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مقدمة
 -١تقدددب بوركينددا فاسددو هددذا التقريددر يف إطددار الدددورة الثالثددة للسددتعرا الدددوري الشددام يف
أعق ددار تقريرهد دا الث دداذ ال ددذي حبث ددا الفري ددس العامد د املعد د ابلس ددتعرا ال دددوري الش ددام يف ٢٢
نيسد ددان/أبري  ٢٠١3واعتمد ددده جملد ددس حقد ددوق اإلنسد ددان يف  ١٨أيلول/سد ددبتمّب  .٢٠١3وأُعد ددد
التقريددر عم دلا ابلق درار  A/HRC/RES/16/21الصددادر يف  ٢5آذار/مددار  ٢٠١١واملتعلددس بنتددا
إعدادة النردر يف أنشددطة جملدس حقدوق اإلنسدان وسدع عملددا ووفقدا للمقددرر A/HRC/DEC/17/119
الصادر يف  ١٧حزيران/يونيا  ٢٠١١واملتعلس بقضااي الستعرا الدوري الشام .

أوال -عملية إعداد التقرير
-٢

أخذ إعداد التقرير مبقاربة شاملة وتشاركية متربع ا املراح التالية:


إنشدداء جلنددة صدديا ة متعددددة القطاعددات تت دألف مددن نيثلددني عددن الدددوا ر الو اري دة
واملؤسسات ومنرمات اجملتمع املدذ؛



عقد مشاورات مع اجلهات احلكومية و ع احلكومية؛



صيا ة مشروع التقرير؛



حب ددا واعتم دداد اللجن ددة املتع ددددة القطاع ددات املعني ددة برص ددد توص دديات الس ددتعرا
الدوري الشام ملشروع التقرير؛



إقدرار مشددروع التقريددر يف حلقددة عمد وطنيددة جتمددع بددني نيثلدي اإلدارات احلكوميددة
واملؤسسات ومنرمات اجملتمع املدذ؛



نر ددر اللجن ددة املش ددركة ب ددني ال ددو ارات املعني ددة حبق ددوق اإلنس ددان والق ددانون ال دددو
اإلنساذ يف مشروع التقرير؛



اعتماد التقرير يف جملس الو راء.

اثنيا -تطااور اإلطااار املعياااري وامليسسااي والسياساااا العامااة الراميااة إ تع ي ا
حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -اإلطار املعياري
 -3اعتمدددت بوركينددا فاسددو منددذ عدداب  ٢٠١3تش دريعات هامددة تكف د محايددة حقددوق ف ددات
ددعم
معينددة ،وتضددمن اسددتقلل السددلطة القضددا ية ،وتعاقددا علددق انتهاكددات حقددوق اإلنسددان ،وتد ر
اإلطار العاب حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ ومن بني هذه التشريعات ما يلي:
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القد د ددانون رقد د ددم  011-2014/ANالصد د ددادر يف  ١٧نيسد د ددان/أبري  ٢٠١4واملتعلد د ددس
مبكافحة بيع األطفال واستغلهلم يف البغاء ويف املواد اإلابحية؛
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القددانون رقددم  015-2014/ANالصددادر يف  ١3أاير/مددايو  ٢٠١4واملتعلددس حبمايددة
األطفال املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر؛



الق ددانون رقد ددم  022-2014/ANالصد ددادر يف  ٢٧أاير/مد ددايو  ٢٠١4واملتعلد ددس مبند ددع
التعذيا واملمارسات املماثلة ومكافحتهما؛



القانون األساسي رقم  003-2015/CNTالصادر يف  ٢3كانون الثاذ/يناير ٢٠١5
واملتعلد ددس بسد ددلطات جلند ددة املصد دداحلة الوطنيد ددة واإلصد ددلحات وتركيبتهد ددا وتنريمهد ددا
وسع عملها؛



الق ددانون رق ددم  004-2015/CNTالص ددادر يف  3آذار/م ددار  ٢٠١5واملتعل ددس مبن ددع
الفساد ومكافحتا يف بوركينا فاسو؛



القاند د د ددون رق د ددم  005-2015/CNTالص د ددادر يف  ٧نيس د ددان/أبري  ٢٠١5واملتعلد د د ددس
بتع دددي الق ددانون رق ددم  014 2001/ANالص ددادر يف  3متو /يولي ددا  ٢٠٠١واملتعل ددس
ابلقانون النتخايب؛



القد ددانون رقد ددم  036-2015/CNTالصد ددادر يف  ٢6حزيران/يونيد ددا  ٢٠١5واملتعلد ددس
بقانون التعدين؛



القد د ددانون األساسد د ددي  050-2015/CNTالصد د ددادر يف  ٢5آر/أ سد د ددطس ٢٠١5
واملتعلس ابلنراب األساسي للقضاء؛



الق ددانون رق ددم  051-2015/CNTالص ددادر يف  3٠آر/أ س ددطس  ٢٠١5واملتعل ددس
ابحلس يف احلصول علق املعلومات العامة والواث س اإلدارية؛



الق د ددانون رق د ددم  057-2015/CNTالص د ددادر يف  4أيلول/س د ددبتمّب  ٢٠١5واملتعل د ددس
بنراب الصحافة املكتوبة القانوذ يف بوركينا فاسو؛



الق د ددانون رق د ددم  058-2015/CNTالص د ددادر يف  4أيلول/س د ددبتمّب  ٢٠١5واملتعل د ددس
بنراب الصحافة القانوذ علق اإلنرنت يف بوركينا فاسو؛



الق د ددانون رق د ددم  059-2015/CNTالص د ددادر يف  4أيلول/س د ددبتمّب  ٢٠١5واملتعل د ددس
ابلنراب القانوذ للبا اإلذاعي والتلفزي يف بوركينا فاسو؛



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



القدانون رقدم  061-2015/CNTالصدادر يف  6أيلول/سدبتمّب  ٢٠١5واملتعلدس مبنددع
ومكافحة العنف املمار ضد النساء والفتيات ورعاية وتعويض ضحاايه؛



الق د ددانون رق د ددم  062-2015/CNTالص د ددادر يف  6أيلول/س د ددبتمّب  ٢٠١5واملتعل د ددس
بوضع يتامق األمة؛



الق د ددانون رق د ددم  064-2015/CNTالص د ددادر يف  ٢٠تش د درين األول/أكت د ددوبر ٢٠١5
واملتعلس حبرية تكوين اجلمعيات؛
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القدانون الدسدتوري رقددم  072-2015/CNTالصدادر يف  5تشدرين الثدداذ/نوفمّب ٢٠١5
واملتعلس مبراجعة الدستور؛



الق د ددانون رق د ددم  077-2015/CNTالص د ددادر يف  ٢3تشد د درين الث د دداذ/نوفمّب ٢٠١5
املع د رلدل للق ددانون رق ددم  010/93/ADPالص ددادر يف  ١٧أاير/م ددايو  ١993واملتعل ددس
ابلتنريم القضا ي يف بوركينا فاسو؛



الق د ددانون رق د ددم  080-2015/CNTالص د ددادر يف  ٢3تشد د درين الث د دداذ/نوفمّب ٢٠١5
واملتعلس بتنريم اإلشهار يف بوركينا فاسو؛



الق د ددانون رق د ددم  081-2015/CNTالص د ددادر يف  ٢4تشد د درين الث د دداذ/نوفمّب ٢٠١5
واملتعلس ابلنراب األساسي العاب للوظيفة العمومية؛



القد ددانون رقد ددم  084-2015/CNTالصد ددادر يف  ١٧كد ددانون األول/ديسد ددمّب ٢٠١5
املع رلدل للقانون رقم  60-2009/ANالصادر يف  ١٧كانون األول/ديسمّب ٢٠٠9
واملتعلس مبكافحة اإلرهار يف بوركينا فاسو؛



القد ددانون رقد ددم  103-2015/CNTالصد ددادر يف  ٢٢كد ددانون األول/ديسد ددمّب ٢٠١5
واملتعلس ابإلجيارات السكنية اخلاصة يف بوركينا فاسو؛



القد د ددانون رقد د ددم  010-2016/ANالصد د ددادر يف  ٢٠نيسد د ددان/أبري  ٢٠١6واملتعلد د ددس
إبنشاء حمكمة الست ناف اإلدارية واإلجراءات املتبعة أمامهدا وتركيبتهدا وتنريمهدا
وصلحياهتا وسع عملها؛



القددانون رقددم  016-2016/ANالصددادر يف  3أاير/مددايو  ٢٠١6واملتعلددس مبكافحددة
س األموال ومتوي اإلرهار يف بوركينا فاسو؛



القد د ددانون رقد د ددم  024-2016/ANالصد د ددادر يف  ١٧تش د د درين األول/أكتد د ددوبر ٢٠١6
واملتعلس حبماية وتعزيز حقوق كبار السن؛



القد د ددانون رقد د ددم  030-2016/ANالصد د ددادر يف  ٢٠تش د د درين األول/أكتد د ددوبر ٢٠١6
واملتعلس إبنشاء حمكميت العم يف ك من ُدوري وفادا ندغورما؛



القدانون رقددم  006-2017/ANالصددادر يف  ١9كددانون الثاذ/يندداير  ٢٠١٧واملتعلددس
إبنشاء وتنريم وسع عم قطا قضا ي متخصص يف مكافحة اإلرهار؛



القدانون رقددم  005-2017/ANالصددادر يف  ١9كددانون الثاذ/يندداير  ٢٠١٧واملتعلددس
إبنشاء أقطار قضا ية متخصصة يف مكافحة اجلرا م القتصادية واملالية واجلرميدة
املنرمة وتنريم تلك األقطار وسع عملها؛



القدانون رقدم  10-2017/ANالصدادر يف  ١٠نيسدان/أبري  ٢٠١٧واملتعلدس بنرداب
السجون يف بوركينا فاسو؛



الق د ددانون رق د ددم  039-2017/ANالص د ددادر يف  ٢٧حزيران/يوني د ددا  ٢٠١٧واملتعلد د ددس
حبماية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
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الق د ددانون رق د ددم  040-2017/ANالص د ددادر يف  ٢9حزيران/يوني د ددا  ٢٠١٧واملع د د د رلدل
لألمد د ددر  ٧-6٨الصد د ددادر يف  ٢١شد د ددبار/فّباير  ١96٨واملتعلد د ددس بسد د د ردن قد د ددانون
لإلجراءات اجلنا ية؛
الق د ددانون رق د ددم  041-2017/ANالص د ددادر يف  ٢9حزيران/يوني د ددا  ٢٠١٧واملتعلد د ددس
ابلتنريم وسع العم واإلجراءات السارية أماب الدا رة اجلنا ية؛
القاند ددون رق ددم  043-2017/ANالصددادر يف  4متو /يوليددا  ٢٠١٧واملع د رلدل للقددانون

األساسد ددي رقد ددم  20-95-ADPالصددادر يف  ١6أاير/مدايو  ١995واملتعلددس بركيبددة
حمكمة العدل العليا واإلجراءات املتبعة أمامها وسع عملها؛
الق ددانون رق ددم  44-2017/ANالص ددادر يف  4متو /يولي ددا  ٢٠١٧واملعد د رلدل للق ددانون رق ددم
 24/94/ADPالصادر يف  ٢4أاير/مايو  ١994واملتعلس بقانون القضاء العسكري.

-4

ويضاف إىل ذلك أن البلد صدق علق الصكوك الدولية التالية:


اتفاقي د ددة منرم د ددة العم د د الدولي د ددة رق د ددم  ١٨٧بش د ددأن اإلط د ددار الروجي د ددي للس د ددلمة
والصحة املهنيتني؛



معاه د دددة مد د دراكن لتيس د ددع النف د دداذ إىل املص د ددنفات املنش د ددورة لفا د دددة األش د ددخا
املكفوفني أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات؛



اتفاقية الحتاد األفريقي بشأن التعاون عّب احلدود؛



اتفاق ابريس بشأن تغع املناخ؛



الّبوتوك ددول اإلض ددايف لتفاقي ددات جني ددف املؤرخ ددة يف  ١٢آر/أ س ددطس ١949
بشأن اعتماد شارة نييزة إضافية (الّبوتوكول الثالا)؛



الّبوتوكول اخلامس املتعلس ابملتفجرات من خملفات احلرر؛



اتفاقية خفض حالت انعداب اجلنسية.

