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 ةـ بقضايا الشعوب األصلينتدى الدائم املعينامل
 الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  *قت من جدول األعمال املؤ)أ (٤ و ٣البندان 

: الـشعوب األصـلية   ” :مناقشة املوضوع اخلاص للـسنة    
 مـن   ٣٢  و ٣املادتـان   : التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة       

  “ األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةإعالن
أن ــدة بش ـم املتح ـالن األم ـذ إع ـتنفي: انـوق اإلنس ــحق

       حقوق الشعوب األصلية
 معلومات واردة من احلكومات    

  
 بوركينا فاسو    

  

  موجز  
تتضمن هذه الوثيقة إجابات وزارة تعزيز حقوق اإلنـسان يف حكومـة بوركينـا فاسـو                  

ــى االســتبيان  ــشأن توصــيات    عل ــدول األعــضاء ب ــضايا   ا املوجــه إىل ال ــدائم املعــين بق ــدى ال ملنت
  . الثامنةتهدور يف الشعوب األصلية

  

 
  

  *  E/C.19/2010/1.  
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بوركينا فاسو بلد متعدد الثقافات تتعايش فيه سلميا حوايل ستني قبيلة خمتلفـة األديـان                - ١
طوائـف  هلا حدود مـع سـت دول أخـرى وتستـضيف عـددا كـبريا مـن ال            و. واللغات والثقافات 

 . من أفريقيا والعامل تعيش يف وئام تام مع السكانالوافدة

وتــشكل بوركينــا فاســو هبــذا الــصدد ملتقــى فعليــا للمهــاجرين ومــالذا وممــرا ملــواطين      - ٢
قـد مسحـت بـذلك دومـا ضـيافة       و. منطقة جنوب الصحراء الذين يعيشون فيها أو ميرون عربها        

 .شعب بوركينا فاسو األسطورية

س أي متييــز أو هتمــيش علــى اإلطــالق جتــاه أيــة قبيلــة علــى الــصُُّعد الــسياسي   وال ميــار  - ٣
تسعى احلكومة جاهدة يف إطار بناء الدولة القومية، علـى          و. واالقتصادي واالجتماعي والثقايف  

 - الـرغم مـن شـح املــوارد املتاحـة لـديها، إىل النـهوض بالثقافــات كافـة وكفالـة منـو اجتمــاعي         
عالوة على ذلك فقد شـرعت بوركينـا فاسـو يف عمليـة             و. أقاليم البلد اقتصادي متوازن جلميع    

 /كــانون األول ٢١ املــؤرخ AN/2004-055كاملــة باعتمــاد القــانون رقــم  الالمركزيــة حتقيــق ال
يكـرس  و.  الذي يتـضمن الالئحـة العامـة للحكومـات احملليـة يف بوركينـا فاسـو           ٢٠٠٤ديسمرب  

رة شؤوهنا حبرية وتصريف أمورها مـن أجـل النـهوض       هذا القانون حق احلكومات احمللية يف إدا      
قـد طُلـب مـن مجيـع اجملتمعـات احملليـة            و. بالتنمية على املستوى الشعيب وتعزيـز احلوكمـة احملليـة         

 .تثناء االنضمام إىل هذه العمليةدون اس

. وتعترف بوركينـا فاسـو بوجـود سـكان مـن الطـوارق والفـوال يف جـزء مـن أراضـيها                   - ٤
هتــا بــاحترام الــصكوك الدوليــة الــيت انــضمت إليهــا، حتتــرم بوركينــا فاســو روح   عمــال بالتزاماو

الشعوب األصلية، وقد صوتت لـصاحل اإلعـالن عنـد إقـراره          حقوق  إعالن األمم املتحدة بشأن     
وبصفتها دولة أفريقية، تؤيد بوركينـا فاسـو متامـا فتـوى اللجنـة              . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٣يف  

