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  مقدمة  -أوالً  
 معظم الصكوك إىل  بوركينا فاسو اليت انضمت      لدى حقوق اإلنسان أولوية     لشكّت  -١

ودستور بوركينا فاسو الذي أُقـرَّ      . لدولة ل شاغالً شغالً  إعماهلا ظلي اليت   الدولية ذات الصلة  
اجتـه  يف ديب  يؤكد ١٩٩١يونيه  /حزيران ١١  وُسنَّ يف  ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢باستفتاء يف   

 فرديـة احلقـوق ال   وُتحتـرم فيهـا   بناء دولة يسودها القانون     رغبة الشعب البوركينايب يف     
 يف التصديق على شىت الـصكوك القانونيـة         بوجه خاص  االهتمامهذا  لى  تجوي. اجلماعيةو

مبوجب تقارير  البتقدمي   لتزاُمالاومن نتائج هذا التصديق     . الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان    
 اجلـزء   ميثـل ووفاًء هبذا االلتزام، أعدت بوركينا فاسو هذا التقرير الذي          . بعض االتفاقيات 

التقرير الـذي   ذلك  بعد  ويأيت  . ول من التقارير الدورية اليت تقدمها إىل هيئات املعاهدات        األ
  .٢٠١٠و ١٩٩٣يغطي الفترة بني عامي هو و، ١٩٩٣ دم يف عامقُ
وقد تطلّب إعداد هذا التقرير إشراك شىت قطاعات اإلدارة ومنظمات اجملتمع املـدين     -٢

عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها أو الـيت يـسعها     اليت تنخرط بشكل مباشر أو غري مباشر يف ت        
وجرى هذا التشاور مـن     . تقدمي مجيع املعلومات املفيدة بشأن اجلوانب اليت تتناوهلا التقارير        

خالل عقد اجتماعات عمل بني الفاعلني املعنيني والفريق التقين املكلف بإعـداد التقـارير،              
وأُعّد التقرير وفقاً لإلطار العـام  .  الفاعلونعن طريق االستعانة بالوثائق اليت نشرها هؤالء      أو

مبادئ توجيهيـة   " بعنوان   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٠ املؤرخة   HRI/MC/2006/3الوارد يف الوثيقة    
منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية             

 ".ت بعينهالتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدا

 :ويرد يف حمتويات هذا التقرير ما يلي  -٣

ثقافيـة  ال و والدميغرافيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة    اجلغرافيةحملة عامة عن احلالة  •
 فاسو؛ لبوركينا

 حقـوق اإلنـسان   مايـة د، واإلطار العام حلياة السياسية واإلدارية يف البلتطور احل  •
 ها؛تعزيزو

  .أحكام جوهرية متعلقة حبقوق اإلنسان من صكوكالمشترك بني مجيع ما هو تنفيذ  •
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  عن بوركينا فاسو وإحصائية معلومات عامة   -ثانياً  

  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لبوركينا فاسو  -ألف  

  اخلصائص الدميغرافية  -١  
عـدد  ، بلغ   ٢٠٠٦الذي أجري يف عام     سكىن  ج التعداد العام للسكان وال    نتائل وفقاً  -٤

ـ  ني ومائت اً وسبعة عشر ألف   اًأربعة عشر مليون  سكان بوركينا فاسو      وسـتني نـسمة     نيت واثن
 وعشرين أسرة    ومائة وست  اً مليونني وثالمثائة وستني ألف    يتوزعون على ،  )١٤ ٠١٧ ٢٦٢(
 .يف املتوسط ٥,٩ عدد أفرادها )٢ ٣٦٠ ١٢٦(

انية وستني ألفـاً وسـبعمائة      ويتألف هؤالء السكان من ستة ماليني وسبعمائة ومث         -٥
وسبعة ماليني ومائتني ومثانية وأربعني ألفاً ومخسمائة       ) ٦ ٧٦٨ ٧٣٩(وتسعة وثالثني رجالً    
 يف املائة من الـسكان،      ٥١,٧، أي أن النساء ميثلن      )٧ ٢٤٨ ٥٢٣(وثالث وعشرين امرأة    

عدد السكان ر ، قُد٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١ويف .  يف املائة من الرجال ٤٨,٣مقابل  
 .غرافياوات املعهد الوطين لإلحصاء والدمي، حسب توقع نسمة١٥ ٧٣٠ ٩٧٧  ب

املائة  يف ٧٩,٧ على التراب الوطين، إذ يعيش       ني السكان البوركينابي  فاوت توزيع ويت  -٦
يف  ١٩,٥ يف املائة من الرجـال و      ٢١ من   ضرويتألف سكان احل  . ة الريفي وساطمنهم يف األ  

 .املائة من النساء

.  نسمة لكل كيلومتر مربـع     ٥١,٤، بلغ متوسط الكثافة السكانية      ٢٠٠٦ويف عام     -٧
الكثافـة   قُـدرت  بينمـا  نسمة لكل كيلومتر مربع،      ٤٠    بدرت الكثافة السكانية العامة     وقُ

ـ ،  أخصعبارة  وب.  نسمة لكل كيلومتر مربع    ٣٢زهاء  باألرياف   السكانية يف   الكثافـة إن  ف
 ٤٤ و ٢٥بني  تتراوح  رب، واجلنوب الغريب، والشمال والشرق       يف أقاليم مناطق الغ    السكانية

 نـسمة   ١٠٠    ب يف اهلـضبة الوسـطى    الكثافة السكانية    تقدرو. مربع نسمة لكل كيلومتر  
 نـسمة لكـل     ٥٧,٣    بالسكانية  متوسط الكثافة    بلغ ٢٠١٠ عام   يفو. تر مربع كيلوم لكل

 .كيلومتر مربع

.  يف األلـف   ٤٥,٨يف عموم البلد    ايل  بلغ معدل الوالدات اإلمج   ،  ٢٠٠٦يف عام   و  -٨
 . يف األلف يف الوسط احلضري٣٨,١ يف األلف يف الوسط الريفي و٤٨,٤ويتراوح بني 

ويندرج هذا املستوى   .  على الصعيد الوطين   ٦,٢إىل   اخلصوبة اإلمجايل    معدلويصل    -٩
تـرة  فتسم بـدخول النـساء      الذي ي  السكان ذوي اخلصوبة العالية      النسق املعهود يف  ضمن  
 . منهاروجتأخرهن يف اخلو مبكراً اخلصوبة
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إذ انتقـل   . ٢٠١٠و ٢٠٠٥وشهد العمر املتوقع عند الوالدة تطورا بـني عـامي             -١٠
 .٢٠١٠ سنة يف عام ٥٦,٧ إىل ٢٠٠٥ سنة يف عام ٥٣,٨ من

املائة منهم   يف ٤٦,٦سكان بوركينا فاسو، إذ تقل أعمار       على  حداثة السن   تغلب  و  -١١
هـم  من  ، بينما ميثل     يف املائة  ٣,٤  نسبة  سنة ٦٥ن  عمن تزيد أعمارهم    ل  وميث ، سنة ١٥عن  

حبسب كل  ويرد يف اجلدول التايل توزيع هؤالء السكان        .  يف املائة  ٥٣ نسبة ١٨    لدون سن ا  
 :٢٠١٠و ٢٠٠٥ بني عامي يف الفترة املمتدة  مخس سنواتمنعمرية فئة 

  ١اجلدول 
   ٢٠١٠و ٢٠٠٥ بني عامي الفترة املمتدة يفسكان بوركينا فاسو حبسب الفئة العمرية 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الفئة العمرية

 ٣ ٠٠٠ ٤٢٩ ٢ ٩١٤ ٣٥٢ ٢ ٨٢٧ ٤٩٩ ٢ ٧٣٨ ٠٨٩ ٢ ٦٤٤ ٣٧١ ٢ ٥٧٣ ٨٨٦ ٤-صفر

٢ ٥٠١ ٠٦٢ ٢ ٤١٦ ٤٠٧ ٢ ٣٢٨ ٠٢١ ٢ ٢٣٩ ٦٥٧ ٢ ١٥٣ ٨١١ ٢ ٠٩٣ ٨٣٨ ٩-٥ 

٢ ٠٥٤ ٧٣٥ ١ ٩٧٣ ٨١٥ ١ ٨٩٦ ٠٩٩ ١ ٨٢١ ٥٦٥ ١ ٧٤٩ ٦٨٢ ١ ٦٩٨ ٤٦٤ ١٤- ١٠ 

١ ٦٤٠ ٠٤٧ ١ ٥٧٧ ٣٢٤ ١ ٥٢٨ ٤٩٩ ١ ٤٨٩ ١٦٤ ١ ٤٣٨ ٩٤٩ ١ ٣٩٤ ٤٩١ ١٩- ١٥ 

١ ٣٥٠ ٤٤٣ ١ ٣٠٩ ٦٣٨ ١ ٢٥٨ ٠٤٤ ١ ٢٠٤ ٩٢٠ ١ ١٥٢ ٧٣٠ ١ ١٠٤ ١٤٠ ٢٤- ٢٠ 

١ ٠٦٩ ٤٢٥ ١ ٠٤٥ ٦١٦ ١ ٠٢٩ ٨٤٣ ١ ٠١٣ ٢٦٤ ٩٧٦ ٢٤٩ ٩٣٧ ٢٠٥ ٢٩- ٢٥ 

٩١٣ ٤٧٨ ٨٧٨ ٠٩٥ ٨٣٦ ٥٩٧ ٧٩٤ ١٦٩ ٧٥٨ ٧٧٠ ٧٣٢ ٦٩٦ ٣٤- ٣٠ 

٧٠٢ ٢٩١ ٦٧٩ ٩٠٣ ٦٦٦ ٨٤١ ٦٥٧ ٢٤١ ٦٣٦ ١٧٣ ٦١٥ ٥٩٦ ٣٩- ٣٥ 

٦٠٥ ٥٤٠ ٥٨٩ ٧٧٧ ٥٦٥ ٥٢٠ ٥٣٨ ٧٥٢ ٥١٦ ٠٤٩ ٤٩٧ ٧٣٢ ٤٤- ٤٠ 

٤٧٢ ٩٨٢ ٤٥٣ ٠٩٤ ٤٤٢ ٤٠٥ ٤٣٥ ٥٥٦ ٤٢٠ ٩٣٦ ٤٠٨ ١٠١ ٤٩- ٤٥ 

٣٩٢ ٥١٤ ٣٨٢ ٨٩٥ ٣٦٥ ٢٥٦ ٣٤٤ ٥١٠ ٣٣٠ ٦٧٢ ٣٢١ ٩٨٣ ٥٤- ٥٠ 

٢٩٢ ٥٩٣ ٢٨٠ ٥١٨ ٢٧٨ ٧٢٤ ٢٨٣ ٥٥٦ ٢٧٩ ١٩٦ ٢٧٢ ٢٣٩ ٥٩- ٥٥ 

٢٥٦ ٣٦٨ ٢٥٤ ٩٧٢ ٢٤٤ ٧٤٨ ٢٢٨ ٦٩٣ ٢١٨ ٤٨٧ ٢١٣ ٥٥٨ ٦٤- ٦٠ 

١٧٦ ١٥٤ ١٦٧ ٣٢٠ ١٦٦ ١٨١ ١٧٠ ٣٧٩ ١٦٨ ٧٤٥ ١٦٥ ٢٢٣ ٦٩- ٦٥ 

١٣٧ ٤٤٢ ١٣٨ ٦١٤ ١٣٤ ١٢٤ ١٢٥ ٦٧٢ ١٢٠ ٧٨٦ ١١٨ ٦٧٤ ٧٤- ٧٠ 

٨٠ ١٩٦ ٧٥ ٦٦٤ ٧٥ ١٧٢ ٧٧ ٤٤٤ ٧٦ ٧٢٣ ٧٥ ٠٣٢ ٧٩- ٧٥ 

 ٨٥ ٢٧٨ ٨٦ ٧٧٦ ٨٧ ٥٩٤ ٨٨ ٣٨١ ٨٧ ٧٥٢ ٨٥ ٢٧٧ فما فوق ٨٠

 صفر صفر صفر صفر ٧٠ ٠٢٤ ٦٥ ٥٣٥ غري متوفرة

 ١٥ ٧٣٠ ٩٧٧ ١٥ ٢٢٤ ٧٨٠ ١٤ ٧٣١ ١٦٧ ١٤ ٢٥٢ ٠١٢ ١٣ ٨٠٠ ١٠٥ ١٣ ٣٧٣ ٦٧٠  اجملموع  

 .٢٠٠٩ لعام والدميوغرافيا لإلحصاء الوطين للمعهد اإلحصائية احلولية : املصدر

 ٢٢,٧ بلـغ    قدف. باطرادفيها   املدنمنو   تزايدوي. متسارعاً اًحتضروركينا فاسو   وتشهد ب   -١٢
ـ       لنتا ، وفقاً ٢٠٠٦يف عام   املائة   يف  الـذي أجـري يف      سكىنئج التعداد العام للـسكان وال
، تليهـا  ) يف املائـة ٧٧,٥(يف منطقة الوسط  حضرالت أعلى معدالتل سجَّوُت. ٢٠٠٦ عام

ـ تنينيمـد أكرب  وحتتضن هاتان املنطقتان    .  يف املائة  ٣٤,٧    بالعليا  ض  منطقة األحوا  د،  يف البل
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الـساحل  مـنطقيت    يف   حضرالتل أدىن معدالت    وتسجَّ.  ديوالسو - واغادوغو وبوبو  مهاو
 ). يف املائة على التوايل٦,٣ يف املائة و٦,٥يصل إىل ضر حت مبعدل(والشرق 

 . مبثابة مدنحملية تعتربة مجاع أربعنيمخس و يف نيقيمن امل مضرويتألف سكان احل  -١٣

  ٢اجلدول 
  دشر الرئيسية يف البلتوزيع السكان يف املدن الع

 اجلنس 

 اجملموع اإلناث الذكور املدن

 ١ ١٨١ ٧٠٢ ٥٨٥ ٣٠٦ ٥٩٦ ٣٩٦ واغادوغو
 ٤٣٥ ٥٤٣ ٢١٩ ٥٧٥ ٢١٥ ٩٦٨  ديوالسو-  بوبو

 ٨٢ ٧٢٠ ٤٢ ٤٩١ ٤٠ ٢٢٩ كودوغو
 ٧٢ ١٤٤ ٣٥ ٧٥٢ ٣٦ ٣٩٢ بانفورا
 ٧٠ ٩٥٧ ٣٥ ٩٤٠ ٣٥ ٠١٧ يغوياواه
 ٥١ ٧٧٨ ٢٥ ٨٨٠ ٢٥ ٨٩٨ كايا

 ٤٠ ٨٣٩ ٢٠ ٧٥٦ ٢٠ ٠٩٣ تنكودوغو
 ٤٠ ٨١٥ ٢٠ ٠١٩ ٢٠ ٧٩٦ فادا نغورما
 ٣٧ ٧٩٣ ١٩ ٠١٥ ١٨ ٧٧٨ ديدوغو
 ٣٤ ٦٦٩ ١٧ ٢٥١ ١٧ ٤١٨ أوندي

 الـذي أجـري يف      سكىنئج التعداد العام للسكان وال    والدميوغرافيا، نتا ء  لإلحصا املعهد الوطين   :املصدر
  . من النص األصلي٢٨، الصفحة ٢٠٠٧أبريل /، نيسان٢٠٠٦ عام

 اخلصائص االجتماعية  -٢ 

. عـداد املنـتمني إليهـا     من حيث أ    ستني إثنية تتفاوت   زهاءتضم بوركينا فاسو      -١٤
فبعض اإلثنيات الـيت دأبـت علـى        . ت دوما يف أقاليم جغرافية بعينها     تعيش هذه اإلثنيا   وال

 .سيما يف املراكز احلضرية وكربيات البلدات د، واليع أحناء البل يف مجنتشرلتجارة ماالشتغال با

كل ل، ألن    ما اًنوع متقاربة" أسر"ويصعب حصر انتماء هذه اإلثنيات يف جمموعات          -١٥
 ضمن جمموعة أوسـع     ىخرأ إىل    إثنيات ضمبيد أن بعض املعايري تتيح      . هباختتص  هوية  إثنية  

 طـرق تقاليد، والتنظيم االجتماعي، و    وال عراف، واأل ةلغويإىل عائلة   نتماء  االنطاقاً، من قبيل    
أقرب إىل الواقع، وإن كان ذاتيـاً، فهـو         الذي يبدو   أما املعيار   . الوسط أو السكن  ب االرتقاء
 للجذور  قدرا من األمهية   اإلدراكويعطي هذا   .  من إثنية أخرى   قتراهباال كل إثنية    إدراكمدى  

فأقدم السكان جتذرا هم البوبو، والبوا، والكورمبـا، والغورونـسي،          . افيةالتارخيية أو اجلغر  
حيـث عـدد الـسكان      أما اجملموعات األهم من     . والبوغويل، والسنوفو، والتركا والغوين   

، ) يف املائـة   ٧(، واللويب   ) يف املائة  ١٠,٤(، والفوالين   ) يف املائة  ٤٨(جمموعات املوسي    فهي
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 ، والغورونسي ) يف املائة  ٥,٣(، والسنوفو   ) يف املائة  ٦,٧(ملاندي  ، وا ) يف املائة  ٦,٨(والبوبو  
ومتثـل بـاقي    ).  يف املائة  ٣,٣(، والطوارق   ) يف املائة  ٤,٨(، والغورمنتشي   ) يف املائة  ٥,١(

 . يف املائة من السكان٢,٦اإلثنيات 

مل تش أربع جمموعات دينية رئيسية،      بيد أنه يوجد هبا   . بوركينا فاسو دولة علمانية   و  -١٦
ـ  ) يف املائة  ١٩,٠( الكاثوليك   نياملسيحيو،  ) يف املائة  ٦٠,٥(  نياملسلم   مـذهب   ي، ومعتنق

يـضاف إىل هـذه     ).  يف املائـة   ٤,٢( الربوتستانت   ني، واملسيحي ) يف املائة  ١٥,٣(األرواح  
وأشـخاص ال يعتنقـون     ) يف املائـة   ٠,٦( ديانات أخرى    أتباُعاجملموعات الدينية الرئيسية    

 ).يف املائة ٠,٤(ديانة  أي

 اخلصائص االقتصادية  -٣ 

خيـار اقتـصاد     ١٩٩١يونيه  / حزيران ١١ دستور   إقرارمنذ  بوركينا فاسو   آثرت    -١٧
د، بدعم مـن    ل الب أدخلوحتقيقاً هلذه الغاية،    .  مبادئ املشاريع احلرة    على الذي يقوم السوق  

تعزيـز  الكفيلة ب ظروف  الاملؤسسات املالية الدولية، إصالحات اقتصادية وهيكلية ابتغاء هتيئة         
 .السكانمنو  بكثري يتجاوزاملبادرات اخلاصة وحتقيق منو مستدام 

) الزراعة وتربيـة املاشـية  ( اقتصاد بوركينا فاسو أساساً على القطاع األول        عتمديو  -١٨
وقد . لتصديرا  يف املائة من إيرادات    ٥٧  يف املائة من السكان النشطني وميثل      ٨٥شغل  الذي يُ 
 منـو  حفـز  يف ةً قويمسامهةًلقطن وتنمية نظام الري الصغري احلجم يف البلدات  قطاع ا  ساهم