ابء -اإلطار امليسسي
 -5يتميز هنو اإلطار املؤسسي ابستحداث هياك جدد وترسيخ القا م منها .وفيمدا يلدي
ما تَديَ رسر من هذه اهلياك :
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اجمللس األعلق للقضاء ()١()CSM؛



اهلي ة العليا للرقابة احلكومية ومكافحة الفساد ()٢()ASCE-LC؛



اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ()3()CNDH؛



اجمللس األعلق للمصاحلة والوحدة الوطنية ()4()HCRUN؛



اجمللس األعلق للحوار الجتماعي()5؛



املرصد الوط ملنع النزاعات اجملتمعية وإدارهتا ()6()ONAPREGECC؛



اجمللس الوط للطفولة()٧؛
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املرصد الوط لألداين ()٨()ONAFAR؛



املرصد الوط للتضامن()9؛



حمكمة الست ناف يف فادا نغورما()١٠؛



احملاكم اإلدارية()١١؛



حمكمة كوبيل احمللية()١٢؛



األكادميية الوطنية للعلوب والفنون واآلدار يف بوركينا فاسو(.)١3

جيم -السياساا العامة
 -6اعتم دددت بوركين ددا فاس ددو إط ددارا مرجعي دا للتنمي ددة ،ه ددو اخلط ددة الوطني ددة للتنمي ددة القتص ددادية
والجتماعية ( )PNDESللفدرة  ٢٠٢٠-٢٠١6واسدراتيجيات وبدرام تدنص علدق تددابع لتددعيم
متتددع اجلميددع الفعلددي حبقددوق اإلنسددان .وفيمددا يلددي للددة مددن أدوات السياسددات العامددة هددذه علددق
سبي املثال ل احلصر:


امليثاق الوط من أج جتديد العدالة؛



السراتيجية الوطنية للهجرة ٢٠٢5-٢٠١6؛



برانم إدارة قطاع املياه والتصحاح يف بوركينا فاسو ٢٠3٠-٢٠١6؛



الّبانم الوط لإلمداد ابملياه الصاحلة للشرر ٢٠3٠-٢٠١6؛



الّبانم الوط ملعاجلة مياه اجملاري وتصريف املفر ات البشرية ٢٠3٠-٢٠١6؛



السراتيجية الوطنية إلدارة احلدود ٢٠٢5-٢٠١6؛



برانم الطوارئ ملنطقة الساح ٢٠٢٠-٢٠١٧؛



السراتيجية الوطنية ملنع واج األطفال والقضاء عليا ٢٠٢5-٢٠١6؛



السراتيجية الوطنية من أج النهو ابلفتيات الصغعات ومحايتهن ٢٠٢6-٢٠١٧؛



السراتيجية الوطنية للسج املدذ ٢٠٢١-٢٠١٧؛



برانم التمكني القتصادي للشبار والنساء .٢٠١9-٢٠١٧

اثلثا -تع ي حقوق اإلنسان ومحايتها
ألف -الوفاء اباللت اماا الدولية
 -٧تددنص املددادة  ١5١مددن دسددتور بوركينددا فاسددو علددق أن للمعاهدددات والتفاقددات املصدددق
عليه ددا أو املواف ددس عليه ددا ،مبج ددرد نش ددرها ،س ددلطةا أعل ددق م ددن س ددلطة القد دوانني .وعل ددق ه ددذا ،فد د ن
املعاهدات والتفاقات املتصلة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها بوركينا فاسو تندرج يف نرامهدا
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القددانوذ احمللددي ،وهبددت اددا املواطنددون ،وتطبقهددا اهلي ددات القضددا ية واملؤسسددات الوطنيددة .وابملث د ،
تُعتمد النصو التشريعية والتنريمية ملواءمة التشريعات الوطنية مع املعايع الدولية.

-٨

وتنفذ بوركينا فاسو أيضا القرارات الصادرة عن اآلليات القضا ية الدولية(.)١4

ابء -التثقيف والتوعية العامة يف جمال حقوق اإلنسان
 -9يدرد يف الفقدرة  3٨مدن هدذا التقريدر تفصدي مبدادرات التثقيدف يف جمدال حقدوق اإلنسدان.
ويف إطددار التوعيددة ،نُرمددت قافلددة وطنيددة يف عدداب  ،٢٠١4ويددنرم األسددبوع الددوط للمواطنددة سددنوايا
منددذ عدداب  ٢٠٠4يف ليددع أءدداء البلددد( .)١5وم ركنددت تلددك األنشددطة مددن ددر قدديم احلددس الددوط
والسلب والتسامح وحقوق اإلنسان يف نفو الف ات الجتماعية  -املهنية والسكان.
 -١٠ويف الس ددياق نفس ددا ،أنشد د ت ش ددبكة الص ددحفيني م ددن أجد د تعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان يف
عدداب  ،٢٠١4واسددتفاد أعضددا ها مددن التدددريا علددق احلددس الددوط وروح املواطنددة وحقددوق اإلنسددان.
وابملث  ،نُرمت  ١3دورة توعية يف عاب  ٢٠١5لفا دة  4٠٠مه حملدي يعملدون يف وسدا اإلعدلب
بشأن إدراج حقوق اإلنسان واحلس الدوط يف بدرام وسدا اإلعدلب .وهحدت هدذه الدّبام إبخدراج
برام قصعة عن حقوق اإلنسان ،ابلتعاون مع املهنيني العاملني يف وسا اإلعلب اجملتمعية.
 -١١تنرم أنشطة التدريا والتوعية ابنتراب لفا دة ف ات اجتماعيدة  -مهنيدة بشدأن الصدكوك
القانونية الدولية والوطنية املرتبطة حبقوق اإلنسان واإلدارة الرشيدة.

جيم -األنشطة املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها
 -١٢اختذت احلكومة إجراءات هتدف إىل ضمان متتع املواطنني حبقوقهم فعليا.
 -١3وتدوفر احلمايدة عددن طريدس اإلنصدات إىل املدواطنني الدذين لدديهم مطالبددات تتعلدس حبقددوقهم
وعددن طريددس تددوجيههم .فثمددة مراكددز لإلنصددات والتوجيددا ضددمن العديددد مددن اإلدارات الو اريددة(،)١6
ددارك قل ددة املعلوم ددات املتاح ددة للمد دواطنني ع ددن
وه ددي مكلف ددة بتق دددو مش ددورة ومعلوم ددات جي دددة لت د ُ
حقوقهم وإجراءات إعماهلا .وخدمات هذه املراكز جمانية ابلكام .
 -١4وإلبلغ املتقاضني بكيفية نيارسة حقوقهم وإبجراءات نيارستها أماب القضداء ،تُدنرم كد
سنة أايب مفتوحة عن العدالة .وخلل هدذه األايب ،يسددي خمتلدف الفداعلني العداملني يف السلسدلة
القضا ية إىل املتقاضني مشورة قانونية جماانا.

 -١5وحتديددد املس ددؤوليات ورعايددة ض ددحااي العصدديان الش ددع يف  3٠و 3١تش درين األول/أكت دوبر ٢٠١4
وحماولة النقلر الفاشلة يف  ١6أيلول/سبتمّب  ،٢٠١5أنشأت احلكومة جلدان حتقيدس مسدتقلة.
وبن دداء عل ددق ذل ددكُ ،رفع ددت دع دداوى قض ددا ية عل ددق األش ددخا املنس ددور إل دديهم ت دددبع النق ددلر.
وعمدددت إىل حتديددد هددوايت اجلرحددق واملددوتق .أضددف إىل ذلددك اعتمدداد  ١٠مراسدديم تتعلددس برعايددة
الضحااي وأصحار احلس .وهكذا ،حري  ٢ 339شخص ا من أسر الضحااي ابلرعاية النفسية -
اعرف ابألطفال دون سن  ١٨عاما الفاقدين لوالديهم
الجتماعية ،والطبية ،واملالية ،والغذا ية .و ُ
أبهنم أيتاب األمة وأصبحت الدولة تتك رف برسوب تعليمهم.
 -١6وللوقوف علق القدرارات الديت رخدرت صديا تها يف احملداكم واختداذ التددابع الل مدة للتأكدد
مددن صددحة خمددزون الق درارات الدديت تُصددص ،أُوفلدددت بعثددات رصددد إلج دراء تفتددين تق د خل دددمات
احملاكم .ويف أعقار هذه البعثاتُ ،وضع دلي لرصد القرارات اليت رخرت صيا تها.
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 -١٧ولضددمان وجددود عدالددة منصددفة ،أنشددأ اجمللددس األعلددق للقضدداء جلنددة حتقيددس للتحقيددس يف
الشددكوك الدديت حتددوب حددول عدددب اللت دزاب أبخلقيددات القضدداة وسددلوكهم يف اإلج دراءات القضددا ية.
وانتهدق تقريدر هدذه اللجندة إىل وجدود إخدللت مدن جاندا بعدض القضداة ومدوظفي احملداكم .ومددن
املقددرر اللجددوء إىل اجملددالس التأديبيددة املختصددة لفددر عقددوابت رديبيددة دون اإلخددلل ابإلج دراءات
اجلنا ية اليت قد تُتخذ يف هذا الصدد.
 -١٨ويف جمددال السددجون ،يددنص القددانون علددق إجدراء قضدداة التحقيددس والقضدداة املسددؤولني عددن إنفدداذ
األحكاب واملدعني العامني عمليات تفتين ألماكن الحتجدا  .د علدق ذلدك الدزايرات املهنيدة ألمداكن
الحتجددا الدديت جتريهددا اإلدارات التقنيددة التابعددة للددو ارة املكلفددة حبقددوق اإلنسددان واللجنددة الوطنيددة حلقددوق
اإلنسان .وتسمح هذه الزايرات ابلتأكد من امتثال ظروف الحتجا للمعايع الدولية.
 -١9وعددن اح دراب حقددوق اإلنسددان خددلل فددرة النتخدداابت ،أجددرت اللجنددة الوطنيددة حلقددوق
اإلنسان رصدا حلقوق اإلنسدان أثنداء النتخداابت الرةسدية والتشدريعية الديت جدرت يف آن واحدد يف
عاب .)١٧(٢٠١5

دال -التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان
 -٢٠ي د دتم التعد دداون مد ددع آليد ددات حقد ددوق اإلنسد ددان مد ددن خد ددلل تلبيد ددة طلبد ددات املعلومد ددات مد ددن
اإلجراءات اخلاصة والستجابة لطلبات الزايرة الديت تقددمها .وترفدع بوركيندا فاسدو ابنترداب تقاريرهدا
إىل هي ددات املعاه دددات ،وتت ددابع التوص دديات املنبثق ددة ع ددن تقدددميها م ددن خ ددلل وض ددع خط د عم د
()١٨
لوض ددعها موض ددع التنفي ددذ ،وتق دددب يف الوق ددت احمل دددد تق ددارير متابع ددة التوص دديات ذات األولوي ددة .
وتشارك ابنتراب يف دورات جملس حقوق اإلنسان ،واللجنة األفريقيدة حلقدوق اإلنسدان والشدعور،
واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وكذلك اهلي ات الدولية األخرى املعنية حبقوق اإلنسان.

رابعا -تنفيذ التوصياا
 -٢١أثناء خضوع بوركينا فاسدو للسدتعرا يف الددورة الثانيدة يف عداب  ،٢٠١3قُددمت ١65
توصددية ،قُبلددت  ١3٨منهددا .ولإلبددلغ عددن تنفيددذ هددذه التوصدديات ،خلصددت هددذ األخددعة حسددا
موضوعها مث لعت وفس جمموعات مواضيعية معينة.

ألف -تنفيذ التوصياا املقبولة

()١9

 -١التعاون الدويل واإلاليمي

التصديس علق اتفاقية عاب  ١954بشأن وضع األشخا عدميي اجلنسية ،واتفاقية عداب ١96١
املتعلقة خبفض حالت انعداب اجلنسية ()١-١35
 -٢٢بوركين د د د ددا فاس د د د ددو ط د د د ددرف يف اتفاقي د د د ددة األم د د د ددم املتح د د د دددة لع د د د دداب  ١954بش د د د ددأن وض د د د ددع
األش د ددخا ع د دددميي اجلنس د ددية من د ددذ  ١أاير/م د ددايو  .٢٠١٢وص د دددقت أيض د دا عل د ددق املرس د ددوب رق د ددم
 2017-0177/PRES/PM/MAEC-BEالصددادر يف  5نيسددان/أبري  ،٢٠١٧واتفاقيددة عدداب ١96١
املتعلقة خبفض حالت انعداب اجلنسية.
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التصديس علق تعديلت كمبال علق نراب روما األساسي للمحكمة اجلنا ية الدولية ()٢-١35
 -٢3اتفقت حلقة عم عن التشاور والتعاون بدني اجلهدات احلكوميدة و دع احلكوميدة نرمدت
يف آر/أ سطس  ٢٠١5علق ضرورة أن تصدق بوركينا فاسو علق تعديلت كمبدال وإجدراءات
التصديس جارية حالي ا.

