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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

  2005يوليه / متوز5-22
  

  *التقارير الدوريةتعلقة بدراسة قائمة القضايا واألسئلة امل    

  بوركينا فاسو    

الرابع امعني  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني التقريرين الدوريني          درس    

  .(CEDAW/C/BFA/4-5)بوركينا فاسو لواخلامس 
  

  الدستور والتشريعات وحالة االتفاقية    

الراميـة إىل  اجلديدة ات ال يتمخض هذا التقرير عن صورة واضحة للقوانني والسياس        - 1

لذا يرجى تقدمي حتديث بشـأن      . النهوض باملرأة واليت اعتمدت منذ النظر يف التقرير السابق        

القوانني والتعديالت التشريعية وخطط العمل والسياسات واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق          

قصر هـذه   أيضا  يرجى  و. املساواة بني املرأة والرجل واليت اعتمدت منذ تقدمي التقرير السابق         

منذ أن نظرت اللجنة يف التقرير السابق املقدم من         اليت جرى اختاذها    املعلومات على املبادرات    

  .بوركينا فاسو

 من التقرير والـذي مفـاده أنـه         20يرجى توضيح معىن البيان الوارد يف الصفحة          - 2

ة حتظر صراحة التمييـز     أية أحكام تشريعية أو إداري    توجد بصفة عامة يف بوركينا فاسو        ال”

 مـن   1سيما وأن التقرير يشري إىل أن املادة         ومعىن هذه العبارة غري واضح، ال     . “ضد املرأة 

حتظـر التمييـز    وعدة قوانني أخرى، مبا فيها قانون العمل وقانون األفراد واألسرة،           الدستور  

  ).18الصفحة ( على أساس اجلنس
  
  

 .ليزية من التقريرالنكفحات النسخة اهذه يشري إىل ترقيم صقضايا واألسئلة ترقيم الصفحات يف قائمة ال  *  
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 بغيـة   نيانوجراء عملية إصالح شاملة للق    خطط ترمي إىل إ   ذكر ما إذا توجد     يرجى    - 3

مث تعديل أو إلغاء مجيع القوانني واملمارسات اليت تتضارب مع حظر التمييـز علـى               ،  حتديد

اليت تسمح بـالزواج     238 ةأساس اجلنس الوارد يف الدستور ويف االتفاقية، مبا يف ذلك املاد          

بتعدد الزوجـات   لتان تسمحان   فراد واألسرة ال   من قانون األ   267  و 257املبكر واملادتان   

  ).19الصفحة (

اليت متيز ضـد املـرأة    “ اإلدارية والقضائيةمارساتالتدابري وامل”بعض  يورد التقرير  - 4

وصف ما جيري القيام به حاليا لزيـادة وعـي القضـاة واحملـامني              يرجى  ). 20الصفحة  (

اللتزامات الدولية الواقعـة    اوحتسيسهم ب واملسؤولني عن إنفاذ القانون والقائمني على اإلدارة        

  .على عاتق بوركينا فاسو يف إطار االتفاقية

 إذا ما حـاولن ممارسـة   اهنواجهيحلقوقهن وكذلك املصاعب اليت النساء يعد جهل     - 5

هل توجد أيـة مبـادرات   ) 21الصفحة (ق كبري حيول دون تطورهن هذه احلقوق مبثابة عائ   

  ا؟تفاقية وإعالمهن  االويجقوقهن أو لترحبالنساء  وعي لزيادة

 إىل القضـاء، مبـا يف       رأةة لتعزيز وصول امل   قائميرجى تقدمي معلومات عن التدابري ال       - 6

 على اللجوء إىل احملـاكم      املرأةذلك توفري املعونة القانونية، وعما اختذ من خطوات لتشجيع          

لومات تفاصيل  وينبغي أن تتضمن هذه املع    .  القوانني سائر مبوجب الدستور و   ا حقوقه عمالإل

تقـدمي أيـة   أيضـا  يرجى و. القوانني والتدابري واملمارسات التمييزية  تطعن يف   عن أية قضايا    

  .املعروضة على احملاكمالدعاوى معلومات عما إذا ورد ذكر االتفاقية يف 
  

  ةأالعنف ضد املر    

جى تقدمي  لذا ير . املرأة وجه ضد ن العنف امل  عمن املعلومات   الكثري  يتضمن التقرير   ال    - 7