 يف املائة من القيمة الوطنية املضافة بـني      ٣٩,٤ومثل هذا القطاع يف املتوسط      . القطاع األول 
وميثل مصدراً  . نام أحد األركان الرئيسية القتصاد    وغدا قطاع املناج  . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠عامي  

 ازدهاراً حقيقياً إثـر     ٢٠٠٣ هذا القطاع منذ عام      ازدهرو. عملة الصعبة لجلب ا هاماً للنمو و  
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل،       ٨هم بزهاء   اويس.  حيز النفاذ   اجلديد دخول قانون املناجم  

ويشري استقصاء  .  يف املائة منها   ٦٢  حالياً ويعد املصدر األول إليرادات التصدير، حيث ميثل      
مهان ا إىل أن الزراعة وتربية املاشية يـس       ٢٠٠٣ لألسر الذي أجري يف عام       األحوال املعيشية 

 يف املائـة  ٢٤,٣ يف املائة لتربية املاشية و٢٠,٤ يف املائة من دخل هذه األسر، بواقع  ٤٤,٧  ب
أما القطـاع   .  يف املائة  ١٧,٧هم القطاع الثاين يف الناتج احمللي اإلمجايل بزهاء         اويس. للزراعة

 . يف املائة٤٢,٩م يف الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار هاالثالث فيس

 إىل ٢٠٠٣يشري استقصاء األحوال املعيـشية لألسـر الـذي أجـري يف عـام               و  -١٩
مـن   فرنكاً ٨٢ ٦٧٢ ويعيشون بأقل من     الفقر يغلب عليهم املائة من السكان     يف ٤٦,٤ أن

م للسكان والسكىن الذي أجري     لتعداد العا ل وفقاًو. )فرنك (ةفرنكات اجلماعة املالية األفريقي   
ويصل خط الفقر املـدقع     . املائة من السكان حتت خط الفقر      يف ٤٣عيش، ي ٢٠٠٦يف عام   

 يف املائة من السكان رمبا يعيشون حتت هذا اخلـط           ٢٧,٨وبالتايل فإن    فرنكاً ٣١ ٧٤٩ إىل
 .احلرج، مما يستوجب اختاذ تدابري عاجلة
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 ١٩٩١ مارس/ أبرم البلد منذ آذارالية واهليكلية،ومن أجل التغلب على الصعوبات امل   -٢٠
جتمـاعي  اال بعدال" من   واستفاد. ؤسسات برينت وودز  مع م  اهليكلي برنامج التكيف اتفاقات  

 ".اهليكلي ربنامج التكيفل

 يف املائـة مـن   ٢٣٧  ب ١٩٩٦ املقدر يف عـام    بوركينا فاسو  ديونواعتباراً حلجم     -٢١
 ضـمن   هذا البلددرجأُفقد  غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج،  إيرادات صادرات السلع واخلدمات   

 ".املثقلة بالديون الفقرية بالبلدان املتعلقة املبادرة"جمموعة البلدان املؤهلة لالستفادة من 

 ٢٠/٢٠ ترشيحها ملبـادرة     ١٩٩٦ يف عام    وفضالً عن ذلك، قدمت بوركينا فاسو       -٢٢
 .ة ملكافحة الفقراملعتمدة مبثابة تدبري من التدابري امللموس

 دون انقطـاع  ب التكيفتطبيق برنامج    علىعشر سنوات   ما ينيف عن    وبعد مضي     -٢٣
 يف املائة يف السنة بالقيم      ٣,٢، منا االقتصاد الوطين بوترية متوسطة قدرها        )٢٠٠٢-١٩٩١(

 .يف السنةيف املائة  ٢,٤  ب ة دميغرافيطفرةاحلقيقية، مقابل 

) ١٩٩٣-١٩٩٢( التقومي    يف بداية فترة   ُيطاَوع هلا املراد  مل  ولوحظ أن أهداف النمو       -٢٤
، واألزمـات االجتماعيـة     من جهة   الطبيعية تقلبات وال ناحمل، نظراً إىل    )٢٠٠٢ (تهوعند هناي 

وهكذا، وصل متوسط النمو االقتصادي     . جهة أخرى  من املنطقة دون اإلقليمية  يف  والسياسية  
 آثـار   فضلوب. ة يف السنة بالقيم احلقيقية    ائ يف امل  ٣,٢ إىل   ١٩٩٤-١٩٩٠على مدى الفترة    

 بـوترية منـو     ١٩٩٩-١٩٩٥خفض قيمة العملة والظروف املناخية املواتية، اتسمت الفترة         
وإمجـاالً، فقـد شـهدت      .  يف املائة يف السنة    ٥,٥  إىل أكثر استقراراً، وصلت يف املتوسط    

 إليها االقتصاد البوركينايب ومل تكن املستويات اليت وصل.  منواً متذبذباً  ٢٠٠٠-١٩٩٠ الفترة
هيأت األسـاس   بيد أن جهود التقومي اهليكلي واإلصالحات االقتصادية        . كافية لدحر الفقر  

 .منو سريعتحقيق ل

 ٢٠٠٤-٢٠٠١وصل معدل منو الناتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي يف الفتـرة              و  -٢٥
. ن ملموس يف رفاه الـسكان ومل يكن هذا األداء كافياً لتحقيق حتس. املائة يف السنة   يف ٦ إىل

 االقتصاد الكلي وحتليـل     اةحماكبنموذج  باالستعانة   (حماكاة االقتصاد الكلي   عملياتوتشري  
التنافسية القدرة  الل اكتساب   إىل اآلثار اإلجيابية اليت راكمها النمو االقتصادي، من خ        ) الفقر

 .٢٠٠٤ة يف عام  يف املائ٤٦ إىل ٢٠٠٣املائة عام   يف٤٦,٤ من  معدهلااليت انتقل

واجهه، أعدت احلكومة سياسـة     يتصادي الذي   د من املأزق االق    البل إنقاذومن أجل     -٢٦
اقتصادية تقوم على إطار استراتيجي ملكافحة الفقر واستراتيجية وطنية لتسريع بلوغ األهداف            

تها ملكافحة سة برم، وهي مكّر"البلدان املثقلة بالديون "هم موارد مبادرة    اوتس. ة لأللفية اإلمنائي
الفقر، يف بلوغ أهداف اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر يف القطاعات االجتماعيـة ذات             

مشجعة على صـعيد  جدَّ  نتائج   حتقيقن تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجي من       وقد مكّ . األولوية
 ُمرضية على العموم، وكـان مـن        ٢٠٠٦وجاءت النتائج احملققة يف عام      . النمو االقتصادي 

 . نقاط٣,٦  بارها أن قلصت من انتشار الفقر ثآ
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لنمو  ا تسريعستراتيجية  ا النتائج اإلمنائية املنشودة، اعتمدت احلكومة       من أجل بلوغ  و  -٢٧
 . حملّ اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقرتحلاليت والتنمية املستدامة 

ائة واسـتتبع    يف امل  ٦,٤وعلى مستوى االقتصاد الكلي، وصل النمو االقتصادي إىل           -٢٨
 يف املائة يف    ٤٦,٣، مقابل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٢,٨ إىل انتشار الفقر معدل  اخنفاضاً يف   

 ١٠,٦ إىل ٢٠٠٨التضخم اخنفاضاً مستمراً، حيث وصل يف عام معدل ويشهد . ٢٠٠٣عام 
 خمصصات امليزانيـة    ٢٠٠٦وازدادت يف عام    . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦,٤يف املائة مقابل    

سيما التعلـيم األساسـي،    ، ال٢٠٠٥عامة املرصودة للقطاعات ذات األولوية مقارنة بعام       ال
 يف املائة،   ١٢,٣ يف املائة، و   ١٥,٠٣  امليزانية منصص هلا   ُخف،  والصحة، والعمل االجتماعي  

 .يف املائة على التوايل ١١,٠٣و

ـ    وعلى صعيد النهوض بالقطاع اخلاص، قُلِّ       -٢٩  لتجاريـة شركات ا صت آجال إنشاء ال
ت اكتـسب ف يف املائـة،     ٤٠ا يزيد عن    ية مب تكاليف اإلجراءات الشكل  ُخفضت   أيام و  ٧ إىل

 "تجاريـة ال سهولة القيام باألعمـال    "مؤشر مرتبة على سلم     ٢٣و  مراتب ٨بوركينا فاسو   
ربنامج ب العمل ١٩٩٨منذ عام   بدأ  ،  وأخرياً. على التوايل " تجاريةال الشركاتإنشاء  "مؤشر  و
 بتفويت أسهم الشركات الرئيـسية    ٢٠٠٦ يف عام     تنفيذه تواصلات الدولة    شرك صخصةخل

 يف املائة من أسهمه إىل شركة اتـصاالت         ٥١مثل املكتب الوطين لالتصاالت، الذي بيعت       
لـة البوركينابيـة    اإلدارية لبعض الشركات غري املرحبة مثل الوكاالتصفيةاملغرب، إىل جانب  

 . واملركز الوطين ملعاجلة املعلومات،ية لصناعة السينما، والشركة الوطنللمعادن النفيسة

ـ      الزراعة  قطاع  وشهدت املؤشرات الرئيسية ل     -٣٠ جل الفرعي تطوراً إجيابياً، حيـث ُس
يف املائة مـن     ٤٣ زهاء    يليب اًفائضأي ما ميثل     يف املائة يف إنتاج احلبوب،       ٥,٧ارتفاع بنسبة   
على مستوى تربيـة املاشـية مـا تـزال          ني  معدالت التغطية بالتحص   بيد أن . االحتياجات

 يف املائة   ٢٩و االلتهاب الرئوي البقري املعدي   ما خيص التحصني ضد      في يف املائة  ٢٧ :ضعيفة
 .مرض نيوكاسلالتحصني ضد ما خيص في

وعلى صعيد القطاعات االجتماعية، أعدت احلكومة إطاراً لإلنفاق املتوسط األجل            -٣١
 املخصصات القطاعية علـى حنـو أدق مـع    بغية مواءمة )٢٠٠٨-٢٠٠٦ ( جمال التعليم  يف

احتياجات اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر، والبدء يف أشغال تنجيز املرحلة الثانيـة مـن              
 .اخلطة العشرية لتطوير التعليم األساسي

 ،فريقيـا أببلـدان    أو   اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    بلدان منطقة   بومقارنة    -٣٢
 يف بوركينا فاسو منواً أسرع بكـثري مـن           احلقيقي  الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل     نصيب منا

منو الناتج احمللي اإلمجـايل      ويبني اجلدول التايل تطور   .  هذه البلدان  جمموعيت يفالنمو  متوسط  
 . األخرية اخلمسالناتج احمللي اإلمجايل على مدى السنواتنصيب الفرد من وتطور 



HRI/CORE/BFA/2012 

GE.12-48218 10 

  ٣اجلدول 
 ٢٠٠٥ ي عام بنيالناتج احمللي اإلمجايل    نصيب الفرد من    و الناتج احمللي اإلمجايل     وتطور من 

 ٢٠١٠و

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
منو الناتج احمللي اإلمجايل 

 )بالنسبة املئوية(
٧,٩ ٣,٢ ٥,٢ ٥,٠ ٥,٥ ٧,١ 

لناتج احمللينصيب الفرد من ا
 )فرنكاتالبآالف (اإلمجايل 

٢٠٧,٩ ١٩٨,٧ ١٩٨,٥ ١٩٤,٦ ١٩٥,٠ ١٨٩,٩ 

 .والدميوغرافيا لإلحصاء املعهد الوطين: املصدر

  معلومات إضافية بشأن العمل والصحة والتعليم ووسائط اإلعالم  -٤ 

   العملعنمعلومات   )أ(  
ـ  بلغ جمموع العاملني باإلدارة العم     ٢٠١٠يف عام     -٣٣  ١٠٧ ٧٢٦ة البوركينابيـة    ومي

  . موظفاً متعاقد معه٥٠ ٥٥٦و موظفاً دائماً ٥٧ ١٧٠ منهم ،موظفاً
املائـة    يف ٢,٧ نسبة   ٢٠٠٥ حيث بلغ يف عام      ،مطرداشهد معدل البطالة تطوراً     و  -٣٤

يف إىل االرتفاع املتواصـل   باخلصوص ذلكوُيعزى .  يف املائة٣,٣إىل  ٢٠٠٧يف عام   وانتقل  
  .التعليم والتدريبخدمات د احلاصلني على الدبلومات بفعل حتسن اعدأ

   الصحةعنمات معلو  )ب( 
صبو وت. ٢٠١٠ كيلومتراً يف عام     ٧,٣بلغ متوسط نطاق الوصول إىل وحدة صحية          -٣٥

  . كيلومترات٥إىل  يف هناية املطافتقليص هذه املسافة إىل الدولة 
  :ذكر ما يلي ميكن ،٢٠١٠عام ومن املؤشرات اخلاصة ب  -٣٦

   يف املائة؛٨٥,٣: معدل الفحوصات الطبية السابقة للوالدة •
   يف املائة؛٧٦: دل عمليات الوالدة املستعان فيها بالغريمع •
   يف املائة؛٢٨,٣: معدل انتشار وسائل منع احلمل •
  . يف املائة٤٦: معدل الفحوصات الطبية ما بعد الوالدة •
 مولـدات املـضادات     ختلفميكن أن ُيالَحظ أيضاً أن معدل التغطية باللقاحات مل        و  -٣٧
قاحات لجمموعة ال خبصوص   يف املائة    ١٠٨,٢ و ضد السل  لقاحخبصوص ال املائة    يف ١٠٤ بلغ

للخنـاق   اللقاحات املـضادة  تركيبة مكونة من    وهي   (DTC-HepB+Hib    ب املعروفة اختصاراً 
 اليت تتسبب   -" باء"والرتلة الرتفية نوع    " باء"والسعال الديكي والتهاب الكبد نوع      والكزاز  
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 يف املائـة    ٩٩، و الـصفراء  احلمى ضد قاحخبصوص الل  يف املائة    ٩٩و،  )يف التهاب السحايا  
من جرعتني   لنساء احلوامل ا يف املائة من     ٩٢استفادت  يف حني   خبصوص اللقاح ضد احلصبة،     

  . على األقل من اللقاح املضاد للكزاز
 ٢٠١٠فيما يتعلق باملوارد البشرية يف جمال الصحة، بلغ جمموع العاملني يف عـام              و  -٣٨
  .موظفاً) ١٩ ٩٣٥( وتسعمائة ومخسة وثالثني لفاًتسعة عشر أكافة الفئات  يف
  :رئيسيةالملؤشرات عن ا حملة موجزةاجلدول التايل  ويقدم  -٣٩

  ٤اجلدول 
  مؤشرات بشأن الصحة 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ املؤشرات

 ٥٦,٧ ٥٦,٧ ٥٦,٧ ٥٦,٧ ٥٦,٧ ٥٣,٨ )بالسنوات(العمر املتوقع عند الوالدة 

 ٦,٢ ٦,٢ ٦,٢ ٦,٢ ٦,٢ ٦,٨  عدد األطفال لكل امرأةمعدل /معدل اخلصوبة

 ٢٨,٣ ٢٦,٦ ٢٧,٩ ٢٤,٨ ٢٣,٦ ٢١,٠ )بالنسبة املئوية( معدل انتشار وسائل منع احلمل

 ٩٤ ٩٤ ٩٤ ٩٤ ٩٤ ٨١ )بالنسبة املئوية(معدل وفيات الرضع 

 ٣٠٧,٣ ٣٠٧,٣ ٣٠٧,٣ ٣٠٧,٣ ٣٠٧,٣ ٤٨٤ )لكل مائة ألف (نفاسيةوفيات المعدل ال

 ٢٥,٧ ٢١,٤/٩,٤ ١٠,٦ ٣١,١ غري متوفر ٤٦,١ )بالنسبة املئوية(لوزن نقص ا

 ةاإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشري     معدل  
 )املائة يف(

١,٦ ١,٦ ١,٦ ٢ ٢ ٢,٣ 

  .٢٠١٠-٢٠٠٩لعامي وزارة الصحة لاحلولية اإلحصائية  : املصدر

  :ُتعزى وفيات األمهات أساساً إىل األسباب التالية  -٤٠
   يف املائة؛٢٦,٦ :زيف الن •
   يف املائة؛١٨,٦ :الوالدةالتهابات ما بعد  •
  يف املائة؛٣,٣ :املشيمةحتباس ا •

   يف املائة؛٨,٩ :اإلجهاضتعقيدات  •
   يف املائة؛٣,٣ :متزق الرحم •
  . يف املائة٤,٤: تسمم احلمل •

 ياالسحااملالريا احلادة وااللتهاب الرئوي والتهاب       ثلمت ، عموماً اةوفيما يتعلق بالوف    -٤١
  .الوحدات الصحية اليت ُسجلت يفاالت الوفاة ة الرئيسية حلاألسباب الثالث

 ٢٠٠٥ املسجلة بني عـامي      اةلوفاالت ا حلالسبعة الرئيسية   وترد يف اجلدول التايل األسباب      
  .٢٠١٠و
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  ٥اجلدول 
ـ االت ال تطور األسباب الرئيسية حل    يف الوحـدات الـصحية يف املقاطعـات بـني          اة  وف

  )بالنسبة املئوية (٢٠١٠ و٢٠٠٥ عامي
  السنة  الوفاةسبب

 ٥٤,٦ ٥٠,٦٧ ٤٨,٣ ٥٢,٦ ٤٥,٨ ٤٦,٣ حاالت املالريا احلادة

 ٦,٨ ٥,٤٦ ٧,٦ ٧,٢ ١٣,٣ ٧,٤ السحاياالتهاب 

 ٣,٦ ٤,١ ٨,٤ ١٣,٢ ٦,٥ ٨,٠ االلتهاب الرئوي

 بدون سهالاإلحاالت 
 خروج دم

١,٠ ١,٣٧ ١٠,١ ٢,٧ ٢,٠ ١,٧ 

 ال يوجد ٠,٠٥ ٠,٥٧ ال يوجد ال يوجد ٠,٤ ارحالز

 ٦,٦ ٧,١٧ ٧,٧ ٤,٣ ٧,٨ ٨,٧ فقر الدم

 ١,٨ ١,٨٨ ١,٩ ٢,٦ ٢,٥ ٢,٥ لدغ الثعابني

 ٧٤,٤ ٧٠,٧ ٨٤,٥٧ ٨٢,٧ ٧٧,٩ ٧٥,٠ اجملموع

  .٢٠١٠لعام وزارة الصحة ل احلولية اإلحصائية  :املصدر

   وسائط اإلعالمعنمعلومات   )ج( 
 يـون تلفز لل واحـدة  البلد حمطة     يف يت أُحص ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف    -٤٢
. )٤٢ (إذاعـة عموميـة   اثنتان وأربعون    و )٣٠ ( إلعادة اإلرسال  ةحمط وثالثون )١(وطين  ال
 وقعـت   ية إعالم حمطة ١٤٥ فقد بلغ عددها   ،البصرية اخلاصة ووسائط اإلعالم السمعية     أما

ت التجاريـة   وتتوزع هذه الوسائط ما بني اإلذاعـا      . اتفاقية مع اجمللس األعلى لالتصاالت    
، واإلذاعـات   )٤٧ (موعات احمللية واجمل اتمعيجلاإذاعات  ، و )٤٠(، واإلذاعات الدينية    )٣٨(

