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      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ١٨النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة     

  د املرأةــــال التمييز ضـع أشكــــــاء على مجيــاتفاقية القض نـــــم
  

  التقرير الدوري السادس املقدم من الدول األطراف   
  

  *وسبوركينا فا   
  

 
  

 .رير رمسييصدر هذا التقرير دون حت  *  
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  فاسوبوركينا                              وزارة النهوض باملرأة

   العدل‐  التقدم ‐االحتاد                          ديوان الوزير
  

  اللجنة الوطنية ملكافحة التمييز ضد املرأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النسخة النهائية
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران

ــة         ــا فاســو عــن تطبيــق اتفاقي التقريــر الــدوري الــسادس لبوركين
    القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
            ٢٠٠٦-٢٠٠١ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم والصحة         
  
٨٠  
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  ٢٠٠٥٥٢ يف عام        املنطقة الصحية        حامل قبيل الوالدة حسب             ١٠٠  ٠٠٠ لكل    النفاسية    وفيات     التوزيع   :      ٩  الشكل  
  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تطور انتشار وسائل منع احلمل                :  ١٠  الشكل  
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  ٦١. . . . . . .     عاما يف الريف ٤٩-١٥تطور انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني النساء يف سن : ١٤الشكل 
م إىل الطفـلة البشريـــة مـن األ    ـــــة من انتقال فريوس نقص املناع     ـــــذة لربنامج الوقاي  ــــ املنف املناطقتطور  : ١٥الشكل  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧ إىل عام      ٢٠٠٢من عام       
  
٦١  
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  مقدمة عامة

    
هـذا التقريـر عــن تنفيـذ اتفاقيـة القــضاء علـى مجيــع أشـكال التمييـز ضــد املـرأة وضــعته           - ١

. فاسـو بوركينـا   )/اليونيـسيف ( بدعم من منظمة األمم املتحـدة للطفولـة          فاسوسلطات بوركينا   
-١٩٩٣تفاقية منذ التقرير األخري الـذي غطـى الفتـرة            إىل عرض تنفيذ اال    ويهدف هذا التقرير  

٢٠٠١.  
تــشرين  ٢٨ االتفاقيــة يف ى كانــت قــد صــدقت علــفاســووجــدير بالــذكر أن بوركينــا   - ٢

تـــــشرين  ٢٨ املـــــؤرخ CNR/PRES/RES/468-84 باملرســـــوم رقـــــم ١٩٨٤نـــــوفمرب /الثـــــاين
. ١٩٨٧كتــوبر أ/تــشرين األول ١٤ دون حتفــظ، وبــدأ انــضمامها يف   ١٩٨٤نــوفمرب /الثــاين

ــا    ــذلك تعهــدت بوركين ــساء الــداخالت يف واليتــها       فاســووب ــى حتــسني حالــة الن  بالعمــل عل
  .وظروفهن املعيشية

 بتعهــداهتا، فوضــعت التقريــر فاســوت بوركينــا  مــن االتفاقيــة، وفّــ١٨ومبقتــضى املــادة   - ٣
يف عـام    وجـرى النظـر فيهمـا        ١٩٩٣-١٩٨٧البدئي، مث التقريـرين الثـاين والثالـث عـن الفتـرة             

ــع و  ٢٠٠٠  اللــذين قــدما إىل  .٢٠٠١-١٩٩٣امس عــن الفتــرة  خلــا، وأخــريا التقريــرين الراب
 ويف أعقــاب النظــر يف .٢٠٠٥يوليــه /متــوز يف دورهتــا الثالثــة والــثالثني يف اللجنــة للنظــر فيهمــا

، قُدِّم عـدد مـن التوصـيات؛ أمـا التقريـر احلـايل، وهـو الـسادس مـن نوعـه،            فاسوتقرير بوركينا   
ــسيج ــرة    ف ــذلت يف الفت ــيت ب ــود ال ــد اجله ــذه التوصــيات   ٢٠٠٦-٢٠٠١تهد يف حتدي ــذ ه  لتنفي

 فيمـا يتعلـق     فاسـو ويعرض التقرير أيـضا االلتزامـات الدوليـة لبوركينـا           . وحصيلة تنفيذ االتفاقية  
بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة، وال سيما املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ومـؤمتر ومنـهاج               

  .إخل، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وإعالن داكار بشأن التعليم للجميع، عمل بيجني
حتــت ) قانونيــة وخــبري إحــصائي(رباء االستــشاريني خلــاوتــوىل وضــع التقريــر اثنــان مــن   - ٤

وُعرض مشروعا التقرير األول والثـاين علـى        . إشراف اللجنة الوطنية ملكافحة التمييز ضد املرأة      
واعُتمـدت الوثيقـة النهائيـة يف أعقـاب         . ربة لتعديلـهما  خلـ انـة مـن أهـل       اللجنة الوطنيـة وعلـى جل     

ربة، واجلمعيـات واملنظمـات   خلـ احلقة عمل وطنية للتصديق ضمت أعـضاء جلنـة املتابعـة وأهـل           
  .غري احلكومية النسائية، والشركاء التقنيني واملاليني

وزراء، ويف حلقــة وفيمــا يتعلــق بنــشر النتــائج، فــإن التقريــر جــرى عرضــه يف جملــس الــ   - ٥
دراسية معنية بالنشر، ويف مقاالت نشرت يف الصحف، كما كـان موضـوع نقـاش مفتـوح يف                  

  .عدة مؤسسات على الصعيد الوطين
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  اإلطار العام: اجلزء األول

    
  احلالة الدميوغرافية للبلد  - ١  

املعهـد   ٢٠٠٦يؤخذ من بيانات التعداد العام للسكان واملساكن، الذي أجراه يف عام              - ٦
 نـسمة،   ١٣ ٧٣٠ ٢٥٨ يبلـغ    فاسـو الوطين لإلحصاء والـدميوغرافيا، أن عـدد سـكان بوركينـا            

  .١٩٩٦ يف عام ١٠ ٣١٢ ٦٠٩مقابل 
 يف املائــة مــن الرجــال،  ٤٨,٣ يف املائــة مــن الــسكان، يف مقابــل  ٥١,٧ومتثــل النــساء   - ٧

ــع  ــرأة١٠٠ رجــال لكــل  ٩٤بواق ــد، ف  .  ام ــة الوســط هــي االســتثناء الوحي ــا  ومنطق ــسبة فيه الن
وهـذا التفـوق العـددي للنـساء ظـل ثابتـا منـذ تعـداد عـام                  .  من الرجـال   ١٠١امرأة لكل    ١٠٠

  ). يف املائة٥١,٨ (١٩٩٦ وتعداد عام ) يف املائة٥١,٩ (١٩٨٥
ومـع ذلـك يالحـظ    . نعـيش يف الريـف  )  يف املائة٧٩,٧(والغالبية العظمى من السكان       - ٨

 يف  ٣٤,٧(وبوبـو   )  يف املائـة   ٧٧,٥(صـمة واغـادوغو     وجود معدل مرتفع مـن التحـضر يف العا        
واملعـدل  .  يف املائـة فقـط يف مـنطقيت الـساحل والـشرق            ٦,٣ يف املائـة و      ٦,٥، يف مقابـل     )املائة

 ١٩,٥ يف املائـة، و  ٢١ونسبة هـذا املعـدل لـدى الرجـال     .  يف املائة ٢٠,٣الوطين للتحضر هو    
  .يف املائة لدى النساء

ــات االست   - ٩ ــشري بيان ــام      وت ــذي جــرى يف ع ــصحي ال ــدميوغرايف وال ــصاء ال  إىل ٢٠٠٣ق
وتصل نسبة النساء يف سـن اإلجنـاب واحلوامـل إىل        . وجود خصوبة عالية بعض الشيء يف البلد      

. صوبة يف سـائر البلـدان الفقـرية، مبكـرة للغايـة           خلاصوبة، على غرار    خلاوهذه  .  يف املائة  ١٠,٥
ــني      ــساء فيمــا ب ــدل خــصوبة الن ــا١٩ و ١٥فمع ــصل إىل    عام ــر ي  يف األلــف، ١٣١ مــن العم

 يف األلـف لـدى النـساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني                ٢٧٥بـسرعة شـديدة ليـصل إىل         ويرتفع
  . عاما٢٤ و ٢٠
ــة   - ١٠ ــات املالَحظـ ــتغري االجتاهـ ــام وإذا مل تـ ــرأة   ٢٠٠٣ يف عـ ــدر أن تنجـــب املـ ــه يقـ ، فإنـ

 والقابليـة العاليـة لإلجنـاب تظهـر         . أطفال يف املتوسط حىت هناية فترة خـصوبتها        ٦,٢البوركينية  
  . أطفال يف املتوسط٣أكثر يف الريف، إذ يقدر الفرق بني منطقيت اإلقامة بـ 

صوبة العالية، اليت تعكس نـسبة كـبرية مـن املواليـد، يواكبـها لألسـف معـدل                 خلاوهذه    - ١١
مـن  العـام األول    إىل   منـهم    ٨١ مولـود حـي، ال يـصل قرابـة           ١ ٠٠٠فمن كـل    . وفيات مرتفع 

. امـسة، وهـو مـا ميثـل مخـس املواليـد األحيـاء        خلا خلطـر الوفـاة قبـل سـن          ١٨٤العمر، ويتعرض   
 يف  ٤,٥:  عاما من العمـر مرتفـع كـذلك        ٤٩ و   ١٥واملعدل اإلمجايل لوفيات البالغني فيما بني       
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س معـدل وفـاة غـري عـادي         كـ  يف األلف للرجال عامة، وهو مـا يع        ٥,٤األلف للنساء عامة، و     
 يف املائـة يف عــام  ٢,٣٨ الــسكان بلـغ  وواملعــدل الـسنوي لنمـ  .  يف املائـة ١٩ىل للـذكور يـصل إ  

  . عاما٥٣,٨، وكان العمر املتوقع ٢٠٠٣
  

  احلالة االقتصادية  - ٢  
ــا   - ١٢ ــوبوركين ــة     فاس ــوارد الطبيعي ــري يف امل ــساحل حمــصور وفق ــة ال ــد يف منطق ــوم .  بل ويق

 يف املائـة تقريبـا يف النـاتج         ٤٠تـسهمان بــ     اقتصادها أساسا علـى الزراعـة وتربيـة املاشـية اللـتني             
 يف املائة مـن سـكان الريـف علـى االنتفـاع مـن األرض ومـن           ٨٠ويعتمد زهاء   . احمللي اإلمجايل 

وهذه املـوارد، نتيجـة لـذلك، معرضـة         ). املياه، الغابات، املراعي  (سائر املوارد الطبيعية يف البيئة      
  .للتدهور اإليكولوجي والضغط السكاين

وهـذا االعتمـاد يـضعف      .  يف املائة علـى األقـل مـن إيـرادات التـصدير            ٦٠ثل القطن   ومي  - ١٣
االقتــــصاد البــــوركيين، وجيعلــــه هــــشا إزاء تقلبــــات أســــعار املــــواد األوليــــة والــــنقص يف         

  .األمطار سقوط
فبيانــات االستقــصاء البــوركيين . وال بــد للبلــد مــن مواجهــة اطّــراد الفقــر بــني ســكانه   - ١٤

ــشية  ــام   لألحــوال املعي ــذي أجــري يف ع ــشري إىل ٢٠٠٣ لألســر، ال ــن  ٤٦,٤أن ، ت ــة م  يف املائ
 من فرنكات اجلماعـة املاليـة       ٨٢ ٦٧٢ الفقر املدقع، الذي يقدر بـ       السكان يعيشون حتت خط   

وهـذا الفقـر يتـضح    .  يف املائـة ٤٥,٣ تـصل إىل  ١٩٩٨األفريقية سنويا، وكانت النسبة يف عام     
  ). يف املائة٤٥,٧( منه لدى الرجال أكثر)  يف املائة٤٧,١(لدى النساء 

 تنفيذ مبادرة إسقاط الديون املتعددة األطراف، اليت ساعدت علـى           ٢٠٠٦وشهد عام     - ١٥
ــدين العــام املــستحق إىل    ــة   ٥٣٣,١الوصــول بال ــة األفريقي ــا مــن فرنكــات اجلماعــة املالي .  بليون

ون، ففـي أواخـر عـام       وأدت هذه املبادرة إىل حتسن كبري يف معـدالت القـدرة علـى حتمـل الـدي                
ــل حــوايل    ٢٠٠٦ ــستحقة متث ــديون امل ــت ال ــي اإلمجــايل   ١٦,٩ كان ــاتج احملل ــن الن ــة م .  يف املائ

وأمـا نـسبة خدمـة      .  يف املائة تقريبا من إيرادات امليزانيـة       ١٠,١جمموع خدمة الديون فيمثل      أما
  . يف املائة١٣,١تمثل فدمات خلاارجية إىل صادرات السلع وخلاالديون 

بة للتوجيه اجليـد للنـشاط االقتـصادي، وال سـيما مواصـلة أعمـال               ه املبادرة، مواكِ  وهذ  - ١٦
مــستوى ميــزان املــدفوعات يف  اهلياكــل األساســية والبــدء يف اســتغالل املنــاجم، ســاعدت علــى 

وعلـى  .  بليونـا مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة            ٥٠,٧حتقيق فائض غري مسبوق يقدر بـ       
يزان التجـاري يتـسم هيكليـا بـالعجز، فإنـه حتـّسن بـصفة خاصـة يف عـام           الرغم من أن رصيد امل    

 بليونـا مـن فرنكـات       ٢٥٤,٥، فوصـل إىل     ٢٠٠٥ يف املائـة مقارنـة بعـام         ١٣,٣ بنسبة   ٢٠٠٦
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 يف ٢٤,٥(+ويــأيت هــذا التحــسن يف أعقــاب زيــادة كــبرية يف الــصادرات   . اجلماعــة األفريقيــة
  ).يف املائة ٤(+مقارنة بالزيادة يف الواردات ) املائة
ــة و    - ١٧ ــادة يف االســتثمارات العام ــزى الزي اصــة إىل جممــوع اإلصــالحات يف إدارة   خلاوتع

 مـن ترتيبـها     فاسـو وبفضل هـذه اإلصـالحات حـّسنت بوركينـا          . امليزانية وتعزيز مناخ األعمال   
سـهولة  ”، من زاوية املؤشر املركب ٢٠٠٦الذي صدر يف عام “ Doing Business”يف تقرير 

 ٢٠٠٥ فيمـا بـني عـامي        ١٦٣ إىل   ١٧١فقد تغري ترتيبها العاملي من املركز       . “باألعمالالقيام  
، تغـري ترتيـب   “إنـشاء املـشاريع  ”وفيمـا يتعلـق باملؤشـر    .  نقـاط ٨، وهو تقدم بواقـع    ٢٠٠٦و  

  . نقطة٢٣، أي بتقدم بواقع ١٣١ إىل ١٥٤البلد من املركز 
 يف ٦,٢ احمللـي اإلمجـايل يف املتوسـط إىل        مسة األخرية وصل منو النـاتج     خلاويف األعوام     - ١٨

 يف املائة يف جممـل منطقـة االحتـاد االقتـصادي            ٢,٨املائة، يف مقابل معدل منو متوسط يصل إىل         
ويتـضح هـذا األداء االقتـصادي يف املـستوى املرتفـع ملعـدل منـو النـاتج                 . والنقدي لغرب أفريقيـا   
  . نامية امللحوظة يف جممل قطاعات النشاط، وهو ما يفّسر الدي٢٠٠٦احمللي اإلمجايل يف عام 

وعلى الرغم من هذا األداء احلقيقـي، فـإن املطلـوب بـذل مزيـد مـن اجلهـود، إذ يـشري                        - ١٩
 بـني   ١٧٥دليل التنمية البشرية لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إىل أن البلـد كـان حيتـل املركـز                     

  .٢٠٠٦ بلدا يف عام ١٧٦
  

  ثقافيةاحلالة االجتماعية وال  - ٣  
على الرغم من اعتماد قانون لألفراد واألسرة حيبذ نـسبيا املـساواة بـني اجلنـسني،ـ فـإن                    - ٢٠

 ال يزال يتسم هبيمنة القواعد العرفية والدينية الـيت          فاسوالسياق االجتماعي والثقايف يف بوركينا      
 املمارسـة   ويف. كثريا ما يكون تطبيقها أو تفسريها يف غـري صـاحل املـرأة، وخـصوصا يف الريـف                 

ال تزال نساء كثريات يف وضع الفـرد البـالغ غـري ذي األهليـة، وهـو مـا يعكـس تـدين وضـعهن                     
  .االجتماعي بالنسبة إىل الرجل

 أجرتـــه منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  )١(وتأكـــد هـــذا الوضـــع يف حتليـــل حـــديث   - ٢١
، ويـشري إىل أنـه      )ريهـا غنّيهـا وفق  ( يف مجيع مناطق العامل      ٢٠٠٦يونيه  /حزيرانيف  ) اليونيسيف(

 مركـزا طيبـا يف ترتيـب البلـدان الـيت ال متلـك               فاسـو يف منطقة جنوب الصحراء، حتتـل بوركينـا         
 حتتـل املركـز األول،      فاسـو والواقع أن بوركينـا     . قليال فيها النساء حق التصرف يف أمورهن إال      

ل املتـصلة بـصحتهن    يف املائة من نسائها إن أزواجهن ينفردون بالبت يف املـسائ       ٧٤,٩إذ يقول   
 يف املائـة مـن النـساء الـاليت          ٥٥,٩؛ وحتتل املركز الرابع بــ       )كالذهاب إىل الطبيب عند املرض    (

__________ 
 .٢٠٠٦اليونيسيف، تقديرات مبنية على البيانات املستمدة من االستقصاءات الدميوغرافية والصحية،   )١(  
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 يف املائـة    ٦١,٥ينفرد أزواجهن بتحديد النفقات اليومية لألسرة، وأخريا حتتل املركـز الثـاين بــ               
  .صدقاءمن النساء الاليت ينفرد أزواجهن بتحديد موعد زيارهتن لألهل أو األ

 الكبري يف األعوام املاضية، فإن احلـصول علـى          ويف جمال التعليم وعلى الرغم من التقدم        - ٢٢
 قــدر املعــدل اإلمجــايل ٢٠٠١ويف عــام . فاســوالتعلــيم األساســي ال يــزال حمــدودا يف بوركينــا  

،  يف املائـة   ٥٧,٢ وصل هذا املعدل إىل      ٢٠٠٥ يف املائة، ويف عام      ٤٢,٧بـ  لاللتحاق باملدارس   
. ال يــذهبون إىل املــدارس)  يف املائــة٤٣(وإن كــان معنــاه أيــضا أن عــددا كــبريا مــن األطفــال   

. يزال يف النظام التعليمـي فـروق شاسـعة بـني اجلنـسني واملنـاطق اجلغرافيـة وأمـاكن اإلقامـة                     وال
، وصــل املعــدل اإلمجــايل اللتحــاق البــنني باملــدارس علــى املــستوى  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفتــرة 

وال تزال نوعيـة النظـام التعليمـي        .  يف املائة للبنات   ٤٦,٢ يف املائة، يف مقابل      ٥٨,١ىل  الوطين إ 
ــم  ــار قلــق دائ ــة مــن   .وجــدواه مث ــالقراءة والكتاب ــة يف عــام  ٢٩ وارتفــع معــدل اإلملــام ب  يف املائ

  .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٣٢ إىل ٢٠٠١
نمـاذج يف منطقـة غـرب        واحدا من أضعف ال    فاسووعلى صعيد الصحة، متثل بوركينا        - ٢٣

ــة  ــا دون اإلقليمي ــة إمجــاال   . أفريقي ــزال مرتفع ــاة ال ت وباإلضــافة إىل . فمعــدالت االعــتالل والوف
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٤٨٤(والوفيـات النفاسـية     )  يف املائـة   ١٨٤(معدل وفيات الرضع واألطفال     

ة يف   يف املائـ   ٤,٢مـن   (، يضاف انتـشار مرتفـع نـسبيا وإن كـان يتراجـع باسـتمرار                )مولود حي 
 وفقا لبيانات برنامج األمـم املتحـدة املـشترك          ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢ إىل   ٢٠٠٢أواخر عام   

اإليـدز، ممـا جيعـل      /لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية       ) اإليـدز /املعين بفريوس نقص املناعـة البـشرية      
بائيــة وتــشري البيانــات الو.  ضــمن أكثــر البلــدان تــأثرا يف املنطقــة دون اإلقليميــة فاســوبوركينــا 

إىل أن ســوء ) ٢٠٠٣ و ١٩٩٨(املــستمدة مــن خمتلــف االستقــصاءات الدميوغرافيــة والــصحية  
التغذيـة بكـل أشــكاله ويف مجيـع مراحـل خطورتــه مـا زال ينتـشر منــذ األعـوام العـشرة املاضــية         

 يف املائــة مــن النــساء يف ســن ٢١فـــ : ويــصيب النــساء واألطفــال بــشكل واضــح بعــض الــشيء
 يف املائـة يعـانني نقـصا يف فيتـامني ألـف، وأكثـر مـن                 ٦٣,٣ السعرات، و    اإلجناب يعانني نقص  

 يف املائة منـهن العـشى الليلـي بـسبب           ٧وفيا يتعلق باحلوامل، تعاين     . النصف مصابات باألنيميا  
 يف ٢,٣ يف املائـة منـهن األنيميـا، وهـي أنيميـا حـادة لـدى               ٦٨,٣نقص فيتـامني ألـف، وتعـاين        

  ).٢٠٠٣دميوغرايف والصحي، االستقصاء ال(املائة منهن 
 يف املائــة مــن األســر تعــيش يف منــاطق غــري  ٧٦,١فحــوايل : وظــروف الــسكن حرجــة  - ٢٤

وأسقف املـساكن رديئـة النـوع       ).  يف املائة من األسر    ٤٦أكثر من   (جمهزة أو يف منازل تقليدية      
، والــسور يف ) يف املائــة مــن األســر تعــيش حتــت ســقف مــن القــش أو الطــني   ٥٨(بوجــه عــام 

تالحـظ  (، ممـا جيعـل هـذه املـساكن هـشة للغايـة              ) يف املائة من األسـر     ٨٠,٦(الغالب من الطني    
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، ويـؤدي أحيانـا إىل فقـد    )حاالت عديدة الهنيار هذه األنواع من املساكن أو تسجل كل عـام         
  .أرواح بشرية أو إىل التشرد

ـــ   ٢٠٠٥ويف عــام   - ٢٥  يف املائــة يف ١,١ يف املائــة، منــها ٤ قــدر معــدل البطالــة يف البلــد ب
 يف املائـة،  ٢٦,٢والبطالة أكثر وضوحا بني النـساء بنـسبة        .  يف املائة يف احلضر    ١٨,٣الريف و   
  . يف املائة بني الرجال١٢,٣يف مقابل 

ويف قطاع اإلعالم واالتصال، يتبني أنه على الرغم من التقدم املتحقق يف نـشر وسـائل              - ٢٦
اإلذاعــة، التلفزيــون، ( ال يــستفدن مــن أي وســيلة منــها  يف املائــة مــن النــساء٤٤إلعــالم، فــإن ا

 يف املائة من الرجال وفقـا لالستقـصاء الـدميوغرايف والـصحي         ٢٥، يف مقابل    )الصحافة املكتوبة 
 يف املائــة مــن ٣٢ يف املائــة مــن النــساء مقابــل  ٥٤(والفــروق أوســع يف الريــف  . ٢٠٠٣لعــام 

  .واألميةبسبب الفقر ) الرجال ال يستفيدون من أي وسيلة
 الناطقـــة الفجـــوة الرقميـــة بـــني اجلنـــسني يف أفريقيـــا”وأجريـــت مـــؤخرا دراســـة عـــن   - ٢٧

 اضــطلعت هبــا شــبكة اجلنــسانية وتكنولوجيــات اإلعــالم واالتــصال يف ســتة مــن )٢(“بالفرنــسية
تـبني منـها أن فرصـة املـرأة تقـل مبقـدار       و، فاسـو البلدان الناطقة بالفرنسية، كـان منـها بوركينـا          

والفجـوة الرقميـة يف     . ن فرصة الرجل يف االستفادة من مزايا وفرص جمتمـع املعلومـات           الثلث ع 
ولذلك يـصعب علـى املـرأة االسـتفادة مـن التقـدم يف جمـال                . الريف تزيد مرتني عنها يف احلضر     

  .االتصال
  

  احلالة السياسية والقانونية  - ٤  
 ١٩٩١يونيـــه /زيـــرانح ٢ يف فاســـوتواصـــلت الدميقراطيـــة الـــيت بـــدأت يف بوركينـــا    - ٢٨

وتتوطـــد عمليـــة إرســـاء . ٢٠٠٧ والتـــشريعية يف عـــام ٢٠٠٥باالنتخابـــات الرئاســـية يف عـــام 
الدميقراطية مع الزمن، ويتمتع البلد مبناخ سياسـي مـستقر نـسبيا، وذلـك سـاهم بقـوة يف النمـو              

  .مسة األخريةخلااإلجيايب واملتصل نسبيا يف األعوام 
الوطنيـة مـستمر منـذ الـدورة التـشريعية األوىل، حـىت وإن              وحضور النـساء يف اجلمعيـة         - ٢٩

وعلــى صــعيد الــسلطة التنفيذيــة، يبــدو عــدد . كــان متثيلــهن ضــعيفا باملقارنــة بــوزهنن االنتخــايب
  .النساء ثابتا، ونادرا ما يتجاوز الرقم مخسة منذ سنوات عديدة

__________ 
 شبكة اجلنسانية والتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية، الفجوة الرقمية بني              )٢(  

 .اجلنسني يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية
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تعلـق بوقـوع االختيـار      وقد شهد البلـد تقـدما بـالغ الداللـة يف جمـال الالمركزيـة فيمـا ي                   - ٣٠
وقد جتسد هـذا االختيـار يف االنتخابـات البلديـة           . على التقسيم اإلداري الشامل لإلقليم الوطين     

، والــيت تكــرس بــشكل هنــائي القــدرات      ٢٠٠٦أبريــل  /نيــسان  ٢٣األخــرية الــيت جــرت يف    
اال ويــضم البلــد إمجــ . واإلمكانيــات املمنوحــة للمــسؤولني احمللــيني يف إدارة شــؤوهنم بأنفــسهم  

 منطقـة   ١٣وعلى الصعيد اإلداري هنـاك      .  يف احلضر  ٤٩ يف الريف و     ٣٠٢ بلدية، منها    ٣٥١
وتـوفر الـسلطة احملليـة فرصـا أوسـع للمـرأة للمـشاركة يف إدارة        .  مقاطعـة ٣٥٠ إقليما و    ٤٥و  

  .ووجود املرأة، من الناحية العملية، أوضح على هذا املستوى. املدينة
اعد تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة إلصـالح العدالـة يف الفتـرة                وعلى الصعيد القضائي سـ      - ٣١

 على توطيد مركز الـسلطة القـضائية يف الدولـة واجملتمـع، وسـاعد أيـضا علـى                   ٢٠٠٦-٢٠٠٢
 يف عـام  ١٠التقريب بني العدالة واملتقاضني، من خـالل إنـشاء حمـاكم جديـدة زاد عـددها مـن            

ويف الفترة ذاهتـا زاد عـدد   . قضائيني، وتعيني وتدريب موظفني     ٢٠٠٦ يف عام    ٢٠ إىل   ١٩٩٠
وعلى الـرغم مـن كـل ذلـك فـإن وصـول املـرأة إىل العدالـة                .  قاضيا ٣٤٤ إىل   ١٥٥القضاة من   

  .زال صعبا بسبب األمية وانعدام املساعدة القضائية ما
  

  وصف االجتاهات االستراتيجية والسياسية الكربى ملكافحة الفقر  - ٥  
ــا  الفقــر هــو التحــدي الرئيــسي    - ٣٢ ــا .  مواجهتــهفاســوالــذي يــتعني علــى بوركين ومــن هن

وظهر الـوعي بـذلك مـن خـالل         . أدرجت السلطات مكافحة الفقر يف صميم األنشطة اإلمنائية       
  :تنفيذ عدة سياسات واستراتيجيات كان منها ما يلي

  خطاب النوايا املتعلق بسياسة التنمية البشرية املستدامة  •  
تـــشرين رة الثالـــث للجهـــات املاحنـــة املعقـــود يف جنيـــف يف يف مـــؤمتر املائـــدة املـــستدي  - ٣٣

 موافقتـها علـى مفهـوم التنميـة املـستدامة           فاسـو ، أعلنت حكومة بوركينا     ١٩٩٥أكتوبر  /األول
-١٩٩٥ذات الُبعد اإلنساين يف خطاهبا للنوايا املتعلق بسياسة التنمية البشرية املستدامة للفتـرة              

ــادة حمــورة ال  . ٢٠٠٥ ــة يف البلــد حــول األمــن البــشري، ومــساءلة   والغــرض مــن ذلــك زي تنمي
وحددت مخسة حماور أساسـية لألمـن البـشري باعتبارهـا           . اجملتمعات األساسية، والتنمية الذاتية   

  :اجتاهات اقتصادية على املديني املتوسط والبعيد
  األمن االقتصادي مرتبطا بعمل بأجر؛  - ١  
دمات الطبيـة   خلـ اقـل تكلفـة مـن       األمن الصحي مرتبطا باالسـتفادة الـسهلة وبأ         - ٢  

  العالجية والوقائية؛
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ا باحلصول على مياه الشرب والتغذية األساسـية املتوازنـة          طاألمن الغذائي مرتب    - ٣  
  والكافية؛

  ا باحلفاظ على بيئة صحية وهتيئة سبل الرزق الدائم؛طاألمن البيئي مرتب  - ٤  
ولعمليــــة إرســــاء األمــــن الفــــردي والــــسياسي وفقــــا لألحكــــام الدســــتورية   - ٥  

الدميقراطيــة، ومــن عواقبــها الــيت ال جــدال فيهــا تفريــد املــسؤوليات اجلماعيــة   
  .١٩٩١، وهو ما بدأ منذ عام )الالمركزية(

  
  اإلطار االستراتيجية ملكافحة الفقر  •  
 ملكافحـة الفقـر حيـدد    ، إطـار اسـتراتيجي  ٢٠٠٠، منـذ عـام      فاسـو أصبح لدى بوركينا      - ٣٤

  :وتدور هذه الوثيقة حول أربعة حماور رئيسية هي. ال التنميةأولويات احلكومة يف جم
  تعجيل النمو وإقامته على اإلنصاف؛  :   ١احملور    
  دمات االجتماعية األساسية؛خلاضمان حصول الفقراء على     :   ٢احملور    
خل بالنـــسبة إىل دزيـــادة الفـــرص يف جمـــال العمـــل واألنـــشطة املـــدرة للـــ   :   ٣احملور    

