
 

(A)   GE.10-41488    190410    190410 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونالسابعةالدورة 
  ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٢-٤

  ما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة في    

  بوركينا فاسو    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الدوري الـسادس لبوركينـا فاسـو                 

)CEDAW/C/BFA/6 .(  

  عام    
  تقدمي معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير، وال سيما عما إذا كانـت             ىرجي  -١

نظمات حقوق املرأة، قد اسُتشريت وعما إذا كان التقرير          م هااملنظمات غري احلكومية، مبا في    
  . القد ُعرض على الربملان أم 

 مجع البيانات وحتليلها    

 نظام شـامل  إىل إنشاء   ت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة،         عد  -٢
ُيرجـى  ). ٣٤٦، الفقـرة    A/60/38(بأوضاع املرأة   املتعلقة  جلمع البيانات وتقييم االجتاهات     

 صنيفمجع البيانات يف البلد، وعن مدى تنفيذه على أساس ت         حالة  تقدمي معلومات حمّدثة عن     
 ي االحتـاد  ىستواملوُيرجى وصف آليات التنسيق القائمة بني       . البيانات حسب نوع اجلنس   

 ويرجـى   .مجيع الوزارات امللتزمة بتحقيق املساواة بني اجلنسني      مستوى الواليات وفيما بني     و
يف تنفيذ  رصد التقدم املُحرز    لذلك بيان آليات الرصد والتقييم القائمة على الصعيد االحتادي          ك

  ).٤٧-٤٠الفقرات (الربامج اخلاصة بالنهوض بأوضاع املرأة واملشار إليها يف التقرير 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي     
ر والقوانني الوطنية األخرى،    ُيرجى تقدمي معلومات عن مركز االتفاقية إزاء الدستو         -٣

وُيرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية قابلة للتطبيق املباشر، وما إذا كانت هناك قضايا مت فيهـا                
  .االحتكام إىل االتفاقية يف احملاكم

وتسلِّم الدولة الطرف يف التقرير بأن وصول النساء إىل العدالة يطرح مشاكل بسبب               -٤
ُيرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري       . ة ونقص املساعدة القانونية   أمور منها األمية القانوني   

ذلك نتيجة لتنفيذ اخلطة الوطنيـة      املُتخذة لتعزيز وصول املرأة إىل العدالة وإىل سبل التظلم، و         
  . من التقرير٣١لإلصالح القضائي املشار إليها يف الفقرة 

التنسيق الوطين  اجتماع   تماداع و ةالعمل الثاني خطة  وتشري الدولة الطرف إىل اعتماد        -٥
ُيرجى تقدمي  . لنهوض باملرأة ا وإىل عدد من برامج      ٢٠٠٣خلطة عمل النهوض باملرأة يف عام       

مزيد من املعلومات عن كل نشاط وعن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه الربامج وأثـر ذلـك يف                  
  .حتقيق املساواة املوضوعية بني النساء والرجال

  قتةالتدابري اخلاصة املؤ    
 بيان ما إذا كانت للحكومة سياسة رمسية ترمي إىل اإلسراع بتحقيق املساواة             ُيرجى  -٦

الفعلية للمرأة ومشاركتها الكاملة يف جماالت منها التعليم واالقتصاد والسياسة والعمالة؟ وإذا            
  كان األمر كذلك، ما هي اخلطوات اليت اُتخذت لتنفيذ هذه السياسة؟

  مارسات الثقافية التمييزيةالقوالب النمطية وامل    
ُتسلِّم الدولة الطرف بأنه بالرغم من التدابري املتخذة لتحسني حقـوق املـرأة، فـإن                 -٧

وضعها، وال سيما يف الريف وضواحي املدن، ال يزال كما هو بسبب حتكّم املمارسات العرفية               
). ١٩٥ و ٥٨رتـان   الفق(والدينية يف اجملتمع، وهي ممارسات تفرض تفّوق الرجل على املـرأة            

