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  وزارة النهوض باملرأة يف بوركينا فاسو    

  العدالة - التقدم -الوحدة     

ردود على االستبيان املتعلق بالتقرير السادس لبوركينا فاسـو عـن           ال    
  ةتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ
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  )CEDAW/C/BFA/Q/6( من قائمة القضايا ١الرد على الفقرة     
تعمل وزارة النهوض باملرأة بالتعاون مع اجملتمع املدين، وال سيما يف إطـار مبـدأ                 -١
بطبيعة احلال، إىل جانب الربملـان، يف        إشراك كل منهما      مت وبالتايل ."التشجيع على املبادرة  "

  .إعداد التقرير السادس

   من قائمة القضايا٢ الفقرة الرد على    
. تتوىل احلكومة، يف بوركينا فاسو، تنظيم عملية وضع البيانات اإلحصائية الوطنيـة             -٢

 تـشرين   ٨ املؤرخ   ADP/040/96فاجمللس الوطين لإلحصاء، الذي أنشئ مبوجب القانون رقم         
مـسائل  ، ينسق أنشطة مجع البيانات اإلحصائية بالسهر على مراعـاة           ١٩٩٦نوفمرب  /الثاين

وعموما، تقتصر هذه البيانـات اجملمعـة أثنـاء التعـدادات           . حمددة، وخباصة نوع اجلنس   
 مسألة تطور أحياناًوال تراعي . واالستقصاءات على املسائل العامة املتعلقة بالسكان واملساكن

  .حالة املرأة
معنونا ، كتيبا   ٢٠١٠وأعد املعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا ألول مرة، يف عام            -٣
، وذلك بدعم من شركائه اإلمنائيني وبالتعاون مع وزارة         "النساء والرجال يف بوركينا فاسو    "

وإضافة إىل اجملالني املذكورين أعاله، يعطي هذا الكتيب حملة عـن أوجـه             . النهوض باملرأة 
 جمـايل   يفيف جمال اختاذ القرارات و    تعاين منها    املرأة   ني الرجل واملرأة، اليت ال تزال     التفاوت ب 

  .العنف واجلرمية
وأنشئت ضمن وزارة النهوض باملرأة األمانة الدائمة خلطة عمل النـهوض بـاملرأة،               -٤

مراكز االتصال يف اإلدارات الوزاريـة واملؤسـسات         إقامة يف   كآلية للتنسيق، سامهت كثرياً   
ىل حتديـد   ويهدف هذا اإلجراء إىل دفع كل اإلدارات الوزارية واملؤسسات إ         . الوطنية برمتها 

تستفيد منها النساء والفتيات بغية حتسني ظروف عيشهن وعملـهن،          إجراءات معينة   وتنفيذ  
  .وتسهر األمانة الدائمة على تنسيق تلك اإلجراءات مجيعها

وبغية متابعة وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ برامج النهوض باملرأة، ُوضع إطار للتشاور               -٥
 األمانة الدائمة ومراكز االتصال من أجل تقييم ومتابعة ما حتقق           بني)  وسنوياً فصلياً(بانتظام  

  .من مكاسب يف إطار تنفيذ الربامج املذكورة

   من قائمة القضايا٣الرد على الفقرة     
تكـون  : " علـى مـا يلـي      ١٩٩١يونيه  / حزيران ١١ من دستور    ١٥١تنص املادة     -٦

لنحو الواجب، اعتبارا من تاريخ نشرها، للمعاهدات واالتفاقات املصدق عليها أو املعتمدة على ا
  ".حجية تعلو على حجية القوانني، رهنا بتنفيذ كل اتفاق أو معاهدة من قبل الطرف اآلخر
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 املعاهدات واالتفاقات اليت تصدق عليها بوركينا       غلبةويؤكد هذا احلكم الدستوري       -٧
، فإن لالتفاقية مركـزا     ومن مث . فاسو أو تعتمدها على النحو الواجب على القوانني الوطنية        

  .يعلو على قوانني البلد غري أهنا تبقى دون الدستور
التمييز (وهناك حاالت طُبقت فيها االتفاقية، ولكنها تتعلق خصوصا برتاعات العمل             -٨

  ).يف األجور والتسريح بسبب احلمل والوالدة

   من قائمة القضايا٤الرد على الفقرة     
. قضائي من املتقاضني لزيادة فرص جلوء املرأة إىل العدالـة         ال بد من تقريب اجلهاز ال       -٩

وتنص اخلطة الوطنية إلصالح القضاء على عدد معني من اإلجراءات اليت تركز على جمـاالت               
  .السجون عن سياسة  فضالً،التدريب والتواصل والتوعية والتوثيق واهلياكل األساسية واملعدات

دف املـسامهة يف حتـسني      هبم سيادة القانون    ومن املقرر أيضا إنشاء صندوق لدع       -١٠
مشاركة املؤسسات الدميقراطية واجملتمع املدين يف عملية تدعيم سيادة القانون والدميقراطيـة            

  .واحلكم الرشيد
ويتطلب تنفيذ أنشطة الصندوق اختاذ إجراءات حمددة فيما يتعلـق بـاملرأة هبـدف       -١١

حبقوقها وتقوم بواجباهتا بفعالية أكـرب يف إطـار         تزويدها باملعارف والوسائل الالزمة لتتمتع      
  .عملية إرساء الدميقراطية وكفالة مشاركتها التامة يف إدارة الشؤون

كما أن التدابري املتخذة لتيسري جلوء املرأة إىل العدالة تتطلب ترمجة بعض النـصوص                -١٢
ملي حلقوق اإلنسان ومدونة    اإلعالن العا (القانونية اليت ختدم مصلحة املرأة إىل اللغات الوطنية         

وإصدار منشورات خمتارة وأدلة بشأن حقوق املرأة       ) األحوال الشخصية واألسرة، وهلم جرا    
 عن محالت واسعة النطاق لإلعالم محالت لنشر تلك النصوص فضالًوتنظّم . باللغات الوطنية

هات الفاعلـة    سواء عن طريق اجل    ،والتوعية حبقوق املرأة تستهدف السكان يف مجيع املناطق       
  .املديناجلهات الفاعلة يف اجملتمع أو احلكومية 

 محالت حملو األمية تستهدف النساء      ٢٠٠٩وعالوة على ذلك، تنظم الدولة منذ عام          -١٣
وسيتسىن يف هنايـة املطـاف      . يف مجيع احملافظات اخلمسة واألربعني اليت تضمها بوركينا فاسو        

  .ز معارفهن القانونية من خالل النصوص القانونية املترمجةللنساء امللمات بالقراءة والكتابة تعزي
ومن أجل حتسني املساعدة القانونية املقدمة للمرأة، تقوم الدولة واملنظمات والرابطات             -١٤

املـساعدين  "    لاملعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان بتوفري تدريب متزايد يف األوساط الريفيـة             
رئيسية يف مكان إقامتهم تتمثل يف االستماع للنساء ضـحايا          الذي يضطلعون مبهمة    " القانونيني

  .حنو هياكل أنسب) عند الضرورة(انتهاكات حقوق اإلنسان وإرشادهن وتوجيههن 
 نص يقـضي بتقـدمي املـساعدة        ٢٠٠٩يوليه  /وإضافة إىل ذلك، ُوضع منذ متوز       -١٥

  .ساعدةالقانونية، وتعمل وزارة العدل حاليا على إنشاء جلان لتفعيل تلك امل
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   من قائمة القضايا٥الرد على الفقرة     
  :برامج على النحو التايل) ٦(مشلت خطة العمل الثانية ستة   -١٦

  حتسني أجور النساء وظروف عملهن؛ •
  تعزيز قدرات املرأة والنهوض خبرباهتا؛ •
  محاية حقوق املرأة والفتاة؛ •
  تعزيز دور املرأة يف إدارة البيئة واإلطار املعيشي؛ •
  والتعبئة االجتماعية من أجل التوعية باحليف الذي تتعرض له املرأة؛الدعوة  •
  .تعزيز اآللية املؤسسية للنهوض باملرأة •
، ُنسقت خطة العمل    ٢٠٠٤وعقب اعتماد السياسة الوطنية للنهوض باملرأة يف عام           -١٧

  .٢٠١٠-٢٠٠٦الثانية لُتالئم تلك السياسة وأدت إىل اعتماد خطة العمل الثالثة للفترة 
 حول ٢٠٠٣وعقدت هيئة التنسيق الوطين خلطة النهوض باملرأة دورهتا األوىل يف عام              -١٨

  ". للنهوض باملرأة٢٠٠٧-٢٠٠٣استراتيجية تنفيذ خطة عمل الفترة : "التايلاحملوري املوضوع 
  : اختاذ إجراءات ملموسة لصاحل املرأة من بينها٢٠٠٧-٢٠٠١وشهدت الفترة   -١٩

جمعات والشبكات املعنية بالنساء والـشباب بـستة آالف         تزويد اجلمعيات والت   •
 من التكنولوجيات اليت تشمل زهاء ثالثني نوعاً     ) ٦ ٢٩٢(ومائتني واثنتني وتسعني    

لتمكينهم من االضطالع بأنشطتهم املدرة للدخل، ومساعدهتم أيضا، على وجـه           
اليـة  وبلغت التكلفـة اإلمج   . اخلصوص، على التخفيف من مشقة أشغاهلم اليومية      

 ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠١تلك التكنولوجيات من عام     لالقتناء وزارة النهوض باملرأة     
 من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة          فرنكاً ١ ٩٣٤ ٠٤٠ ٣٩٢ما جمموعه   

 ؛) املرفق١اجلدول  انظر(

وجتدر اإلشارة إىل أن    . داراً للمرأة من أجل رفاه السكان     ) ٤٢(بناء اثنتني وأربعني     •
ور أخرى قد ُبنيت بفضل تعاون ال مركزي بني السكان املـستفيدين          د) ٥(مخس  

  .وشركائهم التقنيني واملاليني

   من قائمة القضايا٦الرد على الفقرة     
 سياسة وطنيـة جنـسانية      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٨اعتمدت حكومة بوركينا فاسو يف        -٢٠

فاوت والالمـساواة بـني      من مجيع أشكال الت     خالياً جمتمعاً"تتطلع إىل جعل بوركينا فاسو      
األمن الضرورية لتحقيق منوهم االجتماعي     أسباب  اجلنسني، ويكفل لكل مواطنيه ومواطناته      

  ". والثقايف والسياسي واالقتصادي
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  :وبغية تفعيل تلك السياسة، اتُّخذت التدابري التالية  -٢١
القرارات هيئات اختاذ   (تشغيلها  ل اجلارياستحداث آليات التوجيه املؤسسية والعمل       •

  ؛)التقييم، وغريها - ورسم السياسات، وهيئات التنسيق الدائمة، وآلية املتابعة
   على إعداد خطة العمل للنهوض بالشؤون اجلنسانية؛العمل حالياً •
  إنشاء صندوق للنهوض بالشؤون اجلنسانية ُيموَّل من ميزانية الدولة؛ •
  .ائيني؛ وهلم جراتعبئة مزيد من املوارد لدى شركاء بوركينا فاسو اإلمن •
وعلى مستوى التعليم االبتدائي، ُنفّذ مشروع الربنامج البوركينـايب األول والثـاين              -٢٢