  الفقراء؛
  .تعزيز احلوكمة السليمة    : ٤ور  احمل  

. ٢٠٠٣إطار متابعة التقدم املتحقق، شـرعت احلكومـة يف تنقـيح الوثيقـة يف عـام                 ويف    - ٣٥
 دور املـرأة يف مكافحـة الفقـر، مـن           ديد يف النسخة املنقحة لإلطـار مبراعـاة أمهيـة         جتويتعلق أبرز   

  .خالل إدراج الُبعد اإلنساين يف صياغة السياسة
ة إطــار اســتراتيجي حملــي ملكافحــة الفقــر لكــل واحــدة مــن املنــاطق اإلداريــة   إن صــياغ  - ٣٦

تساعد على مراعاة السمات الفردية لكل منطقة، مع تركيـز خـاص علـى        ) ١٣(الثالث عشرة   
  .وضع املرأة

  
  السياسة الوطنية للحوكمة السليمة  •  
لحوكمـة الـسليمة،   ، كما حتـددا الـسياسة الوطنيـة ل   فاسواحلوكمة السليمة يف بوركينا      - ٣٧

هي ممارسـة الـسلطة الـسياسية واالقتـصادية واإلداريـة واالجتماعيـة يف إطـار تـصريف الـشؤون                  
وتــشمل هــذه احلوكمــة جممــل املــوارد واآلليــات الــيت ميكــن تعبئتــها بغيــة الوصــول إىل   . العامــة

ــسياسي        ــصعيد ال ــى ال ــة والعمــل، عل ــشؤون العام ــصريف ال ــستوى ملؤشــر األداء يف ت ــضل م أف
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داري واالجتماعي واالقتصادي، على تشجيع األفـراد واجلماعـات علـى تبيـان مـصاحلهم،               واإل
  .الفات اليت ميكن أن تفرق بينهمخلاوممارسة حقوقهم وواجباهتم، والتحكيم يف 

  :وتقوم احلوكمة السليمة، وفق تعريفها، على املبادئ التالية  - ٣٨
 مباشـرة، أو مـن خـالل املؤسـسات        اشتراك املرأة والرجل يف اختاذ القرار، إمـا         - ١  

الشرعية املعتـرف هبـا الـيت توضـح مـصاحلهما، ممـا ينطـوي علـى حريـة الـرأي                     
  والكالم وتكوين اجلمعيات؛

سيادة القانون اليت تتمثل يف وجود أطر قانونية منصفة، وقوانني تطبق بـشكل               - ٢  
  غري منحاز، وقضاء مستقل؛

ملعلومـات، وهـذا شـرط ال غـىن عنـه لفهـم             الشفافية املبنية على حريـة تـداول ا         - ٣  
  ومتابعة املسائل اليت هتم اجلميع؛

اإلنصاف الذي يتمثل يف إدارة البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يتـيح             - ٤  
  لكل فرد حتسني ظروف حياته أو احلفاظ عليها على األقل؛

جـات واالسـتفادة    الفعالية من خـالل حتقيـق املالءمـة بـني املؤسـسات واالحتيا              - ٥  
  القصوى من املوارد املتاحة؛

اجلهـاز  (املسؤولية اليت تستتبع قيام شاغلي املناصب القيادية يف مـستوى معـني      - ٦  
بتقدمي كشف حـساب، ويترتـب      ) السياسي، اإلدارة، االقتصاد، اجملتمع املدين    
  .على ذلك متكني املواطنني من طلبه منهم

  
   الكاملالالمركزية والتقسيم اإلداري  •  
إن تنفيــذ الالمركزيــة والتقــسيم اإلداري الكامــل يهيــئ إطــارا منوذجيــا لتعزيــز اشــتراك    - ٣٩

وقــد لــوحظ يف الواقــع وصــول املــرأة احملــسوس إىل حــد مــا إىل منــصب . املــرأة يف اختــاذ القــرار
ة وتـنص وثـائق تنظـيم اجملـالس القرويـ     . العمدة واملستشار واملسؤول يف اللجـان القرويـة للتنميـة    

 وال بــد مــن القيــام بأنــشطة توعيــة لتــشجيع  .للتنميــة علــى وجــود امــرأتني علــى األقــل وجوبــا 
  .التساوي يف مجيع املناصب اليت تشغل باالنتخاب
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  حبث مواد حمددة: اجلزء الثاين

  
  )٣-١املواد (التعاريف والتدابري العامة ملكافحة التمييز ضد املرأة    -١  

  
ث اجلهـات املعنيـة علـى مراعـاة حقـوق املـرأة يف امللكيـة                توصي اللجنة الدولـة الطـرف حبـ       
  .وتسهيل تقدمي ما يلزمها من سلف

  
  السياسات والقوانني الرامية إىل إهناء التمييز وكفالة تطور املرأة وتقدمها  ١-١  

، قامت وزارة النهوض باملرأة، بالتعاون مـع سـائر اإلدارات           ٢٠٠٦-٢٠٠١يف الفترة     - ٤٠
.  إصـالحات هبـدف تعزيـز حقـوق املـرأة، ومكافحـة مـا تتعـرض لـه مـن متييـز                      الوزارية، بإجراء 

  :وتتعلق هذه التدابري مبا يلي
وتشكل هذه الـسياسة    . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلولاعتماد سياسة وطنية للنهوض باملرأة يف         •  

وهلذا الغـرض   . إطارا لتوجيه العمل احلكومي وجململ شركائها يف جمال النهوض باملرأة         
ل الـوزارة حــىت تراعــي بـشكل أفــضل حــدود النـهوض بــاملرأة يف بوركينــا    أعيـد تــشكي 

 تــشكيل اهليكــل التنظيمــي للــوزارة ملراعــاة  ٢٠٠٦يونيــه /حزيــرانوأعيــد منــذ . فاســو
واملقصود بـذلك   . االستراتيجيات اجلديدة اليت اعتمدهتا الوزارة يف جمال النهوض املرأة        

  :إنشاء ما يلي
    ــاملرأ ــهوض بـ ــة للنـ ــة عامـ ــذ     مديريـ ــع وتنفيـ ــا وضـ ــاط هبـ ــا، ينـ ــة حقوقهـ ة ومحايـ

  استراتيجيات النهوض باملرأة والفتاة ومحاية حقوقهما؛
                وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات       مديرية عامة لتعزيز قدرات املرأة وخرباهتا، يناط هبا 

وتــشمل هــذه املديريــة العامــة مديريــة     . ربات النــسائيةخلــامناســبة لبيــان قيمــة   
لتنمية يناط هبا، يف مجلة أمور، إدراج النـهج اجلنـساين علـى              من أجل ا   للجنسانية

، بـصرف  فاسـو صعيد التوجهات الـسياسية وخطـط وبـرامج التنميـة يف بوركينـا       
النظــر عــن واضــعيها وجمــاالت التــدخل ذات األولويــة احملــددة يف إطــار الــسياسة  

  ؛“اجلنسانية”الوطنية يف جمال 
هيكـل للمتابعـة، هـو هيئـة التنـسيق الوطنيـة            و ٢٠٠٣اعتماد خطة عمـل ثانيـة يف عـام            •  

خلطة عمل النهوض باملرأة، اليت يرأسها رئيس الوزراء، ونائب الرئيس فيهـا هـو وزيـر                
وينـاط  . وجتتمع هذه اهليئة سنويا الستعراض نتائج تنفيذ خطـة العمـل          . النهوض باملرأة 

 ٣عــي اهلــدف وقــد رو. باألمانــة الدائمــة خلطــة عمــل النــهوض بــاملرأة تنفيــذ األنــشطة 
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ــامج   ــة يف الربن  خلطــة العمــل، وهــو احلــد مــن انعــدام املــساواة الــذي     ٥إلعــالن األلفي
  تتعرض له املرأة؛

وق اإلنـسان  ـــــــــــ ي حلقــــــول امليثاق األفريقــــــ على بروتوكفاسوق بوركينا  ـــــــتصدي  •  
وم ـــــــــــريقيـــا، مبوجـــب املرسي أفــــــــــوق املـــرأة فـــــــــــاص حبقـــــخلاوب، ـــــــــوالـــشع

أبريــــل /نيــــسان ٢٤، املــــؤرخ PRES/PM/MAECR/MPF/MFB/179الرئاســــي رقــــم 
-2005، والربوتوكـــــــــول االختيـــاري مبوجـــب املرســـوم الرئاســـــــــي رقـــــــــم ٢٠٠٦

408/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB ٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٦، املؤرخ.  
  

  ةالربامج والتدابري املنفذ  ٢-١  
من التدابري اليت اختذهتا احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين لتعزيز حقـوق املـرأة والفتـاة،                 - ٤١

ميكن اإلشارة إىل تنفيذ برنامج الصحة اجلنسية وحقـوق اإلنـسان، الـذي كـان يـسمى برنـامج                   
اإليـدز، وحقـوق اإلنـسان، ومكافحـة االجتـار          /الصحة اجلنسية، وفريوس نقص املناعـة البـشرية       

 وأسوأ أشكال عمل األطفال، بدعم من التعاون األملـاين، وقـد نفـذت املرحلـة األوىل               باألطفال  
  .٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٤منه من عام 

ويعمــل هــذا الربنــامج يف مــنطقيت الــشرق واجلنــوب الغــريب، ويــساند جهــود احلكومــة    - ٤٢
ا يف ذلـك  وجهود منظمات اجملتمع املدين لتعزيز حقوق املرأة، ومكافحة العنـف ضـد املـرأة، مبـ              

ختان اإلناث، والصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، واالجتـار باألطفـال وأسـوأ أشـكال عمـل األطفـال                   
  .اإليدز/، ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية)من اجلنسني(

وكان دعم تعزيـز حقـوق املـرأة ونبـذ العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك ختـان اإلنـاث،                          - ٤٣
 اجلنــسني يف االضــطالع قــدرات العناصــر الفاعلــة مــن موضــوع عــدة دراســات وجمــاال لتعزيــز  

االتـصال مـن أجـل تغـيري الـسلوك،          /بأنشطة جيدة النوعية يف جمال اإلعالم والتثقيف واالتـصال        
ويف جمــال مكافحــة االجتــار . مــن خــالل التــدريب، والــدعم باملــشورة، وتــوفري املــوارد التثقيفيــة

 أيــضا علــى القيــام بدراســات أساســية باألطفــال وأســوأ أشــكال عمــل األطفــال، ســاعد الــدعم
  .لتحسني فهم هذه الظاهرة وتعزيز قدرات العناصر الفاعلة اليت تتوىل املكافحة

وفيما يتعلق بصغار الفتيات، ميكـن اإلشـارة إىل مـشروع مـشترك قـام بتنفيـذه يف عـام                      - ٤٤
الف االئــتالف البــوركيين مــن أجــل حقــوق املــرأة، وائــت:  ائــتالف مــن ثــالث مجعيــات٢٠٠٣

 مـــن أجـــل حقـــوق الطفـــل، ومنظمـــة دور املـــرأة يف القـــانون والتنميـــة يف        فاســـوبوركينـــا 
ومتثـل هـذا املـشروع يف تنظـيم أنـشطة لتوعيـة الـسكان، والـدعوة يف أوسـاط              . بوركينـا /أفريقيا
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ــامالت يف         ــات الع ــصادية للفتي ــة واالقت ــاحلقوق االجتماعي ــتم ب ــات هت ــشكيل مجعي ــسلطة، وت ال
  .املرتلية دمةخلا

ــا  ٢٠٠٦ويف أواخــر عــام    - ٤٥ ــتالف بوركين فــل ط مــن أجــل حقــوق ال فاســو، اضــطلع ائ
ــامالت يف       ــات الع ــل الفتي ــشة وعم ــصية لظــروف معي ــي   خلابدراســة تشخي ــة يف حّي ــة املرتلي دم

وكان اهلدف من هـذه الدراسـة وضـع جـدول           .  ببلدية واغادوغو  م ماسو -بوغودوغو ونونغر   
. دمـة املرتليـة يف هـذين احلـّيني        خلاات العـامالت يف     باألماكن وإجراء حتليـل مفـصل لعمـل الفتيـ         

دمــة املرتليــة يف  خلاوأشــارت الدراســة إىل أن ظــروف معيــشة وعمــل الفتيــات العــامالت يف       
 فليس هناك عقد حيدد التزامـات العاملـة وصـاحب           : ماسوم ليست باهرة   -بوغودوغو ونونغر   

ملاليـة األفريقيـة، وأكثـر مـن      مـن فرنكـات اجلماعـة ا   ٧ ٤٣٧,٢٦العمل، ومتوسط األجر يبلـغ   
  .إخل، والرعاية يف حالة املرض معدومة،  فرنك٧ ٠٠٠نصفهن يتقاضني أقل من 

ــيهن، تعهــد         - ٤٦ ــها الوخيمــة عل ــات هــذه وعواقب ــساع ظــاهرة عمــل هــؤالء الفتي وإزاء ات
االئتالف بتنظيم دعوة للفـت انتبـاه الـسلطات والـرأي العـام إىل الظـروف العـصيبة الـيت تعمـل                      

وجيـري اآلن  . ا هؤالء الفتيات، ومحلة توعية ألصحاب العمل واجلمهور والفتيات أنفـسهن         فيه
دمـة  لخل الفتيـات العـامالت يف   الربنـامج املتكامـل لتعزيـز حقـوق    ”تنفيذ هذا الربنـامج املـسمى    

  . منع عمل هؤالء الفتيات وحتسني ظروف معيشتهن وعملهن إىل، الذي يهدف “املرتلية
ن اجلهود املبذولة، فـإن وضـع املـرأة مـا زال غـري مالئـم نـسبيا يف مجيـع                     وعلى الرغم م    - ٤٧

 ملكافحـة الفقـر،      الواردة يف اإلطار االسـتراتيجي     إن تنفيذ التدابري  . احلاالت، وخباصة يف الريف   
ــذ      ــسانية، وتنفي ــة اجلن ــسياسة الوطني ــاد اجلــاري لل ــب   خلاواالعتم ــة للجان ــة املراعي طــط القطاعي

. هنا يف النهاية املساعدة يف تفعيل مفهـوم املـساواة خلدمـة املـرأة والرجـل               اجلنساين، أمور من شأ   
  .وهذا يقتضي بالتأكيد التفاف اجملتمع املدين واجملتمع الدويل حول الدولة

  
  العنف ضد املرأة  - ٢  

  التوصيات
  :قدمت جلنة حقوق املرأة أربع توصيات

ات تتنـاول العنـف   القيام، يف أقرب وقت ممكن، بسن مـا يلـزم مـن تـشريع              ‘١’  
ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي، كي تكفـل أن يـشكل العنـف ضـد                 
املرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف مـن الوصـول إىل          
سبل االنتصاف واحلماية على حنو فوري، وأن تتم مقاضاة مرتكيب العنف           

  .ومعاقبتهم
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ــدابري يف جمــ     ‘٢’   ــذ ت ــى تنفي ــضا عل ــة إىل  العمــل أي ــة موجه ال التثقيــف والتوعي
املـــسؤولني عـــن إنفـــاذ القـــانون، والعـــاملني بالقـــضاء، ومقـــدمي الرعايـــة   
الـــصحية، واالختـــصاصيني االجتمـــاعيني، وقـــادة اجملتمـــع احمللـــي، وعامـــة 
اجلمهور، لـضمان إدراكهـم أن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة أمـر غـري             

  .مقبول
ريرها املقبل عن القوانني والسياسات املطبقة موافاة اللجنة مبعلومات يف تق  ‘٣’  

  .اليت تتناول العنف ضد املرأة ومدى تأثري هذه التدابري
دمات املقدمة لضحايا العنـف، مبـا يف ذلـك تفاصـيل            خلاتقدمي تفاصيل عن      ‘٤’  

  .دمات وفعاليتهاخلادمات ونطاق هذه خلاعن إمكانية احلصول على 
  

  لعنف ضد املرأةا التدابري املتخذة ملكافحة  ١-٢  
  التدابري التشريعية  •  
مل يتــسن يف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر اختــاذ تــدابري تــشريعية جديــدة متنــع العنــف       - ٤٨

وانصب التركيز بشكل خاص على إعالم وتوعيـة النـساء حبقـوقهن يف األسـرة وسـبل                 . العائلي
االستراتيجية الـيت حتبـذها    وفضال عن ذلك فإن الوساطة هي       . وطرائق الدفاع عن هذه احلقوق    

اإلجـراءات االجتماعيـة، وزارة النـهوض بـاملرأة،         (السلطات القضائية ودوائر املشورة القانونيـة       
، ألن مـا يترتـب علـى ذلـك مـن انفـصال كـثريا مـا يـضر                    )املنظمات غري احلكوميـة، اجلمعيـات     

ور للعدالـة تـدعيما     وحتقيقـا للهـدف ذاتـه، شـرعت وزارة العـدل يف الـتفكري يف إنـشاء د                 . املرأة
ومنــذ ذلــك احلــني . للتعــاون بــني الدولــة واجملتمــع املــدين، لتــوفري رعايــة أفــضل لــضحايا العنــف

أصبحت تدرج يف برنامج اللجنة الوطنية للتدوين مشاريع قوانني تتعلق بـدعارة األطفـال علـى                
ــة لال  . اإلنترنــت والعنــف يف احملــيط املدرســي   ــة الوطني ــة علــى اجلمعي عتمــاد وعرضــت احلكوم

ــضحايا      ــة ال ــة ومحاي ــانون ملكافحــة االجتــار باألشــخاص واملمارســات املثيل وميكــن . مــشروع ق
، وهــو القــانون الــذي تــنص ٢٠٠٥اإلشــارة أيــضا إىل اعتمــاد قــانون الــصحة اإلجنابيــة يف عــام 

 منه على حظر عدم إبالغ العشري باحلالة من حيث اإلصـابة بفـريوس نقـص           ١٨ و   ١٧املادتان  
  .رية والتطوع بنقل الفريوس إىل العشراءاملناعة البش

  
  التدابري التثقيفية  •  
رأة سـنويا بـاليوم الـدويل للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف                  املبـ حتتفل وزارة النهوض      - ٤٩
 كـان املوضـوع املطـروح    ٢٠٠٦ويف عام . ، وتفرد له موضوعا حمددا  نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٥
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وكـان اهلـدف    “االستراتيجيات املعتمدة إلشراك الشباب:  العنف ضد املرأةإشكالية”يتعلق بـ  
  . إىل ظاهرة العنف وأثره على املرأة واجملتمع بأسرهالرئيسي هو جذب انتباه السكان والنساء

 يومـا مـن   ١٦وقامت وزارة تعزيز حقوق اإلنسان، باالشتراك مع هيئة تنسيق محلة الـ          - ٥٠
الفتاة، بتنظيم منتدى وطين سـاعد علـى الـتفكري يف           التحرك النشط ملكافحة العنف ضد املرأة و      

وتقـوم هـذه اهليئـة، بالـشراكة        . أفضل االستراتيجيات املمكنة ملكافحة العنف ضد املرأة والفتاة       
يم أنـشطة مكثفـة يف إطـار محلـة          مع بعض الشركاء التقنيني واملـاليني ومـع اجملتمـع املـدين، بتنظـ             

وتبـدأ هـذه احلملـة الدوليـة        . لعنف ضد املـرأة والفتـاة      يوما من التحرك النشط ملكافحة ا      ١٦ الـ
 ١، وتـشمل يـوم   )اليـوم الـدويل للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة           (نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٥يف  

، وتنتـهي يف    )اإليـدز /اليوم العاملي ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية       (ديسمرب  /كانون األول 
واهلدف مـن ذلـك هـو املـسامهة يف          ). وق اإلنسان اليوم الدويل حلق  (ديسمرب  /كانون األول  ١٠

  .القضاء على العنف ضد املرأة والفتاة من خالل محلة سنوية للتثقيف والدعوة
املــرأة وفــريوس نقــص املناعــة    ” يومــا ١٦ أصــبح عنــوان محلــة الـــ    ٢٠٠٦ويف عــام   - ٥١

الـسكان بوجـه    ، من أجل لفـت انتبـاه متخـذي القـرار والرجـل واملـرأة ذاهتـا و                 “اإليدز/البشرية
وجرى االضطالع بأنـشطة عديـدة      . “دونيتها”عام إىل ضعف املرأة إزاء هذا الفريوس بسبب         

  .إخلحماضرات، برامج تلفزيونية، عروض مسرحية، : على مستوى احلضر والريف معا
 يومــا، قــام العديــد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيــات ١٦وفيمــا عــدا محلــة الـــ   - ٥٢

. وأجريت أيضا دراسات للسيطرة على هذه الظاهرة بشكل أفـضل         .  والتوعية بأنشطة للتثقيف 
 يف عـام  PSV/DHTE/GTZ/DEDوميكن هنا اإلشارة إىل الدراسة اليت قام هبـا املـشروع األملـاين          

املعارف واملواقف واملمارسات يف جمال حقوق املرأة والعنف ضـد املـرأة           ” حتت عنوان    ٢٠٠٦
  .“نية يف منطقيت الشرق واجلنوب الغريبدمات القانوخلا إىلواللجوء 

  
  دمات املقدمة إىل ضحايا العنفخلا  •  
 ال يــشمل دور العدالــة واللجــوء إىل الــسبل البديلــة فاســوالنظــام القــضائي يف بوركينــا   - ٥٣

. الفـات الـيت ميكـن أن تـساعد يف تـوفري املـشورة للمـرأة والفتـاة مـن ضـحايا العنـف                خلالتسوية  
قع، لدى وزارات العمل االجتماعي والتضامن الوطين والنـهوض بـاملرأة        وتوجد على أرض الوا   

. وتعزيــز حقــوق اإلنــسان، مرافــق الســتقبال ونــصح وتوجيــه النــساء ضــحايا انتــهاك حقــوقهن 
وهذا املوضوع هو املوضـوع الرئيـسي لـدى العديـد مـن اجلمعيـات واملنظمـات غـري احلكوميـة                     

ثريا مــا تــذهب إىل حــد تــوفري املــشورة الفنيــة الــيت أنــشأت، هلــذا الغــرض، مراكــز للمــشورة كــ
، وتـسعى إىل    )إخلتوفري حمـام، حتمـل تكـاليف العـالج الطـيب للـضحية وإيوائهـا مؤقتـا،                  (واملالية  

  :دمات بوجه عامخلاومن أسباب حمدودية هذه . توفري النصح واإلرشاد للمرأة
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  عدم وجود مساعدة قضائية إلرشاد الضحايا على وجه املناسب؛  ‘١’  
رفـــض الـــضحية ملواصـــلة اإلجـــراءات، وعـــدم مســـاح األحكـــام القانونيـــة          ‘٢’  

  .للجمعيات واملنظمات غري احلكومية باالدعاء باحلق املدين يف القضية
  

  مكافحة ختان اإلناث  •  
، وهي مـن أوخـم أشـكال العنـف ضـد            فاسوتان عملية شديدة الشيوع يف بوركينا       خلا  - ٥٤

وتـشري بيانـات االستقـصاء الـدميوغرايف        . تعصاء على االجتثـاث   صحة املرأة والفتاة، واألكثر اس    
 عامـا مـن العمـر       ٤٩ و   ١٥ يف املائة من النساء فيما بني        ٧٧ إىل تعرض    ٢٠٠٣والصحي لعام   
تــان فيمــا خلاوقــد أجريــت دراســة لتقيــيم عمــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة عــادة    . هلــذه العمليــة

الــشيوع لــدى النــساء فيمــا بــني املــيالد  ، اتــضح منــها أن معــدل ٢٠٠٥ و ١٩٩٠عــامي  بــني
ويرتع هذا االجتـاه إىل التراجـع إمجـاال، ولكـن مـع             .  يف املائة  ٤٩,٥ عاما من العمر يبلغ      ٦٠ و

  .تان، مما يزيد من خماطر تعرض الطفلة لعواقب جسيمةخلااخنفاض سن 
ن مـع   تـان بأنـشطة عديـدة، بالتعـاو       خلاوإزاء هذا الوضع اضطلعت جلنة مكافحة عـادة           - ٥٥

  :وميكن أن نشري إىل ما يلي. شركائها التقنيني واملاليني واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات
إجــراء دراســات لفهــم هيئــة التعــاون األملانيــة بــشكل أفــضل هلــذه الظــاهرة يف مــنطقيت    •  

  الشرق واجلنوب الغريب؛
مــا بــني عــامي  تــان فيخلاإجــراء دراســة تقييميــة لعمــل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة عــادة      •  

  ؛٢٠٠٥ و ١٩٩٠
مواصلة أنشطة اإلعالم والتدريب والتثقيف املوجهة إىل املرشدين الـصحيني، وشـباب              •  

ان، من خـالل الـربامج اإلذاعيـة        كالطلبة، والعاملني يف القطاع غري الرمسي، وعامة الس       
 حتقـق  وفيما يتعلق باحلصيلة ميكـن اإلشـارة إىل مـا        . واحملاضرات واملناقشات السينمائية  

ــرة  ــة؛ ٢٦٩: ٢٠٠٥-١٩٩٩يف الفتــ ــتماع إىل  ٣٠ ٤٤٦ دورة تدريبيــ ــسة اســ  جلــ
األمانـة  : املـصدر ( حفلة سينمائية وحماضرة     ٨ ٩٥٨ برناجما إذاعيا؛    ٦٤٥األحاديث و   

ويف إطــار هــذه الــدورات التدريبيــة،  ). تــانخلاالدائمــة للجنــة الوطنيــة ملكافحــة عــادة  
ني معارف ومهارات يف أسـاليب معاجلـة        من املرشدين الصحي  ) ٢٠٠(اكتسب مائتان   

وجدير باملالحظـة أن هـذه األرقـام دون احلقيقـة، ألنـه ال يراعـى فيهـا                  . تانخلاعواقب  
 قامـــت هبـــا اجلمعيـــات واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف جمـــال  األنـــشطة العديـــدة الـــيت

  املتحركة؛  الرسوم
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تـــان وأعـــواهنم خلا مـــن مـــزاويل) ٣٠٠(اعتقـــال وحماكمـــة وإدانـــة أكثـــر مـــن ثالمثائـــة   •  
  ومعاقبتهم بالسجن ملدة حمددة أو مع وقف التنفيذ؛

 ويف الفتـرة    .الرعاية الطبية لضحايا العواقب، من خـالل إنـشاء غرفـة عمليـات صـغرية                •  
األمانة الدائمـة   ( امرأة وفتاة    ٢ ٣٦٠، استفادت منها    ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٩من عام   

  ؛)تانخلاللجنة الوطنية ملكافحة عادة 
يونيـه  /حزيران ٦ املؤرخ  PRES/PM/MASSN/258-2001لعمل، مبوجب املرسوم رقم     ا  •  

ــا ملكافحــة عــادة  مــايو /أيــار ١٨، علــى إعــالن يــوم  ٢٠٠١ ــان، ويــوم خلايومــا وطني ت
 .“عدم التسامح”يوما لـ فرباير /شباط ٦

  
  التقدم املتحقق  ٢-٢    
لعنف ضـد املـرأة أسـفرت       إن األنشطة العديدة لتوعية السكان عامة والنساء خاصـة بـا            - ٥٦

دمات القانونيــة للــوزارات خلــاوالواقــع أن . عــن خــروج عــدد متزايــد مــن النــساء عــن صــمتهن
ــز حقــوق اإلنــسان، وزارة العمــل االجتمــاعي والتــضامن    ( ــاملرأة، وزارة تعزي وزارة النــهوض ب

يــة  توافــدا متزايــدا للنــساء للحــصول علــى املــشورة والرعايــة، وال ســيما الرعا   تــشهد) الــوطين
  .النفسية، حىت ولو كن يترددن يف اختاذ اإلجراءات القضائية

تان خاصـة، يـشار إىل حـدوث بعـض التقـدم اإلجيـايب، كـان مـن بـني                    خلاوفيما يتعلق ب    - ٥٧
  :مظاهره

ومل يتـضح بعـد هـل هـذا التراجـع      . امـسة عـشرة  خلااجتاه نـزويل للختـان ملـن هـن دون          •  
  ذي يؤدي إىل السرية؛حقيقي أم أنه ناجم عن تأثري القانون ال

  مل يعد املوضوع من احملرمات، وأصبح بعض القادة يهامجون هذه العادة علنا؛  •  
ــة ملحوظــة نوعــا مــا للتــشجيع علــى نبــذ      •   ــة اجتماعي ــان خلاتعبئ ــديون  (ت الزعمــاء التقلي

  ).إخلوالدينيون، مسؤولو اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والتجمعات القروية، 
  

   املرتبطة مبكافحة العنف ضد املرأةالصعاب  ٣-٢  
الــصعوبة الرئيــسية القائمـــة يف جمــال مكافحـــة العنــف تتعلـــق بالــضغوط االجتماعيـــة        - ٥٨

،  علـى مبـدأ وجـوب خـضوع املـرأة للرجـل            والواقع أن العنف يقوم أساسا    . الضاغطةوالثقافية  
وكـثريا مـا يعتـرب    . وال سـيما العنـف، يتقبلـها اجملتمـع واملـرأة     ، وسائل فرض هـذا الوضـع     ومجيع  

وهــذه الفكــرة الــيت تنتقــل بــالتعليم وباســتمرار . “رفــض الطاعــة”علــى “ طبيعيــا”العنــف ردا 
وهـذا  . القوالب النمطية تتطور ببطء بالغ، وال سيما يف الريف الـذي يتـدىن فيـه معـدل التعلـيم                  
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 إال يف حــاالت نــادرة يكــون قــد ،كلــه يفــسر صــمت الــضحايا وقبــوهلن للوضــع علــى مــضض 
  . فيها تطرفحدث
  :تانخلاوفيما يلي الصعاب الرئيسية اليت جتابه مكافحة عادة   - ٥٩

  طر على صحة الفتاة واملرأة؛خلاسرية العادة اليت تزيد من   •  
فهـو حيـدث عـادة يف األسـبوع األول مـن الـوالدة، ممـا يـسهم يف           : تانخلااخنفاض سن     •  

  زيادة صعوبة كشفه؛
فاملقـصود وقـف تنفيـذ      :  األحكام اليت تصدرها احملاكم    عدم فهم مزاويل العملية لبعض      •  

  العقوبة وعدم املالحقة املستمرة لألهل ولو كانوا شركاء يف العملية؛
ارج مــع البلــدان خلــاأو يف ) مــن إقلــيم أو منطقــة إىل غــريه(اتنــات يف الــداخل خلاتنقــل   •  