هلــذا الــسبب أذنــت حكومــة بوركينــا و. الــشعوب بــشأن اإلعــالناألفريقيــة حلقــوق اإلنــسان و
فاسو قانونا بقيام مجعيات طوائف الطوارق أو الفوال الـيت تـدعي، باسـم معيـار اهلويـة الذاتيـة،                    

علــى نفــس و. الــدفاع عــن حقــوق الــشعوب األصــلية مــن الطــوارق والفــوال يف بوركينــا فاســو
ثــة لتعزيــز حقــوق الــشعوب األصــلية أوفــدهتا  املنــوال استــضافت بوركينــا فاســو يف أراضــيها بع 

اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وقد زارت البعثـة البلـدة الـيت تـؤوي الـسكان مـن                   
  .الفوال والطوارق يف بوركينا فاسو

 اليت جتدر اإلشـارة إليهـا وجـود وزراء مـن قبـيليت الطـوارق والفـوال                  موربيد أن من األ     - ٥
لغة الفوال إحدى اللغات الوطنيـة الـثالث        و. ب من القبيلتني يف الربملان    يف احلكومة ووجود نوا   

التعلــيم االبتــدائي العــام إجبــاري و. األكثــر اســتخداما يف وســائط اإلعــالم واخلطابــات الرمسيــة 
لـصاحل أطفـال البـدو خاصـة        و.  سـن الـسادسة عـشرة      حـىت وجماين جلميع األطفال دون اسـتثناء       
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لرعـاة الـيت تتمثـل يف إيفـاد مدرسـني يتبعـون التـنقالت الفـصلية                 تقوم احلكومة بتجربة مدرسة ا    
سيما صحة األمهات واألطفـال، مت تـدريب القـابالت           يف ميدان الصحة، وال   و. وللسكان البد 

من الطوارق واألخذ بنظام النقـل علـى ظهـور اِجلمـال أو بالعربـات الـيت جترهـا احليوانـات، يف                      
 .مارسات التقليدية الفضلى يف جمال الصحةحماولة للتوفيق بني الطب العصري وامل

ــار و  - ٦ ــديات   حتقيـــق يف إطـ ــا إىل البلـ ــتم نقـــل االختـــصاصات فعليـ ــة يـ ــة التامـ الالمركزيـ
التعلــيم والــصحة والثقافــة ومــشاريع ( االقتــصادية والثقافيــة - يتعلــق بالتنميــة االجتماعيــة فيمــا

ــة االقتــصادية  AN/2004-055ن القــانون رقــم  مــ٩ وهبــذا الــصدد تــنص املــادة ).  وغريهــاالتنمي
 الذي يتضمن الالئحـة العامـة للحكومـات احملليـة يف            ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢١املؤرخ  

 : مبا يليأن تقوم على أنه جيوز للحكومة احمللية، وهي البلدية أو اإلقليم، ،بوركينا فاسو

الثقافيــة القيــام بــأي عمــل ضــروري لتعزيــز التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة و   )أ(  
  والبيئية، واملشاركة يف استغالل األراضي؛

ــانونيني أو طبيعــيني مــن القطــاع اخلــاص أو        )ب(   ــرام عقــود مــع أي أشــخاص ق إب
العام، مبا يف ذلـك الدولـة واحلكومـات احملليـة األخـرى واملؤسـسات العامـة، أو إقامـة عالقـات                    

  البلد ومصاحله؛تعاون مع املنظمات خارج بوركينا فاسو، شريطة احترام سيادة 
االضطالع، ضمن الشروط املنصوص عليها يف القانون، ويف إطـار اختـصاص          )ج(  

كل منها، بأعمال تعاونية تؤدي إىل إبرام اتفاقات مع حكومات حملية يف بلـدان أجنبيـة أو مـع                
 منظمات دولية أو خاصة أو عامة تنشط يف جمال التنمية؛