وقـد  . من أجل دعم تعليم الفتيات يف بوركينا فاسو       ) BRIGHT(لزيادة فرص جناح الفتيات     
تولت احلكومة األمريكية، عن طريق مؤسسة التصدي لتحديات األلفية ووكالـة التنميـة             

  .ولية التابعة للواليات املتحدة، متويل هذا املشروعالد
  :وتسىن بفضل املشروع  -٢٣

مـسكناً   ٣٩٦ فـصول، و   ٣ منها من    ةواحدالتألف  وحدة مدرسية ت   ١٣٢بناء   •
 مراكـز تعليميـة جمتمعيـة، يف        ١٠ بئرا، و  ١٣٢ مرحاضا، و  ٢٦٤للمدرسني، و 

  مقاطعات بوركينا فاسو العشر؛
  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٧( مركزا حملو األمية ٢٦٢فتح  •
  ؛)٢٠٠٧-٢٠٠٦( من موظفي وزارة التعليم األساسي وحمو األمية ٧ ٢١١تدريب  •
  ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٦( ُمدّرسة على تفوقهن يف العمل ٢٠مكافأة  •
 فتاة مسجلة   ٩ ٢٨٢: جتاوز عدد الفتيات امللتحقات مبدارس املشروع عدد الفتيان        •

   من الفتيان؛٧ ٨٨٢مقابل 
 املتعلق بتنسيق أنشطة    MEBA/SG/DGEB/DPEF/-2009وضع مشروع القرار رقم      •

  الشركاء العاملني من أجل النهوض بتعليم الفتيات؛
وضع مشروع القرار املشترك بني وزارة التعليم األساسي وحمـو األميـة ووزارة              •

التعليم الثانوي والعايل والبحث العلمي ووزارة تعزيز حقـوق اإلنـسان ووزارة            
لوطنية واللجان اإلقليمية وجلان املقاطعـات املعنيـة        العدل، املتعلق بإنشاء اللجنة ا    

وخطة العمل ملكافحة العنف ضد الفتيـات يف        " التعلم دون خوف  "بتوجيه محلة   
  .املدارس، وتكوين تلك اللجان وحتديد اختصاصاهتا وطريقة أدائها

علـيم  وانطلق املشروع الرائد املتعلق ببناء دور مجاعية للفتيات امللتحقات مبدارس الت            -٢٤
بعد االبتدائي، وهي هياكل هتدف إىل إتاحة ظروف مالئمة للدراسة والعـيش وسـط                ما

أو االستفادة من تعلـيم     /اجلماعة لكي يتسىن للتلميذات اإلقامة يف أمان واألكل والدراسة و         
  .حمدد ومزاولة األنشطة العملية والترفيهية
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  .وندوييوغوة زعوجيري بناء أول دار من هذا القبيل يف مانغا، مقاط  -٢٥
  :وعلى مستوى التعليم الثانوي والعايل  -٢٦

يسجل النظام التعليمي البوركينايب، يف وزارة التعليم الثانوي والعـايل والبحـث             •
 يف املائة من تالميذ التعليم      ٤١,٩شكلت الفتيات   ( الفتيات   متثيلالعلمي، نقصا يف    
نا منـذ الـسنوات     غري أن الوضع يشهد حتس    ). ٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانوي يف الفترة    

فقد زاد متوسط عدد الفتيات امللتحقات باملدارس يف الفترة املمتدة بـني            . األخرية
 يف املائـة  ١١,٥ يف املائة مقابـل  ١٣,٥ بنسبة  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٣/٢٠٠٤

  بالنسبة إىل الفتيان؛
 سياسـتها   ٢٠٠٩اعتمدت وزارة التعليم الثانوي والعايل والبحث العلمي يف عام           •

.  يف جمال التعليم الثانوي والعـايل والبحـث العلمـي          الفرعيةالقطاعات  املتعلقة ب 
. وينصب تركيز هذه السياسة على املساواة باعتبارها شاغال أساسيا يف الـوزارة           

وبغية تسريع وترية التحاق الفتيات مبؤسسات التعليم الثانوي والعـايل، أنـشأت            
يم الثانوي والعايل للفتيـات      اجمللس الوطين للتعل   ٢٠٠٧السلطات الوزارية يف عام     

  .باعتباره إدارة تقنية تسمى إدارة التعليم الثانوي والعايل للفتيات

   من قائمة القضايا٧الرد على الفقرة     
على صعيد األحكام القانونية، تبذل احلكومة جهودا من أجل القضاء على العادات              -٢٧

  :تعلق األمر مثال مبا يليوي. والتقاليد التمييزية والقوالب النمطية اجلنسانية
 يف املائة لكل من اجلنسني يف       ٣٠ املتعلق بتحديد حصة ال تقل عن        القانوناعتماد   •

  )١٥انظر الرد (القوائم االنتخابية اخلاصة باالنتخابات التشريعية واحمللية؛ 
 الذي ينص على إعطاء     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣٠وجود قانون سياسة التعليم املؤرخ       •

 سنوات  ٦نية للتعليم األساسي وعلى إلزامية التعليم للفئة العمرية بني          األولوية الوط 
 هذا القانون على حق كل شخص يف التعليم         ينصوعالوة على ذلك،    .  سنة ١٦و

يكـّرس  و. الدين وأالعرق   وأاألصل االجتماعي    وأدون متييز على أساس اجلنس      
  .جمانية التعليم األساسي العام يف بوركينا فاسو

  :ما خيص محالت التوعية، ميكن ذكر األنشطة التاليةوفي  -٢٨
 واليوم الدويل ملكافحة العنف ضد املـرأة؛        ةاالحتفال السنوي باليوم الدويل لألسر     •

وتنظيم أنشطة للتوعية بالوثائق والنصوص املتعلقة باألسرة، موجهة لسكان املناطق          
لـسكان، مـن قبيـل      ن ا القريبة م احمللية  وتتيح األنشطة   . النائية يف بوركينا فاسو   

اخلدمات املتواصلة لتقدمي املشورة القانونية واالجتماعية، أطرا لالستماع وتـسوية          
  اخلالفات الزوجية واألسرية؛
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وزارة النهوض بـاملرأة،    (التزام احلكومة بوضع مسألة العنف على قائمة أولوياهتا          •
  ؛)إلنسان والتضامن الوطين، ووزارة تعزيز حقوق ااالجتماعيووزارة العمل 

 اجملتمع املدين من خالل أنشطة تدريب السكان وتوعيتـهم ملنـع            منظماتتَدّخل   •
إىل تعزيز تآزر   اليت تقوم هبا اجلمعيات     نشطة  األأعمال العنف؛ ويؤدي تزايد تنسيق      

بفضل وضـع أطـر     األنشطة  تسىن تنسيق   وت. اءات الفعالة املوجهة للسكان   راإلج
  افحة العنف ضد املرأة؛جتريبية ورائدة للتشاور من أجل مك

 واملشورة اليت تقدمها منظمات اجملتمع املدين ووزارة النهوض باملرأة          الدعمخدمات   •
  من أجل االستماع إىل النساء وتوجيههن حنو اهلياكل املختصة؛

االلتزام املستمر من جانب شركاء بوركينا فاسو التقنيني واملاليني مبساعدة احلكومة            •
  .رأة، يف إطار مبادرة منظومة األمم املتحدة املضديف مكافحة العنف 

   من قائمة القضايا٨الرد على الفقرة     
كما أن األولويـة    . يتضمن القانون اجلنائي أحكاما تعاقب على مجيع أنواع العنف          -٢٩

  شـديداً   واملواقف اليت تتأثر تأثراً    أوجه السلوك واحلالية تتمثل يف العمل على تغيري العقليات        
  .الثقافية، من خالل أنشطة التوعية والدعوة والضغط -االجتماعية مل قل العواثب

والتأخر يف اعتماد التشريع اجلديد بشأن العنف ضد املرأة ُيفـسَّر أيـضا حبـرص                 -٣٠
وهذا هو  . السلطات على عدم وضع عدة نصوص مشتتة قد تثري مشاكل للقضاة يف تطبيقها            

 أن   مبدئياً من املقرر نة مراجعة القانون اجلنائي اليت      ما يربر إحالة مجيع مشاريع القوانني إىل جل       
  .٢٠١٠تقدم أشغاهلا يف هناية عام 

 إجراءات احلكومةيف اجملتمع، اختذت " عاديا"وملا كان العنف ضد املرأة ُيعترب سلوكا   -٣١
  :وتدابري مشلت ما يلي

مـن أجـل    الدعوة إىل إشراك زعماء القبائل والزعماء الدينيني يف محالت التوعية            •
  وقف العنف ضد املرأة؛

نوفمرب، مما  / تشرين الثاين  ٢٥االحتفال باليوم الدويل ملكافحة العنف ضد املرأة يف          •
   املتعلقة بذلك العنف؛املسائلمسح بالتطرق إىل 

  بث برامج تلفزيونية بشأن مواضيع ترتبط بالعنف ضد املرأة؛ •
ا االستبعاد االجتمـاعي     مسرحية بشأن العنف ضد املرأة، وال سيم       منتدياتتنظيم   •

  .للمتهمات مبمارسة السحر

   من قائمة القضايا٩الرد على الفقرة     
  .ال يوجد اآلن قانون يتعلق بالعنف املرتيل  -٣٢
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   من قائمة القضايا١٠الرد على الفقرة     
بغية تفادي تعدد نصوص القوانني يف اجملال اجلنائي، أحيل مشروعا القانونني املتعلقني     -٣٣
الل األطفال يف املواد اإلباحية على اإلنترنت والعنف يف املدارس إىل اللجنـة املكلفـة               باستغ

  .وجتري حاليا عملية مراجعة هذا القانون. مبراجعة القانون اجلنائي

   من قائمة القضايا١١الرد على الفقرة     
ـ     . مل ُتجَر حىت اآلن دراسة وطنية بشأن العنف ضد املرأة           -٣٤ ة بيد أن دراسـات جزئي

  :عديدة أُجريت، من بينها ما يلي
الدراسة األساسية حلقوق املرأة والعنف ضد املرأة واللجوء إىل القضاء يف منطقـة             " •

، يف ٢٠٠٦تدخُّل برنامج الصحة اجلنسية وحقوق اإلنسان، اليت أجريت يف عـام       
  ".منطقيت شرق وجنوب غرب بوركينا فاسو

 يشمل مجيع الفئات، إذ هناك العنف البـدين         وتفيد هذه الدراسة بأن العنف ضد املرأة        -٣٥
 العنف ضد املرأة إىل حتديد أكثر أشـكاله         أمناطوقد أدى حتليل    . واللفظي واملعنوي والنفساين  

