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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

   واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقارير الدوريةلقضايااقائمة     

  كوت ديفوار    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير األويل اجلامع للتقريرين الدوريني الثـاين              -١

  .ورحب جبوهر التقرير وموضوعيته. (CEDAW/CIV/1-3)والثالث لكوت ديفوار 

  نظرة عامة    
ُيرجى بيان نطاق التشاور واملشاركة من جانب املنظمات غري احلكومية يف إعـداد               -٢

  . الووبيان ما إذا كان التقرير قد قُدم إىل الربملان أ) ٩لفقرة ا(هذا التقرير 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
كوت ديفوار ليست طرفاً يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء علـى              -٣

يرجى .  من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومل تقبل تعديل الفقرة          
بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف االنضمام إىل الصكني الدوليني املذكورين أعـاله               

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١وقبول تعديل الفقرة 
ويشري التقرير إىل اإلصالحات التشريعية اجلارية من أجل معاجلة مظاهر عدم املساواة              -٤

ع قانون بشأن الزواج والطـالق واإلرث والتـبين         بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك وضع مشرو       
ب وسن القصور؛ ومشروع قانون بشأن األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعـة             والنّس
     اإليدز؛ وتنقيح قانون االنتخاب والقانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة             /ةالبشري

 إىل إجراء دراسة للتشريعات الـيت       ٧٠٤قرة  ويشري التقرير أيضاً يف الف    ).  وما يليها  ٩٥الفقرة  (
متيز ضد املرأة أو الرجل، ويشري إىل أن من املقرر تقدمي تشريع جديد إىل الربملـان مبجـرد أن                   
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يرجى تقدمي معلومات عن التقـدم احملـرز يف    . يسمح الوضع االجتماعي السياسي للبلد بذلك     
لك سيجعل التشريع برمته متوافقاً مـع       اعتماد القوانني املذكورة أعاله وتوضيح ما إذا كان ذ        

، يف   هبـا   تعتزم الدولة الطرف   الطريقة اليت ويرجى أيضاً بيان    ).  وما يليها  ٩٥الفقرة  (االتفاقية  
 منها إدراج اجلوانب اجلنسانية يف مـشاريع    بوسائلهناية األزمة احلالية، تطبيق أحكام االتفاقية،       

  .بناء السالم
 ١٥٧-٦١ إىل إنشاء آلية مبوجـب املرسـوم رقـم        ١٠٠ويشري التقرير يف الفقرة       -٥

 هبدف رصد تنفيذ الصكوك الدولية، ال سيما اتفاقية القضاء          ١٩٦١/مايو/ أيار ١٨الصادر يف   
يرجى تقدمي معلومات   . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت انضمت إليها كوت ديفوار          

صيات من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،      بشأن عمل هذه اآللية، وما إذا كانت تقدم نتائج وتو         
  .ومعلومات عن التقدم احملرز يف رصد تنفيذ الصكوك الدولية

  التعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري    
 إىل أنه رغم قابلية االتفاقية للتطبيق يف احملاكم، فإهنا نادراً           ٥٨يشري التقرير يف الفقرة       -٦

ويعزو التقرير ذلك إىل جتاهل االتفاقية علـى        . الناسعامة  ما يستشهد هبا القضاة واحملامون و     
يرجى .  لبعض التدابري يف هذا الصدد      وزارة املرأة والشؤون االجتماعية    اختاذنطاق واسع رغم    

بيان هذه التدابري وتقدمي معلومات عن خطط الدولة الطرف بشأن التوعية حبقـوق املـرأة               
  .مبوجب االتفاقية

  الوصول إىل العدالة    
 من التقرير إىل أن احملاكم واهليئات القضائية نادراً ما تتنـاول أو             ٢٧٢تشري الفقرة     -٧

تسجل العنف اجلنساين وغريه من أشكال التمييز ضد املرأة ما مل يقدم الـضحايا وأسـرهم                
اإلبالغ عن حاالت التمييز    قلة  باإلضافة إىل ذلك، يشري التقرير إىل       . شكاوى يف هذا الصدد   

