تتطلددا كثافددة عاليددة مددن اليددد العاملددة  شدداابا  ٨3 ٧٢٠ توظيددف

ضددعت امددرأة وُ  3 ٧6٧ عددن الدراسددة مددن بيددنهم منقطعدداا  شدداابا  ٧ 6٨4 مددن بددني
 بلدية حضرية؛ 49حتت تصرف خدماهتم 

 امرأة؛ 6 599، من بينهم شاابا  ١3 634 دورات تدريا مه  لد توفع 
 نساء؛ ٨٠9بينهم ، شاابا  ٢ ١3٧لتوظيف لد لدورات سابقة  توفع 
  امرأة؛ ١ ٧3٠، من بينهم شاابا  متخررجاا  5 433تدريا 
  لتوظيفهم يف اجلماعات اإلقليمية؛ شاابا  6٧3جلا 
  بوصفهم متطوعني يف مشاريع تنمية؛ شاابا  9 663استخداب 
  علددق سددياقة املعدددات  تمدددر أو  ددع معددن الدراسددة  منقطعدداا  شدداابا  65تدددريا

 عامة واملناجم؛الثقيلة للبناء واألشغال ال
  جتمعددددداا  3 45٠ تكنولوجيدددددا ومنصدددددات متعدددددددة الوظدددددا ف لدددددد ٢٠ ٢٧5تدددددوفع 

 ولعية نسا ية.
(، FAIJتعزيدددز صدددندوق دعدددم مبدددادرات الشدددبار ) ٢٠١4إىل ذلدددك يف عددداب  وانضددداف -٧١

( مببلددص FAPE(، وصددندوق دعددم النهددو  ابلتشددغي  )FASIوصددندوق دعددم القطدداع  ددع الرهددي )
 3 5١6 فرندددك مدددن فرنكدددات اجلماعدددة املاليدددة األفريقيدددة، األمدددر الدددذي هدددح بتمويددد  مليدددارقددددره 
 ،(PSUT) يدددةلنتقالاالقتصدددادية  - . وابملثددد ، هدددح بدددرانم  الطدددوارئ الجتماعيدددةصدددغعاا اا مشددروع

فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة  مليددار ٢5ود مبيزانيددة إلاليددة قدددرها و ُ  ٢٠١5مددد يف عدداب الددذي اعتُ 
مبددادرة  3 455يقيددة، بدددعم املبددادرات القتصددادية للشددبار والنسدداء. وأسددهم يف متويدد  املاليددة األفر 

 فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية. اتر املي ٧اقتصادية مببلص 
متخدددرجني شدددبار  3 5١٠ولسدددد العجدددز يف عددددد املعلمدددني ومكافحدددة البطالدددة، ُوظدددف  -٧٢
لتعلددددددديم يف ايف إطدددددددار بدددددددرانم  توظيدددددددف الشدددددددبار  ٢٠١٧يف عددددددداب  3 ٠54و ٢٠١6عددددددداب  يف

 (.PEJEN) الوط 
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وإضافة إىل ذلك، نقحت احلكومة السياسدة الوطنيدة املتعلقدة ابلعمالدة واعتمددت بدرانم   -٧3
 . ٢٠١6تشرين الثاذ/نوفمّب  ٢6( يف PISJامله  للشبار ) - اإلدماج الجتماعي

سياساااا واالساارتاتيجياا واملبااادراا القطاعيااة يف جمااال حقااوق تع ياا  التاادابت التشااريعية وال -٤ 
 اإلنسان

مواصددلة تعزيددز حقددوق املددرأة يف إطددار السياسددة الوطنيددة لقضددااي اجلنسددني، واعتمدداد تدددابع تشددريعية   
ندوع حمددة متنع العنف والتمييز يف حس النساء، ومواصلة جهود مكافحة أشكال التمييز املرتبطدة ب

، ٧٧، 6١، 5٨، 56، 5٢، 46، 45، 44، ١٠، 9، ٨، ٧، 6، 5، 4، 3-١35اجلددددنس )
٨، ٧٨6 ،٨، ٨٨، ٨٧9 ،95 ،96 ،١١٢) 
مددد القددانون املتعلددس مبنددع العنددف املمددار  علددق النسدداء لتدددعيم فعاليددة حقددوق املددرأة، اعتُ و  -٧4

. وهدددو يعاقدددا علدددق ليدددع أشدددكال العندددف (3٨)والفتيددات ومكافحتدددا وتعدددويض ضدددحاايه ورعدددايتهم
 علق املرأة، مبا يف ذلك اإلقصاء الجتماعي بدعوى نيارسة السحر.املسل  

ملكافحدددة اإلقصددداء الجتمددداعي ملدددن  ٢٠١6-٢٠١٢ويف إطدددار تنفيدددذ خطدددة العمددد  الوطنيدددة  -٧5
شدهد علدق ذلدك تلسحر، مكنت اإلجراءات املتخذة من تعب ة الفاعلني حول املسدألة. و ليُزعم نيارستا 
 ية اليت تدعو السكان إىل التخلي عن هذه املمارسة.تقليدينية والالعامة للقيادات الد التصرهبات

األشددخا  املسددتبعدين بدددعوى السددحر  عددادة رهيدد وابملثدد ، اعُتمدددت خريطددة طريددس إل -٧6
لتوحيدد جهدود خمتلدف اجلهدات الفاعلدة. وهكدذا فد ن  ٢٠١5وإعادة إدماجهم يف اجملتمع يف عداب 

حدالت عدودة إىل اأُلسدر  ٢٠4أمثرت تسجي  أكثدر مدن وإعادة اإلدماج  إعادة التأهي إجراءات 
 .٢٠١6و ٢٠١3بني عامي 

اسددراتيجية وطنيددة ملنددع  واج األطفددال والقضدداء عليددا. وأدت  ٢٠١5واعتمدددت يف عدداب  -٧٧
هددذه اإلجددراءات السددراتيجية، إىل جانددا تنفيددذ املشددروع الفرعددي تمكافحددة  واج األطفددالت إىل 

