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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة والثالثون

    ليه  2005يو / متوز5-22
  بوركينا فاسو: التعليقات اخلتامية    

نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لبوركينا فاسـو              - 1
)CEDAW/C/BFA/4-5 ( 2005 يوليه/  متوز14ودتني يف  املعق696 و 695يف جلستيها.  
  

  عرض الدولة الطرف للتقرير    
أشارت ممثلة بوركينا فاسو عند عرضها للتقرير إىل أن حكومتها تعمل، باالشـتراك               - 2

مع املنظمات غري احلكومية والرابطات والشركاء يف التنمية، على دعم املكاسب احملـرزة يف              
  .الوطينجمال املساواة بني اجلنسني يف القانون 

 قانونا يأذن بالتصديق علـى      2005مايو  / أيار 19وقد اعتمدت اجلمعية الوطنية يف        - 3
  .الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

العديد من اجملـاالت    وأوضحت املمثلة أن السياسات املتعلقة بالنهوض باملرأة تشمل           - 4
اإليدز والتنمية الريفيـة واالتصـاالت والعمالـة        /مثل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     

. والعمل والصحة والتعليم والسياسة الوطنية للنهوض باملرأة والسياسـة الوطنيـة للسـكان            
ة تعـاجل   وفضال عن ذلك فإن رسالة بوركينا فاسو املتعلقة بسياسة التنمية البشرية املسـتدام            

  .حالة املرأة
ونتيجة ألنشطة تعميم نشر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة                 - 5

واتفاقية حقوق الطفل وإنشاء حمافل قضائية ومراجعة مضمون الكتب املدرسية، تشهد البلـد          
 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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لقائمة بغية حظر   ومت خباصة تعزيز القوانني ا    . اآلن حتوال حقيقيا يف املعايري االجتماعية التقليدية      
زواج األرملة من أخي الزوج، وحظر املهر والزواج القسري واملبكـر وتشـويه األعضـاء               

  .لألنثى التناسلية
  .وكرست النصوص املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل يف القطاعني اخلاص والعام  - 6
ا تـثري القلـق     وأضافت أن البغاء وإن كان ممنوعا مبوجب القانون إال أنه اختذ أبعاد             - 7

وأشارت إىل االستراتيجيات اليت تنفذها احلكومة باالشتراك مع        . خاصة من جّراء تزايد الفقر    
كما ذكرت أن هناك سياسات تنفـذها احلكومـة         . املناطق األخرى ملكافحة هذه الظاهرة    

  .ملكافحة االجتار باألطفال، وهي ظاهرة آخذة يف النمو
ملمثلة إىل أن الفروق ما زالت قائمـة بـني الفتيـات            وفيما يتعلق بالتعليم أشارت ا      - 8

وإن الفتيات أقل اجتاها حنو التعليم من جراء استمرار املمارسات          . والفتيان يف النظام املدرسي   
  .الدينية واألعراف التقليدية وحتميلهن أعباء األعمال املرتلية وقلة املوارد املالية

 قد أدى، منـذ     1999التعليم األساسي يف عام     إال أن اعتماد اخلطة العشرية لتطوير         - 9
 بوجه خاص، إىل تطور هام يف املعدل اإلمجايل حملو األمية نتيجة زيـادة عـدد                2002عام  

املدارس القريبة من املساكن واملساعدات املالية املقدمة ألولياء األمور وحلمالت تشجيع تعليم            
نقطعن عن الدراسة أو مل يلتحقن باملدارس       ويشكل حمو أمية النساء والفتيات الاليت ا      . الفتيات

أولوية لدى احلكومة وحترز اجلهود املبذولة يف هذا الصدد جناحا نتيجة تزايد مراكز التعلـيم               
  .غري النظامي

ويشكل الوصول إىل الرعاية الصحية األولية شغال شاغال بالنسبة للحكومة وتبـذل              - 10
وتضع احلكومة حاليا خطـة لتـأمني   .  أحناء البلداجلهود إلتاحة تنظيم األسرة اآلمن يف مجيع    