مواءمة القانون اجلنا ي مع املادة  5من امليثاق األفريقي حلقوق الطف ورفاها ()١١-١35
 -٢4هبر ددر الق ددانون رق ددم  015-2014/ANالص ددادر يف  ١3أاير/م ددايو  ٢٠١4واملتعل ددس حبماي ددة
الطف املخالف للقانون أو املعر خلطر تنفيذ أحكاب اإلعداب علق األطفال.

التصديس علق اتفاقية منرمة العم الدولية رقم )١٠3-١35( ١٨9
 -٢5أُقددرت دراسددة عددن حالددة األطفددال َخد َددب املنددا ل( )٢٠يف  ٨كددانون األول/ديسددمّب .٢٠١5
وهحددت بتق دددو توص دديات تؤي ددد التص ددديس عل ددق التفاقي ددة .وحتقيق د ا هل ددذا الغ ددر  ،ووفق د ا ملب ددادئ
منرمة العم الدولية ،أُعلم الشركاء الجتماعيون ابلتفاقية وتشاوروا بشأهنا .واجتماعات تبدادل
اآلراء من أج التصديس عليها جارية.

توثيس التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وهي ات املعاهدات ()43 ،4١-١35
 -٢6أعربدت بوركيندا فاسدو عدن اسدتعدادها لسددتقبال ليدع اإلجدراءات اخلاصدة الديت تر ددا يف
ال دزايرة والدديت تطلبهددا .ويف هددذا الصدددد ،قُب د يف  ٢٠١٧طلددا ايرة املقددرر اخلددا املع د مبسددألة
الفقددر املدددقع وحقددوق اإلنسددان .واستضددافت بوركينددا فاسددو يف الفددرة مددن  3إىل  9كددانون األول/
ديسمّب  ٢٠١٧بعثة أوفدهتا اللجنة الفرعية ملنع التعذيا.
 -٢٧ويضاف إىل ذلك أن املعلومات اليت طلبتها اإلجراءات اخلاصة قُدمت وأرسلت.

 -٢٨من جهة أخرى ،وابستثناء التقرير اليت رخر تقدميا إىل اللجنة املعنية حبقوق األشدخا
ذوي اإلعاقة ،قُدمت ك التقارير إىل هي ات املعاهدات يف مواعيدها(.)٢١

تنفيذ التوصيات املقبولة ()4٢-١35
 -٢9يف أعق د ددار النتق د ددال إىل اجلول د ددة الثاني د ددة م د ددن الس د ددتعرا ال د دددوري الش د ددام  ،عم د دددت
()٢٢
ووضدعت خطدة عمد لتنفيدذ توصديات السددتعرا
بوركيندا فاسدو إىل لدع التوصدديات املقدمدة ُ .
الدوري الشام وهي ات املعاهدات واللتزامات الطوعية.
 -3٠وهح السع العادي لعم جلنة متابعدة توصديات السدتعرا الددوري الشدام ابعتمداد قدرار
األداء لعدداب  ،٢٠١4وخطددة متابعددة مؤش درات خطددة العم د وتقريددر منتصددف املدددة يف عدداب .٢٠١5
وبلغت نسبة تنفيذ التوصيات  ٧5يف املا ة يف هناية عاب .٢٠١6
 -٢احلوكمة الدميقراطية والشفافية ومكافحة اإلفالا م العقاب

التحقيس يف ادعاءات التعذيا وإساءة املعاملة ،وضمان إقامة العدل بسرعة ()6٨ ،6٧-١35
 -3١اعتم دددت بوركين ددا فاس ددو الق ددانون رق ددم  022-2014/ANاملتعل ددس مبن ددع ومكافح ددة التع ددذيا
واملمارسات املشااة واملنشئ للمرصد الوط ملنع التعذيا .واإلصلحات جارية من أج تفعي
هذه اآللية(.)٢3
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ورفعددت دعدداوى قضددا ية علددق ضددبار ابلشددرطة القضددا ية بتهمددة إسدداءة معاملددة أشددخا
ُ -3٢
وقددت احتجددا هم لدددى الشددرطة .وفُرضددت علددق هددؤلء الضددبار عقددوابت رديبيددة بقطددع النرددر عددن
اإلجراءات القضا ية اجلارية(.)٢4

حتسني ظروف الحتجا واحلس يف حماكمة السجناء حماكمة عادلة ومراعاة املعايع املتعلقة مبعاملة
النساء السجينات ()٧٢ ،٧٠ ،69 ،6٨-١35
 -33سنرت بوركينا فاسو القانون رقدم  10-2017/ANالصدادر يف  ١٠نيسدان/أبري  ٢٠١٧واملتعلدس
بنردداب السددجون واملعتمددد وفقدا للمعددايع الدوليددة الدديت تددنرم محايددة احملتجدزين .أضددف إىل ذلددك أنددا جيددري
حالي ا تنفيذ برانم لتوحيد معايع السجون يتمث يف مراعاة فص السجناء حسا ف اهتم.
 -34وتنرم دورات تدريبية لتوعية القضاة واحملتجزين قصد تشجيع العقدوابت البديلدة للسدجن
وتطبيقها .وابملث  ،يستفيد العديد من املدانني من إعادة ترتيا عقوابت السجن املفروضة عليهم
يف شك شبا حرية أو إيداع خارج السجن .ولتحسني ظروف الحتجا ُ ،شيرد سجن جديد يف
كوبيل كما ُشيردت مرافس جديدة يف بعض مؤسسات العتقال.
 -35ويد ددنص القد ددانون املتعلد ددس ابلسد ددجون علد ددق نرد دداب سد ددجن مد ددرن لفا د دددة النسد دداء احلوام د د
وم ددن برفق ددة أطف دداهلن وفقد دا لقواع ددد األم ددم املتح دددة ملعامل ددة الس ددجينات والت دددابع ددع
واملرض ددعات َ
الحتجا ية للجاءات .وتُقدب هلؤلء النساء أيضا أنشطة إلعادة اإلدماج الجتماعي  -امله .
 -36وتعد مساعدة احملامي يف إجراءات التحقيس حقيقة واقعة مندذ  ١كدانون الثاذ/ينداير .٢٠١5
وهحت مراجعة القانون املدنرم حملكمدة العددل الدوليدة والقدانون املتعلدس بقدانون القضداء العسدكري
بتكدريس مبدددأ التقاضددي علددق درجتددني لتددوفع محايددة أفضد للحقددوق اإلجرا يددة .وأنشددأت احلكومددة
أيض ا صندوق ا للمساعدة القانونية للمعو ين لتمكينهم من تل رقي خدمات موظفي احملاكم(.)٢5

اخت د دداذ ت د دددابع لتحقي د ددس اس د ددتقللية العدال د د دة واجملل د ددس األعل د ددق للقض د دداء وحتس د ددني قط د دداع قض د دداء
األحداث ()١١١ ،١١٠ ،١٠٨ ،١٠٧-١35
 -3٧لرسيخ استقلل القضاءُ ،اختذت اإلجراءات التالية:


اعتمدداد القددانون املتعلددس بتعدددي الدسددتور( )٢6والددذي أصددبح خيد ردول رةسددة اجمللددس
األعلق للقضاء للر يس األول حملكمة النقض مكان ر يس فاسو؛



اعتم د دداد القد د دوانني املتص د ددلة ،عل د ددق التد د دوا  ،بوض د ددع القض د دداء وتنريم د ددا وتركيبت د ددا
وص ددلحياتا وس ددع عمل ددا ،الص ددادرة يف  ٢5آر/أ س ددطس  ٢٠١5وال دديت تع ددز
استقللية القاضي؛



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

 -3٨وهك ددذا ،يع ددد و ي ددر الع دددل عض ددوا يف اجملل ددس األعل ددق للقض دداء ،وُمت ددنح ال دددرجات إىل
القض دداة م ددن قب د ر س ددا هم املباش درين ب دددلا م ددن و ي ددر الع دددل ،ويُع ددني ر س دداء احمل دداكم أو امل دددعون
العامون عن طريس الدعوة إىل تقدو الرشيحات للوظا ف الشا رة.
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 -39وجت رسد تعزيز سلوك القضاة وأخلقياهتم املهنية داخ اجلهدا القضدا ي يف إنشداء اجمللدس
األعلددق للقضدداء للجنددة خمصصددة مكلفددة إبج دراء حتقيقددات يف ادعدداءات عدددب الت دزاب القضدداة وجلنددة
قبول الطعون يف سوء سلوك القضاة.
 -4٠وعددن قض دداء األح ددداث ،ت ددد رعم اإلط ددار القددانوذ ابعتم دداد الق ددانون املتعل ددس مبكافح ددة بي ددع
األطف ددال واس ددتغلهلم يف البغ دداء ويف امل د دواد اإلابحي ددة ،والق ددانون املتعل ددس حبماي ددة حق ددوق األطف ددال
املخددالفني للقددانون أو املعرضددني للخطددر .فهددذا األخددع يددنص علددق تعيددني قضدداة لألحددداث لددديهم
اختص ددا حص ددري للنر ددر يف احل ددالت ال دديت تش ددم القاص درين ،ويق ددنرن الوس دداطة اجلنا ي ددة لص ددا
األحداث املخالفني للقانون(.)٢٧
 -٣تع ي التشريعاا والسياساا واالسرتاتيجياا واملبادراا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان

تسريع اجلهود الراميدة إىل متكدني اللجندة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان مدن الضدطلع أبنشدطة وجعلهدا
متوافقة مع مبادئ ابريس ()34 ،33 ،3٢ ،3١ ،3٠ ،٢9 ،٢٨ ،٢١-١35
 -4١م ركن اعتماد القانون املتعلس إبنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان( )٢٨من مواءمدة املؤسسدة
مع مبادئ ابريس .ومشلت اإلصلحات خاصة ما يلي:


خفض عدد املفوضني( )٢9ودواب ولايهتم؛



تعميم مراعاة املنرور اجلنساذ يف تركيبة األعضاء واملكتا؛



تعزيز الستقلل اإلداري واملا والستقللية يف العم ؛



العراف حبس الوصول دون قيود إىل أماكن احلرمان من احلرية؛



ختوي املؤسسة تعيني موظفيها؛



ل مركزية اخلدمات يف ليع أءاء البلد.

 -4٢أضددف إىل ذلددك أن الدولددة وضددعت حتددت تصددرف اللجنددة مددوظفي دعددم متخصصددني يف
حقوق اإلنسان .وعز ت أيضد ا القددرات التقنيدة للمفوضدني مدن خدلل  4دورات تدريبيدة( )3٠ورحلدة
دراسددية إىل اللجنددة الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان يف تو ددو .ومكنددت هددذه األنشددطة املؤسسددة مددن حتسددني
تنفيذ مهامها(.)3١

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية املدنية واملواطنة املسؤولة ()٢٢-١35

ُ -43اختذت إجراءات عدة ،من بينها ما يلي:
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تدريا  ١٠٠٠فاع من قوات الدفاع واألمن ،و عماء رأي ،وأحزار سياسية،
وف دداعلني اقتص دداديني ب ددني ع ددامي  ٢٠١4و ٢٠١6أم د ردهم ابلوس ددا الل م ددة يف
جمال ر قيم احلس الوط واملواطنة املسؤولة؛



الحتفد د ددال ابليد د ددوب العد د دداملي للسد د ددلم( )3٢واليد د ددوب العد د دداملي للتسد د ددامح( ،)33وتنقد د دديح
السراتيجية الوطنية من أج تعزيز ثقافة التسامح والسلب يف عاب ٢٠١5؛
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إنشدداء مرصددد وط د ملنددع النزاعددات اجملتمعيددة وإدارهتددا لفددروع يف الدددوا ر اإلداريددة
والقد ددرى يف عد دداب  .٢٠١5ومكند ددت هد ددذه اإلج د دراءات مد ددن تعزيد ددز قد دديم التعد دداين
السددلمي والتسددامح ونبددذ العنددف لدددى السددكان ،مددن جهددة ،وأمدددت الدولددة ليددة
لإلدارة البنيوية للنزاعات اجملتمعية ،من جهة أخرى؛



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

مواصلة تنفيذ برام تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان وإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف
املناه الدراسية ()١33 ،١3٢ ،4٠ ،39 ،3٨ ،3٧ ،36 ،٢5-١35
 -44ولتنفيذ هذه التوصيةُ ،اختذ العديد من اإلجراءات ،من بينها ما يلي:






اختب ددار ال دددلي الرب ددوي بش ددأن التثقي ددف يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان يف امل دددار
مقاطعيت ُهوي وكاديو و يف ٢٠١4-٢٠١3؛
البتدا ية النموذجية يف
َ

إنش دداء وح دددة تربوي ددة يف ع دداب  ٢٠١5لفا دددة م د رل
ددريب م دددار ت دددريا معلم ددي
البت دددا ي ،ال ددذين ب دددأوا يف الع دداب الدراس ددي  ٢٠١٧-٢٠١6إبم ددداد الطلب ددة -
املعلمني ابألدوات الل مة يف ميدان حقوق اإلنسان؛
تدريا الطلبة املؤ لطررين الربويني من كلية املعلمني العليا يف جمال حقوق اإلنسان
منذ السنة الدراسية ٢٠١5-٢٠١4؛



إدم د دداج قض د ددااي حق د ددوق اإلنس د ددان يف املن د دداه الدراس د ددية اجلدي د دددة واختباره د ددا يف
التعليم األساسي؛



تدريس القانون الدو اإلنساذ يف ليع مدار التدريا العسكري.