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املُتخذة، مبا فيها األحكام القانونية اليت اعتمـدهتا       
الدولة الطرف ومحالت التوعية اليت نظمتها، لتغيري موقف اجلمهور واألمنـاط االجتماعيـة             

 على متييـز علـى      والثقافية، والقضاء على األعراف والتقاليد والقوالب النمطية اليت تنطوي        
  .أساس نوع اجلنس

  العنف ضد املرأة    
يشري التقرير إىل عدم سّن تشريع جديد يتناول مسألة العنف ضد املرأة خالل الفترة                -٨

 تـزم ُيرجى إبالغ اللجنة بأسباب التأخري ومبا إذا كانت الدولة الطرف تع          . املشمولة بالتقرير 
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). ٣٣٨، الفقـرة    A/60/38(ليت قدمتها اللجنـة     سّن هذا القانون، وفقاً للتوصيات السابقة ا      
مـا هـي    ف،  )٥٨الفقرة  (يف اجملتمع   " طبيعي"وحيث إنه ُينظَر إىل العنف ضد املرأة كسلوك         

اإلجراءات والتدابري امللموسة اليت اختذهتا احلكومة، مثل تنظيم محالت وطنية للتثقيف والتوعية   
يني سعياً لتغيري األمناط واملواقـف االجتماعيـة         والزعماء الدين  ة احمللي اتاجملتمعقادة  وإشراك  

  .عدم وجود قانون للقضاء على العنف ضد املرأةما هي أسباب والثقافية يف هذا الصدد، و
قوانني وسياسات أخرى ملعاجلة مسألة العنف ضـد        بيان ما إذا كانت هناك      ُيرجى    -٩

  .املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وأثر هذه القوانني
علـى  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية      ويشري التقرير إىل مشاريع قوانني تتعلق ب        -١٠

). ٤٨الفقـرة   (وضعتها اللجنة الوطنية للتدوين     ، وهي مشاريع    اإلنترنت والعنف يف املدارس   
 ،ال وعما إذا كانت قد اعُتمـدت أم         هذه مشاريع القوانني    حالةُيرجى تقدمي معلومات عن     

  .دابري املتخذة لتنفيذهاباإلضافة إىل الت
املمارسـات التقليديـة    إىل  وُيشري التقرير إىل دراسة وطنية عن العنف ضد املرأة و           -١١

ُيرجى تقدمي معلومات عـن     ). ٦٠الفقرة  ( حسب املنطقة واجلماعة اإلثنية      لّهالوحيالضارة،  
  .استنتاجات هذه الدراسة وعن التدابري اليت اتُّخذت استناداً إليها

رجى تقدمي معلومات إضافية عن التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية ملكافحة عادة      وُي  -١٢
اخلتان، وخباصة فيما يتعلق باالستنتاجات اليت تبيِّن ارتفاع عدد حاالت تـشويه األعـضاء              

وذلك ألن السلطات تواجه صعوبة أكرب التناسلية لألنثى أثناء األسبوع األول من حياة الطفلة      
مبا فيها التدابري القانونية، الـيت      ويرجى بيان اإلجراءات امللموسة،     . االتكشف هذه احل   يف

 وما هو عدد القضايا املتعلقة بتشويه األعـضاء         .اختذهتا الدولة الطرف للتصدي هلذا التحدي     
لى احملاكم منذ حظر هذه املمارسة، وما هي نتائج ذلك، مبـا            ع ُعرضتالتناسلية لألنثى اليت    
  رتَلة حبق اجلناة؟يشمل العقوبات املُ

  االجتار باملرأة واستغالهلا يف البغاء    
وباإلضـافة إىل  . ُيرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار االجتار بالفتيات والنـساء       -١٣

 من اآلليـات     ذلك غريعن  ذلك، ُيرجى تقدمي معلومات عن التشريعات احمللية، وتنفيذها، و        
 وُيرجـى . ت والنساء ومقاضاة من ميارسونه ومحاية الـضحايا       الوطنية الرامية إىل منع االجتار بالفتيا     

