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المللی:  های بین ن های سایه و میزان پایبندی دولت به کنوانسیو : گزارش۴بررسی مورد شماره 

 بورکینافاسو

 سرپرست تحقیق: مایکل او. مورفی

Adopted from the National Democratic Institute’s Political-Process Monitoring: Considering the 
Outcomes and How They Can Be Measured  

 

خود را به ائتالفی از های مالی و فنی  ( کمکNDI، موسسه ملی دموکراتیک )۹۰۰۰تا  ۹۰۰۲از سال 

 یه )گزارش موازی( از عملکرد دولتنهادهای جامعه مدنی بورکینافاسو ارائه نمود تا یک گزارش سا

( در زمینه رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان UNبورکینافاسو در راستای کنوانسیون سازمان ملل متحد )

(CEDAWتهیه و به کمیته کنوانسیون در "ژنو" تسلیم کند. ن ) هادهای تشکیل دهنده ائتالف مذکور )که در

نام برده خواهد شد( به چند دلیل این کار را  CEDAWها با نام اختصاری ائتالف ناظر بر  این متن از آن

ابتکاری مهم تلقی کردند، از جمله این که گزارش دولت بورکینافاسو به کمیته از استحکام الزم برخوردار 

بندی دولت  ه فرصت زیادی برای نهادهای جامعه مدنی محلی در نظارت بر پاینبود، و نیز این که در گذشت

در بورکینافاسو،  CEDAWبه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان بوجود نیامده بود. ائتالف ناظر بر 

ای  های دوره نهاد مدنی و دو آژانس  شبه دولتی بود که به مناسبت دور ششم بررسی ۰۱متشکل از 

های موسسه ملی  ت بورکینافاسو در ژنو، گزارش سایه خود را تهیه و تسلیم کمیته کرد. کمکدول

های  در روند گزارش سایه و تکنیک CEDAW( شامل آموزش اعضای ائتالف ناظر بر NDIدموکراتیک )

عینی  آوری اطالعات، و همچنین پشتیبانی از پیگیری پاسخ دولت به پیشنهادات ائتالف بود. عالوه بر جمع

از سوی دولت،  CEDAWگانه  ائتالف ناظر بر  ۳۵تر پیشنهادات  کردن نتایج حاصله، از جمله پذیرش بیش

، CEDAWکنندگان موفق به شناسایی تغییرات دیگری نیز شدند. این امر شامل درک بهتر جامعه از  شرکت

امه در میان نمایندگان مجلس، و ن باال رفتن آگاهی از تعهدات دولت بورکینافاسو برای اجرای داخلی توافق

همچنین برخورد باز وزیر برای استفاده از نهادهای جامعه مدنی در زمینه موضوع پیشرفت زنان بود. برنامه 

NDI کسب مهارت در روند سیاسی  فکران نهادهای جامعه مدنی فراهم کرد تا ضمن موقعیتی را برای هم

و تشکیل شبکه همکاری، به عنوان یک ائتالف عمل  برای قدرت بخشیدن به زنان، با تشریک مساعی

تواند به  کند، که خود می را روشن  می کنند. روند به هم پیوستن در یک ائتالف، مزایای تشریک مساعی

ها بیانجامد. در هر صورت، شرکای ائتالف متوجه شدند که روند  دسترسی بهتر به اطالعات و سازمان

های ناگهانی در زندگی روزمره زنان، به  است که به جای پیشرفتسیاسی نظارت، یک روند طوالنی 

 انجامد. تغییرات تدریجی می

 مقدمه

مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون رفع هرگونه 

به  ۰۲۱۲( را در سال CEDAWتبعیض بر علیه زنان )

اساس تشخیص برابری  CEDAWرسمیت شناخت. 

ی زنان و مردان را از طریق اطمینان از دسترس

 -سان زنان به زندگی سیاسی و اجتماعی  یک

چنین  و هم -شامل حق رای و حق کاندید شدن 

کند.  تحصیالت، بهداشت و استخدام فراهم می

، CEDAWمقررات گزارش چهار ساالنه 

فراهم  یجامعه مدن ینهادها یرا برا یتیموقع

خود را  هیسا یها تا بتوانند گزارش کند یم

به  ،یگزارش مواز ای هیکنند. گزارش سا هیته

از تعهد  ینظارت و باال بردن سطح آگاه یمعنا

 یها هیانیو ب ها ونیدولت به قراردادها، کنوانس

گزارش  هیو ته قیتحق قیراز ط یالملل نیب

دولت به  یبا گزارش رسم یو مواز نیگزیجا

 است. یالملل نیب ینهاد نظارت کی
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اند تا همه اقدامات مناسب، از جمله وضع قوانین و تدابیر ویژه موقت را به کار  امضاء کنندگان توافق کرده

 مند شوند. های بنیادین خود بهره انسانی و آزادی بگیرند تا زنان بتوانند از تمامی حقوق

اند، قانوناً موظف هستند تا مقررات آن را به اجرا گذارند. آنها  کشورهایی که کنوانسیون را تصویب کرده

ای هستند که خالصه اقدامات انجام شده  المللی چهارساالنه های بین گزارشچنین متعهد به تسلیم  هم

، نهاد مستقلی در سازمان ملل و متشکل از CEDAW. کمیته 1را نشان دهد CEDAWدر راستای اهداف 