وتتمثل أكثر أشكال العنف املذكورة يف املنطقتني معا، مرتبة حسب أمهيتها، يف كثرة             . حدوثاً
، واالعتـداءات   ) يف املائة من الرجال    ٣٨,١نساء و  يف املائة من ال    ٣٥,٧(أعباء األعمال املرتلية    

، واالعتـداء   ) يف املائة بالنـسبة إىل الرجـال       ٤١,٥ يف املائة بالنسبة إىل النساء و      ٣٤(البدنية  
وذَكَر ).  يف املائة بالنسبة إىل الرجال     ٢٧,٨ يف املائة بالنسبة إىل النساء و      ٢٨,٥(بالضرب عمدا   
أما رفض املسامهة   .  يف املائة من الرجال    ٢٥,٣ النساء مقابل     يف املائة من   ٣٢,٧العنَف املعنوي   

  . يف املائة من الرجال١٧,٩ يف املائة من النساء مقابل ٢١,٨يف حتمل أعباء األسرة، فقد ذكَره 
 يف  ٢٠٠٦يف عام   " الدراسة املتعلقة بانتهاك حقوق املرأة يف سياق الزواج       "وأجريت    -٣٦

لعدالة للنساء يف بوركينا فاسو والتواصل االجتمـاعي        مشروع توفري ا  "إطار مشروع يسمى    
   الذي تنفذه شبكة التواصل مع النساء وإعالمهن وتدريبـهن يف املنظمـات غـري              ،"معهن

رابطة احملامني الشباب    و "GENIVAR"الكندية للخدمات االستشارية    شركة  ال و -احلكومية  
 اإلسهام يف توفري    ٢٠٠٩ارس  م/وكان اهلدف من املشروع الذي اكتمل يف آذار       . يف كيبيك 

قدر أكرب من الفرص لنساء بوركينا فاسو للحصول على حقوقهن من خالل تعزيز املنظمات              
بدعم املشروع  وقد حتقق   . البوركينابية العاملة يف جمايل التواصل االجتماعي وحقوق اإلنسان       

الة الكنديـة   من حكومة كندا عن طريق جمموع برامج مكتب احلكم الدميقراطي التابع للوك           
  .للتنمية الدولية

 اليت مشلت ثالث مناطق يف بوركينا فاسو هـي املنطقتـان            ،وأجريت هذه الدراسة    -٣٧
الوسطى والشرقية ومنطقة اجلنوب الغريب، يف أوساط العناصر الفاعلة يف النظـام القـضائي              

  .والعناصر الفاعلة األخرى من قبيل الناشطني االجتماعيني وقادة الرأي
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لصت الدراسة إىل أن اخلدمات املتاحة يف النظامني القضائي وغري القضائي قلما            وخ  -٣٨
وبغية إجياد حل   . قوقهنحب التام   التمتعوال تتيح للنساء فرص     . تليب احتياجات النساء والرجال   

هلذا الوضع، اسُتحدثت أطر إقليمية للتشاور نفذت عدة أنشطة مشلت تـدريب الناشـطني              
  .لتعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة القضائية وغري القضائيةاالجتماعيني وتعزيز ا

 ،"العنف ضد املرأة يف بوركينا فاسو     "لربنامج املشترك   يف إطار ا  أما الدراسة األساسية      -٣٩
 الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني         ٢٠٠٨اليت أوصت بإجرائها يف عام      
ملة الرد على العنف ضد املرأة ومنعه اليت أطلقها األمـني العـام             اجلنسني، عقب االستجابة حل   

لألمم املتحدة، واليت هتدف عموما إىل املسامهة يف حتسني املعارف يف جمال العنف ضد املرأة يف                
 منـاطق، هـي     ٦لظاهرة على حنو أفضل، فقد مشلت       ذه  بوركينا فاسو، من أجل التصدي هل     
  .سط والوسط الغريب ومنعطف موهون واألحواض العليامناطق اهلضبة الوسطى والساحل والو

ومسحت هذه الدراسة، اليت أجريت بناء على استعراض للوثائق استكمله استقـصاء       -٤٠
ميداين، بتحديد نطاق العنف ضد املرأة والعناصر الكفيلة بتقييم النهج املؤسسية واالستراتيجية  

  .ملواجهة هذه الظاهرة يف بوركينا فاسو
اخلتام، اقترحت الدراسة وضع برنامج مشترك يرتكز على صياغة وتنفيذ خطة           ويف    -٤١

  :عمل وطنية تراعي بعض املتغريات من بينها ما يلي
   أنواع العنف ضد املرأة حسب طبيعة مظاهرها؛تصنيف •
 اليت حتققت يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة يف بوركينا فاسـو             اهلامةاملكاسب   •

  والقيود املتبقية؛
  ؛ما تقوم به من عملضمان تنسيق من أجل ت اختصاص مجيع اجلهات الفاعلة جماال •
 السكان والعناصر الفاعلة من اإلعالم والتدريب لزيادة إشـراكهم يف           احتياجات •

  تنفيذ إجراءات مكافحة العنف؛
  . من املوارد الضرورية ملكافحة العنفاالحتياجات •
 ملدة سنة واحـدة، يف      ٢٠١٠يناير  /الثاينوسُينفَّذ الربنامج، الذي انطلق يف كانون         -٤٢

ثالث مناطق منوذجية هي اهلضبة الوسطى والساحل واألحواض العليا، من اآلن وإىل هنايـة              
  .٢٠١٠عام 
ومشلت التدابري املتخذة إنشاء مراكز مناوبة يف اجملتمعات احمللية، وتعزيـز التوعيـة               -٤٣

  . أخرىوالدعوة يف أوساط املسؤولني وقادة الرأي، وتدابري
وكاستنتاجات عامة من خمتلف الدراسات اليت أُجريت، يتبني مـن التحلـيالت أن            -٤٤

ولكن املشكل يكمـن يف     . التشريع يف بوركينا فاسو يوفر محاية كافية حلقوق املرأة والطفل         
التدابري اليت من شأهنا أن تكفل املساواة واإلنصاف للرجل واملرأة، وتعزيز حقوق املرأة داخل              
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رة واجملتمع ومحاية تلك احلقوق والدفاع عنها، ومحاية املرأة والفتاة من مجيـع أشـكال     األس
  .العنف، إذ ال يزال تنفيذ تلك التدابري حمدودا

تلك األسباب اخلوف من عواقـب اللجـوء إىل القـضاء، واجلهـل             ويضاف إىل     -٤٥
ة، وُبعد املسافة عن    باملؤسسات القضائية وإجراءات الوصول إليها، وبطء اإلجراءات القضائي       
 مما يدفع العديد من     ،الدوائر القضائية، وانعدام املساعدة القانونية، واالفتقار إىل املوارد املالية        

  .النساء إىل التخلي عن اإلجراءات يف مرحلتها األوىل
  :وفيما يلي التدابري واإلجراءات املناسبة  -٤٦

 بتعزيز ومحاية حقـوق املـرأة        املعنية واجلمعيات غري احلكومية    املنظماتاضطالع   •
بأنشطة لإلعالم والتوعية والدعوة تستهدف زعماء القبائل والزعماء الدينيني وقادة          

  ، ودعوهتم إىل محايتها؛غري قابلة للتصرفالرأي، لتذكريهم بأن حقوق املرأة 
تنظيم دورات تدريبية ملوظفي الشرطة يف جمـال الـشؤون اجلنـسانية، تتعلـق               •

  املرأة؛ حبقوق
   العقليات؛وتغيريالثقافية  - للقضاء على عوامل الضغط االجتماعية والتوعيةلدعوة ا •
مـن  " هنج الشؤون اجلنـسانية " العناصر الفاعلة يف نظام التعليم على       مجيعتدريب   •

  أجل القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية يف السلوك؛
نسي والزواج املبكر  ضد الفتيات يف املدارس، وال سيما التحرش اجل      العنفمكافحة   •

  .أو الزواج باإلكراه، وغري ذلك/و

   من قائمة القضايا١٢الرد على الفقرة     
إن التغري العام الذي تشهده ممارسة ختان اإلناث، واملتمثـل يف تطـوير اخلاتنـات        -٤٧

العمل السري، وعبور احلدود من أجل اخلتان، وممارسته        (استراتيجيات للتحايل على القانون     
، دفع اللجنة الوطنية ملكافحة )تيات أصغر سنا، وتبسيط الطقوس العامة أو التخلي عنها        على ف 

ختان اإلناث إىل اختاذ مبادرات جديدة وتنفيذ إجراءات ملموسة هبدف القضاء على ممارسة             
وإضافة إىل أنشطة التوعية والتواصل الرامية إىل تغيري السلوك، . ختان اإلناث يف بوركينا فاسو

  :لك اإلجراءات ما يليتشمل ت
اإلعراب عن اإلرادة السياسية يف أعلى هرم السلطة من جانـب فخامـة رئـيس          •

باوري، سيدة بوركينا فاسـو     بوركينا فاسو وعقيلته السيدة شانتال كوم     مجهورية  
الرئيسة الفخرية للجنة الوطنية ملكافحة ختان اإلناث وسفرية النوايا احلسنة          و األوىل

ريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تـؤثر يف صـحة املـرأة            للجنة البلدان األف  
، أثناء االحتفال يف كايا بالـذكرى       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥وأدى ذلك يف    . والطفل
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ني وزعمـاء   يحة ختان اإلناث، إىل التزام الزعماء الدين      فالعاشرة لليوم الوطين ملكا   
  هذه املمارسة؛ بالسعي إىل القضاء على اجلمهوريةالقبائل أمام رئيس 

عدم التسامح إطالقا مع بتـر       "٢٠١٣-٢٠٠٩اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة       •
  ؛٢٠٠٩مايو / أيار٢٧، يف "جزء من العضو التناسلي لألنثى

              ألنـشطة التـرويج للقـضاء علـى         ٢٠١٠زيادة خمصصات ميزانية الدولة لعام       •
  ختان اإلناث؛

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٩ إىل متويل خطة العمل للفترة دعوة الشركاء التقنيني واملاليني •
  تنشيط جلان املقاطعات املعنية مبكافحة ختان اإلناث وإنشاء جلان جديدة؛ •
ممارسة ختان اإلناث على املسؤولني عنها       ضغط القانون الذي يعاقب على       يددتش •

  ، وإقامة شراكة مع قوات األمن؛ن يشاركهم فيهاوَم
  ...).لى العدالة قضايا عالإحالة (تطبيق القانون  •
 فتاة، ووفـاة  ٢٧٠، تسىن، بناء على حاالت اإلبالغ، تسجيل ختان        ٢٠٠٨ويف عام     -٤٨

 مساعدا هلن،   ٢٣٩ خاتنات و  ١٠اثنتني، وجناة فتاة من املمارسة عقب اإلبالغ عنها، واعتقال          
  . حماكمة، حسب علمنا١١٥ شخصا من أصل ١١٣ شخصا، وإدانة ٢٤٩ليبلغ عدد املعتقلني 