إىل فشل النظام   أيضاً  وتشري املعلومات املقدمة للجنة     ). ٨٦الفقرة  (ها إىل احملاكم    وعدم إحالت 
    يرجـى بيـان    . القضائي، وإىل أن الدعاوى املتعلقة بالعنف اجلنسي ُترفع دون التحقيق فيها          

ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف وضع سياسة هتدف إىل تعزيز وصول املرأة إىل احملـاكم                 
القضائية، مبا يف ذلك يف حاالت التعرض للعنف اجلنساين وغريه من أشكال التمييز             واهليئات  
  .ضد املرأة

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
 إىل أن ميزانية وزارة األسـرة واملـرأة والـشؤون           ،١١٥ يف الفقرة    ،يشري التقرير   -٨

 مـا إذا كانـت الدولـة    يرجى توضيح.  يف املائة من امليزانية الوطنية     ١االجتماعية تقل عن    
  .الطرف تعتزم زيادة ميزانية الوزارة، ويف أية قطاعات
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
       عدم تنفيذ التعهـد الرمسـي الـصادر يف         ،١٥٩ و ١٥٥ يف الفقرتني    ،يبني التقرير   -٩

 يف املائة هلا ووضع خطة العمل       ٣٠ بوضع سياسة وطنية للمرأة وختصيص حصة        ٢٠٠٧عام  
 إىل أن جملس الوزراء اعتمد      ،١٦٥ يف الفقرة    ،كما يشري ). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(نية للمرأة   الوط

الصادر عن جملس األمن بشأن املرأة ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ميزانية خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 
اخلطة بعد ومل ُتنشأ بعد أيـة آليـات للمتابعـة           مل يعتمد   الربملان  غري أن   والسالم واألمن،   

ى بيان اإلطار الزمين لتنفيذ التدابري املذكورة أعاله، مبا يف ذلك تطبيق احلـصة              يرج. والتقييم
كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء آلية لرصـد             . املخصصة للمرأة 

تنفيذ االستراتيجيات املذكورة أعاله ولتنسيق األنشطة ذات الصلة هبا، ال سيما مع املنظمات             
رجى أيضاً تقدمي معلومات عن اآلليات القائمة أو املقرر إنشاؤها للتنـسيق            وي. غري احلكومية 

  . الوطنية والدولية الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأةاألنشطةبني 
 ولوضـع ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني وضع املرأة الفقـرية              -١٠

 وغايات ميكن قياسها والتزامات بتحقيـق       استراتيجية ملكافحة الفقر تتضمن أهدافاً واضحة     
  . أو التعجيل بوضع تلك االستراتيجيةنتائج

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
 إىل أن بعض املمارسات العرفية والتقليدية       ،٢٣٧ و ٢٣٤ يف الفقرتني    ،يشري التقرير   -١١

ناطق الريفيـة يـواجهن   والدينية تضع النساء يف مكانة دون مكانة الرجال، وأن النساء يف امل     
ويشري التقريـر، بوجـه خـاص، إىل        . صعوبات يف التغلب على القوالب النمطية التقليدية      

ممارسات تتعلق بالترمل، وعدم إحلاق الفتيات باملدارس، والـزواج القـسري، واملـشاركة             
ب القيادية  احملدودة يف االجتماعات العامة بشأن تنمية اجملتمع، وعدم أهلية املرأة لتويل املناص           

  هو احلـال  وتتجلى القوالب النمطية يف وسائط اإلعالم، وكذلك يف القانون، كما         . التقليدية
يف قانون الزواج الذي يقصر السلطة األبوية على األب ومينحه مجيع سلطات اختـاذ القـرار      

 عامـة   ويشري التقرير أيضاً إىل اختاذ تدابري للقضاء على القوالب النمطية بني          ). ٢٥٣الفقرة  (
يرجى بيان نطاق وتأثري التمويل املخصص هلـذه التـدابري،          ).  وما يليها  ٢٥٦الفقرة   (الناس

وتقدمي معلومات عن الوسطاء الذين ُيتوقع أن ينفذوا هذه التدابري، مثـل منظمـات املـرأة                
كما ُيرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع          . واملنظمات غري احلكومية األخرى   