واتمع احمللـي  داخل األسرة  ومدى انتشاره  املرأةة عن أشكال العنف ضد      يليفصتمعلومات  

مدى انتشار العنف ضد     فكرة عن    قد تعطي عموما، مبا يف ذلك أية بيانات إحصائية موجودة         

  . يف بوركينا فاسو ويف الوسطني العام واخلاص، وكذلك اجتاهات العنف على مر الزمناملرأة

أعربت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة عن قلقها حيال عدم وجـود نصـوص                - 8

ضحايا العنف األسري واجلنسي، كما أوصت بأن تتخـذ         وسياسات حتمي النساء    تشريعية  

 ويرجـى   .أولئك النساء احلكومة التدابري التشريعية واهليكلية املالئمة وأن تقدم املساعدة إىل          

وتعويضـات قانونيـة     أحرز من تقدم يف وضع أحكام تشـريعية          تقدمي معلومات بشأن ما   

رمي إىل منع مجيع أشكال العنف ضـد        توخدمات للدعم االجتماعي وأنشطة وبرامج توعية       

  . والقضاء عليها،املرأة
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  استغالل البغاء واالجتار     

ـ امليرجى تقدمي معلومات عن القوانني والتدابري املعتمدة ملنع استغالل البغـاء و             - 9 ة عاقب

لتوفري خدمات التأهيل والدعم من أجل إعادة دمج        اليت جرى اختاذها    ، وكذلك التدابري    عليه

  .الاليت ترغنب يف ترك البغاء ضمن اتمعالنساء 

التدابري الرامية إىل منـع االجتـار يف        أو  ال يقدم التقرير معلومات كافية عن القوانني          - 10

يرجى تقدمي هذه   و. مدى انتشار هذا االجتار   عن  ا يف ذلك    ، مب  واملعاقبة عليه   واألطفال النساء

  .املعلومات
  

  التمييزيةاملمارسات والقوالب النمطية     

ىل استمرار املمارسـات والتقاليـد والقوالـب        إحيتوي التقرير على إشارات كثرية        - 11

لجنة يف تعليقاا   وقد أعربت ال  . النمطية التقليدية التمييزية اليت تقف عقبة أمام النهوض باملرأة        

،  التمييزيـة  اخلتامية السابقة عن قلقها حيال انتشار هذه التقاليد والعادات والقوالب النمطية          

فائـدة  وحثت احلكومة على اعتماد استراتيجية شاملة لتطوير املناخ االجتماعي الثقايف ملا فيه       

ن هذا القبيل وعـن     ماستراتيجية شاملة   توجد  يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت       . لمرأةل

للقضاء ة  ة أو املزمع  قائمتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف هذا الشأن، وعن التدابري ال          أي  

ويف . األوسـاط على املمارسات التمييزية والقوالب النمطية الضارة يف مجيع القطاعـات و          

أو ذهـا  اليت جرى اختامعرض اإلجابة على هذا السؤال يرجى إيالء اهتمام خاص للمبادرات          

  .فيما يتعلق باملناطق الريفيةاملزمع اختاذها 

يبدو من التقرير أن النجاح مل حيالف وسائل اإلعالم فيمـا يتعلـق مبشـاركتها يف                  - 12

ذكر التقريـر أنـه     وي. ملسائل اليت ختص املرأة   باالوعي  تعزيز  القضاء على القوالب النمطية و    

األخـذ بعـني االعتبـار      ”على   اإلعالموسائل  يتمثل حل هذه املشكلة يف توعية وتدريب        

يرجى ذكر  ). 24الصفحة  (حتقيقها ملكافحة التمييز     إىلالواجب السعي   “ لألهداف الرئيسية 

وإشراكها على حنو أكثر    ريبها  تدتلك و التدابري القائمة أو املزمعة لعملية توعية وسائل اإلعالم         

  .ة القائمة على أساس اجلنسالتمييزياملمارسات والقوالب النمطية فعالية يف مكافحة 

فـراد واألسـرة    يرجى تقدمي تفاصيل عن أثر محالت توعية اجلمهور على قانون األ            - 13