ويف قطـاع   ). ٥١( جبميع فئاهتـا     التلفزيون، وحمطات   )١١ (البلدية، واإلذاعات   )٩(الدولية  
اللغـات الوطنيـة   ب منشوران ي، منها زهاء عشرمنشورا ٦٩الصحافة املكتوبة، يوجد أكثر من  

جملـة   ١٦ جملة شـهرية و    ٢٢ و أسبوعيةجملة   ١١ويومية   جرائد   ٥ منشوراً متخصصاً و   ١٤و
  الـصحافة يف   ويـنظم قطـاعَ   .  تصدر مرتني كل ثالثة أشـهر       وجملة واحدة  ،نصف شهرية 

قطاع ال وتنظيم   اإلعالم أخالقيات   الذّود عن  األعلى لالتصاالت املكلف ب    ُسفاسو اجملل  بوركينا
  .ة املكتوبة البصري والصحافيالسمع

   التعليمعنمعلومات   )د( 
اءة والكتابة ماضٍ   تشهد مؤشرات التعليم حتسناً ملحوظاً، ذلك أن معدل اإلملام بالقر           -٤٣

املائـة    يف ٢٨,٣انتقل إىل   مث  ،  ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٢١,٨    بدر هذا املعدل    قُو. يف التطور 
   .فترة اخلمس سنوات نقاط على مدى ٦,٥  ب، أي ما ميثل زيادة ٢٠٠٧عام  يف
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 ٥٧,٧انتقل من    املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس االبتدائية تطوراً إجيابياً، إذ       شهد  و  -٤٤
تنفيـذ  وُيعزى هذا التطـور إىل  . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٧٤,٨ إىل ٢٠٠٥يف املائة يف عام    

 مؤشرات التعليم اجلدول التايلترد يف و. من أجل تنمية قطاع التعليم    طموحة  سياسة  احلكومة  
  .٢٠١٠-٢٠٠٩ و٢٠٠٥-٢٠٠٤ بني العامني الدراسينياألساسي 
  ٦اجلدول 

  ٢٠١٠-٢٠٠٩ و٢٠٠٥-٢٠٠٤ بني العامني الدراسينيمؤشرات بشأن التعليم األساسي 

 املؤشرات
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧-
٢٠٠٨ 

٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩-
٢٠١٠ 

 ساسـي املعدل اإلمجايل للقبول يف التعلـيم األ      
 )بالنسبة املئوية(

٨٥,٨ ٧٨,٠ ٨٦,٩ ٨٠,٧ ٧٣,٢ ٧٢,٧ 

 ٧٤,٨ ٧٢,٨ ٧١,٨ ٦٧,٠ ٦١,٤ ٥٧,٧ )بالنسبة املئوية (املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس

 ٧,٢ ٥,٥ ٥,٨ ٤,٦ ٦,٢ ٥,٣ )بالنسبة املئوية (معدل التسرب

 ٥٤,٢ ٥٤,٧ ٥٥,٣ ٥٤,٠ ٥٢,٠ ٥٢,٢ أستاذلكل / التالميذعدد

 ٤٥,٩ ٤١,٧ ٣٨,٩ ٣٥,٤ ٣٣,٣ ٣٢,٢ )بالنسبة املئوية(  الدراسةمعدل إمتام

  .٢٠٠٩املعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا، احلولية اإلحصائية لعام  : املصدر

  : التدابري التالية٢٠٠٨ و٢٠٠٦فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، باشرت احلكومة بني عامي   -٤٥
 قاعـات مـن  قاعة إضـافية     ٢٢ و ثانوي ما قبل ال   للتعليم العام  مؤسسة ٢٠تشييد   •

  الدراسة يف األقاليم اليت يضعف فيها معدل االلتحاق باملدارس؛
  ؛ما قبل الثانوي لتعليم العام لةمجاعي مؤسسة ٣٠تشييد  •
   مؤسسة عمومية جديدة؛٤٥افتتاح  •
  إىل ثانويات؛ ما قبل الثانويللتعليم العام مؤسسات  ٩حتويل  •
   للتعليم املهين؛نيإىل ثانويت ما قبل الثانوي  للتعليم التقينمؤسستنيحتويل  •
   ثانويات مهنية؛٤انطالق أشغال تشييد  •
  . الدراسة يف املؤسسات الدراسية القائمة أصالًمن قاعاتإضافية قاعة  ١١٥تشييد  •
حتسن يف مؤشرات التعليم الثـانوي  أتاحت هذه اجلهود اليت بذلتها احلكومة حتقيق   و  -٤٦
  :يليترد فيما  اليت
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  ٧اجلدول 
  ٢٠١٠ و٢٠٠٤التعليم الثانوي بني عامي  بشأنمؤشرات 

 املؤشرات
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٢٠٠٧-
٢٠٠٨ 

٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

٢٠٠٩-
٢٠١٠ 

املعدل اإلمجايل للقبول يف السنة األوىل      
 )بالنسبة املئوية (بعد املرحلة االبتدائية

٣١,٤٠ ٢٥,١٠ ٢٦,٧٠ ٢٢,٢٠ ٢١,٠ ٢١,٥ 

  لاللتحـاق باملـدارس    املعدل اإلمجايل 
 )بالنسبة املئوية(

٢٢,٢٠ ٢٠,١٠ ١٩,٥٠ ١٦,٨٠ ١٥,٧٠ ١٥,٠٠ 

 يف مرحلة مـا بعـد       األساتذةأعداد  
التعليم العام  (االبتدائي واملرحلة الثانوية    

 )والتقين

٨ ٣٠٩ ٧ ٢٧١ ٦ ٦٩٢ ٥ ٩٠٦ ٥ ٢٤٣ ٤ ٦٢٩ 

أعداد التالميذ يف مرحلـة مـا بعـد         
 االبتدائي واملرحلة الثانوية

٥٣٧ ٣٨٩ ٤٦٧ ٦٥٨ ٤٢٣ ٥٢٠ ٣٥٢ ٣٧٦ ٣١٩ ٧٤٩ ٢٩٥ ٤١٢ 

  .٢٠٠٩املعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا، احلولية اإلحصائية لعام : املصدر

 بتنامي عدد الطلبة يف املؤسـسات       خصوصاًصعوبات ترتبط     التعليم العايل  تواجهو  -٤٧
 وضـعف  ،هيئات التدريس يف العاملنيية وأعداد  وعدم كفاية البىن األساسية اجلامع     ،اجلامعية

حتقيق بيد أن اجلهود اليت بذلتها الدولة أتاحت .  املوارد املالية واملاديةقلة و،متركز اجلامعات ال
 ٢٦ ٧١٦ مـن    كومية انتقل عدد الطلبة يف اجلامعات احل      فقد. هذا القطاع يف  كبري   ازدهار
. ٢٠٠٩/٢٠١٠عام اجلامعي   يف ال  طالباً ٤١ ٤٩٨ إىل   ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف العام اجلامعي     طالباً
واغـادوغو   قدرات االسـتيعاب يف جامعـة        يف زيادة  التدابري املتخذة يف هذا القطاع       تتجلىو

وتواصل الدولة بذل جهودها من أجل      . ٢ديوالسو وكودوغو وأواغا     - وافتتاح جامعات ديبو  
  : ما يلي٢٠٠٩ويف إطار هذه اجلهود، لوحظ يف عام . حتسني ظروف عيش وعمل الطلبة

  ؛١ ٠٠٠  إىل٢٠٠٣ يف عام ٥٠٠ من ت إذ انتقل، املنح الدراسيةصتضاعف حص •
   املنحة الدراسية؛قيمة يف املائة من ٨زيادة مبقدار  •
  زيادة عدد املساعدات املمنوحة ومعدهلا؛ •
  زيادة عدد القروض املمنوحة للطلبة غري املستفيدين من املنحة الدراسية؛ •
  السنة األوىل؛ من طلبة  طالب١ ٠٠٠ عن شمل ما يزيدي املعونة ل نطاقتوسيع •
 باملوازاة مـع   مقعداً   ٣ ٠٦٤زيادة قدرات االستيعاب يف املدن اجلامعية لتصل إىل          •

  افتتاح مدن جامعية جديدة؛
انتقل عـدد الوجبـات املقدمـة       : زيادة عدد الوجبات املقدمة يف املطاعم اجلامعية       •

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ني اجلـامعيني  عـام الاملطاعم اجلامعية بـني      يف
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 املتعددة التخصـصات  امعة  اجليف  وجبة   ١ ٣١١ ٥٣٠إىل  وجبة   ٨٦٥ ٠٠٠ من
.  جامعـة كودوغـو     يف جبة و ١ ٢٠١ ٣٦٤إىل  وجبة   ٢٧٥ ٤١٠بوبو؛ ومن    يف

 وجبة يف ٣ ٩٣٢ ٥٣٣، قُدِّم ما جمموعه ٢٠١٠-٢٠٠٩وفيما خيص العام اجلامعي     
  .واغادوغوجامعة 

 يف شـىت    األساتذةد  اعدأ الدولة من    زادت،   أيضاً عليم العايل يف إطار حتسني جودة الت    و  -٤٨
يف العام   أستاذاً ٤٤٥من   األساتذةوهكذا فيما خيص جامعة واغادوغو، انتقل عدد        . اجلامعات
 ٥٣٩، مث إىل    ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف العـام اجلـامعي       اًأستاذ ٥٢٠ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجلامعي  
، ٢٠١١-٢٠١٠يف العام اجلامعي     اًأستاذ ٦١٨، وإىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف العام اجلامعي     اًأستاذ

امعة باجل يتعلق   وفيما. ٢٠٠٨منذ عام    التدريس هبا    انطلق اليت   ٢جامعة أواغا   ن فيهم أساتذة    مب
 ١٢٩ يف هيئة التدريس مـن       ساتذةديوالسو، انتقل عدد األ    - يف بوبو  املتعددة التخصصات 

 ٢٠١١-٢٠١٠ العام اجلامعي    يف اأستاذ ١٦٢ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف العام اجلامعي     أستاذاً
 األسـاتذة  ظل تطور عدد     ،وخالفاً لذلك ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف العام اجلامعي     أستاذاً ٢٥٠(

يف العـام   أسـتاذ    ٢٠٠؛ إذ انتقـل مـن       غري مستقر يف هيئة التدريس يف جامعة كودوغو       
 مث تراجـع  ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف العـام اجلـامعي      أستاذاً ٢٢٠ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ اجلامعي

 يف العـام    اًأسـتاذ  ٢٦٦ إىل   ارتفـع  مث   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف العام اجلامعي     استاذأ ١٨٥ إىل
  ).ساتذةاألوُيعزى هذا التراجع إىل مغادرة بعض (، ٢٠١١-٢٠١٠ اجلامعي

   للدولةقانويناهليكل الدستوري والسياسي وال  -باء  

  تنظيم التراب الوطين  -١  
  .يميةينقسم التراب الوطين إىل دوائر إدارية ومجاعات إقل  -٤٩
). ٣٥٠ (قاطعـات وامل،  )٤٥ (، واحملافظات )١٣( اإلدارية املناطق    الدوائرتشمل  و  -٥٠

ويوجد على رأس املنطقة حاكم املنطقة، ويرأس احملافظة مفوض سامٍ، أما املقاطعة فيـديرها              
  .رئيس البلدية

 تـوىل إدارةَ  تو. بلديـة ) ٣٥١(إقليمـاً و  ) ١٣(مـن   تتألف اجلماعات اإلقليمية    و  -٥١
رأسـها  يبلدية منتخبة أيضاً    جمالس   البلديات فتتوىل إدارهتا     أما.  إقليمية منتخبة  جمالُس قاليماأل

  .عمدة البلدية
  .دوائر إدارية ومجاعات إقليمية ذاته األقاليم هي يف الوقتو  -٥٢
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   للدولةانوينالشكل الق  -٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلريطة اإلدارية لبوركينا فاسو: الشكل    

دولة دميقراطية ووحدوية وعلمانية تتخذ شـكل       دستور يف بوركينا فاسو     يؤسس ال   -٥٣
وينص الدستور على حقوق الفرد األساسية، وُيرسي مؤسسات مجهورية         . مهوريةاجلدولة  ال

  . والالمركزية، القانونيادة وس، والتعددية السياسية،على أساس مبادئ الفصل بني السلطات
ـ نيو/ حزيران١١   لرابعة  جلمهورية ال  دستور ا  بشَّروقد    -٥٤ نظـام  ال بإرسـاء  ١٩٩١ هي
  . يف بوركينا فاسو القائم حالياًدستوريال

  نظام الدولة ومؤسساهتا  -٣  
 ويقوم النظام السياسي على مبدأ الفصل       . رئاسي  شبهَ اً سياسي اًنظام الدستور   رسيُي  -٥٥

  .ون بني احلكومة والربملاناتعنوعا من ال مما يتيح ،املرن بني السلطات
 االسـتقالل   ضامن، هو   رئيس مجهورية بوركينا فاسو   رئيس الدولة الذي يسمى     و  -٥٦

 األعلـى   القائـد حبكم ذلك فهو    و. تهااستمراريو الوطين، وسالمة األراضي، ودوام الدولة    
حيـدد  و. الوحدة الوطنية رمز   ويسهر على احترام الدستور وجيسد       .للقوات املسلحة الوطنية  

 أس اجمللـس األعلـى للقـضاء   يرو. راء الدولة ويرأس جملس الوز لسياسةالكربىالتوجهات  
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االقتراع العام املباشر لوالية مدهتا مخس      ب وُينتخب.  حامي استقاللية السلطة القضائية    بوصفه
  .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ـ  يوه.  احلكومة رئيُس اجلهاز التنفيذي    متثل اليت   احلكومةَرأس  يو  -٥٧  بقيـادة   ة ُمكلَّف
ورئيس احلكومة مسؤول أمام . رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الدولة  ها  ويسيِّر.  األمة سةسيا

  .الربملان الذي يراقب أعماله
نائبـاً  ) ١١١(وهي تضم   . الوطنيةاجلمعية   من غرفة واحدة تسمى      الربملانيتألف  و  -٥٨

 بالتصويت مباشرة اتانتخاب يف مجيع الناخبني  بني املساواة قدم وعلىاالقتراع العام   بمنتخبني  
 ُيعَهد للجمعية العامة باملهـام  ، الدستورية لألحكامووفقاً  . سنوات مخس مدهتا   لوالية السري

  .، ومراقبة عمل احلكومةةبي الضرإقرارو، القواننياألساسية املتمثلة يف التصويت على 
 ٣١عـددهم حبلـول     ، وقد وصل    السلطة القضائية ويتوىل القضاة اإلشراف على       -٥٩
ـ هذه الـسلطة    و .إىل أربعمائة وستة قضاة    ٢٠١٠ديسمرب  /انون األول ك  احملـاكم   هامتارس

 وهي  . مهمة السهر على احترام القانون     ، وتناط هبا   الوطين تراب يف عموم ال   واهليئات القضائية 
 ارس هـذه الـسلطةَ   متو. حلريات الفردية واجلماعية  ا من الدستور حامية     ١٢٥ضى املادة   مبقت

النظـام  عـن    املـسؤولة حمكمة النقض، وهي اهليئة العليا      : هيعليا   هيئات   القضائية ثالثُ 
النظام اإلداري؛ وحمكمة احلسابات،    عن   املسؤولةالقضائي؛ وجملس الدولة، وهو اهليئة العليا       

  .هتا الفرعيةائهيلدولة وتدبري حسابات اُيعَهد إليها مبراقبة و
 حيكمهـا هيئـة   يف إطـار    لقضائية   على هذه اهليئات ا    ناملشرفو القضاة   نضوييو  -٦٠

النظـام   واملتعلـق ب   ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ املؤرخ   AN/2001-036رقم   القانون
  .لقضاءل األساسي

 اليت تساهم يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها،        عهودةوإىل جانب هذه املؤسسات امل      -٦١
هنـا  يشار  وميكن أن   . طيةمؤسسات جديدة ملواكبة الدميقرا   يف ظل اجلمهورية الرابعة     برزت  

  :حتديداً إىل
  ؛اجمللس االقتصادي واالجتماعي •
  وسيط مجهورية بوركينا فاسو؛ •
  ؛اجمللس األعلى لالتصاالت •
  اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات؛ •
  ؛جلنة املعلوماتية واحلريات •
  ؛اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان •
  اجمللس الدستوري؛ •
 .اهليئة العليا ملراقبة الدولة •
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   النظام السياسيعنمؤشرات   -٤  
 بلغ عدد األحزاب السياسية املعتـرف هبـا        النظام السياسي،    عن املؤشرات   حبسب  -٦٢

  . حزبا١٥٩ً ما جمموعه ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١حبلول 
وبلـغ معـدل االنتخابـات    .  بوركينا فاسو بانتظام انتخابات وطنية وحملية   وجتري  -٦٣

  . يف املائة١٠٠ هلا ةددد احمليعااملو املنظمة يف
ر عدد الـسكان    ويقدَّ.  يف بوركينا فاسو   قانوين للتصويت سن ال ال هو   ١٨    لوسن ا   -٦٤

وفقاً لنتائج التعـداد العـام للـسكان        أشخاص   ٦ ٥٢٠ ٧٠٩    بالذين بلغوا سن التصويت     
وخالل االنتخابات .  يف املائة من جمموع السكان    ٤٦,٥٢ما ميثل   ، أي   ٢٠٠٦والسكىن لعام   

 ائموالق بلغ عدد الناخبني املسجلني يف    ،  ٢٠٠٧أيار  / مايو ٦ليت ُنظِّمت يف    التشريعية األخرية ا  
وبلغ جمموع األصوات   . ٢ ٥٢٠ ٤٨٨وبلغ عدد املصوتني    .  ناخباً ٤ ٤٦٦ ٣٥٤االنتخابية  
  . صوتاً ملغى١٨٧ ٢٦٠ صوتاً مقابل ٢ ٣٣٣ ٢٢٨املعبَّر عنها 

اسياً إىل اجلمعيـة    حزباً سي ) ١٣ (ثالثة عشر  لو وص  عن هذه االنتخابات أسفرت  و  -٦٥
حزب املـؤمتر مـن   : التايل على النحو  املقاعد حبسب احلزب السياسي      جاء توزيع و. وطنيةال

التجمـع  / مقعداً؛ حزب التحالف من أجل الدميقراطية واالحتاد       ٧٣: أجل الدميقراطية والتقدم  
حزب االحتاد  مقاعد؛ ٥: جلمهوريةا مقعداً؛ حزب االحتاد من أجل    ١٤: فريقيقراطي األ الدمي

 مقاعد؛ حزب جتمع القوى الدميقراطيـة لبوركينـا         ٤: حزب سنكاريست /من أجل النهضة  
 احتـاد   مقعـدان؛ : احلزب االشتراكي /زب من أجل الدميقراطية والتقدم     مقاعد؛ احل  ٣: فاسو

 حـزب  ؛مقعدان:  من أجل الدميقراطية واالشتراكية    احلزبمقعدان؛  : أحزاب سنكاريست 
مقعـد  :  التجمع الشعيب للمـواطنني    حزب؛  مقعدان: التجمع من أجل تنمية بوركينا فاسو     

مقعد واحد؛ حزب االحتاد من أجل الدميقراطية والتقـدم         : واحد؛ حزب االستقالل األفريقي   
  .مقعد واحد:  الوطنيةالنهضةمقعد واحد؛ وحزب : االجتماعي