 ومحايـة   ماثلةمشروع قانون مكافحة االجتار باألشخاص واملمارسات امل       "حالةكذلك بيان   
). ٤٨الفقـرة   (على الفتيات والنساء    ما إذا كان يركز     املقدم إىل اجلمعية العامة، و    " الضحايا

  يجية وطنية ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات؟هل تفكّر الدولة الطرف يف تنفيذ استراتو
ما إذا كان هناك قانون عقوبات جيري تنفيذه ملنع    ُيرجى التفضل بتقدمي معلومات ع    و  -١٤

ويشري التقرير إىل إشراك فتيات وشابات متـسربات        . استغالل النساء يف البغاء واملعاقبة عليه     
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ُيرجى تقدمي معلومـات عـن      ). ٧٥الفقرة  (البغاء ألسباب اقتصادية    ممارسة  من املدارس يف    
دمـاج  اإلاإلجراءات العملية، وكذلك عن تدابري إعادة التأهيل والدعم من أجـل إعـادة              

  . بديلةحياة خيارات لكي تتاح هلم لعامالت يف البغاء االجتماعي ل

  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدويل    
 للغاية يف هيئات صنع القرار،      متدنيةة املرأة ال تزال     تقول الدولة الطرف إن مشارك      -١٥

). ٧٧الفقـرة  (الدولـة  وال سيما يف السلطة التشريعية، بالرغم من بعض اجلهود اليت بذلتها  
ُيرجى تقدمي معلومات حمددة عن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتحقيـق متثيـل النـساء               

ية والعامة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، مثـل          والرجال متثيالً متساوياً يف احلياة السياس     
 من االتفاقيـة وتعليـق اللجنـة العـام رقـم            ٤ من املادة    ١نظام احلصص، وفقاً للفقرة     

وتشري الدولـة الطـرف إىل      . ، قصد زيادة عدد النساء يف هيئات صنع القرار        )٢٠٠٤(٢٥
كل من الرجال والنساء يف القوائم      يف املائة ل   ٣٠اقتراح قانون بتحديد حصة ال تقل عن نسبة         

 ُيرجى بيان ما إذا كان القانون قد اعُتمد وتقدمي تفاصيل عن آثاره             .)املرجع نفسه (االنتخابية  
  .يف مشاركة املرأة يف القوائم االنتخابية

  . متثيل املرأة يف اجملالني الدبلوماسي والدويلعلى حالة  اللجنة عالطُيرجى إو  -١٦

  التعليم    
ارت الدولة الطرف يف تقريرها إىل أن معدل اإلملام بالقراءة والكتابـة يف البلـد               أش  -١٧

ُيرجى تقدمي معلومـات    ). ١٠٨الفقرة  (يف أوساط النساء    ال سيما   ضعيف بصورة عامة، و   
ة إملام املرأة بالقراءة والكتابة، وعن اجلهود امللموسة املبذولة،         ـحمّدثة وبيانات مبّوبة عن نسب    

لزيادة استفادة املرأة من التعليم على مجيع املـستويات،          ،املتخذةلتدابري القانونية   مبا يف ذلك ا   
  .التعليم العايلبرامج مثل التعليم غري النظامي، وبرامج حمو األمية للكبار و

) ٢٠٠٩-٢٠٠١(وتشري الدولة الطرف إىل اخلطة العشرية لتطوير التعليم األساسي            -١٨
      هبدف التوصـل حبلـول     ،  ٢٠٠١مايو  /أيارالصادر يف   لتعليمية  استناداً إىل خطاب السياسة ا    

ـ   ال مع ا  ، يف املائة  ٧٠قيد يف املدارس تبلغ     ىل نسبة   إ ٢٠١٠عام    بالفتيـات   ةًهتمـام خاص
مـا إذا   هذه اخلطة و  على حالة    اللجنة   طالعُيرجى إ ). ٨٣الفقرة  (وباملناطق األكثر حرماناً    