  .ملة للقضاء على القوالب النمطيةخطة شا

  العنف ضد املرأة    
 بالعفو عن معظـم  ٢٠٠٧تشري املعلومات املقدمة للجنة إىل املرسوم الصادر يف عام     -١٢

يرجى . اجلرائم اليت ارتكبت أثناء الرتاع، مبا يف ذلك أعمال العنف اجلنسي املنهجية ضد املرأة          
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عدة ضحايا العنف اجلنسي الذي ارتكب أثناء الرتاع        تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملسا     
  .وملكافحة اإلفالت من العقاب أثناء األزمة احلالية

 ٧٥٧-٩٨ إىل أنه رغم وجود القانون رقم        ،٢٦٥ و ٧٠ يف الفقرتني    ،ويشري التقرير   -١٣
، ويةثاألن والذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية       ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٣الصادر يف   

وحثت جلنة حقوق الطفـل، يف مالحظاهتـا       .  تزال هذه املمارسة شائعة يف كوت ديفوار       ال
، الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إىل إهناء         ٢٠٠١يوليه  / متوز ٩اخلتامية املؤرخة   

، بطرق منها تنفيذ برامج لتوعية السكان بتأثرياهتـا         األنثويةممارسة تشويه األعضاء التناسلية     
 هـذه   تغـيري وبفعالية   ١٩٩٨يرجى بيان ما إذا كانت مثة خطة لتنفيذ قانون عام           . الضارة

  .املمارسات التقليدية الضارة
 إىل عدم اعتماد االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف        ١٦٦ويشري التقرير يف الفقرة       -١٤

وكـان الفريـق العامـل املعـين        . ٢٠٠٨ديسمرب  /اجلنساين اليت وضعت يف كانون األول     
 بـأن   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٤الستعراض الدوري الشامل قد أوصى يف تقريره املؤرخ         با

تضع كوت ديفوار خطة عمل وطنية هتدف إىل التصدي النتشار العنف اجلنسي وبأن متـنح               
يرجى تقدمي معلومات   . صالحيات حتقيق للجنة الوطنية ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال        

كما ُيرجى تقدمي معلومات عن اإلطار الزمين لوضـع        . بشأن اجلهود املبذولة يف ذلك السبيل     
  ). من التقرير٢٩٢الفقرة (ام شامل لرعاية ضحايا العنف اجلنساين نظ
 الذي جيـّرم أشـكاالً      ٧٥٧-٩٨ من التقرير إىل أن القانون رقم        ٦٣وتشري الفقرة     -١٥

معينة من العنف ضد النساء ال يتصدى للعنف املرتيل الذي هو الشكل األكثر شيوعاً للعنف               
 إىل  ،٧٢٥ يف الفقرة    ،ويشري التقرير أيضاً  . لفتياتضد النساء والذي يتضمن العقاب البدين ل      

ُيرجى بيان ما إذا كان اإلصالح التـشريعي        . أن القانون ال جيّرم االغتصاب يف إطار الزواج       
املقبل، الذي يهدف إىل مواءمة القانون مع أحكام االتفاقيـة، سـيجّرم العنـف املـرتيل                

  . واالغتصاب يف إطار الزواج
ىل أن النساء والفتيات الاليت يتعرضن للعنف املـرتيل يعـانني مـن             ويشري التقرير إ    -١٦

عالوة على ذلك، تشري املعلومات املقدمة للجنـة إىل أن          ).  وما يليها  ٢٧٣الفقرة  (الوصمة  
الضحايا يواجهن صعوبات يف احلصول على اخلدمات الطبية، ويفتقرن إىل الدعم النفـسي             

ن التدابري املتخذة ملكافحة الوصمة الـيت تلحـق         ُيرجى تقدمي معلومات ع   . والطيب املناسب 
  . بضحايا العنف اجلنسي والعنف املرتيل، ولتقدمي الدعم الطيب والنفسي هلن

   يف الدعارةاالجتار باملرأة واستغالهلا    
 إىل عدم وجود تشريع وطين حمدد حيظـر االجتـار           ،٢٦٤ يف الفقرة    ،يشري التقرير   -١٧