  ).24الصفحة ( الكتب املدرسية وكتيبات التدريب وعلى إعادة النظر يف
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  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

، املـرأة حيال اخنفاض مستوى متثيل     ا  قلقهأبدت اللجنة يف تعليقاا اخلتامية السابقة         - 14

، مبا يف ذلك    سيما يف األجهزة املنتخبة، وأوصت بأن تلجأ احلكومة إىل تدابري خاصة مؤقتة            ال

. ختصيص احلصص لتحقيق املساواة بني النساء والرجال يف التمثيل يف احلياة السياسية والعامة            

 يف  املـرأة  للجهود املبذولة يف هذا السياق وشرح أثرها على مشـاركة            وصفيرجى تقدمي   

  .احلياة السياسية والعامة
  

  التعليم    

 هـذه   ظلتسيما يف املرحلة االبتدائية حيث       ما زالت نسبة الطالبات منخفضة، ال       - 15

يشري كما  ). 38الصفحة  ( يف املائة إال فيما ندر       40النسبة ثابتة على مر الزمن ومل تتجاوز        

ـ   انظر(يف جمال التعليم     املرأةالتقرير إىل أنه مل يطرأ أي تغيري يذكر على إجنازات            بيل  على س

واألسباب املذكورة هلذه االجتاهـات هـي نفـس         ). 37 من الصفحة    10املثال اجلدول   

األسباب الواردة يف آخر تقرير، ومنها استمرار املمارسات التقليدية، وإثقال كاهل الفتيـات             

ما هي اخلطوات اليت تتضمنها خطة      ). 37الصفحة  ( املرتيل، وارتفاع تكاليف التعليم      بالعمل

ة اليت تواجههـا الطالبـات      ددسنوات للتعليم األساسي دف معاجلة املشاكل احمل       10ـ  ال

  وتشجيع تسجيلهن يف املدارس واستمرارهن يف الدراسة؟

 تركز احلكومة جهودها على التعليم       يف تعليقاا اخلتامية السابقة بأن     ،أوصت اللجنة   - 16

. ، باإلضافة إىل التعليم الرمسـي     النساءالفتيات و اليت تستهدف   غري الرمسي ومحلة حمو األمية      

، مبا يف   تعليم القراءة والكتابة  يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن العمل اجلاري على برنامج           

قائمـة أو   وما هي التـدابري ال    نساء،  الحنو الفتيات و  على وجه التحديد    ذلك كيفية توجيهه    

  ).43الصفحة (يت تعيق تنفيذ الربنامج على بعض من الصعوبات الاملزمعة للتغلب 
  

  عمالةال    

أنه بالرغم من وجود تشريعات تؤكد على املسـاواة         ) 44ة  الصفح(التقرير  رد يف   ي  - 17

 منها مثال اسـتبعاد     -زية  ال العمالة فإن بعض ممارسات التوظيف متيي      بني الرجل واملرأة يف جم    

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات     . احلوامل أو املرضعات من املنافسة على بعض الوظائف       

  .جمال العمالةأو املزمع اختاذها للقضاء على هذه املمارسات التمييزية يف اليت جرى اختاذها 

القطـاعني  لعمالة يف   ال ا  يف جم  املرأةال يقدم التقرير ما يكفي من املعلومات عن واقع            - 18

يرجـى  .  يف القوة العاملـة    املرأةالرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلك اإلحصاءات عن مشاركة          
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تقدمي هذه املعلومات، ومن ضمنها معلومات عن الفرص املتاحة أمام املرأة للوصول إىل سوق              

  . يف هذا السياقا ودعمهالتشجيعهالقائمة العمالة، وما هي الربامج 
  

  الصحة    

 إىل الرعايـة    املـرأة  بتسهيل وصـول     ، يف تعليقاا اخلتامية السابقة    ،أوصت اللجنة   - 19

سيما يف املناطق الريفية، وشجعت احلكومة على دمج خدمات تنظيم األسـرة             الصحية، ال 

يف اليت جيري اختاذها    يرجى تقدمي تفاصيل عن املبادرات      . وليةضمن برامج الرعاية الصحية األ    

ن النتائج احملققة، وعن أية عوائق هلذه املبادرات واجلهود املبذولـة للتغلـب             هذا امليدان وع  