کنند تا اجرای تعهدات  متخصص در زمینه حقوق زنان است که سه بار در سال با هم مالقات می ۹۵

رسانی، این  معاهده را مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهند. برای حصول اطمینان از حداکثر آگاهی و اطالع

( را NGOالمللی نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد ) ، نمایندگان ملی و بین2کارکنان نشست قبلی کمیته  و

 های خاص کشور خود را برای آنها تهیه نمایند. کنند تا اطالعات و بررسی دعوت می

( را امضاء نمود و در CEDAWکنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ) ۰۲۹۴دولت بورکینافاسو در سال 

با اینکه دولت بورکینافاسو ملزم به تهیه متعهد به اجرای کامل آن شد.  ،۰۲۹۱نامه سال  پی تصویب

بوده است،  CEDAWگزارشات چهارساالنه جهت برآورد روند اقدامات انجام شده در راستای اهداف کامل 

ض بوده است. دولت در بهترین شرایط، توام با تناق CEDAWاند و اجرای  ها متناقض بوده اما این گزارش

 ارائه کرد. ۹۰۰۰بود را در سال  ۹۰۰۲تا  ۹۰۰۰های  گزارش دوره ششم خود که در بر گیرنده سال

تر از هاییتی و افغانستان است که با درصد باالی  رتبه بورکینافاسو در شاخص توسعه انسانی، پایین

خصوصاً برای زنان و دختران های بهداشتی و آموزش و پرورش،  بیسوادی و دسترسی محدود به مراقبت

های مذهب، سنت و روابط   مواجه است. در این کشور سیستم عدالت رقابتی وجود دارد که سیستم

چون ختنه زنان و دختران در یک  آمیز و غیر انسانی هم های تبعیض گیرد و غالباً به فعالیت مدنی را دربر می

انجامد. به نقل از نهادهای محلی زنان، مسئله عدم  سیستم، و تشویق و تکرار آن در سیستم دیگر    می

ترین مانع پیشرفت این کشور است. زنان و  تساوی که زنان و دختران بورکینیایی با آن مواجه هستند، مهم

ها تاثیر منفی  دختران در زمینه بهداشت، آموزش و پرورش، و بازار کار با تبعیض مواجه هستند که همه این

 شود. ها می زایی آن ر زندگی اجتماعی و سیاسی گذاشته و مانع ثروتها د بر مشارکت آن

های مالی و تکنیکی به ائتالف  ( شروع به ارائه کمکNDI، موسسه ملی دموکراتیک )۹۰۰۲در سال 

نهادهای جامعه مدنی بورکینیایی نمود، تا گرد هم آمده و یک گزارش سایه برای ارائه به کمیته 

نویس گزارش سایه ائتالف  بعیض بر علیه زنان در سازمان ملل تهیه کنند. پیشکنوانسیون رفع هرگونه ت

ای دولت بورکینافاسو، ارائه  ، در پی تکمیل اطالعاتی بود که در ششمین گزارش دورهCEDAWناظر بر 

( بر آن تاکید ۹۰۰۰اکتبر سال  ۹۹تا  ۴سازمان ملل ) CEDAWشده به چهل و هفتمین نشست کمیته 

 شده بود.

ها در پایتخت واقع بود( اصوال بر مسئله حقوق زنان و  رکز فعالیت این نهادها )که دفتر مرکزی اکثر آنتم

، ۱، ۴، ۰ها بر مواد  های سایه تهیه شده توسط آن مشارکت سیاسی در بورکینافاسو قرار داشت. گزارش

یک از طریق تحلیل .  طی یک روند جامع سیستمات3کنوانسیون متمرکز بود ۰۲و  ۰۳، ۰۵، ۰۹، ۰۰، ۹

                                                
های عضو این پیمان را  (، یک قرارداد حقوق بشری است که دولتCEDAWکنوانسیون سازمان ملل در خصوص رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ) 1

های مهم را  کند. این کنوانسیون، استانداردها و فهرست حوزه های ضروری در جهت بهبود بخشیدن به حقوق زنان می موظف به برداشتن گام
 گذاری شد. پایه ۰۲۹۰در سال  CEDAWنماید.  تعیین می

های گزارشات حزبی ارائه شده به  ، اعضای گروه، پیش از جلسه و به منظور تنظیم پرسش۰۹و بر اساس ماده  CEDAWطبق رویه قوانین کمیته  2
 کنند. ها را برای احزاب دولتی ارسال می کمیته، با هم مالقات کرده و پرسش

از تبعیض، و اطمینان از اینکه برابری به این اصول کنوانسیون، اشاره به مفهوم تبعیض دارد و همچنین حصول اطمینان نسبت به رهایی زنان  3
شکل صحیح آن بدون اعمال هیچ تبعیضی حاصل شده است؛ مگر آنکه نیاز به اعمال تبعیض برای تحقق برابری باشد. این اصول، استانداردهایی 

، ۰۲و قضایی تنظیم کرده است. ماده  مناسب را جهت منع تبعیض علیه زنان در امر آموزش، ازدواج، بارداری، توسعه روستایی و قوانین اجرایی
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پیش  CEDAWنویس گزارش دولت، به بحث گذاشتن آن و ایجاد یک زبان جایگزین، ائتالف ناظر بر  پیش

پیشنهاد مربوط به پیشرفت اجرای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض  ۳۵نویس گزارش سایه خود، مشتمل بر 

 بر علیه زنان در بورکینافاسو را ارائه کرد.