كما تشري املعلومات املقدمة للجنـة إىل حـدوث اجتـار           . هبالنساء والفتيات ويعاقب علي   
. ن ملعاملة ال إنسانية ومهينة    يعملن يف اخلدمة املرتلية ويتعرض    باألطفال، ال سيما البنات الاليت      
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يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف وضع قانون جديد أو تعـديل تـشريعاهتا                 
  .ء والفتيات واستغالهلنالقائمة من أجل التصدي لالجتار بالنسا

  املشاركة السياسية واختاذ القرارات    
يرجى بيان التدابري الـيت     . يشري التقرير إىل نقص متثيل املرأة يف املؤسسات احلكومية          -١٨

ومع . اختذهتا الدولة الطرف لتشجيع األحزاب السياسية على زيادة النسبة املئوية للمرشحات          
قدرات اليت تضطلع هبا جلنة التنسيق الوطنية للمرأة من أجـل           مالحظة أنشطة التوعية وبناء ال    

تشجيع مشاركة املرأة يف االنتخابات، يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري اإلضـافية الـيت           
 الدولة الطرف لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية بصورة كبرية، ال سـيما يف               اتتخذه

  .السياق السياسي احلايل

  التعليم    
ونظراً إىل أن األمية سبب من      . يشري التقرير إىل ارتفاع النسبة املئوية للنساء األميات         -١٩

أسباب التفاوت االجتماعي، يرجى تقدمي معلومات عن أية تدابري ُيعتزم اختاذها ملعاجلة هـذا              
  .الوضع العاجل، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة

دراسية حلذف القوالب النمطية منـها،      نه جيري تنقيح الكتب ال    أويشري التقرير إىل      -٢٠
وُيقدم التدريب للمدرسني على تطبيق املنظور اجلنساين، وُتتخذ تدابري لتحقيق املساواة بـني             

يرجى توضيح مـا إذا   ).  وما يليها  ٤٣٥ والفقرة   ٢٤٧-٢٤٠الفقرات  (اجلنسني يف املدارس    
ى حتقيق املساواة الفعلية بني     كانت هذه التدابري قد ُنفذت، مع تقدمي معلومات عن تأثريها عل          

  .البنات واألوالد يف جمال التعليم
 إىل أن املواقف املتحيزة ضد املرأة هلا تـأثري علـى            ،٤٣١ يف الفقرة    ،ويشري التقرير   -٢١

  . ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة هذه املواقف. التحاق الفتيات باملدارس
 إىل أن عدداً كبرياً من األطفـال يلتحقـون          ،٤٤٢يف الفقرة    ،ويشري التقرير أيضاً    -٢٢

يرجى تقدمي معلومـات  . هؤالء األطفالبني مبدارس تعليم القرآن، وأن نسبة الفتيات مرتفعة       
مفصلة عن التدابري املتخذة لتحقيق االتساق التعليمي بني املدارس يف مجيع أحناء البلد، وبـني               

  . صول منفصلة باملدارسالفتيات والفتيان يف حالة وجود ف

  العمل    
 يف املائة من مجيع العاملني      ١١,٥ إىل أن النساء ميثلن      ،٣٢١ يف الفقرة    ،يشري التقرير   -٢٣

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة يف جمال التعليم املدرسي واملهين       . يف القطاع اخلاص  
  .ذلك القطاعلضمان زيادة نسبة املرأة العاملة يف 
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  حةالص    
 يف املائة وإىل ارتفاع عـدد       ٤,٧يشري التقرير إىل أن نسبة انتشار مرض اإليدز تبلغ            -٢٤

    يف  ،ويـشري التقريـر أيـضاً     ). ٥٤٣الفقرة  (النساء املصابات باملرض بصورة غري متناسبة       
 يف املائة من النساء احلوامل حيصلن على اخلدمات الصحية          ١٠ إىل أن أقل من      ،٥٤٦الفقرة  
يرجـى تقـدمي    .  من األم إىل الطفل    ةدف إىل اتقاء انتقال فريوس نقص املناعة البشري       اليت هت 

