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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 األربعون الدورة
    ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١ - يناير/الثاين كانون ١٤

  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية التعليقات  
  بوروندي  

 لبورونــدي بــعوالرا والثالــث الثــاين الدوريــة للتقــارير اجلــامع التقريــر يف اللجنــة نظــرت - ١
)CEDAW/C/BDI/4( ينــــاير/الثــــاين كــــانون ١٦ يف املعقــــودتني ٨١٤ و ٨١٣ جلــــستيها يف 

 واألسـئلة  القـضايــا  قائمـة  وتــرد ).CEDAW/C/SR.814 و CEDAW/C/SR.813 انظر( ٢٠٠٨
 الوثيقــــة فــــــي بورونــــدي وردود ،CEDAW/C/BDI/Q/4 الوثيقــــة يف اللجنــــة طرحتــــها الــــيت

CEDAW/C/BDI/Q/4/Add.1. 
 

 مقدمة  
 والثالــث الثــاين الدوريــة للتقــارير اجلــامع تقريرهــا علــى الطــرف الدولــة اللجنــة تــشكر - ٢

 متـأخرا  تقدميـه ل تأسـف  فإهنا التقرير،اليت اتسم هبا     لصراحةل اللجنة قديرت من وبالرغم .والرابع
 إىل إشـارته  عـدم ول وريـة الد التقـارير  بإعـداد  املتعلقـة  ملبادئها التوجيهية  تاما امتثاال امتثاله عدمول

  .اجلنسنوع  حسب كافية مصنفة إحصائية بيانات هتضمن عدمول العامة توصياهتا

 طرحهـا  الـيت  األسـئلة  قائمـة  علـى  كتابـة  اإلجابـة  علـى  الطـرف  الدولـة  ةنـ اللج وتشكر - ٣
 إجابتـها  ولعـدم  متـأخر  بشكل بذلك لقيامها تأسف لكنها ،ة الدور قبل ملا العامل فريقها عليها

 قدمتـه  الـذي  الـشفوي  للعـرض  تقـديرها  عـن  اللجنـة  وتعرب .األسئلة مجيع على شاملة طريقةب
 بقيـــت األســـئلة بعـــض أن تالحـــظ لكنـــها هبـــا، أمـــدهتا الـــيت والتوضـــيحاتالدولـــة الطـــرف 

  .إجابة دون
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 اإلنــسانحقــوق  وزيــر ةنائبــ إرســال وفــد ترأســته علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وهتنــئ - ٤
 حلواربـا  وترحـب  ،اجلنـسني  بـني  واملـساواة  بـاملرأة  للنـهوض  العامـة  واملديرة اجلنسانية والشؤون
  .اللجنة وأعضاء البعثة نيبالذي جرى  والبناء الصريح

وراء  الرئيـسي  الـسبب  وهـو  بوروندي، يف املسلح الرتاع باستمرار علما اللجنة وحتيط - ٥
 .السكان أغلبالذي يعاين منه  لفقراو للبلداألساسية  االقتصادية االجتماعية اهلياكل تدمري

 
 اإلجيابية اجلوانب  

 ضـد  التمييـز  علـى  القـضاء  التفاقيـة  الطـرف  الدولـة  لـدمج  ارتياحهـا  عـن  اللجنة تعرب - ٦
 .٢٠٠٥ يف عام دستورها يف املرأة

 املــسؤولة عــن التوجيهيــة للجنــة الوشــيك اإلنــشاء علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وهتنــئ - ٧
 .)٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمن جملس قرار تنفيذ

 يف لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  الطـرف  الدولـة  بتوقيـع  علمـا  اللجنة يطوحت - ٨
 يف  واقـع  إىل عليـه  التـصديق  يف املعلنـة  نيتـها  ترمجة على هاوتشجع ٢٠٠١ نوفمرب/الثاين تشرين

 .أقرب وقت ممكن
 

  والتوصيات الرئيسية الشواغل  
 االتفاقيـة  أحكام مجيع تنفيذ الطرف الدولة واجب نم أن إىل اللجنة تشري حني يف - ٩

