
 

(A)   GE.10-46383    241110    251110 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

ـ  ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة               ن  م
  االتفاقية

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  بوركينا فاسو    
           (CEDAW/C/BFA/6)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لبوركينـا فاسـو             -١

ــستيها  ــودتني يف ٩٤٦ و٩٤٥يف جل ــشرين األول٥ املعق ــوبر / ت ــر  (٢٠١٠أكت انظ
CEDAW/C/SR.945 وترد قائمة املسائل واألسئلة اليت طرحتها اللجنـة يف الوثيقـة           ). 946 و

CEDAW/C/BFA/Q/6 وردود بوركينا فاسو عليها يف الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إلعداد تقريرها الدوري السادس، ولكنها             -٢

كما ُتعرب اللجنة عـن     . ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠١ من عام    تأسف لكونه ال يغطي إال الفترة     
تقديرها للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطية على قائمة املسائل واألسئلة الـيت أثارهـا                
الفريق العامل السابق للدورة، وعرضها الشفوي واإليضاحات األخرى لألسئلة اليت وجَّهتها           

ياً حلالة املرأة يف الدولة الطرف وتنفيـذ احلقـوق   اللجنة شفاهةً، واليت وفَّرت معاً فهماً إضاف      
  .الواردة يف االتفاقية
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وتشيد اللجنة بالدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى تقوده وزيرة النـهوض              -٣
باملرأة اليت قدمت ردوداً إضافية خطية وشفوية على األسئلة اليت أثارها األعضاء ومكَّنت من              

  . بني الوفد وأعضاء اللجنةإجراء حوار صريح وبنَّاء

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
، وباعتماد  ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز " السياسة الوطنية اجلنسانية  "ترحب اللجنة باعتماد      -٤

عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بتشويه      " املعنونة   ٢٠١٣-٢٠٠٩خطة العمل الوطنية للفترة     
  ".األعضاء التناسلية لإلناث

 بارتياح أن الدولة الطرف قامت، يف الفترة اليت تلت النظر يف التقرير    وتالحظ اللجنة   -٥
  :السابق، إما بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها

  ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية، يف   )أ(  
هلـا االختيـاري، يف     اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكو        )ب(  

  ؛٢٠٠٩يوليه /متوز
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ج(  

  ؛٢٠٠٧يوليه / متوز٦الرتاعات املسلحة، يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )د(  

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار٣١إلباحية، يف األطفال واستغالل األطفال يف املواد ا
 للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص       ٢٠٠٣بروتوكول عام     )ه(  

  .٢٠٠٦حبقوق املرأة يف أفريقيا، يف عام 
  :كما ترحب اللجنة بسّن قوانني جديدة للنهوض بوضع املرأة ومكافحة التمييز، ومنها  -٦

ر وما يرتبط بـه مـن ممارسـات، يف                   اعتماد قانون ملكافحة االجتار بالبش      )أ(  
الذي ُيجرِّم كافة أشكال االجتار بالبشر ويوّسع       ،  )09296AN/2008القانون رقم    (٢٠٠٨عام  

نطاق التعريف ليشمل االجتار بالفتيات الصغار والنساء، ويركز على احلاجة إىل محاية ضحايا             
  االجتار ويفرض عقوبات على املدانني؛

،        )AN/2005-049القـانون رقـم      (٢٠٠٥حة اإلجنابية لعـام     قانون الص   )ب(  
 اللتان تعاقبان على عدم إبالغ القرين باإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ١٨ و١٧املادتان 

  ونقله إىل القرناء طواعيةً؛
 املتعلق بقانون العمل الذي حيمي املـستخَدمات        AN/2008-28القانون رقم     )ج(  

 اليت  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٤ املؤرخ   AN/2004-033 من القانون رقم     ٣٠٣دة  احلوامل واملا 
  .ترسي مبدأ املساواة يف األجر مقابل األعمال املتساوية يف القيمة للنساء والرجال
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات  -جيم   
يع مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مج     بتنفيذ  الدولة الطرف   بالتزام  ُتذكِّر اللجنة     -٧

أشكال التمييز ضد املرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الـشواغل والتوصـيات             
احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية يف اهتمامها من        

اللجنة الدولة الطـرف    حتث  وبناًء على ذلك،    . اآلن وحىت تقدمي تقريرها الدوري املقبل     
يف تقريرهـا   وعلى تقدمي معلومات     هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية،       التركيز على على  

وتطلـب إىل الدولـة     . ختذها والنتائج اليت حققهـا    اعن اإلجراءات اليت     الدوري املقبل 
 اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية، وإىل الربملان وهيئات         املالحظاتالطرف أن تقدم هذه     

  .كامالًتنفيذاً  القضاء، من أجل كفالة تنفيذها

  الربملان    
عـن التنفيـذ    األساسية  تؤكد اللجنة جمدداً أن احلكومة تتحمل املسؤولية        فيما    -٨

، تشدد علـى     وأهنا ُمحاسبة على ذلك    الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية     
ـ احلكومة، وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع برمل      لسلطات  أن االتفاقية ُملزِمة جلميع       ااهن

 تنفيـذ هـذه     خبـصوص وفقاً إلجراءاته،    و على اختاذ اخلطوات الالزمة، عند االقتضاء     
  .املقبل مبوجب االتفاقيةتقرير احلكومة املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي 

  املركز القانوين لالتفاقية، ومبدأ املساواة، وتعريف التمييز والقوانني التمييزية    
الوطين ال حيظر التمييز املباشر وغري املباشر ضـد املـرأة           تأسف اللجنة ألن التشريع       -٩

وفيما تالحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطـرف         .  من االتفاقية  ٢ و ١متشياً مع املادتني    
وجهودها يف جمال التصدي للتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة، فإهنا ال تزال قلقة إزاء              

ة واملفاهيم النمطية عن دور املرأة وما يشكله ذلك من عقبـات            املمارسات العرفية والتقليدي  
  .هامة أمام التنفيذ

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدرج يف دستورها أو يف تشريعاهتا األخـرى                -١٠
املناسبة أحكاما حتظر التمييز ضد املرأة وتشمل التمييز املباشر وغري املباشر كليهما متشياً             

وحتث الدولة الطرف على مواصلة وزيادة جهود التوعية        . من االتفاقية  ٢ و ١مع املادتني   
  .والتثقيف بشأن التمييز ضد املرأة

  إبراز دور االتفاقية والربوتوكول االختياري    
أشارت اللجنة باهتمام إىل وجود أحكام معينة يف االتفاقية، وخاصـة مـا يتعلـق                 -١١

ام احملاكم، إال أهنـا تشعر بـالقلق إزاء الـنقص          باالستخدام، مت االحتكام إليها يف قضايا أم      
عموماً يف التوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري يف الدولة الطرف وخاصة يف أوسـاط       