  .كان قد مت حتقيق هذه األهداف، وتقدمي معلومات إحصائية عن التقدم املُحرز
عدد املدارس واملدرسني والصفوف لعامة     يف  زيادة  حدوث  تشري الدولة الطرف إىل       -١٩

بيد أهنا ُتـسلِّم    ). ٣، اجلدول   ٨٥الفقرة   (٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٠السكان يف الفترة من عام      
حتول دون استفادة الفتيات من التعليم، وال سيما الفقـر، واسـتمرار        كذلك باملعوقات اليت    
ـ      ا ليفضتالزواج املبكر والقسري، و   (املمارسات التقليدية     بءلذكور ورزح الفتيات حتت ع
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ُيرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري       . للفتياتمواتية   بيئة تعليمية    توفروعدم  ) العمل املرتيل 
اليت حتول دون استفادة الفتيات من التعلـيم،        العقبات  هذه  ذليل  الفورية وامللموسة املُتخذة لت   

  .زيادة تسّرب الفتيات من املدارس االبتدائية والثانويةمشكلة ومعاجلة 
ـ كررهتا   و ٢٠٠٠وفيما يتعلق بالتوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة يف عام            -٢٠ ي ـف
ـ   ب املدرسية   الكتضمان خلو   ف عدد أكرب من املعلمات و     ظَيوت، ب ٢٠٠٥عام   صور مـن ال
اآلن حىت  سلبية عن املرأة، ُيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت أي تدابري               ال
)A/55/38 و، ٢٦٨، الفقرةA/60/38 ٣٣٥، الفقرة.( 

  العمالة والتمكني االقتصادي    
ُيشري التقرير إىل استمرار وجود حاالت من االستبعاد والتمييز االجتمـاعيني ضـد               -٢١

ُيرجى تقدمي معلومات عن آليات الـشكاوى       .  من االتفاقية  ١١ندرج يف إطار املادة     تاملرأة  
املتاحة لالعتراض على التمييز يف مكان العمل وكذلك بيان ما إذا كان قد مت االعتراض على                

   هي نتيجة هذه احلاالت؟وإذا كان األمر كذلك، فما. هذا التمييز يف املاضي
ُيرجى .  أي معلومات عن حالة املرأة العاملة يف القطاع غري النظامي           التقرير قدموال ي   -٢٢

أي تدابري قائمة لدعم منظِّمات املشاريع والتدابري الرامية إىل         عن  تقدمي معلومات، مبا يف ذلك      
  .جعل نظام الضمان االجتماعي يسري على هذه الفئة من العامالت

تب بني النساء والرجال يف القطـاعني       الرواالفوارق يف   ُيرجى تقدمي معلومات عن     و  -٢٣
اخلاص والعام وتوضيح ما إذا كان يوجد قانون خاص باألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي              

  . القيمة، وأساليب إنفاذه
وتشري الدولة الطرف إىل أنه كثرياً ما ُتشغَّل املرأة كموظفة خزينة أو سـكرترية أو                 -٢٤

غائبة غياباً كامالً يف الوظائف     لكنها تكاد تكون    تقبال  موظفة حتويالت هاتفية أو موظفة اس     
ُيرجى تقدمي معلومات عما إذا كان هنـاك       ). ١١٦الفقرة  (الفنية يف القطاعني اخلاص والعام      

فر اتـو بيان مدى   األمر كذلك فريجى     وإذا كان    ،نقص يف قدرات النساء يف الوظائف الفنية      
  .االت الفنية وغريها من جماالت العملتدريب النساء وبناء قدراهتن يف اجمللبرامج 
" لتعزيز حقوق الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتلية      الشامل  الربنامج  "ويذكر التقرير     -٢٥

هذا الربنامج وعن األثر أو التغيري      حالة  ُيرجى تقدمي معلومات عن     ). ٢٦الفقرة  (نتيجة الفقر   
الت العامالت  ـوق الطف ـحترام حق الذي أحدثه يف بيئة العمل، ومعاملة أصحاب العمل وا        

  .يف املنازل
قوق اإلنسان للمهاجرين على التمكني االقتـصادي       املعين حب ركَّز املقرر اخلاص    قد  و  -٢٦