  .هذه املعلومات ببيانات إحصائية يف حال توفرهاويرجى أيضا دعم . عليها

يف جمـال  اليت جرى اختاذها يورد التقرير قائمة بعدد من التدابري السياسية والقانونية  و  - 20

 تقدمي معلومات عن أي تقييم ألثر هـذه التـدابري           يرجى). 51 و   50تان  الصفح(الصحة  

  .ددةومدى إجناز األهداف احمل

 بشـأن منـع احلمـل      نسـاء الالرجال و جرى اختاذها لتوعية    ما هي اخلطوات اليت       - 21

  وطرائقه، مبا يتماشى وتوصيات اللجنة؟

ية تشويه األعضـاء التناسـل    أن القانون حيظر ممارسة     ) 49الصفحة  (ذكر التقرير   ي  - 22

ما هي اخلطوات اجلارية    . “ صحية سيئة  ظروفما زالت متارس يف     ”، لكن هذه العادة     لألنثى

  ؟تشويه األعضاء التناسلية للمرأةلضمان تنفيذ القانون والقضاء على ممارسة 
  

  الريفيات    

ن أكثر مـن  ومع ذلك فإيرسم التقرير صورة قامتة لوضع الريفيات يف بوركينا فاسو            - 23

يرجى تقدمي معلومـات  ). 12الصفحة (ة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية      يف املائ  80

عما إذا كانت تدمج منظـورا      عن استراتيجية احلكومة يف ميدان التنمية الريفية، مبا يف ذلك           

 والتنمية  عمالةالصحة والتعليم وال  ك يف قطاعات    نساءالحنو  جنسانيا وتنطوي على دعم موجه      

مبا يف ذلك صنع القـرار      صول إىل االئتمان واملشاركة يف صنع القرار،        الوفرص  االقتصادية و 

  .على املستوى احمللي

لضمان تنفيذ أحكام قانون اإلصـالح      حاليا  ما هي اخلطوات اليت تقوم ا احلكومة          - 24

الوصـول  فرص  الذي ينص على املساواة بني املرأة والرجل يف         واستصالح األراضي   الزراعي  

  صاحلة للزراعة واملسكن؟إىل األراضي ال
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  الزواج والعالقات األسرية    

ملتابعة التعليقات اخلتامية السابقة الصـادرة       جيري اختاذها     اخلطوات اليت  ذكريرجى    - 25

عن اللجنة واليت حتث على بذل جمهود عام شامل بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية لتغيري               

  .ات والقضاء على هذه املمارسةاحلالية فيما يتعلق بتعدد الزوجاملواقف 

فراد واألسرة  قانون األ بكم  حتالعالقات األسرية   ”أن  ) 56الصفحة  (ذكر يف التقرير    ي  - 26

ـا  االحتجـاج  للقوانني الدينية والعرفية أي أثر قانوين وال ميكـن   ” وأن ليس    “دون غريه 

أنه ) 22الصفحة  (يضا  ومع ذلك ترد يف التقرير إشارة أ      . “لتخطي األحكام القانونية النافذة   

بالرغم من اعتماد تشريعات فإن املمارسات التمييزية ما زالت قائمة بسبب التمسك الشديد             

السـلفة أو    وتفضيل األبناء من الـذكور واملهـر وزواج          املبكربالقيم الثقافية ومنها الزواج     

تتمتـع  ”  أنه يف حني  ) 59الصفحة  (ورد يف التقرير    وباإلضافة إىل ذلك    . الزواج بالصغرى 

إا حترم يف الواقع من ممارسة هـذه احلقـوق          ف،  “املرأة بنفس احلقوق فيما يتعلق بالوصاية     

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اجلاريـة لتنفيـذ         . بسبب العوائق االجتماعية والثقافية   

 اليت تضمن املساواة بني الرجل واملرأة يف العالقـات الزوجيـة          األفراد واألسرة   أحكام قانون   

  . من االتفاقية16والعائلية عمال جبميع أحكام املادة 

 املـرأة متنع  ”يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اجلارية لوضع حد للممارسة اليت             - 27

، ولتنفيذ القوانني اليت متنح املرأة والرجـل        )23الصفحة  ( ومن االمتالك    “امن وراثة زوجه  

  .حقوقا متساوية يف املرياث

  