كما تشعر بـالقلق ألن املـرأة       . أعضاء القضاء وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون       
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أو بإجراء الشكاوى يف إطار الربوتوكـول       نفسها ال تعي حقوقها القائمة مبوجب االتفاقية        
  .االختياري، وتفتقر بالتايل إىل املعلومات الالزمة للحصول على حقوقها

حتث اللجنة الدولة الطرف على نشر االتفاقية والربوتوكول االختيـاري علـى              -١٢
نطاق واسع وذلك بتوفري برامج التدريب والتوعية لتعريف السكان، وخاصة النـساء،            

وتوصي بأن تكـون هـذه      . اقية والربوتوكول االختياري والتوصيات العامة للجنة     باالتف
الربامج واسعة النطاق وأن توّجه أيضاً إىل الوزارات احلكومية وأعضاء الربملان وأعـضاء             

  .القضاء واملنظمات غري احلكومية والنساء بصفة خاصة

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
وإنشاء األمانة الدائمة خلطة عمل     " السياسة اجلنسانية الوطنية   "تشيد اللجنة باعتماد    -١٣

النهوض باملرأة يف وزارة النهوض باملرأة، فضالً عن إنشاء مراكز تنسيق جنسانية يف كافـة               
غري أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية املوارد  . اإلدارات احلكومية واملؤسسات الوطنية   

 لوزارة النهوض باملرأة، وإزاء عدم قدرهتا نتيجة لذلك على التنسيق           املالية والبشرية املخصصة  
بفعالية بني خمتلف املبادرات اليت تنفذها الدولة الطرف من أجل تعزيز املساواة بني اجلنـسني               

  .والتنفيذ الكامل لالتفاقية
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل دعم وزارة النهوض باملرأة وتزويـدها بـاملوارد              -١٤
وحتث اللجنة الدولة الطرف حتديداً     . اخلاصة للنساء والفتيات  لتلبية االحتياجات   الزمة  ال

املُضطَلع به لتعزيز املـساواة     على التنسيق الفعال للعمل     قدرة الوزارة   تعزيز سلطة و  على  
كافة القطاعات واملستويات، والرصد الفعـال      يف  بني اجلنسني والتنفيذ الكامل لالتفاقية      

كما تشجع الدولة الطرف علـى مواصـلة تـوفري          . دم احملرز يف هذا الصدد    وتقييم التق 
التدريب للموظفني الفنيني املسؤولني عن وضع امليزانية على املستويني الوطين واحمللي على   

  .كيفية وضع ميزانيات تراعي نوع اجلنس

ـ                ة حلقـوق   الوصول إىل آليات العدالة والشكاوى القانونية، مبا يف ذلك املؤسسة الوطني
  اإلنسان

تالحظ اللجنة باهتمام التدابري اليت نفذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء صـندوق                -١٥
 بغية حتسني الوصـول إىل      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٢املساعدة القانونية مبوجب مرسوم صادر يف       

لجنة ُتعـرب   غري أن ال  . خدمات املساعدة القانونية العامة وزيادة فرص وصول املرأة إىل العدالة         
عن قلقها ألن قدرة املرأة عملياً على الوصول إىل العدالة ورفع قضايا التمييـز أمـام احملـاكم                  
تقيدمها عوامل مثل نقص املعلومات عن حقوقها، والتكاليف القانونية، واستمرار ُنظم العدالـة             

يف الوصـول إىل    التقليدية، واألمية، وتعقيد اإلجراءات القانونية والصعوبات العملية األخـرى          
وتالحـظ  . كما تشعر اللجنة بالقلق ألن تطبيق أحكام احملاكم ال يزال يشكل حتـدياً            . احملاكم
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اللجنة كذلك أنه رغم أن الدولة الطرف أجرت إصالحاً على اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،              
  .ءةإال أهنا مل ختصص بعد ما يكفي من موارد مالية وبشرية ألداء اللجنة عملَها بكفا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التدابري املناسبة لتذليل العقبات اليت               -١٦
وحتث الدولة الطرف على تيسري وصول املـرأة إىل         . ُتعيق املرأة عن الوصول إىل العدالة     

ونشر املعرفة  للتعريف بالقانون،   خدمات املساعدة القانونية املنشأة حديثاً، وتنفيذ برامج        
 االستفادة من ُسبل االنتصاف القانونية املتاحة ضد التمييز واستخدامها، فضالً عن            بكيفية

وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تقييم ورصد وقياس         . إمكانية الوصول إىل احملاكم   
أثر اجلهود املبذولة لتحسني فرص الوصول إىل العدالة على املـرأة وأن ُتـدرج هـذه                

التـشاور  بعد  كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف،        . لاملعلومات يف تقريرها املقب   
مع قاعدة عريضة من ممثلي اجملتمع املدين وبدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق 

  وفقا ملبادئ بـاريس، اإلنسان، اخلطوات الالزمة لتمكني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،      
  .ها لكي تتمكن من املطالبة بتلك احلقوقوالعمل معها للنهوض بتوعية املرأة حبقوق

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
تشجيع الفتيات يف التعليم االبتـدائي       وب ،فيما ترحب اللجنة بقانون احلصص اجلديد       -١٧

تكـرر   الفجوة الواسعة املوجودة بني معدل قيد الصبيان والفتيات يف املدارس،  لسّد  والثانوي  
، CEDAW/C/BFA/CO/4-5، والوثيقـة    ٢٧٣، الفقـرة  A/55/38الوثيقة  (قلقها  اإلعراب عن   

إزاء استمرار ضعف متثيل املرأة يف كافة جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية            ) ٣٧الفقرة  
ألن كما تشعر اللجنـة بـالقلق       . والتحديات القائمة أمام تنفيذ تدابري التصدي هلذا الوضع       

 ملموسة وال تتضمن ُمهالً زمنية      رقمية بتحديد أهداف    ال تتفق وتوصية اللجنة   احلالية  التدابري  
  .حمددة
 ١ الطرف بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقـرة          ُتكرر اللجنة توصيتها الدولةَ     -١٨

التدابري اخلاصة بشأن ) ٢٠٠٤(٢٥ والتوصية العامة للجنة رقم    ، من االتفاقية  ٤من املادة   
 معلومات   املقبل، يف تقريرها الدوري  ،   أن ُتدرج  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف    . املؤقتة

كام االتفاقية وأثر هـذه     بشأن استخدام هذه التدابري اخلاصة املؤقتة فيما يتصل بشىت أح         
  . التدابري

  واملمارسات الضارةالقوالب النمطية األبوية     
الـب  قلقها إزاء االستمرار القوي للمواقف األبوية والقو      اإلعراب عن   تكرر اللجنة     -١٩