 -45ويف عاب  ،٢٠١6بدأ العمد علدق تنقديح الددلي التعليمدي لعداب  ٢٠٠9حبيدا خخدذ يف
احلسبان الدرو املستفادة من جتربتا وقضااي احلس الوط واملواطنة.

مواصلة دعم اجملتمع املدذ يف البلد ()٢6-١35
 -46نفذت هذه التوصية من خلل ما يلي:
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اعتمداد القدانون املتعلدس حبريددة تكدوين اجلمعيدات( )34الددذي هبددد مضدمون ونطدداق
حريددة تكددوين اجلمعيددات ،األمددر الددذي مي ركدن منرمددات اجملتمددع املدددذ واملنرمددات
ع احلكومية من أن تعّب عن نفسها بك حرية؛



اعتمدداد القددانون املتعلددس حبمايددة املدددافعني عددن حقددوق اإلنسددان( ،)35الددذي يددنص
علدق إطدار قدانوذ حمددد للمددافعني عدن حقدوق اإلنسدان مي ركدنهم مدن الضدطلع
أبنشطتهم حبرية؛



إنشاء أطر للتشاور والتحاور بني الدولة ومنرمات اجملتمع املددذ علدق األصدعدة
الددوط واإلقليمددي والقطدداعي هتدددف ،يف للددة أمددور ،إىل حتسددني مشدداركة هددذه
املنرمات يف عملية التنمية ،وإبرا أنشطتها يف جمال املواطنة؛
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ال دددعم املق دددب م ددن الدول ددة إىل منرم ددات اجملتم ددع امل دددذ م ددن خ ددلل بن دداء ق دددراهتا
ودعمها تقني ا ومالي ا.

تدعيم و ارة النهو ابملرأة ()35-١35
 -4٧منددذ عدداب  ٢٠١6والددو ارة املكلفددة ابلنهددو ابملدرأة تشددهد ل مركزيددة حددع علددق املسددتوى
دا يف مصددلحة دم د اإلدارة املعنيددة بشددؤون امل درأة واإلدارة
احمللددي .ومددا فت ددت هددذه اللمركزيددة تصد ر
املعنيددة ابلرعايددة الجتماعيددة .وم ركددن هددذا الدددم مددن توحيددد اجلهددود وامل دوارد ألخددذ الحتياجددات
احملددة للنساء والفتيات بعني العتبار من األسا .
 -4٨ولتحس ددني متابع ددة تنفي ددذ اللتزام ددات والتوص دديات املتص ددلة ابملد درأةُ ،درر أعض دداء اللجن ددة
الوطنيددة ملتابعددة تنفيددذ التزامددات بوركينددا فاسددو لصددا امل درأة وأعضدداء اللجنددة املعنيددة ابلقضدداء علددق
التمييز ضد املرأة علق تقنيات إعداد التقارير.
 -49ويسمح إنشاء صندوق لدعم رعاية النساء والفتيات ضدحااي العندف بتدوفع الرعايدة هلدن.
وابملث د  ،وم ددن أجد د دع ددم الض ددحااي يف اإلجد دراءات القض ددا ية ،أنش ددئ ص ددندوق لتق دددو املس دداعدة
القانونية للنساء والفتيات ضحااي العنف.
 -5٠وأنشئ مركز إنصات وإيواء لضحااي العنف املسل علق املرأة يف عاب  ٢٠١4وُ رود هذا
ود َرك .واس ددتقب ٨٠
املرك ددز مب ددوظفني متع ددددي التخصص ددات م ددن بي ددنهم ق ددانونيون وعلم دداء نف ددس َ
ضحية من ضحااي العنف يف عاب  ٢٠١5و ١١٠يف عاب .٢٠١6

مواص ددلة تعزي ددز املس دداواة ب ددني اجلنس ددني يف األنش ددطة الجتماعي ددة  -القتص ددادية وتنر دديم مح ددلت لتعزي ددز
التنفيذ الفعال للقانون املتعلس ابمللكية العقارية ()59 ،56 ،54 ،53 ،5١ ،5٠ ،4٨ ،4٧-١35
 -5١ولتددعيم التمكدني القتصدادي للمدرأة ،اعتمددت اسدراتيجية وطنيدة لتعزيدز تنرديم املشداريع
النسا ية ،مشفوعة خبطة عم  ،يف عاب .٢٠١5
 -5٢ووضدعت احلكومدة مشداريع وبدرام إةا يدة ،وأنشدأت صدناديس متويد وطنيدة مثد صدندوق
ددرة للددخ للنسداء ( ،)FAARFومشدروع تتنرديم املشداريع يف املؤندات ،ومشدروع
دعم املشداريع امل ر
التمكني القتصادي للشبار والنساء (.)PAE/JF
 -53ويف إطار التدابع الجتماعية اليت اختدذهتا احلكومدة يف آذار/مدار  ،٢٠١4أنشدئ خد
ا تمان مقداره  5مليارات فرنك من فرنكدات اجلماعدة املاليدة األفريقيدة ،وخد ضدمان قددره 5٠٠
مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية ،وهحا بدعم ءو  69٠جتمعا ولعيدة نسدا ية،
و 4٧٨مق ردمة طلا فردي إلنشاء شركاهتن أو تطويرها.
 -54ولتدعيم حصول املدرأة علدق األراضدي يف املنداطس الريفيدة واملسداواة بدني اجلنسدني ،عمددت
بوركينا فاسو إىل اآليت:
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إنشاء جلان عقارية ريفية لزاب عليها متثي املنرمات النسا ية؛



تدريا أعضاء اجملالس البلدية ،ملزمة إبشراك املرأة؛
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إنشاء مشاريع ،مبا فيها مشروع ترمدني األراضديت لتسدهي حصدول النسداء علدق
سندات امتلك األراضي؛



تنردديم دورات تدريبيددة عددن القضددااي اجلنسددانية واألراضددي للمراهقددات والشدداابت
واجلهات الفاعلة الر يسة األخرى يف سلسلة إدارة األراضي؛



عقد جلسات دعوة لدى مالكي األراضدي والزعمداء التقليدديني والددينيني لتيسدع
امتلك النساء لألراضي.

 -55ويف عاب ُ ،٢٠١6وع علق النساء  46يف املا ة من أراضي الدولة اليت استُصلحت حديثا.

التعجي ببذل اجلهود الل مة إلنشاء نراب للتسجي الشام واجملاذ للمواليد ()٢٠ ،١9 ،١٨-١35
 -56تسددجي املوالي ددد يف بوركين ددا فاس ددو جم دداذ .ويف إطددار حت ددديا الس ددج امل دددذ ،اعتم دددت
احلكوم د ددة السد د دراتيجية الوطني د ددة للس د ددج امل د دددذ يف ع د دداب  .)36(٢٠١4وق د ددد أدى تنفي د ددذها إىل
إنشدداء  5 ٠٠٠مرك ددز فرع ددي جدي ددد للس ددج امل دددذ ب ددني ع ددامي  ٢٠١4و ،٢٠١٧األم ددر ال ددذي
شجع اإلعلن عن املواليد.
 -5٧ولتمكددني خدددمات السددج املدددذ مددن أداء مهامهدا ،تقدددب إليهددا الدولددة إعدداانت ودعمد ا
مادايا ولوجستيا .وهكدذا ،اسدتفادت  ١٠مقاطعدات يف عداب  ٢٠١5مدن اإلعداانت لإلعدلن عدن
الولدات وإصدار نسختني من الشدهادة .د علدق ذلدك تزويدد  5٠٠هي دة للسدج املددذ لت
كاتب ددة ،ووع  ١٠٠حاس ددور عل ددق مراك ددز الس ددج امل دددذ ،وتلق ددق  35١مرك ددزا للس ددج امل دددذ
و 35٠حمكمة حملية/حمكمة مقاطعة و 35بعثة دبلوماسية سجلت ومطبوعات.
 -5٨ويف الفد ددرة بد ددني عد ددامي  ٢٠١4وُ ،٢٠١6درر  ١ 393عض د دوا مد ددن أعضد دداء احملد دداكم
احمللية/حماكم املقاطعات وموظفي السج املدذ علق إدارة خدمات السج املدذ.
 -59ويف إطار حوسبة السج املدذ ،اقتنت احلكومة يف عاب  ٢٠١6برجميات وطنية ملعاجلة
تمد دواطنت (تCITOYENت) .وهت دددف ه ددذه الّبجميد دات إىل متك ددني
بي دداانت الس ددج امل دددذ تس ددمق ُ
الراب بني ليع مقاطعات البلد ورقمنة شهادات السج املدذ ورمني مركزيتها.
 -6٠وجيري حالي ا اختبار تسجي الولدات عن طريس اهلاتف احملمول (مشروع تإيدنت (.))EDEN
 -6١و اد معدددل تسددجي الددولدات مددن  ٧٠,6يف املا ددة يف عدداب  ٢٠٠9إىل  ٧9,٢يف املا ددة
يف عاب .٢٠١5

إعددادة النرددر يف اإلطددار التش دريعي املتعلددس بتشددجيع السددتثمارات وفددس الددنه القددا م علددق حقددوق
اإلنسان ()٢4-١35
 -6٢اعتمد ددد يف  ٢6حزيران/يونيد ددا  ٢٠١5قد ددانون تعد دددين جديد ددد يراعد ددي حقد ددوق اإلنسد ددان.
فاملادة  ٧من القانون تفر علق الدول مراعاة احراب حقوق اإلنسان واملسداواة بدني اجلنسدني يف
إجن ددا مش دداريع التع دددين .وتف ددر امل ددادة  ١9عل ددق الدول ددة إنش دداء نر دداب ملن ددع انتهاك ددات احلق ددوق
اإلنسانية للمجتمعات احملليدة املتدأثرة أبنشدطة التعددين ،وتعدويض ضدحاايها عندد القتضداء .وأنشدأ
القانون أيضا صناديس ستسهم يف محاية حقوق اجملتمعات احمللية املتأثرة .ويتعلس األمر مبا يلي:
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صندوق التعدين لتنمية املناطس احمللية؛



صندوق إعادة التأهي وإ لق املنجم؛



صندوق إعادة التأهي  ،ورمني مواقع التعدين احلرفية ،ومكافحة استخداب املواد
الكيميا ية احملرورة؛



ص ددندوق متويد د البح ددوث اجليولوجي ددة ويف جم ددال التع دددين ،ودع ددم الت دددريا عل ددق
علوب األر .

 -63وابملث د  ،يل ددزب الق ددانون امل ددذكور ش ددركات التع دددين بتقي دديم األث ددر البي ددي والجتم دداعي ،إىل
جانددا خطددة إدارة بي يددة واجتماعيددة قب د بدددء األشددغال .ويضدداف إىل ذلددك أن املكتددا الددوط
للتقييمات البي ية مكلف ابلرصد البي ي.