 التعلـــيم والـــصحة والبيئـــة أو يف أيـــة إنـــشاء أو اقتنـــاء مؤســـسات يف جمـــاالت  )د(  
 اقتصادية أو ثقافية أخرى؛ - جماالت اجتماعية

ــة    )هـ(   ــة إلدارة األنـــشطة االجتماعيـ ــة حمليـ  االقتـــصادية - إنـــشاء مؤســـسات عامـ
 الثقافية؛ أو

اقتناء أسهم أو سندات يف شـركات مفتوحـة ملـسامهة احلكومـات احملليـة ُتعـىن          )و(  
 .و الوطنيةشغيل اخلدمات احمللية أبت

 مــن القــانون علــى أن مــن حــق ســكان املنطقــة املــشمولة باحلكومــة  ١١وتــنص املــادة   - ٧
 علـى أن نقـل   ٣٦ ينمـا تـنص املـادة   ب. احمللية احلصول على معلومـات عـن إدارة الـشؤون احملليـة       

الدولة لالختـصاصات ينبغـي أن يـصاحبه نقـل الوسـائل واملـوارد الـضرورية للممارسـة العاديـة                    
 .ختصاصات إىل احلكومات احملليةاللتلك ا
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 عـن   ة يف بوركينا فاسـو مـسؤول      ة قبلي طائفةومعىن ذلك أن كل بلدية وكل قرية وكل           - ٨
البلـد  ، شـريطة احتـرام سـيادة         منطقتـها  االقتصادية والسياسية والثقافية يف    - التنمية االجتماعية 

 .هوسالمة أراضي

، الــذي ٢٠٠٤ديــسمرب /انون األول كــ٢١ املــؤرخ AN/2004-055إن تنفيــذ القــانون   - ٩
يتضمن الالئحة العامة للحكومات احمللية يف بوركينا فاسو، يأخـذ يف احلـسبان مجيـع الـشواغل                 

لـذلك فـإن بوركينـا فاسـو مقتنعـة بـأن            و. الثامنةاملنتدى الدائم يف دورته     اليت تناولتها توصيات    
حقـوق فئـة معينـة مـن املـواطنني          عبارة الشعوب أو اجملتمعات األصلية ليس القصد منـها محايـة            

 تفاضـل بـني الفئـات الوطنيـة، بـل هتـدف إىل كفالـة التمتـع                  ينـشأ عنـها     فئات أخرى، وال   دون
باحلقوق واحلريات على قدم املساواة، وتعترب بوركينا فاسو أن الـسكان مـن الطـوارق والفـوال                 

ــون     ــم بوركيني ــا ه ــيمني فيه ــنفس الدرجــة املق ــايري ال    والب ــيهم مع ــق عل ــز  تنطب ــهميش والتميي ت
واإلخضاع ونزع امللكية على النحو الـوارد يف إعـالن األمـم املتحـدة وفتـوى اللجنـة األفريقيـة                    

ــشعوب  ــسان وال ــل     و. حلقــوق اإلن ــرأة والطف ــيم ووضــع امل ــصحة والتعل ــة بال ــصعوبات املتعلق ال
 .ختص أي فئة عرقية يف بوركينا فاسو ال

مـن أجـل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان         غري أن بوركينـا فاسـو تتـضامن مـع الكفـاح               - ١٠
للشعوب األصلية حيثما ُوجدت، حرصـا منـها علـى االحتـرام املطلـق لدولـة القـانون وحقـوق                    

تــوىل وزارة تعزيــز حقــوق اإلنــسان مــسألة الــشعوب واجملتمعــات       تاإلنــسان، وهبــذا الــصدد   
ذه املــسألة، يف إطــار بنــاء القــدرات يــشارك موظفــو الــوزارة املعنيــون مبتابعــة هــ        و. األصــلية

حـــدود إمكانـــات احلكومـــة، يف احللقـــات الدراســـية واللقـــاءات الدوليـــة املتعلقـــة بقـــضايا    يف
  .الشعوب األصلية

  