يز ضـدها وتواصـل   يمتتنطوي على املتجذرة املتعلقة بأدوار املرأة ومسؤولياهتا واليت       النمطية  
، CEDAW/C/BFA/CO/4-5(إخضاعها داخل األسرة واجملتمع، وخاصة يف املناطق الريفيـة          

 مبا ينطوي على انتهاك   هذه املعايري واملمارسات    الستمرار  وتشعر اللجنة بالقلق    ). ٢٧الفقرة  
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 أمام متتع املرأة    مستحكمةما زالت تشكل عقبات     ألهنا  ام االتفاقية والتشريع الوطين، و    ألحك
  .االتفاقيةاليت تنص عليها حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا وإعمال احلقوق 

تكرر اللجنة توصيتها السابقة إىل الدولة الطرف وحتثها على أن تضع دون تأخري               -٢٠
داول زمنية واضحة من أجـل تعـديل أو إلغـاء           أهدافاً وج تتضمن  استراتيجية شاملة   

السلبية اليت تضر باملرأة ومتيز ضدها، وتعزيز متتـع         األبوية  املمارسات والقوالب النمطية    
  . من االتفاقية) أ(٥و) و(٢كامالً حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا وفقاً للمادتني متتعاً املرأة 

  العنف ضد املرأة    
الدولة الطرف مل تعتمد بعد أي تشريع حمـدد         ألن  لقها  قاإلعراب عن   تكرر اللجنة     -٢١

يتـساهل فيـه     والذي يبدو أن اجملتمع      ،العنف املرتيل مبا فيه   للقضاء على العنف ضد املرأة،      
)CEDAW/C/BFA/CO/4-5   وتأسف اللجنة لنقص املعلومات واإلحصاءات عن   ). ٢٣، الفقرة

عن القلق إزاء نقـص املـساعدة       كما تعرب   . عدد حوادث العنف ضد املرأة بشىت أشكاله      
  .القانونية واملآوى وخدمات املشورة املتاحة للضحايا

ة توصيتها السابقة كاملةً وحتث الدولة الطرف، وفقـاً لتوصـيتها           ـتكرر اللجن   -٢٢
، على سّن تشريع ملكافحة العنف ضد املرأة،        بشأن العنف ضد املرأة   ) ١٩٩٢(١٩العامة  

النـساء  ومتكـني   فل حظر العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه،        العنف املرتيل، كي تك   فيه  مبا  
والفتيات ضحايا العنف من الوصول إىل سبل االنتصاف واحلماية فوراً، ومقاضاة مرتكيب            

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية عليا . العنف ومعاقبتهمهذا 
وتـشجع  . عنف ضد النساء والفتيـات    لكافة أشكال ال  للتصدي  تدابري شاملة   العتماد  

تقيم كما توصي بأن    . اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقدمي املساعدة القانونية للضحايا        
الدولة الطرف دورات تدريبية لتثقيف وتوعية رجال القضاء واملوظفني العموميني وحتديداً           

ئيني االجتمـاعيني   املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، ومقدمي اخلدمات الصحية واألخصا       
وقادة اجملتمعات احمللية وعامة اجلمهور، وذلك بغية توعيتهم وتعميق إحساسهم بأن كافة            

كاٍف لضحايا كافـة أشـكال      دعم  أشكال العنف املُماَرس ضد املرأة غري مقبولة وتقدمي         
خـدمات  توفر  كما تكرر توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف املآوى و        . العنف ضد املرأة  

  .ة لضحايا العنفاملشور
املمارسات الضارة التمييزية، مبـا يف      انتشار  وتكرر اللجنة قلقها البالغ إزاء استمرار         -٢٣

وزواج شقيق املتوىف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، والزواج باإلكراه والزواج املبكر، 
 عن املمارسـات    من أرملته، واجلمع بني أختني، واملهور اليت تدفعها الزوجة لزوجها، فضالً          

  .من امتالك األرض ووراثة زوجهااليت متنع املرأة 
محالت للتوعيـة والتثقيـف     تنظم  ن على الدولة الطرف أن      قوهلا إ تكرر اللجنة     -٢٤

 وإىل القادة الدينيني وقادة اجملتمعـات       ، والفتيات والصبيان  ،موجهة إىل النساء والرجال   
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على االضطالع هبـذه  و. احمللية واآلباء واملدرسني واملوظفني 
اجلهود بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين واجلماعات النسائية وقادة اجملتمعات احملليـة            

 وعلى استئصال املمارسات الضارة التمييزية مبا يف ذلك تشويه األعضاء           ،والقادة الدينيني 
كر، واالعتـراف صـراحة بـأن هـذه         التناسلية لإلناث والزواج باإلكراه والزواج املب     
كمـا تـشجع    . أي ظرف من الظروف   يف  املمارسات ينبغي أال تنتهك حقوق اإلنسان       

فهم املـساواة بـني     لتحسني  اللجنة الدولة الطرف على أن تطبق بفعالية تدابري مبتكرة          
كما تدعو الدولـة    . الرجال والنساء، وخاصة وضع برامج توعية ميدانية لسكان الريف        

إىل املراجعة الدورية للتدابري املتخذة من أجل تقييم أثرها وتقدمي تقرير بذلك إىل             الطرف  
  .اللجنة يف تقريرها املقبل

 ممارسة ختان اللجنة الوطنية ملكافحة    اليت تضطلع هبا    وترحب اللجنة بشىت املبادرات       -٢٥
ح الدولـة   ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وترحب بنجـا       هبدف استئصال   اإلناث  

إزاء االنتـشار   تشعر ببالغ القلق    ما زالت   غري أن اللجنة    . الطرف يف احلد من هذه املمارسة     
  .السرية ويف سن أبكراملستمر على نطاق واسع هلذه املمارسة وإزاء تنفيذها مبزيد من 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل استئـصال ممارسـة               -٢٦
اء التناسلية لإلناث استئصاالً كامالً ومواصلة استراتيجيتها العامة القويـة يف           تشويه األعض 

جمال الدعوة، وخاصة يف أوساط اآلباء والزعماء التقليديني من أجل تغيري املفاهيم التقليدية             
  .كما تدعو الدولةَ الطرف إىل مقاضاة املخالفني مبن فيهم اآلباء. املرتبطة هبذه املمارسة

   بالبشر واستغالل الدعارةاالجتار    
ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد يستهدف مكافحة االجتار بالبشر وسائر القـوانني              -٢٧

املتصلة مبكافحة ممارسات مماثلة ومحاية الضحايا، فضالً عن االتفاقـات املتعـددة األطـراف              
نة علماً مع االهتمام    كما حتيط اللج  . ملكافحة االجتار بالبشر، وخاصة االجتار بالنساء واألطفال      