 يف  ١٥,٣١، أي ما ميثل     اً نائب ١١١ل   امرأة نائبة من أص    ١٧ة الوطنية   تضم اجلمعي و  -٦٦
البلديـة  اجملالس   يف التمثيلية الوطنية ويف   اجلنساين هذا االختالل    تداركومن أجل   .  منهم املائة
 املتعلق  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   AN/2009-010 مت التصويت على القانون رقم       ،ةاحمللي

ترشـيحات يف االنتخابـات     يف ال  يف املائة لكل من اجلنسني       ٣٠حصة ال تقل عن     بتحديد  
  .التشريعية والبلدية يف بوركينا فاسو

  النظام االنتخايب  -٥  
 AN/2001-014  رقـم  القـانون النظام االنتخايب يف بوركينا فاسو مبوجـب         منظَُّي  -٦٧

 مبا فيهـا     املعدلة له  نصوصال واملتعلق بالقانون االنتخايب وشىت      ٢٠٠١ هيولي/متوز ٣ املؤرخ
 ومبقتضى  .٢٠١٠يناير  / كانون الثاين    ٢٥    ب املؤرخ   AN/201-003رقم  لقانون  اها، أي   أحدث

 ،على العمليات االنتخابية املتعلقة باالستفتاء    يسري هذا النظام    ىل من هذا القانون،     املادة األو 
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 واملستشارين اإلقليمـيني    ، ونواب اجلمعية الوطنية   ،فاسو  رئيس مجهورية بوركينا   انتخابو
  .لدينيواملستشارين الب

 تسمى اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابـات،       هيئةُتنشأ مبوجب قانون االنتخابات     و  -٦٨
وُيعهد هلا بإعداد امللف االنتخايب وإدارته وحفظـه وتنظـيم االنتخابـات واالسـتفتاءات              

  .واإلشراف عليها
ئزاً وُيعلـن فـا  . جـولتني األصوات يف  أغلبية  اقتراع  ُتجرى االنتخابات الرئاسية ب   و  -٦٩

محلة أّما  . حيصل على األغلبية املطلقة من األصوات املعبَّر عنها يف اجلولة األوىل           املرشح الذي 
اجلولـة األوىل مـن     بـدء    يوماً قبل    ٢١ فُتفتح ملدة    انتخاب رئيس مجهورية بوكينا فاسو      

 موعـد   قبـل ثالثني يومـاً     ال يقل عن     االقتراع، وُيدَعى الناخبون مبوجب مرسوم يف أجل      
 إلغاء االنتخابـات،    عندويف حال تنظيم جولة ثانية، أو جولة جديدة من االقتراع           . قتراعاال

  .يصدر مرسوم االستدعاء يف أجل أقصاه مثانية أيام قبل موعد االقتراع
، االقتراع العـام  بالالئحة الوطنية أو اإلقليمية     ُتجَرى االنتخابات التشريعية باقتراع     و  -٧٠

. بالتمثيـل النـسيب  و، السري بالتصويت مباشرة انتخابات يف بنيمجيع الناخ بنيبالتساوي 
. "ألقـوى البقاء ل "قاعدة  ل تبعاًتمنح  السابقة ف األحكام  املقاعد غري املوزعة مبوجب تطبيق       أّما

وُينتخب النواب بواقـع مخـسة   . مقعداً) ١١١(  ب وطنيةوقد ُحدِّد عدد املقاعد يف اجلمعية ال     
  . القوائم اإلقليميةمن نائباً تسعنيطنية وستة و من القائمة الوعشر نائباً

مـن  نواب القائمة الوطنيـة، و    من نطاق الوالية الوطنية ل    تتألف الدائرة االنتخابية    و  -٧١
  .نواب القوائم اإلقليميةنطاق الوالية اإلقليمية ل

 ١٣ وفقاً للمادة  السياسية املنشأة قانونياً     كتلاألحزاب أو ال   ترشيحات   قبل سوى ُتال  و  -٧٢
  . موعد االقتراعمن سبعني يوماً قبل من الدستور

 اجلمعية الوطنية حبلـول     صالحياتوتنتهي  .  التشريعية مخس سنوات   الدورة وتدوم  
  .تاريخ التصديق على واليات نواب الدورة التشريعية اجلديدة

 نين اإلقليمي ياملستشاريشكل جمموع   و. كل بلدية عن  تشاران إقليميان   وُينتخب مس   -٧٣
 ني بـاالقتراع  يه اإلقليمـيَّ  وينتخب اجمللس البلدي مستشارَ   .  واحد اجمللس اإلقليمي   إقليم من

  .أعضاء اجمللس من أصوات السري باألغلبية املطلقة
جلماعات احلـضرية   انتخاب املستشارين البلديني يف ا    ب اخلاصةأما الدائرة االنتخابية      -٧٤

أو قطاع مـن    / يف كل بلدة و    ن اثنا ناشاروُينتخب مست . بلدةأو  / و اًقطاعوالقروية فتسمى   
 أو يـساوي    ماوُينتخب مستشار إضايف يف كل بلدة أو قطاع يتجاوز عدد سكاهن          . اجلماعة

ـ    حكماً صصخيو. نسمة )٥ ٠٠٠( عـدد سـكاهنا   يح  عشرون مستشاراً لكل مجاعة ال يت
 املقاعد  وتوزع. البلدات والقطاعات مستشاري  أعداد  جبمع   هذا العدد  الوصول إىل اإلمجايل  

  .اإلضافية بالتناسب مع عدد سكان البلدة والقطاع
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 احلـضرية   انتخاب املستشارين البلديني يف اجلماعـات     ب اخلاصةالدائرة االنتخابية   و  -٧٥
ب يف كل قطاع مـن الـدائرة ثالثـة          وُينتَخ. بلدةأو  / و اًقطاعالوضع اخلاص تسمى     ذات

بيـد أن   . نسمة) ١٥ ٠٠٠ (انهعدد سك وينتخب مستشار إضايف يف كل جزء       . مستشارين
  .مستشارين) ٦( ستة ال يتعدىالعدد اإلمجايل للمستشارين حبسب القطاع 

وُينتخب مستشار إضايف يف كل     . وُينتخب مستشاران اثنان يف كل بلدة من الدائرة         -٧٦
  .نسمة) ٥ ٠٠٠(بلدة من الدائرة يتجاوز عدد سكاهنا أو يساوي 

. اجمللـس البلـدي   الواحدة   احلضرية أو القروية     اجلماعة مستشارييشكل جمموع   و  -٧٧
ب املستشارون اجلمـاعيون    وُينتَخ. جملس الدائرة الواحدة  الدائرة   مستشاريويشكل جمموع   

 للمستشارين املنتهيـة واليتـهم أن       قوحي. سنواتباالقتراع العام املباشر لوالية تدوم مخس       
  .ُينتخبوا من جديد

  الذي ينظم إنشاء اجلمعيات قانوينمعلومات بشأن اإلطار ال  -٦  
حريـة إنـشاء    "أن   علـى  اليت تنص    ٢١ احلريات العامة يف مادته      يكفل الدستور   -٧٨

فرد إنشاء مجعيات واملشاركة حبرية يف أنـشطة اجلمعيـات          حيق لكل   و. اجلمعيات مكفولة 
وميثـل  ". املعمول هبا  واألنظمةوينبغي أن يكون سري اجلمعيات متماشياً مع القوانني         . املنشأة

وحيـدد القـانون   . هذا املقتضى األساس الدستوري حلرية إنشاء اجلمعيات يف بوركينا فاسو         
املتعلق حبرية إنشاء اجلمعيات،    و ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ADP/10/92 رقم

اجلمعيات حبرية  ُتشكَّل   " من هذا القانون     ٢ومبقتضى املادة   . شروط ممارسة حرية اجلمعيات   
 علـى العقـود     الـسارية العامة  القانون   مبادُئ صالحيتهاوحتكم  . ن إداري مسبق  ودون إذ 

  [...]".وااللتزامات 
إعالناً لدى الوزير   خالل األيام الثمانية اليت تعقب إنشاءها       شكَّلة  تقدم اجلمعيات امل  و  -٧٩

 وبعد  . ثالثة أشهر  أقصاه يف أجل     اإلنشاء املكلف باحلريات العامة الذي يقدم هلا وصل إعالن       
  .الثالثة هذا، تعترب اجلمعية معترفاً هبا قانونياًاألشهر انقضاء أجل 

  ٨اجلدول 
  الكليةاكم احمل  مجيع اجلنائية املسجلة يف النيابات العامة لدىالقضاياحالة 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ اجلرمية حبسب اجلديدة القضايا
 ١٠ ١٠٦٩٦ ٩٥٦٨ ٨٥٨٧ ٧٢٩٥ ٥٢٤ ٦ ٣٩٢ اجملموع
 ٢ ٦٥٤ ٢ ٢٧٦٧ ٥٩٥ ٢ ١٤٥ ٢ ١٥٤ ١ ٦٢٢ ها في مبا األفراد ضد املرتكبة واجلنح اجلرائم
 ٤٠٧ ٦٢٣ ٦٤١ ٥٣٤ ٥٥٧ ٣٨٥ املقصودة غري واإلصابات القتل جرائم
 ٧١٧ ٧٨٦ ٧١٨ ٦٤٣ ٥٩٨ ٤٧٠ اناملقصود واجلرح الضرب
 ١٤٧ ١٨٠ ١٣٥ ١٢١ ١٨٠ ١٢٠ مشددة بظروف املقترنة السرقة
 ١٢٣ ١٣٥ ١٥١ ١١٤ ١٣٦ ٧٢ والتسميم العمد لقتلا جرائم



HRI/CORE/BFA/2012 

21 GE.12-48218 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ اجلرمية حبسب اجلديدة القضايا
 ١٧٩ ١٨٩ ١٤٧ ١٣٧ ١٤٨ ٩٧ االغتصاب جرائم

 ٩٦ ٩٨ ٩٨ ٧٤ ١٤٢ ٦٣ املميتة الضربات
 ٧٠ ٨٤ ٧١ ٥٩ ٨٦ ٤٨ االغتياالت

 ٥ ٩٧١ ٦ ٥١٦٤ ٥٩٨ ٤ ٩٦٢ ٤ ٤٣٣ ٣ ٩٥١  فيها مبا املمتلكات ضد واجلنح اجلرائم
 وأعمـال  املسروقات وإخفاء السرقات
 والنصب السلب

٤ ٦١٥ ٤ ٤٨٨٨ ٥١٠ ٣ ٩٢١ ٣ ٥٨٢ ٣ ٢١٠ 

 ٨٣٣ ٨٠٣ ٧٤٠ ٦٤٣ ٥٣٦ ٤٨٦ األمانة خيانة
 ٣٣٢ ٢٩٢ ٢٤٨ ٢٢٧ ٢٠١ ١٤٣ واألضرارواخلراب  الدمار إحداث
 ٨٠١ ٦٩٣ ٦٠١ ٤٧٥ ٣٥٣ ٢٨٢  دابواآل األسرة ضد واجلنح اجلرائم

 ٣٤٤ ٣٢٧ ٢٤٩ ٢٣٠ ١٥٩ ١٢٣ املخدرات
 ١٣٩ ١٠٣ ٥٨ ٦٥ ٤٨ ٢٨ األطفال اختطاف
 ١٩ ٣٢ ٣٨ ٢٢ ٢١ ١٦ األطفال يف االجتار
 ٢٠ ١١ ٣٨ ٢٨ ٢٦ ٣١ لإلناث التناسلية األعضاء تشويه

 ١٢٣ ١٢٠ ٩٠ ٤٤ ٢٣ ٣٤ باآلداب اإلخالل
 ٥٦٢ ٥٧٨ ٤١٨ ٣٦٠ ٣٨٠ ٣٣٧  مبا فيهاالعام الشأن ضد واجلنح اجلرائم
 ٢٦١ ٢٧١ ١٦٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٦٣  وحيازة وثائق مزوةالتزوير جرائم
 ٢٩ ٣٧ ٢١ ٢٤ ٣٩ ٣٤ العامة واألموال األصول اختالس
 ١٣ ٥١ ٤٢ ٢٧ ٥٧ ٣١ إجرامية عصابة تكوين
 ٨١ ٩٥ ٩٧ ٩٦ ١٠٣ ٩٩ والذخائر باألسلحة املتصلة اجلرائم

  .٢٠٠٩ لعام  لوزارة العدلاحلولية اإلحصائية : املصدر

مـن هـذا املنطلـق       هيو. ميكن اعتبار اجلمعيات مبثابة مؤسسات للمنفعة العامة      و  -٨٠
ومبوجب . تقدمها الدولة اليت  ضرائبية  المتيازات  االسيما    ال ،تستفيد من معونات أو امتيازات    

ميكن أن تعترب مبثابة مؤسسة للمنفعة العامة، كل مجعية أو احتاد مجعيات            " من القانون    ٩املادة  
ال التنمية االقتصادية، ا هلدف خيدم املصلحة العامة، ال سيما يف جم    م أنشطته يسعيان من خالل  

كتسب صفة مجعية املنفعة العامة     ال تُ و". نطقة بعينها صاحل م جتماعية والثقافية للبالد، أو ل    واال
ميكن أيضاً للجمعيات األجنبية أن تتخذ      و .نان متعاقبت اإال بعد انقضاء فترة نشاط مدهتا سنت      

وميكنها أيضاً أن حتصل    . ام القانون احترب رهناًيف بوركينا فاسو وأن متارس أنشطتها،       هلا  مقراً  
  ".على صفة مجعيات املنفعة العامة وفق الشروط ذاهتا اخلاصة باجلمعيات الوطنية

وعلى سبيل املثال، منحـت     . هناك عدد كبري من اجلمعيات املعترف هبا       أن   الواقعو  -٨١
 ٢٠١٠ و ٢٠٠٣وزارة اإلدارة اإلقليمية والالمركزية املكلفة باحلريات العامة بـني عـامي            

  .إنشاء مجعياتعن  إعالن  وصل٦ ٩٩٤جمموعه  ما
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  ل العدإقامةبيانات بشأن اإلجرام و  -٧  
ى وقـد أد  .  يف بوركينا فاسـو    األمن انعداميشكل اإلجرام عامالً مهماً من عوامل         -٨٢

انعـدام   كافحـة ال سيما يف السنوات األخرية والتدابري اليت اختذهتا الدولة مل         ،  اإلجرامتنامي  
اكتظاظ السجون، بالرغم من اجلهـود      واهليئات القضائية الزجرية    نيابات  ازدحام   إىل،  مناأل

. صالحيات وزيـادة قـدرات اسـتيعاهبا   اإل و االحتجازاليت تبذهلا احلكومة يف تشييد مرافق       
ـ بتتهاوُيعرض يف اجلداول التالية حلالة القضايا اجلنائية اليت   مراكـز  حالـة  اكم وأيـضاً   احمل

  .٢٠١٠ و٢٠٠٥صالحيات يف الفترة بني عامي اإل واالحتجاز
  ٩اجلدول 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٥ ما بني عامي االحتجازحالة املعتقلني يف مراكز 
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ االحتجازحاالت 

 ١٠ ١٢٢ ١١ ٠٧٧ ١٠ ٩٤٥ ٨ ٦٤٥ ٨ ٤١٨ ٧ ٥٢٨ االحتجازجمموع حاالت 

 ٩ ٨١٣ ١٠ ٦٧٢ ١٠ ٦٥٨ ٨ ٣٧٦ ٨ ٢١٠ ٧ ٣٦٨ الرجال

 ٣٠٩ ٤٠٥ ٢٨٧ ٢٦٩ ٢٠٨ ١٦٠ النساء

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ توزيع املسجونني حبسب العمر

 ٥٤٠ ٧١٦ ٧٠٢ ٤٧٠ ٣٩٤ ٢٩٦ القُصَّر

 ٩٣ ١١٥ ٧٠ ٦٩ ٦٧ ٤٣  سنة١٥أقل من إىل سنة  ١٣

 ٤٤٧ ٦٨٥ ٦٣٢ ٤٠١ ٣٢٧ ٢٥٣  سنة١٨أقل من إىل سنة  ١٥

 ٩ ٥٨٢ ١٠ ٣٦١ ١٠ ٢٤٣ ٨ ١٧٥ ٨ ٠٢٤ ٧ ٢٣٢ نوالراشد

 ١ ٢٢٧ ١ ٣١٨ ١ ٣٨٦ ١ ٠٨٢ ١ ١٢٢ ١ ٠٢٨  سنة٢١إىل أقل من سنة  ١٨

 ١ ٦١٥ ١ ٧٣١ ٢ ٠١٣ ١ ٦١٢ ١ ٧١٨ ١ ٣٧٧  سنة٢٥إىل أقل من سنة  ٢١

 ٢ ٢٥١ ٢ ٨٩١ ٢ ٦٤٦ ١ ٧٧٩ ١ ٩٤١ ١ ٧١٢  سنة٣٠إىل أقل من سنة  ٢٥

 ٢ ٧٢٨ ٢ ٧٥٧ ٢ ٦٣٩ ٢ ٢٣٠ ١ ٩٢٤ ١ ٨٤٠  سنة٤٠إىل أقل من سنة  ٣٠

 ١ ٦٠١ ١ ٤٨١ ١ ٣٧٥ ١ ٣٠٣ ١ ١٤٤ ١ ١٤٠  سنة٦٠إىل أقل من سنة  ٤٠

 ١٦٠ ١٨٣ ١٨٤ ١٦٩ ١٧٥ ١٣٥  سنة فما فوق٦٠

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ أحداث أخرى

 ٨٨ ٤٨ ١١٦ ١٠٦ ٦٨٠ ٨٩ حاالت الفرار

 ١١٩ ٦٢ ٦٨ ٤٥ ٣٤ ٣٣ حاالت الوفاة

 ٢٩٢ ٢٩٢ ٢٦٨ ٢١٥ ٩٥ ١٠٥ حاالت النقل إىل املستشفى

 ٥٨٨ ٥٨٨ ٦٣٩ ١ ٢١٤ ٧٨١ ٦٦٦ حاالت اخلروج املأذون به

  .٢٠١٠لعام لوزارة العدل احلولية اإلحصائية : املصدر
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  ١٠اجلدول 
  االحتياطياالحتجاز توزيع املدانني املعتقلني حبسب مدة 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ االحتجازحاالت 

 ١٧٣ ٢٤٩ ٢٧٩ ١٣٩ ١٩٤ ١٩٨  أشهر٣أقل من 

 ١٢٧ ١٦٧ ٢١٤ ١٩٩ ١٧٦ ١١٤  أشهر٦إىل أقل من أشهر  ٣

 ٢٧٦ ٣٦٢ ٢٧٢ ٤٢١ ٣٠١ ٢٨٠  شهرا١٢ً إىل أقل من  أشهر٦

 ٣٢٧ ٣٠٩ ٢٨٧ ٢٥٤ ١٨٨ ٢٢٦ سنة إىل أقل من سنتني

 ١٤٣ ١٣٣ ٩٢ ٦٥ ٦٤ ٩٤  سنوات٣ن إىل أقل من اسنت

 ٦٧ ٦٢ ٤٩ ٣٣ ٤٥ ١٤  سنوات٤إىل أقل من سنوات  ٣

 ٤٧ ٤٦ ٤٧ ٢٠ ٢٢ ١٠ ا فوق سنوات فم٤

 ١ ١٦٠ ١ ٣٢٨ ١ ٢٤٠ ١ ١٣١ ٩٩٠ ٩٣٦ اجملموع

  .٢٠١٠لعام لوزارة العدل احلولية اإلحصائية :  املصدر

  ١١اجلدول 
  توزيع املدانني املعتقلني حبسب مدة احلكم املنطوق به

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ٩ ٤٩ ٩٦ ١٢٦ ١٠٩ ٩٦  أشهر٣أقل من 