  .املنتجات املتعلقة بالصحة اإلجنابية
وتتخذ إجراءات للنهوض بدور املرأة يف القطاع الزراعي، كما أن حضور املـرأة يف                - 11

  .املنظمات ذات الصلة يتيح هلا إمكانية املشاركة يف اختاذ القرار يف املناطق الريفية
 األحوال الشخصية واألسرة املسائل الزوجية واألسـرية منـذ عـام            وحيكم قانون   - 12

إال أنه يسمح بتعـدد     . ، وينص على أن الزواج األحادي هو الشكل املفضل للزواج         1990
. وهذه الرابطة ال تزال قائمة وسائدة عمليـا     . الزوجات يف ظروف دقيقة حلماية حقوق املرأة      

منذ اعتماد القانون محالت توعية وإعالم وتدريب       وبغية تعزيز اختيار الزواج األحادي جترى       
. يف هذا الصدد، كما أدرج هذا املوضوع يف األنشطة التربوية وأنشـطة التـدريب املهـين               

يوجد أي متييز يف العالقات بني الزوجني فيما يتعلق باحلقوق والواجبات النامجـة عـن                وال
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ل املـرياث وبـاحلق يف حضـانة        ويتمتع الزوجان باحلقوق نفسها يف جما     . الزواج والطالق 
ومع ذلك هناك ممارسات رجعية     . األطفال القصر وباحلق يف املمتلكات واحلق يف زواج آخر        

  .فقط وخباصة لغري صاحل األرملة، وهي املمارسات اليت تقضي بأن األطفال حق لألب
بـار  وختاما، قالت ممثلة بوركينا فاسو إن حكومتها ستضع توصيات اللجنة يف االعت             - 13

  .لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال
  

  التعليقات اخلتامية للجنة    
  مقدمة    

اجلـامع للتقريـرين    اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقدميها تقريرها         تعرب    - 14
على قائمـة   اخلطية  وتثين اللجنة على الدولة الطرف على ردودها        . الدوريني الرابع واخلامس  
ـ            القضايا واألسئلة اليت أث    م دارها فريق العمل ملا قبل الدورة وعلى العرض الشفوي الـذي ق

  .معلومات إضافية بشأن وضع املرأة
رساهلا وفدا رفيع املستوى، برئاسة وزير النهوض       إلوتثين اللجنة على الدولة الطرف        - 15

وتعـرب  . باملرأة، ضم وزير الصحة وممثلني عن وزارات أخرى مسؤولني عن تنفيذ االتفاقية           
نة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جـرى بـني الوفـد وأعضـاء اللجنـة                 اللج

  .على األسئلة الشفوية اليت طرحتها اللجنةردا وللتوضيحات اإلضافية اليت قدمت 
  

  جيابيةاإلوانب اجل    
هتنئ اللجنة الدولة الطرف على اإلصالحات التشريعية وتدابري السياسة العامة الـيت              - 16

لقضاء على التمييز ضدها، مبا فيهـا تعـديل         املرأة و امتكني   اآلونة األخرية بغرض     يفاختذهتا  
رسالة إعالن النوايـا  ظر التحرش اجلنسي، والذي حي (Act No. 033-2004/AN)قانون العمل 

يف التنميـة،  املرأة دورا أنشـط   اليت تنص على إعطاء  بشأن سياسة التنمية البشرية املستدامة
هدافها احملـددة النـهوض     اليت من أ  نوايا بشأن التنمية الزراعية الالمركزية و     ورسالة إعالن ال  

  .بدور املرأة يف القطاع الزراعي
الربوتوكـول   علـى    2001وترحب اللجنة بارتياح بتوقيع الدولة الطرف عـام           - 17

ىل يف طريقهـا إ   ة وبأهنا   تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ       امللحق با االختياري  
  .ق عليهيالتصد
لتمييز املكلفـة برصـد تنفيـذ       ملكافحة ا ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية      كما    - 18