بالدراسة اجلارية اليت تنفذها وزارة العمل االجتماعي والتضامن الوطين عن حالة االجتار بالنساء             
بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء االجتار بالفتيات للعمل يف            . بغية اختاذ إجراءات حمددة   

. ساء األجنبيات الستغالهلن يف الـدعارة     املنازل والعمل يف بلدان جماورة فضالً عن االجتار بالن        
  .وتأسف اللجنة أيضاً لنقص املعلومات املتاحة بشأن هذه املسألة

الالزمة لتعزيـز تنفيـذ     التنسيق  الدولة الطرف آليات    تنشئ  توصي اللجنة بأن      -٢٨
جتار بالفتيات والنساء مـن     االالتشريعات اجلديدة واالتفاقات املتعددة األطراف ملكافحة       

وتشجع اللجنة على وضع وتنفيذ خطة عمـل وطنيـة     . العمل واالستغالل اجلنسي  أجل  
مالحقة ومعاقبة املخالفني وتعـزز املـساعدات القانونيـة         تكفل  ملكافحة االجتار بالبشر    

كما تكرر اللجنـة توصـيتها      . والنفسية الالزمة ومبادرات إعادة إدماج ضحايا االجتار      
 إىل حتسني الوضع االقتصادي للفتيات والنساء وفـرص         مبواصلة التدابري الوقائية الرامية   
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إلغراءات دف إلغاء تعرضهن هبوارد املحصوهلن على األرض والعمل بأجر وغري ذلك من    
يف تقريرها الدوري املقبل     ب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج      وتطل. بالبشراملتاجرين  

يت تنفذها وزارة العمل االجتمـاعي  جتار بالبشر الاملتعلقة باالمعلومات عن نتائج الدراسة   
  .والتضامن الوطين واستراتيجية العمل

  احلياة العامةاملشاركة يف املشاركة السياسية و    
وعلى اجملتمع املدين الذي يعمـل مـع         ُتثين اللجنة على اجملموعة اجلنسانية الربملانية       -٢٩

ع مشاركة املرأة يف احليـاة  يؤديانه من دور نشط يف تشجي ملا  احلكومات على املستوى احمللي     
وتالحظ اللجنة أيضاً خمتلف األنشطة اليت جـرى        . السياسية وصنع القرار يف الدولة الطرف     

االضطالع هبا يف الدولة الطرف لتحسني متثيل املرأة يف احلياة العامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء               
 السلطتني التنفيذية والقـضائية ويف      يف التعيني يف الوظائف يف    متثيالً ناقصاً   استمرار متثيل املرأة    

  .على املستوى الدويل، وإزاء التمثيل اإلدارة العامة
 الطرف باالستفادة استفادةً كاملةً مـن التوصـية          توصيتها الدولةَ  ُتكرِّر اللجنةُ   -٣٠

بشأن املرأة يف احلياة العامة، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهيـة        ) ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   
مـشاركة   قانون احلصص يف االنتخابات القادمة، بغية اإلسراع يف حتقيـق     لتطبيق أحكام 

 وتدعو الدولةَ . مشاركة كاملة وعلى قَدم املساواة يف احلياة العامة واحلياة السياسية         املرأة  
الطرف إىل وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لإلسراع يف متثيل املـرأة علـى قَـدم            

ياة السياسية على مجيع املستويات ويف التمثيل على املستوى         املساواة يف احلياة العامة واحل    
وتـدعو  .  الظروف الالزمة لبلوغ هذه األهـداف      هتيئةالدويل، وتدعوها إىل السعي إىل      

أمهية مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلـى قَـدم         إبراز   الطرف إىل    اللجنة أيضاً الدولةَ  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     . تمع ككل اجملبالنسبة إىل   املساواة يف املناصب القيادية     

ويف أن ُتدرج يف تقريرها القادم بيانات مفصلة عن اجتاهات مشاركة املرأة يف ُصنع القرار               
  . الدبلوماسيالسلك

  التعليم    
الفجوات القائمة  لسّد  ترحِّب اللجنة بالتدابري التشريعية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف           -٣١
فرص  يف التعليم االبتدائي والثانوي، وخمتلف املبادرات اليت اختذهتا لتحسني           والبناتالبنني  بني  

النمطية السلبية إىل املرأة    النظرة  وصول البنات والنساء إىل التعليم الرمسي وغري الرمسي، وإزالة          
غري أن اللجنة تشعر بالقلق ألن احلصول على التعلـيم          . من الكتب الدراسية واملواد التعليمية    

 العتبارات اجلنس واملنطقـة اجلغرافيـة     اسي يف الدولة الطرف ال يزال حمدوداً، وخباصة         األس
أمام بقاء البنات يف املدرسة حىت هناية الدورة كبرية وجود عقبات  والستمرار   ،ومكان اإلقامة 

 ،مشكلةً كبريةً تؤثر على البنات    ميثّل  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن العنف ال يزال         . التعليمية
 والبيئات املدرسـية    عنابر النوم وألن احلصول على اخلدمات التعليمية، مبا يف ذلك املدارس و         
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استمرار بقـاء   إىل  وعالوة على ذلك، تنظر اللجنة بعني القلق        . ، ال يزال يشكِّل حتدياً    اآلمنة
  .دفع الرسوم املدرسية واملواقف االجتماعية والتقليديةوجوب البنات خارج املدارس بسبب 

جماناً، وذلـك   للجميع  تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توفري التعليم األساسي           -٣٢
بطرق منها إلغاء الرسوم اليت ُتدفَع لرابطات األهايل واملعلمني، وحتديد تدابري لتخفـيض             

، والنظر يف وضع برامج تعليمية غري رمسيـة ُمعتمـدة           البنات من املدارس  ومنع تسرُّب   
 الطرف على تنفيذ األمـر التـشريعي        وحتث الدولةَ . بن من املدارس  للبنات اللوايت يتسر  

اجلهود لتحسني  بذل  العنف يف املدارس، ومواصلة     مسألة   ملعاجلة   ٢٠٠٩الصادر يف عام    
وُتوصي اللجنة بأن تواصل    . عنابر النوم اهلياكل األساسية الرئيسية يف املدارس مبا يف ذلك         

 وتعـيني   ،ليم، وحتسني نوعية تدريب املعلمـني     الدولة الطرف ختصيص موارد كافية للتع     
وإضافةً إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للمعتقـدات           . معلمني مهرة 

التقليدية يف صفوف األهايل واملعلمني وقادة اجملتمع احمللي فيما يتعلق بأمهية وقيمة تعلـيم              
ي اللجنة الدولـة الطـرف      ، وتوص ة يف نفوسهم  قيم عدم التمييز واملساوا   وبث  البنات،  