مواصلة ترتيا أولوايت سياسات مكافحة الفقر والتخلف والقضاء علق الفدوارق بدني املنداطس يف
جمال احلصول علق املياه ()١٢٧ ،١٢5 ،١٢4 ،١١9 ،١١٨ ،١١٧ ،١١6-١35
 -64يف إطار اسراتيجية النمو السريع والتنميدة املسدتدامة ،نفدذت احلكومدة بدرام تنميدة عددة أدت
إىل ارتفدداع مؤشددر التنميددة البش درية مددن  ٠.3٨٨يف عدداب  ٢٠١3إىل  ٠.4٠٢يف عدداب  .٢٠١5وابتددداء
من عاب  ،٢٠١6حددت اخلطة الوطنية للتنمية القتصدادية والجتماعيدة للفدرة ،)3٧(٢٠٢٠-٢٠١6
وهدي املؤشدر املرجعدي اجلديدد يف مضدمار التنميدة ،هددفا عامليدا يتمثد يف حتويد القتصداد البدوركي
ل
وموجددد لفددر عم د ل ددس للجميددع ُمفددض إىل
بنيددوايا لتحقيددس ةددو كبددع ومسددتمر ومددرن وشددام
حتسني الرفاه الجتماعي .ويف سياق هذه اخلطة ،أطلقدت احلكومدة يف  3آر/أ سدطس ٢٠١٧
برانجم دا عدداجلا ملنطقددة السدداح قيمتددا  4١5مليددار فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة املاليددة األفريقيددة
للفد ددرة  ٢٠٢٠-٢٠١٧يهد دددف ،يف للد ددة أمد ددور ،إىل حتسد ددني فد ددر احلصد ددول علد ددق اخلد دددمات
الجتماعية األساسية و ايدة قدرة السكان علق التكيف.
 -65وملددا كانددت الزراعددة تشدغر أكثددر مددن  ٨٠يف املا ددة مددن القددوة العاملددة ،فد ن احلكومددة متددنح
سددنوايا إعدداانت إىل املنتجددني ل دزايدة عا ددداهتم .ففددي الفددرة املمتدددة مددن  ٢٠١3إىل ُ ،٢٠١6وع
علددق املنتجددني  ٢٧ 6١4طن د ا مددن البددذور احملسددنة وأكثددر مددن  3٠مليددون فسدديلة مددن الدددرنيات.
وأسددهمت هددذه التدددابع يف عدداب  ٢٠١4يف ايدة عا دددات احلبددور مددن  ١4يف املا ددة إىل  4٢يف
املا ددة علددق حددد قددول املسددتفيدين .وابملث د  ،يغطددي  ٧٨يف املا ددة مددن املسددتفيدين احتياجدداهتم مددن
احلبور منذ تنفيذ العمليات مقاب  53يف املا ة قب العملية.
 -66وأدرج احل ددس يف احلص ددول عل ددق امليد دداه الصد دداحلة للشد د د ددرر والتصح دداح مبقتضد ددق القان د د ددون
رقددم  .072-2015/CNTويضدداف إىل ذلددك أن اخلطددة تكددر هدددف ا اس دراتيجي ا يتمث د يف حتس ددني
البي ة البشرية واحلصول علق املاء والتصحاح وخدمات الطاقة اجليدة.
 -6٧وأُجنز  6 ٨39منشأة للميداه الصداحلة للشدرر يف الفدرة مدن  ٢٠١4إىل  ،٢٠١6األمدر
ال د ددذي أدى إىل ايدة نس د ددبة احلص د ددول عل د ددق ه د ددذه املي د دداه م د ددن  63.5يف املا د ددة يف ع د دداب ٢٠١3
إىل  65.3يف املا ددة يف ع دداب  .٢٠١6وتتعل ددس اإلجن ددا ات يف ميدددان التص ددحاح ابمل دراحيض املنزلي ددة
واملدرس د ددية والبوالي د د دع .ويف الف د ددرة املمت د دددة م د ددن  ٢٠١3إىل  ،٢٠١6أجن د ددز  ١5٠ ١6٠منش د ددأة
تصحاح .و ادت نسبة احلصول علق خدمات التصحاح من  6يف املا ة إىل  ١3,4يف املا ة.
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 -6٨ويف الوسد احلضددري ،ارتفعدت نسددبة احلصددول علددق املدداء الصددا للشددرر مددن  ٨6.٢يف
املا ددة يف عد دداب  ٢٠١3إىل  9١يف املا ددة يف عد دداب  .٢٠١6ويف الف ددرة مد ددن  ٢٠١3إىل ،٢٠١6
أُجنز  ١١١ 594منشأة تصحاح مكونة من مدراحيض منزليدة وعامدة وبواليدع ،األمدر الدذي أفضدق
إىل ارتفاع نسبة احلصول علق خدمات التصحاح من  ٢9,١يف املا ة إىل  36,٨يف املا ة.
 -69واعتُمددد الددّبانم الددوط لإلمددداد ابمليدداه الصدداحلة للشددرر والددّبانم الددوط ملعاجلددة ميدداه
اجملاري وتصريف اإلفرا ات البشرية ( )PN–AEUEللفرة .٢٠3٠-٢٠١6

مواصلة جهود النهو بعمالة الشبار ()١١4-١35
 -٧٠وضد د د د ددعت احلكومد د د د ددة برانجم د د د د د ا خاص د د د د د ا إلجيد د د د دداد فد د د د ددر عم د د د د د للشد د د د ددبار والنسد د د د دداء
( ٢٠١4-٢٠١٢ )PSCE/JFأسهم يف تقليص البطالدة ونقدص العمالدة ابلنسدبة للشدبار والنسداء
وحقس النتا التالية:


توظيددف  ٨3 ٧٢٠شدداابا وامدرأة يف أعمددال تتطلددا كثافددة عاليددة مددن اليددد العاملددة
مددن بددني  ٧ 6٨4شدداابا منقطع دا عددن الدراسددة مددن بيددنهم  3 ٧6٧ام درأة ُوضددعت
خدماهتم حتت تصرف  49بلدية حضرية؛



توفع دورات تدريا مه لد  ١3 634شاابا ،من بينهم  6 599امرأة؛
توفع دورات سابقة للتوظيف لد  ٢ ١3٧شاابا ،بينهم  ٨٠9نساء؛
متخرجا شاابا ،من بينهم  ١ ٧3٠امرأة؛
تدريا  5 433ر
جلا  6٧3شاابا لتوظيفهم يف اجلماعات اإلقليمية؛
استخداب  9 663شاابا بوصفهم متطوعني يف مشاريع تنمية؛
تدددريا  65شدداابا منقطع د ا عددن الدراسددة أو ددع متمدددر علددق سددياقة املعدددات
الثقيلة للبناء واألشغال العامة واملناجم؛
تد ددوفع  ٢٠ ٢٧5تكنولوجيد ددا ومنصد ددات متعد ددددة الوظد ددا ف لد د د  3 45٠جتمع د دا
ولعية نسا ية.









 -٧١وانض دداف إىل ذل ددك يف ع دداب  ٢٠١4تعزي ددز ص ددندوق دع ددم مب ددادرات الش ددبار (،)FAIJ
وصددندوق دعددم القطدداع ددع الرهددي ( ،)FASIوصددندوق دعددم النهددو ابلتشددغي ( )FAPEمببلددص
ق دددره ملي ددار فرن ددك م ددن فرنك ددات اجلماع ددة املالي ددة األفريقي ددة ،األم ددر ال ددذي ه ددح بتمويد د 3 5١6
مشددروعا صددغعا .وابملث د  ،هددح ب درانم الط دوارئ الجتماعيددة  -القتصددادية النتقاليددة (،)PSUT
الددذي اعتُمددد يف عدداب  ٢٠١5وُود مبيزانيددة إلاليددة قدددرها  ٢5مليددار فرنددك مددن فرنكددات اجلماعددة
املاليددة األفريقيددة ،بدددعم املبددادرات القتصددادية للشددبار والنسدداء .وأسددهم يف متويد  3 455مبددادرة
اقتصادية مببلص  ٧مليارات فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية.
 -٧٢ولسددد العجددز يف عدددد املعلمددني ومكافحددة البطالددةُ ،وظددف  3 5١٠متخددرجني شددبار
يف ع د د دداب  ٢٠١6و 3 ٠54يف ع د د دداب  ٢٠١٧يف إط د د ددار ب د د درانم توظي د د ددف الش د د ددبار يف التعل د د دديم
الوط (.)PEJEN
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 -٧3وإضافة إىل ذلك ،نقحت احلكومة السياسدة الوطنيدة املتعلقدة ابلعمالدة واعتمددت بدرانم
اإلدماج الجتماعي  -امله للشبار ( )PISJيف  ٢6تشرين الثاذ/نوفمّب .٢٠١6
 -٤تع يا التاادابت التشاريعية والسياساااا واالسارتاتيجياا واملبااادراا القطاعيااة يف جمااال حقااوق
اإلنسان

مواصددلة تعزيددز حقددوق املدرأة يف إطددار السياسددة الوطنيددة لقضددااي اجلنسددني ،واعتمدداد تدددابع تشدريعية
حمددة متنع العنف والتمييز يف حس النساء ،ومواصلة جهود مكافحة أشكال التمييز املرتبطدة بندوع
اجل ددنس (،٧٧ ،6١ ،5٨ ،56 ،5٢ ،46 ،45 ،44 ،١٠ ،9 ،٨ ،٧ ،6 ،5 ،4 ،3-١35
)١١٢ ،96 ،95 ،٨9 ،٨٨ ،٨٧ ،٨6 ،٧٨
 -٧4ولتدددعيم فعاليددة حقددوق امل درأة ،اعتُمددد القددانون املتعلددس مبنددع العنددف املمددار علددق النسدداء
والفتيددات ومكافحتددا وتعددويض ضددحاايه ورعددايتهم( .)3٨وهددو يعاقددا علددق ليددع أشددكال العنددف
املسل علق املرأة ،مبا يف ذلك اإلقصاء الجتماعي بدعوى نيارسة السحر.
 -٧5ويف إطددار تنفيددذ خطددة العم د الوطنيددة  ٢٠١6-٢٠١٢ملكافحددة اإلقصدداء الجتمدداعي ملددن
يُزعم نيارستا للسحر ،مكنت اإلجراءات املتخذة من تعب ة الفاعلني حول املسدألة .وتشدهد علدق ذلدك
التصرهبات العامة للقيادات الدينية والتقليدية اليت تدعو السكان إىل التخلي عن هذه املمارسة.
 -٧6وابملثد  ،اعتُمدددت خريطددة طريددس إلعددادة رهيد األشددخا املسددتبعدين بدددعوى السددحر
وإعادة إدماجهم يف اجملتمع يف عداب  ٢٠١5لتوحيدد جهدود خمتلدف اجلهدات الفاعلدة .وهكدذا فد ن
إجراءات إعادة التأهي وإعادة اإلدماج أمثرت تسجي أكثدر مدن  ٢٠4حدالت عدودة إىل األُسدر
بني عامي  ٢٠١3و.٢٠١6
 -٧٧واعتمدددت يف عدداب  ٢٠١5اس دراتيجية وطنيددة ملنددع واج األطفددال والقضدداء عليددا .وأدت
هددذه اإلج دراءات الس دراتيجية ،إىل جانددا تنفيددذ املشددروع الفرعددي تمكافحددة واج األطفددالت إىل
انضماب السكان ،ل سيما الزعماء التقليديون ،للقضاء علق هذه الراهرة.
 -٧٨ويف اخلتاب ،نُرمت دورات تدريبية للتوعية ابلتمييز واللمساواة والعنف اجلنسداذ لفا ددة
الزعمدداء التقليددديني والدددينيني ومنرمددات اجملتمددع املدددذ وضددبار الشددرطة القضددا ية والصددحفيني.
وأُعدددت أيض د ا جمموعددة مددن الصددكوك القانونيددة املتعلقددة حبمايددة امل درأة وأتيح دت للجهددات الفاعلددة
القضا ية يف  6مناطس.

إجراء استشارة داخلية من أج التعجي ابعتماد قانون محايدة الطفد  ،واعتمداد خطدة لتنفيدذ هدذا
التشريع اجلديد ()٢٧ ،٢3 ،١٧ ،١6 ،١5 ،١4 ،١3 ،١٢-١35
 -٧9وأجريدت مشداورات وطنيدة يف سدياق إعدداد قدانون محايدة الطفد  .دع أن العمليدة ُعلقددت
ريثمددا تُددنقح القدوانني الدديت قددد يكددون هلددا رثددع علددق القددانون املددذكور ،مبددا يف ذلددك مدونددة األح دوال
الشخصية واألسرة وقانون العقوابت.