  .لشؤون اجلنسانية يف مجيع الوزاراتمراكز تنسيق ااالتفاقية وبإنشاء 
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وتشيد اللجنة بالدولة الطرف الضطالعها حبملتها ضد تشويه األعضـاء التناسـلية              - 19
  . اخنفاض ملموس يف اتباع هذه املمارسةلإلناث اليت أفضت إىل

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات    

تالحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنهجي واملستمر جلميـع أحكـام              - 20
ويف الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه              . االتفاقية

 الطرف االهتمام هبا على سبيل األولوية يف الفتـرة          التعليقات اخلتامية تقتضي من الدولة    
وتبعا لذلك هتيب اللجنـة بالدولـة       . من اآلن إىل أن حيني تقدمي التقرير الدوري املقبل        

الطرف التركيز على تلك اجملاالت عند قيامها بتنفيذ األنشطة وإىل تقدمي تقريـر عمـا               
الدوري املقبل، وهتيـب أيضـا      تتخذه من إجراءات والنتائج احملققة وذلك يف تقريرها         

بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات اخلتامية إىل مجيـع الـوزارات ذات الصـلة وإىل               
  .الربملان، لكي تضمن تنفيذها تنفيذا تاما

ويساور اللجنة القلق حيال عدم اختاذ الدولة الطرف خطوات وافية من أجل تنفيـذ                - 21
رة يف التعليقات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنـة         التوصيات املتعلقة ببعض الشواغل املثا    

وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصـياهتا الـواردة يف          ). A/55/38 (2000واملعتمدة عام   
وهي إعمال حقـوق     (278، ويف الفقرة    )وهي إيالء األولوية لتعليم الفتيات     (268 الفقرة

وهي ( 280 ، ويف الفقرة  )ء على االئتمان  النساء املتعلقة بامللكية وتوفري إمكانية حصول النسا      
  .مل يتم تناوهلا على حنو كاف) إنفاذ قوانني العمل للقضاء على التمييز يف جمال التوظيف

وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وحتث الدولة الطرف علـى              - 22
  .املضي دون إبطاء يف تنفيذها

 إىل تشريعات حمددة بشأن القضاء على العنـف         ويساور اللجنة القلق حيال االفتقار      - 23
ويف حني تالحظ اللجنة تأكيد الدولة الطـرف بـأن          . ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي      

ية وقانونية، يساورها القلق حيال عدم قيام الدولة الطـرف          بضحايا العنف يتلقون خدمات ط    
وتعـرب  .  النساء عليهـا   بتقدمي أي تفاصيل عن تلك اخلدمات، وعن مدى إمكانية حصول         

اللجنة كذلك عن قلقها حيال قلة املعلومات واإلحصاءات املقدمة عن مدى وقوع خمتلـف              
  .أشكال العنف ضد املرأة

، حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية عاليـة          19وفقا لتوصيتها العامة    و  - 24
نساء والفتيات، إدراكا   لوضع تدابري شاملة مبا يكفل التصدي لكافة أشكال العنف ضد ال          

منها أن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد املرأة ويشكل انتـهاكا حلقوقهـا                
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وهتيب اللجنة بالدولة الطرف القيام، يف أقرب وقت ممكـن،          . االتفاقيةمبوجب  اإلنسانية  
بسن ما يلزم من تشريعات تتناول العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العـائلي، كـي                 

 أن يشكل العنف ضد املرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنف من              تكفل
الوصول إىل سبل االنتصاف واحلماية على حنو فوري، وأن تتم مقاضاة مرتكيب العنـف              

يضا بتنفيذ تدابري يف جمال التثقيف وإذكـاء        أوتوصي اللجنة الدولة الطرف     . ومعاقبتهم
إنفاذ القانون، والعاملني بالقضاء، ومقـدمي الرعايـة        سؤولني عن   املالوعي موجهة حنو    

لصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وقادة اجملتمع احمللي، وعامة اجلمهور، وذلك مـن           ا
وتوصـي  .  هو أمر غري مقبـول     أشكال العنف ضد املرأة   إن مجيع   أجل ضمان إدراكهم    

اللجنة مـن الدولـة     وتطلب  . سداء املشورة هلن  إكذلك بتوفري املأوى لضحايا العنف و     
الطرف أن توافيها مبعلومات يف تقريرها املقبل عن القوانني والسياسات املطبقـة الـيت              

يضا من الدولة الطرف أوتطلب اللجنة . تتناول العنف ضد املرأة ومدى تأثري هذه التدابري
أن تزودها بتفاصيل اخلدمات املقدمة لضحايا العنف، مبا يف ذلك تفاصيل عن إمكانيـة              

  .حلصول على اخلدمات ونطاق هذه اخلدمات وفعاليتهاا
واألسرة الذي ينص على معاملة     األحوال الشخصية   ويف حني ترحب اللجنة بقانون        - 25

املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف أوجه عديدة يف جماالت الـزواج والطـالق والوفـاة                 
م متييزيـة يف هـذا القـانون،        يساورها القلق حيال استمرار وجود عدة أحكا      فإنه  واإلرث،  

 سـنة   20 سنة بالنسبة للفتيـات و       17سيما فيما يتعلق باحلد األدىن لسن الزواج، وهو          ال
  .بالنسبة للفتيان، والسماح بتعدد الزوجات يف إطار القانون

على اإلسراع يف عملية اإلصالح القانوين بغـرض        وحتث اللجنة الدول الطرف       - 26
 2اج الفتيات ومنع تعدد الزوجات، لضمان االمتثال للمادتني         رفع احلد األدىن لسن زو    

 الصادرة عن اللجنة بشأن املساواة يف الـزواج         21 من االتفاقية والتوصية العامة      16 و
  .والعالقات األسرية

ويف حني ترحب اللجنة بالتشريعات اليت متنع تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث،               - 27
 املبكر، وزواج األرملة من أخي الزوج والزواج باألخت الصغرى          والزواج باإلكراه والزواج  

للزوجة املتوفاة، واملهر، واملمارسات اليت حتول دون أن تتملك النساء األراضـي وأن يـرثن               
أزواجهن، وأهنا ما زالت تشعر بالقلق حيال استمرار تفشي املواقف القائمة على السـيطرة              

جلذور واألعراف والتقاليد اليت متيز ضد املـرأة، ال سـيما           األبوية والقوالب النمطية العميقة ا    
وتشـعر اللجنـة    . النساء يف املناطق الريفية، وتشكل انتهاكات حلقوق اإلنسان املتعلقة هبن         

بالقلق حيال استمرار تلك املمارسات مبا خيالف أحكام االتفاقيـة، باإلضـافة إىل خمالفتـها             

05-45034 5 
 



CEDAW/C/BFA/CO/4-5
 

لق أيضا ألن املرأة ال تزود مبعلومـات عـن سـبل            وتشعر اللجنة بالق  . التشريعات الوطنية 
  .االنتصاف مبوجب التشريعات ذات الصلة

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لضـمان االمتثـال        - 28
التام ألحكام االتفاقية، وقانون األحوال الشخصية واألسرة، وقانون العقوبات، وسـائر           

 باملمارسات التقليدية أو العرفية الضارة اليت من شأهنا انتهاك حقـوق            القوانني فيما يتعلق  
تصـمم  وتوصي اللجنة باالضطالع بتلك اجلهود باالقتران مع برامج تثقيفية          . اإلنسان

والقوالب النمطية التمييزية ذات الصلة     ألغراض إذكاء الوعي وحتدي األعراف والتقاليد       
 املرأة يف إطار األسرة واجملتمع، وذلك حسبما هـو          باألدوار واملسؤوليات اليت تنهض هبا    