  .بإدراج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف املواد التدريبية والتعليمية

  التوظيف    
ُتبدي اللجنة أسفها لعدم توفُّر معلومات عن آليات الرصـد وإنفـاذ التـشريعات                -٣٣

يرها وفيما ُتعـرب اللجنـة عـن تقـد        . على املرأة اجلديدة  قوانني العمل   ، وعن أثر    القائمة
، ترى أن التقرير مل ُيقدِّم معلومات كافية        التوظيفللمعلومات املقدَّمة من الدولة الطرف عن       

 وعن الفوارق   ،عن التدريب على املهارات املتاح يف الوقت احلاضر وعن املوارد املتاحة للمرأة           
وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الـذي        . يف األجر بني املرأة والرجل يف املمارسة العملية       

تاحة للمرأة،   يف حمدودية وتدين مستوى األعمال امل      وهو ما يتجلى   املرأة يف التوظيف،     هواجهت
لبائسة، ولكَون   يف القطاع غري الرمسي ويف األعمال ذات النوعية ا         وارتفاع معدل مشاركتها  
وما زال القلق يساور اللجنـة     . بني الرجال هو ضعف معدل البطالة     ُمعدَّل البطالة بني النساء     

  .الضمان االجتماعي أو محاية العمل للمرأةعدم توفر أيضاً إزاء 
ة بأن ُتنفذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لضمان تنفيذ أحكـام           ـتوصي اللجن   -٣٤

االتفاقية رقـم   ة وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخباصة        ـي من االتفاق  ١١املادة  
) ١٩٥١(١٠٠رقـم   تفاقية  االوواملهنة،   تعلقة بالتمييز يف االستخدام   امل) ١٩٥٨(١١١

. ؤدون أعماالً متـساوية يف القيمـة      املساواة يف األجور للنساء والرجال الذين ي      املتعلقة ب 
ى التمييز املهين، وذلك بطرق منها ختصيص موارد        وتوصي اللجنة باختاذ تدابري للقضاء عل     
 اليت ُبذلت لتحسني    وفيما تالحظ اللجنة اجلهود   . كافية للتعليم والتدريب على املهارات    

 الطرف  احلماية االجتماعية للعمال الذين يستطيعون دخول نظام الصندوق، حتث الدولةَ         
 انتباهاً خاصاً للظـروف يف      للعامالت، على أن ُتويل   واملعيشة  على حتسني ظروف العمل     

القـادم بيانـات    الدوري   الطرف إىل تضمني تقريرها      وتدعو الدولةَ . القطاع غري الرمسي  
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مفصلة عن حالة املرأة يف جمال االستخدام والعمل، مبا يف ذلك االسـتخدام والعمـل يف                
  . والنساءلرجاللالقطاع غري الرمسي، وعن التدابري املتخذة وأثرها يف حتقيق تكافؤ الفرص 

  التمكني االقتصادي    
تالحظ اللجنة باهتمام السياسات احملدَّدة اليت تنفذها الدولة الطرف لتمويل األنشطة             -٣٥

الريفية بوجه عام وتلك املوجهة إىل النساء بوجه خاص، لكنها تشعر بالقلق ألن معظم النساء 
نهن االقتصادي وذلك بالنظر    ال يزلن يواجهن التمييز وانتهاك حقوق اإلنسان يف عملية متكي         

. يف أوساط النساء  انتشاراً واسع النطاق    االقتصادية البائسة    -إىل انتشار الظروف االجتماعية     
وفيما ترحِّب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف على مستويات خمتلفة للحّد من الفقر              

ويل البسيط االسـتراتيجية    ، مبا يف ذلك خطة التم     قروضوحتسني فرص حصول النساء على      
، تالحظ اللجنة أن الوصـول إىل مرافـق         ٢٠٠٥اليت اعتمدهتا وزارة املالية وامليزانية يف عام        

وتشعر اللجنة بقلق شـديد إزاء    . ما ترهنه املرأة  بسبب امتالك   ال يزال يشكّل حتدياً     اإلقراض  
هن غري املستقرة وقلـة     حالة نساء الريف وربَّات البيوت، ال سيما بالنظر إىل ظروف معيشت          

 ، وإدارة األمـالك واملـرياث  ، األراضي، ومتلك والرعاية الصحية،فرص وصوهلن إىل القضاء   
  . واخلدمات اجملتمعية، والفرص االقتصادية،والتعليم

حتث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز املساواة بني اجلنسني عنصراً واضـحاً               -٣٦
ائية على املستوى الوطين وعلى مستوى الواليات وعلـى         من عناصر اخلطط والربامج اإلمن    

املستوى احمللي، وخباصة اخلطط والربامج املوجَّهة إىل احلّد من الفقر والتنمية املستدامة حبيث             
وتشجع اللجنة أيضاً   . تشكِّل املساواة بني اجلنسني موضع اهتمام يف مجيع السياسات العامة         

لرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة من خالل        الدولة الطرف على مواصلة جهودها ا     
حصوهلا على فرص العمل، واحلصول على القروض واألرض وغري ذلك من املوارد، على              

وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف جهودهـا الـيت   . أن يؤخذ يف االعتبار واقعهن االجتماعي 
 النساء الريفيـات، وذلـك      تبذهلا لتشجيع ودعم روح املقاولة يف أوساط النساء، وخباصة        

  .بطرق منها توفري التدريب وفرص احلصول على قروض

  الصحة    
تالحظ اللجنة باهتمام اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني حصول النـساء              -٣٧

وتالحظ بارتياح األمهية اليت    . حية واملعلومات ذات الصلة   على الرعاية الصحية، واخلدمات الص    
لطرف لبلوغ الغايات يف جمال الصحة احملدَّدة يف األهداف اإلمنائية لأللفية، لكنها            توليها الدولة ا  

وفيما . تشعر بالقلق إزاء استمرار تدين النسبة املئوية للنساء اللوايت َيُزرن مراكز الرعاية الصحية            
نـساء  ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف حلماية الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة لل    

الصحة اجلنسية واإلجنابية يف الدولة     حالة  والفتيات، ُتكرِّر إعراهبا عن شعورها بقلق جدي إزاء         
وُتعرب اللجنة عن أسفها ألن نقص املعلومات يف أوساط العديد من النساء، وعـدم              . الطرف
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يـسية  مساءلة أفراد اخلدمات الطبية، والتنفيذ غري الكايف لسياسات احلكومة، تشكِّل عقبات رئ           
، مبا يف ذلك تلـك      يف سبيل وضع سياسات صحية تتصدى للحاجات الصحية احملدَّدة للمرأة         