، E/CN.4/2006/73/Add.2(واالجتماعي ملهاجري بوركينا فاسو العائدين من كوت ديفـوار          
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ملُتخذة ملعاجلة حالة النـساء     ُيرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري ا      ). ٧٤-٣٦الفقرات  
  .وعن تعزيز األنشطة املولِّدة للدخل لصاحل العائداتالعائدات إىل الوطن والفتيات 

  الصحة    
 تشملالوفيات واالعتالل،   معدالت  ُيرجى تقدمي معلومات إحصائية حمدثة، مبا فيها          -٢٧

لية، وكذلك اإلعاقة يف    قضايا الصحة النسائية بصورة عامة، وال سيما الصحة اإلجنابية والعق         
  .صفوف النساء يف بوركينا فاسو

وُيرجى إبالغ اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لـضمان املـساواة يف        -٢٨
االستفادة من الرعاية الصحية واخلدمات واملعلومات املتعلقة بالصحة، مبا يف ذلك الـصحة             

 يف املائـة    ٧٤أن نسبة   مع ما ورد يف التقرير من       التعامل حتديداً   ، بغية   األسرةالعائلية وتنظيم   
من النساء الالئي مشلتهن الدراسة االستقصائية أجنب أن أزواجهن ينفردون بالبت يف املسائل             

ما هي التدابري املُتخذة لتثقيف النـساء وأزواجهـن         و). ٢١الفقرة  (املتصلة بصحة زوجاهتن    
  ؟ا ورفاههاق بصحتهحبقوق املرأة يف االستقالل بصنع القرار املتعل

ـ ارتفاع معدل  ملكافحة  اهلدف  ُيرجى ذكر أي تدخالت حمددة        -٢٩ ات، ـوفيات األمه
مقارنـة  جـداً   مرتفعة  معدالت  وال سيما يف منطقة الساحل اليت يفيد التقرير أهنا تعاين من            

ـ       ). ٧، احلاشية   ١٤٢الفقرة  (مبناطق أخرى    ة ـوُيرجى كذلك تقدمي معلومات عـن إتاح
لنساء واملراهقات يف مجيع أحناء البلد وخباصـة يف         لاحلمل وعن التثقيف اجلنسي     وسائل منع   

  .منطقة الساحل
لإلصابة بفـريوس نقـص     املرأة  وُتفيد الدولة الطرف أنه باإلضافة إىل زيادة تعرض           -٣٠

 اإليدز بسبب عدم حتكمها يف أغلب األحيان يف حياهتا اإلجنابية، فإهنا تواجـه           /املناعة البشرية 
ُيرجى تقيـيم التقـدم احملـرز       ). ١٥٣الفقرة  ( خطر التعرض للحمل غري املرغوب فيه        اًأيض

واملعوقات القائمة إزاء اإلجراءات العديدة اليت اختذهتا احلكومة لتجاوز العوامل الـيت جتعـل              
ة الصحة اإلجنابياملعرفة املتعلقة باإليدز، وزيادة /املرأة أكثر تعرضاً لفريوس نقص املناعة البشرية

  .  يف مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك املناطق الريفيةالنساءلدى 

  املرأة الريفية    
فيما يتعلق باستفادة املرأة من األراضي الصاحلة للزراعة والسكن، ُيرجى ذكر التدابري      -٣١

 عناليت كثرياً ما ختتلف     واليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ القوانني القائمة اخلاصة باألراضي          
اليت يفيد التقرير أهنا ال تزال هتيمن على حتقيق تـساوي الفـرص يف            العادات والتقاليد احمللية  

ما هي اإلجراءات املُحددة املُتخذة لتعزيـز       ف). ١٩٥الفقرة  (أوساط النساء الريفيات وُتعيقه     
ـ       -احلماية القانونية واالجتماعية     ها  االقتصادية للمرأة وكفالة حصوهلا على املعلومـات بلغت
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 اليت تكون املرأة    عامالتالطابع الرمسي على امل   إلضفاء  اهليئات اإلدارية   وصوهلا إىل   األصلية، و 
  ؟ فيهاطرفا
الفقر االقتـصادي   مشكلة  مبادرات هامة ملعاجلة    اختذت  وتقول الدولة الطرف إهنا       -٣٢