 ، للقضاء علق هذه الراهرة.التقليديونسيما الزعماء  انضماب السكان، ل
ويف اخلتاب، نُرمت دورات تدريبية للتوعية ابلتمييز واللمساواة والعنف اجلنسداذ لفا ددة  -٧٨

والددددينيني ومنرمدددات اجملتمدددع املددددذ وضدددبار الشدددرطة القضدددا ية والصدددحفيني.  التقليددددينيالزعمددداء 
للجهدددات الفاعلدددة  تمدددن الصدددكوك القانونيدددة املتعلقدددة حبمايدددة املدددرأة وأتيحددد جمموعدددةاا أيضددد توأُعدددد

 مناطس. 6القضا ية يف 

إجراء استشارة داخلية من أج  التعجي  ابعتماد قانون محايدة الطفد ، واعتمداد خطدة لتنفيدذ هدذا   
 (٢٧، ٢3، ١٧، ١6، ١5، ١4، ١3، ١٢-١35) اجلديد التشريع

ياق إعدداد قدانون محايدة الطفد .  دع أن العمليدة ُعلقددت وأجريدت مشداورات وطنيدة يف سد -٧9
القددانون املددذكور، مبددا يف ذلددك مدونددة األحددوال  علددقريثمددا تُددنق ح القددوانني الدديت قددد يكددون هلددا رثددع 

 الشخصية واألسرة وقانون العقوابت.

 (66، 65-١35) ةياسات محاية األطفال ذوي اإلعاقمواصلة تعزيز س  
 ومحايتهم. ةز حقوق ذوي اإلعاقعلق مستوايت شع من أج  تعزياا بذلت الدولة جهود -٨٠
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وعلددق الصددعيد املؤسسددي، ُدعرددم اجمللددس الددوط  املتعدددد القطاعددات املعدد  حبمايددة حقددوق  -٨١
 .٢٠١4( إبنشاء أمانة دا مة يف عاب COMUD/Handicapوتعزيزها ) اإلعاقةذوي 
يف نرداب التعلديم  ةاألطفدال ذوي اإلعاقدمدن أجد  توطيدد إدمداج و وعلق الصعيد الربدوي،  -٨٢

، وُرهدت اسدراتيجية وطنيدة لتطدوير شدام  للجميدعالتقليدي، أنش ت إدارة مكلفة بتعزيز التعلديم ال
 ٢٠١5بدني عدامي قدد يسردر، يف الفدرة . وتنفيذ هذه السدراتيجية ٢٠١5يف عاب شام  الالتعليم 

 :، ما يلي٢٠١6و
  ابملدار ؛ معاقطف   ١٠ ٠٠٠التحاق أكثر من 
  يف املدددددار  الوطنيددددة لتدددددريا معلمددددي  مدددددررلابا  ١٢٧، واا معلرمدددد ١ 435تدددددريا

 ١4أسددداتذة للبتددددا ي والثدددانوي، و ١٠6، وتربدددوايا  مدددؤطرلراا  ١ 345البتددددا ي، و
 ؛شام الالتعليم  يف جمال صحفياا  ٧4مدير مدرسة، و

  اتلعيدددسدددلطة تقليديدددة ودينيدددة وأعضددداء  ٧66، ومعلرمددداا  - طالبددداا  5١9توعيدددة 
، املنشددددددرت املدرسددددددية ن إدارةاأمهددددددات مربيددددددات، وجلدددددد اتتلميددددددذ/لعيأوليدددددداء 

 ؛الشام ابلتعليم  ،والسلطات احمللية
  ؛ة ب املدرسية لألطفال ذوي اإلعاقاللوانفقات دفع الرسوب و 
 ؛شام يف جمال التعليم ال ةالدعم املا  ملنرمات ذوي اإلعاق 
  مدن  دع الددول واجلماعدات اإلقليميدة حلقة عم  دعوية لدى فاعلني  ١٢تنريم

 البدنية يف املدار ؛ ةمن أج  إدماج فعال لألطفال ذوي اإلعاق
 وتنردديم حلقددات عمدد  دارج منحدددرةإجنددا  دراسددة عددن حالددة املدددار  املددزودة مبدد ،

 .املدارج املنحدرةإقليمية من أج  الدعوة إىل مواءمة املدار  مع معايع بناء 
ومنرمددداهتم،  ةحدددو تدددوفع معددددات تنقددد  ذوي اإلعاقدددوالنقددد ، يل وفيمدددا يتعلدددس ابلتنقددد  -٨3

 والعفاء من تكاليف اقتناء معدات التنق .

 (5٧، 49-١35مواصلة جهود تدعيم مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار )  
 AN/2009-010لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة، شرعت احلكومدة يف تنقديح القدانون رقدم  -٨4

 حتديددد مراتدداديددد حصددص يف النتخدداابت التشددريعية والبلديددة. ويتددوخرق هددذا التنقدديح املتعلددس بتح
 .(39)(٢/3النتخاابت التشريعية والبلدية ابلتناور ابلثلثني ) يفاملرشحني 

وينص القانون املنشئ للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان علق التمثي  العادل للمدرأة والرجد   -٨5
يف عضوية اللجنة )بنسبة الثلا ألحدمها أو اآلخر(، واملساواة بني اجلنسدني يف عضدوية املكتدا. 