  .املتعلقة بالصحة اإلجنابية والعقلية
على املرأة  حصول  حتث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للعقبات اليت تعترض            -٣٨

والوضـع االقتـصادي     الثقافية   -املعايري االجتماعية   ، ومن هذه العقبات     الرعاية الصحية 
 تشكل خطراً على املرأة، مبـا يف  ، وهي عقباتالضعيف للمرأة يف املناطق الريفية واحلضرية     

املرأة إذناً من زوجها الستخدام وسائل منـع        تقتضي طلب   ذلك املمارسات التمييزية اليت     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ختصص على سبيل االستعجال مزيداً مـن             . احلمل

وارد البشرية واملالية للرعاية الصحية الوقائية ولضمان التوافر الفعلي جلميـع خيـارات             امل
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطـرف       . اليت اعتمدهتا احلكومة  اجملاين أو املدعوم    العالج  

 والتمويـل   ،إجراءات تشمل الرجال يف استخدام موانع احلمل بغية تعزيز األبوة املسؤولة          
 حتسني فرص وصول املـرأة  من أجلمات تنظيم األسرة ومراكز الرعاية الصحية      الكايف خلد 

 وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تقدم يف تقريرها الدويل            .إليها يف املناطق الريفية   
  .املقبل بيانات ومعلومات عن حالة الصحة العقلية للنساء

للمساعدة يف الكثري من حـاالت      لعدم وجود عاملني مهرة     وُتعرب اللجنة عن قلقها       -٣٩
ُيعزى أيـضاً إىل    ذلك يف جانب منه إىل النقص يف عدد هؤالء العاملني، لكنه            وُيعزى  الوالدة،  

اإلمجاليـة لإلصـابة    ، والستمرار ارتفـاع املعـدالت       التوزيع غري املناسب للموجودين منهم    
خدمات تنظيم األسرة،     توفريوترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لزيادة       . والوفياتباألمراض  

النساء بأن محلهن هو    تعريف  مبا يشمل النهوض بتدريب املشتغلني باملهن الصحية لكي ميكنهم          
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع القلق العدد الكبري من حاالت           . نتيجة اختيار شخصي منهن   

وُتعرب اللجنـة   . احدةة و سنيف   يف املائة    ٣,٨والزيادة يف معدل املواليد بنسبة      العارض  احلمل  
 األمهات عنـد الـوالدة  املعلومات املتاحة عن الصلة بني معدل وفيات قلة أيضاً عن قلقها إزاء  

وفيات ، فضال عن آثار جترمي اإلجهاض فيما يتصل بارتفاع معدل           وعمليات اإلجهاض السرية  
األمهات عنـد   ات  وفياإلمجالية ل تالحظ اللجنة ارتفاع املعدالت     فيما  و. األمهات عند الوالدة  

  . يف الدولة الطرف مثرية للقلق البالغأن احلالة يف منطقة الساحلترى ، الوالدة
واملساَءلة فيمـا يتعلـق     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إنشاء آليات قوية للرصد            -٤٠

وأن " القـابالت "وتوصي اللجنة بأن ُتعزز الدولة الطرف دور . الرعاية الصحيةبعمل أفراد   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . جزءاً من مقدمي اخلدمات الصحية املتاحة للنساء      يصبحن  

يف الربنامج الوطين للتنمية الصحية، مع مراعاة أثر تدابريها على          األخذ مبنظور جنساين    على  
يف وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زيادة املوارد املخصصة ملنطقة الـساحل             . النساء

وتـشجع اللجنـة    .  تتمكن النساء من الوصول إىل اخلدمات الصحية       لكيالدولة الطرف   
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كما . األمهات عند الوالدة معدل وفيات   لتخفيض  الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة       
  : ما يليتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ُتدرج يف تقريرها القادم

  ولة الطرف؛يف الداملنتشرة بيانات إضافية مفصَّلة عن األمراض   )أ(  
معلومات عن الصلة بني ممارسة اإلجهاض السري وعدد وفيات األمهات   )ب(  

ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظـر يف جتـرمي              . عند الوالدة 
) ١٩٩٩(٢٤النساء اللوايت يلجأن إىل اإلجهاض، متاشيا مع التعليق العام للجنـة رقـم             

  بشأن املرأة والصحة؛
القائمة للتعاون اإلقليمـي يف تـوفري اخلـدمات         عن اآلليات   معلومات    )ج(  

الصحية، فضالً عن عمليات التقييم املنفَّذة لكشف وعالج عدم املساواة يف املـوارد بـني               
  خمتلف املقاطعات واملناطق؛

املنفذة للتصدي للعقبات اليت تعترض وصـول       عن اإلجراءات   معلومات    )د(  
  .تقدم املرأةية واملرأة إىل الرعاية الصح

غري . فريوس نقص املناعة البشرية   انتشار  معدل  ختفيض  تقدم يف   إحراز  وتالحظ اللجنة     -٤١
أن اللجنة ُتعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية السياسات الوقائية وعدم توافر بيانات توضح االجتاه               

  .الدولة الطرفاإليدز يف /فريوس نقص املناعة البشريةب إىل إصابة النساء أكثر من الرجال
املـصابات  حتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الرعاية املقدمة للنساء والفتيات             -٤٢

إعانات كاملة خليارات العالج للنساء والفتيات      وتقدمي  اإليدز  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
توعيـة  الدولة الطرف محالهتا يف جمال ال     تعزز  وتوصي بأن   . واألطفال املصابني هبذا الفريوس   

فريوس نقص املناعة البـشرية  عن طريق زيادة التثقيف حجماً ووضوحاً بشأن طريقة انتقال    
التـصدي  ، وحتث الدولة الطرف علـى       اليت تنتقل باالتصال اجلنسي   واألمراض األخرى   

 وباألمراض الـيت تنتقـل      االجتماعية اليت تزيد من تعّرض املرأة لإلصابة بالفريوس       للمعايري  
  .سيباالتصال اجلن

  املرأة الريفية    
والتفاوتـات  املرأة الريفية   قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه      اإلعراب عن   تكرر اللجنة     -٤٣

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء     .  بني املناطق الريفية واحلضرية    املرافقاهلائلة يف فرص الوصول إىل      
ال تعتـرف   الريفيـة و  املناطق    اليت ما زالت منتشرة يف    التمييزية واملمارسات التقليدية    األعراف  

النساء من  ، وهي ممارسات متنع     بالقانون الرمسي الذي يشجع على املساواة بني الرجال والنساء        
. التمتع حبقوقهن، مبا يف ذلك املرياث أو ملكية األرض، واملشاركة يف القرارات احمللية الرئيسية             