  .تانخلااجملاورة اليت تفتقر إىل قوانني تقمع 
  

  التوقعات  ٤-٢  
تتعلق التوقعات أساسا بالقيـام حاليـا بدراسـة وطنيـة تـساعد علـى تعميـق فهـم العنـف                       - ٦٠

  .ضد املرأة ومداه، من خالل التحليل حسب املنطقة واجلماعة اإلثنية ووفقا لألسباب الدفينة
  :تان بصفة أساسية، ميكن اإلشارة إىل ما يليخلاوفيما يتعلق مبكافحة   - ٦١

  ؛“٢٠١٠تان حىت عام خلاعدم التسامح مع ”ل املسماة اعتماد وتنفيذ خطة العم  •  
 األقـران، هنـج تعليقـات القـادة،        تثقيـف هنـج   (اعتماد اسـتراتيجيات مبتكـرة للمكافحـة          •  

  ؛...)هنج إدراج النماذج يف مناهج الدراسة، 
  ؛...)األطفال، شباب الطلبة، (حتديد وإشراك عناصر فاعلة جديدة يف املكافحة   •  
  .ث عملية لتحديد بواعث العادة من أجل تعديل االستراتيجيات والرسائلإجراء أحبا  •  

  
  )٤املادة (اصة املؤقتة خلاالتدابري   - ٣  

تتعلق التدابري املتخذة لـصاحل الفتـاة واملـرأة بـالتعليم أساسـا، مـن أجـل تـضييق الفجـوة                       - ٦٢
  . بكل مراحل التعليموتتصل هذه التدابري. الواسعة بني الفىت والفتاة، وبني الرجل واملرأة

  على مستوى التعليم االبتدائي  •  
ساعد تكفل الدولة بكل طفلة تلتحـق بالـصف األول اعتبـارا مـن العـام                : جمانية التعليم   - ٦٣

. فاسـو  يف النظام التعليمـي يف بوركينـا          على حتقيق نتائج غري مسبوقة     ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسي  
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 أن عـدد الطفـالت املقيـدات يف         ٢٠٠٦لعـام   ويتضح من بيانات حولية اإلحـصاءات التعليميـة         
، وهــذا ٢٠٠٥ يف عــام ١٤٦ ٧٣٣ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٨٧ ٨٦٨الــصف األول قــد زاد مــن 
  . يف املائة يف املتوسط١٣,٧معدل منو سنوي يصل إىل 

إن وضع وتنفيذ خطة عمل خلدمـة الطفلـة يف إطـار الربنـامج العـشري لتطـوير التعلـيم                       - ٦٤
الئمـــة للعقبـــات العديـــدة الـــيت ال تـــزال تعـــوق  م إجيـــاد حلـــول األساســـي أمـــر يـــساعد علـــى

  .الفتيات تعلم
  :وقد حتددت األنشطة ذات األولوية اليت تتعلق مبا يلي  - ٦٥

الدعوة والتوعية للتغلب علـى العوامـل االجتماعيـة والثقافيـة الـضاغطة وتغـيري                - ١  
  العقليات؛

علـــــى النـــــهج ”يمـــــي تـــــدريب مجيـــــع العناصـــــر الفاعلـــــة يف النظـــــام التعل  - ٢  
لتحييــد ) املدرســون، اجملتمعــات األساســية، أوليــاء أمــور التالميــذ(“ اجلنــساين

  القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنساين يف السلوك؛
وال سيما التحـرش اجلنـسي، والـزواج        (مكافحة العنف ضد الفتاة يف املدرسة         - ٣  

  ).إخلأو القسري، /املبكر و
لتـدريس بـاطراد، وهـذه الظـاهرة تقابـل بالتـشجيع والـدعم علـى نطـاق                  تتأنث مهنة ا  و  - ٦٦

  .واسع من احلكومة اليت ترى فيها وسيلة لتعزيز قدر أكرب من املساواة بني اجلنسني
  على مستوى التعليم الثانوي  •  
، اختــذت احلكومــة تــدابري لتعجيــل التحــاق الفتيــات      ٢٠٠١-١٩٩٦يف الفتــرة مــن    - ٦٧

متثلـت هـذه التـدابري يف تقـدمي مـنح دراسـية للتعلـيم الثـانوي مقـصورة علـى                     و. بالتعليم الثـانوي  
وقـد انتـهت    . الـيت تتـدىن فيهـا معـدالت االلتحـاق باملـدارس           ) ١٠(الفتيات يف األقاليم العـشرة      

  . منحة٣٠٠ بعد تقدمي ٢٠٠١-٢٠٠٠هذه التدابري احملددة يف الفترة 
تمـع املـدين فـسامهت يف تقـدمي املـنح            تولت هـذه املهمـة احتـادات اجمل        ٢٠٠٠ومنذ عام     - ٦٨

، قــدم ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠١ويف الفتــرة مــن عــام . الدراســية للتعلــيم الثــانوي للفتيــات فقــط 
منتدى األفريقيات العامالت يف حقل التعليم بأفريقيا، بـدعم مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة                 

 ٢٠٠٦ويف عـام    . ة دراسـية   منحـ  ٦٢٥، وصـناديقه    )منح سفراء الواليات املتحـدة األمريكيـة      (
ويف .  منحـة دراسـية  ٢٠٠) الواليـات املتحـدة األمريكيـة   ( بالـدعم ذاتـه   Tin Tua مجعيـة  تقدم
  . منحة دراسية١ ٠٠٠“ طة الدوليةخلا” قدمت ٢٠٠٦عام 
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  على مستوى التعليم العايل  •  
تتـوافر   للفتيـات يف املقـام األول، حـىت           يف املائة من غرف املـدن اجلامعيـة        ٦٠صيص  خت  - ٦٩

  :هلن ظروف مثالية للدراسة واإلقامة
  

  النسبة املئوية لشغل الغرف اجلامعية: ١اجلدول 
  

  معدل شغل الفتيات للغرف  الغرف املخصصة للفتيات  جمموع عدد الغرف  العام اجلامعي

٦٠  ١٨٤  ٣٠٧  ١٩٩٧-١٩٩٦  
٦٠  ٢٦٩  ٤٤٨  ١٩٩٨-١٩٩٧  
٦٠  ٤٠٧  ٦٧٨  ١٩٩٩-١٩٩٨  
٦٠  ٤٠٧  ٦٧٨  ٢٠٠١-٢٠٠٠  
٦٠  ٤٩٧  ٨٢٨  ٢٠٠٢-٢٠٠١  
٦٠  ٦٢١  ١ ٠٣٥  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
٦٠  ٦٩٩  ١ ١٦٥  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  

  
  . املبنية على البيانات اجلامعيةحساباتنا: املصدر

  
ويف إطار متابعة مؤمتر البلدان األفريقية املعين بتعليم الفتيات الذي انعقد يف واغـادوغو              - ٧٠

 إنـشاء معهـد   فاسـو ا، اقترحت بوركينـا  ، ومراعاة للتحديات املطلوب مواجهته١٩٩٣يف عام   
ويف عــام .  لتعلــيم الفتيــات والنــساء يكــون مبثابــة مركــز للمــوارد والتــدريب واملعلومــات  دويل

 أحاطــت الــدورة الثالثــون للمــؤمتر العــام لليونــسكو علمــا مبــشروع إنــشاء املركــز،         ١٩٩٩
ويف عـام   . ٢ العمـل     حتت عنـوان الربنـامج الرئيـسي األول، حمـور          ٥م  /٣٠وأدرجته يف الوثيقة    

  .، أنشئ يف واغادوغو املركز الدويل لتعليم الفتيات والنساء يف أفريقيا٢٠٠١
، اختـذ املـؤمتر الثالـث العـادي لرؤسـاء           ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  يف   فاسـو وحبثّ من بوركينا      - ٧١

أيــد فيــه مبــدأ حتويــل ) Assembly/AU/DEC.44(III) (ادول وحكومــات االحتــاد األفريقــي قــرار
واهلـدف الرئيـسي هلـذا املركـز هـو          . ز الدويل إىل وكالة متخصصة تابعة لالحتـاد األفريقـي         املرك

 وخلـق عـامل    ،تشجيع تعليم الفتيـات والنـساء حـىت يـسامهن بـشكل تـام يف القـضاء علـى الفقـر                    
وحيتـــوي ســـجل املركـــز علـــى عـــدة إجنـــازات، . يــسوده الـــسلم مـــن أجـــل التنميـــة املـــستدامة 

  .، والدورات التدريبية، ودراسات عديدة)إلنكليزيةبالفرنسية وا(كاملنشورات 
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تــدابري مكافحــة أمنــاط الــسلوك االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــشجع التمييــز ضــد     - ٤  

  )٥املادة (املرأة 
عمال على مكافحة أمناط السلوك االجتماعية والثقافية اليت تشجع التمييـز ضـد املـرأة،         - ٧٢

. دارات الوزاريـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلمعيـات     كانت هنـاك أنـشطة اضـطلعت هبـا اإل        
  :وكان من هذه األنشطة ما يلي

عقد دورات لإلعالم والتدريب والتوعية موجهة إىل السكان حىت يستوعبوا مـضمون              •  
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتطبيقها؛

لتقليــديني والــدينيني حبقــوق املــرأة  تنظــيم أنــشطة إلعــالم وتوعيــة الــسكان والزعمــاء ا   •  
  ؛“اجلنسانية”ومفهوم 

  مراعاة قضايا اجلنسني يف أنشطة العديد من اجلمعيات؛  •  
  ؛ترمجة االتفاقية إىل اللغات الوطنية الرئيسية الثالث وتوزيعها جمانا يف امللتقيات  •  
  ؛)إخللرياضة، الزراعة، الشباب وا(اعتماد بعض اإلدارات الوزارية سياسة للجنسانية   •  
إعداد سياسة وطنية جنسانية حاليا، يسبقها حتليـل تشخيـصي للعالقـات بـني اجلنـسني                  •  

وقــد أُجــري هــذا التحليــل بطريقــة تــشاركية مــن خــالل تنظــيم  . يف اجملتمــع البــوركيين
  .حلقات عمل تشخيصية

  
  )٦املادة (االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة   - ٥  

أمــا .  بعــد بأنــشطة حمــددة يف جمــال مكافحــة االجتــار بــاملرأة فاســوينــا مل تــضطلع بورك  - ٧٣
  .األنشطة املنفذة اآلن فتتعلق باالجتار باألطفال من اجلنسني

، اتفاقـا   ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٦ وقعت يف أبوجا، يف      فاسوومع ذلك يالحظ أن بوركينا        - ٧٤
صـــة النـــساء واألطفـــال، متعـــدد األطـــراف للتعـــاون يف جمـــال مكافحـــة االجتـــار بالبـــشر، وخبا 

ــشتركة   ــة      واعتمــدت خطــة العمــل امل ــا واجلماع ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة االقت ــني اجلماع ب
 إلعـادة النظـر يف القـانون   ويف االجتـاه ذاتـه ينفـذ اآلن مـشروع          . االقتصادية لدول وسط أفريقيا   

ــار ٢٧ املــؤرخ AN/2003-038رقــم    بــشأن تعريــف وقمــع االجتــار باألطفــال،  ٢٠٠٣مــايو /أي
  .عمال على وضع حالة املرأة يف االعتبار
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 عـن اإلغـواء اجلنـسي    )٣(٢٠٠٣يوليه /متوزوميكن اإلشارة أيضا إىل دراسة أجريت يف      - ٧٥
وأشـارت هـذه الدراسـة إىل أن املغويـات هـن            . ساعدت على فهم هذه الظاهرة وتقدير مـداها       

 يف املائـة مـن الفتيـات يف         ٥٠أكثـر مـن     (غري املتعلمات   )  عاما ٢٣أقل من   (من الفتيات أساسا    
ــدائي   ــيم االبت ــستوى التعل ــصاديا   )م ــشاطا اقت ــل ن التجــارة، احلياكــة،  (، وزوال معظمهــن بالفع

ويتضح أيضا مـن هـذه الدراسـة أن الفتيـات يف جمملـهن يعـرفن املخـاطر             ). إخلتصفيف الشعر،   
ويف . قتـصادية املتصلة هبذا العمل، وإن كـن يعتقـدن أنـه الوسـيلة الوحيـدة لـسد احتياجـاهتن اال                

 ببحـث عملـي لوضـع       ٢٠٠٤جمال البحث عن حل لظاهرة اإلغواء، جرى االضطالع يف عام           
وأفـضى ذلـك إىل مـشروع رائـد         .  اجلنـسي  استراتيجية لإلدمـاج االقتـصادي ملـزاوالت اإلغـواء        

  .٢٠٠٦إلعادة اإلدماج االقتصادي هلؤالء املغويات بدعم من اليونيسيف يف عام 
  : ذلك فإن هناك توقعات طيبة يف هذا اجملال تتعلق مبا يليوعلى الرغم من  - ٧٦

اضــطالع وزارة العمــل االجتمــاعي والتــضامن الــوطين بدراســة لتحليــل حالــة االجتــار     •  
  باملرأة متهيدا الختاذ تدابري حمددة؛

ــة والــصحية واالستقــصاءات       •   مراعــاة العنــف ضــد املــرأة يف االستقــصاءات الدميوغرافي
  تعددة؛ذات املؤشرات امل

  .إجراء دراسة وطنية ألسباب العنف ضد املرأة ومداه  •  
  

  )٨ و ٧املادتان (احلياة السياسية والعامة للمرأة   - ٦  
. ما زال متثيل املرأة قلـيال للغايـة يف الربملـان واحلكومـة واإلدارة املركزيـة واحملليـة العليـا               - ٧٧

  :معيات واجلمعية الوطنية، ومنهاوهناك تدابري تتخذها بعض املنظمات غري احلكومية واجل
  تشكيل جمموعة معنية باجلنسانية على مستوى اجلمعية الوطنية؛  •  
  ؛٢٠٠٦عقد منتدى بشأن متثيل املرأة يف دوائر القرار يف عام   •  
 يف املائـة لكـل مـن اجلنـسني يف القـوائم             ٣٠اقتراح قـانون بتحديـد حـصة ال تقـل عـن               •  

  االنتخابية؛
 الـسياسيني إىل تـوفري وضـع أفـضل للمـرأة علـى القـوائم االنتخابيـة يف                 دعوة املسؤولني   •  

  .٢٠٠٥ يف االنتخابات البلدية اليت جرت يف عام ١٣املناطق الـ 

__________ 
 .هنج توجيه العمل االجتماعي وتثقيف جمتمع واغادوغو: اإلغواء اجلنسي يف واغادوغو  )٣(  
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وقد سـامهت هـذه التـدابري يف حتـسني متثيـل املـرأة شـيئا مـا، وخـصوصا علـى مـستوى                          - ٧٨
 يف  ١,٤ املئويـة لتمثيـل املـرأة مـن          فعلى صعيد الربملـان، ارتفعـت النـسبة       . الربملان واحلكم احمللي  

، أي بزيـادة    ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ١٤ إىل   ١٩٩٢املائة يف الدورة التـشريعية األوىل يف عـام          
  . عاما١٥ يف املائة يف ١٢,٦قدرها 
 حمـــسوسا بعـــض الـــشيء بـــني الـــدورتني  اويـــبني الرســـم البيـــاين الـــوارد أدنـــاه تطـــور   - ٧٩

  .عقبه تقدم بسيط شيئا ماالتشريعيتني األوىل والثانية، أ
  

    ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٢تطور عدد النساء يف الربملان من عام : ١الشكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠٠٧تقرير االئتالف البوركيين من أجل حقوق املرأة، : املصدر  
  

وعلى صعيد السلطة احملليـة ووفقـا ملـا توضـحه بيانـات اجلـدول الـوارد أدنـاه، يالحـظ                       - ٨٠
فــإذا عرفنــا أن هــذا هــو جمــال معاجلــة املــسائل الــيت هتــم القــرى    . لغايــة لىءحــدوث تطــور بطــ

واملقاطعات واملناطق وتتعلق بالشؤون اليومية للمـرأة، فإننـا سـنقدر حجـم املهمـة الـيت ال تـزال            
  .مطلوبة حق قدره

تطور النسب املئوية للرجال والنساء يف الربملان من عام 1992 إىل عام 2007
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  تطور املشاركة يف السلطة احمللية حسب اجلنس: ٢اجلدول 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  العام  

  ٥٨ ٥٩٨  ٤ ٢٣٢  ٤ ٤٤٧  الرجال  وناملرشح
  ١٤ ٤٦٤  ٩٥٢  ٥٢١  النساء  
  ١٩,٢  ١٨,٤  ١٠,٥  النسبة املئوية للنساء  

    ٢ ٨٨٦  ١ ٥٦٤  الرجال  الترتيب
    ٥٧١  ٩٢  النساء   املرتبتني األوىل والثانيةيف
    ١٦,٥  ٥,٦  النسبة املئوية للنساء  

  ١١ ٤٧٧  ٨٦٤  ١ ٥٤٦  الرجال  املقاعد احملصول عليها
  ٦ ٤٠٠  ٢٢٨  ١٥٢  النساء  
  ٣٥,٨  ٢٠,٨  ٨,٩  النسبة املئوية للنساء  

  ٣٣٩  ٥٤  ٣٨  الرجال  وضع العمد
  ٢٠  ٣  ٣  النساء  
  ٦  ٥,٣  ٧,٣  النسبة املئوية للنساء  
  
النــهوض بــاملرأة يف ”ون ــــــر املــشروع املعنـــــــوق املــرأة، تقريـــــــــاالئــتالف البــوركيين مــن أجــل حق  :املصدر  

  .٢٠٠٣أبريل /نيسان ٢٣، املؤرخ “ البلدياتيـــشاركة السياسية للمرأة فيز املتعز/السياسة احمللية
  
ــة هــي ذاهتــا علــى مجيــع املــستويات، مــن املناصــب الــيت تــشغل باالنتخــاب إىل       - ٨١ واحلال

ــة الرفيعــة  ــدوبا، ١٧/١١١ عمــدة، ٢٠/٣٥٩: املــسؤوليات اإلداري  مفوضــا ســاميا، ٤/٤٥ من
  .٢٠٠٧زيرا مفوضا يف عام  وزيرا وو٥/٣٤ حاكم منطقة، ٣/١٣
ــدة    ويف مــضمار  - ٨٢ ــرأة يتطلــب جهــودا عدي ــا زال اشــتراك امل ــدويل، م ــل ال فعــدد .  التمثي

 فقــط يف عــام  ٢ علــى التــوايل إىل  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ يف عــامي ٥ و ٣الــسفريات هــبط مــن   
وينطبـق ذلـك علـى مـستوى متثيـل          .  يف املائـة   ٧,١ وظيفـة، أي بنـسبة       ٢٨ من جممـوع     ٢٠٠٦

  .املؤسسات واهليئات الدوليةاملرأة يف 
  

  )٩املادة (جنسية املرأة   - ٧  
  )نظر التقرير السابق(
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  )١٠املادة (التعليم   - ٨  
  إعطاء األولوية لتعليم الفتيات: توصية اللجنة

 إىلتوصي اللجنة احلكومة بأن تعترب تعليم الفتيات والنساء إحدى األولويات وأن تسعى         ”
الــة وتــشجيع قيــد مجيــع الفتيــات يف املــدارس و جتنــب  احلــصول علــى مــساعدة دوليــة لكف

وتــدعو احلكومـة إىل ختـصيص مـوارد ماليــة وبـشرية أكـرب لقطــاع      . انقطـاعهن عـن التعلـيم   
التعليم وتوظيف عدد أكرب من املعلمات، وأن حترص على أال تعيد املناهج املدرسية إنتـاج         

  “)إعطاء األولوية لتعليم الفتيات. (صور سلبية عن املرأة
  

  السياسات والربامج والتدابري املنفذة  ١-٨  
تنفيذا لتوصية اللجنة بشأن إعطاء األولوية لتعليم الفتيات، اختذت سلطات البلـد عـدة           - ٨٣

وكـان مـن بـني هـذه        . تدابري لتحسني احلالة التعليمية للفتيات من خالل مديرية تعلـيم الفتيـات           
  :التدابري ما يلي

ــيم األساســي  طــة العــشرية لتطــوير الت خلا  •   ، وهــي اإلطــار الرمســي  )٢٠٠٩‐٢٠٠١(عل
يونيـه  /حزيـران طـة يف  خلاوقد اعتمدت هذه . جلميع األنشطة يف جمال التعليم األساسي  

ــيم ”، وتتـــــضمن عنـــــصر PRES/PM/MEBA/254-99 باملرســـــوم رقـــــم ١٩٩٩ تعلـــ
طــة بــالتعليم األساســي الرمســي، والتعلــيم األساســي غــري الرمســي، خلاوهتــتم . “الفتيــات

ومــــن األهــــداف الــــيت تتغياهــــا هــــذه ). قبــــل املدرســــي(علــــيم صــــغار األطفــــال وت
، مـع   ٢٠١٠  يف املائـة يف عـام      ٧٠الوصول مبعدل االلتحاق باملـدارس إىل       ‘ ١’: طةخلا

الوصــول ‘ ٢’بــذل جمهــود خــاص لــصاحل الفتيــات واملنــاطق الريفيــة األكثــر حرمانــا،    
ن خـالل تطـوير وتنويـع أنـشطة     ، مـ ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام   ٤٠مبعدل حمو األميـة إىل   

حتسني نوعية ومالءمة وفعاليـة التعلـيم األساسـي، مـن خـالل تـدريب               ‘ ٣’حمو األمية،   
املدرســني واإلداريــني، وحتــسني ظــروف التعلــيم والــتعلم، ووضــع مــشاريع للمــدارس، 

ــة الدائمــة للجــودة،   ــة     ‘ ٤’واملراقب ــة باللغــات الوطني ــا بعــد حمــو األمي ــشطة م ــع أن تنوي
تعزيز قدرات وزارة التعلـيم األساسـي وحمـو األميـة يف جمـال التوجيـه               ‘ ٥’ية،  وبالفرنس

 وير اإلعالم والبحث التطبيقي؛طت‘ ٦’واإلدارة؛ 

، ومن أهدافـه العمـل، يف موعـد    ٢٠٠١مايو /أياراعتماد خطاب السياسة التعليمية يف        •  
ــة عــام   ــصاه هناي ــد  ٢٠١٠أق ــى قي ــذين هــم   ٧٠، عل ــة مــن األطفــال ال يف ســن  يف املائ

الدراسة بالتعليم األساسي، مع اهتمـام خـاص بالفتيـات الـاليت يـتعني الوصـول مبعـدل                  
   يف املائة على األقل؛٦٥قيدهن يف هذه الفترة إىل 
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مــؤمتر جمــالس آبــاء  ”و ، ٢٠٠٢أبريــل /نيــسانعقــد مــؤمترات وطنيــة عــن التعلــيم يف     •  
واجملتمـع املـدين معـا يف    ، وهـو مـا يعكـس رغبـة الدولـة       “التالميذ بشأن تعليم الفتيـات    

  تعزيز تعليم الفتيات؛
، الــذي حيــدد ٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــولاعتمــاد اإلطــار االســتراتيجي ملكافحــة الفقــرة يف   •  

أولويــات احلكومــة، ويعــد الوثيقــة املرجعيـــة لكــل مبــادرات التنميــة، والتعلــيم مـــن         
  القطاعات ذات األولوية؛

طـة  خلا، يف إطـار تنفيـذ   ٢٠٠٢رمسـي يف عـام    حمو األمية والتعليم غـري ال      إنشاء صندوق   •  
ويعد هذا الصندوق أداة لتنفيذ سياسـة احلكومـة يف          . العشرية لتطوير التعليم األساسي   

تلقـي  ‘ ١’: جمال حمو األمية والتعليم غري الرمسي اليت ترمي إىل حتقيـق األهـداف التاليـة              
 األميـة والتعلـيم غـري       اصني لتمويل حمـو   خلاوإدارة مسامهات الدولة والشركاء العامني و     

تــشجيع الدولــة وشــركائها يف التنميــة علــى تعزيــز مــسامهاهتم املاليــة مــن ‘ ٢’الرمســي، 
توسيع قاعـدة مـصادر متويـل التعلـيم غـري الرمسـي لتلقـي               ‘ ٣’أجل التعليم غري الرمسي،     

تعزيـز قـدرات العمـل يف جمـال حمـو األميـة             ‘ ٤’موارد مالية جديدة من شركاء جـدد،        
ــيم  ــة       والتعلـ ــددة يف أدلـ ــايري احملـ ــا للمعـ ــات وفقـ ــنح إعانـ ــالل مـ ــن خـ ــي مـ ــري الرمسـ غـ

اعتماد أشكال جديدة لتمويل التعليم غري الرمسي تكـون يف مـصلحة            ‘ ٥’اإلجراءات،  
ــة يف اجملتمــع  ــسني   . الطبقــات احملروم ــضايا اجلن ــذ اســتراتيجيتني ملراعــاة ق : وجيــري تنفي

 يف املائــة للنــساء يف املراكــز ٦٠ن املــشغالت بنــسبة مئويــة ال تقــل عــ/مطالبــة املــشغلني
، )٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣وهذا مـا يفـسر ازديـاد عـدد النـساء يف املراكـز فيمـا بـني عـامي                     (

  وتشجيع املشغالت؛
 عن حتديد العقبات الـيت ال تـزال تعـوق التحـاق الفتيـات               ٢٠٠٦إجراء دراسة يف عام       •  

 منظومـة األمـم     الدولـة بالـشراكة مـع     اضـطلعت هبـا     باملدارس واستمرارهن وجنـاحهن،     
املتحدة للعمـل بـشكل أفـضل علـى إعـادة توجيـه األنـشطة واالسـتراتيجيات لتحـسني                   

  تعليم الفتيات؛
 بـدعم   ،٢٠٠٦يوليـه   /متـوز اضطالع وزارة التعليم الثانوي العايل والبحـث العلمـي يف             •  

دراسـة استكـشافية وحتليليـة للمـشاكل اجلنـسانية يف التعلـيمني             ”من سفارة هولندا، بـ     
احتياجــات كــل مــن اجلنــسني  فــضل علــى مراعــاة  أللعمــل بــشكل “  والعــايلثــانويال
  النظام؛ يف
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، وهو مـا أكـد اتـسام    ٢٠٠٦ لتوجيه التعليم يف عام ١٩٩٦قانون عام النظر يف   إعادة    •  
التعليم بطابع األولوية، ومراعاة احترام املساواة بني اجلنسني، باعتبار ذلك من غايـات             

  ي لكل أشكال العنف يف البيئة املدرسية؛التعليم، واحلظر الرمس
، ظـل  ٢٠٠٥-٢٠٠١ يف الفتـرة : الزيادة الكبرية يف امليزانية املخصـصة لقطـاع التعلـيم           •  

وقــد زاد بالفعــل مــن .  يف املائــة٧جــزء امليزانيــة املخــصص للقطــاع يــشكل أكثــر مــن  
 مــــــــــن فرنكــــــــــات اجلماعــــــــــة املاليــــــــــة األفريقيــــــــــة إىل ٤٠ ٠٨٠ ٥٢١ ٠٠٠
 ٢٠,٨ من هذه الفرنكات، أي مبعدل زيادة سـنوية متوسـطها          ٨٥ ٤١٠ ٣٨٠ ٠٠٠

  يف املائة؛
، ١ للفتيات املقيدات يف املرحلة اإلعداديـة        نة مالية الشتراكات احتادات آباء الطلبة     إعا  •  

طـة العـشرية لتطـوير      خلاتقدمها الدولـة بـدعم مـن الـشركاء التقنـيني واملـاليني يف إطـار                 
  التعليم األساسي؛

ــدارس    تنظــيم   •   ــات بامل ــة ســنوية موســعة إلحلــاق الفتي ــام الدراســي   محل ــن الع ــارا م  اعتب
  ؛٢٠٠٣/٢٠٠٤

  عقد ندوات إقليمية للتعجيل بتعليم الفتيات والنساء؛  •  
 تستهدف االسـتراتيجية متكـني الفتيـات غـري امللتحقـات      :تشغيل مدرسة الفرصة الثانية     •  

 وذلـك بإحلـاقهن بالدراسـات    باملدارس من احلفاظ على مستوى تعلمهن بل وحتـسينه،   
 كــان هنــاك أكثــر مــن مــائيت ٢٠٠٦ ويف عــام .املــسائية وتعلــيمهن مهنــة خــالل اليــوم

واملؤســف أن . مركــز خــاص وعــام لتــدريب النــساء، موزعــة يف أحنــاء اإلقلــيم) ٢٠٠(
مخـسون يف منطقـة الوسـط وثالثـون يف منطقـة            (هذه املراكـز تتركـز يف املـدن الكـبرية           

 على حساب الريف الذي تشتد حاجته إليها بسبب املعـدل املرتفـع             ،)األحواض العليا 
متها الدولة للشباب منـذ عـام       اوتساعد مراكز التدريب واإلنتاج اليت أق     . لنقص التعليم 

ــضا علــى معاجلــة املعــدل املرتفــع النقطــاع الفتيــات عــن      ١٩٩٤  يف منطقــة ســورو أي
  ؛)٢٠٠٤-٢٠٠٢ يف دفعة ٤٩٣خترجت (التعليم 

 السـتقبال األطفـال الـذين انقطعـوا     دولة ملراكـز للتعلـيم األساسـي غـري الرمسـي       إنشاء ال   •  
  عن التعليم مبكرا أو غري امللتحقني باملدارس؛

، حيــدد عــدد املتقــدمني ٢٠٠٤ مرســوم وزاري عنــد افتتــاح املــدارس منــذ عــام إصــدار  •  
لثـاين يف   للقبول يف الصف السادس، والعـام األول مـن شـهادة التأهيـل املهـين، والعـام ا                 
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مؤسسات التعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفين واملهـين، وحيـدد حـصة للفتيـات               
  .يف معدالت القيد واحلصول على املنح الدراسية

    
  التقدم املتحقق  ٢-٨  

كان التقدم املتحقق يف جمال التعليم يتعلق باملنشآت، وظروف احلياة والعمـل، وزيـادة               - ٨٤
  .عية التعليم يف القطاع الرمسي وغري الرمسياألعداد، وحتسني نو

    
  حتسني املنشآت التعليمية  ‘١’  

ساعدت املشاريع والربامج املختلفة املنفذة على حتسني الوضع التعليمي لألفراد بـصفة              - ٨٥
. دمـــة املقدمـــة يف اجملـــال التعليمـــيخلاعامـــة وللفتيـــات بـــصفة خاصـــة، مـــن خـــالل مـــضاعفة 

 إىل  ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف العـام الدراسـي       ٦١٤عليم االبتدائي مـن     زاد عدد مؤسسات الت    وبذلك
.  يف املائـة ٨٣,٧، بواقع زيادة يف هذه الفترة بنسبة       ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف العام الدراسي     ١ ١٢٨