مدددن القدددانون املتعلدددس إبنشددداء اجمللدددس األعلدددق للمصددداحلة والوحددددة الوطنيدددة  5املدددادة أيضددداا وتدددنص 
 حياتا وعضويتا وسع عملا، علق حصة للنساء.وصل
 واخُتذت اإلجراءات التالية إضافة إىل ما سلف: -٨6

  علق مراعاة تطلعات الرجال والنسداء  سياسياا  حزابا  ٨٠من اا  عيم ١6٠تدريا
 يف الّبام  السياسية؛
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  القيادة النسا ية؛ يف جمالمرشرحة  ٢ 5٠٠تدريا ما ل يق  عن 
  دددحة إىل النتخددداابت يف جمدددال التواصددد  وتنرددديم احلمدددلت  ٢ ٠٠٠تددددريا مرشر

 وتعب ة املوارد؛
  لنتخابيدة األحدزار ا  عديم حدزر سياسدي بتسدجي  النسداء يف قدوا م ٢٠٠توعية

 ووضعهن يف مراتا متقدمة؛
 دعوة شيوخ القرى كي يقدموا دعمهم للمرشحات يف النتخاابت احمللية؛ 
 ة وقيادهتا السياسية؛تنريم منتدى وط  عن مشاركة املرأ 
  تنرددديم منتددددى دون إقليمدددي بشدددأن املشددداركة املدنيدددة للمدددرأة يف عمليدددة اللمركزيدددة

 ادف التشجيع علق مشاركتها السياسية.

ليدع  يفالتمتع الكام  حبقوق اإلنسدان أوجا اللمساواة يف  تعزيز السياسات الرامية إىل احلد من  
 (64، 63، 6٢، 6٠-١35الف ات الجتماعية )

 CNT/2015-60للحد من الفوارق يف احلصول علق الرعاية الصحية، اعتمد القانون رقدم  -٨٧
للضددمان الجتمدداعي اا نشددئ نرامددو ياملتعلددس خبطددة التددأمني الصددحي الشددام  يف بوركينددا فاسددو. وهدد

هددف اىل ضدمان حصدول اجلميدع علدق ياألساسي للمواطنني يف جمال تغطيدة املخداطر الصدحية، و 
 لصحية دون متييز.الرعاية ا

شددخص ذي إعاقددة  6٠٠الكامدد  حبقددوق اإلنسددان، اسددتفاد  ةولتعزيددز متتددع ذوي اإلعاقدد -٨٨
يف  4١منهم يف الوظيفة العمومية يف بوركينا فاسدو و 9٧، ُوظف ٢٠١4مبعدات تنقر . ويف عاب 

 .(4٠)٢٠١٧عاب 
وجيددددددددري وضددددددددع الصدددددددديغة النها يددددددددة ملشددددددددروع يسددددددددمق تمشددددددددروع اإلعاقددددددددة واإلدمدددددددداج  -٨9

 ، تبلدددص تكلفتدددا٢٠١9إىل  ٢٠١٧واملشدددروع، الدددذي يغطدددي الفدددرة املمتددددة مدددن  الجتمددداعيت.
مددددن فرنكددددات اجلماعددددة املاليددددة األفريقيددددة، ويتددددوخق دعددددم فرنكدددداا  ١ ١93 665 6٧5اإللاليددددة 

 ومحايتها. اإلعاقةسياسات وإجراءات ملموسة يف جمال تعزيز حقوق ذوي 
عمليدددة  ٢٠١3، أجدددرت احلكومدددة يف عددداب اإلعاقدددة ابألطفدددال ذوياا وفيمدددا يتعلدددس حتديدددد -9٠

 4٨ ١٢6فتاة و 3١ 49١ ، من بينهم معاقاا طفلا  ٧9 6١٧وجود عن  كشفتتعداد للسكان  
فع. ومكرن تعداد السكان هذا من حتديد الحتياجات ذات األولويدة ابلنسدبة إىل األطفدال ذوي 

من حيا احلصول علق اخلدمات الجتماعية األساسدية وتدوافر مؤشدرات وقاعددة بيداانت  اإلعاقة
طفدد  ذي إعاقددة مددن الرعايددة املتكاملددة، وُوضددع بددرانم   ٨٠٠عددن هددذا اهلدددف. وهكددذا، اسددتفاد 

 (.PNPI-EH) اإلعاقةوط  للرعاية املتكاملة لألطفال ذوي 
 ٢٠١3بددني عددامي اا شخصدد 3 69٠ لدددوعددن كبددار السددن، كفلددت احلكومددة الرعايددة الصددحية  -9١
. أضدف إىل ذلددك أن القدانون املتعلدس حبمايدة حقدوق كبددار فدردايا اا مشدروع ١ ١٢5، ودعمدت ٢٠١5و

يضددددع خريطددددة لكبددددار السددددن جيلددددا هلددددم فوا ددددد لرددددة يف جمددددالت تشددددم  الصددددحة  (4١)السددددن وتعزيزهددددا
 الة والتدريا امله  واإلسكان.والتضامن الوط  والضمان الجتماعي والعدالة واحلرايت العامة والعم
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، لددإلانثمواصددلة جهددود رفددع مسددتوى الددوعي مددن أجدد  القضدداء علددق تشددويا األعضدداء التناسددلية   
، ٧9، ٧6، ٧5، ٧4، ٧3-١35واختددداذ إجدددراءات قانونيدددة ضدددد األشدددخا  الدددذين ميارسدددونا )

٨، ٨٢، ٨١، ٨٠3 ،٨4 ،٨5) 
ُأجندددزت بدددرام  تلفزيدددة وإذاعيدددة عددددة ، لدددإلانثوللقضددداء علدددق تشدددويا األعضددداء التناسدددلية  -9٢

بلغددددات شددددع، ونُرمددددت عددددرو  مسددددرحية. واخُتددددذت إجددددراءات أخددددرى لتدددددعيم مكافحددددة هددددذه 
دورايت توعيدة وردع  ٢٠١٧و ٢٠١3املمارسة. وهكذا، نرمت قوات الدفاع واألمن بني عامي 

 .دورايت 6٠5، بلص عددها ابلتعاون مع الدوا ر اللمركزية واجملتمع املدذ
 335لفا دددة  ٢٠١6دورات تدريبيددة يف عدداب  6ويف إطددار تعزيددز قدددرات الفدداعلني، نرمددت  -93