ألن عـرض   ،  عاجلون قضايا التمييـز    هم الذين ي   الزعماء التقليديون ألن  كما تعرب عن القلق     
  .املشتكيالقضايا على القضاء يضيف ضغطاً اجتماعياً على 
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تكرر اللجنة توصيتها السابقة وحتث الدولة الطرف على إيـالء اهتمـام خـاص                -٤٤
 ا الكاملة يف عمليات صنع القـرار ووصـوهل        اوضمان مشاركته املرأة الريفية،   الحتياجات  

ــ ــامالً إىل اخل ــسهيالت دمات التعلك ــصحية وت ــة وال ــروض يمي ــسويق الق والت
CEDAW/C/BFA/CO/4-5)   فرص تأمني كما حتث اللجنة الدولة الطرف على       . )٣٤، الفقرة

وصول املرأة الريفية إىل اخلدمات الصحية والتعليم وامليـاه النقيـة والكهربـاء واألرض              
 وتنفيـذ   وتوصي بأن تعمل الدولـة الطـرف علـى تـصميم          . واملشاريع املُدّرة للدخل  

استراتيجيات وبرامج تنمية ريفية تراعي نوع اجلنس، وضمان املشاركة الكاملـة للمـرأة             
على اختاذ تدابري مناسـبة     أيضاً  حتث اللجنة الدولة الطرف     و. الريفية يف صياغتها وتنفيذها   

وتشجع اللجنـة الدولـة   . للقضاء على مجيع أشكال التمييز يف جمال ملكية ووراثة األرض       
وترمجة التوعية  يف ذلك   ى مواصلة جهودها لتحسني وصول املرأة إىل احملاكم مبا          الطرف عل 

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي       . األحكام القانونية ذات الصلة إىل اللغات احمللية      
  .معلومات عن أثر اإلطار االستراتيجي للحد من الفقر على املرأة الريفية

  التمييز ضد املسنات    
اللـوايت   االجتماعي للمـسنات     -ا إزاء الوضع االقتصادي     ـرب اللجنة عن قلقه   ُتع  -٤٥

تالحظ اللجنـة   وفيما  . منها السن والفقر  ألسباب  غالباً ما يواجهن أشكاالً متعددة من التمييز        
املعتقدات الثقافية الـيت    ُتعرب عن شعورها بالقلق إزاء      الدولة الطرف،   ِقبل  اجلهود املبذولة من    

من احلق يف   يف ذلك حرمان النساء األرامل، مبوجب األعراف السائدة،         ملسنات، مبا   تؤثر على ا  
خاصة اهتام املسنات مبمارسة الّسحر     إزاء  شديد  وتشعر اللجنة بقلق    .  واملمتلكات وراثة األرض 
النساء للعنف وغالباً الطـرد     مما يعّرض   تعدد الزوجات،   متارس  األسر اليت   ويف  سي  يف جمتمع موِ  

  .ن وأسرهنمن بيوهت
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل اهتماماً خاصاً للوضع اخلطـري للمـسنات،      -٤٦

كما تدعو الدولة الطرف إىل محايـة       . لضمان متتعهن التام باخلدمات الصحية واالجتماعية     
واملرياث وحتسني فرص وصـول النـساء وخاصـة املـسنات           املمتلكات  حقوق املرأة يف    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري التربوية املناسبة لتغيري          . ةإىل العدال املعزوالت  
اآلراء التقليدية املتعلقة باملسنات، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، وال سيما            

وتوصي اللجنـة الدولـة     . وعمليات الطرد من بيوهتن وأسرهن    اهتامهن مبمارسة السحر،    
كما تـدعو الدولـة الطـرف إىل    .  وعقوبات على املخالفني بتطبيق جزاءات أيضا  الطرف  

ملا تعاين منه النساء املتهمات مبمارسة السحر مـن كـروب           اعتماد برامج خاصة تتصدى     
  .نفسية وضرر بدين واستبعاد اجتماعي وإفقار
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  الالجئات وعدميات اجلنسية
علق بوضع طاليب اللجوء    فيما تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا بذلته من جهود فيما يت             -٤٧

والالجئني، مبا يف ذلك اعتماد قوانني ولوائح هبذا اخلصوص، والستضافتها طاليب جلوء والجئني             
من بلدان جماورة، تعرب اللجنة عن قلقها ألن طاليب اللجوء والالجئني من النـساء والفتيـات              

 سيما فيما يتعلق مبنح     املوجودات يف الدولة الطرف ال يزلن يعانني حالة الضعف والتهميش، ال          
وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعـدم انـضمام الدولـة          . اجلنسي وحالة انعدام اجلنسية عند املولد     

 املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية وإىل اتفاقيـة         ١٩٥٤الطرف حىت اآلن إىل اتفاقية عام       
  . بشأن ختفيض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١عام 
 الطرف على ضمان احلماية لطالبـات اللجـوء والالجئـات           حتث اللجنة الدولة    -٤٨

وتوصي الدولـةَ الطـرف بـالنظر يف        . وألطفاهلن متاشيا مع املعايري الدولية يف هذا الصدد       
 املقصود بذلك االنضمام إىل الصكوك الدولية للتصدي لوضع األشخاص عدميي اجلنسية، و         

 بـشأن   ١٩٦١نسية واتفاقية عام     املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجل     ١٩٥٤اتفاقية عام   
  .ختفيض حاالت انعدام اجلنسية

  العالقات األسرية    
. تالحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز ضد النساء يف قوانني معينة تتصل باحلياة األسرية              -٤٩

لفرد واألسرة، إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء اختالف سن الـزواج          اوبالرغم من وجود قانون     
 والرجل يف هذا القانون وأن املناطق الريفية ما زال يسودها ممارسة زواج األطفال من               بني املرأة 

وتالحظ اللجنة بقلق أيـضاً أن تعـدد        .  يف القانون  ةفتيات يف سن أقل كثرياً من السن احملدد       
هو املقـرر يف القـانون      من واحدة فقط    وإن كان الزواج    شرعياً  الزوجات ما زال ميثل خياراً      

 هـي الزجيـات      العقود مسجِّلة أن الزجيات اليت تتم فقط أمام        وتالحظ اللجن . واجكنظام للز 
الصحيحة والقادرة على رفع الدعاوى إذا أخفق أحد طرفيها يف تلبية التزاماته، إال أهنا تـشعر                

فـضال عـن     ،أنواع خمتلفة من الزجيات تشمل الزجيات املدنية والدينية والعرفية        لشيوع  بالقلق  
 الزجيات املبكرة يف املناطق الريفية، دون وجود محاية قانونيـة           وكذلك،  نة املدنية شيوع املساك 
  .كافية للمرأة

حتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء كافة القوانني املتصلة باحلياة األسرية الـيت               -٥٠
تشكل متييزاً ضد النساء، وتكرر توصيتها السابقة بأن على الدولة الطرف أن ُتلغي تلـك               