ــشكل مــواز ارتفــع عــدد قاعــات الدراســة مــن     ــسبة  ٤ ٣٥٦ إىل ٢ ٢٨٥وب ــادة بن ــع زي ، بواق
  . يف املائة يف هذه الفترة٩٠,٦

  
  نشآت املدرسية وأعداد املدرسنيتطور امل: ٣اجلدول 

  
  قاعات الدراسة  املدارس  املدرسون  العام الدراسي

٢ ٢٨٥  ٦١٤  ١٩ ٠٠٧  ٢٠٠١-٢٠٠٠  
٢ ٦٣٣  ٦٩٢  ٢٠ ٦٧٦  ٢٠٠٢-٢٠٠١  
٢ ٩٦٣  ٧٧٦  ٢٢ ٦٦٤  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
٣ ٣٥٩  ٨٣٦  ٢٣ ٨٨٦  ٢٠٠٤-٢٠٠٣  
٣ ٩٣٣  ١ ٠٠٤  ٢٦ ٩٣٨  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
٤ ٣٥٦  ١ ١٢٨  ٣٠ ٣١١  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  

  
  . للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا٢٠٠٦احلولية اإلحصائية لعام : املصدر

  
ــدة املقامــة       - ٨٦ ــيم أيــضا يف تزويــد املنــشآت اجلدي ومتثلــت سياســة احلكومــة يف جمــال التعل

ولذلك، كما يتـبني مـن اجلـدول أعـاله، شـهد عـدد املدرسـني أيـضا زيـادة            . مبدرسني لألطفال 
 مدرســا يف هــذه  ٣٠ ٣١١ إىل ١٩ ٠٠٧د زاد هــذا العــدد مــن   فقــ. كــبرية يف هــذه الفتــرة  

  . يف املائة٩,٨مسة، أي مبعدل زيادة سنوية يصل يف املتوسط إىل خلااألعوام 
 ٢٠٠٦ويف جمال حمو األمية والتعليم األساسي غري الرمسـي، تـشري بيانـات حوليـة عـام                    - ٨٧

راكز التـدريب علـى املرحلـة األوليـة     للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا إىل زيادة يف عدد م    



CEDAW/C/BFA/6
 

34 09-53542 
 

ومـن حيـث التقـدم يالحـظ أن عـدد           . حملو األمية، وعدد مراكـز التـدريب التكميلـي األساسـي          
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف الفتـرة  ٤ ٠٨٣مراكز التدريب على املرحلة األولية حملو األميـة ارتفـع مـن        

األساســي، وعلــى صــعيد التــدريب التكميلــي . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مراكــز يف الفتــرة ٦ ٧٠٣إىل 
-٢٠٠٠ يف الفتـرة  ١ ٢٠١دمة املقدمة على زيادة عدد املراكز مـن      خلا زيادة   ساعدت سياسة 

، مبعدل زيادة سـنوية يـصل يف املتوسـط          ٢٠٠٥-٢٠٠٤ مركزا يف الفترة     ٤ ٣٥١ إىل   ٢٠٠١
  . يف املائة٢٧إىل 

  
  حتسني ظروف حياة وعمل التالميذ واملدرسني  ‘٢’  

كن للمدرســني واملدرســات، حرصــا منــها علــى تــوفري شــرعت احلكومــة يف بنــاء مــسا  - ٨٨
 ٦٩٠ علـى التـوايل، أنـشئ      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ويف أعـوام    . ظروف عمـل أفـضل هلـم      

  . مساكن هلم٧١٠ و ١ ٠٨٨ و
وحتسينا لظروف تعلم التالميذ، راعت السلطات مـسائل احلـصول علـى ميـاه الـشرب                  - ٨٩

  .٢٠٠٤ مرحاضا يف عام ٢٨٠ء  آبار وإنشا١٠٥واملرافق الصحية، من خالل حفر 
  

  زيادة األعداد  ‘٣’  
 إىل االرتفــاع، مبينــا بــذلك أن املعــدل اإلمجــايل للقبــول يف املرحلــة اإلعداديــة يتجــه   - ٩٠

ففـي  . دمة التعليمية املقدمة ترتبت عليها زيـادة يف قيـد األطفـال يف املرحلـة اإلعداديـة                خلازيادة  
ــام  ــع  ٢٠٠١ع ــة يف الواق ــسبة األولي ــت الن ــ٤٦,٩  كان ــها (ة  يف املائ ــنني  ٥٣,٢من ــة للب  يف املائ

ــات ٤٠,٣ و ــة للبن ــدل إىل  ) يف املائ ــع املع ــرة  ٧٠,٧، مث ارتف ــة يف الفت  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائ
  ). يف املائة للبنات٦٤,٩ يف املائة للبنني و ٧٦,٤منها (

 تـزال   إىل أن نـسبة املقيـدين يف املرحلـة اإلعداديـة ال    ٢٠٠٦وتشري بيانات حولية عـام      - ٩١
غــري أنــه يف الفتــرة ذاهتــا، زاد املعــدل اإلمجــايل لقبــول البــنني يف املرحلــة . تفــوق نــسبة املقيــدات

 يف املائـة،    ١٢,٦ يف املائة يف املتوسط سنويا، يف حني بلـغ معـدل البنـات               ٩,٥اإلعدادية بنسبة   
  .مما يدل على سرعة أكرب يف زيادة معدل قيد البنات بالقياس إىل معدل البنني

وبلغت زيادة املعدل اإلمجايل لقيد البنات يف املرحلة اإلعدادية باملقارنـة مبعـدل البـنني،                 - ٩٢
 يف املائـة للبنـات      ٢١,٣(اليت تالحظ يف مجيع مناطق البلد، مستويات بالغـة األمهيـة يف الـشرق               

  يف١٨,٧ يف املائـة للبنـات يف مقابــل   ٢٣,٠(، ويف الــساحل ) يف املائـة للبـنني  ١٥,٨يف مقابـل  
).  يف املائـة للبـنني  ١١,١ يف املائة للبنات يف مقابـل      ١٧,٠(، ويف الشمال األوسط     )املائة للبنني 

  .وتعكس هذه احلالة أثر إعطاء األولوية لألقاليم اليت ينخفض فيها معدل االلتحاق باملدرسة
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  اإلمجايل للقبول يف املرحلة اإلعداديةاملعدل تطور : ٢الشكل     
  
  
  

  
  
  
  

  .٢٠٠٦ساباتنا املبنية على بيانات احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا لعام ح: املصدر
  
 تــصاعديا يف الفتــرة   تطــورااملعــدل اإلمجــايل لاللتحــاق بــالتعليم االبتــدائي    وشــهد   -٩٣

فعلـى الـصعيد الـوطين ارتفـع     . ، على حنو ما يوضح الرسم البياين الـوارد أدنـاه          ٢٠٠٦-٢٠٠١
، متجـاوزا   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٦٠,٧ إىل   ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ٤٥,١عدل من   هذا امل 

 النوايــا املتعلــق بالتنميــة البــشرية     يف املائــة الــوارد يف خطــاب  ٦٠الـــ بــشكل طفيــف هلــدف   
طــة العــشرية لتطـــوير التعلــيم األساســي الـــيت هتــدف إىل الوصــول مبعـــدل       خلااملــستدامة، ويف  

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥٦ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٢االلتحاق باملدرسة من 
وعلى صعيد البنات ساعدت جهـود احلكومـة يف جمـال التعلـيم علـى الوصـول يف عـام                      - ٩٤

  . نقاط على هدف خطاب النوايا يف هذا الصدد٥ يف املائة، بزيادة ٥٥ إىل نسبة ٢٠٠٥
ني باملدرسـة ظـل أعلـى مـن معـدل           وحىت لو كانت البيانات تبني أن معدل التحاق البن          -٩٥

، فإن معدل متوسط الزيادة السنوية اللتحاق البنات بـالتعليم          ٢٠٠٦-٢٠٠١البنات يف الفترة    
، مما يدل علـى أن أثـر الـسياسات          ) يف املائة  ٦,٦(يفوق معدل البنني    )  يف املائة  ٩,٣(االبتدائي  

  .أكرب بكثري فيما يتعلق بالبنات
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  ايل لاللتحاق بالتعليم االبتدائيتطور املعدل اإلمج: ٣الشكل 
  
  
  
  

  
  
  

  .٢٠٠٦حساباتنا املبنية على بيانات احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا لعام : املصدر
  
وعلى الصعيد اإلقليمي يالحظ أن مستوى التحاق البنات باملدرسة يزيد بسرعة أكـرب               - ٩٦

 املعــدل اإلمجــايل اللتحــاق البنــات بــالتعليم االبتــدائي علــى أن الفــرق بــني. مــن مــستوى البــنني
ويف بعـض املنـاطق،   ).  يف املائة١٠(ومعدل البنني يظل ثابتا بشكل حمسوس على مدار األعوام      

 يف ١٧ يف املائـة و  ٢٧,٩مثل الشمال األوسط والـشمال، يزيـد هـذا الفـرق كـثريا ويـصل إىل         
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥املائة على التوايل يف الفترة 

  
املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالتعليم االبتدائي حسب املنطقة واجلنس يف الفترة : ٤اجلدول     

٢٠٠٦- ٢٠٠٥  
  اجملموع  البنات  البنون  

  ٥٣,٤  ٤٨,٦  ٥٧,٨  منعطف موهون
  ٦٢,٠  ٥٥,٨  ٦٧,٩  منطقة الشالالت

  ٩٥,٨  ٩٤,٣  ٩٧,٣  الوسط
  ٥٩,٤  ٥٤,٥  ٦٣,٩  الشرق األوسط
  ٥١,٦  ٤٣,١  ٦٠,٠  الشمال األوسط
  ٦٣,٨  ٥٧,٤  ٦٩,٧  الغرب األوسط
  ٥٩,٩  ٥٦,٤  ٦٣,١  اجلنوب األوسط

  ٤١,١  ٣٧,٥  ٤٤,٤  الشرق
  ٦٦,٢  ٦٠,٦  ٧١,٦  منطقة األحواض العليا

  ٧٠,٧  ٥٦,٨  ٨٤,٨  الشمال
  ٥٦,١  ٤٩,٥  ٦٢,٤  اهلضبة الوسطى

  ٣٩,١  ٣٦,١  ٤١,٩  الساحل
  ٦١,٢  ٥٥,٧  ٦٦,٢  اجلنوب الغريب

  ٦٠,٧  ٥٥,٠  ٦٦,١  فاسوبوركينا 

  .٢٠٠٦حساباتنا املبنية على بيانات احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا لعام : املصدر
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  حتسني نوعية التعليم  ‘٤’  
تقّيم نوعية وفعالية النظام التعليمي من خالل مؤشرات مثل معدل النجـاح يف املرحلـة                 - ٩٧

  .دائية، ومعدل التسرب، ومعدل اإلمتاماإلعدادية، ومعدل النجاح يف شهادة الدراسة االبت
 يف  ٨٠ تطورا غـري متماثـل مبـستوى يفـوق           معدل النجاح يف املرحلة اإلعدادية    شهد    - ٩٨

وعلـى صـعيد البنـات، يـشري حتليـل هـذا املعـدل إىل مـرحلتني يف تطـور                    . املائة على مـر األعـوام     
  :املؤشر على مدى هذه الفترة

 يف ٨٠,٣، إذ ارتفــع املعــدل مــن  ٢٠٠٤ و ٢٠٠١اجتــاه تــصاعدي فيمــا بــني عــامي    -  
   يف املائة؛٨٥,٧املائة إىل 

 يف املائـة إىل     ٨٥,٧، إذ هبط املعدل من      ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٤اجتاه تنازيل فيما بني عامي        -  
  . يف املائة٨٤,٦

وفيمــا يتعلــق بالنجــاح يف املرحلــة االبتدائيــة، تــشري املعلومــات املتاحــة إىل أن املــستوى   - ٩٩
  .نات يتحسن على مر األعوامالدراسي للب

 بتطور تصاعدي فيما بني عـامي       معدل النجاح يف شهادة الدراسة االبتدائية     واتسم   - ١٠٠
وعلـى صـعيد البنـات،    . ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤، تاله اجتاه تنازيل فيما بني عـامي  ٢٠٠٤ و  ٢٠٠١

 عــام  يف املائــة يف٥٨,٦ارتفــع معــدل النجــاح يف هــذه الــشهادة بالتــدريج يف هــذه الفتــرة مــن  
 نقـاط مئويـة   ٤,٢غري أن مستوى املؤشر هبط هبوطا كبريا بواقع     .  يف املائة  ٦٥,٥ إىل   ٢٠٠١

والـصدمة الـيت حـدثت      ).  يف املائة  ٦٥,٤ (٢٠٠٥و  )  يف املائة  ٦٩,٦ (٢٠٠٤فيما بني عامي    
 يف معدل النجاح ظهرت أيضا على صعيد البـنني، وإن كـان     ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤فيما بني عامي    
  . نقاط مئوية٥,١علق هبم أقوى، إذ متثل التراجع يف األثر فيما يت

وبصفة عامة فإنه حىت إذا كان معدل جناح البنني يف شهادة الدراسة االبتدائيـة يفـوق                 - ١٠١
أقـل  (معدل البنات، فإنه ال بد من مالحظة أن مستوى اجلنسني ال يـزال ضـعيفا بعـض الـشيء         

عة حتـسن املؤشـر أعلـى بـشكل طفيـف      ، وأن سـر ) يف املائـة لكـل جـنس ويف كـل عـام        ٧٥من  
ــات   ــسبة إىل البن ــصل يف املتوســط إىل    (بالن ــسنوية ي ــادة ال ــة٢,٣معــدل الزي ــل  يف املائ ، يف مقاب

  ).يف املائة للبنني ٢,١
 تطـورا تـصاعديا علـى مـر األعـوام، ويظـل يف              معدل إمتام الدراسة االبتدائية   ويشهد   - ١٠٢

، ظل املعدل السنوي إلمتام الدراسة االبتدائيـة        ٢٠٠٦-٢٠٠١ففي الفترة   . جممله ضعيفا نسبيا  
 يف املائـة، يف مقابـل       ٣٢,٤وعلـى صـعيد البنـات، يبلـغ املعـدل األقـصى             .  يف املائـة   ٤٠أقل من   
  .وتعكس هذه احلالة التحسن يف نوعية التعليم.  يف املائة للبنني٤٠,٣
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  تطور معدل إمتام الدراسة االبتدائية: ٤الشكل 

  
  
  
  

  
  
  
  

  .٢٠٠٦حساباتنا املبنية على بيانات احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا لعام : املصدر
  

إن اجلهود الـيت تبـذهلا الـسلطات لإلحلـاق باملـدارس بـصفة عامـة، وإحلـاق البنـات هبـا                       - ١٠٣
فـة  ، ولكن ال بد مـن مالحظـة أن التقـدم يف صـوره املختل              بالتأكيد بصفة خاصة، جديرة بالثناء   

فمعـدل التـسرب مـن      . تنال منه علـى املـدى املتوسـط معـدالت مرتفعـة للتـسرب مـن املـدارس                 
 يف املائـة    ٤,٩(املدارس يف املرحلـة اإلعداديـة، كمـا يـبني الـشكل الـوارد أدنـاه، ال يـزال عاليـا                      

وتـضاف إىل ذلـك صـعوبة       ). ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة للبنني يف العام الدراسـي         ٤,٧للبنات و   
ن التعليم االبتدائي إىل الثانوي بسبب ضعف معدل جناح البنات يف شـهادة الدراسـة               االنتقال م 

عـدم كفايـة قاعـات الدراسـة أو عـدم           (االبتدائية، وفقـر الوالـدين، ونقـص منـشآت االسـتقبال            
وجودها، وانعـدام املـدارس الداخليـة، وسـوء توزيـع املدرسـني، وخباصـة املدرسـات، ممـا خيلـق                     

  ). الثانوية والقرى النائيةنقصا على مستوى املدن
  

  تطور معدل التسرب يف املرحلة اإلعدادية: ٥الشكل 
  
  
  

  
  
  

حساباتنا املبنية على بيانات احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين        : املصدر
  .٢٠٠٦لإلحصاء والدميوغرافيا لعام   
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م الثـانوي  وعلى صعيد التعلـيم الثـانوي، تالحـظ زيـادة معـدل التحـاق البنـات بـالتعلي               - ١٠٤
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٥ إىل ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٩,٦٦من 
االســتبيانات املوحــدة ”القائمــة علــى وعــالوة علــى ذلــك فــإن بيانــات االستقــصاءات  - ١٠٥

ــة   ــوطين لإلحــصاء    “املتعلقــة باملؤشــرات األساســية للرفاهي ــيت أجراهــا بــني األســر املعهــد ال ، ال
 املعـــدل اإلمجـــايل لاللتحـــاق بـــالتعليم الثـــانوي قـــد ارتفـــع بواقـــع والـــدميوغرافيا، تـــشري إىل أن

ومع ذلك فإن الفـرق بـني البنـات والبـنني     . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣نقاط مئوية فيما بني عامي       ٣,٥
 وصـــل هـــذا الفـــرق إىل ٢٠٠٥ويف عـــام . يـــزال واســـعا إىل حـــد مـــا  يف التعلـــيم الثـــانوي ال

.  الذي أجراه املعهـد الـوطين يف العـام ذاتـه     نقاط مئوية حسبما ورد يف بيانات االستقصاء       ٣,٦
 إىل أن التحاق البنـات بـالتعليم        ٢٠٠٦/٢٠٠٧وتشري إعادة االستقصاء ذاته يف العام الدراسي        

 يف املائـــة للبـــنني، أي بفـــارق   ٢٩,١ يف املائـــة، يف مقابـــل  ٢٢,٨الثـــانوي قـــد اخنفـــض إىل   
  .ط مئويةانق ٦,٣
 فإن اجلهود اليت تبذهلا السلطات مـن خـالل تـوفري      ،وفيما يتعلق بالتعليم غري الرمسي     - ١٠٦

وتعزيز التدريب على املرحلة األولية حملو األميـة والتـدريب التكميلـي األساسـي سـاعدت علـى             
، زادت أعـداد املقيـدين يف املرحلـة األوليـة           ٢٠٠٦-٢٠٠١ففي الفترة   . حتقيق مكاسب كبرية  

ــة يف املتوســط بواقــع   ــة، م١٢,٦حملــو األمي ــها  يف املائ ــة للنــساء و ١٣,١ن  يف املائــة ١٢ يف املائ
 يف املرحلــة األوليــة حملــو األميــة ظلــت تفــوق نــسبة   ويبــدو إمجــاال أن نــسبة املقيــدات . للرجــال

  .٢٠٠٦-٢٠٠١املقيدين يف الفترة 
  

  توزيع املقيدين يف املرحلة األولية حملو األمية حسب اجلنس: ٥اجلدول 
  

  
٢٠٠١/
٢٠٠٢  

٢٠٠٢/
٢٠٠٣  

٢٠٠٣/
٢٠٠٤  

٢٠٠٤/
٢٠٠٥  

٢٠٠٥/
٢٠٠٦  

  ٣٨,٩  ٤٢,٣  ٤٥,٦  ٤٥,٣  ٤٢,٦  الرجال
  ٦١,١  ٥٧,٧  ٥٤,٤  ٥٤,٧  ٥٧,٤  النساء

  
  .٢٠٠٦احلولية اإلحصائية للمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا لعام : املصدر

  
ونفــس حالــة تفــوق أعــداد النــساء علــى أعــداد الرجــال تنطبــق فيمــا يتعلــق بالتــدريب  - ١٠٧

، وصل التكافؤ يف مراكز التـدريب التكميلـي         ٢٠٠٦-٢٠٠٥ففي الفترة   . اسيالتكميلي األس 
  . امرأة١٠٠ رجال لكل ٩١,٨إىل 
وقـد ظـل هـذا املعـدل أقـل مـن       .  يف البلـد ضـعيف  معدل اإلملام بالقراءة والكتابـة   إن   - ١٠٨
وظــل . ، كمــا يتــضح مــن الرســم البيــاين الــوارد أدنــاه ٢٠٠٦-٢٠٠٣ يف املائــة يف الفتــرة ٣٠
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 ظـل   ٢٠٠٣فمنـذ عـام     . ق بني النساء والرجال يف اإلملام بالقراءة والكتابة شديد االتـساع          الفر
واألثـر املنطقـي هلـذه      . معدل إملـام الرجـال بـالقراءة والكتابـة ضـعف معـدل إملـام النـساء تقريبـا                  

ــادة          ــة إىل زي ــضي يف النهاي ــذا يف ــوارد، وه ــق امل ــساء يف خل ــات الن ــة إمكاني ــو حمدودي ــة ه احلال
  .رهنفق مستوى

  
  تطور معدل اإلملام بالقراءة والكتابة: ٦الشكل 

  
  
  

  
  
  
  
  
، ٢٠٠٣االستقــصاء البــوركيين لظــروف حيــاة األســر،     (املعهــد الــوطين لإلحــصاء والــدميوغرافيا      :املصدر  

  ).٢٠٠٧ و ٢٠٠٥االستبيان املوحد املتعلق باملؤشرات األساسية للرفاهية لعامي 
  

 حملـو األميـة، تـشري بيانـات احلوليـة اإلحـصائية             ةلة األوليـ  ويف جمال التدريب على املرح     - ١٠٩
 يف املائـة    ٥٧,٧ يف املائـة و      ٥٤,٤( إىل زيادة عدد املقيدات على املقيـدين         ٢٠٠٦للتعليم لعام   

ــة علــى التــوايل يف أعــوام    ٦١,١و  علــى أنــه ألســباب   ). ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ يف املائ
وبــذلك يظــل معــدل  . ب يف منتــصف الطريــقخمتلفــة تــضطر النــساء إىل االنقطــاع عــن التــدري  

، ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ١١,٥، و ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ١٣,٢(انقطــاع النــساء مرتفعــا 
  .، وإن كان يتراجع بشكل واضح)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٠,١ و

وفيمــا يتعلــق بــاملقبوالت يف التــدريب علــى املرحلــة األوليــة حملــو األميــة، فــإن معــدل     - ١١٠
حهن يقــل نــسبيا عــن معــدل املقبــولني، وفقــا ملــا جــاء يف بيانــات احلوليــة اإلحــصائية لعــام    جنــا

 نقطـة مئويـة، ويقـل هـذا         ١٤، بلـغ الفـارق بـني اجلنـسني          ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف الفترة   . ٢٠٠٦
  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥ نقاط مئوية يف الفترة ٥(الفارق تدرجييا على مر األعوام 

  
  املرأة/ية الفتاةحمو أم/القيود والصعاب يف تعليم  ٣-٨  
إن األنشطة املضطلع هبا هنا وهناك هلـا فيمـا يبـدو آثـار واضـحة علـى حـصول الفتـاة                       - ١١١

علــى أنــه . إذ يالحــظ بالفعــل أن عــدد املقيــدات يف الــصف األول يزيــد ســنويا  . علــى التعلــيم
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تزال هناك حتديات ال بـد مـن التـصدي هلـا فيمـا يتعلـق باسـتمرارهن، فالتجـارب علـى هـذا             ال
. املــستوى تــبني أن الفتــاة الــيت ال تــتم املرحلــة األوىل مــن التعلــيم الثــانوي تعــود إىل األميــة          

زالت هناك عقبات حتول دون االسـتمرار، وهـي نامجـة عـن مـزيج مـن العوامـل أو القيـود                       وما
يف منــاطق كــثرية ال تــزال  (املتعــددة، ومــن أمههــا نقــص منــشآت االســتقبال أو عــدم كفايتــها   

ــأكثر مــن   املــدارس تبعــد  ــة   ) كــم١٠ عــن املــسكن ب ــة والثقافي ، واســتمرار العوامــل االجتماعي
الزواج القسري أو املبكر، تفضيل الولد، العبء الزائـد النـاجم        (الضاغطة اليت ال ختدم الفتيات      

التحـرش اجلنـسي، االغتـصاب،      (، والبيئة املدرسـية الـيت ال تتقبـل الفتـاة            )إخلعن أعمال املرتل،    
وإذا مل حتل هذه املسائل، فـإن اآلثـار احملـسوسة علـى صـعيد االلتحـاق باملدرسـة                   ). إخلالتمييز،  

  .ميكن أن تنمحي
  

  )١١املادة (العمل   - ٩  
  التوصية  

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمـل علـى ضـمان احتـرام قـانون العمـل احترامـا دقيقـا                 
ء علـى التمييـز يف      اص، وبـأن تتخـذ تـدابري للقـضا        خلـ اعلى صعيدي القطاع العام والقطاع      

  .العمل
  

ــد  - ١١٢ ــانونالنظــر يف أعي  تطبيقــا للتوصــية، وســاعد ذلــك علــى   ٢٠٠٤ العمــل يف عــام  ق
مراعاة حظر التحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، وحظـر التمييـز ضـد املـصابني بفـريوس نقـص                      

  . عاما١٥ إىل ١٤اإليدز، ورفع سن التدرب من /املناعة البشرية
ــ - ١١٣ ــائف املتاحــة للرجــال       ويف اإلدارة العام ــستمرة للوظ ــادة امل ــن الزي ــرغم م ــى ال ة، وعل

والنــساء معــا، فــإن هنــاك فروقــا كــبرية لــصاحل الرجــال، ســواء مــن حيــث العــدد أو الوظــائف    
ــشغولة ــشكلن ســوى   ٢٠٠٥ويف عــام . امل ــساء ي ــاملني يف  ٢٥,٤ مل تكــن الن ــة مــن الع  يف املائ

  .دمة املدنيةخلا
  

  موميني حسب اجلنس والعامتوزيع املوظفني الع: ٦اجلدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  ٧٤,٦  ٧٥,٢  ٧٦,٤  ٧٦,٨  ٧٦,٧  الرجال
  ٢٥,٤١  ٢٤,٨  ٢٣,٦  ٢٣,٢  ٢٣,٣  النساء
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع

  
  ).ملعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافياا (٢٠٠٦احلولية اإلحصائية لعام : املصدر
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دمــة املدنيــة مل يــتغري    خلا أعــاله أن تطــور أعــداد مــوظفي     اجلــدول الــوارد  ويوضــح - ١١٤
وتعكــس هــذه احلالــة ضــعف . ٢٠٠٦-٢٠٠١بواقــع نطــتني بالنــسبة إىل النــساء يف الفتــرة   إال

  .دمة املدنية بوجه عام، وعمل النساء بوجه خاصخلاتزايد العمالة يف 
 متثــل ٢٠٠٥يف عــام دمــة املدنيــة خلاووفقــا للفئــات املهنيــة، كانــت أعــداد النــساء يف   - ١١٥
 يف املائة من موظفي املرتبة املتوسـطة        ٣١,٢، و   )الفئة ألف ( يف املائة من كبار املوظفني       ١٩,٧

 يف املائـة مـن      ٥,٠، و   )الفئـة جـيم   ( يف املائة من موظفي الرتـب الـصغرية          ٢٤,٤، و   )الفئة باء (
 وظـائف املرتبـة   ويالحـظ أن أعـداد النـساء كـبرية يف        ). الفئـة دال وهـاء وعـني      (موظفي الـدعم    

   ....ند إليهن عادة، كالتعليم، والصحةاملتوسطة، ففي هذا املستوى توجد املهن اليت تس
اص توجـد فـروق كـبرية بـني الرجـال والنـساء تتـسم بـضعف وجـود                   خلـ اويف القطاع    - ١١٦
وتشري املعطيات املتاحة على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتمـاعي إىل أنـه يف              . النساء
ل،  رجـا  ١٣٥ ٥٠٣ يف املائة، يف مقابـل       ١٧ امرأة، بواقع    ٢٦ ٨٦٩ كانت هناك    ٢٠٠٥ عام

ويالحـظ  .  يف املائة، يف مجيع قطاعات النشاط املختلطة اليت يعلنها الصندوق بانتظام           ٨٣بواقع  
، مـع أن االلتحـاق باملدرسـة، علـى     ١٩٩٨ يف املائة باملقارنة بعـام   ٠,٤٣حدوث تراجع بنسبة    

اص خلـ اويفضل أصحاب العمـل يف القطـاع        . العكس من ذلك، شهد طفرة كبرية لصاحل املرأة       
لى املرأة، وهم يربرون ذلك، من ناحية، بتوافر أعداد كبرية من الرجال، ومـن ناحيـة                الرجل ع 

ومع ذلك حتظى املرأة بالتفضيل يف بعـض الوظـائف، مثـل            . أخرى مبا لديهم من كفاءات أكثر     
أمـا يف الوظـائف الفنيـة    . زينة، أو موظفـة التحـويالت اهلاتفيـة، أو موظفـة االسـتقبال     خلاموظفة  

اص عن غياب شبه كامل للنساء، ألهنن ال يـتجهن إىل هـذا النـوع         خلاو القطاع   فقد حتدث ممثل  
  .من التدريب

 لغرفـة التجــارة الــصناعة واحلـرف إىل أن املــرأة ال تــدير   NEREوتـشري بيانــات ســجل   - ١١٧
  . يف املائة من املؤسسات١٦غري 

  
  )١٢املادة (الصحة   - ١٠  

  الصحة العامة ١-١٠  
   الصحةلتوصية اللجنة بشأن جما  

توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري لتحــسني اســتفادة املــرأة مــن الرعايــة   - ٣٦
ــصحية ومــن   ــا للمــادة    خلــاال ــصحة، وفق ــصلة بال ــة  ١٢دمات واملعلومــات املت  مــن االتفاقي

  . الصادرة عن اللجنة واملتعلقة باملرأة والصحة٢٤والتوصية العامة 
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  يع املنفذةالسياسات والربامج واملشار  ١-١-١٠  
، جــرى تنفيــذ العديـــد مــن الــربامج واملـــشاريع يف وزارة     ٢٠٠٦-٢٠٠١يف الفتــرة   - ١١٨

الــصحة، وال بــد يف النهايــة مــن أن تكــون هلــا آثــار إجيابيــة علــى صــحة الــسكان بــصفة عامــة     
  .وصحة املرأة والطفلة بصفة خاصة

  
  :وعلى صعيد السياسات العامة ميكن اإلشارة إىل ما يلي - ١١٩
 وجـرى تنفيـذها مـن       ٢٠٠٠لسياسة الصحية الوطنية، اليت اعتمدهتا احلكومة يف عـام          ا  •  

طـط الـيت حتـددت    خلا هـذه  وفيمـا يتعلـق بـأوىل   . خالل خطط تنفذ كل ثالث سـنوات     
  ؛٢٠٠٥-٢٠٠٣ فقد أجلت أخريا إىل الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠١يف األصل للفترة 