 ١٤٩ ٢٢٢ ٣٠٦ ٢٧٣ ١٩٠ ١٧٧  أشهر٦قل من إىل أأشهر  ٣

 ٤٦٥ ٥٢٩ ٦٥١ ٤٢٤ ٤٦٥ ٣٩٤  شهرا١٢ًإىل أقل من أشهر  ٦

 ١ ٠٢٧ ١ ١٤١ ٩٩٣ ٦٩٦ ٦٤٥ ٧٢٥ سنة إىل أقل من سنتني

 ٥٧٩ ٤٨٣ ٣٣٦ ٣٧١ ٢٤٨ ٢٣٠  سنوات٣ن إىل أقل من اسنت

 ٥٢٩ ٣٦١ ٢٨٩ ٢٦٩ ١٧٧ ١٦٣  سنوات٥ إىل أقل من  سنوات٣

 ٣١٣ ١٤٤ ١٠٢ ٨٥ ٥٩ ٦٠  سنوات١٠ل من إىل أقسنوات  ٥

 ٧٢ ٤٩ ٨ ١٠ ١١ ١٣  سنة٢٠ سنوات إىل ١٠

 ١٢ ٦ ٣ ٣ ٥ ٥ املؤبد
 ٧ ٦ ٤ ٣ ٤ ٤ اإلعدام

 ٣ ١٦٢ ٢ ٨٩٠ ٢ ٧٨٨ ٢ ٢٦٠ ١ ٩١٣ ١ ٨٦٧ اجملموع

  ٢٠١٠ لعام لوزارة العدل احلولية اإلحصائية: املصدر

  .يف بوركينا فاسو  بهأي مدانيف حق  ذنفوجيدر التنويه إىل أن احلكم باإلعدام مل ي  -٨٣
 ،جملس الدولـة  ويتألف اجلهاز القضائي من ثالث هيئات عليا هي حمكمة النقض،           و  -٨٤

  .وحمكمة جملس احلسابات



HRI/CORE/BFA/2012 

GE.12-48218 24 

 اهليئات ذات الطـابع القـضائي       ، تضم   وعلى مستوى اهليئات القضائية األساسية      -٨٥
وإىل جانـب   . ديوالسـو  -  بوبو حمكمتني لالستئناف، إحدامها يف واغادوغو واألخرى يف      

 حمكمة حملية، ومثاين  ) ٣٤٩(حمكمة كلية، وحمكمتني ابتدائيتني، و    ) ٢٤(حماكم االستئناف مثة    
  .إقليمية حماكم
 توجد حمكمة إدارية قائمة يف مقر ،وفيما خيص اهليئات القضائية ذات الطابع اإلداري     -٨٦

ضائي على مـستوى األقـاليم حيـث         يف النطاق الق   ،وباملوازنة مع ذلك  . كل حمكمة كلية  
 مقـام  رئيس احملكمة الكلية واملدَّعي العام لبوركينا فاسـو         يقومتوجد أي حمكمة إدارية،      ال

 يوجد نفس عـدد     ،ومن هذا املنطلق  . رئيس احملكمة اإلدارية ومفوض احلكومة على التوايل      
  ).٢٤(احملاكم اإلدارية وعدد احملاكم الكلية يف بوركينا فاسو 

 حمكمـتني جتـاريتني     يشار إىل فيما يتعلق باهليئات القضائية االستثنائية، ميكن أن        و  -٨٧
للعمل، وحمكمة عسكرية    حمكمة جتارية متوقع إنشاؤها، وثالث حماكم        ٢٤ من أصل    عاملتني

  . لشؤون الطفلحمكمتنيوعليا للقضاء، كمة حمواحدة، و
بة احملكمة،  ة، وكت ر منهم القضا  ميكن أن نذك  و. يتنوع العاملون يف السلطة القضائية    و  -٨٨

وصل عدد القضاة   ذلك  بو. ، وحراس األمن يف السجن    ني، واحملام احلجاب، و وكتاب العدل 
 قاضـياً   ٢,٥٨الوظـائف، أي مـا ميثـل        فئات   قاضياً يف شىت     ٤٠٦ إىل   ٢٠١٠يف عام   

أما احلجَّـاب   .  قلم حمكمة  ٣٤٨ووصل جمموع أقالم احملكمة إىل      .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ كلل
، بينما بلـغ    ٨ إىل   العدلكتاب   وصل عدد    ٢٠٠٩ويف عام   .  حاجباً ٣٤ عددهم إىل    فوصل

  حمـام  ٠,٩٠ حماميـاً، أي مـا ميثـل         ١٣٤عدد احملامني املـسجلني يف نقابـة احملـامني          
  . نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل
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  اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها  -ثالثاً  
 األساس العام   ١٩٩١ هيوني/ حزيران ١١ يف   عة الذي ُسنَّ  ميثل دستور اجلمهورية الراب     -٨٩

ويؤكد الدستور يف ديباجته رغبـة      .  حاليا لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بوركينا فاسو      
بناء دولة يسودها القانون تضمن ممارسة احلقـوق اجلماعيـة           "[...]  يف الشعب البوركينايب 

ـ والفرد  على حقوق   ) ٣٠ إىل   ١املواد من   (وينص يف بابه األول     [...]".  والفردية  هواجبات
وُيرسي نظاماً سياسياً يهدف إىل املسامهة يف حتقيـق هـذا املطمـح األساسـي               ،  األساسية

  .دميقراطيةال ولةدوال

  املعايري الدولية املتصلة حبقوق اإلنسانبقبول ال  -ألف  
 يف منظمة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، طرف        ابوركينا فاسو، بوصفها عضو   إن    -٩٠
تقـدم   ملهي و.  بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاتعلقةمعظم الصكوك الدولية واإلقليمية امل    يف

على الصكوك اليت هي    أو حتديدات   أي حتفظات أو اعتراضات أو استئناءات أو قيود         عموما  
 بوركينا فاسو طرفاً    تعدات واملعاهدات اليت    قائمة شاملة باالتفاق  رفق  يف امل ترد  و. طرف فيها 

  ).١ املرفق(فيها 
حيـث   الذي حيكم هذه الـصكوك       القانوينالنظام   من الدستور    ١٥١وحتدد املادة     -٩١

املعاهدات واالتفاقات اليت جيري التصديق واملوافقة عليها بـشكل اعتيـادي           "تنص على أن    
  [...]".على القوانني مبجرد نشرها تسمو 

   العام حلماية حقوق اإلنسانانويناإلطار الق  -باء  

  حقوق اإلنسانجمال السلطات املختصة يف   )أ(  
حقوق اإلنسان يف بوركينـا فاسـو       محاية  يف جمال   مدة سلطات حكومية    تنخرط    

  .مستويات شىت على

  السلطة التنفيذية  -١  
ملتمثلـة   ا تهامهممن منطلق    يف جمال حقوق اإلنسان      رئيسيتضطلع احلكومة بدور      -٩٢
تدابري حلماية حقوق اإلنسان وتدابري ملموسة       حبكم ذلك تتخذ احلكومة   و. تنفيذ القوانني  يف

 كل قطاعـات    هي هتم  و شاملطابعها ال تتسم حقوق اإلنسان ب   و. تكفل التمتع هبذه احلقوق   
 يف جمال حقوق اإلنسان، أُنـشئت   سياسة احلكومية أجل إبراز ال  أنه من    بيد   .العمل احلكومي 

 مكلفـة وزارة   ٢٠٠٢يف عام   أنشئت   أمانة للدولة معنية حبقوق اإلنسان، مث        ٢٠٠١م  يف عا 
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 السياسة احلكومية يف جمال حقوق اإلنـسان        ذينفومهمة هذه الوزارة هي ت    . حبقوق اإلنسان 
  :ويف هذا الصدد ُتعىن الوزارة أساساً مبا يلي. ومتابعتها

  تعزيز حقوق اإلنسان؛ •
  محاية حقوق اإلنسان؛ •
حقوق األشخاص ذوي وحقوق الطفل، وحقوق املرأة،  (قوق بعض الفئات    تعزيز ح  •

  ؛ة تلك احلقوقومحاي )حقوق املسننيواإلعاقات، 
متابعة تنفيذ املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت صدقت عليها بوركينا فاسو يف جمال             •

  .حقوق اإلنسان والسهر على ذلك

  السلطة التشريعية  -٢  
ويساهم أيضاً يف إعمال    . إىل كفالة احلقوق الفردية واجلماعية     جاهدايسعى الربملان     -٩٣

هذه احلقوق، ال سيما من خالل اعتماد القوانني اليت حتدد طرائق ممارسة احلقـوق الفرديـة                
تعزيز حقـوق  الرامية إىل   تها سياس إطار يف   ةعمل احلكوم ماعية، وإقرار الضريبة ومراقبة     واجل

  .اإلنسان ومحايتها

  لقضائيةالسلطة ا  -٣  
حلريـات الفرديـة    ا من الدستور حاميـة      ١٢٥جب املادة   السلطة القضائية هي مبو     -٩٤

.  على احترام احلقوق واحلريات اليت يكفلـها الدسـتور         كم ذلك حبتسهر   وهي .واجلماعية
انتـهاك   وتتلقى السلطة القضائية الطعون اليت يقدمها املواطنون وتبتها وتفرض عقوبات على          

  .هذه احلقوق

   لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسانةاملتاحسبل االنتصاف   )ب(  
ميكن لكل شخص تعرض النتهاك حقوقه أن حيـتكم إىل املؤسـسات القـضائية                -٩٥

 من دسـتور    ٤وتكفل املادة   . للحصول على انتصاف عادل   مؤسسات الوساطة    واإلدارية أو 
ية القانون على قدم   يعيش يف بوركينا فاسو حق االستفادة من محا        شخصبوركينا فاسو لكل    

  . حىت تثبت إدانتهبريءعلى أن كل متهم ُيؤكد وباملنوال ذاته، . املساواة
 واإلداري وعلى املستويات    على املستوى القضائي  يست هناك أي قيود     ويف الواقع، ل    -٩٦

يرى أن ضررا حلق    ل شخص   ميكن لك و.  على قدم املساواة   الطلباتبل ُتعامل كل    ،  األخرى
، بشأن السلطة اإلدارية اليت يـشتكي       )مدنياً، أو إدارياً، أو جنائياً    (ىل القاضي   أن حيتكم إ  به  

هذه لدى  االحتكامشروط ال ختتلف و. املعين من قرارها أو أن يلجأ إىل وسيط بوركينا فاسو     
  . يسرياً إال اختالفاً عن غريهاالسلطات
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  االحتكام إىل اهليئات القضائية  -١  
ميكـن لكـل    و.  املادي واإلقليمي لشىت اهليئات القضائية     حيدد القانون االختصاص    -٩٧

 قضيته واملطالبة  حيتكم إىل اهليئة القضائية املختصة إلمساعهكت أنانُتيزعم أن حقوقه شخص 
االحتكـام إىل   ال يـشترط يف     و.  هذا االنتهاك  مرتكبعلى  عقوبة  تطبيق  أو  /وه  ضرررب  جب

 حق مكفول لكل شخص     بل إنه .  الطلب أي صفة ترتبط جبنسية صاحب    التوفر على   القاضي  
كـل  ميكن ل و قابلة للتنفيذ،    ات اليت تصدرها اهليئات القضائية    والقرار. حلق به يرى أن ضررا    

  .اتإىل القوة العمومية من أجل تنفيذ القرارأن يلجأ شخص يستفيد من مثل هذه القرارات 

  االحتكام إىل السلطة اإلدارية  -٢  
 السلطات اإلدارية   من  أن يلتمسوا االنتصاف   نتهكت حقوقهم  الذين ا  لمواطننيلميكن    -٩٨

 لـدى مباشرة  أن يتظلم    إداري إجراء نتيجة تضررت حقوقه وميكن لكل شخص     .بطرق شىت 
ـ  سلطة أعلى منها   يلجأ إىل  أن   أو اإلجراءك  لاإلدارية اليت كانت مصدر ذ    السلطة    مـن  اًتراتبي

  . رسالة إىل السلطة اإلدارية املعنيةتوجيه  عرباالحتكامهذا رى وجي. إلغاء ذاك اإلجراءأجل 
أن يقدموا شكاواهم لدى السلطات     عندما تنتهك حقوقهم     أيضاً للمواطنني    كنومي  
 للسلطات اختاذ تدابري لتدارك وضع ميس حبقـوق اإلنـسان           الشكاوىوتتيح هذه   . املختصة

  . االنتهاكات إذا اقتضى األمرتلكوضع حد له ومعاقبة  أو

  م إىل وسيط مجهورية بوركينا فاسواالحتكا  -٣  
  طلب مكتوب  توجيهميكن االحتكام إىل وسيط مجهورية بوركينا فاسو مباشرة عرب            -٩٩

من أن ملفه يتضمن عرضـاً  ستوثق   الطلب أن ي   ب على صاحب  وجي. وموقع من املعين باألمر   
  .ميع الوثائق اإلثباتية الضرورية لتنوير القضية جبأن يكون مشفوعاًزاع و للن

). نائب برملاين، عمدة، مستشار بلدي    (وميكن أيضاً تقدمي الطلب بواسطة ُمنتَخب         -١٠٠
  .إىل الوسيطحالته ويكفي توجيه الطلب إىل هذا الـُمنتَخب الذي يقوم بإ

وينبغي أن ُيقدم الطلب يف     . االحتكام إىل وسيط مجهورية بوركينا فاسو جماين متاماً       و  -١٠١
 أنه لكي ُيقبل طلب مقدم إىل وسيط مجهورية بوركينـا فاسـو،            بيد. مجيع احلاالت مكتوباً  

تتيح لإلدارة املعنية الرد على مطالب صاحب من شأهنا أن يكون مسبوقاً بإجراءات  فينبغي أن 
) ٤( أربعـة    أجلوُتمَنح اإلدارة   . اتُّبعت تقدمي دليل على اإلجراءات اليت        ذلك يعينوالطلب،  

احترام هذا األجل وعدم تقدمي الطلـب       ينبغي  بالتايل   و .صاحب الطلب  مي رد إىل  أشهر لتقد 
بشأن أية  من تلقاء نفسه أن ينظر      سيط مجهورية بوركينا فاسو     لوميكن أيضاً   و. حىت ينقضي 

 بأن شخصاً   ما يدعو لالعتقاد   الدوافع   اجتمع لديه من  اختصاصاته كلما   دخل ضمن   مسألة ت 
 مـن   سـهو فعل أو    متضررين جراء    ا يكونو حيتمل أن أو  حلقهم الضرر   أو جمموعة أشخاص    

  .السلطة العمومية



HRI/CORE/BFA/2012 

GE.12-48218 28 

 الطلب املوجه إىل وسيط مجهورية بوركينا فاسو آجـال الطعـن اإلداري       قعلِّال يُ و  -١٠٢
  .القضائي أو

  التنشئة املدنيةو وزارة حقوق اإلنساناالحتكام إىل   -٤  
.  ومحايتـها   تعزيز حقـوق اإلنـسان     التنشئة املدنية وزارة حقوق اإلنسان و   من مهام     -١٠٣

 ٢٩  يف واغادوغو يف   هموتوجيهللمواطنني  وحتقيقاً هلذه الغاية، أنشأت الوزارة مركزاً لإلنصات        
ـ / حزيـران  ١٩ديوالسـو يف     -  بوبو يفآخر   و ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  . ٢٠٠٩ هيوني

 رة إسداء املشو  وتتمثل مهمة هذه املراكز يف    . د مناطق البل  سائروُيرتقَب إنشاء مراكز أخرى يف      
قـوقهم  تدارك اخلصاص يف املعلومات لدى املواطنني بـشأن ح        من أجل   واملعلومات اجليدة   

والتوجيـه   تستقبل مراكـز اإلنـصات   ،ويف هذا الصدد  . تبعة إلعماهلا وبشأن اإلجراءات امل  
 يت ال اتضرورية بشأن اإلجراء  العلومات  املانتهاك حقوقهم، وتزودهم ب   يشكون  ن  املواطنني مم 

 إىل هـذه    اللجـوء ن  عال تترتب أي تكاليف     و. وتوجههم حبسب احتياجاهتم   اينبغي اتباعه 
 سواء بالتوجه شخصياً إىل املركز أو بتوجيه رسـالة إىل وزيـر             القيام بذلك املراكز، وميكن   

توضيح ال جيدربيد أنه   . بوضوحالنتهاك احلاصل   اُيعرض فيها   التنشئة املدنية   حقوق اإلنسان و  
 أو أن يكون موضوع البلدإىل اهليئات القضائية يف دم سابقا قُقد الطلب أن يكون ال جيب ه أن

  .قرار هنائيأي 

  اهلياكل األخرى للدفاع عن حقوق اإلنسان ومحايتها  -٥  
توجد أيضاً منظمات للمجتمع املدين ميكن لـضحايا انتـهاك حقـوق اإلنـسان                -١٠٤
 تقـدمي  علـى ه املنظمات  مهمة هذقتصرتما غالباً و.  للدفاع عن حقوقهم  لديهاحيتكموا   أن

حيـث  وتضطلع بدور أساسي    . املساعدة القانونية والقضائية والنفسية واالجتماعية للضحايا     
  . احلكوميةهليئاتنشطة األ مكملة اهليئات األقرب من السكان فضالً عن أن أنشطتها إهنا متثل

  إقرار الدستور والنصوص التشريعية للصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان  )ج(  
 معظم احلقوق اليت تكفلـها الـصكوك        ١٩٩١ هيوني/ حزيران ١١س دستور   يكّر  -١٠٥

ـ (وينص الدستور يف ديباجته ويف بابه األول        . الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان     ١ مـن    وادامل
عية والثقافية، وحقوق   على احلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتما      ) ٣٠ إىل

حبقوق اجليل الثالث، من قبيل احلق      ما يسمى   و ،والطفلا حقوق املرأة    ال سيم ،  بعض الفئات 
  .، إخلسليمةيف السالم، واحلق يف بيئة 

 واملراسيم اليت اختذهتا احلكومة طرائـق       الوطنيةحتدد القوانني اليت اعتمدهتا اجلمعية      و  -١٠٦
 ميكـن   ،يـة ومن النصوص التشريعية األبرز أمه    . ممارسة شىت احلقوق اليت كرسها الدستور     

  :ما يلي ذكر
  ؛ األحوال الشخصية واألسرةقانون •
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  القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية؛ •
  ؛العملقانون  •
  ؛قانون الضمان االجتماعي •
  القانون االنتخايب؛ •
  ؛اإلعالمقانون  •
  قانون البيئة؛ •
  ؛ التخطيط احلضري والبناءقانون •
 املتعلق حبريـة    ١٩٩٢يسمرب  د/ كانون األول  ١٥ املؤرخ   ADP/10/92القانون رقم    •

  إنشاء اجلمعيات؛
   املتعلق بقانون الصحة العامة؛١٩٩٤مايو / أيار١٩ املؤرخ ADP/94-23القانون رقم  •
 املتعلـق حبريـة     ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ املؤرخ   AN/97-022القانون رقم    •