  ١ول اجلد
  ٢٠٠٨اإلدانات الصادرة يف عام 

 كـانون   ١٠ جلسات استماع يف     ٨  ١
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

 مساعدا٢٦ خاتنات و  ٤احلكم على     حمكمة كايا االبتدائية
 أشـهر٦بالسجن ملدد تتراوح بني     

   شهرا١٨ًو
       جلسة استماع٣٠  ٢
سبتمرب / أيلول ٣ جلسة استماع يف     ٧٧  ٣

ليت جرت  ات اخلتان ا   تتعلق بعملي  ٢٠٠٩
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨يف 

ــدوغو   ــة دي حمكم
االبتدائية يف جلسة من    
  جلسات احملكمة املتنقلة

 نساء بالـسجن٦احلكم على خاتنة و   
 شهرا،٢٤ أشهر و  ٦ملدد تتراوح بني    

٣٦ مساعدا بالسجن ملـدة      ٧١وعلى  
  شهرا مع وقف التنفيذ

   من قائمة القضايا١٣الرد على الفقرة     

معلومات مستكملة عن االجتـار     : االجتماعي والتضامن الوطين  وزارة العمل       
  بالنساء يف بوركينا فاسو

ويف هذا اإلطار، صـّدق  . ، االجتار باألطفال٢٠٠٠تكافح بوركينا فاسو، منذ عام       -٤٩
  .، على اتفاقية بالريمو ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية٢٠٠١البلد، يف عام 
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كافحة اجلرمية، وسعيا إىل االنسجام مع أحكام االتفاقيـة،         ويف ضوء تطور أنشطة م      -٥٠
انطلقت مراجعة القانون املتعلق باالجتار باألطفال من أجل مراعاة االجتار باألشخاص عموما،            
والنساء واألطفال خصوصا، فضال عن املمارسات ذات الصلة، من قبيل هتريب املهـاجرين             

  .والعيش على عائدات تسول الغري
 املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص     09296AN/2008 فإن القانون اجلديد رقم      ومن مث   -٥١

وما يرتبط به من ممارسات، يتيح إمكانية محاية مجيع األشخاص ضحايا االجتار، وال سـيما               
  .األطفال والنساء

 من املستمدةويف حالة النساء بالذات، ويف غياب دراسة بشأن املسألة، فإن املالحظة       -٥٢
ع تتعلق باالجتار بالنساء األجنبيات الستغالهلن يف البغاء، والعمل يف احلانات واألحراش،            الواق

  . الذهبمناجمويف مواقع 
وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن حكومة بوركينا فاسو على وعي بظاهرة االجتار بالنساء،   -٥٣

  . اجلديدالظاهرة من خالل اعتماد القانونهذه وتبدي إرادهتا السياسية يف مواجهة 

   من قائمة القضايا١٤الرد على الفقرة     
يعاقب القانون اجلنائي الساري يف بوركينا فاسو، الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف               -٥٤

ويعّرف القـانون اجلنـائي     . ٤٢٤، على القوادة مبوجب مادته      ١٩٩٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
ويشمل ذلك مجلـة    . غاء اآلخرين  الفعل الذي ينطوي على تكسب من ب       بأهناجرمية القوادة   

 املذكورة آنفا كل شخص ثبتت      ٤٢٤وتعاقب املادة   . أمور منها استغالل اآلخرين يف البغاء     
 سنوات ودفع غرامة ماليـة تتـراوح        ٣يف حقه هتمة القوادة بالسجن ملدة تتراوح بني سنة و         

  . فرنك٩٠٠ ٠٠٠ و٣٠٠ ٠٠٠ بني
  .عدة مراتوقد نفذت احملاكم اجلنائية هذا احلكم   -٥٥
وأجرت بلدية واغادوغو دراسة استقصائية ملشاكل البغاء يف مدينة واغادوغو، يتبني             -٥٦

ومـن مث، ُتنفَّـذ     . سباب أخـرى  ألمنها أن كثريا من الفتيات يتعاطينه ألسباب اقتصادية و        
إجراءات للتوعية من أجل دفعهن إىل التخلي عن تلك املمارسة، يدعمها استحداث أنـشطة              

كما اختذ جملـس بلديـة      ). العمل يف املطاعم واخلياطة والصباغة، وغري ذلك      (خل  مدرة للد 
ومع ذلك، ال بد من االعتـراف بأنـه         . واغادوغو إجراءات هتدف إىل غلق بيوت الدعارة      

  .يزال ينبغي فعل الكثري نظرا إىل تردد بعض الفتيات يف التخلي عن تلك املمارسة ال

  لقضايا من قائمة ا١٥الرد على الفقرة     
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦اعتمد برملان بوركينا فاسو قانون احلصص يف   -٥٧
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وينص القانون على تدابري تنفيذ حمددة من قبيل اإلجراءات العقابية، حيث ُتخـصم               -٥٨
 ٣٠  لكل حزب أو َتجمُّع حزيب ال حيتـرم حـصة ا         من   يف املائة من التمويل العام       ٥٠نسبة  
  .املائة يف
  .اعتماد قانون احلصصتأيت بعد انتخابات  أول ٢٠١٢ عام وسُتجرى يف  -٥٩

   من قائمة القضايا١٦الرد على الفقرة     
  جتدر اإلشارة، فيما يتعلق بالتمثيل على الصعيد الدويل، إىل أن مخس نـساء فقـط                 -٦٠

   إيطاليـا وكنـدا ومـصر      ( سفارة وهيئة ذات صلة      ٢٨ميثلن بوركينا فاسو يف ما جمموعه       
  ).لدامنركوتونس وا

   من قائمة القضايا ١٧الرد على الفقرة     
الدولة جهودا كبرية   تبذل  توخيا لتعزيز فرص حصول املرأة على التعليم وحمو األمية،            -٦١

  : وملموسة من بينها ما يلي
تـضمنت  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(التدريب لفائدة النساء    /وضع خطة عمل حملو األمية     •

  ها؛ اإلجراءات الرئيسية اليت ينبغي اختاذ
  : وضع تدابري حتفيزية ميكن أن نذكر من بينها ما يلي •

بناء مرفق لرعاية األطفال لفترة قصرية ملحق بكل مركز حملو األمية لـتمكني              •
  األمهات من متابعة دروس حمو األمية؛ 

  ؛ )املتعلمات(واللوازم جمانا للنساء ) كتب القراءة واحلساب(توفري الكتب  •
ريب التقين اخلاص لتمكينهن من تعلّـم أنـشطة         تدريب النساء يف جمال التد     •

وال ترمي هذه االستراتيجية فقط إىل تشجيع النساء على         . خمتلفة مدرة للدخل  
التردد أكثر على هذه املراكز، بل ترمي أيضا إىل حـثهن علـى اكتـساب               

  مهارات جديدة؛ 
منح التمويل للنساء املستفيدات من التدريب التقين اخلاص من أجـل إقامـة             •

  نشطة مدرة للدخل؛ أ
ملتعلمني امللّمني بالقراءة والكتابـة بعـد إمتـام          للمتعلمات وا  شهاداتمنح   •

  التدريب التكميلي األساسي؛ 
وُيحتفل يف  . سبتمرب من كل عام   /تنظيم األسبوع الوطين حملو األمية يف أيلول       •

  هذا األسبوع باليوم الدويل حملو األمية؛ 
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 ثالث سنوات يتم من خالله إجراء تقيـيم  تنظيم منتدى وطين حملو األمية كل    •
عام لنتائج حمو األمية والتعليم غري النظامي، واستخالص الـدروس وحتديـد            

  جديدة؛ أهداف 
تنظيم حلقات عمل تدريبية مثل اخلياطة، والبناء، وامليكانيكـا، والزراعـة،            •

اطا وتربية احليوانات، واللحام، والنجارة لفائدة املتعلمني الذين خيتارون نـش         
  . من هذه األنشطة

لتمكينهم من االستقرار   تقنياً ومالياً   الدولة هؤالء الشباب    تساند  ويف هناية التدريب،      -٦٢
  . من مشكلة هجرةوبالتايل احلد يف أراضيهم 

واجلدير باملالحظة أيضا أن اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية تنفذ هذه الطريقـة              -٦٣
  . همالبديلة إلدماج الشباب يف بيئت

 ٢٠٠٦مـن   يف الفتـرة    املراكـز   خمتلـف   قائمة املسجلني يف    التايل  ويبني اجلدول     -٦٤
  . ٢٠٠٩ إىل

  ٢اجلدول 
  تطور عدد املسجلني، واملبادرات اجلديدة واملؤسسات البديلة 

  الفارق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  املؤسسات البديلة
  ٣٩٣  ٤ ٤٨٠  ٤ ٠٨٧  ٣ ٧٢٤   النظاميمراكز التعليم األساسي غري

  ٦٤٣  ٢ ٩٦٤  ٢ ٣٢١  ١ ٨٧٧  مدارس اجملتمع احمللي
  ٤ ٠٩٥  ٦ ٦٩١  ٢ ٥٩٦  ٤١٦  منا نواراامراكز ب

   .وزارة التعليم األساسي وحمو األمية/مديرية الدراسات والتخطيط  :املصدر

مجيع املستويات  على  وتزايد عدد املسجلني يف مراكز التعليم األساسي غري النظامي            -٦٥
 فتـاة يف    ٢ ٠١٧ متعلما، منهم    ٤ ٤٨٠ إىل   ٢٠٠٨-٢٠٠٧تعلما يف الفترة     م ٤ ٠٨٧من  

  .  متعلما٣٩٣ً ، أي بزيادة بلغت٢٠٠٩-٢٠٠٨هناية الفترة 
وهكذا اسـتقبلت  . وتدير منظمات اجملتمع املدين أيضا مراكز ومدارس اجملتمع احمللي    -٦٦

 مسجل، ٦ ٦٩١) tin tua ("تني توا"التابعة للمنظمة غري احلكومية ) CNB(مراكز بنما نوارا 
، استقبلت مدارس اجملتمع احمللـي التابعـة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امرأة، ويف الفترة     ١ ٧٧٩منهم  

 فتـاة،   ١ ٥١٨ مسجال، منهم    ٢ ٩٦٤ملؤسسة التنمية اجملتمعية، وهي منظمة غري حكومية،        
  .  متعلما٦٤٣، أي بزيادة وصلت إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الفترة ٢ ٣٢١مقابل 
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  : التدابري القانونية  -٦٧
 PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE/٦٤٤-٢٠٠٩املرسوم رقم    •

   بشأن تنظيم التعليم غري النظامي؛ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٨املؤرخ 
 بشأن كراس الشروط للعاملني     MEBA/SG/DGAENF/٠٠١٥-٢٠١٠القرار رقم    •

  يف جمال التعليم غري النظامي؛ 
   بشأن اجتاه التعليم؛ ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠ املؤرخ AN/٢٠٠٧-١٣القانون رقم  •
تنفيذ إصالح نظام التعليم الذي يأخذ بعني االعتبار التعليم قبل املدرسي والتعلـيم              •