اا  معلماا   لدإلانثتشويا األعضاء التناسدلية املناه  الدراسية خبصو  هن  إدراج/متديد  حول وخُمَْتّبل
 بطاقة تربوية وتعميمها. 95يف التعليم. ويضاف إىل ذلك إعداد 

دددن السدددكان مدددن  (4٢)سدددتحداث خددد  هددداتفي جمددداذوُوطددددت املكافحدددة عدددن طريدددس ا -94 ميكر
. فمعددل انتشدار لدإلانثحبالت نيارسة تشويا األعضاء التناسدلية  اإلبلغ بسهولة وبسرية وجماانا 

يف املا دة يف  63إىل  (43)٢٠١٠يف املا دة يف عداب  ٧6ختان النساء يف سن اإلجندار اففدض مدن 
قدددددرار إداندددددة نيارسدددددة تشدددددويا  9١، صددددددر ٢٠١6إىل  ٢٠١3. ويف الفدددددرة مدددددن (44)٢٠١6عددددداب 

مشددد  التكفددد  بتكددداليف ضدددحية مدددن تعدددويض  ١ ٠66، واسدددتفادت لدددإلانثاألعضددداء التناسدددلية 
 جتماعية.ال -ية الصحية والنفسالرعاية 

 (١٠-١35بذل املزيد من اجلهود لضمان حصول اجلميع علق التعليم )  
ع علددق التعلدديم، اختددذت الدولددة تدددابع لددزايدة اخلدددمات التعليميددة. لضددمان حصددول اجلميدد -95

يف  ١4 655إىل  ٢٠١4يف  ١3 ٢٠4فعلددق مسددتوى التعلدديم البتدددا ي،  اد عدددد املدددار  مددن 
، 59 93٨إىل  5٠ 4٢9. وخلل الفرة نفسها، ارتفع عدد الفصول الدراسية من ٢٠١6عاب 

ضددت هددذه اجلهددود إىل  ايدة النسددبة اإللاليددة . وأف59 ٠٠١إىل  5٠ 5٧9وعدددد املدرسددني مددن 
 .٢٠١6يف املا ة يف عاب  ٨6,١إىل  ٢٠١4يف املا ة يف عاب  ٨3للتسجي  من 

اجلهدود مسدتمرة ابلدزايدة التدرجييددة ل تدزال وعلدق مسدتوى معلرمدي مدا بعدد البتددا ي والثدانوي،  -96
واثندددوايت مهنيدددة وعلميدددة. وارتفعدددت لعددددد فصدددول الدراسدددة، وبنددداء مددددار  إعداديدددة، وكليدددات تقنيدددة، 

 .٢٠١6يف املا ة يف عاب  3٢,٢إىل  ٢٠١4يف عاب  ٢9,45النسبة اإللالية للتسجي  من 
قطدددداع انتعدددا  يف الوفيمدددا يتعلددددس ابلتعلددديم العددددا ، حددددث توسددددع سدددريع يف التوظيددددف، و  -9٧
وهكدذا، ا داد عددد  فر  التددريا.يف مركزية يف اجلامعات العامة يف املناطس، وتنويع  ول ا اخل

يف  ١٢٢إىل  ٢٠١3يف عدداب  ٨٧مؤسسددات التعلدديم العددا ، العامددة واخلاصددة علددق السددواء، مددن 
 .٢٠١6عاب 

، ١٢٧-١35والفتيدات ) اإلعاقدةمواصلة تعزيز فر  احلصدول علدق التعلديم، خاصدة لفا ددة ذوي   
١٢، ١٢٨9 ،١3١، ٠3١، ١33) 
ت لتددددريا الشدددام  للجميدددعدة تالتعلددديم يف سدددياق توطيدددد التعلددديم للجميدددع، أنشددد ت وحددد -9٨

الضدددعف العقلدددي وضدددعف البصدددر بلغدددة  يف جمدددالفاعددد   ١٠٠، ُدرر ٢٠١4املددددربني. ويف عددداب 
 .(45)الشام التعليم جمال اإلشارة ويف 
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فتددددداة مستضعفددددددددة، وُخصددص لكدد  مددنهن دعددم حمدددد  4٢٨، ُكشددفت ٢٠١6ويف عددددداب  -99
عة املاليدة األفريقيدة. وبفضد  هدذه اجلهدود،  ادت النسدبة فرنك من فرنكات اجلما 35 ٠٠٠قدره 

يف املا ددددددددة يف  ٨6.4إىل  ٢٠١4يف املا ددددددددة يف عدددددددداب  ٨3.٢اإللاليددددددددة لتسددددددددجي  الفتيددددددددات مددددددددن 
 يف املا ة يف الفرة نفسها ابلنسبة إىل الفتيان. ٨5.9يف املا ة و ٨٢.٨مقاب   ٢٠١6 عاب

للمدراهقني اا مركدز  ٢9٠للبالغني واا مركز  3 ٢49 وعلق مستوى التعليم  ع الرهي، افُتتح -١٠٠
 أعدواب 9قصد تعلديم القدراءة والكتابدة جلميدع املدراهقني الدذين تدراوح أعمدارهم بدني  ٢٠١6يف عاب 

 سنة. 34و ١6والبالغني الذين تراوح أعمارهن بني  عاماا  ١5و

وحتسدددني الصدددحة  مواصدددلة ترتيدددا أولدددوايت ختصددديص املددددخلت املاليدددة والبشدددرية لقطددداع الصدددحة  
 (١٢3، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠-١35اإلجنابية )

يف  مليداراا  3٨,٢١٧إىل  ٢٠١4يف عداب  مليداراا  ١36,٢ ادت ميزانية قطاع الصدحة مدن  -١٠١
، فقدد ارتفدع هكدذا. و يف املا ة. وَةَْت املوارد البشرية أيضاا  39,١6بنسبة قدرها  ، أي٢٠١٧عاب 