وتشـجع  .  من االتفاقية  5من املادة   ) أ( والفقرة   2من املادة   ) و(مطلوب مبوجب الفقرة    
اللجنة الدولة الطرف على االضطالع بتلك اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات            

د حنو النساء والرجـال يف مجيـع        املعنية بشؤون املرأة وحقوق اإلنسان، وتوجيه اجلهو      
قطاعات اجملتمع، مبا يف ذلك املسؤولون احلكوميون على كافة املسـتويات احلكوميـة،             

وحتث الدولة الطرف . وقادة اجملتمع احمللي والقادة التقليديون، باإلضافة إىل عامة اجلمهور
ل اجلهـود   على حتسني إمكانية وصول النساء إىل سبل االنتصاف، مبا يف ذلك من خـال             

  .الرامية إىل إذكاء الوعي والتدابري الرامية إىل تعزيز وعي املرأة بالقانون
ويف حني ترحب اللجنة باعتماد قانون ملنع ومكافحة االجتار باألطفال الستغالهلم يف              - 29

العمالة، فإنه من غري الواضح ما إذا كان هذا التشريع يغطي مسألة االجتار باألطفال، وخاصة               
ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم اختاذ تدابري        . ات الستغالهلم يف األغراض اجلنسية    الفتي

  .مماثلة فيما يتعلق باالجتار بالنساء
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة االجتـار بالفتيـات              - 30

 الطـرف   وتوصي اللجنة بأن تنفـذ الدولـة      . والنساء الستغالهلن يف األغراض اجلنسية    
استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالفتيات والنساء، على أن تشمل مقاضـاة ومعاقبـة             
املخالفني وتدابري ترمي إىل حتسني األحوال االقتصادية للفتيات والنسـاء، بغيـة إزالـة              
ضعفهن أمام املتاجرين، واملبادرات التعليمية وتدابري الدعم االجتماعي وتـدابري إعـادة            

  .عادة اإلدماج للفتيات والنساء الاليت يقعن ضحية لالجتارالتأهيل وإ
وتأسف اللجنة حيال عدم تضمني التقرير اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس بيانـات              - 31

ويساور اللجنة القلق حيال    . إحصائية بشأن حالة املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية         
  .لتدابري املتخذة والنتائج احملققة يف العديد من جماالت االتفاقيةاالفتقار إىل املعلومات عن أثر ا
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وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنشئ نظاما شامال جلمـع البيانـات وتقيـيم                - 32
وهي تشجع الدولة الطرف على أن تقوم، عن طريـق          . االجتاهات فيما يتعلق حبالة املرأة    

ابري املتخذة والتقدم احملرز صوب حتقيـق       مؤشرات قابلة للقياس، بتقييم ورصد أثر التد      
وهي تدعو الدولة الطرف إىل أن تطلب، عند االقتضاء، املساعدة . املساواة الفعلية للمرأة

وتطلب اللجنة كذلك من    . الدولية من أجل تطوير اجلهود اخلاصة جبمع البيانات وحتليلها        
إحصائية عن واقع املـرأة،     الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل حتليالت وبيانات          

مصنفة حسب نوع اجلنس واملناطق الريفية واحلضرية وتوضح أثر التدابري والنتائج احملرزة 
  .يف جمال حتقيق املساواة الفعلية للمرأة على أرض الواقع

ويساور اللجنة القلق حيال أحوال الريفيات، وال سيما يف ضـوء فقـرهن املـدقع                 - 33
 حصوهلن على القدر الكايف من التغذية واملرافق الصـحية، والرعايـة            وافتقارهن إىل إمكانية  

ويؤدي هذا الوضع إىل أشكال من التمييز ضـد         . الصحية، والتعليم، والفرص املدرة للدخل    
ويساور اللجنة القلق أيضا حيال عدم وجود معلومات إحصـائية فيمـا يتصـل              . الريفيات

  .بأحوال الريفيات
 الطرف على إيالء اهتمام خاص ألحوال الريفيـات بغيـة           وحتث اللجنة الدولة    - 34