  . االبتدائي والتعليم بعد املرحلة االبتدائية
يم تساهم مجيع هذه التدابري القانونية يف إتاحة فرص وصول الفتيات والنساء إىل التعل              -٦٨

  . النظامي والتعليم غري النظامي وبرامج حمو األمية يف بوركينا فاسو

   من قائمة القضايا ١٨الرد على الفقرة     
تشكل اخلطة العشرية لتطوير التعليم األساسي، على النحو املذكور يف التقرير، إطارا              -٦٩

بـدأت   الثانية ووقد وصلت هذه اخلطة إىل مرحلتها     . مرجعيا وورقة إطارية للتوجه السياسي    
  . تقترب من هنايتها

   ٣اجلدول 
   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١تطور املؤشرات من 

  املؤشرات
٢٠٠٠/
٢٠٠١  

٢٠٠١/
٢٠٠٢  

٢٠٠٢/
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/
٢٠٠٥  

٢٠٠٥/
٢٠٠٦  

٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٢٠٠٧/
٢٠٠٨  

٢٠٠٨/
٢٠٠٩  

املعدل اإلمجايل إلكمال 
  )الفتيان والفتيات(التعليم 

٧٨٫٠ ٨٦٫٩ ٨٠٫٧ ٧٣٫٢ ٧٢٫٧ ٦٨٫٨ ٥٥٫٤ ٤٩٫٣ ٤٧٫٤ 

املعدل اإلمجايل إلكمال 
  )الفتيات(التعليم 

٧٥٫٥ ٨٢٫٩ ٧٥٫٠ ٦٦٫٨ ٦٦٫٣ ٦٣٫٨ ٤٧٫٤ ٤٢٫٢ ٤٠٫٢ 

املعدل اإلمجايل لاللتحاق 
 )الفتيان والفتيات(بالتعليم 

٧٢٫٤ ٧١٫٨ ٦٧٫٠ ٦١٫٤ ٥٧٫٧ ٥٣٫٣ ٤٨٫٧ ٤٦٫٥ ٤٥٫٩ 

املعدل اإلمجايل لاللتحاق 
  )الفتيات(بالتعليم 

٦٧٫٧ ٦٥٫٧ ٦٠٫١ ٥٤٫٣ ٥٠٫٥ ٤٦٫١ ٤١٫١ ٣٨٫٩ ٣٧٫٩ 

  .وزارة التعليم األساسي وحمو األمية/مديرية الدراسات والتخطيط  :املصدر



CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1 

17 GE.10-43220 

   ٤اجلدول 
  )ب)(أ(٢٠٠٩عام  إىل ٢٠٠٤ التعليم حسب نوع اجلنس من عام مامتتطور معدل إ

  ٢٠٠٩/٢٠١٠    ٢٠٠٧/٢٠٠٨    ٢٠٠٦/٢٠٠٧    ٢٠٠٥/٢٠٠٦    ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  املعدل الفتيات  الفتيان    املعدل الفتيات  الفتيان    املعدل الفتيات   الفتيان    املعدل الفتيات   الفتيان    املعدل  الفتيات  انالفتي  

  ٤١,٧  ٣٧,٨  ٤٥,٦    ٤٠,٧  ٣٦,٣  ٤٤,٧   ٣٧,٣٢ ٣٣,٥١ ٤١,٢٦    ٣٤,١  ٣٠,٤  ٣٧,٦    ٣٢,٨  ٢٨,٧  ٣٦,٦  اجملموع الوطين

  .تعليم األساسي وحمو األميةوزارة ال/مديرية الدراسات والتخطيط  :املصدر
  .٠,٨٧يبلغ مؤشر تكافؤ اجلنسني حالياً   )أ(  
  . استنادا إىل اجلدولني أعاله، حققت اخلطة العشرية لتطوير التعليم األساسي أهدافها إىل حد كبري  )ب(  

   من قائمة القضايا ١٩الرد على الفقرة     
 العوائق اليت حتـول دون وصـول        تشمل التدابري الفورية وامللموسة املتخذة ملعاجلة       -٧٠

  : الفتيات إىل التعليم واستمرارهن فيه ما يلي
 املتوسطة يف املناطق    - تنظيم دروس تدارك أثناء العطل لصفوف املرحلة االبتدائية        •

  اليت ال تزال تعارض تعليم الفتيات؛ 
  يف الدراسة؛إنشاء نواد لرصد التحاق الفتيات بالتعليم وجناحهن  •
  : ميكن أن نذكر منهاحتفيزية تدابري اختاذ  •

تشجيع إقامة مطاعم مدرسية داخلية يف املدارس لتعزيز فرص وصول األطفال            •
بشكل عام والفتيات بشكل خاص إىل التعلـيم واسـتمرارهم يف الدراسـة             

  وجناحهم فيها؛ 
  توفري الكتب واللوازم املدرسية جمانا لألطفال؛  •
  ملتفوقني؛ تقدمي إعانات للتالميذ ا •
 القدرات التقنية والعملية للهياكل اجملتمعية الشريكة مع وزارة التعلـيم           تعزيز •

جلـان  (/مجعيات آباء التالميذ  /مجعية األمهات املربيات  (األمية  األساسي وحمو   
من خالل تنظيم دورات تدريبية بشأن أدوارها ومهامهـا وبـشأن      )) اإلدارة

 لتنفيـذ األنـشطة    ، إضافة إىل تقدمي الـدعم املـايل       رىإقامة املشاريع الصغ  
  للدخل؛  املدرة

متكّن األرباح املتأتية من هذه األنشطة املدرة للدخل هذه اهلياكل من اختـاذ              •
وغريها من املبادرات اليت ميكن أن تساعد علـى حتـسني           التوعية  مبادرات  

معدالت وصول التالميذ، والسيما الفتيات، إىل التعليم ومواظبتـهم علـى           
  الدراسة وجناحهم فيها؛ 
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  تدريب اجلهات الفاعلة على قضايا اجلنسني وحقوق الطفل؛  •
ــش • ــع العنــف يف املدإن ــرار ةرســاء جملــس وطــين ملن                     مبوجــب الق

  ؛ MESSRS/SG/DGE0S/٢٩٨-٢٠٠٩رقم 
اجلمعيات العاملـة يف جمـال      /تطوير الشراكات مع املنظمات غري احلكومية      •

  . الفتيات تعليم
وهكـذا، قامـت    . والدعوةالتوعية  تخذة يف جمال التعليم الثانوي      ومشلت التدابري امل    -٧١

  : مديرية تعليم الفتيات يف السلكني الثانوي والعايل مبا يلي
  حالة تعليم الفتيات يف السلك الثانوي يف بوركينا فاسو؛ حول إعداد دراسة  •
ارس يف املـد " الوقاية واحلياة اجلنسية والتعلـيم "محالت توعية عن موضوع  تنظيم   •

  الثانوية يف بوركينا فاسو؛ 
تنظيم حلقة عمل لوضع استراتيجيات الدعوة من أجل التسريع من وترية التحـاق              •

  الفتيات بالسلك الثانوي يف بوركينا فاسو؛ 
  . إعداد دراسة عن العنف القائم على نوع اجلنس يف النظام التعليمي •

   من قائمة القضايا ٢٠الرد على الفقرة     
زيـادة  ، الرامية إىل    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠لسابقة للجنة يف عامي     لق بالتوصيات ا  فيما يتع   -٧٢

" برايـت "ولكـن مـشروع     . سات، متنح الدولة فرصا متساوية جلميع املرشحني      عدد املدرِّ 
)BRIGHT (املشروعدعم وجود معلمات يف مدارس ي.  

  . فضل املعلمات يف هذه املدارسمينح جوائز ألهذا املشروع أنّ كما   -٧٣
عدد املدرسات يف النظام التعليمـي، ويتـضح ذلـك يف           تزايد  ومع ذلك، نالحظ      -٧٤

  : اجلدول أدناه
   ٥اجلدول 

  املدرسون يف املدارس االبتدائية العامة واخلاصة 
  الفارق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  نوع اجلنس

  ٤ ٨١٠  ٢٥ ٩٧٠  ٢١ ١٦٠  الرجال
  ٣ ٨٣٢  ١٣ ٠١٣  ٩ ١٨١  النساء
  ٨ ٦٤٠  ٣٨ ٩٨٣  ٣٠ ٣٤١  اجملموع  
  .وزارة التعليم األساسي وحمو األمية/مديرية الدراسات والتخطيط  :راملصد



CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1 

19 GE.10-43220 

 مدّرسـة يف    ٩ ١٨١مـن   فـارتفع   وقد زاد عدد املدرسات بـشكل ملحـوظ           -٧٥
، أي بزيـادة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مدّرسـة يف الفتـرة       ١٣ ٠١٣ إىل   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ الفترة
  . م التعليمي تطورا حقيقياًومن مث فقد شهد عدد املدرسات يف النظا.  مدرسة٣ ٨٣٢ بلغت
ري حاليـا   جتما يتعلق بالصور السلبية اليت تنقلها الكتب املدرسية عن املرأة،           فيأما    -٧٦

  . هذه الكتبمراجعة 
بيد أن احلكومة اعتمدت يف اآلونة األخرية       . ويف السلك الثانوي، ملُ يتخذ أي إجراء        -٧٧

ستتطلب هذه الطريقة التعليميـة اجلديـدة       و. عليها هنج الكفاءة  طريقة تعليمية جديدة يطلق     
استعراض حمتوى املواد الدراسية، وهو ما يعين جتديد الكتب املدرسية مما سيسمح بإزالة مـا               

  . تتضمنه من صور سلبية عن املرأة

   من قائمة القضايا ٢١الرد على الفقرة     
 أي شـكل     على حظر  ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣ من قانون العمل املؤرخ      ٤تنص املادة     -٧٨

  . من أشكال التمييز يف التوظيف واملهنة
ويف حالة انتهاك هذه املـادة،  . ويسري هذا القانون على العاملني يف القطاع اخلاص        -٧٩

أمام بوركينا فاسو أو    يف  عام  الدعي  املميكن للمرأة اليت تعرضت للتمييز أن ترفع شكوى إىل          
. ئرة االختصاص اإلقليمي الـيت تنتمـي إليـه   التقنية ملفتشية العمل اليت تقع ضمن دا    الدوائر  

   .وملفتشية العمل اختصاص النظر يف الرتاعات الفردية واجلماعية يف جمال العمل
فيمكنهن التشكي  أو العامالت يف سلك القضاء أو يف اجليش،         املوظفات  أما النساء     -٨٠

اة يف وصول اجلميـع إىل      من التمييز يف العمل أمام احملكمة اإلدارية حبجة انتهاك مبدأ املساو          
  . العموميةوظائف ال

وكمثال على  . وقد ُسجل عدد من املنازعات ومتكنت الضحايا من كسب القضايا           -٨١
 عن حمكمة العمـل يف      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥الصادر يف    ٠٣ذلك، ميكن ذكر احلكم رقم      