  التجمهر والتظاهر؛
يف توجيه  الملتعلق بقانون    ا ٢٠٠٧ هيولي/ متوز ٣٠ املؤرخ   AN/2007-013القانون رقم    •

  ؛جمال التعليم
 املتعلـق بقمـع أعمـال       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ املؤرخ   AN/2008-026القانون رقم    •

  ؛ق العاميالطرظاهرات على  املرتكبة خالل املالتخريب
 املتعلق مبكافحـة االجتـار      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥ املؤرخ   AN/2008-29القانون رقم    •

  بالبشر واملمارسات املماثلة؛
 املتعلق بتحديد حصص    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ املؤرخ   AN/2009-10القانون رقم    •

  .االنتخابات التشريعية والبلدية يف بوركينا فاسويف 
يـاً،  نوترتقي خمتلف هذه النصوص حبقوق اإلنسان إىل مرتبة احلقوق احملميـة قانو             

  .نأن حيتجوا هبا للمطالبة باحترام حقوق اإلنسامواطنني ميكن للبذلك و

  تضمني الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف القانون الوطين  )د(  
املعاهدات واالتفاقات اليت جيري التصديق     " من الدستور على أن      ١٥١تنص املادة     -١٠٧

 املعاهـدات   نـشر و. "تسمو، مبجرد نشرها، على القوانني    واملوافقة عليها بشكل اعتيادي     
رمسية، سيما يف اجلريدة ال    ، ال  عليها بشكل اعتيادي   اليت جيري التصديق واملوافقة   واالتفاقات  

 ،فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   و.  الصعيد الوطين  لتنفيذها على  هو إجراء شكلي ال غىن عنه     إمنا  
 الدوليـة  تااللتزامـا  هلم هبا مبوجـب  قر احلقوق املالتعرف على  للمواطنني   النشريتيح هذا   
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 نـشر بعد  ،  ميكن للمتقاضني و.  عند االقتضاء  داريةواالحتجاج هبا أمام اهليئات القضائية واإل     
هذه املعاهدات واالتفاقات يف اجلريدة الرمسية، أن حيتجوا هبا مباشرة أمام اهليئات القـضائية              

  .باعتبارها وسائل قانونية للدفاع عن قضاياهم

  االحتجاج بالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان أمام هيئة قضائية  )ه(  
 من الدستور هو مبـدأ مسـو االتفاقيـات          ١٥١نصوص عليه يف املادة     املبدأ امل إن    -١٠٨
مباشـرة وغريهـا    القابلة للتطبيق    األحكامبيد أنه ينبغي التمييز بني      . القوانني الداخلية  على
االحتجاج وهي أحكام يتوقف     اليت تستدعي تدابري لتنفيذها على الصعيد الوطين         األحكام من

  .أحكام قانونية داخلية لتنفيذهااعتماد على األمر هبا يف واقع 

  حقوق اإلنساناحترام وجود مؤسسات أو هيئات مكلفة بالسهر على   )و(  
 اليت أنشئت مبوجـب     اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    يشار هنا بصورة رئيسية إىل      -١٠٩

إطار  هيو. ٢٠٠١نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٢٠املؤرخ   PRES/MJPDH/628-2001املرسوم رقم   
 ، املعنيني مبـسائل حقـوق اإلنـسان مـن جهـة           احلكومينيشاور بني الفاعلني    وطين للت 
اجلمعيات واحلركات واملنظمات غري احلكومية املعنيـة حبمايـة حقـوق اإلنـسان              وممثلي

 كـانون   ١٠  رمسيـاً يف   ُنصبتوقد  . ة تشاوري هيئةهي  واللجنة  . وتعزيزها، من جهة أخرى   
  . الدولة تقدمهدعم مايلستفيد من تو. ٢٠٠١ديسمرب /األول
 الصادر عن اجلمعية    ٤٨/١٣٤بيد أن اللجنة ال تستجيب للمعايري احملددة يف القرار            -١١٠

، الذي يوصي الـدول بإنـشاء       ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠العامة لألمم املتحدة يف     
 ة الدسـتوري  وصالنـص  يف أحد  منصوص عليها صراحة   ]...["مؤسسات وطنية هلا مهمة     

، الوضـع  هـذا    تـصحيح ومن أجل   ". دد تشكيلها ونطاق اختصاصها   حت  يتل ا ةالتشريعي أو
 التـصويت علـى القـانون       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١اجلمعية الوطنية يف     باشرت

هذا الـنص   أدخل مبوجب   و.  املتعلق بإحداث جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      AN/2009-026 رقم
وينص . ن االستقاللية للجنة املنشأة حديثاً     م زيداملإذ مينح   .  على املؤسسة  جذري إصالحاجلديد  
هـا،  مااملوارد البشرية الالزمـة لتنفيـذ مه        على أهنا تستفيد من استقاللية التدبري ومن       صراحة

  .جيعل منها إطاراً فعلياً للمساعدة وإسداء املشورة للدولة يف جمال حقوق اإلنسان امب
  :ايل ذكرها التختصاصات، تناط باللجنة االالقانونمبوجب و  -١١١

مساعدة السلطات العمومية من خالل إسداء املشورة بشأن مجيع املسائل املتـصلة             •
  بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف بوركينا فاسو؛

  حقوق اإلنسان؛انتهاكات استرعاء انتباه السلطات إىل  •
فيـه   تعـاين وأي مكان آخر ميكن أن      االحتجاز  أماكن  إىل  إجراء زيارات تفقدية     •

  ؛ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةتعذيب أو لاأعمال 
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تلقي طلبات بشأن فرادى احلاالت املتعلقة مبزاعم انتهاك أو بعدم احتـرام حقـوق               •
  .اإلنسان

اللجنة املشتركة بني الوزارات حلقـوق اإلنـسان        هناك   هذه اللجنة    وإىل جانب   -١١٢
 لدعم احلكومة  تقنيةبنيةهي  شتركة بني الوزاراتامل وهذه اللجنة   .والقانون اإلنساين الدويل  

 لتنـسيق  وإطـار    استـشارية وهي هيئة   . الدويلاإلنساين  يف جمال حقوق اإلنسان والقانون      
 والقانون اإلنساين الـدويل    يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان    ا  اهتاستراتيجيحلكومة و ا اتسياس

 احلكومـة يف    تنفذهام األنشطة اليت     دع ةمهمتتوىل   و .واحترامها ومحايتها يف بوركينا فاسو    
 يف بوركينـا القانون اإلنساين الـدويل  جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واحترامها ونشر  

  :يليهي مكلفة مبا و. فاسو
تعزيز حقـوق   يف سبيل     شىت القطاعات الوزارية   تنفذها  اليت األنشطةتيسري تنسيق    •

  ؛اإلنسان ومحايتها
صـلة  ملفـات ذات    استراتيجيات و سياسات و  من   كومةاحل ما تقدمه إليها  تدارس   •

  ؛نسانحبقوق اإل
إىل  خـصوصاً  الدعم التقين يف حترير التقارير اليت ينبغي لبوركينا فاسو تقدميها        توفري •

هلـالل األمحـر،    واللصليب األمحـر    ، واللجنة الدولية    اوجلاهن هيئات األمم املتحدة  
مبوجـب معاهـدات     اللتزاماهتا   فقاًواللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، و     

  ؛والقانون اإلنساين الدويلنسان حقوق اإل
 الدويل تكون الدولة طرفاً   اإلنساين  تدارس كل نزاع يتعلق حبقوق اإلنسان والقانون         •

  قدم إليها من احلكومة؛فيه وُي
يف والقـانون اإلنـساين الـدويل     حقوق اإلنسان التثقيف بشأن  راج يف إد  املسامهة •

  ؛لتعليم النظامي وغري النظاميا منظومة
اخل كل هيئة حكومية مكلفـة      الدويل د اإلنساين  الترويج حلقوق اإلنسان والقانون      •

  .القوات املسلحة الوطنيةيف صفوف ما ال سي،  القواعد اإلنسانيةالسهر على احترامب
  ومنائـه  لبقاء الطفل على قيد احلياة ومحايته     اجمللس الوطين   ميكن أن يشار أيضاً إىل      و  -١١٣

 ١٩  املـؤرخ  PRES/PM/MASSN/MEF/MATD/785-2009الذي أنشئ مبوجب املرسوم رقم      
وتتـوىل هـذه    . يحل حمل خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة       ل ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  :املهام التاليةاملؤسسة امللحقة بوزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين 
  ى لتنمية الطفولة؛لتوجيهية الكربحتديد اخلطوط ا •
اله لتنفيـذ   موارد الدعم وأشـك   ما يلزم من    ية، و وحتديد جماالت التدخل ذات األول     •

  أجل الطفولة؛ خطط العمل الوطنية من
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  ؛هاوتدبري ط العمل الوطنية من أجل الطفولةات تنفيذ خطإقرار إجراء •
  .حقوق الطفلقضية تعزيز نصرة  •
حتقيق تكافؤ   و ةتأهيل األشخاص ذوي اإلعاق   ت ل اللجنة املتعددة القطاعا  وتوجد أيضاً     -١١٤

 ٢٢  املـؤرخ  PRES/PM/MASSN/MS/343فرص هلم، اليت أنشئت مبوجب املرسـوم رقـم          ال
  :وتضطلع مبا يلي. ٢٠٠٥ هيوني/حزيران
  اقة ضمن برامج التنمية القطاعية؛إععاة احتياجات األشخاص يف أوضاع مرا •
  ؛ةذوي اإلعاقألنشطة لفائدة األشخاص التنمية يف إطار الربامج القائمة والتخطيط  •
لدى شىت القطاعات الوزاريـة      ةذوي اإلعاق األشخاص  قضايا   لنصرة أنشطة   تطوير •

  ؛همتنمية من أجل إدماجالوالشركاء يف 
  ؛ةذوي اإلعاقتعزيز حقوق األشخاص  •
اقة ومتابعـة هـذه األنـشطة       ذوي اإلع ألنشطة املنفذة لصاحل األشخاص     اتنسيق   •

  ؛وتقييمها
 الفـرص لفائـدة   كـافؤ  لتالقياسيةتقارير دورية، مبا يف ذلك تطبيق القواعد    إعداد •

 من أجل تقييم التقدم احملرز يف شىت القطاعات يف إطـار            ذوي اإلعاقة، األشخاص  
  .جتماعية األساسيةاحلصول على اخلدمات االاحلد من عدم املساواة يف 

 مديرية تعىن باألشـخاص     جتماعي والتضامن الوطين  وجد ضمن وزارة العمل اال    تو  -١١٥
 ني الذي يسعى جاهـداً    وجد اجمللس الوطين لألشخاص املسن     ي ،وباإلضافة إىل ذلك  . املسنني

  .أجل تعزيز حقوق األشخاص املسنني والدفاع عنها من
، جمال محاية حقوق املرأة وتعزيزها      ومن أجل تنفيذ أفضل لاللتزامات املتعهد هبا يف         -١١٦

ـ مبوجـب املرسـوم     أنشئت    / متـوز  ٢٨  املـؤرخ  PRES/PM/MPF/MEF/482-2008م  رق
توىل هـذه   وت. اسو من أجل املرأة   ملتابعة وتنفيذ التزامات بوركينا ف    جلنة وطنية    ٢٠٠٨ هيولي

  :اللجنة املهام التالية
القطاعـات   التزام بوركينا فاسو يف شـىت        مقام ترقى إىل األعمال اليت   ب وضع قائمة  •

  ولفائدة املرأة؛
  لقرار والسكان هبذه االلتزامات؛ع ااتعريف صنالرامية إىل  ادراتبتشجيع امل •
  التنفيذ الفعال لشىت االلتزامات؛ على السهر •
رحلية بـشأن االلتزامـات      التقيد باجلداول الزمنية إلصدار التقارير امل      احلرص على  •

  ابعة؛لية للمتتوفري آ مع
   بشىت االلتزامات؛ذي الصلةالتشاور املشاركة يف إطار  •
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 الرامية  ة القانوني وك الصك  ما هو قائم أصال وما سيأيت الحقا من        ديق على دعم التص  •
قتـصادية والـسياسية    االجتماعية واال  النواحي ة يف بوركينا فاسو من    إىل تعزيز املرأ  

  .والثقافية
بالوضـعية اخلاصـة    ال توجد يف بوركينا فاسو هيئة أنشأهتا الدولة خصيصا للعنايـة            و  -١١٧

يف ال تواجه بوركينـا فاسـو   و.  داخل بلدهماملشردينصليني واألشخاص   ألقليات والسكان األ  ل
داخلياً، مما يفسر غيـاب      املشردينمشاكل األقليات والسكان األصليني واألشخاص      األمر  واقع  

  . فجأةتطرأهذه املشاكل عندما ة املصاحل املختصة يف الدولة تتوىل إداربيد أن . هيئة من هذا النوع
مسألة إعادة بعض األشـخاص الـذين    سنني منذ بضعركينا فاسو  واجهت بو وقد    -١١٨

انـدالع   إبـان  ٢٠٠٤ يف عام    ،وهكذا.  األصلية  إىل أوطاهنم  زاعات  يعيشون يف بلدان متر بن    
 أعيـد إىل    كـوت ديفـوار،    اليت عرفتـها مجهوريـة       "يفواريةاإل"ألزمة املرتبطة بظاهرة    ا

 ا ونيجريي  فاسو وركينابمواطين  اساً من   أسهم  شخصاً  ) ١٣٤ ١٣٥(جمموعه  ما  فاسو   بوركينا
أعيد إىل بوركينا فاسو    وباإلضافة إىل ذلك،    . كوت ديفوار  و توغو و رنيجال و اوبنن ومايل وغان  

  . اندالع األزمة الليبيةإبانمواطناً بوركينابياً ) ١ ٥٥٩(حنو  ٢٠١١يف عام من ليبيا 

  ليةاإلقرار باختصاص اهليئات القضائية اإلقليمية والدو  )ز(  
 مبوجبها هيئات قـضائية سـواء علـى    نا فاسو طرف يف عدة اتفاقيات ُتنشأ بوركي  -١١٩

 فهي تعترف باختصاص هذه اهليئـات       ،ونتيجة لذلك . املستوى اإلقليمي  املستوى الدويل أو  
  :وهي طرف يف. اإلقليمية والدوليةالقضائية 

 أنشأ حمكمة العدل    الذيالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا      األساسي ل نظام  ال •
  الحتاد؛ لةالتابع

  لعدل؛لحمكمة يرسي الذي ا لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيل امليثاق التأسيسي •
حمكمة الذي أنشئت مبوجبه     ملنظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا     القانون املوحد    •

  ؛ املشتركةلعدل والتحكيما
وق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنـشاء      ميثاق األفريقي حلق  لل االختياريالربوتوكول   •

   والشعوب؛فريقية حلقوق اإلنساناألكمة احمل
  .بروتوكول النظام األساسي للمحكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنسان •

. وهي أيضاً عضو يف منظمة األمم املتحدة وقبلت اختصاص حمكمة العـدل الدوليـة               
ويتجسد . ئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدولية الذي أنش األساسي  عضو يف نظام روما      وأخرياً هي 

 AN/2009-052من خالل اعتمـاد القـانون رقـم         األساسي  نظام روما   لبوركينا فاسو   تنفيذ  
 البوركينابيـة   اهليئـات القـضائية    املتعلق بتحديـد     ٢٠٠٩ديسمرب  /األول كانون ٣ املؤرخ

ـ ،  ة اجلنائية الدولية  تعلق باحملكم املاألساسي   تنفيذ نظام روما     اتختصاصات وإجراء ال دف هب
  . األساسيضمان تنفيذ أفضل لنظام روما
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  إلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسانا  -جيم  

  التداولية الوطنية واإلقليميةيئات دور الربملان واهل  )أ(  
.  بالربملان الذي يتألف يف بوركينا فاسو من اجلمعية الوطنية         خصوصايتعلق األمر هنا      -١٢٠

ت يف هـذا    يف مباحثات هذه املؤسسة اليت أنـشأ      ق اإلنسان مكانة هامة     مسألة حقو تبوأ  تو
  .العامة واملؤسسية وحقوق اإلنسانجلنة الشؤون هي أال و، هبذه املسألةتعىن السياق جلنة 

  املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنساناملؤسسات الوطنية   )ب(  
فاع عن حقوق اإلنـسان يف      لداملعنية با املؤسسة  هي  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       -١٢١

 AN/2009-062وأنشئت مبوجب القـانون     .  ملبادئ باريس  أنشئت وفقاً ، وقد   بوركينا فاسو 
 وتتمثل  . املتعلق بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      ٢٠٠٩ديسمرب  /ول كانون األ  ٢١املؤرخ  

، وذلك  نقوق اإلنسا تتصل حب بشأن كل حالة     بآرائهااحلكومة  أن تساعد   مهمتها الرئيسية يف    
  . أي اللجنة- من تلقاء نفسهاأو من احلكومة بناء على طلب 

   الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنساننشر  )ج(  
   .الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان يف املقام األول من خالل اجلريدة الرمسيةنشر ُت  -١٢٢

ملـسألة  الوزارة املعنيـة هبـذه ا     عموما   اجلريدة الرمسية، تباشر     ما عدا النشر يف   وفي  
  .بالصك التعريف

ـ      اويعد التعريف بالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان جزءً         وزارة  من العمل اليـومي ل
 جتميعاً لالتفاقيـات الـيت      ٢٠٠٥وقد أصدرت هذه الوزارة يف عام       . تعزيز حقوق اإلنسان  

ولية املتعلقة حبقوق الطفـل،     جلميع الصكوك الوطنية والد   آخر  صدقت عليها بوركينا فاسو و    
 اإلعالن العـاملي    بعطُو. تعميمه عرب أرجاء البلد   والذي جرى   قانون محاية الطفل،    ملسمى ب ا

 نسخة من   ٥ ٠٠٠ تعميم   ٢٠٠٩حلقوق اإلنسان يف شكل الفتات عريضة، ومت خالل عام          
  .هذه الالفتات

أكتوبر من كل عام باليوم األفريقي      / تشرين األول  ٢١ يفوأخرياً، يشكل االحتفال      
دنا من أجل التعريف جبميع الصكوك األفريقية املتعلقـة         ن والشعوب مناسبة لبل   قوق اإلنسا حل

  .بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

   حبقوق اإلنساناحلكوميني املوظفني توعيةأنشطة   )د(  
 لإلعالم  أنشطةشركائها   الوزارات املعنية مبسألة حقوق اإلنسان بالتعاون مع         نفذت  -١٢٣

  .اإلنسانقوق عريف حبوالتوالتوعية 
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وعلى مستوى وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين، ُنظمـت العديـد مـن               -١٢٤
 األمانة الدائمة للخطـة     بإشراف من  احلكوميني والتدريب لفائدة املوظفني     التوعيةجلسات  

الوطنية للطفولة، وهي املؤسسة اليت حل حملها اجمللس الوطين لبقاء الطفل على قيـد احليـاة                
بشأن حقوق الطفـل    مؤمترات  ) ٥(، نظم هذا اجمللس مخسة      ٢٠٠٨ويف عام   . ائهومحايته ومن 

مخسة مؤمترات يف املدارس    أيضاً  وُنظمت  . ، وموظفي احلالة املدنية   والوالتلفائدة العمدات،   
، املقبـولني  واملمرضنيالوطنية للصحة العامة، وذلك لفائدة املولدات املساعدات املتدربات،         