 CEDAW، گزارش موازی خود را در ژنو به کمیته CEDAWنماینده ائتالف ناظر بر  ، چهار۹۰۰۰در اکتبر 

های ائتالف در گزارش نظارت نهایی کمیته به دولت  سازمان ملل ارائه کرد و برای گنجاندن توصیه

پی  ائتالف درپیشنهاد ائتالف را تصویب نمود.  ۳۵مورد از  ۴۴بورکینافاسو تالش نمود. در پی آن، کمیته نیز 

بان حقوق زنان  و سازمان جهانی دیده NDIارائه گزارش سایه خود در چهل و هفتمین نشست، با حمایت 

(IWRAW اولین میزگرد خود را بر محور اجرای ،)CEDAW با رهبران سیاسی و مدنی بورکینافاسو، از ،

در طول این گردهمایی، گروههای ائتالف   .4جمله نایب رییس مجلس شورای ملی این کشور برگزار کرد

گفتگوهایی را با اعضای پارلمان و اعضای هیات وزیران  درباره چگونگی تضمین بازتاب اصول و اهداف 

CEDAW  در قوانین ملی آغاز کردند. به دنبال این میزگرد، یکی از نمایندگان مجلس که از عملکرد ائتالف

ف دعوت کرد تا با شرکت در گردهمایی بین پارلمانی اتحادیه آفریقا، رضایت داشت، از ائتال CEDAWناظر بر 

 به بحث پیرامون اقدامات قانونی بالقوه در راستای موضوع خشونت بر علیه زنان بپردازد.

به  ۹۰۰۰یک حوزه تحقیقی را در ژوئن  NDIبرای درک بهتر تغییرات حاصل از گزارش سایه بورکینافاسو، 

های ایجاد تغییر، تیم تحقیق اقدام به انجام  ده از نتایج حاصله از تحقیق و بهترین تکنیکوجود آورد. با استفا

مصاحبه  ۰۴های متمرکز را تشکیل داد. این روند شامل  های کلیدی نمود و گروه یک سری از مصاحبه

ای تیم گفتگوی گروهی متمرکز بود: گفتگوی اول با اعض ۹و  CEDAWائتالف ناظر بر انفرادی با اعضای 

در ژنو صورت گرفت؛ دومین گفتگو  CEDAWنویسنده گزارش موازی و ارائه کننده پیشنهادات آن به کمیته 

 کردند انجام شد. همکاری می  CEDAWدر منطقه که با ائتالف ناظر بر  NDIبا اعضای کلیدی 

 

اما عمده، کمک کرد. دهد که روند گزارش سایه بورکینافاسو به چند تغییر اندک،  این تحقیق نشان می

(، روند CEDAWعالوه بر باال بردن سطح آگاهی عمومی درباره کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان )

پذیری و پاسخگویی دولت در اجرای  ای را برای پیشرفت مسئولیت های غیر تهاجمی تازه گزارش سایه، راه

CEDAW وی دو مبحث جلب کرد: نخست، اجرای المللی را به س گشود. روند گزارش سایه، توجه بین

به  CEDAWمحدود و ناقص اصول کنوانسیون توسط دولت بورکینافاسو،  و دیگر، پیشنهادات قبلی کمیته 

چنین موجب شد تا تعامل میان فعاالن زن و مقامات دولت  دولت بورکینافاسو. گزارش سایه، هم

 تر شود. بیش CEDAWامات های هماهنگ با الز بورکینافاسو، پیرامون برداشتن گام

 پیشینه

( NDI(، موسسه ملی دموکراتیک )SIDAالمللی ) با حمایت مالی آژانس سوئدی توسعه همکاری  بین

تر با هدف فقرزدایی  تالش کرد تا مشارکت سیاسی زنان بورکینیایی را به عنوان بخشی از یک تالش بزرگ

ه شده به شوراهای محلی، پارلمان ملی و احزاب های ارائ و پیشرفت نظارتی باال ببرد. عالوه بر کمک

های برابری  نهادهای جامعه مدنی را نیز مورد حمایت قرار داد تا برای باال بردن ظرفیت NDIسیاسی، 

                                                                                                                                                       
 کند. را مشخص می CEDAWدستورالعمل اجرایی کمیته 

المللی حقوق انسانی زنان است که فاصله میان  (، یک نهاد بینIWRAW Asia Pacificاقیانوسیه ) -بان حقوق زنان آسیا  سازمان جهانی دیده 4

های زنانه در تمامی سطوح، به منظور  کند. این کار شامل بسیج گروه های حقوق بشری به زنان و تحقق واقعی آنها در سطح ملی را پر می وعده

المللی حقوق  و سایر قراردادهای بین CEDAWاین کار زیر نظر های حقوق بشر است.  ها در راستای استانداردهای برنامه مطالبه پاسخگویی دولت

تاسیس شده، سرتاسر جنوب و جنوب شرقی آسیا و  ۰۲۲۵که در سال  IWRAWبشری، به درستی به اجرا در آمده است. در حال حاضر فعالیت 

 >ap.org-http://www.iwraw<گیرد. یکصد کشور جهان را دربر میبیش از 
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های حایز اهمیت  جنسیتی و ارتقاء ظرفیت و پاسخگویی بیشتر دولت در سطح محلی و ملی، در زمینه

 برای زنان، به کوشش بپردازند.