     ة الطـرف،   للمرأة وضعفها وتبعيتها، ولتحسني وصول املرأة إىل املوارد االقتصادية يف الدول          
، واملشروع  )٢٠٠٥مارس  /آذار(وال سيما اخلطة االستراتيجية للتنمية الزراعية ونوع اجلنس         

ُيرجـى  . الوطين لزبدة الكريتة، والربنامج الوطين للمنصات املتعددة الوظائف ملكافحة الفقر         
رات وكيف جيري رصد هـذه املبـاد      . تقدمي معلومات عن النتائج امللموسة هلذه املبادرات      

لتستفيد منها املرأة؟ وُيرجى تقدمي معلومات حمدثة عن تنفيذ أحكام اخلطة االستراتيجية املعنية             
املـرأة   وزيادة مـشاركة     عدم املساواة بأمن األراضي يف املناطق الريفية بغية مكافحة الفقر و        

  . يف جهود التنمية االقتصاديةةالريفي
رزته مؤسسات التمويل البـالغ الـصغر يف   وكما يشري التقرير، فإن التقدم الذي أح       -٣٣

ال يزال يواجه حتديات كربى مثل األميـة، وُعزلـة          ) ١٦٧-١٦٥الفقرات  (مكافحة الفقر   
املعلومات أو عدم كفايتها، وبصفة عامة األعباء املفرطة والعادات عدم توافر املناطق الريفية، و 

تدابري املّتخذة ملواجهة هـذه التحـديات       ما هي ال  ف. والتقاليد احمللية اليت تؤثر يف املرأة سلباً      
  وحتسني أوضاع املرأة، وما هو أثر هذه التدابري؟

  الزواج واحلياة اُألسرية    
مـا جـاء يف     ُيرجى تقدمي معلومات ُمحدَّثة عن التدابري امللموسة املّتخذة لتنفيـذ             -٣٤

احلدود الـدنيا   الف  اختبعادة تعدد الزوجات و   فيما يتعلق   املالحظات اخلتامية السابقة للجنة     
  ).٣٤٠ و٣٣٩، الفقرتان A/60/38(لسن الزواج بالنسبة إىل الفتيات والصبيان، ونتائج هذه التدابري 

املفـضَّلة   االسـتراتيجية    اعتبارهـا اللجوء إىل الوساطة اجملتمعية ب    إىل   التقرير   شريوي  -٣٥
ف تكفل الدولة الطرف أال كيف). ٤٨الفقرة (لوصول املرأة إىل العدالة يف سياق العنف املرتيل 

  تكون هذه اخلدمات البديلة لتسوية الرتاعات جمحفة حبق املرأة أو ال حتد من وصوهلا إىل العدالة؟
ويوضح التقرير أن حقوق املرأة يف الريف ويف أطراف املدن بصفة خاصة يف جمـاالت         -٣٦

ء الزواج، ال ُتحترم عملياً     الزواج والطالق وحضانة األطفال واملرياث واحلقوق بني األزواج أثنا        
ُيرجى إبالغ اللجنة بالتدابري احملـددة املتخـذة        ). ١٩٩٤(٢١وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم      

 ).١٩٥الفقـرة   ( الدينيني والتقليديني، كما ُيشري إىل ذلك التقرير         قادةلتثقيف قادة الرأي، وال   
ني املدنية والدينية والعرفية مثل     ُيرجى ذكر فئات أو أشكال األسرة اليت توجد مبوجب القوان         و

الزواج أو القران أو العيش كشريكني أو غري ذلك من أنواع العيش معا، وهل تعترف الدولة                
  .؟ وهل متكَّن الزوجة من ممارسة حقوقها القانونيةبكل هذه القواننيالطرف 

        