-٢٠٠١ للفتـرة    ٢٠٠١يوليـه   /متـوز طة الوطنية للتنمية الـصحية، الـيت اعتمـدت يف           خلا  •  
طــة خفــض معــدل الوفــاة النفاســية ووفيــات  خلاومــن املتــوخى يف إطــار هــذه . ٢٠١٠

، والوصــول مبعــدل الــشمول بــالفحص  ٢٠١٠ يف املائــة حــىت عــام ٤٠املواليــد بنــسبة 
 يف املائة، ومبعدل الوالدة مبساعدة املـوظفني املـؤهلني إىل        ٩٠الطيب السابق للوالدة إىل     

   يف املائة؛٢٧ئة، ومبعدل انتشار وسائل منع احلمل إىل  يف املا٦٠
ويـأيت هـذا الربنـامج عقـب     . ٢٠٠٥برنامج دعم التنمية الصحية، الذي اعتمد يف عام      •  

ــة      ــصحية اإلقليمي ــديريات ال ــة وامل ــصحية احمللي ــاطق ال ــامج دعــم املن ــوىل وزارة . برن وتت
، ومـن أهدافـه     )٢٠٠٨-٢٠٠٥( أعـوام    ٤الصحة تنفيذ هذا الربنـامج احملـدد لـه فتـرة            

اجلمعيــات يف جمــال رعايــة /تعزيــز قــدرات الــدوائر الــصحية واملنظمــات غــري احلكوميــة
اإليـدز، والعمـل بـشكل عـام        /أعداد أكرب من املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
  .على متويل جممل أنشطة الدوائر الصحية وخطط عملها

  
  :مكافحته، متثلت اجلهود املتفق عليها فيما يليويف جمال الوقاية من سوء التغذية و - ١٢٠
طـة اجلهـود الـيت    خلاوتتـرجم هـذه   . ٢٠٠١اعتماد خطـة عمـل وطنيـة للتغذيـة يف عـام          •  

اتفقت عليها احلكومة لتنظيم مكافحة اآلثار السلبية لسوء التغذية من حيث االعـتالل             
ا، ولـذلك جيـري إعـداد       طـة مل تلـَق املـساندة املرتقبـة لتنفيـذه          خلاغـري أن هـذه      . والوفاة

 مديريـة للتغذيـة لتحـل حمـل املركـز           وأنـشئت . سياسة وطنية للتغذية لـسد هـذا الـنقص        
ــة يف وزارة الــصحة منــذ   ــوبر /تــشرين األولالــوطين للتغذي ، ومــن مهامهــا ٢٠٠٢أكت

تنــسيق أنــشطة التغذيــة علــى الــصعيد الــوطين، وكــان ذلــك ترمجــة لرغبــة احلكومــة يف   
  ية؛جعل التغذية أولوية وطن
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مكافحــة نقــص املغــذيات الدقيقــة، عــن طريــق التوزيــع اجملــاين لفيتــامني ألــف والتغذيــة   •  
امــسة مــن خلاالتكميليــة علــى اجلماعــات الــضعيفة، وتــشمل احلوامــل واألطفــال دون   

  العمر؛
تنفيذ مـشروع تعمـيم إضـافة اليـود إىل امللـح، ممـا سـاعد علـى تـدريب املـوظفني علـى                          •  

خمتربات حتليل املواد باملعـايرة يف املنـاطق احلدوديـة واملراكـز            استخدام معدات وأجهزة    
  .الكربى، ملراقبة جودة امللح املزود باليود

  
وفيما يتعلق باملالريا على وجه التحديد، اعتمدت خطة اسـتراتيجية ملكافحـة املالريـا               - ١٢١

ــرة  ــسبة     . ٢٠٠٥-٢٠٠١للفت ــا بن  يف ٢٥واهلــدف احملــدد هــو خفــض معــدل اإلصــابة باملالري
 وتطمـح  .الـصحية  الوحـدات  يف احلـاالت  رعايـة  وحتـسني  الوقايـة،  سـبل  تعزيـز  خـالل  مـن  ،املائة
ــدة االســتراتيجية طــةخلا ــدأ الــيت اجلدي ــذها ب  االعــتالل معــدالت خفــض إىل ٢٠٠٦ عــام يف تنفي

 األنـشطة  تعزيز خالل من ،٢٠١٠ عام أقصاه موعد يف املائة يف ٥٠ بنسبة املالريا بسبب والوفاة
   ).بريمييثامني - بالسلفادوكسني احلوامل معاجلة مثل( األولوية ذات ددةاحمل

 ١٣ الــ    فاسـو وفيما يتعلق مبكافحة السل، جيـري تنفيـذ خطـة تغطـي منـاطق بوركينـا                  - ١٢٢
زيادة معـدل اكتـشاف حـاالت اإلصـابة بالـسل           ‘ ١’: واألهداف هي . ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  

 ٦٥زيادة معدل املعاجلة الناجحـة للـسل مـن          ‘ ٢’؛  الرئوي عن طريق الفحص اجملهري اإلجيايب     
ضـــمان تـــشخيص اإلصـــابة ‘ ٣’؛ ٢٠٠٩ يف املائـــة يف عـــام ٨٥ إىل ٢٠٠٤يف املائـــة يف عـــام 

املتزامنــة بالــسل وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وتــوفري الرعايــة، بالتعــاون مــع األمانــة الدائمــة   
ــة ب    ــدز واألمــراض املنقول ــوطين ملكافحــة اإلي ــصابني   للمركــز ال ــات امل ــسي ومجعي ــصال اجلن االت

ويف هذا اإلطـار وبـدعم   . حتسني القدرات اإلدارية للربنامج‘ ٤’بفريوس نقص املناعة البشرية؛   
ــات       ــع املنظمـ ــشراكة مـ ــة بالـ ــيم محـــالت توعيـ ــري تنظـ ــاليني، جيـ ــيني واملـ ــشركاء التقنـ ــن الـ مـ

كان علـى التـردد     احلكومية واجلمعيـات يف املنـاطق الـثالث عـشرة، مـن أجـل تـشجيع الـس                  غري
  .على الوحدات الصحية وسرعة اكتشاف احلاالت اجلديدة

  :وفيما يتعلق باالهتمام بأمراض النساء ميكن اإلشارة إىل ما يلي - ١٢٣
  ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤برنامج مكافحة ناسور الوالدة، الذي يغطي الفترة   •  
ويف . ت صـغرية  تـان، مـن خـالل إنـشاء غرفـة عمليـا           خلاالرعاية املتكاملة لـضحايا آثـار         •  

 مـن النـساء والفتيـات مـن        ٢ ٣٦٠، اسـتفادت    ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٩الفترة من عام    
  ؛)تانخلااألمانة الدائمة للجنة الوطنية ملكافحة عادة (العالج 
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. إخلتنظيم جلسات للكشف املنتظم عن سرطان عنق الرحم والثـدي والـورم الليفـي،                 •  
ادوغو، مثـل اجلمعيـة البوركينيـة       وجيري الكشف بشكل مستمر يف بعـض مراكـز واغـ          

 أودراوغــو اجلــامعي لالستـشفاء، ومركــز القطــاع  -لرفاهيـة األســرة، ومركــز يالغـادو   
 عـن الكـشف     )٤(وتشري البيانات الرئيسية املتاحة   .  الطيب امللحق به وحدة للجراحة     ٣٠

، وعنـق الـرحم     ) يف املائـة   ٣٦,٦(عن السرطان لدى النساء إىل انتشار سرطان الثـدي          
ــة٣٥,٣( ــيض ) يف املائــ ــة٦(، واملبــ ــل  ) يف املائــ ــرج واملهبــ ــة٤,٢(، والفــ ).  يف املائــ

ــالورم الليفــي، يالحــظ أن مــن    وفيمــا ــق ب ــساء دون  ٣٠ إىل ٢٠يتعل ــة مــن الن  يف املائ
ــثالثني مــن   ــر و الال ــارهن     ٥٠عم ــاليت تتجــاوز أعم ــساء ال ــن الن ــة م ــا ٥٠ يف املائ  عام

ألساسـية يف عـدم كفايـة الرعايـة الـيت        وتكمـن الـصعوبة ا    . تظهر عليهن أي أعـراض     ال
  . يف املائة٢٠تتعدى  ال

  
  :حية املقدمة، ميكن اإلشارة إىل ما يليصدمة الخلاوفيما يتعلق مبشاريع حتسني  - ١٢٤
واهلـدف  : ٢٠٠٦‐٢٠٠٢مشروع إنشاء مراكز للصحة ولالرتقاء االجتماعي للفترة          •  

ء االجتمـاعي، وهـي املنـشأة        مركـزا للـصحة واالرتقـا      ٢٨من ذلك هو إنـشاء وجتهيـز        
وتفيـــد اإلحـــصاءات أن . فاســـوالـــصحية األساســـية يف النظـــام الـــصحي يف بوركينـــا  

  ؛)٥(٢٠٠٦-٢٠٠٣من هذه املراكز قد أنشئت يف الفترة  ٦٤
واهلدف الرئيسي هـو    : ٢٠٠٩‐٢٠٠٥مشروع إنشاء مراكز صحية يف الريف للفترة          •  

  .اعد يف النهاية على تقليل املسافاتتدعيم التغطية الصحية األساسية، وهو ما سيس
  

  بعض التدابري اإلدارية  ٢-١-١٠    
ــدرات مقــدمي   - ١٢٥ ــز ق ــدريبخلــاتعزي ــدريب علــى تقــدمي   . دمات بالت ميكــن مالحظــة الت

، ٢٠٠٥ويف عــام . الرعايــة العاجلــة للوالــدات واملواليــد، والرعايــة املتكاملــة لألطفــال املرضــى 
  .)٦( على اجلراحة الضرورية١٦ناطق الصحية احمللية، و  طبيبا على إدارة امل١٧جرى تدريب 

، وإنـشاء مركـز شـراء       تعزيز الرعاية الصحية األولية مـن خـالل تنفيـذ مبـادرة بامـاكو              - ١٢٦
  .وقد ساعد ذلك على تقليل التكلفة وتوافر األدوية. األدوية املقلدة واملستهلكات الطبية

__________ 
 .هي بيانات مركز يالغادو أودراغودو اجلامعي لالستشفاء يف واغادوغو  )٤(  

 .٢٠٠٦احلولية اإلحصائية لعام   )٥(  

 .ية السالف الذكرتقرير خطط العمل ذات األولو  )٦(  
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لـك مـن خـالل إنـشاء مديريـة لتـرويج الطـب               وقد تسىن ذ   .بيان قيمة الطب التقليدي    - ١٢٧
، جـرى تـدريب     ٢٠٠٥ويف عام   . التقليدي داخل املديرية العامة للصيدلة واألدوية واملختربات      

  .من املعاجلني التقليديني لتحسني نوعية خدماهتم) ٣٠٠(ثالمثائة 
  

  التقدم املتحقق  ٣-١-١٠  
  زيادة حمسوسة يف املنشآت الصحية  ‘١’  
يــبني :  بــدعم مــن الــشركاءهيــز وحــدات صــحية باملعــدات الطبيــة والتقنيــة اقتنــاء وجت - ١٢٨

فقــد زاد عــدد مراكــز : ٢٠٠٦-٢٠٠٣اجلــدول الــوارد أدنــاه تزايــد عــدد املنــشآت يف الفتــرة  
، أي ٢٠٠٦ يف عــام ١ ٢١١ إىل ٢٠٠٣ يف عــام ١ ١٤٧الــصحة واالرتقــاء االجتمــاعي مــن 

ارا للوالدة إىل مراكـز للـصحة واالرتقـاء          د ٣٩ مستوصفا و    ٢٢ مركزا؛ ومت حتويل     ٦٤بزيادة  
  .االجتماعي

  
  ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٣تطور املنشآت الصحية من عام : ٧اجلدول 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  املنشآت

  ١٢  ١٢  ١  ١٢  مركز استشفاء جامعي/مركز استشفاء إقليمي
  ٤٢  ٤١  ٤١  ٣١  مركز طيب وظيفي ملحق به وحدة للجراحة

  ٢٦  *٣٥  ٤٢  ٣٣  مركز طيب
  ١ ٢١١  ١ ١٧٢  ١ ١٤٨  ١ ١٤٧  مركز للصحة واالرتقاء االجتماعي

  
  .٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ الصحة، حولية أعوام - مديرية الدراسات والتخطيط :املصدر

  . من املراكز الطبية إىل مراكز للصحة واالرتقاء االجتماعيحّول عدد  *  
  

  يةللوحدات الصح) بالكيلومتر(اخنفاض نطاق العمل النظري   ‘٢’  
 إىل ٢٠٠٣ كـم يف عـام   ٨,٦٨اخنفض متوسط نطاق الوصول إىل وحدة صحية مـن    - ١٢٩
  .٢٠٠٦ كم يف عام ٧,٨

  اخنفاض نسبة السكان إىل مراكز الصحة واالرتقاء االجتماعي  ‘٣’  
على غرار متوسط نطـاق الوصـول النظـري، حتـّسن مؤشـر التغطيـة الـصحية الـسلبية،                    - ١٣٠

 نـسمة، بعـد   ٩ ٩٤٦ز للـصحة واالرتقـاء االجتمـاعي لكـل         مركـ  ٢٠٠٦فأصبح هناك يف عام     
وقـد حتقـق تقـدم كـبري صـوب املعيـار       . ٢٠٠٤ نسمة يف عـام      ١١ ٠٨٢أن كانت هذه النسبة     

  . نسمة١٠ ٠٠٠الوطين، وهو مركز واحد لكل 
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ـــادة نــسبة مراكــز الــصحــــة واالرتقــاء االجتمــاعي املراعيــة للمعــايري مــن      ‘٤’   زيـــ
  حيث املوظفني

يعترب مركـز الـصحة واالرتقـاء االجتمـاعي مـستوفيا للمعـايري مـن حيـث املـوظفني إذا                     - ١٣١
كان به على األقل ممرض واحد حاصل على دبلوم الدولة أو ممـرض مؤهـل، ومولّـدة مـساعدة           

 نــسبة الوحــدات الــصحية ٧ويــبني الــشكل . أو قابلــة، ومرشــد صــحي زائــر أو عامــل يــدوي 
 يف ٦٩,١يـث املـوظفني الـصحيني، وقـد زادت هـذه النـسبة مـن                املراعية للمعيـار األدىن مـن ح      

، وكانـت قـد وصـلت إىل ذروة تبلـغ     ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٦٢,٣ إىل ٢٠٠٣املائة يف عـام   
  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٧٧,٠٥
 ٢٠٠٥ بالقيـــاس إىل مـــستوى عـــام ٢٠٠٦والتراجـــع الكـــبري هلـــذه النـــسبة يف عـــام   - ١٣٢

ــة ٧٧( ــه   .  شــؤون املــوظفني مــشكلة يف إدارةيرجــع إىل) يف املائ ــوافر في ففــي الوقــت الــذي يت
املوظفـون يف املراكـز احلـضرية، فـإن هنـاك وحـدات صـحية عديـدة يف الريـف لـيس هبـا ســوى            

ــر    ــى األكث ــنني عل ــيني     . موظــف واحــد أو اث ــصحيحية متثلــت يف التع ــد اختــذت إجــراءات ت وق
  .الالمركزي للموظفني على املستوى اإلقليمي

  
  تطور نسبة مراكز الصحة واالرتقاء االجتماعي املراعية للمعايري: ٧الشكل 

  
  

  

  

  
    

 الــصحة، احلوليــة اإلحــصائية الــصحية - مديريــة الدراســات والتخطــيط :املــصدر
  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥لعامي   

  
  زيادة معدل الفحص الطيب  ‘٥’  
يا يف عــامي يــشري االستقــصاءان اللــذان أجرامهــا املعهــد الــوطين لإلحــصاء والــدميوغراف - ١٣٣
ــد     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ ــساء يف الوحــدات الــصحية ق  إىل أن معــدل الفحــص الطــيب للرجــال والن

 يف ٧، يف مقابـل  ٢٠٠٣ يف املائـة للرجـال يف عـام         ٤,٠ يف املائـة للنـساء و        ٤,٤ :حتّسن نـسبيا  
 ٢,٨ يف املائـة للنـساء و        ٢,٦، أي بزيـادة     ٢٠٠٥ يف املائة للرجال يف عام       ٦,٨املائة للنساء و    

 يف  ٣,٨(عنـه يف الريـف      )  يف املائـة   ٥,٨(وهذا املعدل يف احلضر يزيـد نـسبيا         .  املائة للرجال  يف
  ).املائة
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  حتسني احلالة التغذوية  ‘٦’  
ــدميوغرافيا      - ١٣٤ توضــح البيانــات املــستمدة مــن استقــصاءات املعهــد الــوطين لإلحــصاء وال

ية للرفاهيــة أن احلالــة التغذويــة القائمــة علــى االســتبيانات املوحــدة املتعلقــة باملؤشــرات األساســ 
فقــد اخنفــضت نــسبة األطفــال املتــأخري النمــو  . ٢٠٠٦-٢٠٠٣لألطفــال حتــسنت يف الفتــرة 

ــن    أو ــوزن م ــصي ال ــة و ٤٥,٥الناق ــام    ٤٢,٢ يف املائ ــوايل يف ع ــى الت ــة عل  إىل ٢٠٠٣ يف املائ
  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٧,٤ يف املائة و ٣٤,٦
 ٢,٩(طفال، يالحظ أن اخنفاض نسبة األطفال املتأخري النمـو          وفيما يتعلق جبنس األ    - ١٣٥

ويف هذه الفترة كانت نـسبة األطفـال املعـانني          . أقل نسبيا من اخنفاض نسبة الطفالت     ) يف املائة 
ــدار      ــنخفض ســنويا مبق ــسن ت ــسبة الطــول إىل ال ــة يف املتوســط، يف  ٢,٩لالخــتالل يف ن  يف املائ

  . يف املائة للطفالت٣,٩مقابل 
، )نقــص الــوزن( الــوزن والــسن وفيمــا يتعلــق باألطفــال املعــانني لعــدم التناســب بــني   - ١٣٦

)  يف املائـة ١,٧(يالحظ اخنفاض سنوي متوسط يف املؤشر يزيد بـشكل طفيـف لـدى األطفـال              
  ). يف املائة١,٥(عنه لدى الطفالت 

 األطفــال وفيمــا يتعلــق باجلنــسني كليهمــا، تــشري البيانــات اجملموعــة إىل ازديــاد نــسبة    - ١٣٧
 يف  ١٩,٨فعلـى مـستوى األطفـال، ارتفـع املؤشـر مـن             . املعانني لالخـتالل بـني الـوزن والطـول        

أما لدى الطفالت فـإن ارتفـاع نـسبة    . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام  ٢٤,٣ إىل   ٢٠٠٣املائة يف عام    
 يف املائــة يف ٢١,٩ يف مقابــل ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ١٨,٢(اهلــزيالت أقــل بــشكل طفيــف  

  ).٢٠٠٦ عام
وفيمـــا يتعلـــق باملالريـــا، يالحـــظ أن معـــدل الفتـــك الـــشديد يف الوحـــدات الـــصحية   - ١٣٨

 ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام ٣,٨٩ إىل ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٥,٠٣يتراجــع، فقــط هــبط مــن  
والنــسبة املئويــة للنــساء ). ٢٠٠٥تقريــر عــن تنفيــذ اإلطــار االســتراتيجي ملكافحــة الفقــر لعــام (

 يف املائـة    ٢٧,٥ إىل   ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ١٠ية ارتفعت هي األخرى من      احملتميات بناموس 
ومــن ناحيــة أخــرى اســتفادت أفرقــة   ). األمانــة الدائمــة للمجموعــة الربملانيــة  (٢٠٠٥يف عــام 

  *.املناوبة اجملتمعية من التدريب على معاجلة املالريا البسيطة باملرتل فق املناطق الصحية احمللية
  

  إلجنابيةالصحة ا  ٢-١٠  
  توصية اللجنة

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل حتــسني مــدى تــوافر خــدمات الــصحة اجلنــسية      
  .واإلجنابية، ومنها تنظيم األسرة، هبدف منع حاالت اإلجهاض السرية أيضا
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  .وتشجع الدولة الطرف على زيادة مدى توافر خدمات منع احلمل  
واسـع وتوجيهـه إىل البنـات       وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف اجلنسي على نطـاق           

والبــنني، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملنــع احلمــل املبكــر واتقــاء األمــراض املنقولــة عــن طريــق 
  . االتصال اجلنسي

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـضّمن تقريرهـا املقبـل معلومـات إحـصائية                    
ات واملعلومــات دمخلــاوحتليليــة مفــصلة عــن التــدابري املتخــذة لتحــسني اســتفادة املــرأة مــن  

املتصلة بالصحة، مبا يف ذلك مـا يتعلـق منـها بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة،                     
ــة       ــا للتوصــية العام ــدابري، وفق ــذه الت ــأثري ه ــدى ت ــة    ٢٤وم ــة واملتعلق ــن اللجن ــصادرة ع  ال

  .والصحة باملرأة
  

  الربامج املنفذة  ١-٢-١٠  
  : والتدابري التاليةيف جمال الصحة اإلجنابية، نفذت الربامج - ١٣٩
 ونقــح يف عــام  ٢٠٠٠ ملكافحــة الفقــر، الــذي اعتمــد يف عــام     اإلطــار االســتراتيجي   •  

ــسني        ٢٠٠٣ ــث حتـ ــن حيـ ــة مـ ــصحة اإلجنابيـ ــق بالـ ــب تتعلـ ــضمن جوانـ ــذي يتـ ، والـ
  املقدمة؛ دماتخلا

، وهــدفها ٢٠٠٨-٢٠٠٤طــر للفتــرة خلاطــة االســتراتيجية لألمومــة بأقــل قــدر مــن خلا  •  
 يف  ٣٠ بنـسبة    فاسـو  الوفيات النفاسية ووفيات املواليـد يف بوركينـا          العام خفض معدل  

  ؛٢٠٠٨املائة حىت عام 
 بـشأن   ٢٠٠٥ديـسمرب   /كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    AN/2005-049اعتماد القانون رقم      •  

الــصحة اإلجنابيــة، الــذي يعــّرف العناصــر وحيــدد حقــوق املــواطنني يف التمتــع بــصحة     
  .املساواةجنسية وإجنابية أفضل على قدم 

  
  :وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، يشار إىل ما يلي - ١٤٠
إجراء الفحص الطـيب قبـل الـوالدة الـذي أعيـد تنظيمـه، والـذي يـشكل أحـد العناصـر                   •  

ومــن . األكثــر تطبيقــا علــى صــعيد اجملموعــة الــدنيا ألنــشطة جممــل الوحــدات الــصحية 
ويركــز هــذا . رضــة للخطــرأهــداف هــذا الفحــص الكــشف عــن حــاالت احلمــل املع   

  الفحص املعاد تنظيمه على الرعاية الفردية للنساء؛
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. تنظيم األسرة، الذي يعترب الوسـيلة األساسـية لـصون الـصحة ورفاهيـة املـرأة وأسـرهتا                   •  
طة االستراتيجية لتـوفري    خلاوتقوم هبذا التنظيم مجيع الوحدات الصحية يف البلد، بفضل          

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥وسائل منع احلمل يف الفترة 
وتتمثل هـذه االسـتراتيجية يف تـدريب القرويـات علـى            : االستعانة باملولدات القرويات    •  

تزال هـذه    وال. القواعد الصحية األساسية اليت تساعدهن على القيام بالتوليد يف املرتل         
االستراتيجية حمورا رئيسيا لعمل العديد من الشركاء موقعيـا الـذي رصـدت لـه مـوارد       

وقــد أجــرى تقيــيم لعمــل املولــدات القرويــات خلــص إىل أن هــذه . ٢٠٠٥حــىت عــام 
االستراتيجية مل تساعد علـى بلـوغ األهـداف املنـشودة، وجـرى علـى الـصعيد الـوطين          
تفكري محل السلطات الصحية على إعادة توجيه عمل هؤالء املولدات، بتـوفري التوعيـة    

  وإحالة احلوامل إىل أقرب وحدة صحية؛
وهنــاك جهــود مبذولــة لتطــوير القواعــد     . إلجــراءات واملمارســات تقــنني وتوحيــد ا   •  

والربوتوكوالت يف جمال الـصحة اإلجنابيـة، وإن تكـن هنـاك صـعوبات عمليـة ال تـزال                   
التعمـيم،  (تعوق استخدام خمتلف اجلهات الفاعلة يف النظام هلذه القواعد بـشكل فعـال       

  ؛)التدريب، اإلشراف
  ؛) طبيبا٩٢مت تدريب (زمة تدريب األطباء على اجلراحة الال  •  
وقـد سـاعد ذلـك علـى زيـادة تيـسري        : إنشاء مراكز طبية تلحق هبـا وحـدات للجراحـة           •  

وقـد زاد عـددها مـن    : الرعاية اجليدة املقدمة للسكان ورعاية حـاالت الـوالدة الطارئـة        
  ؛٢٠٠٦ يف عام ٤٢ إىل ٢٠٠٣ مركزا يف عام ٣١

ــذ عــام     •   ــذ نظــام من ــة    لتقاســم تكــاليف ٢٠٠٦تنفي ــة العاجل ــوالدة والرعاي ــات ال  وإعان
وكان الدافع إىل تبين هذه االستراتيجية أن غـالء تكـاليف الـوالدة             : للوالدات واملواليد 

واملقــصود بالنظــام حتديــد . مــن األســباب الرئيــسية لعــدم التــردد علــى الــدوائر الــصحية
 اجلماعـة    فرنـك مـن فرنكـات      ١١ ٠٠٠: التكاليف اإلمجالية للوالدة على النحو التايل     
 مـن  ٩٠٠ مـن هـذه الفرنكـات؛       ٥٥ ٠٠٠املالية األفريقية للوالدة القيصرية، بدال من       

 من هـذه    ٤ ٥٠٠، بدال من    )العادية(فرنكات اجلماعة املالية األفريقية للوالدة السهلة       
أمـــا بالنـــسبة إىل املـــضاعفات . الفرنكـــات يف مراكـــز الـــصحة واالرتقـــاء االجتمـــاعي

ــالوال  ــة مــن التكــاليف  ٨٠دة، فــإن مــستوى اإلعانــات هــو  األخــرى املتــصلة ب  يف املائ
  .يتصل هبا وما
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  التقدم املتحقق  ٢-٢-١٠  
  

  اخنفاض طفيف يف الوفيات النفاسية يف جممل الوحدات الصحية  ‘١’  
شـــهدت الوفيـــات النفاســـية يف الوحـــدات الـــصحية تطـــورا غـــري متماثـــل يف الفتـــرة    - ١٤١
ويتــسم هــذا التطــور    . ٢٠٠٥ة اإلحــصائية لعــام   ، وفقــا ملــا جــاء يف احلوليــ    ٢٠٠٥-٢٠٠٠

ــامي   ــني عـ ــا بـ ــاع فيمـ ــن   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ بارتفـ ــات مـ ــذه الوفيـ  إىل ١٩٠,٧٩، إذ زادت هـ
 كانـت الـسياسات املنفـذة    ٢٠٠٢ويف عـام  .  مولود حي ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٩٢,٦

ففـي  . األخـرى هي األجنع فيما يبدو، مما أدى إىل معدل وفيات أقل كثريا بالنـسبة إىل األعـوام                 
 مولـود حـي   ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل    ١٦٤هذا العام وصـل معـدل الوفيـات النفاسـية إىل          

  .وفقا للمصدر ذاته
ــات النفاســية يف عــام      - ١٤٢ ــاه أن معــدل الوفي ــوارد أدن ــشكل ال ــبني ال  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وي

 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٢٠٢,٥ حـاالت وفـاة إىل       ٢٠٦,٨تراجع قليال، فاخنفض على التـوايل مـن         
 لكـل   ١٧٥,٧ فقد حدث تراجع بالغ يف املعدل، إذ وصل إىل           ٢٠٠٥أما يف عام    . لود حي مو

ــود حــي ١٠٠ ٠٠٠ ــا     .  مول ــوطين حيفــي فروق ــصعيد ال علــى أن هــذا التراجــع الظــاهر علــى ال
منطقــة الوســط الــصحية الــيت تــضم      (٣٧,٨فهــذا املعــدل يتــراوح يف الواقــع بــني     . أقاليميــة
ويــرد يف الــشكل التــايل توزيــع للوفيــات . )٧()الــصحيةمنطقــة الــساحل  (٨٤٠,٣و ) العاصــمة

  .٢٠٠٥النفاسية حسب املناطق الصحية يف عام 
  

  تطور الوفيات النفاسية يف املناطق الصحية احمللية: ٨الشكل 
  
  

 

  
  
  
      

  ).٢٠٠٦ و عام ٢٠٠٥عام ( حوليات الصحة  علىاملبنيةحساباتنا : املصدر
__________ 

املعدل املرتفع للوفيات النفاسـية يف الـساحل بالنـسبة إىل املنـاطق األخـرى يفـسر بـضعف التغطيـة بالوحـدات             )٧(  
، وبالثقافـة احملليـة الـيت تعتـرب الـوالدة دون      ) كم من الوحدة الـصحية ٣٠يبعد بعض األسر أكثر من  (الصحية  

 .مساعدة دليال على شجاعة املرأة
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 حامــل قبيــل الــوالدة حــسب  ١٠٠ ٠٠٠ة لكــل توزيــع الوفيــات النفاســي : ٩الــشكل     

  ٢٠٠٥املنطقة الصحية يف عام 
  
  

  
  
  
  

  ٢٠٠٥ الصحة، احلولية اإلحصائية الصحية لعام - مديرية الدراسات والتخطيط :املصدر
  

وأجري فحص حلاالت الوفـاة النفاسـية علـى مـستوى خمتلـف املنـاطق الـصحية احملليـة               - ١٤٣
 قلـة وصـعوبة الوصـول إىل املراكـز الـصحية للـوالدة،              منـها (ساعد على اكتشاف أوجـه نقـص        

علـى مـستويات خمتلفـة، وعلـى توجيـه الـسياسات          ) وعدم كفايـة املـوظفني الـصحيني املناسـبني        
  .بشكل أفضل

  
  زيادة معدل انتشار وسائل منع احلمل  ‘٢’  
ــام       - ١٤٤ ــذ ع ــرأة، من ــة للم ــصحة اإلجنابي ــة ال ــرت حال ــسبيا   ٢٠٠١م ، بتحــّسن حمــسوس ن
 يف املائـة يف عـام     ١٢,٦فقد ارتفع معـدل االنتـشار مـن         : علق بانتشار وسائل منع احلمل    يت فيما