مواصلة تعزيز سياسات محاية األطفال ذوي اإلعاقة ()66 ،65-١35
 -٨٠بذلت الدولة جهودا علق مستوايت شع من أج تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة ومحايتهم.
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 -٨١وعلددق الصددعيد املؤسسدديُ ،د رعددم اجمللددس الددوط املتعدددد القطاعددات املع د حبمايددة حقددوق
ذوي اإلعاقة وتعزيزها ( )COMUD/Handicapإبنشاء أمانة دا مة يف عاب .٢٠١4
 -٨٢وعلق الصعيد الربدوي ،ومدن أجد توطيدد إدمداج األطفدال ذوي اإلعاقدة يف نرداب التعلديم
ورهدت اسدراتيجية وطنيدة لتطدوير
التقليدي ،أنش ت إدارة مكلفة بتعزيز التعلديم الشدام للجميدعُ ،
يسدر ،يف الفدرة بدني عدامي ٢٠١5
التعليم الشام يف عاب  .٢٠١5وتنفيذ هذه السدراتيجية قدد ر
و ،٢٠١6ما يلي:



التحاق أكثر من  ١٠ ٠٠٠طف معاق ابملدار ؛
ت دددريا  ١ 435معلرم د د ا ،و ١٢٧م د رل
ددرابا يف امل دددار الوطني ددة لت دددريا معلم ددي
البتدددا ي ،و ١ 345مددؤ لطررا تربددوايا ،و ١٠6أسدداتذة للبتدددا ي والثددانوي ،و١4
مدير مدرسة ،و ٧4صحفيا يف جمال التعليم الشام ؛



توعيددة  5١9طالب د ا  -معلرم د ا ،و ٧66سددلطة تقليديددة ودينيددة وأعضدداء لعي دات
أوليد د دداء تلميد د ددذ/لعيات أمهد د ددات مربيد د ددات ،وجل د د دان إدارة املنشد د ددرت املدرسد د ددية،
والسلطات احمللية ،ابلتعليم الشام ؛



دفع الرسوب ونفقات اللوا ب املدرسية لألطفال ذوي اإلعاقة؛



الدعم املا ملنرمات ذوي اإلعاقة يف جمال التعليم الشام ؛



تنريم  ١٢حلقة عم دعوية لدى فاعلني مدن دع الددول واجلماعدات اإلقليميدة
من أج إدماج فعال لألطفال ذوي اإلعاقة البدنية يف املدار ؛



إجنددا دراسددة عددن حالددة املدددار املددزودة مب ددارج منحدددرة ،وتنردديم حلقددات عم د
إقليمية من أج الدعوة إىل مواءمة املدار مع معايع بناء املدارج املنحدرة.

 -٨3وفيم ددا يتعل ددس ابلتنقد د والنقد د  ،يلح ددو ت ددوفع مع دددات تنقد د ذوي اإلعاقد دة ومنرم دداهتم،
والعفاء من تكاليف اقتناء معدات التنق .

مواصلة جهود تدعيم مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار ()5٧ ،49-١35
 -٨4لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة ،شرعت احلكومدة يف تنقديح القدانون رقدم
دوخق هددذا التنقدديح حتديددد مراتددا
املتعلددس بتحديددد حصددص يف النتخدداابت التشدريعية والبلديددة .ويتد ر
املرشحني يف النتخاابت التشريعية والبلدية ابلتناور ابلثلثني (.)39()3/٢
010-2009/AN

 -٨5وينص القانون املنشئ للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان علق التمثي العادل للمدرأة والرجد
يف عضوية اللجنة (بنسبة الثلا ألحدمها أو اآلخر) ،واملساواة بني اجلنسدني يف عضدوية املكتدا.
وت ددنص أيضد د ا امل ددادة  5م ددن الق ددانون املتعل ددس إبنش دداء اجملل ددس األعل ددق للمص دداحلة والوح دددة الوطني ددة
وصلحياتا وعضويتا وسع عملا ،علق حصة للنساء.
 -٨6و ُاختذت اإلجراءات التالية إضافة إىل ما سلف:
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تدريا ما ل يق عن  ٢ 5٠٠مر رشحة يف جمال القيادة النسا ية؛



تدددريا  ٢ ٠٠٠مر رش ددحة إىل النتخ دداابت يف جم ددال التواص د وتنر دديم احلم ددلت
وتعب ة املوارد؛



توعية  ٢٠٠عديم حدزر سياسدي بتسدجي النسداء يف قدوا م األحدزار النتخابيدة
ووضعهن يف مراتا متقدمة؛



دعوة شيوخ القرى كي يقدموا دعمهم للمرشحات يف النتخاابت احمللية؛



تنريم منتدى وط عن مشاركة املرأة وقيادهتا السياسية؛



تنر دديم منت دددى دون إقليم ددي بش ددأن املش دداركة املدني ددة للم درأة يف عملي ددة اللمركزي ددة
ادف التشجيع علق مشاركتها السياسية.

تعزيز السياسات الرامية إىل احلد من أوجا اللمساواة يف التمتع الكام حبقوق اإلنسدان يف ليدع
الف ات الجتماعية ()64 ،63 ،6٢ ،6٠-١35
 -٨٧للحد من الفوارق يف احلصول علق الرعاية الصحية ،اعتمد القانون رقدم
املتعلددس خبطددة التددأمني الصددحي الشددام يف بوركينددا فاسددو .وهدو ينشددئ نرامدا للضددمان الجتمدداعي
األساسي للمواطنني يف جمال تغطيدة املخداطر الصدحية ،ويهددف اىل ضدمان حصدول اجلميدع علدق
الرعاية الصحية دون متييز.
60-2015/CNT

 -٨٨ولتعزيددز متتددع ذوي اإلعاق دة الكام د حبقددوق اإلنسددان ،اسددتفاد  6٠٠شددخص ذي إعاقددة
مبعدات تن رق  .ويف عاب ُ ،٢٠١4وظف  9٧منهم يف الوظيفة العمومية يف بوركينا فاسدو و 4١يف
عاب .)4٠(٢٠١٧
 -٨9وجي د د ددري وضد د د ددع الصد د د دديغة النها يد د د ددة ملشد د د ددروع يسد د د ددمق تمشد د د ددروع اإلعاقد د د ددة واإلدمد د د دداج
الجتم دداعيت .واملش ددروع ،ال ددذي يغط ددي الف ددرة املمت دددة م ددن  ٢٠١٧إىل  ،٢٠١9تبل ددص تكلفت ددا
اإللالي ددة  ١ ١93 665 6٧5فرنك د دا م ددن فرنك ددات اجلماع ددة املالي ددة األفريقي ددة ،ويت ددوخق دع ددم
سياسات وإجراءات ملموسة يف جمال تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة ومحايتها.
 -9٠وفيمددا يتعلددس حتديدددا ابألطفددال ذوي اإلعاقددة ،أجددرت احلكومددة يف عدداب  ٢٠١3عمليددة
تعداد للسكان كشفت عن وجود  ٧9 6١٧طفلا معاق ا ،من بينهم  3١ 49١فتاة و4٨ ١٢6
فع .وم ركن تعداد السكان هذا من حتديد الحتياجات ذات األولويدة ابلنسدبة إىل األطفدال ذوي
اإلعاقة من حيا احلصول علق اخلدمات الجتماعية األساسدية وتدوافر مؤشدرات وقاعددة بيداانت
ووضددع ب درانم
عددن هددذا اهلدددف .وهكددذا ،اسددتفاد  ٨٠٠طف د ذي إعاقددة مددن الرعايددة املتكاملددةُ ،
وط للرعاية املتكاملة لألطفال ذوي اإلعاقة (.)PNPI-EH
 -9١وعددن كبددار السددن ،كفلددت احلكومددة الرعايددة الصددحية ل د  3 69٠شخصدا بددني عددامي ٢٠١3
و ،٢٠١5ودعمدت  ١ ١٢5مشدروع ا فدردايا .أضدف إىل ذلددك أن القدانون املتعلدس حبمايدة حقدوق كبددار
الس ددن وتعزيزه ددا( )4١يض ددع خريط ددة لكب ددار الس ددن جيل ددا هل ددم فوا ددد لر ددة يف جم ددالت تش ددم الص ددحة
والتضامن الوط والضمان الجتماعي والعدالة واحلرايت العامة والعمالة والتدريا امله واإلسكان.
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مواصددلة جهددود رفددع مسددتوى الددوعي مددن أج د القضدداء علددق تشددويا األعضدداء التناسددلية لددإلانث،
واخت دداذ إج دراءات قانوني ددة ض ددد األش ددخا ال ددذين ميارس ددونا (،٧9 ،٧6 ،٧5 ،٧4 ،٧3-١35
)٨5 ،٨4 ،٨3 ،٨٢ ،٨١ ،٨٠
 -9٢وللقضدداء علددق تشددويا األعضدداء التناسددلية لددإلانث ،أُجنددزت ب درام تلفزيددة وإذاعيددة عدددة
بلغد ددات شد ددع ،ونُرمد ددت عد ددرو مسد ددرحية .و ُاختد ددذت إج د دراءات أخد ددرى لتد دددعيم مكافحد ددة هد ددذه
املمارسة .وهكذا ،نرمت قوات الدفاع واألمن بني عامي  ٢٠١3و ٢٠١٧دورايت توعيدة وردع
ابلتعاون مع الدوا ر اللمركزية واجملتمع املدذ ،بلص عددها  6٠5دورايت.
 -93ويف إطددار تعزيددز قدددرات الفدداعلني ،نرمددت  6دورات تدريبيددة يف عدداب  ٢٠١6لفا دددة 335
معلما وخمُْتَلّبا حول هن إدراج/متديد املناه الدراسية خبصو تشويا األعضاء التناسدلية لدإلانث
يف التعليم .ويضاف إىل ذلك إعداد  95بطاقة تربوية وتعميمها.
ووط دددت املكافح ددة ع ددن طري ددس اس ددتحداث خ د ه دداتفي جم دداذ( )4٢مي رك ددن الس ددكان م ددن
ُ -94
اإلبلغ بسهولة وبسرية وجماانا حبالت نيارسة تشويا األعضاء التناسدلية لدإلانث .فمعددل انتشدار
ختان النساء يف سن اإلجندار اففدض مدن  ٧6يف املا دة يف عداب  )43(٢٠١٠إىل  63يف املا دة يف
عد دداب  .)44(٢٠١6ويف الفد ددرة م د ددن  ٢٠١3إىل  ،٢٠١6صد دددر  9١ق د درار إدان د ددة نيارسد ددة تش د ددويا
األعض دداء التناس ددلية ل ددإلانث ،واس ددتفادت  ١ ٠66ض ددحية م ددن تع ددويض مشد د التكفد د بتك دداليف
الرعاية الصحية والنفسية  -الجتماعية.

بذل املزيد من اجلهود لضمان حصول اجلميع علق التعليم ()١٠-١35
 -95لضددمان حصددول اجلميدع علددق التعلدديم ،اختددذت الدولددة تدددابع لدزايدة اخلدددمات التعليميددة.
فعلددق مسددتوى التعلدديم البتدددا ي ،اد عدددد املدددار مددن  ١3 ٢٠4يف  ٢٠١4إىل  ١4 655يف
عاب  .٢٠١6وخلل الفرة نفسها ،ارتفع عدد الفصول الدراسية من  5٠ 4٢9إىل ،59 93٨
وعدددد املدرسددني مددن  5٠ 5٧9إىل  .59 ٠٠١وأفضددت هددذه اجلهددود إىل ايدة النسددبة اإللاليددة
للتسجي من  ٨3يف املا ة يف عاب  ٢٠١4إىل  ٨6,١يف املا ة يف عاب .٢٠١6
 -96وعلدق مسدتوى معلرمدي مدا بعدد البتددا ي والثدانوي ،ل تدزال اجلهدود مسدتمرة ابلدزايدة التدرجييددة
لع دددد فص ددول الدراس ددة ،وبن دداء م دددار إعدادي ددة ،وكلي ددات تقني ددة ،واثن ددوايت مهني ددة وعلمي ددة .وارتفع ددت
النسبة اإللالية للتسجي من  ٢9,45يف عاب  ٢٠١4إىل  3٢,٢يف املا ة يف عاب .٢٠١6
 -9٧وفيم ددا يتعل ددس ابلتعل دديم الع ددا  ،ح دددث توس ددع سد دريع يف التوظي ددف ،وانتع ددا يف القط دداع
اخلا ول مركزية يف اجلامعات العامة يف املناطس ،وتنويع يف فر التددريا .وهكدذا ،ا داد عددد
مؤسسددات التعلدديم العددا  ،العامددة واخلاصددة علددق الس دواء ،مددن  ٨٧يف عدداب  ٢٠١3إىل  ١٢٢يف
عاب .٢٠١6