 ٢٠١4يف عدداب  ٢4 ٢59املني يف قطدداع الصددحة مددن العدددد اإللددا  للمددوظفني العمددوميني العدد
إىل عدددددد  ، مددددددددع  ايدة يف نسددددبة العدددداملني يف القطددددددددددداع الصددددحي٢٠١6يف عدددداب  ٢5 6٢5 إىل

يف  3,٨إىل  ٢٠١4يف عدداب  3,6نسددمة مددن  ١٠ ٠٠٠السددكان. وارتفددع عدددد املمرضدددددني لكدد  
يف  6.3إىل  ٢٠١4يف عداب  4.٨نسدمة مدن  ١٠ ٠٠٠. وارتفدع عددد األطبداء لكد  ٢٠١6عاب 
إىل اخلدددددمات الصددددحية ابلكيلددددومرات النرريددددة  الوصددددولمسددددافة . وانتقدددد  متوسدددد  ٢٠١6عدددداب 
 .٢٠١6يف عاب  6,١إىل  ٢٠١4 يف عاب 6,4 من

ولتحسددني الصددحة اإلجنابيددة، يددنص بددرانم  تاحلصددول علددق اخلدددمات الصددحيةت، الددذي  -١٠٢
علدق جمانيدة الرعايدة لفا ددة النسداء احلوامد  واملرضدعات واألطفدال  ٢٠١6أنشأتا احلكومة يف عداب 

منددع احلمدد .  وسددا  ، و ولداترعايددة املصدداابت ابلسددرطان، والددسددنوات. وتشددم  اجملانيددة  5دون 
الوحددات الصدحية يف يف ليع الوحدات الصحية العامدة يف الدبلد، وكدذلك اا عليويؤخذ ابجملانية ف

 شرور هذا التدبع.بقب  تاخلاصة اليت تتلقق إعاانت واليت 

مواصلة محاية األطفال من اإليذاء اجلنسي، والعقوبة البدنيدة، والجتدار، وأسدوأ أشدكال عمد  األطفدال،   
، 9١، 9٠، ٨٧، 66-١35م ملكافحددة عمدد  األطفددال )وتوظيددف مفتشددي العمدد  وتدددريبهم وجتهيددزه

 (١١5، ١١3، ١٠6، ١٠5، ١٠3، و١٠٢، و١٠١، ١٠٠، 99، 9٨، 9٧، 94، 93، 9٢
حلمايددددة األطفددددال ضددددحااي اإليددددذاء ورعددددايتهم، اعتمدددددت بوركينددددا فاسددددو القددددانون املتعلددددس  -١٠3

، والقددانون املتعلددس حبمايددة (46)مبكافحددة بيددع األطفددال وبغدداء األطفددال واسددتغلهلم يف املددواد اإلابحيددة
، والقددددددانون املتعلددددددس مبدونددددددة التعدددددددين يف (4٧)األطفددددددال املخددددددالفني للقددددددانون أو املعرضددددددني للخطددددددر

 .(49)، واملرسوب املتعلس بتحديد قا مة األعمال اخلطرة املمنوعة علق األطفال(4٨)فاسو بوركينا
عمدددد  األطفددددال يف مواقددددع وخريطددددة طريددددس ملكافحددددة اا وطنيدددداا واعتمدددددت احلكومددددة برانجمدددد -١٠4

. ومكرن تنفيذمها توجيا األسدر يف عمليدة ٢٠١9-٢٠١5عن الذها واحملاجر التقليدية  التنقيا
إعدددادة اإلدمددداج األسدددري والجتمددداعي وإعدددادة رهيددد  األطفدددال الدددذين يعيشدددون و/أو يعملدددون يف 

ة بعداتلمل ُأخضدعوامدن هدذه املواقدع و  طفدلا  6 9٢6عدن الدذها. وهكدذا، ُسدحا  التنقيامواقع 
 .وأسرايا اا من أج  إعادة إدماجهم اجتماعي
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مدن تعزيدز قددرات الفداعلني يف  تويضاف إىل ذلك أن إجراءات التوعيدة والتددريا مكرند -١٠5
، قاضدياا  ٨٠عمد ، و ومدراق  يفتشدن ممد ١٠١جمال مكافحة إيذاء األطفال. وعلق هذا، ُدرر 

، مبدا يف ذلدك عملهدم أو ُحسرسدوا ابسدتغلل األطفدال اقتصدادايا  ،من الفداعلني اآلخدرين ٢ ٢63و
اا ابلغد 4٢٢ 455، من بينهم شخصاا  45 3٢6س يف مواقع البحا عن الذها. وابملث ، ُحسر 

يف السلسددددلة اجلنا يددددة واجملتمددددع املدددددذ بشددددأن إيددددذاء  فدددداعلا  ١5٠، إضددددافة إىل طفددددلا  33 ٨٧١و
 .األطفال و/أو استغلهلم جنسياا 

دددن عمدددد  جلدددان املراقبددددة واإلشدددراف الدددديت أنشددد ت يف ليددددع أءدددداء وإ -١٠6 ضدددافة إىل ذلددددك، مكر
ضدب  الوقدوف علدق وهي أجهزة دعم وتوجيا يف ميدان مكافحة الجتار ابألشدخا ، مدن  البلد،
وحدة  ٢٠١5. واسُتحدثت منذ عاب ٢٠١6و ٢٠١3ورعايتهم بني عامي  طفلا  5 39٨ حالة

 يف إطار مناه  تدريا مفتشي ومراق  العم .معنية أبسوأ أشكال عم  األطفال 
وللحددد مددن ظدداهرة العقوبددة البدنيددة املسددلطة علددق األطفددال، تُعقددد دورات تدريبيددة للتوعيددة  -١٠٧

يني والددددينيني، ومنرمدددات اجملتمدددع املددددذ، التقليددددابآلاثر الضدددارة لتلدددك العقوبدددة لفا ددددة الزعمددداء 
( ١١6الدددرقم )اا جمانيددداا هاتفيددداا إنشددداء الدولدددة خطددد والفددداعلني يف السلسدددلة اجلنا يدددة.  د علدددق ذلدددك