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، علـى        .  من االتفاقية  14تعزيز االمتثال للمادة    
وجه اخلصوص، حصول الريفيات بشكل كامل على التعليم واخلدمات الصحية ومرافق           

ث اللجنة الدولة الطـرف     وحت. االئتمان، واملشاركة الكاملة يف عمليات اختاذ القرارات      
أيضا على تنفيذ أحكام اإلصالح الزراعي اليت متنح املرأة املساواة يف إمكانية احلصـول              
على األراضي الصاحلة للزراعة واإلسكان، وأحكام قانون األحوال الشخصية واألسـرة           

. ابغية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فيما يتعلق مبلكية األراضي ووراثتـه             
وحتث الدولة الطرف كذلك على التشديد على حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة يف مجيـع              
برامج التعاون اإلمنائي مع املنظمات الدولية واجلهات املاحنة الثنائيـة بغيـة التصـدي              

 - االقتصادية املؤدية إىل التمييز ضد املرأة واألسباب االجتماعية          -لألسباب االجتماعية   
ؤدية إىل فقر املرأة، وخاصة تلك اليت متس الريفيات، وذلك عن طريق مجيـع              الثقافية امل 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني          . موارد الدعم املتاحة  
كعنصر أساسي يف جمال القضاء على الفقر حسب ما ورد يف اإلطـارين االسـتراتيجي               

جنة الدولة الطرف، ألن تقدم يف تقريرها املقبـل         وتدعو الل . واإلقليمي للحد من الفقر   
معلومات إحصائية مفصلة عن األثر الذي تتعرض له املرأة نتيجة تنفيذ رسائل السياسات             
املعنية بالتنمية البشرية املستدامة والتنمية الريفية الالمركزية والتنمية الزراعية واإلطارين          

  .االستراتيجي واإلقليمي للحد من الفقر
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ويف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسني رعاية املـرأة يف                - 35
جمال الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك عن طريق موانع احلمل املدعومة من احلكومـة، مـا زال                 
يساورها القلق حيال قلة إمكانية حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية، مبا فيها              

ويساورها القلق على وجه اخلصوص حيـال ارتفـاع         . املتصلة بتنظيم األسرة  تلك اخلدمات   
معدالت اخلصوبة ووفيات النفاس والوفيات النامجة عن اإلجهاض السري، وعـدم كفايـة             

ويساور اللجنـة القلـق     . خدمات تنظيم األسرة، واخنفاض معدالت استخدام موانع احلمل       
ة عن أثر التدابري املتخذة لتخفيض معدالت       كذلك حيال عدم تضمني التقرير معلومات كافي      

. وفيات الرضع ووفيات النفاس، وحتسني إمكانية االستفادة من خـدمات تنظـيم األسـرة             
ويساور اللجنة القلق حيال قلة املعلومات املقدمة عن مدى انتشار فـريوس نقـص املناعـة                

  .اإليدز واالجتاهات اليت يتسم هبا انتشار الوباء/البشرية
وصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري لتحسني استفادة املرأة من الرعايـة            وت  - 36

 مـن االتفاقيـة     12الصحية ومن اخلدمات واملعلومات املتصلة بالصحة، وفقا للمـادة          
وتدعو الدولة الطرف   .  الصادرة عن اللجنة واملتعلقة باملرأة والصحة      24والتوصية العامة   

حة اجلنسية واإلجنابية، ومنها تنظيم األسرة، هبـدف        إىل حتسني مدى توافر خدمات الص     
وتشجع الدولة الطرف على زيادة مـدى تـوافر         . منع حاالت اإلجهاض السرية أيضا    

وتوصي كذلك بتشجيع التثقيف اجلنسي على نطاق واسع وتوجيهه         . خدمات منع احلمل  
ألمراض املنقولة عن حنو البنات والصبيان مع إيالء اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر واتقاء ا  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرهـا املقبـل           . طريق االتصال اجلنسي  
معلومات إحصائية وحتليلية مفصلة عن التدابري املتخذة لتحسني اسـتفادة املـرأة مـن              
اخلدمات واملعلومات املتصلة بالصحة، مبا يف ذلك ما يتعلق منـها بالصـحة اجلنسـية               