مواصلة تعزيز فر احلصدول علدق التعلديم ،خاصدة لفا ددة ذوي اإلعاقدة والفتيدات (،١٢٧-١35
)١33 ،١3١ ،١3٠ ،١٢9 ،١٢٨
 -9٨يف سددياق توطي ددد التعلدديم للجمي ددع ،أنش د ت وح ددة تالتعلدديم الش ددام للجميددعت لت دددريا
امل دددربني .ويف ع دداب ُ ،٢٠١4درر  ١٠٠فاعد د يف جم ددال الض ددعف العقل ددي وض ددعف البص ددر بلغ ددة
اإلشارة ويف جمال التعليم الشام (.)45
GE.18-03296
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وخصددص لك د مددنهن دعددم حمدددد
 -99ويف عد دداب ُ ،٢٠١6كشددفت  4٢٨فتد دداة مستضعف د د ددةُ ،
قدره  35 ٠٠٠فرنك من فرنكات اجلماعة املاليدة األفريقيدة .وبفضد هدذه اجلهدود ،ادت النسدبة
اإللالي د د ددة لتس د د ددجي الفتي د د ددات م د د ددن  ٨3.٢يف املا د د ددة يف ع د د دداب  ٢٠١4إىل  ٨6.4يف املا د د ددة يف
عاب  ٢٠١6مقاب  ٨٢.٨يف املا ة و ٨5.9يف املا ة يف الفرة نفسها ابلنسبة إىل الفتيان.
 -١٠٠وعلق مستوى التعليم ع الرهي ،افتُتح  3 ٢49مركزا للبالغني و ٢9٠مركدزا للمدراهقني
يف عاب  ٢٠١6قصد تعلديم القدراءة والكتابدة جلميدع املدراهقني الدذين تدراوح أعمدارهم بدني  9أعدواب
و ١5عاما والبالغني الذين تراوح أعمارهن بني  ١6و 34سنة.

مواص ددلة ترتي ددا أول ددوايت ختص دديص امل دددخلت املالي ددة والبش درية لقط دداع الص ددحة وحتس ددني الص ددحة
اإلجنابية ()١٢3 ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠-١35
 -١٠١ادت ميزانية قطاع الصدحة مدن  ١36,٢مليدارا يف عداب  ٢٠١4إىل  3٨,٢١٧مليدارا يف
ت املوارد البشرية أيض ا .وهكدذا ،فقدد ارتفدع
عاب  ،٢٠١٧أي بنسبة قدرها  39,١6يف املا ة .وَةَ ْ
العدددد اإللددا للمددوظفني العمددوميني الع داملني يف قطدداع الصددحة مددن  ٢4 ٢59يف عدداب ٢٠١4
إىل  ٢5 6٢5يف عد دداب  ، ٢٠١6مد د د ددع ايدة يف نسد ددبة العد دداملني يف القط د د د د دداع الصد ددحي إىل عد دددد
السددكان .وارتفددع عدددد املمرض د ددني لك د  ١٠ ٠٠٠نسددمة مددن  3,6يف عدداب  ٢٠١4إىل  3,٨يف
عاب  .٢٠١6وارتفدع عددد األطبداء لكد  ١٠ ٠٠٠نسدمة مدن  4.٨يف عداب  ٢٠١4إىل  6.3يف
عد دداب  .٢٠١6وانتق د د متوس د د مسد ددافة الوصد ددول النرريد ددة إىل اخلد دددمات الصد ددحية ابلكيلد ددومرات
من  6,4يف عاب  ٢٠١4إىل  6,١يف عاب .٢٠١6
 -١٠٢ولتحسددني الصددحة اإلجنابيددة ،يددنص ب درانم تاحلصددول علددق اخلدددمات الصددحيةت ،الددذي
أنشأتا احلكومة يف عداب  ٢٠١6علدق جمانيدة الرعايدة لفا ددة النسداء احلوامد واملرضدعات واألطفدال
دون  5سددنوات .وتشددم اجملانيددة رعايددة املصدداابت ابلسددرطان ،وال دولدات ،ووسددا منددع احلم د .
ويؤخذ ابجملانية فعلي ا يف ليع الوحدات الصحية العامدة يف الدبلد ،وكدذلك يف الوحددات الصدحية
اخلاصة اليت تتلقق إعاانت واليت تقب بشرور هذا التدبع.

مواصلة محاية األطفال من اإليذاء اجلنسي ،والعقوبة البدنيدة ،والجتدار ،وأسدوأ أشدكال عمد األطفدال،
وتوظيددف مفتشددي العم د وتدددريبهم وجتهيددزهم ملكافحددة عم د األطفددال (،9١ ،9٠ ،٨٧ ،66-١35
 ،١٠١ ،١٠٠ ،99 ،9٨ ،9٧ ،94 ،93 ،9٢و ،١٠٢و)١١5 ،١١3 ،١٠6 ،١٠5 ،١٠3
 -١٠3حلماي ددة األطف ددال ض ددحااي اإلي ددذاء ورع ددايتهم ،اعتم دددت بوركين ددا فاس ددو الق ددانون املتعل ددس
مبكافحددة بيددع األطفددال وبغدداء األطفددال واسددتغلهلم يف املدواد اإلابحيددة( ،)46والقددانون املتعلددس حبمايددة
األطف د ددال املخ د ددالفني للق د ددانون أو املعرض د ددني للخط د ددر( ،)4٧والق د ددانون املتعل د ددس مبدون د ددة التع د دددين يف
بوركينا فاسو( ،)4٨واملرسوب املتعلس بتحديد قا مة األعمال اخلطرة املمنوعة علق األطفال(.)49
 -١٠4واعتم دددت احلكوم ددة برانجمد دا وطني د دا وخريط ددة طري ددس ملكافح ددة عمد د األطف ددال يف مواق ددع
التنقيا عن الذها واحملاجر التقليدية  .٢٠١9-٢٠١5وم ركن تنفيذمها توجيا األسدر يف عمليدة
إع ددادة اإلدم دداج األس ددري والجتم دداعي وإع ددادة رهي د األطف ددال ال ددذين يعيش ددون و/أو يعمل ددون يف
مواقع التنقيا عدن الدذها .وهكدذاُ ،سدحا  6 9٢6طفدلا مدن هدذه املواقدع وأُخضدعوا للمتابعدة
من أج إعادة إدماجهم اجتماعيا وأسرايا.
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 -١٠5ويضاف إىل ذلك أن إجراءات التوعيدة والتددريا م ركندت مدن تعزيدز قددرات الفداعلني يف
جمال مكافحة إيذاء األطفال .وعلق هذاُ ،درر  ١٠١مدن مفتشدي ومدراق عمد  ،و ٨٠قاضدي ا،
و ٢ ٢63من الفداعلني اآلخدرين ،أو ُح رسسدوا ابسدتغلل األطفدال اقتصدادايا ،مبدا يف ذلدك عملهدم
يف مواقع البحا عن الذها .وابملث ُ ،ح رسس  45 3٢6شخصا ،من بينهم  4٢٢ 455ابلغدا
و 33 ٨٧١طفد دلا ،إض ددافة إىل  ١5٠ف دداعلا يف السلس ددلة اجلنا ي ددة واجملتم ددع امل دددذ بش ددأن إي ددذاء
األطفال و/أو استغلهلم جنسي ا.
 -١٠6وإض ددافة إىل ذل ددك ،م رك ددن عمد د جل ددان املراقب ددة واإلشد دراف ال دديت أنشد د ت يف لي ددع أء دداء
البلد ،وهي أجهزة دعم وتوجيا يف ميدان مكافحة الجتار ابألشدخا  ،مدن ضدب الوقدوف علدق
حالة  5 39٨طفلا ورعايتهم بني عامي  ٢٠١3و .٢٠١6واستُحدثت منذ عاب  ٢٠١5وحدة
معنية أبسوأ أشكال عم األطفال يف إطار مناه تدريا مفتشي ومراق العم .
 -١٠٧وللحددد مددن ظدداهرة العقوبددة البدنيددة املسددلطة علددق األطفددال ،تُعقددد دورات تدريبيددة للتوعيددة
ابآلاثر الض ددارة لتل ددك العقوب ددة لفا دددة الزعم دداء التقلي ددديني وال دددينيني ،ومنرم ددات اجملتم ددع امل دددذ،
والفدداعلني يف السلسددلة اجلنا يددة .د علددق ذلددك إنشدداء الدولددة خط دا هاتفي دا جماني دا (الددرقم )١١6
لتسهي اإلبلغ عن حالت إساءة معاملة األطفال.
 -١٠٨ويف إطددار تفعيد خدددمات الرقابددة وتدددعيم إجدراءات الرقابددة يف ميددادين العمد الدديت يكددون
فيها احتمال وجود أسوء أشكال عم األطفال كبدعا ،عمددت احلكومدة إىل توظيدف  66مفدتن
عم و 34مراقا عم بني عامي  ٢٠١3و .٢٠١6وحع  3١كانون األول/ديسمّب ،٢٠١6
كان هناك  ١54مفتن عم و ١٠9مراق عم .

ابء -التحدايا والقيود
 -١٠9ر ددم جهددود احلكومددة لتحسددني أوضدداع حقددوق اإلنسددان يف بوركينددا فاسددو ،يعدداذ البلددد
ضا قة اقتصادية ومالية تؤثر سلب ا علق فعالية تلك احلقوق .د علق ذلك أن الفرة املشمولة اذا
التقريددر اتسددمت أب مددات اجتماعي دة  -سياسددية أث درت سددلب ا علددق فعاليددة هددذه اجلهددود .ففددي 3٠
و 3١تش د درين األول/أكتد ددوبر  ،٢٠١4شد ددهد البلد ددد متد ددردا شد ددعبيا أدى إىل سد ددقور نرد دداب احلكد ددم
أخددرت هددذه الوضددعية السياسددية ددع املسددتقرة اعتمدداد خطددة العم د
وتنصدديا حكومددة انتقاليددة .و ر
( )٢٠١٧-٢٠١4لتنفيددذ التوصدديات الددذي ر يف  ٧كددانون الثاذ/يندداير  .٢٠١5وابملثد  ،وقعددت
احلكومددة النتقاليددة ضددحية انقددلر فاش د يف أيلول/سددبتمّب  .)5٠(٢٠١5هددذا النقددلر ،الددذي
حص يف فرة تتسم أبنشطة مكثفة يف اإلدارات ،أبطأ عملية تنفيذ التوصيات وأدى إىل تكييدف
للميزانية علق حسار بعض األنشطة اليت كانت مقررة يف بداية األمر.
 -١١٠ويضدداف إىل ذلددك الصددعوابت األمنيددة املتمثلددة يف اهلجمددات اإلرهابيددة ،وتفشددي السددطو
املسلح ،وظهور لاعدات دفداع عدن الدنفس ل حتدرب حقدوق اإلنسدان وقدوانني اجلمهوريدة يف بعدض
مناطس البلد .وأخدعا ،متثد بعدض املمارسدات التقليديدة مواندع حتدول دون إعمدال حقدوق اإلنسدان
إعمالا اتم ا.
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جيم -املمارساا اجليّدة
 -١١١تشم املمارسات اجليدة ما يلي:


تنرد دديم حلقد ددات عم د د منترمد ددة جلمد ددع توصد دديات السد ددتعرا
وهي ات املعاهدات علق املستوى املركزي واللمركزي؛

ال د ددوري الشد ددام

ال دددوري الش ددام  ،مب ددا يف ذل ددك



رس ددم خط ددة عم د لتنفي ددذ توص دديات الس ددتعرا
التوصيات الصادرة عن هي ات املعاهدات؛



إعداد تقرير منتصف املدة عن تنفيذ التوصيات؛



وجددود جلنددة متعددددة القطاعددات ملتابعددة تنفيددذ التوصدديات تضددم نيثلددي منرمددات
اجملتمع املدذ؛
الدوري الشام جللسات منترمة؛



عقد جلنة متابعة الستعرا



إشدراك الّبملددانيني وسددا ر الفدداعلني مددن القطدداعني العدداب واخلددا يف عمليددة إعددداد
التق د ددارير الواج د ددا تق د دددميها يف إط د ددار الس د ددتعرا ال د دددوري الش د ددام وهي د ددات
املعاهدات ،ويف تنفيذ التوصيات املنبثقة عنهما.