دریافت که شاید  NDI ،وارده سیاسیارزیابی نیازهای اولیه توسعه، شرکای بالقوه و نیروهای  پس از

تر برای  های بیش های زنان، ایجاد فرصت  بتوان از گزارش سایه برای ایجاد انسجام و توسعه فعالیت

یتی بهره تر بر مسائل مربوط به برابری جنس مشارکت سیاسی زنان، و نیز تشویق دولت به تمرکز بیش

بندی  از تشکیل یک ائتالف سازمان یافته برای ارزیابی و بررسی پای NDIبرد. برای دستیابی به این نتایج، 

 حمایت کرد. CEDAWدولت به تعهدات خود، زیر نظر 

بندی دولت، با کمیته   ، نهادهای جامعه مدنی در نظارت یا تاثیرگذاری بر پایNDIپیش از این اقدام 

CEDAW نمی همکاری ( کردند. اگرچه جنبش حقوق بشر بورکینافاسوMBDHP در سال )یک گزارش  ۹۰۰۳

سایه تهیه کرده بود، اما در تهیه این گزارش با سایر نهادهای جامعه مدنی که در زمینه برابری جنسیتی و 

با  چنین ای نکرده بود. جنبش حقوق بشر بورکینافاسو، هم کردند، همکاری گسترده حقوق زنان کار می

چگونگی استفاده از گزارش سایه به عنوان راهی برای تعامل با مقامات دولتی و وارد آوردن فشار برای 

اجرای درست کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دچار مشکل شده بود. این تجربه به آگاهی الزم برای 

 کمک کرد. CEDAWتوسعه ائتالف ناظر بر 

ین اجرای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر عهده دارند. بر نهادهای جامعه مدنی نقش مهمی در تضم

(، "فرآیند گزارش و بررسی، اگر به صورت یک IWRAWبان حقوق زنان ) اساس نظر سازمان جهانی دیده

ترین قدرت را پیدا خواهد کرد. این چرخه شامل گزارش دولت به کمیته،  گفتگو  چرخه دائمی درآید، بیش

بندی مشاهدات کمیته، پیگیری کمیته توسط دولت و جامعه مدنی، و گزارشات  جمع میان کمیته و دولت،

های مردم نهاد موثر  بعدی است. این چرخه بدون نظارت، همکاری و آگاه کردن عامه مردم توسط سازمان

بندی مشاهدات به عنوان ابزاری برای فعالیت مدنی و  نخواهد بود. تکمیل این چرخه با استفاده از جمع

 5های سالیانه امری ضروری است." گری در طول بررسی اعمال نفوذ و البی

 

کمکهای مالی و فنی خود را به ائتالف ارائه کرد. این  NDIبرای کمک به افزایش تاثیر بالقوه گزارش سایه، 

در بورکینافاسو و سپس تهیه  CEDAWها در ارزیابی و بررسی اجرای  پشتیبانی، بر باال رفتن ظرفیت گروه

ها و دانش سیاسی معینی را به عنوان راهنمای  مهارت NDIنویس گزارش عمومی متمرکز بود.  پیش

سازی  های حیاتی در ظرفیت ها در روند ارائه گزارش سایه به آنها عرضه نمود. نتایج برخی از حوزه گروه

 ائتالف عبارتند از:

 ؛CEDAWخود در قبال  درک دولت بورکینافاسو از تعهدات ●

 درک صحیح ساختار و محتوای گزارش سایه؛ ●

و  CEDAWای  آگاهی از مراحلی که احزاب دولتی و نهادهای جامعه مدنی، هنگام ارائه گزارش دوره ●

 ،  بایستی پیگیری و تعقیب نمایند؛UNگزارش سایه مربوط به آن به 

 ها؛ توانایی ایجاد یک برنامه عملی و تعیین نقش ●

 ها؛ آوری و تحلیل داده ی جمعتوانای ●

 نویس گزارش سایه؛ ها و تهیه پیش توانایی سنجش یافته ●

 ها و به بحث گذاشتن گزارشات به طور علنی؛ و توانایی ارائه داده ●

 توانایی توسعه یک برنامه جهت پیگیری توصیه های گزارش به دولت بورکینافاسو. ●

                                                
5
 http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw/reports.html 
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های دیگری فراهم  نظارت و تهیه گزارش، زمینه را برای فعالیتکند که روند قراردادی  نکته پایانی تاکید می

نماید که به منظور جلب حمایت دولت در انجام تغییرات واقعی ضرورت دارد. به عبارت دیگر، گزارش  می

سایه ممکن است توجه دولت به مشکالت مربوط به حقوق زنان را افزایش دهد، اما واداشتن دولت به 

به . های جامعه مدنی است تر از سوی  گروه های بیش مستلزم انجام تالش عموماً  پرداختن به این امر،

 CEDAWهای مالی و فنی خود را برای حمایت از ائتالف ناظر بر  کمک NDI، ۹۰۰۰همین دلیل، در آوریل 

ارائه نمود تا آنها بتوانند برنامه استراتژیک خود را برای حمایت از اجرای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض 