معلومات عن اجلهود املبذولة لزيادة احلصول على هذه اخلدمات، وعن برامج الوقايـة مـن         
اإليدز، وعن خدمات عالج النساء املصابات بفـريوس نقـص          /ةفريوس نقص املناعة البشري   

  . سيما احلواملاإليدز، ال/ةاملناعة البشري
ويشري التقرير أيضاً إىل ارتفاع شديد يف معدل وفيات األمومة يف الدولة الطـرف                -٢٥

ينوه بربنامج وطـين للـصحة      و، مبا يف ذلك الوفيات النامجة عن اإلجهاض،         )٥٢٢الفقرة  (
). ٥١٨الفقـرة   (اإلجنابية وتنظيم األسرة يهدف إىل احلد من ارتفاع معدل وفيات األمومة            

 أن اإلجهاض حمظور قانوناً، إالّ إذا رأى الطبيب أن حياة ،٥٣٥ يف الفقرة ، يذكر التقريركما
يرجى بيان تأثري الربنامج الوطين على احلد من معدل وفيات األمومـة            . األم معّرضة للخطر  

 معدل وفيات األمومـة، ال سـيما        وتوضيح خطط الدولة الطرف الرامية إىل احلد بشدة من        
  .يف حاالت أخرى غري حالة تعّرض حياة األم للخطرقانوناً ض إلجهاا إجازةب

   /كـانون الثـاين    ٤وأوصى الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف           -٢٦
 بأن تويل كوت ديفوار أولوية لوضع برامج للصحة اجلنسية واإلجنابية للنـساء             ٢٠١٠يناير  

ري قد اختذت، وما إذا كانت الدولة الطـرف         يرجى بيان ما إذا كانت هذه التداب      . والفتيات
  . تعتزم اختاذ تدابري لتعزيز اهلياكل األساسية الصحية

  النساء الريفيات    
يالحظ التقرير اخنفاض مستوى التعليم بني الفتيات الريفيات باملقارنة مع الفتيـان،              -٢٧
ـ ( النساء حبقوقهن، وضعف سبل حصوهلن على اخلدمات الـصحية    قلة وعي و   ٦١٧رة الفق

عتماد برنـامج  يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تعتزم ا           ). وما يليها 
  . اليت مل تلّب بعدملرأة الريفيةااحتياجات كامل ومنسق لتلبية 

  املشردات داخلياً والالجئات     
 داخل  تشري املعلومات املقدمة للجنة إىل ارتفاع عدد املشردين داخلياً وعدد الالجئني            -٢٨

. البلد وخارجه، وإىل ارتكاب عدد من التجاوزات وأعمال العنف ضد املشردات والالجئات           
  . يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة حلماية املشردين والالجئني، ال سيما النساء
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  الزواج واألسرة    
أن القوانني اليت   يشري التقرير إىل أن الكثري من الفتيات ُيرغمن على الزواج املبكر، و             -٢٩

يرجى بيان السن الدنيا    ). ٥٤١ و ٢٣٥الفقرتان  (حتظر الزواج املبكر والقسري نادراً ما تنفذ        
  .للزواج وتقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة حلل هذه املشكلة

 يف املائة من النساء متزوجات من رجـال         ٣٥ أن   ،٢٣٥ يف الفقرة    ،ويذكر التقرير   -٣٠
رجى تقدمي تفاصيل عن األحكام املناهضة لتعدد الزوجات ومـدى          ي. هلن زوجات أُخريات  

  .إنفاذها يف الواقع العملي
 من التقرير إىل عدم وجود قانون حيظـر األعـراف املرتبطـة             ٢٥٣وتشري الفقرة     -٣١

بالترمل، مثل زواج األرملة من شقيق زوجها املتوىف، وزواج الرجل مـن شـقيقة زوجتـه          
 إىل استمرار عملية دفع املهور رغـم اعتبارهـا          ،٦٧ يف الفقرة    ،ركما يشري التقري  . املتوفاة
يرجى بيان ما إذا كان اإلصالح التشريعي اجلاري حيظر املمارسات التمييزية املتعلقة            . جرمية

  . بالترمل، وما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات حنو إنفاذ حظر دفع املهور

        