  . دوغوحمكمة العمل يف واغاعن  ٢٠٠٩مارس / آذار١٨الصادر  ٠٦٧كودوغو واحلكم رقم 

   من قائمة القضايا ٢٢الرد على الفقرة     
ُيفهم القطاع غري النظامي يف اإلطار العام لتنفيذ السياسة الوطنية للعمالة املعتمدة يف               -٨٢
 والسياسة الوطنيـة للتعلـيم الـتقين والتـدريب املهـين املعتمـدة يف               ٢٠٠٨مايو  /أيار
  . ٢٠٠٨ يوليه/متوز
وتبلغ نسبة العمال غـري الـزراعيني       . طاع غري النظامي  ويهيمن العمل احلر على الق      -٨٣
أكرب مـشغل يف املنـاطق      هذا القطاع    ليكون    يف املائة،  ٧٠ملني يف القطاع غري النظامي      العا

ومتثل فيه النساء أكثر من نـصف       . العمال يف املناطق الريفية   يف املائة    ٢٥احلضرية ويوظف   
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" واملطـاعم "،  "اخلياطـة "طة الصغرية مثل    ويتألف بشكل رئيسي من األنش    . القوى العاملة 
  . اليدويةواحلرف" جزئة خارج املتاجرالتجارة بالت"و

  هشاشة وظائف النساء     
ويعملن أساسـا   . وظائف القطاع غري النظامي   يف املائة من     ٤٧,٣تعمل النساء يف      -٨٤

  . حلساهبن اخلاص ومقدمات للرعاية
، هناك صناديق لدعم املرأة وتوجيهها يف متويل        ويف جمال تعزيز العمالة ومتكني املرأة       -٨٥

  . ما تقوم به من أنشطة مدرة للدخل
 ،AN/٢٠٠٦-٠١٥الضمان االجتماعي، فإن القانون رقم    توسيع نطاق تغطية    وفيما خيص     -٨٦

 العمـال  بشأن نظام الضمان االجتماعي املطبق على     ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١الصادر يف   
بوركينا فاسو يسمح للجهات الفاعلة يف القطاع غري النظـامي          املأجورين ومن مياثلوهنم يف     

  . والعاملني حلساهبم اخلاص االشتراك يف تأمني طوعي
وشاركت بوركينا فاسو، شأهنا يف ذلك شأن البلدان األخرى األعضاء يف االحتـاد               -٨٧

الت يف   يف دراسة جدوى إنشاء شبكة لنساء االحتاد العام        ،االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا   
  . ايلمب يف باماكو ٢٠٠٤يونيه /اجملال االقتصادي، ومتت املوافقة عليها يف حزيران

وأيدت احلكومة إنشاء مكتب وطين الحتاد نساء بوركينـا فاسـو العـامالت يف                -٨٨
  .االقتصادي اجملال
واستفاد احتاد نساء بوركينا فاسو العامالت يف اجملال االقتصادي من برامج الـدعم               -٨٩
 عاملة يف اجملال االقتصادي على إدارة الشركات اسـتنادا إىل           ٥٠قين، مبا يف ذلك تدريب      الت

بدعم من االحتاد االقتصادي والنقدي لغـرب أفريقيـا يف          " حتسني إدارة شركتك  "منهجية  
 امرأة من املشتغالت باألعمال احلرة يف جمايل البنـاء واألشـغال            ٢٥، وتدريب   ٢٠٠٨ عام

شركات الصغرية واملتوسطة بدعم مـن وزارة اإلسـكان والـتعمري يف            العامة على إدارة ال   
، وكسب تأييد املؤسسات املالية من أجل تقدمي برامج دعم حمددة ألنشطة النساء          ٢٠١٠ عام

  . املشتغالت باألعمال احلرة
  . املؤسسة يف بوركينا فاسو باعثات املشاريعوتدعم دار   -٩٠

  ايا  من قائمة القض٢٣الرد على الفقرة     
يف بوركينا فاسو، يتساوى الرجال والنساء فيما خيص جداول األجور املعمول هبـا               -٩١

  . يف خمتلف فروع أنشطة القطاعني العام أو اخلاص
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 ١٤ الـصادر يف     AN/٢٠٠٤-٠٣٣ من قانون العمـل رقـم        ٣٠٣وتنص املادة     -٩٢
مـستويات  ية، و إذا تساوت ظروف العمل، واملؤهالت املهن     " على أنه    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  ". اإلنتاجية، تتساوى أجور العمال مهما كان أصلهم أو نوع جنسهم أو عمرهم أو مركزهم
ويتكلف مفتشو العمل يف إطار مهمتهم املتمثلة يف مراقبة تنفيذ قـانون العمـل يف                 -٩٣

  . الشركات بالسهر على تطبيق هذا احلكم بصرامة

   من قائمة القضايا ٢٤الرد على الفقرة     
يقدر أدىن  مما ال شك فيه أن النساء يف بوركينا فاسو يتمتعن مبهارات تقنية، ولكن                -٩٤

  ). ١١٦الفقرة (يف التقرير املبني الرجال على النحو مع مقارنة 
 ينخفض عدد الفتيات املـسجالت يف الـشعب         ،ومنذ األطوار األوىل من الدراسة      

  : اب التالية وذلك لألسب،العلمية والتقنية مقارنة بعدد الفتيان
  مدة الدراسة يف الشعب العلمية؛  •
  العائلية؛ اللتزامات املهنية واحلياة التوفيق بني ا •
  قلة فرص العمل؛  •
        قلة منح الدراسات العليا، إذ ال تتجاوز نسبة الفتيات املـستفيدات مـن املـنح               •

  سنويا؛ يف املائة  ٣٠املقدمة 
  . اعتبار هذه الُشعب جماالت خاصة بالذكور •
ها املركز  اويتضح ذلك من النتائج التالية املستمدة من دراسة استقصائية موجزة أجر            -٩٥

 بـشأن النتـائج     ٢٠٠٦ديسمرب  /الدويل لتعليم الفتيات والنساء يف أفريقيا يف كانون األول        
  ). ٦انظر اجلدول ( يف بوركينا فاسو ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية واجلامعية للعام 

  ٦اجلدول 
  ب وحدة التدريب والبحث وحسب نوع اجلنس توزيع الطلبة حس

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
  عدد الطلبة    

  اجملموع  %  اإلناث  %  الذكور  املؤسسات العامة  
جامعة 

  واغادوغو
 /وحدة التدريب والبحث
 العلوم القانونية والسياسية

١١٩ ٤ ٣٧٫٦٦ ٥٥١ ١ ٦٢٫٣٤ ٥٦٨ ٢ 

  

 /وحدة التدريب والبحث
العلوم االقتصادية وعلوم 

 اإلدارة

٢١٦ ٤  ٢١٫٩ ٩٢٣ ٧٨٫١  ٢٩٣ ٣ 

  
 /وحدة التدريب والبحث
  العلوم البحتة والتطبيقية

٣٠٩ ١ ٥٫١١ ٦٧ ٩٤٫٩  ٢٤٢ ١ 
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
  عدد الطلبة    

  اجملموع  %  اإلناث  %  الذكور  املؤسسات العامة  

  

 /وحدة التدريب والبحث
  العلوم اإلنسانية

 

٢٩٤ ٥ ٢٦٫٧٨ ٤١٨ ١ ٧٣٫٢٢ ٨٧٦ ٣ 

  
 /وحدة التدريب والبحث
 اللغات والفن والتواصل

٠٩٦ ٣ ٣٩٫٤١ ٢٢٠ ١ ٦٠٫٥٩ ٨٧٦ ١ 

  
 /لتدريب والبحثوحدة ا

 علوم الطبيعة واحلياة
٨٥٩ ٢ ١٨٫٩٥ ٥٤٢ ٨١٫٠٥ ٣١٧ ٢ 

  
 /وحدة التدريب والبحث

  العلوم الصحية
٤٨٢ ٢ ٣٠٫٧٩ ٧٦٤ ٦٩٫٢١ ٧١٨ ١ 

  
 للفنون بوركييناملعهد ال
 واحلرف

٤٤٣ ٥١٫٢٥ ٢٢٧ ٤٨٫٧٥ ٢١٦ 

 ٤٢٧ ٢٠٫٣٨ ٨٧ ٧٩٫٦٢ ٣٤٠ معهد العلوم  
 ٢٤ ٢٤٥ %٢٨,٠٥ ٦ ٧٩٩ ٧١٫٩٥ ١٧ ٤٤٦ اجملموع

  . املكتب املركزي المتحانات ومسابقات السلك الثانوي  :املصدر

 بوركينا التساؤل عن وجود برامج لتدريب الفتيات والنساء وبناء قدراهتن يف         أّما عن     -٩٦
وهذه الربامج متاحة أيضا خارج البلد      .  توجد برامج من هذا القبيل     فاسو، فاجلواب هو نعم   

  . ءتستهدف الرجال والنساهي و
لنساء العامالت يف صناعة األغذيـة، وحتـضري الفواكـه          اومثة برامج لبناء قدرات       -٩٧

على مستوى القطاعني العـام     جند هذه الربامج    . وات، وحفظ املنتجات بعد احلصاد    واخلضر
املركز الوطين للبحث العلمي والتكنولوجي، ومعهد      / مثل إدارة التكنولوجيا الغذائية    ،واخلاص

املركز الوطين للبحث العلمي والتكنولوجي واملركز البيئـي ألـربت        /اث الزراعية البيئة واألحب 
وميكن هلذه الربامج التدريبية أن جتعل النساء أكثر قدرة على املنافسة يف األسـواق              . شويتزر

  . احمللية والدولية
وتعمل منظمات اجملتمع املدين على تغيري منحى هذا االجتاه من خالل إذكاء الوعي               -٩٨

  . وتنظيم دورات الدعم لفائدة الفتيات املسجالت يف اجملاالت العلمية والتكنولوجية

   من قائمة القضايا ٢٥الرد على الفقرة     
توخيا إلضفاء الطابع املهين على العمل يف اخلدمة املرتلية، أنشأت الدولـة مركـزا                -٩٩

درييب شامل يسمح للفتيات    ويتعلق األمر بربنامج ت   . لتدريب الفتيات املنقطعات عن الدراسة    
وباإلضافة . بالعمل لدى األسر وتقاضي احلد األدىن القانوين لألجور واالعتماد على أنفسهن          

دورات تدريبية ومحالت لتوعية    تنظم  اجلمعيات  /إىل ذلك، فإن بعض املنظمات غري احلكومية      
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وقـد  . فـضل الفتيات اللوايت ُوضعن يف األسر من أجل ضمان معاملتهن بـصورة أ      ومتابعة  
  .قواعد السلوك، وينبغي للعاملني احترامهالُوضعت مدونات 

   من قائمة القضايا ٢٦الرد على الفقرة     
 وفريويتعلق األمر بت  . ئدات إىل الوطن  اُتخذت تدابري ملعاجلة حالة النساء والفتيات العا        -١٠٠