 ( توسعه و گسترش دهند.CEDAWعلیه زنان )

 نتایج تحقیقات 

ترین تغییرات تعریف شده  ، نتایج فرآیند گزارش سایه را معین کرد و مهم NDIتحقیقات انجام شده از سوی 

کننده متمرکز بر موضوع را شناسایی نمود. روشهای کیفی، این  گاهان کلیدی و گروههای شرکتاز سوی آ

فرصت را در اختیار محققان گذاشت تا سواالت مربوط به شرایط پیش و پس از تهیه گزارش سایه را با 

زنند و بگویند که های دقیقی از تغییرات انجام شده ب ها بخواهند تا مثال کنندگان مطرح نموده و از آن شرکت

ها چنین تغییری ایجاد شده و اهمیت ویژه این تغییر در چیست. پس از آن، محققان با  چرا به اعتقاد آن

توجه به زمینه سیاسی موجود در بورکینافاسو، میزان اثرگذاری یک تغییر یا عدم تاثیر آن در توسعه 

 مورد بررسی قرار دادند.های شهروندان، فضای سیاسی و نیز پاسخگویی دولت را  خواست

های متمرکز نشان دادند که فرآیند تهیه گزارش سایه، بر توسعه  ها و گروه کنندگان در مصاحبه شرکت

چنین تاثیر  های دولتی اثرگذار بوده است. هم خانه درونی جامعه مدنی، مجلس شورای ملی، و وزارت

، ظاهراً منطبق بر سطح همکاری CEDAWبر مستقیم تهیه این گزارش بر روی ظرفیت اعضای ائتالف ناظر 

و شرکت آنها در تحلیل، رایزنی و تهیه گزارش بوده است. پیش از اجرای فرآیند گزارش سایه، بسیاری از 

چگونگی  اعضای ائتالف اعالم کردند که اطالعات محدودی از جزییات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یا

ها  های متمرکز و مصاحبه که در گروه CEDAWاز اعضای ائتالف ناظر بر  اثرگذاری بر دولت دارند. آن دسته

مشارکت داشتند )کسانی که بیشترین درگیری را در تهیه و توسعه گزارش سایه داشتند( اعالم کردند که 

ها دانش خود  تری به شنیدن و تصدیق آن دارد. آن ها اکنون صاحب صدایی هستند که دولت تمایل بیش آن

ها و اطالعات را یاد گرفتند، بر  را افزایش دادند، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده CEDAW نسبت به

ای دولت افزودند، آموختند که چگونه باید یک گزارش سایه را  توانایی خود در تفسیر ششمین گزارش  دوره

گری در  نی همچون "البیهای فعالیت مد در ژنو ارائه داد، با تکنیک CEDAWتهیه کرد و آن را به کمیته  

ها را به  آشنا شدند و یاد گرفتند که چگونه از طریق برگزاری میزگردها، توجه رسانه 6کریدورها و راهروها"

 خود جلب کنند.

  

های متمرکز، آگاهی جامعه مدنی  ها و جلسات گروه بر اساس اطالعات به دست آمده در جریان مصاحبه

ها و  و کار صورت گرفته توسط ائتالف، از سطح اعضای ائتالف فراتر رفته است. گزارش CEDAWنسبت به 

المللی کمک  تری از جامعه در خصوص تعهدات دولت به تعهدات بین میزگردها همچنین به درک بخش وسیع

 ها و همکاری با ائتالف شده است. کرده و موجب افزایش عالقه ایشان به پیوستن به فعالیت

                                                
هایی شکل  های مخصوص نگهداری لباس و غذاخوری گری، در راهروها، سالن آید، این فرم از اعمال نفوذ یا البی گونه که از این عنوان بر می همان 6

ع، تخصص و یا کنند. معروفیت این کار از نهادهای جامعه مدنی آغاز شد که غالباً از مناب ها رفت و آمد و دیدار می گیرد که تصمیم گیرندگان در آن می
ها برخوردار نیستند، و به جای آن، با تکیه بر تاثیر شخصی بر افراد مقتدر، در راهروها  گیری امکان کافی برای اعمال نفوذ مستقیم بر روی تصمیم

 کنند.  مالقات می
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چنین نشان داد که پیش از انجام گزارش سایه، نمایندگان مجلس اطالعات محدودی از  قیق هماین تح

CEDAW  و تعهدات دولت در قبال این کنوانسیون داشتند. این عدم آگاهی مانع از  انجام اقدامات قانونی و

دند که نمایندگان ضروری برای اجرای مفاد کنوانسیون بود. در حقیقت، بسیاری از پاسخ دهندگان معتقد بو

توسط دولت بورکینافاسو ندارند. این روند پس از  CEDAWنامه  مجلس، اطالعی از امضای موافقت

میزگردی از سوی ائتالف درباره گزارش سایه، دستخوش  و در پی برگزاری ۹۰۰۰گردهمایی ژنو در دسامبر 

را بر  CEDAWکه مسئولیت اجرای  از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی CEDAWتغییر شد. ائتالف ناظر بر 

عهده داشتند، نمایندگان منتخب محلی، رهبران مذهبی و اعضای جامعه مدنی دعوت کردند تا در 

 CEDAWهای گزارش سایه شرکت کنند. در آن جلسه، ائتالف ناظر بر  ای به منظور مرور یافته جلسه