 لتسهي  اإلبلغ عن حالت إساءة معاملة األطفال.
ويف إطددار تفعيدد  خدددمات الرقابددة وتدددعيم إجددراءات الرقابددة يف ميددادين العمدد  الدديت يكددون  -١٠٨

مفدتن  66، عمددت احلكومدة إىل توظيدف فيها احتمال وجود أسوء أشكال عم  األطفال كبدعاا 
،  ٢٠١6كانون األول/ديسمّب   3١. وحع ٢٠١6و ٢٠١3مراقا عم  بني عامي  34عم  و

 عم . مراق  ١٠9مفتن عم  و ١54كان هناك 

 ودقيالتحدايا وال -ابء 
ر دددم جهدددود احلكومدددة لتحسدددني أوضددداع حقدددوق اإلنسدددان يف بوركيندددا فاسدددو، يعددداذ البلدددد  -١٠9

لك احلقوق.  د علق ذلك أن الفرة املشمولة اذا علق فعالية تاا ضا قة اقتصادية ومالية تؤثر سلب
 3٠هددود. ففدددي اجل هددذه سددلباا علددق فعاليدددةرت ثدددسياسددية أ -ة التقريددر اتسددمت أب مدددات اجتماعيدد

أدى إىل سدددددقور نرددددداب احلكدددددم اا شدددددعبياا ، شدددددهد البلدددددد متدددددرد٢٠١4تشدددددرين األول/أكتدددددوبر  3١و
دددرت هددذه الوضدددعية السياسددية  دددع  املسددتقرة اعتمددداد خطددة العمددد  وتنصدديا حكومدددة انتقاليددة. وأخر

. وابملثدد ، وقعددت ٢٠١5كددانون الثاذ/يندداير   ٧( لتنفيددذ التوصدديات الددذي  ر يف ٢٠١٧-٢٠١4)
. هددذا النقددلر، الددذي (5٠)٢٠١5احلكومددة النتقاليددة ضددحية انقددلر فاشدد  يف أيلول/سددبتمّب 

يف فرة تتسم أبنشطة مكثفة يف اإلدارات، أبطأ عملية تنفيذ التوصيات وأدى إىل تكييدف حص  
 لميزانية علق حسار بعض األنشطة اليت كانت مقررة يف بداية األمر. ل

ويضدداف إىل ذلددك الصددعوابت األمنيددة املتمثلددة يف اهلجمددات اإلرهابيددة، وتفشددي السددطو  -١١٠
س ل حتدرب حقدوق اإلنسدان وقدوانني اجلمهوريدة يف بعدض املسلح، وظهور لاعدات دفداع عدن الدنف

 ، متثد  بعدض املمارسدات التقليديدة مواندع حتدول دون إعمدال حقدوق اإلنسدانمناطس البلد. وأخدعاا 
 .إعمالا اتماا 
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 املمارساا اجلّيدة -جيم 
 تشم  املمارسات اجليدة ما يلي: -١١١

 دوري الشددددام  توصدددديات السددددتعرا  الدددد مددددعتنردددديم حلقددددات عمدددد  منترمددددة جل
 وهي ات املعاهدات علق املستوى املركزي واللمركزي؛

  رسدددم خطدددة عمددد  لتنفيدددذ توصددديات السدددتعرا  الددددوري الشدددام ، مبدددا يف ذلدددك
 التوصيات الصادرة عن هي ات املعاهدات؛

 إعداد تقرير منتصف املدة عن تنفيذ التوصيات؛ 
  نيثلدددي منرمدددات وجدددود جلندددة متعدددددة القطاعدددات ملتابعدددة تنفيدددذ التوصددديات تضدددم

 اجملتمع املدذ؛
   لسات منترمة؛جلعقد جلنة متابعة الستعرا  الدوري الشام 
  اخلددا  يف عمليددة إعددداد و  ني العددابفدداعلني مددن القطدداعسددا ر الإشددراك الّبملددانيني و

يف إطددددددار السددددددتعرا  الدددددددوري الشددددددام  وهي ددددددات  الواجددددددا تقدددددددميهاالتقددددددارير 
 عنهما. نبثقةاملعاهدات، ويف تنفيذ التوصيات امل

 األولوايا واملبادراا وااللت اماا الرامية إ  حتسني حالة حقوق اإلنسان -خامسا   
 األولوايا -ألف 

جددداء يف اخلطدددة الوطنيدددة للتنميدددة القتصدددادية والجتماعيدددة أن أولدددوايت بوركيندددا فاسدددو يف  -١١٢
 ما يلي: تتمث  يفجمال حقوق اإلنسان 

 وق اإلنسان، والعدل، والسلب؛ترسيخ الدميقراطية، وفعالية حق 
 ؛ةاملدني مايةتعزيز األمن واحل 
 تدعيم فر  حصول اجلميع علق خدمات صحية جيدة؛ 
 حتسني سب  حصول اجلميع علق تعليم جيد؛ 
  حيددوايا  احلدد مددن التفداوت الجتمدداعي واجلنسداذ والنهددو  ابملدرأة بوصددفها فداعلا 

 يف التنمية؛
 ؛(5١)ترسيخ احلس الوط  واملواطنة 
  تعزيدددز فدددر  العمددد  الل دددس للنسددداء والشدددبار واحلمايدددة الجتماعيدددة، ول سددديما

 .اإلعاقةابلنسبة لكبار السن وذوي 

 املبادراا -ابء 
مدا يلدي علدق سدبي   تمشلدندا فاسدو مبدادرات لزايدة فعالية حقوق اإلنسان، اختذت بوركي -١١3

 الستدلل:
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  ؛٢٠١5إنشاء جلنة املصاحلة والوحدة الوطنية يف عاب 
 إنشاء صندوق املساعدة القضا ية للمتقاضني املعو ين؛ 
  أفضددددت إىل اعتمدددداد  ٢٠١5تنردددديم جتمعددددات اسددددتثنا ية بشددددأن العدالددددة يف عدددداب