وهكـذا،  . دخلبأنشطة مدرة لل  لتمكينهن من القيام     ٢٠٠٣التكنولوجيا واملعدات يف عام     
جرى مجعهن يف إطار مجعيات وتلقني تدريبا تقنيا يف تصنيع خمتلف املواد الغذائيـة والـسلع      

  . وُتعرض هذه املنتجات بانتظام يف السوق الوطنية. املرتلية
ستفادة من صناديق    ومن أجل دعم ما يقمن به من أنشطة مدرة للدخل، ميكنهن اال             -١٠١

  .الدعم القائمة

   من قائمة القضايا ٢٧لفقرة الرد على ا    
فيما يتعلق باإلحصاءات احملدثة عن معدالت الوفيات واالعتالل املتصلة باملـشاكل             -١٠٢

  : الصحية للنساء وخاصة يف جمال الصحة اإلجنابية، نالحظ ما يلي
 يف املائـة يف     ٤٣ مقابـل  ٢٠٠٧ عـام     يف املائة يف   ٥٤,٦٣بلغ معدل الوالدات     •

  ؛٢٠٠٦ عام
 مقابـل   ٢٠٠٧عام  يف املائة يف     ٢٥,٥شار وسائل منع احلمل إىل      وصل معدل انت   •

  ؛٢٠٠٦يف عام يف املائة  ٢٤,٨
 حالة  ١٠٠,٥٤أثناء الوالدة   وفيات األمهات   حاالت  ، بلغ معدل    ٢٠٠٧يف عام    •

   .عن كل والدة
   ٧اجلدول 

  تطور إجراء االستشارات الطبية قبل الوالدة
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة
 ٩٣٫٦ ٨٥٫٣ ٨٠٫٨ ٨١٫٩ ٧٠٫٩ ١جراء االستشارة الطبية قبل الوالدة معدل إ

 ٦٩٫٩ ٦١٫٢ ٦٣٫٨ ٦٢٫٠  غري متاح ٢معدل إجراء االستشارة الطبية قبل الوالدة 
  نسبة احلوامل اللوايت قمن باالستشارة يف األشهر

  الثالثة األوىل 
١٩٫٣١ ١٨٫٥ ١٨٫١ ١٦٫٢ ١٦٫٢ 

عت وزارة العمل االجتماعي برامج لفائدة األسـر        وبالتعاون مع وزارة الصحة، وض      -١٠٣
وجيرى اآلن القيـام بأنـشطة      . وأُعيد إطالق برنامج تنظيم األسرة لصاحل األسر      . واملراهقني

  . السكانتوعية تستهدف 
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   من قائمة القضايا ٢٨الرد على الفقرة     
 علـى الرعايـة     فيما خيص التدابري اليت اختذهتا الدولة لضمان املساواة يف احلـصول            -١٠٤

  :  نذكر ما يلي،الصحية واخلدمات املتصلة هبا واملعلومات
يضمن قانون الصحة املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات الصحية            •

  واملعلومات، مبا يف ذلك صحة األسرة وتنظيم األسرة؛ 
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢الصادر يف    AN/٢٠٠٥-٠٤٩اعتماد القانون رقم   •

شأن الصحة اإلجنابية، الذي يعّرف العناصر وحيدد حقوق املـواطنني يف            ب ٢٠٠٥
  التمتع بصحة جنسية وإجنابية أفضل على قدم املساواة؛ 

 ُتقدم اخلدمات الصحية يف مجيع الوحدات الصحية العامة يف البلد بشكل عـادل              •
  وعلى قدم املساواة دون أي متييز؛ 

 من أجل تغيري سلوك األشـخاص،       جتري االتصاالت يف مجيع الوحدات الصحية      •
  سيما الرجال كي يؤيدوا اختاذ النساء للقرارات؛  وال

 تـشرين   ١٦ ونداء غاوا املؤرخ     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٤دعا نداء ياكو املؤرخ      •
 أثناء االحتفال باليوم األفريقي للحد من وفيـات األمهـات           ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  يق هذا الغرض؛ واملواليد اجملتمع إىل املشاركة يف حتق
ينظم اجمللس الوطين للسكان، مبناسبة اليوم العاملي للسكان، أنشطة الدعوة إلعادة            •

 من ١٠وتنص املادة  . النظر يف تنظيم األسرة وإذكاء الوعي بقضايا الصحة اإلجنابية        
 كـانون   ٢٢الـصادر يف     بشأن الصحة اإلجنابية     AN/٢٠٠٥-٠٤٩القانون رقم   

 ،جيوز لألزواج واألفراد، مبن فيهم املراهقون     : "ا يلي  على م  ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
اختاذ قرار حبرية ومسؤولية بشأن املسائل الصحية واإلجنابية وفقا للقوانني املعمول           

  ". هبا والنظام العام واآلداب العامة

   من قائمة القضايا ٢٩الرد على الفقرة     
د من ارتفاع معدل وفيات األمهات      فيما يرتبط بالتدابري احملددة اهلدف املتخذة للح        -١٠٥

  : نذكر ما يلي
اجملموعة الدنيا ألنشطة الوحدات الصحية، أي االستشارة       من خالل   رعاية النساء    •

  العالجية والوقائية والتأهيلية واالستشارة الرامية إىل حتسني الصحة؛ 
 نظام لتقاسم التكاليف، ودعم تكاليف الوالدة والرعاية العاجلة للوالـدات         وضع   •

  واملواليد من أجل زيادة تردد النساء على مرافق اخلدمات الصحية؛ 
  يف املائة؛  ٨٠سعار وسائل منع احلمل بنسبة الدولة والشركاء ألدعم  •
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  تنفيذ مشروع خاص بالقابالت من أجل تعزيز األنشطة وزيادة توظيف القابالت؛  •
إنشاء هيئة للقـابالت احلاصـالت علـى تـرخيص للرفـع مـن مـستوى                 •

  املساعدات؛  بالتالقا
  جتهيز املرافق الصحية باملعدات التقنية لرعاية املرأة؛  •
  الصحة اإلجنابية؛ أمني منتجات وضع خطة استراتيجية لت •
  توفري خدمات الصحة اإلجنابية يف مجيع الوحدات الصحية يف البلد؛  •
  . ابيةتوفري التدريب املستمر وإعادة التدريب للعاملني الصحيني يف جمال الصحة اإلجن •

   من قائمة القضايا ٣٠الرد على الفقرة     
اإليـدز  /منذ تنفيذ اإلطار االستراتيجي الثاين ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية        -١٠٦

من التدابري للحد مـن      العديد   ، اُتخذ )٢٠١٠-٢٠٠٦(تصال اجلنسي   واألمراض املنقولة باال  
مارس حتت شـعار    /بالثامن من آذار   ٢٠٠٨يف عام   وبناء عليه، احُتفل    . تعرض املرأة لإليدز  

وُنظمت " تأنيث الوباء واستراتيجيات التصدي له: اإليدز/املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية   "
  . محالت عديدة إلذكاء الوعي

فريوس /إعداد الربنامج الوطين الثاين للوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل            •
أدى ذلك إىل حتّسن مـستوى اخلـدمات        : ٢٠١٠-٢٠٠٦نقص املناعة البشرية    

املقدمة يف إطار الربنامج الوطين الثاين للوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل            
 من الـدوائر    يف املائة  ١٠٠كما ُيالحظ أن    . واتساع املنطقة اجلغرافية اليت يغطيها    

اية من انتقال    من الوحدات الصحية الفرعية تنفذ أنشطة الوق       يف املائة  ٨٠الصحية و 
وهكذا، يتزايد عدد األسر اليت حتصل على خـدمات      . الفريوس من األم إىل الطفل    

اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة       /الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل       
واهلدف هو مكافحة انتقال فريوس نقص املناعة البـشرية مـن األم إىل             . البشرية

رجال الذين يوافقون علـى إجـراء اختبـار    الطفل؛ ويالحظ وجود وعي لدى ال    
  اإلصابة رغم أن عددهم يظل منخفضا؛ 

 ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢الصادر يف  AN/٢٠٠٥-٠٤٩القانون رقم   •
حيظر هذا القانون أي متييز على أساس اإلصابة بفـريوس          : بشأن الصحة اإلجنابية  
شخص املصاب مبوظفي   اإليدز، ويكفل السرية يف عالقات ال     /نقص املناعة البشرية  

وهلذا الشخص احلق يف احلصول علـى مـساعدة         . الشؤون االجتماعية والصحية  
  . خاصة فيما يتعلق بالدعم النفسي، واملشورة، واخلدمات الطبية املالئمة

ينبغي اإلشـارة إىل وجـود خطـة     للذكور واإلناث،   ويف جمال استخدام الواقيات       -١٠٧
  . لصحة اإلجنابية وعدة مصادر لتوفري الواقيات الذكريةالوازم استراتيجية لتأمني توافر 
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ما يتعلق بتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية، فإن املنجـزات تتمثـل يف تـوفري              فيأما    -١٠٨
خدمات الصحة اإلجنابية يف مجيع املرافق الصحية يف البلد، وتقدمي التدريب املستمر للعاملني             

  . الصحة اإلجنابيةلوازم ابية، ووضع خطة لتأمني توافر الصحيني يف جمال الصحة اجلنسية واإلجن
وتسمح مراعاة نوع اجلنس يف التدخالت املستهدفة ألفراد الفئات املعرضة لإلصابة             -١٠٩

وخري مثال على ذلك هو وضع دليل للعمل لفائـدة          . والفئات اخلاصة بتوفري رعاية مثلى هلم     
  . املشتغالت باجلنس

  قائمة القضايا  من ٣١الرد على الفقرة     

  اإلطار التشريعي     

  حصول املرأة على األرض     
توخيا إلجياد حلول حتترم املساواة يف فرص احلصول على األرض وضمان أمن كاف              -١١٠

 ٢٠٠٧جلميع اجلهات الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، اعتمدت بوركينا فاسو يف عام             
  . زة األراضي يف املناطق الريفية وقانونا متعلقا هباوثيقة السياسة العامة الوطنية لتأمني حيا

ويهدف هذا القانون أساسا إىل حتقيق املساواة يف حصول مجيع اجلهات الفاعلـة يف          -١١١
  . الريف، رجاال ونساء، على األراضي يف املناطق الريفية

وضـع   من هذا القانون على أن الدولة والسلطات احمللية ميكنـها            ٧٥وتنص املادة     -١١٢
بصفة فردية أو مجاعية أراضي املناطق الريفية املهيأة لفائـدة جمموعـات             برامج خاصة متنح  

  . املنتجني الريفيني احملرومني، مبن فيهم النساء والشباب
  : ولتنفيذ السياسة والقانون، اُتخذت اإلجراءات التالية  -١١٣

   األكثر انتشارا؛ ترمجة وثيقة السياسة الوطنية ونشرها باللغات الوطنية الثالث •
                  تنظيم محالت إعالمية وإذكـاء الـوعي لفائـدة مجيـع اجلهـات الفاعلـة يف                •