 التعليقـات  هـذه  يف الواردة والتوصيات الشواغل أن ترى فإهنا ومستمر، منهجي حنو على
 ذلـك،  علـى  وبنـاء  .األولوية سبيل على االهتمام الطرف الدولةبأن توليها    تقضي اخلتامية
 التنفيذ أنشطةسياق   يف اجملاالت تلك على اهتمامها تركز أن الطرف بالدولة اللجنة هتيب
 الـدوري  تقريرهـا  يف احملققـة  والنتـائج  املتخـذة  اإلجـراءات  عـن  تبلـغ  وأن هبا، تضطلع  اليت
 مجيـع  إىل اخلتاميـة التعليقـات    هـذه  تقـدمي  أيـضا  الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  طلـب وت  .املقبل

 .تنفيذا فعاال ذهاتنفي لكفالةوالسلطة القضائية  الربملان  وإىل املعنية الوزارات

ــة مــن ســكان بورونــدي يعيــشون يف منــاطق ريفيــة وأن    ٩٠إىل أن  نظــراو - ١٠  يف املائ
النساء ميثلن نسبة عالية منهم، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن حتـيط علمـا بـأن هـذه                  

 .التوصيات تنطبق أيضا على نساء األرياف على وجه اخلصوص

 فإنـه  الطـرف،  الدولـة  أعلنتـه  الـذي  التـشريعي  إلصـالح با علمـا  اللجنـة  حتيط حني ويف - ١١
 الـيت  اخلتامية التعليقات متابعة يف ضئيال جهدا إال تبذل مل لكون الدولة الطرف   القلق يساورها
 التوصـيات  سـيما  وال ،٢٠٠١ عـام  لبورونـدي  األويل التقريـر  يف النظـر  خـالل  اللجنة اعتمدهتا
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 بـني  املوجـود  التفـاوت  وتقلـيص  رأةاملـ  ضد بالتمييز تسمةامل املوجودة القوانني تعديل إىل الرامية
 اتفــاق يف عليهــا املنــصوص القانونيــة اإلصــالحات مــن بــالرغم وواقعــا، قانونــا املــساواةحتقيــق 
 .املرأة وضع حتسني إىل الراميةو أروشا

 اإلجـراءات  اختـاذ  علـى  الطـرف  الدولـة  حتـث  الـيت  توصـيتها  تأكيـد  اللجنة وتكرر - ١٢
ــة ــةلك الالزم ــة  فال ــوانني أن تتماشــى مــع االتفاقي ــسمة الق ــالتمييز، املت ــها ومــن ب ــانون بين  ق
 تفـرض  الـيت  األحكام تعديل بقوة وتوصي .العقوبات وقانون واألسرة الشخصية األحوال
 قــانون مــن ٨٨ املــادة( الرجــل علــى املفــروض عــن خيتلــف للــزواج أدىن ســنا املــرأة علــى

 قـانون  من ١٢٢ املادة( األسرة رب الرجل من لجتع واليت ،)واألسرة الشخصية األحوال
 قــانون مــن ٣ املــادة( بالزنــا يتعلــق فيمــا التمييــز تقــر والــيت )واألســرة الشخــصية األحــوال
 للقــوانني الفعــال التنفيــذ كفالــة علــى العمــل إىل احلكومــة جديــد مــن وتــدعو ).العقوبــات

 ضـد  التمييز على القضاء ىلإ ترمي واليتقانونا   املساواة  حتقيق على تنص اليت والسياسات
والسياسات  القوانني هذه تنفيذ عن املسؤولني إطالع على عملبال احلكومة وتوصي .املرأة
ــيمالتمييـــزي  مـــضموهنا علـــى  واســـع حنـــو علـــى التعريـــف بغيـــة إعالميـــة محـــالت وبتنظـ

 .والسياسات القوانني ذهاملتصلة هب باإلصالحات

ــة وتالحــظ - ١٣ ــع اللجن ــق م ــرارإ اســتمرار القل ــة ق ــانونل الطــرف الدول ــه نأو العــريف لق  ل
 . واهلداياالزواج وأنظمة باملرياث يتعلق فيما املرأة حقوق على مأساوية انعكاسات