 شفوع خبطة عم ؛املامليثاق الوط  لتجديد العدالة 
 وضع برانم  للحصول علق السكن الجتماعي الل س؛ 
 تاة ومحايتها؛وضع واعتماد اسراتيجية وطنية بشأن النهو  ابلف 
  سددددددنوات والنسددددددداء  5رسددددددم سياسدددددددة للرعايددددددة الصدددددددحية اجملانيددددددة لألطفدددددددال دون

 واملرضعات؛ احلوام 
 فتح ابر جلوء األفراد إىل اجمللس الدستوري؛نيرا ، ٢٠١5عاب  يف تعدي  الدستور 
 .إنشاء اجمللس األعلق للحوار الجتماعي 

 االلت اماا -جيم 
للددرد املناسددا علددق حتدددايت تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا تلتددزب بوركينددا فاسددو مبددا يلددي  -١١4

 ومراعاة السياق الوط  والبي ة الدولية:
  ن عر  هذا التقرير؛عتنفيذ التوصيات املقبولة اليت ستنبثس 
 العم  علق التو يع العادل لثمار النمو؛ 
 اإلحصاءات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلس الوط ؛ وضعإنشاء نراب ل 
 تعاون مع اهلي ات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان.توثيس ال 

 االحتياجاا -سادسا   
 يف جمال تع ي  القدراااالحتياجاا  -ألف 

يف إطار تنفيذ امللحرات اخلتامية ومتابعتها وتقييمهدا، مدن الدل ب تعزيدز قددرات خمتلدف  -١١5
الفاعلني. لذا، حتتاج بوركينا فاسو إىل تعزيز قدرات نيثلدي احلكومدة، واجملتمدع املددذ، واملؤسسدات 

 يميددوتقالوطنيددة املعنيددة ابلدددفاع عددن حقددوق اإلنسددان، وكددذلك وسددا   اإلعددلب، يف آليددات تنفيددذ 
 . ا  الدوري الشامالثالثة من الستعر  اجلولةالتوصيات الصادرة عن 

ومددن الضددروري ترسدديخ ثقافددة حقددوق اإلنسددان علددق املسددتوى املؤسسددي مددن أجدد  حتسددني  -١١6
تنفيدددذ التزامدددات الدولدددة يف ميددددان حقدددوق اإلنسدددان. وعلدددق هدددذا، حتتددداج بوركيندددا فاسدددو إىل تعزيدددز 

ن حيا انتهاج هن  يقوب علق حقوق اإلنسدان عندد حتديدد قدرات الفاعلني واملؤسسات العامة م
 السياسات العامة وتنفيذها يف ليع القطاعات.

ويسددهم تددوافر املعلومددات اإلحصددا ية عددن حقددوق اإلنسددان يف حتديددد أفضدد  للسياسددات  -١١٧
العامدددة يف جمدددال تعزيدددز حقدددوق اإلنسدددان ومحايتهدددا. لدددذا، حتتددداج بوركيندددا فاسدددو إىل تعزيدددز القددددرات 

 البياانت عن حقوق اإلنسان مل م للسياق الوط .وحتلي  وطنية من أج  إنشاء نراب جلمع ال
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 يف جمال املساعدة التقنية واملاليةاالحتياجاا  -ابء 
مددن أجدد  نشددر التوصدديات علددق نطدداق واسددع، تعتددزب بوركينددا فاسددو تنردديم حلقددات عمدد   -١١٨
ا وضدع خطدة عمد  طلدالسكان. وابملث ، يت التوصيات وترلتها إىل اللغات الوطنية لفا دة جلمع

مليزانية سوف ميكن بوركينا فاسو من اجديدة وتنفيذها إمكاانت مالية كبعة. لذا، ف ن تعزيز دعم 
 حتقيس نتا   حاهة لدى تنفيذ التزاماهتا الدولية.

 استنتاجاا  
يف إعمددال حقددوق جيسددد هددذا التقريددر التقدددب احملددر  والتحدددايت الدديت تواجددا بوركينددا فاسددو  -١١9

اا اإلنسددان. وتؤكدددد بوركينددا فاسدددو مددن جديدددد التزامهدددا ابلسددتعرا  الددددوري الشددام ، وتؤكدددد جمددددد
 ها من حتسني أوضاع حقوق اإلنسان.التوصيات اليت ستمكن لتقبر استعدادها 

Notes 

 1 Régi par la loi n°049-2015/CNT du 25 août 2015 portant composition, organisation et fonctionnement 

du CSM. 

 2 Régie par la loi organique n°082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attributions, composition, 

organisation et fonctionnement de l’ASCE-LC. 
 3 Régie par la loi n° 001-2016/AN du 24 mars 2016. 

 4 Créé par la loi n° 074-2015/CNT du 6 novembre 2015. 

 5 Créé par décret n°2017-0261-PRESS/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 mai 2017 portant création, 

attribution, organisation et fonctionnement d’un Haut conseil du dialogue social. 

 6 Créé par le décret n° 2015-1645/PRES/PM/MJDHPC/MATD/MEF du 28 décembre 2015. 

 7 Créé par décret n° 2014-092/PRES/PM/MASSN/MEF/MATS du 20 février 2014 en remplacement du 

Conseil national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant (CNSPDE). 

 8 Institué par le décret n° 2015-984/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEF du 17 août 2015. 

 9 Créé par le décret n° 2015-1106/PRES-TRANS/PM/MASSN/MEF du 1er octobre 2015. 

 10 Créée par la loi n° 029-2016/AN du 20 octobre 2016. 

 11 Créés par la loi n° 011-2016/AN du 20 avril 2016. 

 12 Créé par la loi n° 081-2015/CNT du 17 décembre 2015. 

 13 Créée par la loi n° 21-2015/CNT du 11 juin 2015. 

 14 Le Gouvernement a procédé à l’exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et 

des peuples dans les affaires Lohé Issa KONATE (Requête n°004/2013 - Lohé Issa KONATE c. 