خامسا -األولوايا واملبادراا وااللت اماا الرامية إ حتسني حالة حقوق اإلنسان
ألف -األولوايا
 -١١٢جدداء يف اخلط ددة الوطني ددة للتنمي ددة القتصددادية والجتماعي ددة أن أول ددوايت بوركين ددا فاس ددو يف
جمال حقوق اإلنسان تتمث يف ما يلي:


ترسيخ الدميقراطية ،وفعالية حقوق اإلنسان ،والعدل ،والسلب؛



تعزيز األمن واحلماية املدنية؛



تدعيم فر حصول اجلميع علق خدمات صحية جيدة؛



حتسني سب حصول اجلميع علق تعليم جيد؛



احلدد مددن التفداوت الجتمدداعي واجلنسداذ والنهددو
يف التنمية؛



ترسيخ احلس الوط واملواطنة()5١؛



تعزي ددز ف ددر العمد د الل ددس للنس دداء والش ددبار واحلماي ددة الجتماعي ددة ،ول س دديما
ابلنسبة لكبار السن وذوي اإلعاقة.

ابملدرأة بوصددفها فداعلا حيددوايا

ابء -املبادراا
 -١١3لزايدة فعالية حقوق اإلنسان ،اختذت بوركيندا فاسدو مبدادرات مشلدت مدا يلدي علدق سدبي
الستدلل:
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إنشاء جلنة املصاحلة والوحدة الوطنية يف عاب ٢٠١5؛
إنشاء صندوق املساعدة القضا ية للمتقاضني املعو ين؛
تنر دديم جتمع ددات اس ددتثنا ية بش ددأن العدال ددة يف ع دداب  ٢٠١5أفض ددت إىل اعتم دداد
امليثاق الوط لتجديد العدالة املشفوع خبطة عم ؛
وضع برانم للحصول علق السكن الجتماعي الل س؛
وضع واعتماد اسراتيجية وطنية بشأن النهو ابلفتاة ومحايتها؛
رسد د ددم سياسد د ددة للرعايد د ددة الصد د ددحية اجملانيد د ددة لألطفد د ددال دون  5سد د ددنوات والنسد د دداء
احلوام واملرضعات؛
تعدي الدستور يف عاب  ،٢٠١5نيرا فتح ابر جلوء األفراد إىل اجمللس الدستوري؛
إنشاء اجمللس األعلق للحوار الجتماعي.

جيم -االلت اماا
 -١١4تلتددزب بوركينددا فاسددو مبددا يلددي للددرد املناسددا علددق حتدددايت تعزيددز حقددوق اإلنسددان ومحايتهددا
ومراعاة السياق الوط والبي ة الدولية:


تنفيذ التوصيات املقبولة اليت ستنبثس عن عر هذا التقرير؛



العم علق التو يع العادل لثمار النمو؛



إنشاء نراب لوضع اإلحصاءات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلس الوط ؛



توثيس التعاون مع اهلي ات الدولية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان.

سادسا -االحتياجاا
ألف -االحتياجاا يف جمال تع ي القدراا
 -١١5يف إطار تنفيذ امللحرات اخلتامية ومتابعتها وتقييمهدا ،مدن الدل ب تعزيدز قددرات خمتلدف
الفاعلني .لذا ،حتتاج بوركينا فاسو إىل تعزيز قدرات نيثلدي احلكومدة ،واجملتمدع املددذ ،واملؤسسدات
الوطنيددة املعنيددة ابلدددفاع عددن حقددوق اإلنسددان ،وكددذلك وسددا اإلعددلب ،يف آليددات تنفيددذ وتقي ديم
التوصيات الصادرة عن اجلولة الثالثة من الستعرا الدوري الشام .
 -١١6ومددن الضددروري ترسدديخ ثقافددة حقددوق اإلنسددان علددق املسددتوى املؤسسددي مددن أجد حتسددني
تنفيددذ التزام ددات الدولددة يف مي دددان حقددوق اإلنس ددان .وعل ددق هددذا ،حتت دداج بوركينددا فاس ددو إىل تعزي ددز
قدرات الفاعلني واملؤسسات العامة من حيا انتهاج هن يقوب علق حقوق اإلنسدان عندد حتديدد
السياسات العامة وتنفيذها يف ليع القطاعات.
 -١١٧ويسددهم ت دوافر املعلومددات اإلحصددا ية عددن حقددوق اإلنسددان يف حتديددد أفض د للسياسددات
العامددة يف جمددال تعزي ددز حقددوق اإلنسددان ومحايته ددا .لددذا ،حتتدداج بوركين ددا فاسددو إىل تعزيددز الق دددرات
الوطنية من أج إنشاء نراب جلمع وحتلي البياانت عن حقوق اإلنسان مل م للسياق الوط .
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 االحتياجاا يف جمال املساعدة التقنية واملالية-ابء
 تعتددزب بوركينددا فاسددو تنردديم حلقددات عمد، مددن أجد نشددر التوصدديات علددق نطدداق واسددع-١١٨
 يتطلدا وضدع خطدة عمد،  وابملث.جلمع التوصيات وترلتها إىل اللغات الوطنية لفا دة السكان
 ف ن تعزيز دعم امليزانية سوف ميكن بوركينا فاسو من، لذا.جديدة وتنفيذها إمكاانت مالية كبعة
.حتقيس نتا حاهة لدى تنفيذ التزاماهتا الدولية

استنتاجاا
 جيسددد هددذا التقريددر التقدددب احملددر والتحدددايت الدديت تواجددا بوركينددا فاسددو يف إعمددال حقددوق-١١9
 وتؤكددد جمددددا،  وتؤكددد بوركينددا فاسددو مددن جديددد التزامهددا ابلسددتعرا الدددوري الشددام.اإلنسددان
.استعدادها لتقبر التوصيات اليت ستمكنها من حتسني أوضاع حقوق اإلنسان
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Régi par la loi n°049-2015/CNT du 25 août 2015 portant composition, organisation et fonctionnement
du CSM.
Régie par la loi organique n°082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attributions, composition,
organisation et fonctionnement de l’ASCE-LC.
Régie par la loi n° 001-2016/AN du 24 mars 2016.
Créé par la loi n° 074-2015/CNT du 6 novembre 2015.
Créé par décret n°2017-0261-PRESS/PM/MINEFID/MFPTPS du 05 mai 2017 portant création,
attribution, organisation et fonctionnement d’un Haut conseil du dialogue social.
Créé par le décret n° 2015-1645/PRES/PM/MJDHPC/MATD/MEF du 28 décembre 2015.
Créé par décret n° 2014-092/PRES/PM/MASSN/MEF/MATS du 20 février 2014 en remplacement du
Conseil national pour la survie, la protection et le développement de l’enfant (CNSPDE).
Institué par le décret n° 2015-984/PRES-TRANS/PM/MATDS/MEF du 17 août 2015.
Créé par le décret n° 2015-1106/PRES-TRANS/PM/MASSN/MEF du 1er octobre 2015.
Créée par la loi n° 029-2016/AN du 20 octobre 2016.
Créés par la loi n° 011-2016/AN du 20 avril 2016.
Créé par la loi n° 081-2015/CNT du 17 décembre 2015.
Créée par la loi n° 21-2015/CNT du 11 juin 2015.
Le Gouvernement a procédé à l’exécution des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples dans les affaires Lohé Issa KONATE (Requête n°004/2013 - Lohé Issa KONATE c.
Burkina Faso) et Norbert ZONGO (Requête n°013/2011 – Abdoulaye NIKIEMA, Ernest ZONGO,
Blaise ILBOUDO et Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso).
La Semaine nationale a été institutionnalisée en 2017.
Par exemple, le ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique dispose de treize
(13) centres d’écoute et de documentation dont une (01) par région.
Le monitoring n’a pas relevé de cas de violation grave des droits humains dans les zones couvertes.
Les rapports de suivi de la mise en œuvre des recommandations prioritaires du comité contre les
disparitions forcées et du comité des droits de l’homme ont été transmis en 2017 suivant les délais.
L’état de mise en œuvre des recommandations qui n’ont pas obtenu le soutien du Burkina Faso est
joint en annexe.
En rappel, les travailleurs domestiques bénéficient déjà d’une protection légale spécifique à travers le
décret n° 2010-807/PRES/PM/MTSS du 31 décembre 2010 fixant les conditions de travail des gens
de maison.
Dates de présentation des rapports devant les organes de traités : 6–7 novembre 2013 devant le comité
contre la torture ; 8–9 mars 2016 devant le comité contre les disparitions forcées ; 28–29 juin 2016
devant le comité des droits de l’homme ; 9–10 juin 2016 devant le comité des droits économiques,
sociaux et culturel ; 19–20 août 2013 devant le comité pour l’élimination de la discrimination raciale ;
9–10 septembre 2013 devant le comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille ; 24 octobre 2017 devant le comité pour l’élimination de toutes les
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formes de discrimination à l’égard de la femme ; 16 avril 2013 devant le Comité africain d’experts
pour les droits et le bien-être de l’enfant ; 9–10 novembre 2015 devant la Commission africaine des
droits de l'Homme et des peuples.
Des sessions de restitution des recommandations issues du deuxième cycle de l’EPU ont été
organisées dans les treize (13) régions au profit des acteurs de la mise en œuvre.
Par ailleurs, la CNDH procède à des visites régulières notifiées ou inopinées dans les lieux de
détention en vue de prévenir les actes de torture.
A titre illustratif, on note qu’une plainte a été formulée courant 2015 contre deux gendarmes de la
brigade territoriale de Soaw, province du Boulkiemdé, pour avoir exercé des sévices corporels sur deux
présumés voleurs de bétail. Les mis en cause ont fait l'objet d'une procédure en bonne et due forme et ont
été déférés devant le parquet de Koudougou pour poursuite. Afin de garantir l’impartialité de la
procédure, le juge d’instruction de Yako a été désigné pour connaitre du dossier. Ainsi, le Commandant
de brigade et les deux gendarmes mis en cause ont été inculpés. En attendant le jugement de l’affaire,
des sanctions disciplinaires ont déjà été prises à l’encontre des gendarmes mis en cause.
On note également la prise en charge par l’Etat des honoraires des avocats commis d’office lors des
assises criminelles.
La loi n° 072-2015/CNT du 05 novembre 2015.
Ces textes ont fait l’objet des sessions d’appropriation au profit des acteurs intervenant dans ce
secteur.
La loi n° 001-2016/AN du 24 mars 2016.
Le nombre de commissaires est passé de 29 à 11.
Les thèmes de formation : techniques en visite des lieux de détention, le monitoring des lieux de
détention, élections et droits humains, coopération entre INDH et organes des traités et formation sur
le fonctionnement d’une INDH.
Il s’agit notamment de l’observation des élections couplées présidentielle et législatives de novembre
2015 et la visite des lieux de détention dans plusieurs régions.
La journée internationale de la paix est commémorée le 21 septembre de chaque année.
La journée internationale de la tolérance est commémorée le 16 novembre de chaque année.
La loi n° 64-2015/CNT du 20 octobre 2015.
La loi n° 039-2017/AN du 27 juin 2017.
La stratégie nationale de l’état civil a été révisée en 2017 et assortie d’un plan d’actions 2017–2021.
Le PNDES vise à réduire l’incidence de pauvreté de 40.1% en 2014 à moins de 35 % en 2020.
La loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015.
Une liste alternée est une liste sur laquelle le positionnement d’un(e) candidat(e) d’un sexe donné est
immédiatement suivi du positionnement d’un candidat de l’autre sexe.
Ces chiffres concernent les concours ouverts uniquement aux personnes handicapées. En effet, elles
sont souvent recrutées dans la fonction publique au même titre que les personnes non handicapées à
l’occasion de certains concours sans distinction aucune.
La loi n° 24-2016/AN du 17 octobre 2016.
Le numéro vert (80001112) est logé au sein du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte
contre la pratique de l’excision.
Enquête démographique et de santé 2010.
Social institution gender index (Enquête SIGI 2016 INSD).
En 2015, les enseignants, les encadreurs et directeurs d’écoles ont été formés en éducation inclusive,
notamment pour la prise en compte des personnes handicapées.
La loi n° 011-2014/AN du 17 avril 2014.
La loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014.
La loi n° 036-2015/CNT du 26 juin 2015.
Le décret n° 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF du 09 juin 2016.
Ces deux événements ont occasionné des atteintes aux droits humains, notamment des pertes en vies
humaines, des atteintes à l’intégrité physique et des destructions de biens privés et publics.
A travers des actions d’éducation à la citoyenneté et au civisme, à la valorisation des meilleures
pratiques dans le domaine du civisme.
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