 للمـرأة  يـضمن  لألسـرة  موحـدا  قانونـا  الطـرف  الدولـة  تعتمـد  بـأن  اللجنـة  وتوصي - ١٤
 تنفيـذه  علـى  تسهر وبأن ،واهلدايا الزواج ونظام باملرياث قيتعل فيما وواقعا قانونا املساواة
 محلــة تنظـيم  إىل الطـرف  الدولــة اللجنـة  وتـدعو  .الريفيـة  املنــاطق يف وخاصـة  فعـاال،  تنفيـذا 
ــادة تثقيـــف تـــستهدف توعيـــة  تنفيـــذهالكفالـــة  اجلديـــدة القـــواننييف جمـــال  الـــريفيني القـ
 .فعاال تنفيذا

 أنفــسهن والنــساء العــامني واملــدعني واحملــامني القــضاة أن القلــق مــع اللجنــة وتالحــظ - ١٥
 القلـق  ويـساورها  .بالتوصـيات العامـة للجنـة      وال االتفاقيـة  بأحكـام  كـاف  بشكل ملمني ليسوا
 واألميـة  الفقـر  بـسبب  التمييـز  حالـة  يف احملـاكم  إىل اللجـوء  علـى  املـرأة  قـدرة  حمدودية من أيضا

 .هبا املطالبة يف املساعدةوإىل  قوقهااملتعلقة حب املعلوماتواالفتقار إىل 

 باالتفاقيـة  التوعيـة  إىل الراميـة  جهودهـا  مـضاعفة  إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو - ١٦
 االتفاقية على تدريب برامج تنفيذ وإىل ، للجنة العامةاالختياري والتوصيات    وبروتوكوهلا

حتقيـق   تـدعم  قانونيـة  ثقافـة  البلـد  يف ترسـخ  لكـي  واحملـامني  والقضاة العامني املدعني لفائدة
 الطرف الدولة اللجنة حتث    ذلك، على وعالوة .بينهما التمييز وعدم اجلنسني بني املساواة
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 لفائــدة إعــالمو توعيــة محــالت بــإجراء  وتوصــي القانونيــة املــساعدة خــدمات تقــدمي علــى
 وذلـك  اإلنـسان،  وحقـوق  املـرأة  قـضايا  جمـال  يف العاملـة  احلكومية غري واملنظمات  النساء،

ــشجيعه ــى نلت ــصاف وســبل اإلجــراءات  مــن االســتفادة عل ــهاك حــال يف املتاحــة االنت  انت
 وصـول  تعتـرض  قـد  الـيت  العقبـات  تزيـل  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة   وتطلب  .حقوقهن
 تــدابري تنفيــذ هبــدف الــدويل اجملتمــع مــن املــساعدة  التمــاس ىلإ دعوهاوتــ القــضاء إىل املــرأة
 أن بكفالـة  الطـرف  الدولـة  لتـذكري  املناسبة هذه اللجنة وتغتنم .الغاية هذه أجل من عملية
 علىاملرأة  فيها تشارك وأن االتفاقية ألحكامامتثاال  واملصاحلة احلقائق تقّصيل عملية جتري
 .)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن جملس قرار ألحكام وفقا ، مع الرجلاملساواة قدم

ــزال وال - ١٧ ــة يــساور ي ــسلطة األ   اســتمرار مــن القلــق اللجن ــة املواقــف القائمــة علــى ال بوي
والقوالــب النمطيــة الــضاربة اجلــذور يف اجملتمــع بــشأن أدوار ومــسؤوليات اجلنــسني الــيت تتــسم  

وختــشى اللجنــة أيــضا مــن أن اإلبقــاء علــى املمارســات الثقافيــة واملواقــف  . بــالتمييز ضــد املــرأة
هــا التقليديــة الــضارة يــؤدي إىل إدانــة تبعيــة املــرأة داخــل األســرة واجملتمــع وإعاقــة متتعهــا حبقوق  