  املناطق الريفية؛ 
تنفيذ تدابري حمددة تتعلق حبصول املرأة على األرض، واألراضي املنخفضة، واملناطق            •

  ). مهيأة لفائدة النساء من األراضي يف املائة ٣٠(ها الدولة هتيئاليت 

  حصول املرأة على السكن     
فيما خيص احلصول على السكن، هناك نصوص تشريعية وتنظيمية تكرس املـساواة              -١١٤

، )ُيحـدد التـاريخ الحقـا     (ويتعلق األمر مبراسيم لتنفيذ قانون التعمري والبناء        . بني اجلنسني 
 وثيقة  بشأن اعتماد ) ُيحدد التاريخ الحقا   (PRES/PM/MHU/-٤٥١-٢٠٠٨ واملرسوم رقم 



CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1 

27 GE.10-43220 

املشاريع بشأن   AN/٢٠٠٨-٠٥٧السياسة الوطنية لإلسكان والتنمية احلضرية، والقانون رقم      
  ).ُيحدد التاريخ الحقا(يف بوركينا فاسو العقارية 

   من قائمة القضايا ٣٢الرد على الفقرة     
ة والتنمية الزراعية إىل تعزيز قـدر     للشؤون اجلنسانية   أدى تنفيذ اخلطة االستراتيجية       -١١٥

اإلطار املؤسسي للتنمية الريفية على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات والـربامج             
  . بغية ضمان تكافؤ فرص احلصول على املوارد اإلنتاجية واملنافع

وهكذا أُنشئ  . وقد ساهم املشروع الوطين للكريتة على تنظيم املنتجني يف جتمعات           -١١٦
وتستفيد هذه التجمعات من دورات تدريبية لتعزيـز  . ئي جتمع نسا)٢ ٠٠٠(ألفي أكثر من   

ومن أجل دعم املرأة يف األنشطة اإلنتاجية،       . قدرات النساء التشغيلية على إنتاج زبدة الكريتة      
 )٢٠(عـشرين  إضافة إىل بناء ). ١انظر اجلدول (التجمعات بالتكنولوجيات املالئمة   ُزودت

إتاحتها للتجمعات بغية توفري أماكن مناسبة هلـا        ز و  هذه املراك  مركزا للنهوض باملرأة وجتهيز   
وينشط املشروع الوطين للكريتة أيضا     . لعقد االجتماعات والتدريب وتبادل األفكار واإلنتاج     

 ٢٠ ٠٠٠ مركزا أتاح ألكثـر مـن   )٥٧( سبعة ومخسني يف جمال حمو األمية من خالل بناء     
حمـو األميـة ومـن التـدريب        امرأة فرصة االستفادة من املستوى األول مـن برنـامج           

  . األساسي التكميلي
واستفادت التجمعات من قروض ُتسدد بشروط ميّسرة بغيـة تطـوير أنـشطتها               -١١٧

  .  جتمعا٢٣فرنك أفريقي إىل  ٢١ ٦٦٥ ٠٠٠وإىل غاية اآلن، قُدم ما قدره . اإلنتاجية
              احـد أربعمئـة وو  ، أُقـيم    ٢٠٠٩وأثناء املرحلة األوىل الـيت انتـهت يف عـام             -١١٨

تـديرها  )  منطقـة  ١٣من أصل   (يف مثاين مناطق من بوركينا فاسو       فضاء  ) ٤٤١(وأربعون  
املتعددة الوظائف، تستفيد النـساء مـن       برامج الفضاءات   ويف إطار   . أساسا جتمعات نسائية  

. القروض الصغرية هبدف القيام باألنشطة املـدرة للـدخل        من  دورات حمو األمية الوظيفية و    
 اجلارية اآلن إىل تكثيف إقامـة       ٢٠١٥-٢٠١٠ف بوركينا فاسو خالل املرحلة الثانية       وهتد

  . ٢٠١٥على األقل يف عام فضاء  ١ ٧٠٠املتعددة الوظائف للوصول إىل الفضاءات 

   من قائمة القضايا ٣٣الرد على الفقرة     
  : أن ما يليتشمل التدابري املتخذة ملواجهة التحديات الكربى املطروحة يف هذا الش  -١١٩

انظر أنشطة حمو األمية اليت تقوم هبا وزارة التعلـيم األساسـي            : بالنسبة حملو األمية   •
  ؛ )٣٢ و١٧الرد على السؤالني (وحمو األمية وشركاؤها 

اعتربت بوركينا فاسو حتسني النقل يف املناطق الريفية        : بالنسبة لعزلة املناطق الريفية    •
ولـذلك  . عية واالقتصادية ومكافحـة الفقـر     أداة مفضلة لتحقيق التنمية االجتما    
االستراتيجية الوطنية لتطـوير     ،٢٠٠٣أكتوبر  /اعتمدت احلكومة يف تشرين األول    
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انظـر  (النقل يف املناطق الريفية يف بوركينا فاسو، واليت ُتنفذ يف مجيـع املنـاطق               
  ؛ )املرفق اجلدول

بالغ الصغر بأنـشطة    تقوم مؤسسات التمويل ال   : فيما يتعلق بعدم توافر املعلومات     •
  إذكاء الوعي واإلعالم والتدريب؛ 

إن اهلدف من تقدمي التكنولوجيات املختلفة هو       : فيما يتعلق باحلد من عبء العمل      •
 ٥انظـر الـردود علـى األسـئلة         . (ختفيف عبء العمل الذي يقع على النساء      

  ؛ )٣٢و ١٧و
وكسب التأييد الـيت    والتوعية  إن مجيع أنشطة الدعوة     : بالنسبة للعادات والتقاليد   •

  . التحديات  تساهم يف رفع هذه١١ و٨ و٧ورد ذكرها يف الردود على األسئلة 

   من قائمة القضايا ٣٤الرد على الفقرة     
وقُـدم  . ُنظمت أنشطة الدعوة إىل إعادة النظر يف قانون األحوال الشخصية واألسرة   -١٢٠

  . ُيتخذ أي إجراء ملموسوحلد اآلن مل . كثري من االقتراحات لتوحيد سن الزواج

   من قائمة القضايا ٣٥الرد على الفقرة     
إن أكثر أساليب تسوية الرتاعات األسرية شيوعا هي الوساطة، وتقدمي املـشورة يف               -١٢١

ويف إطار إجراءات تسوية التجاوزات املرتلية، تفضل النساء        . جمال الزواج، والتوجيه القانوين   
أخ الزوج، أخت الزوج،    : أهل الزوج (وال املساعدة من العائلة     وساطة أفراد العائلة ويطلنب أ    

). اجلار، صديق الزوج، شاهد من شهود الزواج، إىل آخره(أو من احمليط القريب ) اخلال/العم
مثـل اهلياكـل املركزيـة أو       (وبعد ذلك تتوجه أغلب النساء إىل اخلدمات غري القـضائية           

أة ووزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين إلجيـاد        الالمركزية التابعة لوزارة النهوض باملر    
وتلجأ النساء يف آخر املطاف إىل السلطات القضائية املتمثلـة أساسـا يف             . حلول ملشاكلهن 

الدرك، والشرطة، ورؤساء املقاطعات، والقضاة، واحملـامون، إىل        (ضباط الشرطة القضائية    
ء الذي يشكل إىل حد ما الوسيلة القانونيـة         وال تلجأ النساء إال نادرا جدا إىل القضا       ). آخره

  . حلل الرتاعات ومنها حاالت العنف املرتيل
يعـّد  وتقف بعض احلقائق االجتماعية وراء كون اللجوء إىل وساطة اجملتمع احمللي              -١٢٢

. الوسيلة الرئيسية املفضلة لدى النساء السترداد حقوقهن القانونية يف حاالت العنف املـرتيل            
 أن النساء يفضلن التسوية الودية ويتجننب استعمال القوة مـن أجـل              هو ذلكوالسبب يف   

وإىل جانـب  . احلفاظ على حياهتن الزوجية وغالبا ما يتم ذلك على حساب تعرضهن للعنف    
رؤساء (العائلة، يشارك أشخاص آخرون مثل زعماء القبائل والزعماء الدينني وممثلي اإلدارة            

ويضطلع هؤالء األفراد   . ني األزواج الذين يواجهون صعوبات    يف جهود التوفيق ب   ) املقاطعات
  . ولديهم قدرات كبرية يف جمال تسوية الرتاعات. بدور أساسي يف اجملتمع واجملتمع احمللي
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ومع ذلك، فإن خمتلف اجلهات املتدخلة أو اهليئات القضائية أو غري القـضائية تتعـاون                 -١٢٣
إذ تبدأ باالستماع إىل أطراف الـرتاع  . لرتاعات الزوجيةلتسوية قضية ما وتعمل عرب مراحل حلل ا     

وتوجههم إىل اجلهات املختصة مث حتيل احلاالت إىل القضاء وينتهي األمر بإصـدار األحكـام،               
غري أن مجيع الوسائل تركـز  . ودورها) مدنية أو جنائية(وتعتمد طرق التسوية على نوع احلاالت   

رأة اليت تشكل الدعامة األساسية لألسرة، ولـذلك فـإن          على التسوية الودية، واحترام حقوق امل     
معظم النساء اللوايت خيترن اللجوء إىل العدالة حلل نزاعاهتن الزوجية حيصلن على حكم لـصاحلهن               

  . بأزواجهنويسترددن حقوقهن، بغض النظر عن نوع العالقة الزوجية اليت تربطهن 

   من قائمة القضايا٣٦الرد على الفقرة     
واملـرياث  يف مسائل الزواج    التدابري املتخذة لتوعية قادة الرأي حبقوق املرأة        ما يلي   في  -١٢٤

  :والطالق وحقوق الزوجني أثناء الزواج
   باللغات الوطنية؛ونشرهاترمجة نصوص محاية حقوق املرأة  •
قادة الرأي عرب املسرح التفاعلي واحلـوارات واالجتماعـات         توعية  تنظيم أنشطة    •

  ما إىل ذلك؛ألغراض الدعوة، و
  .إنشاء شبكات قادة اجملتمعات احمللية ملكافحة العنف ضد املرأة •
الزواج املدين والزواج الديين والزواج العريف واملعاشرة       : وأنواع الزواج املختلفة هي     -١٢٥

  .بدون زواج
وفيما يتعلق  . وتعدد الزوجات والشكالن املختلفان للزواج مها الزواج بامرأة واحدة          -١٢٦

الزواج، فإن الزواج بامرأة واحدة هو القاعدة، ولكن يظل تعدد الزوجات مباحا وفقا             بشكل  
  .لعاداتنا وتقاليدنا ووفقا للقانون أيضا

، فإن الزواج   ١٩٩٠األسرة يف عام    وشؤون  ومنذ اعتماد قانون األحوال الشخصية        -١٢٧
ـ             ق اللجـوء إىل    الذي يتم أمام مسؤول األحوال املدنية هو الزواج الصحيح الذي خيول ح

  .القضاء يف حالة عدم امتثال أحد الطرفني اللتزاماته
        