ــة يف عــام  ١٤,٥ إىل ٢٠٠١ ــة يف عــام  ٢٦ وإىل ٢٠٠٢ يف املائ ــادة  ٢٠٠٦ يف املائ ــع زي ، بواق
وفيما يتعلق بالوسائل احلديثة، فإن بيانـات االستقـصاء    .  يف املائة يف املتوسط    ٢,٧سنوية بنسبة   
 أكثــر وضــوحا يف ٢٠٠٣-١٩٩٨ والــصحي تــشري إىل أن هــذا التزايــد يف الفتــرة  الــدميوغرايف

 يف ٢,٦مـن  (منـه يف الريـف   ) ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام   ٢٨,٢ يف املائـة إىل   ٢٠,١من  (احلضر  
  ). يف املائة٥,١املائة إىل 
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   تطور انتشار وسائل منع احلمل:١٠الشكل 

  
  
  

  
  
  

  ).٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥عام (وليات الصحة ح على املبنية حساباتنا :املصدر
  

  حتسني معدل التغطية السابقة للوالدة  ‘٣’ 
 مـواز لتحـسن انتـشار وسـائل منـع احلمـل، الـذي يعكـس وعـي املـرأة بـضرورة تنظـيم                يف خط 

النسل، اتضح أيضا اهتمام املرأة بصحتها اإلجنابية من خالل حتـسني التغطيـة الـسابقة للـوالدة،                 
 وقد ارتفع معدل التغطية السابقة للوالدة بدرجـة كـبرية فوصـل           .رد أدناه كما يبني الشكل الوا   

 . يف املائة يف املتوسط٤,٨إىل 
  

  ١تطور التغطية بالرعاية السابقة للوالدة : ١١الشكل 
  
  

  

  
  
  

  ).٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥عام ( حوليات الصحة  علىاملبنيةحساباتنا : املصدر
  

  دةزيادة معدل املتابعة السابقة للوال  ‘٤’  
وتــشري احلوليــة اإلحــصائية   . ازداد يف األعــوام األخــرية اهتمــام املــرأة مبتابعــة محلــها      - ١٤٥

 يف املائــة مــن احلوامــل تــوجهن، يف الثالثــة أشــهر األوىل مــن  ١٩ إىل أن ٢٠٠٦الــصحية لعــام 
 بلغـت هـذه النـسبة       ٢٠٠٣ويف عـام    . ٢٠٠٦احلمل، إىل مركز صحي ملتابعـة محلـهن يف عـام            

  . يف املائة١٨,٢ وصلت إىل ٢٠٠٥ائة، ويف عام  يف امل١٦,٣
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 إىل ٢ومــع ذلــك يالحــظ أنــه رغــم وصــول معــدل التغطيــة بالرعايــة الــسابقة للــوالدة  - ١٤٦
، فــإن البيانــات اإلحــصائية للعــام ذاتــه تــشري إىل حــدوث       ٢٠٠٥ يف املائــة يف عــام  ٦٣,٣١
ين أن كـل املـستفيدات      وهـذا يعـ   .  يف املائة من حاالت الـوالدة يف الوحـدات الـصحية           ٣٧,٦٧

من التغطية بالرعاية السابقة للوالدة مل يلدن يف وحدة صحية، مما يعـين االسـتفادة غـري الكاملـة        
ويضاف إىل ذلك أن هـذا املعـدل الكـبري لتـردد النـساء علـى املراكـز الـصحية                  . من دور التوليد  

ففيمـا بـني    . صدر ذاته معدل مرتفع لإلجهاض، وفقا ملا جاء يف امل        لألسف   هملتابعة محلهن واكب  
 يف املائــة، أي ٢٥,٥ يف املائــة إىل ٢٢، ارتفــع معــدل اإلجهــاض مــن ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عــامي 
  . نقاط مئوية٣,٥بزيادة 

  
  زيادة معدل الوالدة مبساعدة الغري  ‘٥’  
حتسنت حالة النساء عند الوالدة بشكل ملحـوظ، بفـضل اجلهـود الـيت اتفقـت عليهـا                   - ١٤٧

ارتفعت نسبة حاالت الوالدة مبساعدة الغري يف املناطق الـصحية احملليـة            فقد  . السلطات الصحية 
، أي بزيادة يف هـذه الفتـرة        ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٤٣ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٣٦,١من  
  . نقاط مئوية٦,٨بـ 
  

 إىل ٢٠٠١لغري يف الفترة من عام تطور نسبـــــة حاالت الوالدة مبساعدة ا: ١٢الشكل     
  ٢٠٠٦عام 

  
  

  
  
    

  ).٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٥عام ( الصحة تحوليااملبنية على حساباتنا : املصدر
  

  زيادة معدل التغطية بالفحص الطيب بعد الوالدة  ‘٦’  
 إىل أن   ٢٠٠٥الـصحة لعـام     /تشري البيانات اإلحـصائية ملديريـة الدراسـات والتخطـيط          - ١٤٨

 يف املائـة يف عـام       ١٨,٦٤ (٢٠٠٢معدل التغطية بالفحص الطيب بعد الـوالدة يرتفـع منـذ عـام              
ومع ذلك فقـد    ). ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣٣,٦٨؛  ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٣٠,٨٥؛  ٢٠٠٢

  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٢٩,٨تراجع هذا املعدل إىل 
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  جوانب ضعف النظام فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية  ٣-٢-١٠  
اجلهـات املاحنـة، املنظمـات غـري        (ئها  على الـرغم مـن اجلهـود املتعـددة للدولـة وشـركا             - ١٤٩

من أجل حل املشاكل املتصلة بالصحة اجلنـسية للـسكان عمومـا واملـرأة              ) احلكومية، اجلمعيات 
  .خصوصا، ال تزال هناك جوانب ضعف عديدة ميكن اإلشارة إىل بعضها

  ضعف قدرة النظام الصحي على مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات املواليد  ‘١’  
 حاالت والدة عديدة دون مساعدة من موظفني مـؤهلني بـسبب نقـص عـددهم،                تتم - ١٥٠

 الوالدة مـا زال قلـيال للغايـة،      فضال عن سوء توزيع املوظفني املوجودين؛ واالهتمام مبضاعفات       
ــة     ــستوى األول لإلحال ــشفيات امل ــن مست ــد م ــا وحــدات    (ألن العدي ــة هب ــة امللحق املراكــز الطبي

ا، وليس يف مراكز االستشفاء اإلقليميـة سـوى عـدد قليـل مـن      ال تعمل بكامل طاقته ) للجراحة
ــت يف      . املتخصــصني ــيت أجري ــة ال ــشري الدراس ــال ت ــبيل املث ــى س ــارس /آذاروعل ــن ٢٠٠١م  ع

جراحــات ( يف املائــة ٦٥,٨٣االحتياجــات غــري امللبــاة يف جمــال التوليــد إىل نقــص نــسيب يبلــغ    
ق بــني الريــف واحلــضر هائلــة، فالنــسبة    والفــرو.)٨()بيانــات األمومــة املطلقــة /التوليــد الكــربى

واألكثـر تـضررا هـن الـشابات الـاليت تقـل أعمـارهن              .  يف املائة على التوايل    ١٦يف املائة و     ٧٤
ويـضاف إىل   .  عاما ٣٩ و   ٣٥، وتليهّن من تتراوح أعمارهن بني       ) يف املائة  ٥٦( عاما   ٢٥عن  

لريف احملرومني للغاية، وإن كـان      ذلك أن التكلفة املالية لإلحالة تفوق بوجه عام طاقة سكان ا          
  .وجود اإلعانات والتبادل وتقاسم التكاليف قد جعل تكاليف الرعاية حمتملة اآلن

  
  عدم كفاية الفحص الطيب قبل الوالدة املعاد تنظيمه  ‘٢’  
 مما يعزى إليـه عـدم الكفايـة هـذا ضـعف قـدرة العـاملني يف الوحـدات الـصحية علـى                        - ١٥١

والواقـع يف منـاطق عديـدة أن نـسبة حـاالت احلمـل              . ضـة للخطـر   كشف حـاالت احلمـل املعر     
 يف املائـة، يف حـني أن املعيـار املطلـوب            ٣ و   ٢املعرضة للخطر اليت يتم اكتـشافها تتـراوح بـني           

ـــ   ــة٥يقــدر ب ــة بكــل حــاالت     .  يف املائ ــى العناي ــدرة عل ــضاف إىل ذلــك ضــعف الق طــر خلاوي
ألن املرفق احملالة إليه غري قادر على تـوفري رعايـة   املكتشفة، إما ألن املريضة ترفض اإلحالة، أو    

وبـصفة عامـة تتـأخر      . أفضل، عالوة على عـدم انتظـام النـساء يف الفحـص الطـيب قبـل الـوالدة                 
ــة أشــهر مــن احلمــل،       ــتم الفحــص لبعــضهن إال بعــد أول ثالث النــساء يف هــذا الفحــص، وال ي

  .يتم ملعظمهن إال مرتني يف املتوسط وال

__________ 
 . اخلطة االستراتيجية لألمومة بأقل قدر من اخلطروثيقة  )٨(  
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  ة على العناية حباالت الوالدة الطارئةضعف القدر  ‘٣’  
ــا         - ١٥٢ ــة هب ــة امللحق ــد مــن املراكــز الطبي ــة العدي ــصحية احمللي ــاطق ال ــى صــعيد املن ــاك عل هن

 مركزا فقط تعمـل يف      ٤٢كان  (وحدات للجراحة اليت ال توفر العناية حباالت الوالدة الطارئة          
 وظيفيـة بـني املراكـز الـصحية       وغالبا ما ال توجد شبكة اتـصاالت      ). ٢٠٠٦هذا اجملال يف عام     

ــة   ــشفيات احمللي ــذه املست ــيارات اإلســعاف       . وه ــا تكــون س ــثريا م ــة اللوجــستية ك ــن الناحي وم
 وأخـريا فـإن قـدرات املراكـز الطبيـة         . مستوفية للـشروط، رغـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة             غري
  .للجراحة فيما يتعلق بنقل الدم حمدودة للغايةوحدات مللحقة هبا ا

  
  ف مستوى ممارسة تنظيم األسرةضع  ‘٤’  
 علـى الــرغم مـن تزايــد معــدل انتـشار وســائل منـع احلمــل، فــإن هـذا املعــدل ال يــزال      - ١٥٣
والعقبات الرئيسية يف تنظيم األسـرة تتـصل بقلـة جهـود الـشركاء والدولـة يف تـشجيع                   . ضئيال

فحـوايل  . تنظيم األسرة، وضعف مشاركة الرجل، وعدم تلبية مجيع احتياجات تنظـيم األسـرة            
لبـاة، سـواء فيمـا يتعلـق بتحديـد عـدد             يف املائة من النساء املرتبطات هلن احتياجات غـري م          ٢٦

ومع انتشار وباء فريوس نقـص املناعـة   ).  يف املائة ١٩(أو املباعدة بينها    )  يف املائة  ٧(الوالدات  
 ات الوقايـة اإليدز، ال تزال هناك احتياجات جديدة مطلوب تلبيتـها، وخباصـة احتياجـ     /البشرية

اإليـدز ومـن احلمـل غـري املرغـوب فيـه، وال سـيما يف أوسـاط الـشباب                    /املزدوجة من الفريوس  
  . ويضاف إىل ذلك عدم احترام حق املرأة يف التحكم يف أمومتها.)٩(واملشتغالت باجلنس

  
  عدم كفاية العناية باملسنني  ‘٥’  
 فإنــه يبــدو بــصفة عامــة أن  علــى الــرغم مــن أن هنــاك نظريــا برناجمــا لــصحة املــسنني،- ١٥٤

  .جانب الصحة اجلنسية للمسنني ال جيد االهتمام الكايف يف خدمات الوحدات الصحية
  

  عدم كفاية العناية باحلمل من خالل علم األمراض  ‘٦’  
ة باحلالـة، مثـل    يتعلق عدم كفاية العناية أيضا باحلوامل املعانيات ألمراض مزمنة متصل - ١٥٥

  .إخلغط الدم العايل، ومرض السكر، وأمراض القلب، فقر الدم املنجلي، وض

__________ 
 .وثيقة خطة األمومة بأقل قدر من اخلطر، اليت سبقت اإلشارة إليها  )٩(  
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  التوقعات يف جمال الصحة اإلجنابية  ٤-٢-١٠  
ــدة        - ١٥٦ ــذ اســتراتيجيات جدي ــة أساســا بتنفي ــصحة اإلجنابي ــات يف جمــال ال ســتتعلق التوقع

، وتغطـــي )النظـــام الـــصحي، الـــسكان(تراعـــي الـــصعوبات الـــيت تواجههـــا خمتلـــف العناصـــر  
  :ومن هذه االستراتيجيات ميكن أن نشري إىل ما يلي. غطية الناقصةاالحتياجات ذات الت

 واهلـــدف :٢٠١٥-٢٠٠٦طــة االســـتراتيجية لتــوفري وســـائل منـــع احلمــل للفتـــرة    خلا  •  
  طة هو ضمان توافر وسائل منع احلمل للنساء والرجال والشباب؛خلااألساسي هلذه 

-٢٠٠٦ملواليـد يف الفتـرة      خطة التعجيل خبفض معدالت الوفيات النفاسـية ووفيـات ا           •  
  واملطلوب خفض هذه املعدالت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية؛: ٢٠١٥

واهلـدف هـو    : ٢٠١٤-٢٠٠٤تطبيق اإلطـار العـشري ملنظمـة الـصحة العامليـة للفتـرة                •  
  ؛“خدمات الصحة اإلجنابية إىلإعادة تنظيم األسرة ”تعجيل العمل على 

ــرة  طــة االســتراتيجية لالتــصال خلا  •   ــة يف الفت : ٢٠١٠-٢٠٠٧ يف جمــال الــصحة اإلجنابي
طـة أداة مرجعيـة لتخطـيط أنـشطة االتـصال يف جمـال تعزيـز الـصحة                  خلاوستكون هـذه    

  اإلجنابية؛
ــسنني    •   ــامج صــحة امل ــى خفــض االحتياجــات     : برن ــامج عل ــذا الربن ــذ ه ــساعد تنفي وسي

  .املغطاة هلذه الفئة من السكان يف جمال الصحة اإلجنابية غري
  

  صحة املراهقني ٣-١٠    
ــة للمــراهقني واملراهقــات بالنــشاط اجلنــسي املبكــر،     - ١٥٧ ــسية واإلجنابي  تتــسم الــصحة اجلن

، ) يف املائــة يف الريــف٢٨,٤ يف املائــة يف احلــضر و ١٤,٤(واحلمــل املبكــر غــري املرغــوب فيــه  
 مــن  يف املائــة٣٧ ســورو ســانو، يعــزى  -يف مركــز االستــشفاء الــوطين   (واإلجهــاض املتعمــد

وفيـــات األمهـــات إىل اإلجهـــاض الـــسري، وتـــشكل املراهقـــات أكثـــر مـــن نـــصف هـــذه          
 يف  ٤٠ يف املائة للفتيـان و       ٢٠( وتعدد املعاشرة، والعالقات اجلنسية غري املأمونة        ،)١٠()احلاالت

معــدل (اإليــدز /الــيت تــؤدي إىل انتــشار مرتفــع لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ) املائــة للفتيــات
ــدز   ــشار اإلي ــة  انت ــة العمري ــدر بــ  ٢٤-١٥يف الفئ ــا يق ــصاء   ٢,٧ ـ عام ــة حــسب االستق  يف املائ

وردا . ، وإدمان املخـدرات، والتـدخني، وخمتلـف أشـكال العنـف           )الدميوغرايف والصحي الثالث  
  :على هذه احلالة نفذ شىت السياسات والتدابري، وكان منها ما يلي

__________ 
 . مديرية صحة األسرة، أواغا  )١٠(  
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. ١٩٩٩عتمـــدت يف عـــام تنفيـــذ سياســـة ومعـــايري خـــدمات الـــصحة اإلجنابيـــة الـــيت ا  •  
واهلدف من ذلك هو املسامهة يف حتسني احلالة الصحية للـسكان ورفاهيتـهم، يف إطـار         

صـحة الرجـل، وصـحة املـرأة،        :  جوانـب  ٤وهلـذه الـسياسة     .  املـستدامة  التنمية البشرية 
  وصحة الطفل، وصحة الشاب واملراهق؛

ــشروع جتــ       •   ــوطين مل ــضامن ال ــاعي والت ــل االجتم ــذ وزارة العم ــصحة  تنفي ــز ال رييب لتعزي
، بـدعم مـن صـندوق األمـم         ٢٠٠٥-٢٠٠٤اجلنسية واإلجنابيـة للمراهقـات يف الفتـرة         

وسـاعد هـذا املـشروع، يف مجلـة أمـور، علـى تعزيـز قـدرات املرافـق                   . املتحدة للسكان 
  دمات األساسية اجملتمعية، وتعزيز حقوق املراهقات؛خلااالجتماعية والصحية، وتوافر 

-٢٠٠٤يف الفتــرة )  عامــا٢٤- أعــوام٦(الســتراتيجية لــصحة الــشباب طــة اخلاتنفيــذ   •  
، ومن أهدافها خفـض عـدد حـاالت احلمـل املبكـر وغـري املرغـوب فيـه بنـسبة                     ٢٠٠٨

 يف املائــة، وانتـــشار  ٢٥ يف املائــة، ومعــدل اإلجهـــاض الــسري للــشابات بنـــسبة     ٣٠
 ٢٥سبة بنـــ) ني، إدمـــان املخـــدراتخإدمـــان الكحـــول، التـــد(ألمـــراض االجتماعيـــة ا
  املائة؛ يف

جنابيـة  اإلإجراء دراسة عن املعـارف والواقـف واملمارسـات يف جمـال الـصحة اجلنـسية و          •  
تثقيـف  ”مؤسسات مدرسـية، تتلوهـا اسـتراتيجية لــ          ) ٨(للمراهقني والشباب يف مثاين     

ــنظري ــشرة   يف)١١(“ال ــالث ع ــصحة    ) ١٣( ث ــف خــدمات ال ــية، وتكيي مؤســسة مدرس
ــة مــع احتياجــات الــ  وحــدات صــحية يف مــنطقيت الــشرق   ) ٩(شباب يف تــسع اإلجنابي

  .واجلنوب الغريب، بدعم من برنامج الصحة اجلنسية وحقوق اإلنسان
  

  اإليدز/املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية  ٤-١٠  
ففــي . فاســو تـشري اإلحــصاءات املتاحـة إىل اجتــاه وبــاء اإليـدز إىل التأنــث يف بوركينـا     - ١٥٨
 حـاالت لنـساء، أي      ٣ ٣٠٩ حالة مبلغا عنـها، كـان منـها          ٥ ١٤٤، كانت هناك    ٢٠٠٦عام  

ــسبة  ــة٦٤,٣بن ــرد  .  يف املائ ــشكل مط ــاليت يف ســن     ويالحــظ ب ــساء ال ــني الن ــدز ب ــشار اإلي  انت
ــة الدائمــة للمركــز الــوطين ملكافحــة اإليــدز إىل أن مــن     . اإلجنــاب  إىل ٦وتــشري بيانــات األمان

، وأن مـن    ٢٠٠٦اعة البشرية يف عام      كن مصابات بفريوس نقص املن     ١٠٠حوامل من كل     ٧
الربنامج الوطين للوقايـة    ( منهن سينقلن الفريوس إىل أطفاهلن لعدم وجود سبل للوقاية           ٣ إىل   ٢

 وهـذا مـا جعـل سـلطات البلـد     ). من انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن األم إىل الطفـل                
__________ 

تدريب الشباب على اإلحاطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية ملساعدهتم على أن يقوموا بدورهم بتوعية نظرائهم                )١١(  
 .مومناقشته
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، ٢٠٠٠ اعتمـدت يف عـام     اإليـدز يف اسـتراتيجية مكافحـة الفقـر الـيت          /تدرج مكافحة الفريوس  
  .باعتبارها من اجملاالت ذات األولوية

  
  السياسات واالستراتيجيات املنفذة  ١-٤-١٠  
  : ميكن على هذا املستوى اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل ما يلي- ١٥٩
اإليـدز واألمـراض املنقولـة      /اإلطار االستراتيجي ملكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية           •  

، وتبعـــه إطـــار ٢٠٠٥-٢٠٠١وقـــد مشـــل هـــذا اإلطـــار الفتـــرة : يباالتـــصال اجلنـــس
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦استراتيجي ثان للفترة 

برنامج الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفـل واهتمـام وزارة الـصحة حبـاالت               •  
واهلـدف هـو مكافحـة انتقـال الفـريوس مـن األم إىل              : اإليـدز /إصابة األطفال بالفريوس  

  الطفل؛
  ؛)١٢(ل للعمل خلدمة املشتغالت باجلنسوضع دلي  •  
 بـشأن الـصحة     ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول  ٢٢ املؤرخ   AN/2005-049القانون رقم     •  

 اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة  ســاسوحيظــر هــذا القــانون أي متييــز علــى أ : اإلجنابيــة
ــشرية ــوظفي الــشؤون       /الب ــصاب مب ــشخص امل ــات ال ــسرية يف عالق ــل ال ــدز، ويكف اإلي
يمـا  فوهلـذا الـشخص احلـق يف احلـصول علـى مـساعدة خاصـة                . ة والـصحية  االجتماعي

  .دمات الطبية املالئمةخلايتعلق بالدعم النفسي، واملشورة، و
  

  التقدم املتحقق  ٢-٤-١٠  
ساعد تنفيذ خمتلف الـربامج والـسياسات واالسـتراتيجيات علـى حتقيـق نتـائج ال بـأس                   - ١٦٠
  :ويف هذا الصدد نالحظ ما يلي. هبا

 ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٤,٢اإليـدز، مـن     /راجع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     ت  •  
بيانـــات برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين   (٢٠٠٦ يف املائـــة يف عـــام ٢,٠إىل 

  ؛)اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
يف ) عيـات املنظمات غري احلكوميـة واجلم    (االشتراك القوي للعديد من اجلهات الفاعلة         •  

  رعاية األيتام واألطفال الضعفاء؛

__________ 
 .استدعاء البغايا للتثبت من متابعتهن الصحية وغريها  )١٢(  
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 عقد منتـدى وطـين سـنوي لرعايـة األيتـام واألطفـال الـضعفاء،           ٢٠٠٣جرى منذ عام      •  
  .يعترب إطارا لتبادل وتقاسم خربات هذه اجلهات

  
ويف احلـــضر ســـاعدت الـــسياسات املختلفـــة املنفـــذة ملكافحـــة فـــريوس نقـــص املناعـــة  - ١٦١
وبذلك قلّ معـدل االنتـشار بـني النـساء الـاليت يف             . انتشار الفريوس اإليدز على خفض    /البشرية

ــة يف عــام ٤,٨مــن )  عامــا٤٩-١٥(ســن اإلجنــاب  ــة يف عــام ٣,٨ إىل ٢٠٠١ يف املائ  يف املائ
ومع ذلك فإن تطور معدل االنتشار بني النساء الـاليت يف سـن اإلجنـاب مـر مبـرحلتني                   . ٢٠٠٦
  :كبريتني

 يف املائـة  ٤,٨، إذ اخنفـض املعـدل مـن    ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ي اخنفاض كبري فيما بني عام   •  
   يف املائة؛٣,٢إىل 

 يف املائـة  ٣,٢، إذ ارتفع املعدل مـن  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ارتفاع حمسوس فيما بني عامي        •  
  . يف املائة٣,٨إىل 

  
 ٤٩- ١٥تطور انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني النـساء يف سـن                 : ١٣الشكل      

  عاما يف احلضر
  
  

  

  
      
 بيانــات حــصيلة الــدورة الــسابعة للمركــز الــوطين ملكافحــة اإليــدز واألمــراض   علــىاملبنيــةحــساباتنا   :املصدر  

  .املنقولة باالتصال اجلنسي
  

 ٢٠٠٣وعلى عكـس احلـضر، تراجـع االنتـشار يف الريـف بالتـدريج فيمـا بـني عـامي                      - ١٦٢
 يف املائـــة يف عـــام ١  إىل٢٠٠٣ يف املائـــة يف عـــام ١,٩فقـــد اخنفـــض املعـــدل مـــن : ٢٠٠٦ و

  . من النقاط املئوية يف هذه الفترة٠,٩، أي مبقدار ٢٠٠٦
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 ٤٩- ١٥ البشرية بني النساء يف سن       تطــور انتشار فريوس نقص املناعــــة    : ١٤الشكل      

  يف الريفعاما 
  
  

  
  
  
  
إليــدز واألمــراض بيانــات حــصيلة الــدورة الــسابعة للمركــز الــوطين ملكافحــة ا علــى املبنيــةحــساباتنا   :املصدر  

  .املنقولة باالتصال اجلنسي
 

 يتعلق بانتقال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل، متثلـت جهـود احلكومـة أساسـا يف                     وفيما - ١٦٣
 علــى إقامــة مرافــق تتــوىل إدارة برنــامج انتقــال تــشجيع العمــل، داخــل املنــاطق الــصحية احملليــة،

 يف  ٣ليـة الـيت تنفـذ هـذا الربنـامج مـن             ونتيجة لذلك ارتفع عـدد املنـاطق الـصحية احمل         . الفريوس
ــام ٤٥ إىل ٢٠٠٢عـــام  ــرأة ثبتـــت ٨٣٢، ومـــن جممـــوع ٢٠٠٥ويف عـــام . ٢٠٠٦ يف عـ  امـ

 يف  ٧٠,٧ (٤٧٦، واسـتفادت    ) يف املائة  ٨٠,٩( امرأة منهن    ٦٧٣إصابتهن بالفريوس، ولدت    
مـوع  ، ومـن جم   ٢٠٠٦من خطة للعالج الـشامل املـضاد للفريوسـات الرجعيـة؛ ويف عـام               ) املائة
 الـشامل   منهن مـن خطـة للعـالج   ١ ٦١٥ حامال ثبتت إصابتهن بالفريوس، استفادت    ٢ ٠٤٦

  . يف املائة٨٠,٨املضاد للفريوسات الرجعية، بنسبة 
  

ــة مــن انتقــال فــريوس نقــص املناعــة     : ١٥الــشكل      تطــور املنــاطق املنفــذة لربنــامج الوقاي
  ٢٠٠٧ إىل عام ٢٠٠٢البشرية من األم إىل الطفل من عام 

  
  

  
  
      
ــراض     بيانات حصيلة الدورة السابعة للمركز الوطين  على املبنيةحساباتنا   :املصدر   ــدز واألمـ ــة اإليـ ملكافحـ

  .املنقولة باالتصال اجلنسي
  

1.9

1.5

1

1.4

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2003 2004 2005 2006

انتشار نقص المناعة البشرية

7
12

26

38

45

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006



CEDAW/C/BFA/6
 

62 09-53542 
 

  )١٣املادة (التدابري املتخذة لكفالة حالة اقتصادية واجتماعية أفضل للمرأة   - ١١  
جي ملكافحــة الفقــر، تتعلــق مجيــع املــشاريع  يف الــسياق العــام لتنفيــذ اإلطــار االســتراتي  - ١٦٤

يكـن وضـع    مل  والربامج املنفذة يف خمتلف قطاعات األنشطة بشكل أو بآخر بـاملرأة، حـىت ولـو                
ــد راعــى االحتياجــات     ــربامج ق . اصــة للمــرأة ودورهــا يف شــىت اجملــاالت  خلاهــذه املــشاريع وال

ــد   ــاملرأة   ”ويراعــى ُبع ــهوض ب ــوطين والن ــضامن ال ــار  ٣احملــور بوجــه خــاص يف  “ الت ــن اإلط  م
االستراتيجي، وينص على وضع استراتيجية بالتراضي يف جمال مراعـاة اجلنـسانية يف الـسياسات            

  .والربامج، فضال عن حتديد القائد يف هذا اجملال
ــصغر        - ١٦٥ ــالغ ال ــل الب ــشاء مؤســسات التموي ــضا مــن مالحظــة االســتمرار يف إن ــد أي وال ب

ة للدخل، وبرنـامج حتليـل ورصـد وصـلة بيانـات الـصحة              رصندوق دعم األنشطة النسائية املد    (
، )والبيئة، واملصارف القروية، واألنشطة النسائية لبدء املشاريع املتناهية الصغر من أجل التنميـة            

فإحـصاءات املـصرف املركـزي لـدول غـرب أفريقيـا تـشري يف               . لتـها املفـضلة   ياليت تعد املرأة عم   
ــوام    ــن، يف أعـ ــساء كـ ــع إىل أن النـ ــشكلن ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الواقـ ــة ٥٢، يـ  يف املائـ

  . يف املائة على التوايل من عمالء مؤسسات التمويل البالغ الصغر٤٩,٦ يف املائة و ٥١,٢ و
ــيم مــسامهة صــندوق دعــم األنــشطة النــسائية املــدرة     ٢٠٠٥ويف عــام  - ١٦٦ ، تــبني مــن تقي
 الـشرحية النـسائية مـن        يف املائـة مـن     ٨ امـرأة، أي     ٥٤٢ ٢٤٧ مكافحة الفقـر أن       يف )١٣(للدخل

 يف املائـة مـن   ٣١ يف املائـة مـن الـشرحية النـسائية العاملـة مـن الـسكان، وزهـاء         ١٦السكان، و   
وكـان ذلـك عونـا للنـساء علـى توسـيع            . العامالت الفقريات، قد استفدن من متويـل الـصندوق        
ــادة مــشاركتهن يف نفقــات األســرة    ــة األطفــ (مــشاريعهن، وزي ، )الااللتحــاق باملدرســة ورعاي

  .وتعزيز قدرهتن يف جمال اإلدارة واملبادرة واملعرفة واكتساب املهارات
 الــصغر  اعتمــدت خطــة عمــل لالســتراتيجية الوطنيــة للتمويــل البــالغ ٢٠٠٥ويف عــام  - ١٦٧

على مستوى مديرية التمويل البالغ الصغر يف وزارة املالية وامليزانية، من أجـل إتاحـة االسـتفادة      
لبالغ الصغر العملية واملـستدامة ملعظـم الفقـراء أو ذوي الـدخل الـضعيف               من خدمات التمويل ا   

وأصحاب املـشاريع البالغـة الـصغر، وخباصـة النـساء والـشباب، يف مجيـع أحنـاء البلـد حـىت عـام                        
  .، بفضل مؤسسات للتمويل البالغ الصغر مستدامة ومنخرطة يف سوق املال الوطنية٢٠١٠
ــق ب   - ١٦٨ ــر املتعلـ ــن التقريـ ــضح مـ ــار    ويتـ ــة يف اإلطـ ــشطة ذات األولويـ ــامج األنـ ــذ برنـ تنفيـ

  : كانت على النحو التايل٢٠٠٦االستراتيجي ملكافحة الفقر أن اإلجنازات واملكاسب يف عام 