 .األساسية إىل حد كبري

 املمارســات علــى للقــضاء تــدابري اختــاذ علــى بقــوة الطــرف الدولــة اللجنــة وحتــث - ١٨
 مـن  )أ( ٥ و )و( ٢ لمادتنيل وفقا املرأة، ضد متييزا تشكل اليت النمطية والقوالب الثقافية
 تمـع اجمل منظمـات  مـع  ،الـصدد  هـذا  يف ،التعـاون  علـى  الطرف الدولة حتث وهي .االتفاقية
ــدين ــات امل ــسائية واجملموع ــات  الن ــاء اجملتمع ــة، وزعم ــذا احمللي ــع وك ــائط املدرســني م  ووس
 بـرامج  وتنفيذ وضع أجل من جهودها مضاعفة إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .اإلعالم
 بيئـة  إجيـاد  بغيـة  وذلـك  اجملتمـع،  مـستويات  كـل  مـن  والرجـال  النساء لفائدة وتوعية إعالم
 التمتــع مــن لتمكينــها املــرأة ضــد بــالتمييز املتــسمة النمطيــة لقوالــبا علــى للقــضاء مواتيــة
 املتخـذة  للتـدابري  الـدوري  االستعراض على الطرف الدولة أيضا وحتث .األساسية حبقوقها

 .املقبل تقريرها يف عنها اللجنة وإبالغ الالزمة التدابري اختاذ لىعو أثرها تقييم أجل من

ــة    - ١٩ ــن أن اللجن ــالرغم م ــاحتالحــظوب ــدي حيــدد حــصة     أن ا بارتي ــتور البورون لدس
ــة  واملائـــة للنـــساء يف الربملـــان   يف ٣٠ ســـجل مـــؤخرا نـــسبة  أن تعـــيني النـــساء يف احلكومـ
كمــا تعــرب . املائــة، فــإن القلــق يــساورها إذ أن هــذه احلــصة ُتعتمــد كحــد أقــصى  يف ٣٠

االت، وخباصة اللجنة عن أهنا إزاء عدم وجود تدابري خاصة مؤقتة أخرى يف العديد من اجمل
 .التعليم والنظام القضائي والشؤون الدولية واحمللية

 اللجنة بأن تكفل الدولية الطرف تنفيذ احلكم الوارد يف الدستور والـذي             وتوصي - ٢٠
وتوصــي اللجنــة الدولــة .  يف املائــة علــى األقــل للنــساء ٣٠يكفــل ختــصيص حــصة بنــسبة  
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مــن االتفاقيــة  ٤ مــن املــادة ١ا للفقــرة وفقــوالطــرف باســتخدام التــدابري اخلاصــة املؤقتــة   
مـن اسـتراتيجية ترمـي إىل التعجيـل يف التوصـل             للجنة، كعنـصر     ٢٥والتوصية العامة رقم    

ــضائي        ــيم والنظــام الق ــرأة، وخباصــة يف جمــاالت التعل ــني الرجــل وامل ــة ب ــساواة حقيقي إىل م
 .والشؤون الدولية واحمللية

 وطنيـة  جنـسانية  سياسـة  الـوزراء  جملـس  عتمـاد ال ارتياحهـا  عن اللجنة تعرب حني ويف - ٢١
 سـيما  وال ،الرصـد  آليـات  كـون  مـن  القلق يساورها فإنه ،٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ٣ يف

 التنفيذيـة  األمانـة و اجلنـسانية  بالـشؤون  املعنيـة  التقنيـة  اللجنـة و اجلنسانية للشؤون الوطين اجمللس
 .بعد إنشاؤها جير مل اجلنسانية، للشؤون الوطين للمجلس الدائمة

 وختـصيص  تـأخري  دون عنـها  املعلـن  اآلليـات  بإقامـة  الطرف الدولة اللجنة وتوصي - ٢٢
 للــشؤون الوطنيــة الــسياسة تنفيــذ هلــا تتــيح بطريقــة هلــا، الكافيــة واملاليــة البــشرية املــوارد

يف ذلـك وضـع     ، مبـا    ، عـن طريـق آليـات املتابعـة املعلنـة          العمل املتـصلة هبـا    اجلنسانية وخطة   
 .ات مناسبةمؤشر