ة ر الصـاد  24وتنظيم األسرة، ومدى تأثري هذه التدابري، وفقا للتوصية العامة          واإلجنابية  
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن ترصد بعنايـة يف         . عن اللجنة واملتعلقة باملرأة والصحة    

اإليـدز  /تقريرها املقبل تنفيذ اخلطط الوطنية ملكافحة فريوس نقـص املناعـة البشـرية            
وأي بـرامج   ) 2005-2001(تصـال اجلنسـي     واألمراض املنقولة عن طريـق اال     

  .عة ونتائج تلك اخلطط والربامجبواستراتيجيات للمتا
ويف حني تالحظ اللجنة زيادة عدد النساء يف اجلمعية الوطنية من ثالث نائبـات يف                 - 37
، ما زال يساورها القلق إزاء اخنفاض مستوى متثيل         2005 نائبة يف عام     13 إىل   2000عام  

. ياة العامة والسياسية ومراكز اختاذ القرارات مبا يف ذلك السـلك الدبلوماسـي            النساء يف احل  
وتالحظ اللجنة بقلق انعدام تدابري خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النسـاء يف احليـاة العامـة                
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 من تعليقاهتا اخلتاميـة السـابقة       273والسياسية على الرغم مما أوصت به اللجنة يف الفقرة          
(A/55/38).  

ث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، منها حتديد احلصص، وحت  - 38
 الصادرة عن اللجنة، وعلى     25 من االتفاقية والتوصية العامة      4 من املادة    1وفقا للفقرة   

وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية لزيادة عدد النساء يف احلياة العامة والسياسية ويف             
 23 توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل التوصية العامـة           كما. مراكز اختاذ القرارات  

التدابري املوصى هبـا فيهـا      املتعلقة مبشاركة املرأة يف احلياة العامة، وحتثها على أن تنفذ           
  .كامال تنفيذا
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، يف أقرب وقت ممكـن، التعـديل                - 39

  . من االتفاقية20 من املادة 1ي أدخل على الفقرة املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة الذ
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني متاما يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب              و  - 40

االتفاقية بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة            
  .الطرف أن تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال هو أمر ال غىن عنه من                 - 41
وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين وإىل إبـراز         . أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

أحكام االتفاقية على حنو صريح يف مجيع اجلهود اليت ترمي إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة               
  .ية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكلأللف
وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدوليـة الرئيسـية              - 42

 يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية          )1(السبعة املتعلقة حبقوق اإلنسان   
  .احلياةاملكفولة هلا يف مجيع جوانب 

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية باللغة الفرنسية وباللغات احملليـة يف              - 43
بوركينا فاسو على نطاق واسع حىت يكون شعبها، وال سيما املسـؤولون احلكوميـون              
والسياسيون والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسـان علـى وعـي            

الة مساواة املرأة بالرجل قانونا وفعال، واخلطوات املطلـوب         باخلطوات اليت اختذت لكف   
كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تواصل، على نطـاق          . اختاذها مستقبال يف هذا الصدد    

واسع، نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج          
الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة     عمل بيجني، فضال عن نتائج الدورة االستثنائية        

املساواة بني اجلنسـني، والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي             : 2000املرأة عام   ”
  .، ال سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان“والعشرين
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 احلواشي

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق املعرب عنـها يف               - 44
 مـن   18تعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل الذي ستقدمه مبوجب املادة           هذه ال 

  .2008نوفمرب /االتفاقية والذي حيني موعد تقدميه يف تشرين الثاين

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                )1(  
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضـاء علـى مجيـع                

اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية من     
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين                

  .أسرهم وأفراد