، که بر CEDAWدات موجود در قطعنامه کمیته های گزارش سایه را ارائه نمود و پیشنها ای از یافته خالصه

ای ششم دولت نوشته شده بود را به حاضران یادآوری کرد.  اساس گزارش حاصل از نظارت بر گزارش دوره

همچنین پیشنهادات خود مبنی بر چگونگی حصول اطمینان از اجرای  CEDAWاعضای ائتالف ناظر بر 

ا به نمایندگان مجلس و مقامات دولتی ارائه کردند. ر CEDAWقوانین ملی منطبق با اصول و اهداف 

های متمرکز و مصاحبه شوندگان معتقد بودند که نمایندگان مجلس، اکنون بیشتر  کنندگان گروه شرکت

 CEDAWدانند که همه ارکان دولت ملزم به اجرای  مند به پیگیری پیشنهادات هستند زیرا می عالقه

 هستند.

برگزاری میزگردها به عنوان مکانیزمی برای افزایش آگاهی شخص وزیر در  چنین به اعضای ائتالف هم 

 7خصوص میزان پیشرفت زنان، و افزایش استقبال از پیشنهادات مطرح شده از سوی ائتالف نگاه کردند.

و  CEDAWاین امر سبب افزایش توجه وزیر نسبت به نظرات نهادهای جامعه مدنی در مورد امور مربوط به 

 تار کارکنان وزارتخانه نسبت به اعضای ائتالف شد.بهبود رف

 توجه به نتایج گزارش سایه

ترین نقاط اوج تغییرات حاصل از  ، عمدهNDIو کارمندان محلی  CEDAWبه گفته اعضای ائتالف ناظر بر 

 گزارش سایه عبارت بودند از:

جهت   ، به عنوان ابزاریCEDAWهای  باال رفتن درک جامعه مدنی نسبت به اصول، فرآیند و اولویت -۰ 

 هماهنگی با اصالحات؛ و

و توجه جامعه مدنی به  CEDAWتر رهبران منتخب، نسبت به تعهدات دولت در خصوص  درک بیش -۹

 گذاران. مشکالت و مسائل، به عنوان روشی برای جلب توجه سیاست

رات این بود که ترکیب این دو، باعث ترین تغیی عنوان برجسته کنندگان به این دو تغییر به دلیل اشاره شرکت

کنندگان در  شد. شرکت می CEDAWبوجود آمدن یک نیروی مالیم جدید در راستای الزام دولت به اجرای 

 ای موافق بودند که: گروه متمرکز، همگی به طور گسترده

 را دارد. CEDAWداند که جامعه مدنی قصد و ظرفیت نظارت بر اجرای  دولت اکنون می ●

 اند. ز جسارت بیشتری در تعامل با دولت برخوردار شدهزنان ا ●

" بازنگری کرده و آن را با ها افراد و خانوادهدولت توافق کرده است تا در قانون و مصوبه موسوم به " ●

                                                
زیر پیشرفت زنان بود. دولت جدید در دوم و ۹۰۰۰تا آوریل  ۹۰۰۱شد که از سال  به "سلین یودا" ارجاع می CEDAWنظرات شرکای ائتالف ناظر بر  7

معرفی شد که شامل یک وزیر تازه برای وزارتخانه پیشرفت زنان بود: "نستورین سانگاره"، کارمند سابق موسسه ملی دمکراتیک  ۹۰۰۰آوریل 
.(NDI) 
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 تر نماید. هماهنگ CEDAWی  ها توصیه

نمایندگان مجلس بورکینافاسو متعهد به بازنگری قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و نزدیک کردن این  ●

 شدند. CEDAWقوانین به تعهدات دولت در قبال 

 

ضمن تصدیق این که روند گزارش سایه به تغییراتی منجر شد که به موجب آن، همکاری در قالب ائتالف در 

شود، اما زبان مورد استفاده از سوی مصاحبه شوندگان و  ار گرفته میهای مشترک به ک زمینه نگرانی

چون  های خود از عباراتی هم ها در پاسخ های متمرکز، کامال محتاطانه بوده است. به عنوان مثال، آن گروه

رسید  اند. به نظر می توان گفت که پیشرفت حاصل شده" استفاده کرده "کمی بهتر است" و "به نوعی می

توانست به دست آید بود، و به همان اندازه،  تردید  ن امر، بازتاب یک رویکرد واقع بینانه از آنچه که میکه ای

ای ایجاد کند. برخی معتقد بودند که تاثیرات کامل  تواند تغییرات عمده در باور به این که جامعه مدنی می

لی زود بود. با این حال، بیشتر بینی نتیجه واقعی خی چنان در حال وقوع بود و پیش گزارش سایه هم

اندرکاران را ابراز کردند؛ و این  بینی در خصوص تغییر سطح آگاهی دست کنندگان، میزانی از خوش شرکت

 که این تغییرات، هر چند  کم، اما مثبت بوده است.