دورات اجمللـس    وفيما يتعلق بالتدريب، نظـم    . لنيفي الصحة املتنق  وممرضي الدولة، وموظ  
  .تدريب لفائدة موظفي العمل االجتماعي

وعلى مستوى الوزارة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان، ُنظمت مؤمترات بشأن شـىت              -١٢٥
من ، ُنظم   ٢٠٠٨وهكذا يف عام    . احلكومينياملواضيع املتصلة حبقوق اإلنسان لفائدة املوظفني       

فعاليـة حقـوق اإلنـسان يف       "مؤمتران رئيسيان، أحدمها بـشأن        أطر اإلدارة العامة   أجل
 ،"حقوق اإلنسان وإدماج الـشعوب    "، واآلخر بشأن    "فاسو، التحديات والرهانات   بوركينا

وأخرياً، ُنظمـت حلقـة   . وذلك مبناسبة االحتفاء باليوم األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب     
  . لفائدة متدريب املدرسة الوطنية للشرطةنقاش بشأن حقوق اإلنسان

، ُنظمت حلقات نقاش وجلسات للتوعية من خالل عروض سينمائية          ٢٠٠٩ويف عام     
لفائدة متدربني من املدرسة الوطنية للصحة العامة يف واغادوغو، ومعهـد العلـوم وتقنيـات               

بوبو ديوالسو، وغـاوا،    لتعليم االبتدائي يف     ا ةألساتذواغادوغو، واملدارس الوطنية    التواصل يف   
املركز املتعدد األغراض   أساتذة  ، و ني االجتماعي ينمساعداملعهد العايل لل  أساتذة  ورما، و وفادا نغ 
 للتدريب بشأن املعايري الدولية حلمايـة       دوراتوفضالً عن ذلك، ُنظمت     . ماتوركو القائم يف 

 ٢٠٠٩يف عام   يت  أجرو. أمن السجون  حراس و ٢٠٠٨حقوق اإلنسان، لفائدة القضاة يف عام       
 النظام   حفظ لفائدة قوات وباملثل، ُعقدت   .  النواب بشأن مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام      توعيةلمحلة  

  . لتبادل األفكار بشأن املظاهرات العامة ورشةومنظمات اجملتمع املدين

أنشطة التوعية بشأن حقوق اإلنسان من خالل الربامج التعليميـة ونـشر املعلومـات                )ه(  
  السلطات العموميةمن  بدعم
إىل جانب احلمالت احملددة الطابع من قبيل تلك اليت نظمت يف إطار تعزيز بعـض                 -١٢٦

ذوي مثل احلمالت املتصلة حبقوق الطفل وحبقوق األشخاص        بعض الفئات   باحلقوق املتصلة   
وزارة حقـوق    هو األسبوع الوطين للمواطنة الذي تنظمه        توعوينشاط  أبرز  ، يظل   اإلعاقة
ـ  اجتماعهقرر جملس الوزراء، خالل      وقد. كل سنة  ناإلنسا  تـشرين   ٢٧ يف   ي عقـد  ذ ال
  . على هذا النشاطإضفاء الطابع الرمسي، ٢٠٠٤أكتوبر /األول
تنظـيم   ة على اجلهة الوحيدة املشرف   ٢٠٠٦ حىت عام وزارة حقوق اإلنسان    ظلت  و  -١٢٧

 مل، فقد ُنظـم منـذ     اش ال طابعهلاً لإلقبال الذي حيظى به هذا الربنامج و       نظرو. هذا األسبوع 
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 بالتعاون مع فاعلني آخرين، مثل الوزارات املعنية بالتعليم، وبالبيئـة، وبإطـار             ٢٠٠٧ عام
 من قبيل اللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،        (وبإدارة التراب الوطين، ومؤسسات     احلياة،  

  ).... ومؤسسة األومسة
أنشطة توعية  قوق اإلنسان   وزارة ح تنظم   السابقة،   الفقرةوكما سلف توضيحه يف       -١٢٨

، واملراكز  مؤسسات التعليم ما قبل الثانوي    رس املهنية، وتالميذ الثانويات و    لفائدة متدريب املدا  
، ٢٠٠٨وهكذا يف عام    . الدائمة حملو األمية والتدريب ومراكز التعليم األساسي غري النظامي        

دارس املهنية، ُعقدت سبعة أخرى     باإلضافة إىل املؤمترات السبعة اليت ُنظمت لفائدة متدريب امل        
اثنـان  مـؤمتران   قد  ُع و ،د يف البل  مؤسسات التعليم ما قبل الثانوي    ميذ الثانويات و  لفائدة تال 

  .املراكز الدائمة حملو األمية والتدريب ومراكز التعليم األساسي غري النظاميلفائدة املتعلمني يف 

  مأنشطة التوعية حبقوق اإلنسان عرب وسائط اإلعال  )و(  
ُتجرى أنشطة التوعية من خالل وسائط اإلعالم مببادرة من الفـاعلني احلكـوميني               -١٢٩

  .واملنظمات غري احلكومية على حد سواء
تتعلق حبقوق اإلنسان من قبيل حقـوق       بعينها  وُتعىن هذه األنشطة عموماً بإشكالية        -١٣٠

وتنشر . ذوي اإلعاقة  اإلقصاء االجتماعي، أو حقوق األشخاص    أو  ختان اإلناث،   أو  الطفل،  
 برامج إذاعية بـشأن     بثو السمعية البصرية مقاالت أو ت      الصحافة املكتوبة أ   منابر العديد من 

  .املسائل املتصلة حبقوق اإلنسان

  دور اجملتمع املدين مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية  )ز(  
 مجيع يفو. ينا فاسويضطلع اجملتمع املدين بدور هام يف تعزيز حقوق اإلنسان يف بورك  -١٣١

 حبقوق اإلنسان، تضطلع مجعيات تعزيز حقوق اإلنـسان والـدفاع عنـها             املتصلةاملواضيع  
وتنخرط بعـض هـذه     .  هبا والتعريف املبادئ املتصلة حبقوق اإلنسان   شأن  لتوعية ب لبأنشطة  

ذوي حقوق الطفل، واملـرأة، واألشـخاص       (جمال تعزيز حقوق بعض الفئات       اجلمعيات يف 
؛ بينما تعمل مجعيات أخرى يف جمال تعزيز احلقوق املدنية        )، واملهاجرين، واملسنني، إخل   اإلعاقة

مجعيات أخرى أيضاً يف جمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          تنشط   حني   يفوالسياسية،  
 عن حقوق اإلنسان هلا اختصاص عام يغطي جمموع         الدفاعبيد أن معظم منظمات     . والثقافية

  .احلقوقفئات 
 وال سيما تلك اليت تنخرط يف جمال تعزيز حقـوق       ،تضطلع منظمات اجملتمع املدين   و  -١٣٢

 شـريكات وهي تعمل أيضاً مبثابـة      . للدولةعارضة  سلطة م كاإلنسان ومحايتها، بدور هام     
للسلطات العمومية يف تنفيذ السياسة واألنشطة العمومية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنـسان             

وقـد أنـشئت    .  حقوق اإلنسان عالقات جيدة جداً هبذه املنظمات       وتربط وزارةَ . ومحايتها
  .مديرية للشراكة لإلشراف على التعاون بني الوزارة ومنظمات اجملتمع املدين
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  امليزانية والتطور يف جمال حقوق اإلنسانختصيص اعتمادات   )ح(  
وزارة تعزيـز   امليزانية اليت ختصصها الدولة ل    اعتمادات   بانتظام   ازدادتبشكل عام،     -١٣٣

  .، كما يتبني من اجلدول أدناه٢٠٠٢حقوق اإلنسان منذ إنشائها يف عام 
  ١٢اجلدول 

  انية للوزارة بفرنكات اجلماعة املالية األفريقيةختصيص اعتمادات امليز
 معدل الزيادة املبلغ املخصص الفترة

١٢,٨٣ ٢٢٦ ٣٤٩ ٠٠٠ ٢٠٠٥٪ 

١٠,٧٩ ٢٥٣ ٧٤٤ ٠٠٠ ٢٠٠٦٪ 

٣,٣٧- ٥٦٩ ٤٥٨ ٥٦٩ ٢٠٠٧٪ 

٤٤,١٣ ٤٣٩ ٣٩٢ ٠٠٠ ٢٠٠٨٪ 

٢٦,٩٢ ٦٠١ ٣٠٢ ٠٠٠ ٢٠٠٩٪ 

٢١,٧٨- ٤٩٣ ٧٢٤ ٠٠٠ ٢٠١٠٪ 

 .٢٠١٠ إىل ٢٠٠٢ من سنوات املاليةقوانني املالية لل: املصدر

  :وفيما يتعلق بامليزانية املرصودة لوزارة النهوض باملرأة، فإن تطورها يظهر كما يلي  -١٣٤
  ١٣اجلدول 

  ٢٠١٠و ٢٠٠٥ ما بني عاميصة لوزارة النهوض باملرأة تطور امليزانية املخص
  )بفرنكات اجلماعة املالية األفريقية(خمصصات الدولة  السنة

٤١٦ ٥٩٩ ٠٠٠ ٢٠٠٥ - 

٠,٧٤ ٤١٩ ٧١٥ ٠٠٠ ٢٠٠٦٪ 

٣٧,٣٢ ٦٦٩ ٦٥٠ ٠٠٠ ٢٠٠٧٪ 

١٩,٨٧ ٨٣٥ ٧٨١ ٠٠٠ ٢٠٠٨٪ 

٢٠,٤٦- ٦٩٣ ٧٨٩ ٠٠٠ ٢٠٠٩٪ 

٣١,٦٨- ١ ٠١٥ ٥٠٥ ٠٠٠ ٢٠١٠٪ 

 - ٤ ٠٥١ ٠٣٩ ٠٠٠ جملموعا  

 .وزارة النهوض باملرأة : املصدر

  التعاون واملساعدة يف جمال التنمية  )ط(  
ويتجلى ذلك .  يف بوركينا فاسو  ديناميةيشهد التعاون يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان          -١٣٥

ة املفوضـي ف، ياليونيـس (سواء من خالل عمل اهليئات املختصة التابعة ملنظمة األمم املتحدة           
 بعـض   من خالل ، أو   )، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
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أيـضاً  يشمل ذلـك    قد  و. منركاالسويد والد  و الصديقة ومنها على اخلصوص هولندا    الدول  
  .بعض املنظمات غري احلكومية األجنبية الدعم الـُمتلقَّى من

دعم المن خالل تقدمي    عموماً  لى املستوى احلكومي    عيتم التعاون واملساعدة التقنية     و  -١٣٦
فيما يتعلق بدعم امليزانية، استفادت وزارة حقوق اإلنسان منذ         و. تقنيةالساعدة  املللميزانية أو   

الدعم منـذ   ن حزمة مشتركة من     ون واملالي الدعم وقدم الشركاء التقنيو    من هذا    ٢٠٠٤عام  
مسامهات من ن ون واملاليوالشركاء التقنيقدمه ا ويرد يف اجلدول التايل ملخص مل. ٢٠٠٧عام 

  .وزارة حقوق اإلنسانلمالية 
  ١٤اجلدول 

  مسامهة الشركاء التقنيني واملاليني
  اجلهات املاحنة الرئيسية املبلغ املخصص الفترة

٩٤ ٦٨٥ ٨٤٠ ٢٠٠٥ 

منظمـة إنقـاذ    ،  فاليونيـسي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     
 - منظمة إنقاذ الطفولة  لبوركينايب،  اليانصيب الوطين ا  ،  الطفولة

صندوق األمم  كندا، الشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات،      
 املتحدة للسكان

٩٦ ٠٦٢ ٦٦٩ ٢٠٠٦ 
 Œuvre suisseمنظمة ة بوركينا، ـخط، الدمنرك، اليونيسيف

d’entraide ouvrière  
  اليونسيف ٥ ٠٠٨ ٠٠٠ ٢٠٠٧

٤٢٥ ١٦٥ ٧٧٦ ٢٠٠٨ 
خطـة   مم املتحدة اإلمنـائي، اليونيـسف،     هولندا، برنامج األ  

  القطاع العامبوركينا، برنامج دعم تعزيز قدرات

٢٩٦ ١٩٣ ٧٩٢ ٢٠٠٩ 

هولندا، الدمنرك، السويد، برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،          
،  صندوق األمم املتحـدة للـسكان  اليونيسف، خطة بوركينا،  

 يدزاإلاألمانة الدائمة للمجلس الوطين ملكافحة 

٩٩٦ ٣٤٢ ٥٦٨ ٢٠١٠ 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، هولندا، الدمنرك، السويد، املعهد        
الدمنركي حلقوق اإلنسان، األمانة الدائمة للمجلـس الـوطين         

 يدزاإلملكافحة 

  .التنشئة املدنيةمديرية الشؤون املالية بوزارة حقوق اإلنسان و : املصدر

  قوق اإلنسان على املستوى الوطين يف تعزيز حريراالتقدور عملية تقدمي   -دال  
طة للصياغة خب التقارير اليت تقدمها بوركينا فاسو شىت التقرير و هذاصياغةتبدأ عملية   -١٣٧
بعد هذه  و. العامةالتوجيهية  مع مراعاة املبادئ    وزارة حقوق اإلنسان    املصاحل التقنية يف    ها  تعّد

 بـني    األفكار تبادل ولقاءات ل  توثيقي حبثإجراء  لبيانات من خالل    اجمع  ُتاملرحلة األولية،   
مث تصيغ املـصاحل    .  الوزارات األخرى  هااملعنية، مبا في   هتاوأجهزجلنة الصياغة وهيئات الدولة     

م بعد ذلك ورشة عمـل للمـصادقة علـى          نظَّوُت. للتقرير اًالتقنية املكلفة بالصياغة مشروع   
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ات اجملتمع املدين هبدف تدارس      ومنظم احلكوميني الفاعلني   خمتلفتتألف من   التقرير  مشروع  
ـ وبعد االنتهاء من ورشة املصادقة،      . مشروع القرار وتعديله للتأكد من مطابقته للواقع        حنقَُّي

قوق اإلنسان والقـانون   حل اللجنة املشتركة من الوزارات      علىمشروع التقرير ويعرض جمدداً     
  .جملس الوزراءأن ُيقّره قبل لكي تنظر فيه الدويل اإلنساين 

  معلومات أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان  -هاء  
باإلضافة إىل أنشطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها اليت ُتجَرى على املستوى احمللي،              -١٣٨

وهي عضو يف جملـس   . تساهم بوركينا فاسو يف جهود اجملتمع الدويل لفائدة حقوق اإلنسان         
طة يف شىت اللقاءات الدولية     وقد شاركت مشاركة نش   . حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة    

  :تتناول حقوق اإلنسان، ال سيما اليت
  خمتلف دورات اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة؛ •
  دورات جملس حقوق اإلنسان؛ •
  ؛ األساسيدورات مجعية الدول األطراف يف نظام روما •
  ؛مؤمتر استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان •
  .وق اإلنسان والشعوبدورات اللجنة األفريقية حلق •
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   الفعالةاالنتصاف وسبل ، واملساواة،عدم التمييز  -رابعاً  

   عدم التمييز واملساواة  -١  
ومن هـذه   .  مجيع أشكال التمييز   ظر فاسو طرف يف عدة صكوك دولية حت       بوركينا  -١٣٩

عهد الو،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     الصكوك على سبيل الذكر ال احلصر       
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اخلاص  الدويل  

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،          االتفاقية  و،  أشكال التمييز العنصري  
لدوليـة   ا التفاقيـة ، وا االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        و
  .قوق الطفلحل

وعلى املستوى احمللي، ينص الدستور والكثري من النصوص التشريعية على مبـادئ              -١٤٠
 من املـادة األوىل مـن       ٣الفقرة  تنص  وهكذا،  . وعدم التمييز بينهم  شخاص  املساواة بني األ  
 اإلثنية،  على العرق، أو  القائم   التمييز، ال سيما    التمييزأشكال  مجيع   حظرُت" هأنالدستور على   

  علـى أنـه    ٢املادة  تنص  و".  املولد وأ امللكية السياسي، أو    الرأي ، أو الطائفة، أو   أو الدين 
ضروب املعاملة القاسية   وقانون الرق، واملمارسات الشبيهة بالرق،      الب مبوجب    ويعاقَ حظرُي"

املة السيئة ضروب املعاالنتهاكات و، والتعذيب اجلسدي أو املعنوي، وأو الالإنسانية أو املهينة
مكفول  العملاحلق يف    "أن على   ١٩وأخرياً، تنص املادة    ". اإلهانةضد األطفال وكل أشكال     

لون  واألجرة على أساس اجلنس أو     العملر التمييز يف جمال     وحيظَ. قدم املساواة للجميع على   
  ".أو األصل االجتماعي أو اإلثنية أو الرأي السياسيالبشرة 
كل  يف التمييز هذه كد النصوص التشريعية والتنظيمية على إدانة ويف نفس الصدد، تؤ     -١٤١

ـ يف    األحوال الشخصية واألسـرة    قانوننص  يو. نطاق من نطاقاهتا    األوىل علـى أن     همادت
ويقصد باحلقوق املدنية جمموع احلقوق اليت يتمتع هبـا         . بوركينايب يتمتع حبقوق مدنية    كل"

األجانب يتمتعـون   " من القانون ذاته على أن       ٥ ةوتنص املاد . "ته املدنية ا عالق ما يف شخص  
ميكـن  بيد أن   . املواطنني البوركينابيني  يف بوركينا فاسو حبقوق مدنية على قدم املساواة مع        

من احلقوق، أو أن خيـضع التمتـع هبـذا    ق من التمتع حبصراحة أن حيرموا مبوجب القانون   
 مـن القـانون     ٣وتنص املادة   . " الدولية تفاقياتااللشرط املعاملة باملثل، رهنا بأحكام       احلق
منع كـل   ُي"ه  على أن  العمل املتعلق بقانون    ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣ املؤرخ   AN/2008-028 رقم

  :يزيتمويقصد بال. املهن والوظائفمتييز يف 
لـون   على أساس العـرق أو       خصوصايز أو إقصاء أو تفضيل يقوم       يمت أي  -١  
لسياسي أو اإلعاقة أو حالة احلمل أو االنتماء الـوطين          الدين أو الرأي ا     أو اجلنس أو   البشرة

على صـعيد   االنتقاص منها    أو   يكون من أثره إبطال تكافؤ الفرص     و،  األصل االجتماعي  أو
  ؛الوظائف واملهن
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 أو التفضيل يكون من أثـره  اإلقصاءأي ضرب آخر من ضروب التمييز أو        -٢  
  ؛"الوظائف واملهن على صعيد إبطال أو انتقاص املساواة يف الفرص أو املعاملة

 يعاقـب علـى     " ه على أن  ١١٢ من مادته    ٢يؤكد قانون اإلعالم يف الفقرة       •
،  دين  أو  منطقة  بسبب انتمائهم إىل عرق أو     األشخاصموعة من   التشهري مبج 

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل   ١٠٠ ٠٠٠بعقوبة حبسية من شهر إىل سنة وبغرامة من         
  ".اهية بني املواطنني أو السكان كان اهلدف منه التحريض على الكرنفرنك إ