 ٢٦٢-٢٥٧املـواد  (بتعدد الزوجات واملتصلة يف قانون الفرد واألسرة   املوجودة  كام  األح
ويف  من اتفاقية حقوق الطفـل،       ١٤واملادة   من االتفاقية    ١٦ملادة  متاشياً مع ا  ) من القانون 

املـساواة يف الـزواج والعالقـات       بشأن  ) ١٩٩٤(٢١ضوء التوصية العامة للجنة رقم      
إجراء اإلصالح التشريعي لقانون الفـرد      اإلسراع يف   ف على   ، وحتث الدولة الطر   األسرية

على السواء  للفتيات والفتيان    عاما   ١٨عند سن   واألسرة بغية توحيد سن الزواج القانوين       
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لـضمان املـساواة يف   ) ٢٦، الفقرة CEDAW/C/BFA/CO/4-5) ( من القانون ٢٣٨املادة  (
القانونية وغريها من   ختاذ كافة التدابري    كما حتث اللجنة الدولة الطرف على ا      . قوانني األسرة 

  . األطفالواجزكافحة الالزمة ملالتدابري 

  البياناتوحتليل مجع     
الصادر عن املعهد الـوطين     " يف بوركينا فاسو  والرجال  النساء  "ترحب اللجنة بكُتيب      -٥١

أوضـاع  ني املستمرة بالتباينات ط الضوء على    يسلِّالذي  و ٢٠١٠لإلحصاء والدميغرافيا يف عام     
الرغم مما ورد يف توصياهتا السابقة بإنشاء نظام         ألنه على    غري أن اللجنة تأسف   . النساء والرجال 

 ٣٤٦، الفقـرة    A/60/38(املـرأة   وضـع   شامل جلمـع البيانـات وتقيـيم االجتاهـات يف           
علومات عن أثر التدابري املتخذة والنتـائج       املزال  ت ال،  )٣١، الفقرة   CEDAW/C/BFA/CO/4-5و
  . غري متوافرةتحققة يف شىت جماالت االتفاقية على املرأةامل

تكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شامالً جلمع البيانات وتقييم              -٥٢
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ُتـدرج يف تقريرهـا           . االجتاهات يف وضع املرأة   

 يكفي مـن    القدرة زمنياً بغية إتاحة     املقبل مؤشرات حمددة قابلة للقياس وملتزم     الدوري  
  .مبرور الوقتتحليل للنتائج الرصد وال

  متابعة إعالن ومنهاج عمل بيجني    
، عند تنفيذ التزاماهتـا     استفادة كاملة حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد          -٥٣

طلـب  مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وت           
  .من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً تاماً وفعاالً أمر ال غىن عنه مـن أجـل           -٥٤

احة صـر وإىل االمتثـال   إدراج منظور جنساين    وتدعو إىل   . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
حكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب مـن              أل

  .إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبلة الطرف الدول

  النشر    
ف من  تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف الدولة الطر             -٥٥

املسؤولون باحلكومة والـسياسيون وأعـضاء الربملـان        ، مبن فيهم    أجل جعل مجيع الناس   
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على علم باخلطوات املتخذة لكفالة املساواة           

وتوصي اللجنة  . اخلطوات األخرى الالزمة يف هذا املضمار     ، واختاذ   للمرأةالقانونية والفعلية   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة مـن         . ةالنشر اجملتمعات احمللي  يشمل  بأن  
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تطلب اللجنة مـن الدولـة      و. االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات       
بيجني، ونتائج الدورة   عمل   وإعالن ومنهاج    ،لتوصيات العامة للجنة  ا نشرالطرف مواصلة   

املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام   "لقة مبوضوع   املتعاالستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة      
، ، نشرا على نطاق واسـع     "نـرن احلادي والعشري  ـبني اجلنسني والتنمية والسالم يف الق     

  .ت النسائية ومنظمات حقوق اإلنسانوال سيما على املنظما

  التصديق على املعاهدات األخرى    
نـسان الدوليـة    إىل صكوك حقوق اإل   الدولة الطرف   أن انضمام    اللجنة   تالحظ  -٥٦

 يعزز متتع النساء مبا هلن من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيـع              *التسعة الرئيسية 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماهتا الدولية          . مناحي احلياة 

  .يف جمال اإلبالغ مبوجب الصكوك الدويل حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها

  بعة املالحظات اخلتاميةمتا    
 معلومات خطية عـن  ، يف غضون سنتني،تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم       -٥٧

  . أعاله ٥٠و ٢٢ لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني اليت اختذهتااخلطوات 

  التقنيةاملالية واملساعدة     
املالية املقدمة مـن    وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من املساعدة التقنية            -٥٨

يف وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصـيات املبيَّنـة أعـاله              اجملتمع الدويل   
الدولة الطرف إىل تدعيم تعاوهنا مع منظمات األمـم         أيضاً  وتدعو اللجنة   . واالتفاقية ككل 

ليمي وتبادل  املتحدة املختصة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها وأن تتوخى إمكانية التعاون اإلق         
  .أفضل املمارسات مع بلدان املنطقة

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان املشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات               -٥٩

 مع جمموعـة     يف الوقت نفسه   تشاوروأن ت املقبل،  الدوري  واهليئات العامة يف إعداد تقريرها      
  .حقوق اإلنسانمتنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات 

__________ 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       و؛  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    الدويل  العهد    *  
اللجنة املعنية باتفاقيـة القـضاء   و؛ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   و؛  والسياسية

روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض     و؛  على التمييز ضد املرأة   
؛ التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         اتفاقية حقوق الطفل؛ ا   و؛  أو املهينة 

 .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو
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وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املُعرب عنـها يف هـذه                -٦٠
وتدعو اللجنة  .  من االتفاقية  ١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         

  .٢٠١٤أكتوبر /الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األول
للجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير   وتدعو ا   -٦١

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة             
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدة بعينها، اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املـشترك             

 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيـه   /وق اإلنسان يف حزيران   بني جلان هيئات معاهدات حق    
وجيب تطبيق املبادئ التوجيهية لتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينـها، الـيت           ). Corr.1و

، املرفـق   A/63/38 (٢٠٠٨ينـاير   /اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثـاين        
وتـشكل تلـك    . ثيقة أساسية موحدة  ، مقترنة باملبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي و      )األول

 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع            ةاملبادئ جمتمع 
 ٤٠وينبغي أال يتجاوز حجم الوثيقـة اخلاصـة باملعاهـدات         . أشكال التمييز ضد املرأة   

  . صفحة٨٠واحملّدثة الوثيقة األساسية املوحدة وحجم صفحة، 

        
  