Burkina Faso) et Norbert ZONGO (Requête n°013/2011 – Abdoulaye NIKIEMA, Ernest ZONGO, 

Blaise ILBOUDO et Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso). 

 15 La Semaine nationale a été institutionnalisée en 2017. 

 16 Par exemple, le ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique dispose de treize 

(13) centres d’écoute et de documentation dont une (01) par région. 

 17 Le monitoring n’a pas relevé de cas de violation grave des droits humains dans les zones couvertes. 

 18 Les rapports de suivi de la mise en œuvre des recommandations prioritaires du comité contre les 

disparitions forcées et du comité des droits de l’homme ont été transmis en 2017 suivant les délais. 

 19 L’état de mise en œuvre des recommandations qui n’ont pas obtenu le soutien du Burkina Faso est 

joint en annexe. 

 20 En rappel, les travailleurs domestiques bénéficient déjà d’une protection légale spécifique à travers le 

décret n° 2010-807/PRES/PM/MTSS du 31 décembre 2010 fixant les conditions de travail des gens 

de maison. 

 21 Dates de présentation des rapports devant les organes de traités : 6–7 novembre 2013 devant le comité 

contre la torture ; 8–9 mars 2016 devant le comité contre les disparitions forcées ; 28–29 juin 2016 

devant le comité des droits de l’homme ; 9–10 juin 2016 devant le comité des droits économiques, 

sociaux et culturel ; 19–20 août 2013 devant le comité pour l’élimination de la discrimination raciale ; 

9–10 septembre 2013 devant le comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leur famille ; 24 octobre 2017 devant le comité pour l’élimination de toutes les 
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formes de discrimination à l’égard de la femme ; 16 avril 2013 devant le Comité africain d’experts 

pour les droits et le bien-être de l’enfant ; 9–10 novembre 2015 devant la Commission africaine des 

droits de l'Homme et des peuples. 

 22 Des sessions de restitution des recommandations issues du deuxième cycle de l’EPU ont été 

organisées dans les treize (13) régions au profit des acteurs de la mise en œuvre. 

 23 Par ailleurs, la CNDH procède à des visites régulières notifiées ou inopinées dans les lieux de 

détention en vue de prévenir les actes de torture. 

 24 A titre illustratif, on note qu’une plainte a été formulée courant 2015 contre deux gendarmes de la 

brigade territoriale de Soaw, province du Boulkiemdé, pour avoir exercé des sévices corporels sur deux 

présumés voleurs de bétail. Les mis en cause ont fait l'objet d'une procédure en bonne et due forme et ont 

été déférés devant le parquet de Koudougou pour poursuite. Afin de garantir l’impartialité de la 

procédure, le juge d’instruction de Yako a été désigné pour connaitre du dossier. Ainsi, le Commandant 

de brigade et les deux gendarmes mis en cause ont été inculpés. En attendant le jugement de l’affaire, 

des sanctions disciplinaires ont déjà été prises à l’encontre des gendarmes mis en cause. 

 25 On note également la prise en charge par l’Etat des honoraires des avocats commis d’office lors des 

assises criminelles. 

 26 La loi n° 072-2015/CNT du 05 novembre 2015. 

 27 Ces textes ont fait l’objet des sessions d’appropriation au profit des acteurs intervenant dans ce 

secteur. 

 28 La loi n° 001-2016/AN du 24 mars 2016. 

 29 Le nombre de commissaires est passé de 29 à 11. 

 30 Les thèmes de formation : techniques en visite des lieux de détention, le monitoring des lieux de 

détention, élections et droits humains, coopération entre INDH et organes des traités et formation sur 

le fonctionnement d’une INDH. 

 31 Il s’agit notamment de l’observation des élections couplées présidentielle et législatives de novembre 

2015 et la visite des lieux de détention dans plusieurs régions. 

 32 La journée internationale de la paix est commémorée le 21 septembre de chaque année. 

 33 La journée internationale de la tolérance est commémorée le 16 novembre de chaque année. 

 34 La loi n° 64-2015/CNT du 20 octobre 2015. 

 35 La loi n° 039-2017/AN du 27 juin 2017. 

 36 La stratégie nationale de l’état civil a été révisée en 2017 et assortie d’un plan d’actions 2017–2021. 

 37 Le PNDES vise à réduire l’incidence de pauvreté de 40.1% en 2014 à moins de 35 % en 2020. 

 38 La loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015. 

 39 Une liste alternée est une liste sur laquelle le positionnement d’un(e) candidat(e) d’un sexe donné est 

immédiatement suivi du positionnement d’un candidat de l’autre sexe. 

 40 Ces chiffres concernent les concours ouverts uniquement aux personnes handicapées. En effet, elles 

sont souvent recrutées dans la fonction publique au même titre que les personnes non handicapées à 

l’occasion de certains concours sans distinction aucune. 

 41 La loi n° 24-2016/AN du 17 octobre 2016. 

 42 Le numéro vert (80001112) est logé au sein du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte 

contre la pratique de l’excision. 

 43 Enquête démographique et de santé 2010. 

 44 Social institution gender index (Enquête SIGI 2016 INSD). 

 45 En 2015, les enseignants, les encadreurs et directeurs d’écoles ont été formés en éducation inclusive, 

notamment pour la prise en compte des personnes handicapées. 

 46 La loi n° 011-2014/AN du 17 avril 2014. 

 47 La loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014. 

 48 La loi n° 036-2015/CNT du 26 juin 2015. 

 49 Le décret n° 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF du 09 juin 2016. 

 50 Ces deux événements ont occasionné des atteintes aux droits humains, notamment des pertes en vies 

humaines, des atteintes à l’intégrité physique et des destructions de biens privés et publics. 

 51 A travers des actions d’éducation à la citoyenneté et au civisme, à la valorisation des meilleures 

pratiques dans le domaine du civisme. 

    