 

اند که کار  که مستقیماً درگیر تهیه گزارش سایه بودند نیز گزارش داده NDIچنین آن دسته از کارکنان  هم

های مالی شده است. به عنوان مثال، مرکز توسعه  ائتالف، موجب جلب توجه جامعه اهدا کنندگان کمک

(، از ائتالف دعوت کرد تا درخواست خود مبنی بر ادامه کار پروژه نظارتی UNDPسازمان ملل متحد )

CEDAW ائه دهند. از دیگر سو، هم اکنون و پس از گزارش ائتالف، سایر نهادهای زنان در بورکینافاسو، را ار

 کنند. بندی دولت در اجرای کنوانسیون ابراز می تر برای نظارت بر پای عالقمندی خود را به همکاری بیش

که بر اساس  ها در روند گزارش سایه اشاره شود، چنین الزم است تا به چند نمونه از کاستی هم

سازی، و یکسان نبودن دستاوردهای  تحقیقات، ممکن است به دلیل چارچوب زمانی کوتاه برای آماده

پذیر در نواحی  ائتالف در سراسر بورکینافاسو باشد. بسیاری از نهادهای بورکینیایی، به اکثر زنان آسیب

سیستماتیک هستند، دسترسی های  های متعددی از تبعیض روستایی که به احتمال زیاد، شاهد شیوه

، به طور خاص به زنان روستایی اشاره کرده است؛ اما این ماده در گزارش سایه CEDAW ۰۴ندارند. ماده 

کرد و از او به عنوان یکی  ها که زنان معلول را نمایندگی می ائتالف ذکر نشده بود. یکی از مصاحبه شونده

اعالم کرد که هیچ توجهی نسبت به شرایط او نشده است. ها" نام برده شد، بعدتر  از "آسیب پذیرترین

چون انجمن زنان حقوقدان  هایی هم ای تشکیل شده بود؛ انجمن های حرفه کمیته گزارش ائتالف، از انجمن

بورکینیایی. تمامی این نهادها در "واگه دوگو"، پایتخت این کشور مستقر بودند. ممکن است این آرایش 

 تمرکز بر زنان روستایی و معلول انجامیده باشد. ای، به عدم خاص منطقه

 

 پایان سخن

ها بر حقوق   فکر که فعالیت آن روند گزارش سایه از بسیاری جهات، فرصتی را برای ائتالفی از نهادهای هم

بشر و حقوق زنان متمرکز بود بوجود آورد، تا به شکلی سازنده، از دولت بورکینافاسو در رابطه با اجرای 

های  یون رفع تبعیض علیه زنان انتقاد کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا این تجربه منجر به پیشرفتکنوانس

پایدار در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی خواهد شد یا خیر. هرچند در زمان انجام تحقیق، به نظر 

مند  های جامعه مدنی که عالقهرسید که تا حدی برخورد باز دولت، و اشتیاق برانگیخته در ائتالف نهاد می

بودند، قابل مشاهده است. ائتالف، خود به این دریافت رسیده است  CEDAWبه ادامه فشار برای اجرای 

، حاصل CEDAWتر و فضای بیشتر برای الزام دولت به عمل به تعهداتش در قبال  که داشتن صدایی قوی

، CEDAWدر اقدامی فراتر از پروژه گزارش سایه  های سایه بوده است.  ها در تهیه گزارش تالش خود آن
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دهند. مهارت  های مشترک، به همکاری با یکدیگر ادامه می اعضای ائتالف برای طرح انواع دیگری از نگرانی

برقراری ارتباطات که در جریان روند توسعه گزارش سایه به دست آمد، به ابزاری ارزشمند برای سرعت 

 ازمانهای همکار محلی تبدیل شده است.بخشیدن به فهرست تغییرات س
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 ها  ترین نتایج و فعالیت جدول گزارش سایه در بورکینافاسو، مهم

 کنندگان در جلسات بحث و گفتگو( )برگرفته از پاسخ شرکت
 

 موارد خارج از طرح )(PPMاجرا شده از سوی طرح نظارت بر فرآیند سیاسی 

 

تاثیر مستقیم بر 
 روی چه گروهی

نتایج حاصله از شرکت در ترین  مهم
 برنامه برای

های  فعالیت
ائتالف ناظر بر 

CEDAW 

تاثیرات مهم حاصل از انجام  ها گروه
 ها بر شهروندان فعالیت

ترین  مهم
 ها فعالیت

نهادهای جامعه 
 مدنی/افراد جامعه
)بر اساس درک و 
دریافت نهادهای 

جامعه مدنی، 
کننده در  شرکت

جلسات گروهی 
 بحث و گفتگو(

نهادهای جامعه مدنی بدلیل شرکت  ●
تر  در ائتالف، احساس حضوری قوی

 دارند
نهادهای جامعه مدنی قادرند  ●

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر 
( را از طریق CEDAWعلیه زنان )