__________ 
تقرير متعلق بتقييم مـسامهة صـندوق دعـم األنـشطة النـسائية املـدرة للـدخل يف مكافحـة الفقـر؛ بـيري كالفيـه                           )١٣(  

 .٢٠٠٥مايو /أيارداميبا وآخرون، 
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 منظمـة مـشرفة     ١٢ امـرأة، األعـضاء يف       ٤٢٦ مـن احلـرفيني، كـان منـهم          ٦٨٥حضر    •  
بنـاء، والـصباغة،    على احتـادات احلـرفيني واحلرفيـات، دورات تـدريب تقـين يف جمـال ال               

  بز، والنسيج، والغزل؛خلاوميكانيكا الدراجات بأنواعها، وإنتاج 
 وحــدة للحــرف، منخرطــة يف عمليــة دعــم مــا ينــشأ مــن املــشاريع احلرفيــة   ٥٠متتلــك   •  

  البالغة الصغر، أدوات إلدارة املشاريع تستفيد منها؛
علـى معـدات     وحـدة متتلكهـا حرفيـات،        ٢٥ وحدة إنتـاج حرفيـة، منـها         ٥٣حصلت    •  

تقطيـع الـصابون،   لآلة حياكة، طاحونـة، جهـاز حلـام، سـندان، وحـدة        (جديدة للعمل   
  ؛ ...)أنوال، ِملزمة، مشبك للشد، مكبس كريتة، دوالب مغزل، فرن للخبز، 

 ٧ مـن مقـدمي خـدمات الـدعم غـري املـايل، منـهم                ٥٢جرى تعزيز القدرات التقنية لــ         •  
  نساء، يف جمال التنمية؛

ــصل   •   ــهم  ٥١٥حـ ــا، منـ ــة، ٣٨٦ حرفيـ ــني     حرفيـ ــراوح بـ ــرض يتـ ــى قـ  ٥٠ ٠٠٠علـ
   من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية؛١ ٥٠٠ ٠٠٠ و

   حرفية من قدراهتن التقنية يف جمال اإلنتاج؛٤٢٦عززت   •  
  دواسات؛) ٤(للنسج بنول ذي أربع ) ٢(تعمل اآلن وحدتان   •  
  . من إنتاجها٢٠٠٦نّوعت مجيع الوحدات النسائية العاملة يف عام   •  
 باملرأة وبفضل صـناديق البلـدان الفقـرية         وشرعت احلكومة، من خالل وزارة النهوض      - ١٦٩

وهـذه الـدور مـساحات      . املثقلة بالديون، يف إنشاء وجتديد دور املرأة ومراكـز النـهوض بـاملرأة            
قـاليم، يف حـني     وتقع دور املرأة يف مراكـز األ      . مهيأة تتيح للنساء االلتقاء واحلديث وتعلم املهن      

ويف الفتـرة مـن     ). إخلاملقاطعـات، القـرى،     (توجد مراكز النهوض بـاملرأة يف األمـاكن األخـرى           
، وجيــري إنــشاء “ا للمــرأةدار”) ٤٢(، أنــشئت اثنتــان وأربعــون ٢٠٠٧ إىل عــام ٢٠٠١عــام 

ويضاف إىل ذلك إقامة تسعة عـشر       ). ٤٥(مسة واألربعني   خلادورين أخريني، يف كل األقاليم      
  .مركزا حملو األمية) ١٦(مركزا للنهوض باملرأة، وافتتاح ستة عشر ) ١٩(

مطــاحن، مكــبس ( وواكــب إنــشاَء دور املــرأة احلــصول علــى التكنولوجيــات املناســبة - ١٧٠
) إخلكريتـــة، آلـــة حياكـــة، مقاشـــر للحبـــوب، مـــضخات آليـــة، عربـــات يـــد، عربـــات نقـــل،  

، جــرى ٢٠٠٦-٢٠٠١ويف الفتــرة . ةللجمعيــات والتجمعــات والــشبكات النــسائية والــشبابي 
مــن التكنولوجيــات املختلفــة  ) ٦ ٢٩٢(احلــصول علــى ســتة أالف ومــائتني واثنــتني وتــسعني   

األنواع؛ وكان اهلدف من ذلك ختفيف مشقة األشغال اليوميـة للمـرأة ومـساعدهتا علـى القيـام       
  .بأنشطة مدرة للدخل
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ــرأة      - ١٧١ ــدرات امل ــز ق ــاللوازم، جــرى تعزي ــدعم ب ــد   وبعــد ال ــدريب أو جتدي مــن خــالل الت
املعلومــات يف مــسائل خمتلفــة كــاإلدارة، واملتابعــة والتقيــيم، وإدارة ومتابعــة املــشاريع الــصغرية، 

  .إخلوإدارة وصيانة املعدات، واملواطنة، 
وفيمــا يتعلــق حتديــدا باملعوقــات، كانــت األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا احلكومــة تتعلــق  - ١٧٢

  :أساسا مبا يلي
واملقــصود هنــا تقــدمي مــساعدات ماديــة : قــدرة علــى احلركــة واالكتفــاء الــذايتدعــم ال  •  

خمتلفة إىل املعوقات ملساعدهتن يف الوصول إىل أفضل مستوى وظيفـي واحلفـاظ عليـه،               
ــدر أكــرب مــن االســت    ــق ق ــام  . الليةقوحتقي ــرة مــن ع ــام ٢٠٠١ويف الفت ، ٢٠٠٦ إىل ع

 عاديــة ثالثيــة العجــالت، ة دراجــ٤٣٣ عــصا بيــضاء، و ٤٢اســتفادت املعوقــات مــن 
ــة العجــالت، و   ٥ و ــة ثالثي ــازين لتقــومي   ٢٢٠ دراجــات آلي  كرســيا بعجــالت، وجه

   جهازا لتقوية السمع؛٧٦العظام، و 
ــز القــدرات التــشغيلية ملنظمــات املعــوقني    •   ــة  . دعــم تعزي ــرة ذاهتــا قــدمت الدول ويف الفت

نـــا وســـبعمائة ألـــف البوركينيـــة إعانـــة مببلـــغ إمجـــايل قـــدره مائـــة وأربعـــة عـــشر مليو  
من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لدعم منظمـات املعـوقني يف           ) ١١٤ ٧٠٠ ٠٠٠(

  االضطالع بأنشطة النهوض بالذات؛
ــتعلم املهــن يف عــام     •   .  للمعــوقني القــادرين علــى احلركــة ٢٠٠١افتتــاح مركــز وطــين ل

  امرأة؛) ٢٧(متعلما، منهم سبع وعشرون ) ٦٣(ويضم املركز اآلن ثالثة وستني 
) ٣( وبعــد أن كانــت هنــاك ثــالث :دعــم مــا ينــشأ مــن مجعيــات النــهوض باملعوقــات   •  

ــا ١٩٩٨مجعيــات للمعوقــات فقــط يف عــام    ٣٠ اآلن زهــاء فاســو، أصــبح يف بوركين
  .منظمة للمعوقات

وعملت مجعيات املعوقات على تعزيز أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتـصال مـن خـالل        - ١٧٣
  .يب أعضائها، والدعوة، واإلدماج االجتماعي واالقتصادي ألعضائهاتدر/توعية وتثقيف

وكانــت أنــشطة التوعيــة تــتم أساســا مــن خــالل وســائل اإلعــالم، عــن طريــق بــرامج    - ١٧٤
  .إخل، وبث رسائل دعم لتوعية السكان، )٣٠(وإذاعية ) ٢(تلفزيونية 

 املناعــــة أمــــا أنــــشطة التــــدريب فكانــــت تتعلــــق حبقــــوق املــــرأة، وفــــريوس نقــــص   - ١٧٥
واسـتفاد مـن    . اإليدز، وخصوصا اتفاقية األمم املتحدة عن املعوقني اليت جيري إعدادها         /البشرية

 االضـطالع بأنـشطة     ٢٠٠٥وجـرى أيـضا يف عـام        .  معـوق  ٢٠٠هذا التـدريب مـا يزيـد علـى          
  .دعوة العتماد نصوص تشريعية وتقنينية تتعلق حبصول املعوقني على عمل
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طة احلكومــة واجملتمــع املــدين، يالحــظ أن احتياجــات املعــوقني   الــرغم مــن أنــشىوعلــ - ١٧٦
عامــة واملعوقــات خاصــة ال تؤخــذ يف االعتبــار بالقــدر الكــايف يف الــسياسات والــربامج الوطنيــة  
والقطاعية، وما زال اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للمعوقات ميثل حتديا ال بد من التـصدي              

  .لعديدة اليت تعوق العناية باملعوقاتوتعد األمية والفقر من القيود ا. له
  

  الضمان االجتماعي  - ١٢  
 يف املائة فقط من الـسكان هـم الـذين        ١٠يالحظ فيما يتعلق بالضمان االجتماعي أن        - ١٧٧

ــستفيدون منــه  ويوضــح اجلــدول الــوارد أدنــاه حجــم التحــديات املطلــوب التــصدي هلــا،        . ي
دمات االجتماعيــة األساســية، خلــا علــى يتعلــق أساســا حبــصول الــسكان البــالغي الــضعف  فيمــا
  .نطاق التغطية االجتماعية إىل العاملني يف القطاع غري الرمسي ومد

  
  نسبة العمال املستحقني للمعاش التقاعدي: ٨اجلدول 

  على املستوى الوطين  النساء  الرجال  
  ٣,٢  ١,٧  ٤,٨  نعم
  ٩٦,٨  ٩٨,٣  ٩٥,٢  ال

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
  
باملؤشــــــــرات األساســــــــية للرفاهيــــــــة   بيانات االستبيانات املوحدة املتعلقة  على املبنيةاباتنا حس  :املصدر  

  .٢٠٠٥ لعام
  

  نسبة العمال املستحقني للتأمني يف العمل: ٩اجلدول 

  النساء  الرجال  
على املـستوى   

  الوطين
  ٩٦,٣  ٩٨,٠  ٩٤,٦  ال تأمني
  ٢,١  ١,٢  ٣,٠   املستقل للمعاشات التقاعدية للموظفنيالصندوق

  ١,٣  ٠,٦  ١,٩  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
  ٠,١  ٠,٠  ٠,٢  التأمني

  ٠,٠  ٠,٠  ٠,١  التأمني+ الصندوق املستقل للمعاشات التقاعدية للموظفني 
  ٠,٢  ٠,١  ٠,٢  التأمني+ الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  اجملموع
  
ة للرفاهيـة  ـــــ ة باملؤشـرات األساسي ـــــــ ات املوحـدة املتعلق ــــــ ات االستبيانــــــ بيان علـى  املبنيةحساباتنا    :املصدر  

  .٢٠٠٥لعام 
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  نسبة العمال املستحقني لإلجازة: ١٠اجلدول 
  

  على املستوى الوطين  النساء  الرجال  
  ٣,٩  ٢,٥  ٥,٤  نعم
  ٩٦,١  ٩٧,٥  ٩٤,٦  ال

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
  
باملؤشــــــــرات األساســــــــية للرفاهيــــــــة   بيانات االستبيانات املوحدة املتعلقة  على نيةاملبحساباتنا   :املصدر  

  .٢٠٠٥ لعام
  

ولتجسيد تعزيز اإلطـار املؤسـسي والقـانوين للـضمان االجتمـاعي، اعتمـدت اجلمعيـة                 - ١٧٨
  :الوطنية ثالثة نصوص رئيسية

، الـــذي يـــنظم ٢٠٠٦مـــايو /أيـــار ١١ املـــؤرخ AN/2006-015القـــانون رقـــم   - ١  
  لضمان االجتماعي املطبق على العمال املأجورين ومن مياثلوهنم؛ا

، الـذي ينـشئ فئـة       ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ١٦ املؤرخ   AN/2006-016القانون رقم     - ٢  
  املؤسسات العامة للرعاية االجتماعية؛

، الـذي  ٢٠٠٦نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   ١٦ املـؤرخ  AN/2006-22القانون رقـم     - ٣  
دمـة  خلاهنـة والتعـويض عنـها، املطبـق علـى مـوظفي             يقنن نظام منـع أخطـار امل      

  املدنية والعسكريني والقضاة؛
نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ١٣ املــؤرخ MTSS/SG/DGPS/38-2006األمــر رقــم    - ٤  

  ، الذي حيدد قيمة اإلعانات العائلية؛٢٠٠٦
نــوفمرب /تــشرين الثــاين  ١٣ املــؤرخ MTSS/SG/DGPS/38-2006األمــر رقــم    - ٥  

  .دد قيمة اإلعانات السابقة للوالدة، الذي حي٢٠٠٦
وساعد اعتماد هذه النصوص علـى توسـيع التغطيـة االجتماعيـة حبيـث تـشمل شـرائح              - ١٧٩

أخرى من السكان، وحتسني االستحقاقات املأخوذة، وتعزيـز مـشاركة الـشركاء االجتمـاعيني              
  .يف إدارة هيئات الرعاية االجتماعية

ــضمان    - ١٨٠ االجتمــاعي، باإلضــافة إىل ذلــك، علــى حتــسني   وقــد ســاعد إصــالح نظــام ال
ــسكان      ــع شــواغل ال ــاعي والتجــاوب م ــضمان االجتم ــسط   . اســتحقاقات ال ــا زاد الق ــن هن وم

 يف ١,٣٣السنوي ملعاش الشيخوخة الـذي يدفعـه الـصندوق الـوطين للـضمان االجتمـاعي مـن            
، فــزادت مــن )٢( وُضــربت قيمــة اإلعانــة العائليــة يف اثــنني .  يف املائــة مــن املرتــب ٢املائــة إىل 
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.  فرنـك لكـل طفـل شـهريا    ٢ ٠٠٠ فرنك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة إىل         ١ ٠٠٠
وحتقيقا لذلك، اعتمدت جلنة العمل االستشارية أمرين تنفيذيني حيددان قيمة اإلعانات العائليـة             

  .من ناحية، وقيمة اإلعانات السابقة للوالدة من ناحية أخرى
ــذا   - ١٨١ ــة هـ ــضمان     وملواجهـ ــل والـ ــالل وزارة العمـ ــن خـ ــة، مـ ــت احلكومـ ــضعف رمسـ الـ

  .االجتماعي، سياسة للرعاية االجتماعية ليعتمدها جملس الوزراء
  

  )١٤املادة (املرأة الريفية   - ١٣  
  توصيات اللجنة

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص ألحوال الريفيات بغيـة تعزيـز                
وهتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تكفـل، علـى وجـه             . قيـة  مـن االتفا   ١٤االمتثال للمادة   

دمات الـصحية والقـروض،     خلـ اصوص، حصول الريفيات بشكل كامـل علـى التعلـيم و          خلا
  .واملشاركة الكاملة يف عمليات اختاذ القرارات

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تنفيذ أحكام اإلصالح الزراعي والعقـاري         
واة يف إمكانية احلصول علـى األراضـي الـصاحلة للزراعـة واإلسـكان،              اليت متنح املرأة املسا   

وأحكام قانون األحوال الشخصية واألسرة، بغية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                
  .املرأة فيما يتعلق مبلكية األراضي ووراثتها

وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على التـشديد علـى حقـوق اإلنـسان املتعلقـة                  
يف مجيع برامج التعاون اإلمنائي مع املنظمات الدوليـة واجلهـات املاحنـة الثنائيـة، بغيـة                 باملرأة  

ــرأة، واألســباب      ــز ضــد امل ــة إىل التميي ــة واالقتــصادية املؤدي التــصدي لألســباب االجتماعي
االجتماعية والثقافية املؤدية إىل فقر املرأة، وخباصة تلك الـيت متـس الريفيـات، وذلـك عـن                  

  .رد الدعم املتاحةطريق مجيع موا
    

  السياسات والربامج والتدابري املنفذة ١-١٣  
ومتثلـت هـذه    . اختذت الدولة الطرف يف هذه الفتـرة عـدة تـدابري اسـتجابة للتوصـيات               - ١٨٢

التدابري يف التركيز على احلقوق األساسية للمرأة، وحصوهلا علـى التعلـيم والـصحة والقـروض،             
  .ومشاركتها يف اختاذ القرارات
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  : ميكن اإلشارة إىل ما يلييف جمال حصول املرأة الريفية على حقوقها - ١٨٣
تتضمن األطر االستراتيجية اإلقليميـة ملكافحـة الفقـر شـقا جنـسانيا يراعـي احتياجـات                   •  

طــط خلاومــن خــالل املــسعى التــشاركي لوضــع . املــرأة فيمــا يتعلــق خبــصوصية اإلقلــيم
بري عــن الــشواغل احلقيقيــة للمــرأة ووضــعها يف  اإلقليميــة، جيــب مــن حيــث املبــدأ التعــ 

  االعتبار؛
طـاب  خلايراعـي هـذا   : ٢٠٠٢طاب املتعلق بسياسة التنمية الريفية الالمركزيـة لعـام    خلا  •  

احلمايــة القانونيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية ”اصــة للمــرأة يف جزئــه املعنــون خلااحلالــة 
حتقيـــق المركزيـــة نظـــام مـــنح ‘ ١’: وتؤخـــذ اجلوانـــب التاليـــة يف االعتبـــار. “للمـــرأة

إعـادة النظـر يف دفـاتر الـشروط       ‘ ٢’القروض للمرأة لتطـوير األنـشطة املـدرة للـدخل،           
ــرأة،    ــضم املـ ــة لـ ــساحات املرويـ ــة باملـ ــيم ‘ ٣’املتعلقـ ــاتعمـ ــصاحل  خلـ ــة لـ دمات الزراعيـ

الــــــــــــصحة /االدخــــــــــــار/التــــــــــــرويج لنظــــــــــــامي القــــــــــــروض‘ ٤’املــــــــــــرأة، 
ــروض ــار/والقـ ــيم، /االدخـ ــق‘ ٥’التعلـ ــي   تطبيـ ــالح الزراعـ ــة باإلصـ ــصوص املتعلقـ  النـ

ــاري،  ــة    ‘ ٦’والعقـ ــات الوطنيـ ــرة إىل اللغـ ــصية واألسـ ــوال الشخـ ــانون األحـ ــة قـ ترمجـ
توسـيع نطـاق    ‘ ٨’تعميم مراكز املعلومات القانونية يف مجيـع األقـاليم،          ‘ ٧’وتعميمه،  

  استغالل شجر الكريتة؛
ــه االســتراتيجي   •   ــة نظــرة وا  : وثيقــة التوجي ــضمن  تقــدم هــذه الوثيق ســعة إىل الزراعــة تت

حتـسني احلالـة االقتـصادية    ”ومـن األهـداف املهمـة هلـذه االسـتراتيجية      . النهوض باملرأة 
، وذلـك بفـضل احلـصول بـشكل أيـسر علـى األرض           “للمرأة الريفيـة بـشكل حمـسوس      

تعزيـز  ‘ ١’: والتدابري املتوخاة هـي   . دمات املالية وخدمات الدعم التقين واإلداري     خلاو
تيـــسري وصـــول املـــرأة إىل ‘ ٢’ة املـــدرة للـــدخل مـــن خـــالل القـــروض،  أنـــشطة املـــرأ

مواصلة وتعزيز التدريب الـتقين للريفيـات يف        ‘ ٣’ودعم مشاركتها،   املروية  املساحات  
  قطاعات املالئمة وتوفري الظروف املناسبة لتنظيمهن بشكل أفضل؛ال

: ٢٠٠٥مـارس  /آذار طة االستراتيجية للجنسانية والتنمية الزراعيـة الـيت وضـعت يف         خلا  •  
وهـو الفقـر ذو   (واهلدف الشامل هو املسامهة، من ناحية، يف احلد من الفقر يف الريـف    
، ومـن ناحيـة     )الوجه النسائي الذي يصيب عديدا مـن الـشباب فيـضطرون إىل اهلجـرة             

طـة االسـتراتيجية    خلاوتتـضمن   .  يف جمملـها   فاسـو أخرى يف التنميـة املـستدامة لبوركينـا         
  :راعة ثالثة حماوراجلنسانية للز

       ــة    : ١احملــور االســتراتيجي ــرامج التنمي ــز مراعــاة قــضايا اجلنــسني يف سياســات وب تعزي
  الريفية؛
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     موارد اإلنتاج؛إىل حتسني الوصول املنصف للرجل واملرأة : ٢احملور االستراتيجي  
    ــتراتيجي ــور االســ ــيم   : ٣ احملــ ــة وتقيــ ــشغيلية ملتابعــ ــات وأدوات تــ ــاد آليــ ــة خلاإجيــ طــ

  االستراتيجية؛
 يف  ٩٥ إىل   ٩٠مـن   (الفئة الرئيسية املستهدفة هـي الريفيـات        : املشروع الوطين للكريتة    •  

وتــتلخص األنــشطة املــضطلع هبــا يف إطــار هــذا املــشروع فيمــا ). املائــة مــن املــستفيدين
التــدريب علــى أســاليب إنتــاج اللــوز  (الــدعم الــتقين إلنتــاج الــسمن اجليــد  ‘ ١’: يلــي

ــد،  ــسمن اجليـ ــة،    والـ ــدة الكريتـ ــن زبـ ــصابون مـ ــاج الـ ــساء  ‘ ٢’، )إخل وإنتـ ــد النـ تزويـ
مطحنة الكريتـة، وحـدة مـصبنة، مـدقات، حمـامص، خمـّضات،             (بتكنولوجيات اإلنتاج   

ــاج،  ــة،     )إخلأدوات لإلنت ــادة اإلنتاجي ــشقة العمــل وزي ــن م ــة  ‘ ٣’، للحــد م حمــو األمي
شحذ يقظتــهن وإيــالء لــ) املرحلــة األوليــة حملــو األميــة والتــدريب التكميلــي األساســي (

  اهتمام أفضل ألنشطتهن اإلنتاجية املدرة للدخل؛
 وقــد بــدأ الربنــامج  ملكافحــة الفقــر،)١٤(الربنــامج الــوطين للمنــصات املتعــددة الوظــائف  •  

 يف منـاطق الـشمال ومنعطـف موهـون والـشرق            ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين أنشطته يف   
منـاطق تـضم    ) ٥(ربنـامج خبمـس     ويتعلـق هـذا ال    . فاسـو والغرب األوسط من بوركينـا      

  ؛)١٥( منصة متعددة الوظائف١٢٠زهاء 
فقــد تــضاعف . عد إنــشاء املنــصات علــى خلــق ثــروات علــى املــستوى احمللــياوقــد ســ  •  

ــا مــستوى األنــشطة وعــدد بعــض    دمات يف القــرى بــسبب وجــود املنــصات  خلــاتقريب
اعات ونـصف   وساهم الوقت املكتسب، الذي قّدر مبا بني ساعتني وثالث س         . العملية

الــساعة والــذي أعيــد اســتثماره يف األنــشطة املــدرة للــدخل، مــسامهة بالغــة يف حتــسني  
ووصــلت الــدخول املعــاد توزيعهــا بــصفة أجــور تــدفع أساســا للقائمــات  . دخــل املــرأة

وقـد اسـتفاد مـن      .  ماليني من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيـة       ٣,٥باإلدارة إىل قرابة    
 يف املائــة تقريبــا مــن النــساء الــاليت مشلــهن  ٨٠وكــان . قــل امــرأة علــى األ١٢٠ذلــك 

 فرنـك مـن فرنكـات       ١٠ ٠٠٠حيصلن على دخل سنوي أقل من       ) ٢٥٦(االستقصاء  

__________ 
مطـاحن، مقاشـر،   (راءها عددا خمتلفة تتحرك هذه املنصات مبحرك يعمل بالديزل أو الديزل األحيائي وجتر و           )١٤(  

، وبذلك ختفف من عـبء األعمـال املرتليـة للمـرأة والفتـاة لتتمكنـا مـن التفـرغ لألنـشطة املـدرة للـدخل                          )إخل
 . الذهاب إىل املدرسة أو

 منصة يف الشرق والشرق األوسـط، وكـان اهلـدف        ١٩ أجريت دراسة استعراضية لـ      ٢٠٠٦فرباير  /شباطيف    )١٥(  
وكانـت  . االنتفاع الـذي بلغـه املـستفيدون، وكـذلك مـسامهة هـذه املنـشآت يف التنميـة احملليـة                   قياس مستوى   

 .نتائج هذه الدراسة قاطعة
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وقــد ارتفــع هــذا الــدخل النقــدي إىل . اجلماعــة املاليــة األفريقيــة وقــت إنــشاء املنــصات
ــن   ــر م ــتعراض  ٣٠ ٠٠٠أكث ــت االس ــك وق ــايل   .  فرن ــصادي وامل ــذا النجــاح االقت  وه

  حقيقية واضحة يف اجملتمعات احمللية؛
 التجمعـات النـسائية يف      فاسـو تـدعم حكومـة بوركينـا       : حتسني ظروف عمل الريفيات     •  

 -مرّوجـات مـن مدينـة بوبـو         ٣(اكتساهبا لتكنولوجيات معاجلـة زبـدة الكريتـة واللـنب           
سمني واجته الدعم أيضا إىل تنظيم مهنة صيد األمساك، وجتهيز األمساك، وتـ           ). ديوالسو

 امـرأة يف أنـشطة اسـتغالل        ٤٠٠األبقار، وأنشطة زراعة البقول يف الـسباخ، واشـتراك          
 مليــون ٥٠٠وإمجــاال جــرى ضــخ أكثــر مــن   . مــستجمعات امليــاه يف اجلنــوب الغــريب 

فرنـــك مـــن فرنكـــات اجلماعـــة املاليـــة األفريقيـــة يف الريـــف ملواكبـــة أنـــشطة اإلنتـــاج  
  .)١٦(والتسويق والتجهيز

  
باإلضـافة إىل مؤسـسات التمويـل البـالغ         : حصول الريفيـات علـى القـروض      يف جمال    - ١٨٤

ــشركاء االجتمــاعيني، بوضــع      الــصغر الــيت ختــدم الريفيــات اآلن، قامــت احلكومــة، مبــساندة ال
  :ومن هذه السياسات. سياسات حمددة لتمويل الريف عامة والنساء خاصة

 يف  ٢٠٠٠فيـذها يف عـام      ، وبدأ تن  ١٩٩٧أطلقت يف عام    : خطة العمل لتمويل الريف     •  
ــل البــالغ الــصغر يف قطاعــات ريفيــة يف بوركينــا           فاســوجمــال دعــم وتــشجيع التموي

دمات خلـ اواهلدف الشامل للخطة هو متكني سكان الريف من احلصول علـى      . بأسرها
دمات املاليـة املقدمـة، ودعـم       خلـ ااملالية اليت تقدمها املؤسسات املاليـة الريفيـة، وتوسـيع           

  اعات؛طتنمية هذه الق
ــالقروض     •   ــصادية للمــرأة ب ــشطة االقت ــذ هــذا : مــشروع دعــم األن ــدأ تنفي  املــشروع يف ب

، وهــو متابعــة ملــشروع دعــم أنــشطة املزارعــات املــدرة  ٢٠٠١أكتــوبر /تــشرين األول
واهلدف هو توفري التمويـل بـالقروض لألنـشطة الزراعيـة الفرديـة أو اجلماعيـة                . للدخل

ومراعـاة جلوانـب الـنقص    .  إقليما٤٥مجعيات يف الـ  للنساء املنخرطات يف جتمعات أو      
 لــصندوق دعــم أنــشطة املزارعــات املــدرة للــدخل،  ٢٠٠٠الــيت أوضــحها تقيــيم عــام  

ويـسدد القـرض    . أصبحت القروض تقدم يف شكل مواد ومعدات ومدخالت زراعيـة         
ــتة أشــهر     ــدهتا س ــرة مســاح م ــد فت ــام   . بع ــن ع ــرة م ــام ٢٠٠١ويف الفت ، ٢٠٠٦ إىل ع

 امــرأة علــى قــروض، ممــا مكّنــهن مــن توســيع مــساحة مــزارعهن     ٢١ ٠١٣حــصلت 
  ومضاعفتها غالبا؛

__________ 
  )١٦(   
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التـــرويج ألنظمـــة االدخـــار والقـــروض املوائمـــة لالحتياجـــات التمويليـــة للجماعـــات     •  
 امرأة على قروض بالغـة الـصغر        ٢٥٩وقد حصلت   : الضعيفة الدخل، ومنها الريفيات   

ألفريقية لتمويل األنشطة املـدرة للـدخل    مليونا من فرنكات اجلماعة املالية ا     ٢٣قدرها  
 مــشروعا بــالغ ٢٢١واســتبدال قطــع األخــشاب يف منطقــة األحــواض العليــا، وَتحــّدد  
مـن هـذه املـشاريع     ٨الصغر يف اجلنوب األوسط واألحواض العليا والشالالت، ونفـذ     

  بالفعل يف الشرق؛
صغر للمنـتجني، واسـتفاد     جرى متويل مشاريع بالغة ال    : دعم متويل أنشطة تربية املاشية      •  

 امرأة، يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة             ٦٤٦ شخصا، منهم    ٣ ٣٧٧من ذلك   
وجرى توفري الدعم إلنـشاء وحـدات لتربيـة املاشـية حـول املـدن ويف الريـف                  . بالديون

 حافظــة ٩٦٥أعــدت (، وتيــسري احلــصول علــى قــروض  ) وحــدات٢ ٨٠٧أقيمــت (
  ). امرأة٥٦٩ منتجا، منهم ٣ ٨٩٣ها قروض بالغة الصغر استفاد من

  
وقد ساعد توفري القروض البالغة الـصغر للريفيـات علـى حتـسني أحـواهلن االجتماعيـة                   - ١٨٥

ــيم صــندوق دعــم أنــشطة املزارعــات املــدرة للــدخل أن      . واالقتــصادية ويتــبني بالفعــل مــن تقي
. دي يف اجملتمــعالقـروض البالغــة الـصغر أتاحــت للنــساء حتـسني وضــعهن االجتمـاعي واالقتــصا    

ــسبية عــن الرجــال، وحتــسن شــامل يف الــدخول، والقــدرة علــى       ويتمثــل ذلــك يف اســتقاللية ن
، وحتــسن نوعيــة الوجبــات، )التحــاق األطفــال باملدرســة ورعايتــهم(النــهوض باألعبــاء العائليــة 

  .وتأكيد أفضل للمواطنة العامة للنساء، وإحساس أفضل بذواهتن
فحـة فقـر النـساء عـن طريـق متويـل األنـشطة املـدرة للـدخل             وتصطدم اسـتراتيجية مكا    - ١٨٦

  :بالقروض البالغة الصغر ببعض العقبات على الطبيعة، ومن أمهها ما يلي
وهـذا ميثـل عقبـة كـؤودا أمـام المركزيـة الـسياسات املختلفـة                : نـاطق الريفيـة   احنصار امل   •  