بعقوبـة  " أنه يعاقـب     ىعل منه   ١٣٢ من املادة    ١القانون اجلنائي يف الفقرة     نص  وي  -١٤٢
 فعل متييز   كللى  ع ،مخس سنوات أو باملنع من اإلقامة ملدة مخس سنوات         سجنية من سنة إىل   

ـ  أن   ه شأن يكون من و العبادة وحرية   وجدانرية ال مظهر مناف حل  أي  أو   أشخاصـاً  رض  حي
  ".آخرين ضد

  االنتصاف الفعالةسبل   -٢  
 / أيـار ١٧ املؤرخ ADP 10/93ون التنظيمي ـو والقانـا فاسـأرسي دستور بوركين  -١٤٣
ـ         تنظيم  املتعلق بال  ١٩٩٣ مايو  االقضائي يف بوركينا فاسو والتعديالت املدخلة عليـه، نظام
. ريات اجلماعيـة والفرديـة    لحقوق واحل ل وضمانة   فاالنتصا للجميع احلق يف     خيول اقضائي

مجيع البوركينابيني، وكل شخص يعيش     " من الدستور على أن      ٤ من املادة    ١وتنص الفقرة   
مجيعهم إمسـاع   حيق هلم   و.  يستفيدون من محاية القانون على قدم املساواة       ،فاسو بوركينا يف

احلق "على أن    من املادة ذاهتا     ٣ وتوضح الفقرة    ،"قضيتهم لدى هيئة قضائية مستقلة وحمايدة     
". ذلك احلق يف حرية اختيار هيئة الدفاع مكفول أمام اهليئـات القـضائية             يف يف الدفاع مبا  

تسهر علـى   و.  احلريات الفردية واجلماعية   ةالقضاة هي حامي  املعهد هبا إىل    السلطة القضائية   و
  .احترام احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف الدستور

 املواطنني إىل احملاكم، وتقريب العدالة من املتقاضني        وصول ومن أجل تيسري إمكانية     -١٤٤
وحتسني أداء اهليئات القضائية، أعدت الدولة بدعم من شركاء تقنيني وماليني خطة العمـل              

وأتاح تنفيذ هذه اخلطة إنـشاء      . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢بني عامي   الوطنية إلصالح العدالة للفترة     
  .قضائيني آخرينهيئات قضائية جديدة وتوظيف قضاة وموظفني 

يف حمـاكم    ١٠وانتقل عدد احملاكم الكلية من      . وبوشر إنشاء هيئات قضائية جديدة      -١٤٥
ويتمثل اهلدف املنشود يف إنشاء حمكمة كلية يف        . ٢٠٠٨يف عام   حمكمة   ٢٤ إىل   ٢٠٠٠عام  
 إىلاجلهود املبذولة يف جمال تعزيز القـضاء        هتدف  و. ٤٥    ل ا األقاليمعاصمة من عواصم    كل  
  . الفعالة للدفاع عن حقوقهماالنتصافكني مجيع املتقاضني من سبل مت

.  فعـال  انتـصاف سبيل  وكقاعدة عامة، ُيقرُّ يف بوركينا فاسو حبق احلصول على            -١٤٦
، أن حيتكم  على أساس جنسيته التراب البوركينايب، دون متييز  فوقوميكن لكل شخص يعيش     

 هـذه اهليئـات     علىجيب  و.  حقوقه قد انتهكت   اعترب أن  إىل اهليئات القضائية املختصة إذا    
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بيد أن احلق يف االحتكام إىل      . القضائية أن تبت مجيع الطلبات املقدمة إليها بتاً حمايداً ومنصفاً         
ذلك .  يف بوركينا فاسو    الفعلية املمارسةعلى مستوى   صعوبات  يف واقع األمر    القضاء تواجهه   

ومـن  . صعوبات اليت حتول دون سريها سرياً جيداًال أن العدالة البوركينابية يواجهها عدد من  
 ، والتـدبري  ، واألخالقيـات  ،املصاحل القضائية يف جمال التنظـيم     اختالل أداء   هذه املصاعب   

ويترتب عن هذه الصعوبات بطء يف مـسار العدالـة   .  ووسائل العمل والتواصل ،والتخطيط
االحتجـاز  (عروضة أمام العدالـة     يتجلى يف اآلجال الطويلة اليت تستغرقها معاجلة امللفات امل        

  ).إخل ،عقودشىت الاالحتياطي، حترير القرارات، تسليم 
 هذه املصاعب اليت تواجه العدالة ابتغاء متكينها من االضطالع   التغلب على ومن أجل     -١٤٧

، ٢٠١٩ إىل   ٢٠١٠ مـن لفترة املمتدة   لبدورها الكامل، أُعدَّت سياسة وطنية بشأن العدالة        
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٣ت يف مدواعُت

  ضمانات احملاكمة  -ألف  
 ADP/10/93 القـانون رقـم      رسـي وي. ينظم القانون ضمانات احملاكمة العادلـة       -١٤٨
 مبـدأ النظـر يف      ، املتعلق بالتنظيم القضائي يف بوركينا فاسو      ١٩٩٣مايو  / أيار ١٧ املؤرخ

لطة القضائية هبدف متكـني     استقاللية الس ستويني من االختصاص القضائي و    الدعاوى على م  
  .املتقاضني من احلق يف عدالة منصفة وحمايدة

. القانون اجلنائي ليس لـه أثـر رجعـي        " ينص الدستور على أن      ،وباإلضافة إىل ذلك    
. قبل الفعل الـُمعاقَب عليه   وُنشر  مبوجب قانون صدر    إال   أو إدانته    شخصأي   جيوز حماكمة  وال

وباملثل، يـنص   ).  من املادة اخلامسة من الدستور     ٣ و ٢رتان  الفق" (والعقوبة هي شخصية وفردية   
  ". حىت تثبت إدانتهبريءكل متهم "تقضي بأن الدستور على افتراض الرباءة يف مادته الرابعة اليت 

عنـد   حبقـوقهم وحريـاهتم      خلةاملوأمام احملاكم، حيق لضحايا األعمال التعسفية و        -١٤٩
رية أو بشكل عام من أصحاب الـسلطة العموميـة،          السلطات السياسية واإلدا    من ارتكاهبا

 من  ١٤١وتنص املادة   . اهليئات القضائية إلدانة هذه األفعال وجرب أضرارهم       حيتكموا إىل  أن
من موظفي   كل موظف    ُيعاقب بالسجن من مخس إىل عشر سنوات      ه  القانون اجلنائي على أن   

 خمل آخر بارتكاب فعل تعسفي أو        شخصاً يؤمِّر يأمر أو    هلاممثل آخر   السلطة العمومية أو أي     
  .نصوص السارية املفعولبالاملدنية لشخص أو عدة أشخاص، أو باحلرية الفردية أو باحلقوق 

التعـسفية  وينص القانون أيضاً على عقوبات ضد السلطات القضائية عن األفعـال              -١٥٠
بالـسجن   عقوبة    من القانون اجلنائي على    ١٤٨تنص املادة   و. ها ضد املتقاضني  رتكبقد ت  اليت
،  وجملس احلسابات يف حماكم االستئناف والنقض مخس سنوات للمدَّعني العامنيسنة حىت  من
، أو من ينوب عنهم، أو القضاة ومسؤويل الشرطة القضائية     املدعني العامني يف احملاكم الكلية    و

 وبشكل خيالف الشروطاالحتجاز الذين حيتجزون أو يأمرون باحتجاز شخص خارج أماكن         
صـك  اليت حددها القانون، أو يقدمون مواطناً إىل هيئة قضائية جنائية دون أن يوجَّه إليـه                
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، ينص القانون اجلنائي على عقوبة سـجنية مـن          ذلك إىلوباإلضافة  . اقانونياالهتام مسبقاً و  
 املـوظفني  فرنـك ضـد   ٦٠٠ ٠٠٠ إىل ٥٠ ٠٠٠ سنتني إىل مخس سنوات وغرامة مـن   

دارية أو القضائية الذين يرفضون أو يهملون وقائع االحتجاز غـري           الشرطة اإل يف   احلكوميني
وباملثل، تطبَّق عقوبات . اإيقافهال يأمرون ب وهباالقانوين أو التعسفي يف أي مكان بعد علمهم       

 أو حكم أو أمـر مـن        واليةالذين يستقبلون شخصاً دون     االحتجاز  مسؤويل أماكن    على
ل، أو حيتجزونه أو يرفضون مثوله أمام ضـابط الـشرطة           ترحيالبعاد أو   اإلاحلكومة يف حالة    

الذين يرفـضون   االحتجاز  ويسري األمر ذاته على املسؤولني عن مكان        . اآلِمرالقضائية أو   
  .الكشف عن سجالهتم لكل سلطة مكلفة مبراقبتهم

  العموميـة  هتدف مجيع التدابري اجلنائية إىل مكافحة التجاوزات التعسفية للسلطات        و  -١٥١
  . عن طريق متكينهم من حماكمة عادلة ومنصفةاألشخاصاية حقوق ومح

  املشاركة يف احلياة السياسية  -باء  
إقـرار  يف  ويتجسد هذا احلـق     . فول لكل مواطن  املشاركة يف احلياة العامة حق مك       -١٥٢

احلقوق املدنية، واحلريات النقابية وحرية إنشاء اجلمعيات ومبدأ احلصول علـى الوظـائف             
  .على قدم املساواة العمومية
 يف  أن يـشاركوا  ،  لكل البوركينابيني، دون أي متييز    يتعلق باحلقوق املدنية، حيق     وفيما    -١٥٣

 الدستورية والتشريعية طريقة تنظـيم      األحكاموحتدد جمموعة من    . إدارة شؤون الدولة واجملتمع   
بالبـاب  لة أمور،    من مج  ويتعلق األمر هنا،  . خمتلف االقتراعات وسريها وشروط املشاركة فيها     

 املتعلق بقـانون    ٢٠٠١ هيولي/ متوز ٣ املؤرخ   AN/2001-014الثاين من الدستور، والقانون رقم      
 / تـشرين الثـاين    ٢٩ املـؤرخ    AN/2001-32، والقانون رقم     املعدلة له  قواننيالاالنتخابات و 

ن ينتخبـون   واملواطنون البوركينـابيو  . السياسية كتلوال املتعلق مبيثاق األحزاب     ٢٠٠١ نوفمرب
القانون  وفيما يتعلق بالبوركينابيني الذين يعيشون يف اخلارج، ينص       . وميلكون حق القيام بذلك   

 AN/2001-014  املتعلق بتعديل القـانون رقـم      ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ املؤرخ   AN/2009-019رقم  
نتخايب  اال السجل" على أن    ٤٧ املتعلق بالقانون االنتخايب يف مادته       ٢٠٠١ هيولي/متوز ٣املؤرخ  

 االنتخابية للبوركينابيني املقيمني    قوائم وال األقاليمالوطين يتألف من جمموع القوائم االنتخابية يف        
  . احلق يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية قد أُجِّل لدواعٍ لوجستيةتفعيلبيد أن ". اخلارج يف

  :شهدت احلياة السياسية مؤخراً االنتخابات التالية  -١٥٤
  ؛٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٣ت الرئاسية يف االنتخابا •
  ؛٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٣االنتخابات البلدية يف  •
  ؛٢٠٠٧مايو / أيار٦االنتخابات التشريعية يف  •
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١االنتخابات الرئاسية يف  •
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كة ومن أجل مشار. الالمركزيةتتجسد املشاركة يف الشؤون العامة أيضاً من خالل و  -١٥٥
املواطنني بطريقة فعالة وترسيخ الدميقراطية والتنمية املستدامة على الصعيد احمللـي، شـرعت             

 يف عملية ال مركزية واسعة أفضت إىل اعتمـاد القـانون العـام              ١٩٩٣احلكومة منذ عام    
  .٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢١ يف AN/2004-055رقم للجماعات اإلقليمية 

 أداتـني   لالمركزيـة يجي إلقرار الالمركزية واملؤمتر الوطين      ويشكل اإلطار االسترات    -١٥٦
  .إلجناز العملية

  التـراب الـوطين    تقـسيم  اكتمال عمليـة     ٢٠٠٦لبلدية لعام   وكرست االنتخابات ا    -١٥٧
أتاحت انتخاب مستشارين بلديني يف املقاطعـات احلـضرية والقرويـة           و ،مجاعات إقليمية  إىل

، كمـا إن    عاملة للبلد   ١٣    لن اجملالس اإلقليمية يف األقاليم ا     وهكذا فإ .  ال مركزية  هيئات وإرساء
 أنشأت جمالـسها البلديـة الـيت تعمـل      ٣٠٢    لا واملقاطعات القروية    ٤٩    لا املقاطعات احلضرية 

 تقدماً ملموساً على    ت حقق يت ال الالمركزيةوتؤكد على تصميم الدولة على ترسيخ       . للقانون وفقاً
ما إن  و. ١٣    لا واألقاليم   ٣٥١    لاذية للمجالس اإلقليمية يف املقاطعات      صعيد إرساء األجهزة التنفي   

إنشاء اجملالس القروية للتنميـة،     هو  يعزز احلق يف املشاركة يف احلياة العامة على صعيد اجلماعات           
  .اليت تيسر إشعار السكان باملسؤولية ومشاركتهم يف مبادرات التنمية على صعيد اجلماعة

. سياسية هي اجلهات الرئيسية الفاعلة يف احليـاة الـسياسية الوطنيـة           األحزاب ال و  -١٥٨
 مـن   ١وتنص الفقرة   . ومهمتها هي السعي حنو إشراك املواطنني يف احلياة السياسية الوطنية         

 املتعلق مبيثاق   ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٢٠٠١-٣٢القانون رقم     من ٥ املادة
الـسياسية تـساهم     كتلوالاألحزاب  "كينا فاسو على أن      السياسية يف بور   كتلاألحزاب وال 

". تثقيف الشعب وكذلك يف التصويت يف االنتخابـات       إعالم و تنشيط احلياة السياسية و    يف
 مـن هـذا     ٢٦ذه املهمة، تنص املادة     االضطالع هب أجل متكني األحزاب السياسية من       ومن

ل على متويـل مـن احلكومـة        السياسية حيق هلا احلصو    كتلوالاألحزاب  "القانون على أن    
 القـانون   ينصوباإلضافة إىل ذلك،    ". املعمول هبا  التنظيميةنشطتها وفقاً للقوانني واللوائح     أل

 املتعلق بنظـام املعارضـة الـسياسية        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   AN/2009-009رقم  
رئـيس  "ن   من هذا القانون على أ     ١٥وتنص املادة   . فريق املعارضة رئيس  إنشاء منصب    على

املنتخـبني يف    مقاعـد    أكرب عدد من  احلائز  املسؤول األول من حزب املعارضة       املعارضة هو 
 رئيس املعارضة هو املسؤول األول عن       يكونحال تعادل عدد املقاعد،      ويف. اجلمعية الوطنية 

أكرب عدد من األصوات املعرب عنـها يف االنتخابـات التـشريعية             احلزب الذي حصل على   
 رئيس املعارضة يف مراسـيم الدولـة        شاركوي. ملعارضةباسم ا  الناطق املعتمد وهو  ." األخرية

خالل احلفالت واالستقباالت الرمسية وفقاً للشروط اليت حددها املرسـوم املتعلـق مببـدأ              
  .رئيس احلكومة وميكن أن يستشريه رئيس الدولة أو. األسبقية
 يف إدارة شؤون مجيع شرائح اجملتمـع        الرغبة يف تعزيز املشاركة   قد تعززت   فوأخرياً،    -١٥٩

 املتعلـق بتحديـد     AN/2009-010على القانون رقم     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ يفبالتصويت  
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ذلك أن هذا القانون يـشجع      . احلصص يف االنتخابات التشريعية والبلدية يف بوركينا فاسو       
يف االنتخابات   يف املائة لكل من اجلنسني٣٠حصة ال تقل عن األحزاب السياسية على حتديد 

ذه القاعدة نصف   تتقيد هب  ال   ة سياسي كتلة كل   فقدت ومبوجب هذا القانون     .ةالتشريعية والبلدي 
وجيدر التنويه هنا بالدور اهلام الذي تضطلع       . األموال العمومية املخصصة للحمالت االنتخابية    

 سلطات البلـد  به اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واليت وجهت رسالة إىل خمتلف      
  . هذا القانون أو التشجيع على اعتمادهاعتماد على حتثهاهبدف 
 ٢١فيما يتعلق باحلريات النقابية أو إنشاء اجلمعيات، ينص الدسـتور يف مادتـه              و  -١٦٠
حرية إنشاء اجلمعيات مكفولة؛ وحيق لكل شخص أن ينشئ مجعيات أو أن يشارك             "أن   على

 واللـوائح لقـوانني   ل هذه اجلمعيات    سري وجيب أن ميتثل     .أنشطة اجلمعيات املنشأة   حبرية يف 
  ".التنظيمية اجلاري هبا العمل

ينص  ومتارس النقابات أنشطتها دون أي عائق أو قيد عدا ما         . احلرية النقابية مكفولة  و  -١٦١
 املتعلق  ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ADP/10/92وحيدد القانون رقم    . عليه القانون 

 ويـنص هـذا     .شاء اجلمعيات على شروط إنشاء اجلمعيات والنقابات وطرائق عملها        حبرية إن 
  .القانون على أن اجلمعيات والنقابات ُتشكَّل بكل حرية

 من  ١٨ وتنص املادة . وزير احلريات العامة  ا خيضع إىل إعالن ُيقدَّم لدى       بيد أن االعتراف هب   
ن يف إنشاء نقابـة     و الراغب أرباب العمل ن أو   والعامله ينبغي أن يستويف     نفس القانون على أن   

  :أربعة شروط شكلية هي
   عضواً؛٢٠تضم ما ال يقل عن تأسيسية هيئة  إنشاء •
 النقابـة،   اسـم وُيـبني فيـه     .  لكي تعتمده   على هذه اهليئة   أساسيعرض نظام    •

  وموضوعها، واهلدف منها، وتنظيمها، ومقرها، ونظامها الداخلي؛
) ٧(سبعة   ال يقل عددهم عن   أوجيب  . ة وبالتصويت ُيعيَّن مسريو النقابة بكل حري     •

  أشخاص؛
وجيب أن يشار يف احملـضر      . ةي التأسيس اهليئةوأخرياً، جيب أن ُيحرَّر حمضر ألشغال        •

  .مكان انعقاد اهليئة وزمان انعقادها وأيضاً أعضائها، وهويتها وعنواهنا الكامل إىل
، املتعلق بالنظـام    ١٩٩٨بريل  أ/ نيسان ٢٨ املؤرخ   AN/98-013ينص القانون رقم    و  -١٦٢

يف احلصول   املساواة يف احلق   وعلى موظفي الوظيفة العمومية، على     العمل املطبق على    القانوين
وينص هذا القانون على املساواة يف احلق يف الوظائف العامة          . اخلدمات والوظائف العامة   على

يتعـرض   ة لذلك ال جيـب أن     ونتيج. وضرورة احلياد فيما يتعلق باملنتفعني باخلدمات العامة      
ه ءه السياسية، أو انتما   ءائم على قناعاته الدينية، أو آرا     مرشح لوظيفة عمومية ألي متييز ق      أي

وباملثل، جيب على موظفي الوظيفة العمومية أن ميتنعوا عن أي سلوك متييزي            . اإلثين أو جنسه  
  . يف حياد املصاحل العامةالريبة أن يثري شأنه منضد املنتفعني 

        