های رادیویی برای شهروندان  برنامه
 تری تشریح و ترویج کنند بیش

کننده در ائتالف به  اعضای شرکت ●
ری برای تشریح، ت های بیش مهارت

نقد و بحث درباره قانون دست 
 اند یافته

کننده در ائتالف به  اعضای شرکت ●
تر بر فرآیندهای دولتی، در  نظارت بیش

مقایسه با تنها دخالت در شرایط 
 اند اضطراری تشویق شده

کننده در ائتالف بخش  اعضای شرکت ●
تری از جامعه مدنی را از  وسیع

 کنند فرآیندها مطلع می
کننده در ائتالف در  ی شرکتاعضا ●

های نظارتی بر دیگر فرآیندهای  تالش
 کنند گذاری همکاری می قانون

کننده در ائتالف از  اعضای شرکت ●
برای وادار کردن  PPMهای   مهارت

 ۹۰۰۲دولت به اجرای پروتکل اختیاری 
 برند بهره می

کننده  نهادهای جامعه مدنی شرکت ●
گذاری  روند همکاری و اشتراک

 اند عات را افزایش دادهاطال
ها توسط اعضای   قانون افراد و خانواده ●

تری از مردم  ائتالف برای تعداد بیش
 تفسیر شده است

کننده  نهادهای جامعه مدنی شرکت ●
دارای مالکیت فعال فرآیند گزارش 

 سایه هستند

بررسی فرآیند 
پیشنهادات 

CEDAW 

آموزش تهیه 
 گزارش سایه

آموزش 
گردآوری 

 ها داده

ارزیابی -خود
 ها ظریفت

ریزی  برنامه
 استراتژیک

نامه  پرسش
گزارش 

 شهروندی

درخواست 
اطالعات 

 دولتی

 گزارش داخلی

ارائه گزارش 
 سایه

 میزگرد

جامعه مدنی 
به مثابه یک 

مجموعه 
 کامل

)بر اساس 
درک و 

دریافتنهادها
ی جامعه 

مدنی، 
کننده   شرکت

در جلسات 
گروهی بحث 

 و گفتگو(

برابری  توانند شهروندان می ●
جنسیتی را تحلیل نمایند و در 

های مدنی در برابر  فعالیت
 دولت شرکت نمایند

همکاری میان دولت و جامعه  ●
 مدنی افزایش یافته است

شهروندان قادر به شناسایی  ●
مشکالت مربوط به کنوانسیون 

رفع هرگونه تبعیض بر علیه زنان 
 هستند

شهروندان دارای انگیزه سخن  ●
 گفتن عمومی در مورد

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض 
 بر علیه زنان هستند

دولت در جریان انجام نظارت از  ●
 سوی جامعه هست

تری از  دولت استقبال بیش ●
ها با  گفتگو بر سر نگرانی

 جامعه مدنی دارد

گزارش 
 داخلی

نامه  پرسش

 شهروندی

توسعه و 
 برتری

ارائه گزارش 
 سایه

وزیر پیشرفت 
زنان/کارمندان 

 وزارتخانه
 

)بر اساس درک و 
دریافت نهادهای 

جامعه مدنی، 
کننده در  شرکت

نهادهای اصلی دولت از پیشنهادات  ●
گزارش سایه پیروی کرده و احترام به 

 اند زنان را افزایش داده
دولت در نظر دارد تا در قانون افراد و  ●

ها، بر اساس پیشنهادات  خانواده
 کندائتالف تجدید نظر 

دولت از ضروریات الزم برای انجام  ●
ای و دقیق آگاهی  های نوبه گزارش

کنوانسیون  

رفع هرگونه 

تبعیض بر 

علیه زنان 

CEDAW 

پیشنهادات مطرح شده در  ●
گزارش سایه به آگاهی مجلس 

 رسیده است
های گزارش   یافتهشهروندان از  ●

سایه برای ارائه دادخواست به 
 کنند دولت استفاده می

از گزارش سایه برای تبیین  ●
تناقضات گزارش دولت استفاده 
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جلسات گروهی 
 بحث و گفتگو(

 دارد
های نهادهای  دولت از افزایش مهارت ●

 جامعه مدنی در امر نظارت آگاه است

 شده است
اعضای ائتالف در خصوص  ●

 اند آموزش دیده CEDAWجزییات 
توانند در  اعضای ائتالف می ●

های  به زبان CEDAWمورد 
 محلی صحبت کنند

نگارش یک  اعضای ائتالف نحوه ●
 گزارش سایه را آموختند

 نمایندگان مجلس
 

)بر اساس درک و 
دریافت نهادهای 

جامعه مدنی، 
کننده در  شرکت

جلسات گروهی 
 بحث و گفتگو(

تعهدات مربوط به بازنگری در قوانین  ●
مربوط به اعمال خشونت علیه زنان 

 افزایش یافته است
های آموخته شده از  قضات درس ●

را در کارهای  CEDAWگزارش سایه 
 گیرند داخلی به کار می

های  نمایندگان مجلس در جریان تالش ●

نظارتی نهادهای جامعه مدنی 
 هستند

کنندگان گزارش  دولت از حضور تهیه ●
سایه در اجالس بازیگران جهانی در 

 ژنو آگاه است
تری از مشکالت برابری  شناخت بیش ●

 جنسیتی بوجود آمده

مجلس  

 شورای ملی

  

احزاب    

 سیاسی

های  اعضای احزاب به فعالیت

سیاسی در خصوص مسائل زنان 

 پردازند می

 

 

 )(PPMدیگر تاثیرات طرح نظارت بر فرآیند سیاسی 

 

کننده  نهادهای جامعه مدنی شرکت ● رسانه
اکنون و به واسطه گزارش سایه، 

  ها دارند رابطه مستحکمی با رسانه

    

دولت، در پیشنهادات ارائه شده به  ● زنان
 شود مشکالت زنان در نظر گرفته می

های خود با  زنان در خصوص نگرانی ●
 کنند  مقامات محلی تعامل می

    

در جریان پروژه به مسائل جوانان  ● جوانان
 توجه شد
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