 لالتـصال، وال سـيما      املتعلقة بالريفيات املقيمات يف قرى نائية ينعدم فيها وجود سـبل          
  يف فصل الشتاء؛

لـدى  ) التقنيـة، اإلدارة، تنظـيم الوحـدات االقتـصادية        (األمية وانعدام أو قلة املعلومات        •  
وهذه املعوقات ال تـساعد املـرأة علـى إجيـاد سـبل التنظـيم األدىن الـالزم للتنفيـذ                : املرأة

ضـافة إىل ذلـك، تعرقـل       وهـذه املعوقـات، باإل    . الفعال لعمليات التمويـل البـالغ الـصغر       
  تطوير وتنويع أنشطة املرأة من أجل احلصول على قروض؛

وهذا يـؤدي إىل اعتبـار املـرأة الريفيـة عميلـة      : ضعف أو انعدام الضمان املايل أو املادي      •  
  ؛طر الشديد حبصوهلا على قرضخلاحيّف 
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اض القائمــة عــدم كفايــة املعلومــات املتعلقــة بإمكانيــة الوصــول إىل شــىت آليــات اإلقــر     •  
  وبشروطها ملنح القرض؛

عــدم الــتحكم يف منافــذ املنتجــات النهائيــة وضــعف تنويــع األنــشطة االقتــصادية علــى      •  
  وهذا يؤدي إىل التشبع السريع لألسواق احمللية؛: الصعيد احمللي

يف الريـف أنـشطة معينـة حمرمـة علـى املـرأة       : العقليات وبالدة الـذهن اجتماعيـا وثقافيـا        •  
ــذه األنــشطة،       التجــارة( ــة ه ــشآت الالزمــة ملمارس ــك املن ــسافات بعيــدة، متل ، ...) مل

  ؛)ت على سبيل املثالاواضرخلابيع منتجات احلصاد و(وأنشطة أخرى انتزعت منها 
فالقاعدة السائدة يف هذا اجملتمع هي أنـه     : للمرأة يف اجملتمع التقليدي   “ الوضع املتدين ”  •  

ويــستتبع . ودا معينــة أو يفــوق ازدهــار زوجهــاال جيـوز الزدهــار املــرأة أن يتعــدى حــد 
  ذلك رقابة ذاتية من جانب املرأة، وحىت املنع من جانب الزوج؛

ــل   •   ــبء العمـ ــة     : عـ ــام خمتلفـ ــة أداء مهـ ــرأة الريفيـ ــى املـ ــتعني علـ ــة  (يـ ــة ومرتليـ اجتماعيـ
وال يتبقى هلا سوى القليل من الوقت للعكوف على األنشطة االقتـصادية            ). واقتصادية
  .ؤسسة التمويل البالغ الصغر املوجودة يف املنطقةوإنعاش م

  
يالحـظ أن الـسياسات والـربامج    : يف جمال حصول الريفيات علـى الرعايـة الـصحية      - ١٨٧

 ساعدت على تقريب الريفيات من املراكـز الـصحية، مـن خـالل زيـادة                املنفذة يف جمال الصحة   
علـى أنـه يـتعني توعيـة     . إخل مراكز الصحة واالرتقاء االجتمـاعي، وخفـض نطـاق العمـل،       عدد  

وسيـساهم مـشروع الرعايـة املعانـة يف         . دمات الـصحية  خلـ االرجال لتعزيـز اسـتفادة النـساء مـن          
حاالت الوالدة الطارئة بقدر كبري يف التخفيف عن الريفيات من خالل نظـام تقاسـم تكـاليف                 

طـة  خلانفيـذ  وينطبـق ذلـك أيـضا علـى ت    . ٢٠١٥الرعاية يف حـاالت الـوالدة الطارئـة حـىت عـام           
  .٢٠١٠-٢٠٠٧االستراتيجية لالتصال يف جمال الصحة اإلجنابية للفترة 

 حبملــة واســعة لتعزيــز حــصول الــسكان علــى ميــاه  ٢٠٠٦-٢٠٠١واتــسمت الفتــرة  - ١٨٨
ـــ  . الــشرب عمليــة حفــر املمــول مــن الــصني للفتــرة   ١ ٠٠٠وميكــن التمثيــل لــذلك مبــشروع ال
، الذي مشل البلد قاطبة، ختفيف مشقة احلـصول         ومما يرمي إليه هذا املشروع    . ٢٠٠٧-٢٠٠٤

علــى امليــاه عــن النــساء والــشباب مــن خــالل تيــسري الوصــول إىل مــصادر امليــاه، ومتكينــهم مــن 
 يف املائـة مـن      ٥١وبفـضل هـذه املنـشآت أصـبح         . االضطالع بأنشطة اقتصادية وإلثبات الذات    

ــاه “ولمعقــ” حيــصلون فعــال، بــشكل يوصــف بأنــه   ٢٠٠٤ســكان الريــف يف عــام   ، علــى مي
ــه األهــداف      ــة واليونيــسيف، وأخــذت ب ــه منظمــة الــصحة العاملي ــاملعىن الــذي حددت الــشرب، ب

 .اإلمنائية لأللفية؛ وهذا يسهم يف حتسني صحة سكان الريف
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وحىت إذا كانت النتيجة املـشار إليهـا أعـاله جوهريـة، فإنـه ال غـىن عـن مالحظـة أهنـا                      - ١٨٩
  : رئيسيةتزال غري كافية لثالثة أسباب ال

 ٤٩يعـيش   (هناك نسبة عالية من األسر ال حتصل بالشكل املناسب على ميـاه الـشرب                 •  
يف املائة من األسر الريفيـة علـى مـسافة أكثـر مـن كيلـومتر مـن مـصدر حـديث عامـل                        

 يف املائة فقط من األسر ال تـستخدم مـصدر امليـاه احلـديث إال يف فـصل             ٤١للمياه، و   
 األسر تعلن أهنا مل تـستخدم مطلقـا مـصدر امليـاه احلـديث       يف املائة من٢٠ و   اجلفاف،

  ؛)وال حتصل على املياه إال من مصدر تقليدي
بـني املنـاطق، علـى الـصعيد     (معدل احلصول على املياه يشري إىل فـروق مكانيـة واسـعة              •  

  ؛)احمللي
لفـرد   لتـرا ل   ٢٠معدالت االستهالك يف هذا اجملال ال تزال بعيدة عـن اهلـدف احملـدد بــ                   •  

  .يوميا يف األهداف اإلمنائية لأللفية
  

كــان مــن شــأن اجلهــود الــيت قامــت هبــا   : يف جمــال حــصول الريفيــات علــى التعلــيم  - ١٩٠
احلكومة، من خالل سياسة حمو األمية غري الرمسي الواردة يف الربنامج العـشري لتطـوير التعلـيم                

 يف ٧,٣ (٢٠٠٣ي األساســي، أن ســاعدت علــى حــدوث حتــسن طفيــف يف املؤشــر بــني عــام 
كما أن إقامـة املنـصات املتعـددة الوظـائف كانـت مـصحوبة         ).  يف املائة  ٨,٢ (٢٠٠٥و  ) املائة

ويؤدي ختفيف األعمـال املرتليـة   . على الدوام بافتتاح مركز حملو أمية مجيع أفراد اجملتمع القروي  
م األفـراد يف هـذه   وتشري نتـائج االسـتعراض إىل أن مـستوى إملـا    . إىل تسهيل التردد على املراكز 

 يف املائـة علـى األقـل بـصفة عامـة،            ١٠اجملتمعات بالقراءة والكتابة قد ارتفع يف املتوسط بنسبة         
ويف جمال التعليم الرمسـي تـشري بيانـات االستقـصاءات القائمـة             .  يف املائة بني النساء    ١٥وبنسبة  

 أن نـــسبة الريفيـــات علـــى االســـتبيانات املوحـــدة املتعلقـــة باملؤشـــرات األساســـية للرفاهيـــة إىل 
-٢٠٠٣املقيمات على مسافة أقل من نصف سـاعة مـن املدرسـة الثانويـة ارتفعـت، يف الفتـرة              

  .امة منشآت جديدة للتعليم الثانوي يف املائة، بفضل إق٦٤ يف املائة إىل ١٢، من ٢٠٠٥
تـتم هـذه املـشاركة بـشكل عـام مـن         : يف جمال مـشاركة الريفيـات يف عمليـة القـرار           - ١٩١
 ل التجمعات، واجلمعيات، وهيئات اإلشراف، وهيئـات إدارة اهلياكـل األساسـية اجملتمعيـة             خال

ــتحكم يف      ( ــة ال ــة، وكال ــة البيئ ــات محاي ــة إلدارة األراضــي، مجعي جلــان اإلدارة، اجملــالس القروي
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ويف هذا الشأن أجريت دراسة تشخيصية ملـشروع دعـم   ). إخلالطاقة، جلنة إدارة مصادر املياه،     
  :فاسو تبني منها وجود ما يلي يف بوركينا )١٧(هن الزراعيةمنظمات امل

   يف املائة من اجملموع؛٤٥ جتمعا قرويا للرجال، أي ١٣ ٧١١  •  
   يف املائة من اجملموع؛٣٧ جتمعا قرويا للنساء، متثل ١١ ٣٢٥  •  
   يف املائة من األعضاء؛١٢ جتمعا خمتلطا تشكل النساء فيها ٣ ٧٢٦  •  
  ؛) يف املائة٣( ذات طابع نوعي  مجعية خمتلفة٩٢٩  •  
  ). يف املائة٣( جتمعا للشباب ٨٢٤  •  

  
 تـشغل املـرأة     اومشاركة النساء بصفة عامة ضـعيفة يف اهلياكـل املختلطـة الـيت غالبـا مـ                 - ١٩٢

 أجريـت يف عـام   )١٨(وتوضـح دراسـة  . زانـة واملـسؤول عـن التعبئـة النـسائية      خلافيها وظيفة أمـني     
ذي مـا زال يـتعني قطعـه حـىت تتـوىل املـرأة مـسؤولية إدارة امليـاه                    بشكل معّبر الطريق ال    ٢٠٠٥

  .املياه لألسر الريفية يناسب عملها اليومي يف توفري مبا
 مـن جلـان مـصادر       ٥٠٤يف إطار برنامج امليـاه والبيئـة يف الـشمال، اخـتريت عينـة مـن                   •  

ــها أن   ــاه اتــضح من ــرئيس، و    ١املي ــولني منــصب ال ــساء يت ــة مــن الن ــة  ٥ يف املائ يف املائ
ــني، و   ــصب األم ــني   ٣٢من ــصب أم ــة من ــةخلا يف املائ ــرويج   . زان ــرأة يف الت واشــتراك امل

  للنظافة الصحية متوازن مع اشتراك الرجل؛
 جلنـة إلدارة اجللـب املبـسط مليـاه الـشرب يف إطـار الربنـامج                 ١٨ويتضح من عينـة مـن         •  

 يف املائــة مــن ٢٥ســط  أن النــساء الــاليت يــشكلن يف املتو١اإلقليمــي للطاقــة الشمــسية 
 يف  ٤٠أعضاء اللجنة ليست هلن أغلبية يف أي جلنة، وغري موجودات بـاملرة يف حـوايل                

ومــع ذلــك فــإن متثيلــهن أعلــى يف جلــان إدارة اجللــب املبــسط مليــاه  . املائــة مــن اللجــان
 ٥٨ يف املائـة و      ٢٥مـا بـني     (الشرب يف إطار مشروع املياه القروية والتثقيف الصحي         

ــة ــة مــن    ٤٠ ، مبتوســطيف املائ ــع عين ــة مــن واق ــسط  ٣ يف املائ  جلــان إلدارة اجللــب املب
  ).الشرب ملياه

  

__________ 
، الـصادرة عـن وزارة الزراعـة وامليـاه          ٢٠٠٥انظر وثيقة إخلطة االستراتيجية للجنسانية والتنمية الزراعية لعام           )١٧(  

 .واملوارد السمكية

 .٢٠٠٥، “اك وتشجيع املرأة يف تنفيذ خطة عمل اإلدارة املتكاملة للموارد املائيةإشر”دراسة عن   )١٨(  
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ــم    - ١٩٣ ــوم رقـ ــة، ينـــشئ املرسـ ــذ الالمركزيـ ــار تنفيـ  PRES/PM/MATD/032-2007ويف إطـ
 علـى   ٣اجملالس القروية للتنمية، لتحل حمل اجملـالس القرويـة إلدارة األراضـي، ويـنص يف مادتـه                  

  . يناط هبما النهوض باملرأةحتمية وجود امرأتني
ــى األرض   - ١٩٤ ــات عل ــدابري واإلجــراءات    : يف جمــال حــصول الريفي ــن الت ــد م ــذ العدي ُنفّ

  :لتحسني حصول املرأة على األرض، نذكر منها ما يلي
اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر، الذي ينص على حتديد وتنفيذ تدابري فعالـة لتـأمني                •  

 واملقـصود   . علـى األرض   ، وال سـيما اجلماعـات الـضعيفة       حصول الناشـطني الـريفيني،    
بــذلك التــدابري الالزمــة للتعجيــل حبــصول الفقــراء، وال ســيما النــساء والــشباب، علــى  

  املنخفضات واملساحات املروية اليت تستصلحها الدولة؛
استراتيجية التنميـة الريفيـة، الـيت تـدعو إىل تعزيـز أمـن الناشـطني الـريفيني، مـع حتـسني                   •  

ــاه  إ ــصادر املي ــز     . دارة املراعــي وم ــة لتعزي ــدابري معين ــى ت ــذه االســتراتيجية عل ــنص ه وت
  حصول املرأة على األرض؛

ــيت ترمــي إىل متكــني جممــوع         •   ــف، ال ــة متلــك األراضــي يف الري ــة لكفال ــسياسة الوطني ال
ثمارهم، واإلدارة  الناشطني الريفيني من احلـصول املنـصف علـى األرض، وضـمان اسـت             

 األراضــي، مــن أجــل املــسامهة يف احلــد مــن الفقــر، وتوطيــد الــسالم،   لــفالفعالــة ملخت
ــة املــستدامة  ــة حــق   . وحتقيــق التنميــة الريفي ــة كفال ومــن أهــداف هــذه الــسياسة الوطني

جممــوع الناشــطني الــريفيني يف احلــصول املــشروع علــى األرض، يف إطــار مــن التنميــة   
  والشرعية؛الريفية املستدامة، ومكافحة الفقر، وتعزيز املساواة 

تنظيم الدعوة يف أوساط السلطات الدينية والتقليدية وسـلطات املقاطعـات واحملليـات،               •  
 منطقـة، هبـدف تغـيري القواعـد العرفيـة           ١٣من أجل حصول املـرأة علـى األرض يف الــ            

  .خيدم املرأة مبا
  

  الصعاب  ٢-١٣  
ــزال الــصعوبة األساســية أمــام الريفيــات تتمثــل يف اســتمرار    - ١٩٥ ــة ال ت  العوامــل االجتماعي

 ديوالســو، يــشجع اخــتالط -ففــي املــدن الكــبرية مثــل واغــادوغو وبوبــو : والثقافيــة الــضاغطة
الثقافات واملستوى التعليمي للرجال والنساء املرتفع نسبيا التغـيري اإلجيـايب للـسلوكيات؛ وهـذا               

قيـة لـذلك هـي      والنتيجـة املنط  .  حيـث تتطـور العقليـات بـبطء        مفتقد يف الريف وأطراف املدن،    
تعــدد الزوجــات، اجلهــل، األميــة، الــزواج القــسري، دونيــة املــرأة، (اســتمرار العوامــل الرئيــسية 

الـيت تـؤثر سـلبا علـى العمـل مـن أجـل        ) إخلانعدام سلطة القـرار، عـدم االسـتفادة مـن الفـرص،       
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ولـذلك ال بـد مـن املراهنـة علـى تكثيـف أنـشطة التوعيـة، وخـصوصا بـني قـادة                  . مصلحة املرأة 
  ).الرؤساء التقليديون والدينيون(الرأي 

  
  )١٥املادة (املساواة أمام القانون   - ١٤  

  .انظر التقرير السابق  
  

  )١٦املادة (احلق فيما يتعلق بالزواج واألسرة   - ١٥  
حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف عملية اإلصالح القانوين بغرض رفع              

ــات ومنــ   ــال ل  احلــد األدىن لــسن زواج الفتي ــضمان االمتث  ٢لمــادتني ع تعــدد الزوجــات، ل
 الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن املـساواة يف الـزواج              ٢١ من االتفاقية والتوصية العامة      ١٦ و

  .والعالقات األسرية
  .انظر التقرير السابق  
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  التدابري املتخذة فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري: اجلزء الثالث

    
ــا   - ١٩٦ ــم    فاســوصــّدقت بوركين ــانون رق ــاري بالق ــى الربوتوكــول االختي  AN/2005-20 عل

ـــامل ــار ١٩ؤرخ ـــــ ــايو /أي ــضمن إذن ٢٠٠٥م ــذي يت ـــ، ال ــصديــــ ـــق، واملرســــــا بالت ـــوم رقــــ م ـــ
2005-408/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB ــه /متــوز ٢٦ املــؤرخ ، الــذي يتــضمن  ٢٠٠٥يولي

  .اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القض
. ومل يسجل منذ التصديق أي طعـن وفقـا لألحكـام املنـصوص عليهـا يف الربوتوكـول                   - ١٩٧

وتــضطلع وزارة النــهوض بــاملرأة بأنــشطة توعيــة لتعريــف اجلمعيــات واملنظمــات النــسائية هبــذا   
  . الوطنيةالربوتوكول، من خالل احملاضرات وترمجة ونشر مضمونه مبختلف اللغات
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التدابري املتخذة ملتابعة املؤمترات ومؤمترات القمة واالستعراضات اليت : اجلزء الرابع

  تعقدها األمم املتحدة
    

 ،تتعلق التدابري املتخذة أساسا باألهداف اإلمنائية لأللفية، وتنفيذ منـهاج عمـل بـيجني               - ١٩٨
  .وإطار عمل داكار

  
  فاسوإلمنائية لأللفية يف بوركينا جهاز متابعة تنفيذ األهداف ا  - ١  
 متثـل حبـق شـاغال يف        فاسـو كانت متابعة تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف بوركينـا              - ١٩٩
، بعد التكليف بإجراء دراسة حلالة مؤشـرات هـذه األهـداف، وهـي الدراسـة الـيت                  ٢٠٠٢عام  

ذا التقريـر بعـد   وسـيتحول هـ  .  إىل وضـع أول تقريـر قطـري عـن التنفيـذ       ٢٠٠٣أفضت يف عام    
ذلك إىل وثيقـة لتوعيـة وإعـالم الناشـطني الرئيـسيني يف جمـال التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية،              
وخباصـــة مـــديرو الدراســـات والتخطـــيط يف خمتلـــف اإلدارات الوزاريـــة، والعـــاملون يف جمـــال  

فيمـا  وقد أعدت سلسلة من املراسـالت اسـتهدفت هـؤالء الناشـطني     . االتصال، واجملتمع املدين  
  .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول و٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاينبني 
. واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مدجمــة يف أهــداف اإلطــار االســتراتيجي ملكافحــة الفقــر   - ٢٠٠

ومن هنا فإن استعراضـات التقيـيم املختلفـة تـساعد علـى قيـاس مـدى بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة              
ة إىل ذلك جيري وضع أطر للتـشاور لـضمان متابعـة أفـضل              وباإلضاف. فاسولأللفية يف بوركينا    

  هلذه األهداف، من خالل حتديد املؤشرات حسب القطاع املعين
ــذ عــام    -٢٠١ ــيت     ٢٠٠٦ومن ــصعوبات ال ــة بعــدا اســتباقيا يف مواجهــة ال  اختــذت هــذه العملي

، مـن خـالل مـشروع       واقترحـت منظومـة األمـم املتحـدة       . تعترض بلوغ معظـم أهـداف األلفيـة       
، إجــراء تقيــيم للتكــاليف للتعجيــل فاســوأللفيــة، علــى بعــض البلــدان الناميــة، ومنــها بوركينــا  ا

  .وعندئذ طرحت ضرورة اإلشراك الكامل للقطاعات. ببلوغ األهداف اإلمنائية
وحتقيقا لذلك عقدت حلقة عمل تدريبية جلعـل اهلياكـل التقنيـة يف اإلدارات الوزاريـة       - ٢٠٢

ر التكاليف الـيت يقترحهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف إطـار                 تأخذ بنماذج وطرائق تقدي   
ويف أعقــاب حلقــة العمــل هــذه، أنــشئ فريــق      . التعجيــل ببلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    

ــة     ”اســم ب ــة للتعجيــل ببلــوغ األهــداف اإلمنائي ــة بوضــع االســتراتيجية الوطني ــة العمــل املعني فرق
رقــة العمــل تــشكل إطــار التــشاور بــشأن وضــع       ومنذئــذ أصــبحت اجتماعــات ف  . “لأللفيــة
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) ٩(ويتـضمن هـذا اإلطـار تـسعة         . استراتيجية وطنية للتعجيل ببلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
  :قطاعات للتنمية

  الطاقة؛  •  
  الدميوغرافيا؛  •  
  اجلماعات اإلقليمية؛  •  
  اإليدز؛/الصحة وفريوس نقص املناعة البشرية  •  
  التعليم؛  •  
  األساسية؛اهلياكل   •  
  التنمية الريفية؛  •  
  اجلنسانية؛  •  
  .املياه واملرافق الصحية  •  

  
ــاك إمجــاال   - ٢٠٣ ــها       ٢٥وهن ــشاط كــل من ــاع ن ــل حــسب قط ــة العم ــة يف فرق ــا ممثل .  مرفق

وللمعهد الوطين لإلحصاء والدميوغرافيا واملديرية العامة لالقتصاد والتخطيط موضع مـستعرض           
  .يف فرقة العمل هذه

ا يتعلق مبؤشرات متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار االسـتراتيجي ملكافحـة            وفيم - ٢٠٤
 ترد بالـشكل    ٢٠٠٦-٢٠٠١الفقر، فإن حالة املؤشرات الصحية والتعليمية الرئيسية يف الفترة          

  :التايل
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ار االســتراتيجي حالــة مؤشــرات متابعــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واإلطــ : ١١اجلــدول     

  الفقر يف جمال التعليم والصحةملكافحة 
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  
  التعليم

  ٤٨,٧  ٤٣,٢  ٣٩,٨  ٣٥,١  ٣١,٤  ٢٨,٩  املعدل الصايف لاللتحاق بالتعليم االبتدائي
  ٥٥,٠  ٥١,٠  ٤٦,٢  ٤١,٠  ٣٨,٦  ٣٦,٢  املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالتعليم االبتدائي

  ٦٤,٩  ٦٤,١  ٦١,٨  ٤٥,٥  ٤٠,٣    معدل القبول يف التعليم االبتدائي
  ٣٠,٤  ٢٨,٧  ٢٧,٣  ٢٥,٧  ٢٣,٦  ٢٢,٤  معدل إمتام الدراسة االبتدائية

    ٢٦,٥    ٢٤,٨       عاما٢٤ و ١٥معدل حمو أمية من تتراوح أعمارهم بني 
  ٧٩,٣  ٧٧,٧  ٧٦,١  ٧٢,٨٠  ٧١,٨٠  ٧٠,٣٠  نسبة البنات إىل البنني يف التعليم االبتدائي

  الصحة
        ٤٥٨,٠      معدل الوفيات النفاسية

  ٥٣,٥  ٥٧,٠    ٤٤,٢      معدل الوالدات مبساعدة الغري
        ١,٨      اإليدز/معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

  ١٨٨      ١٩٥      (%)معدل وفيات الرضع واألطفال 
        ١١٣      (%)معدل وفيات األطفال 

        ٨٩      (%)يات الرضع فمعدل و
  ٣٧,٤  ٤٤,٧    ٤١      (%)نقص الوزن 

  ٩١,٤  ٩٠    ٨٠,٥      لتغطية باللقاح ضد السلمعدل ا
معـــدل التغطيـــة باللقـــاح ضـــد الـــدفتريا والتيتـــانوس والـــسعال  

    ٨٠,٣    ٥٦,٨      الديكي وشلل األطفال
  ٧٠,٣  ٧٩,٤    ٥٨,٢      معدل التغطية باللقاح ضد احلصبة

  ٧٠,٨      ٤٦,٩      معدل التغطية باللقاح ضد احلمى الصفراء
  ٧٧  ٧٨,٩    ٧٢      معدل احلصول على مياه الشرب

  
، االسـتبيانات املوحـدة املتعلقـة باملؤشـرات         ٢٠٠٣، االستقـصاء البـوركيين لظـروف حيـاة األسـر،            ٢٠٠٣االستقصاء الدميوغرايف والصحي،    : املصدر

ــة،   ــية للرفاهيـ ــرات،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥األساسـ ـــدد املؤشـ ــصاء املتعــــــ ــصاء   ٢٠٠٦، االستقـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــصائية للمعهـ ــة اإلحـ ، احلوليـ
  .٢٠٠٧والدميوغرافيا، 

  
  إطار عمل داكار  - ٢  
. ٢٠٠٠اعتمــد إطــار العمــل يف املنتــدى العــاملي للتربيــة املعقــود يف الــسنغال يف عــام     - ٢٠٥

أمـا خطـة العمـل    . ويتضمن اإلعالن ستة أهداف يهـدف اثنـان منـها إىل حتـسني حالـة الفتيـات          
وهلـذا  . ساواة بني اجلنـسني يف التعلـيم  فتويل اهتماما خاصا لتعليم الفتيات وحتقيق اإلنصاف وامل    
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ــة ”امس إىل خلــاالغــرض يرمــي اهلــدف   ــيم وجــه التفــاوت بــني اجلنــسني يف مــرحليت  أإزال  التعل
، وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم حبلـول عـام                ٢٠٠٥االبتدائي والثـانوي حبلـول عـام        

تفـاع والتحـصيل الدراسـي    ، مع التركيز على تأمني فرص كاملة ومتكافئة للفتيـات لالن     ٢٠١٥
  .“يف تعليم أساسي جيد

    
  منهاج عمل بيجني  - ٣  
 تقريرهــا عــن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني مــن  ٢٠٠٤ يف عــام فاســوقــدمت بوركينــا  - ٢٠٦

والتقريـر احلـايل يأخـذ يف االعتبـار         ). ١٢(خالل األهداف والتدابري االسـتراتيجية االثـىن عـشر          
  . يهتم هبا منهاج العمل واملؤمتر الدويل للسكان والتنميةبصفة عامة حالة خمتلف النقاط اليت

ــع وت    - ٢٠٧ ــدين بوضـ ــع املـ ــات اجملتمـ ــضا منظمـ ــوقامـــت أيـ ــديل يف  قـ ــر بـ ــشرين دمي تقريـ تـ
  .٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
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  امتةخلا

  
ــات االجتماعيــة، كــالتعليم        - ٢٠٨ ــى مــستوى القطاع ــدم حمــسوس عل ــوحظ حــدوث تق ، ل

وبـصفة  . وقد حظيت املرأة الريفية باهتمام خـاص      . إخلرب،  والصحة، واحلصول على مياه الش    
عامــة كانــت هنــاك جهــود مبذولــة لــتمكني املــرأة مــن التمتــع جبميــع احلقــوق املعتــرف هبــا يف    

واملؤســف أن كــل هــذه . االتفاقيــة، مــن خــالل تنفيــذ مــشاريع وبــرامج إلعمــال هــذه احلقــوق 
 قيـاس أثرهـا علـى ظـروف حيـاة      األنشطة مل تقـّيم مـن خـالل دراسـات ميكـن أن تـساعد علـى                

  .النساء والفتيات
وقد حتقق هذا التقـدم مجيعـه بفـضل التعـاون واملـشاركة القويـة مـن جانـب الـشركاء                      - ٢٠٩

  .التقنيني واملاليني و اجملتمع املدين
إن العمل على تعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنـسني يـصطدم بعقبـة كـؤود، هـي                  - ٢١٠

وهنــاك مــا يــستوجب .  والثقافيــة الــضاغطة الــضارة بــاملرأة دومــاةجتماعيــاســتمرار العوامــل اال
إعادة النظر يف االستراتيجيات وتكثيـف التوعيـة علـى أسـاس دراسـات ملعرفـة القـيم واملواقـف                    

  .االجتماعية من العالقة بني اجلنسني
ومطلــوب بــذل جهــود ملراعــاة االحتياجــات احلقيقيــة للمــرأة عنــد وضــع الــسياسات     - ٢١١

صـيد األمسـاك،   (وهذا يتطلب حتليل دور املرأة يف عملية اإلنتـاج يف خمتلـف اجملـاالت       . الربامجو
، للعمـل علـى تكييـف االسـتراتيجيات     )إخلالقنص، الزراعـة، تربيـة املاشـية، التجـارة، احلـرف،           

  .واألنشطة بشكل أفضل مع احتياجات اجلنسني
  

  التوصيات
  

إدماج املرأة يف عملية اختـاذ القـرار، سـواء علـى            اختاذ التدابري الالزمة لتشجيع       - ١  
مستوى األسـرة أو اجملتمـع احمللـي أو البلـد، وال سـيما مـن خـالل الالمركزيـة                

  الشاملة؛
دراسة آثار املشاريع والربامج علـى احليـاة اليوميـة للمـرأة، حـىت يتـسىن تقـدمي                     - ٢  

  بيان أفضل عن ذلك يف التقرير القادم؛
 فعالة ملكافحة تسرب الفتيات مـن الدراسـة الـذي يهـدد،             وضع استراتيجيات   - ٣  

  على املدى البعيد، جهود اإلحلاق باملدرسة؛
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تعزيز قدرات املدرسني وأعضاء احتادات أوليـاء أمـور التالميـذ لتمكينـهم مـن                 - ٤  
  .إدراج البعد اجلنساين بشكل أفضل يف أنشطتهم اليومية

  
  التوقعات

  
نـشاطان واسـعان ستتـسم هبمـا الفتـرات املقبلـة يف جمـال               فيما يتعلق بالتوقعـات، هنـاك         

واملقصود إجراء دراسـة وطنيـة عـن العنـف ضـد املـرأة، واعتمـاد احلكومـة                  . تعزيز حقوق املرأة  
ــا        ــة يف جمموعه ــن جانــب العناصــر الفاعل ــذها م ــسانية وتنفي ــة اجلن ــسياسة الوطني ــة، (لل احلكوم

ــاليون، اجملتمــع املــدين، ا   ــون وامل ــشركاء التقني ، وســيكون ذلــك أساســا  )إخلاص، خلــالقطــاع ال
  .لألنشطة املقبلة

 