 ضـد  العنـف  ملكافحـة  الطـرف  الدولـة  بذلتـها  اليت باجلهود علما اللجنة حتيط حني يفو - ٢٣
 االغتـصاب  ضـحايا  والفتيـات  للنـساء  املرتفـع  العـدد  مـن  العميـق  قلقهـا  عـن  تعـرب  فإهنـا  املرأة،
 مــن أيــضا القلــق يــساورها كمــا .احملــارم ســفاح فيهــا مبــا اجلنــسي، العنــف أشــكال مــن وغــريه
 اخلارجـة  التـسويات  ومـن  األعمـال  هـذه  مرتكبـو  بـه  يتمتع ما كثريا الذي العقاب من التاإلف
 تعطــي والــيت اإلداريــة، الــسلطات طريــق عــن تــتم الــيت هــافي مبــا الوديــة، أونطــاق القــانون  عــن
 عـدم  مـن  القلـق  اللجنـة  ويـساور  .وضـحيته  باملغتـصِ  بـني  الـزواج  قبيـل  مـن  مارساتمل يةفضلأ

وتعــرب  .كــاف دعــم مــن ،املــسلحالــرتاع  ضــحايا فــيهن مبــن العنــف، ياضــحا النــساء اســتفادة
ــة ــضا اللجنـ ــتمرار     أيـ ــن اسـ ــا مـ ــن انزعاجهـ ــاتعـ ــة املمارسـ ــضارة التقليديـ ــل إزاء الـ  .األرامـ
 قـانون مبوجـب    حظـره  عـدم  مـن والعـائلي    العنـف  ظـاهرة  انتـشار  من شديد قلق يساورها كما

  . أو مبوجب أي تشريع مستقلالعقوبات

 مجيــع ملكافحــة شــاملة اســتراتيجية تعتمــد أن علــى الطــرف الدولــة للجنــةا حتــثو - ٢٤
 العنـف  ملكافحـة  الراميـة  اجلهود هذه يف ،اإلفادة على وتشجعها .املرأة ضد العنف أشكال
 املتعمقـة  العـام  األمـني  دراسـة  مـن  كـذلك و للجنـة  ١٩ رقم العامة التوصية من ،املرأة ضد
أفـضل   مـن  وخباصـة  ،)Corr.1 و A/61/122/Add.1( املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  بشأن

 أطلقها اليت احلملةتشارك يف  أن على أيضا وتشجعها .الدراسة تلك يف احملددة املمارسات
 إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وتـدعو  .املـرأة  ضـد  العنـف  علـى  القـضاء  أجل من العام األمني
 أشـكال  مجيـع  بـأن اجلمهـور    توعيـة  أجـل  من التثقيفية والربامج اإلعالم وسائط إىل اللجوء
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املـسؤولني عـن    و القـضاة  لفائـدة  تـدريب  توفري يهاإل طلبوت .مقبولة غري املرأة ضد العنف
ومقــدمي الرعايــة  االجتمــاعيني واألخــصائيني يــةالقانون املهــن يف والعــاملنيإنفــاذ القــوانني 

 وكفالـة  ةاملـرأ  ضـد  العنف أعمال مرتكيب ومعاقبة مقاضاة تتم أن كفالة أجل من ،الصحية
 وصـول  تيـسري  إىل الطـرف  الدولـة  وتـدعو  . املنظـور اجلنـساين    يراعـي  للـضحايا  دعم تقدمي

 لتـوفري  الالزمـة  التـدابري  اختـاذ  إىلو القـضاء  إىل ،املـسلح الرتاع   ضحايا فيهن مبن الضحايا،
 العنفبـ  تعلـق ي قانون سن علىوحتث الدولة الطرف     .هلن والنفسي والطيب القانوينالدعم  
 الطـرف  الدولة إىل اللجنة وتطلب .اجلنس نوع على القائم العنف أشكال ميعجبو العائلي
 تقريرهـا  يف تقـدم  أن إليهـا  وتطلـب  .الـضارة  التقليدية املمارسات من األرامل محاية ضمان
 أشـكال  مجيـع  علـى  للقضاءوالسياسات والربامج املعمول هبا      قواننيعن ال  معلومات املقبل
 .بانتشاره املتعلقة واالجتاهات اإلحصائية البيانات إىل باإلضافة املرأة، ضد العنف
ــزا النـــساء لكـــون القلـــق اللجنـــة ويـــساور - ٢٥ ــا عـــن الرجـــال،  احملتَجـ ت ال ُيفـــصلن دومـ
 .اجلنسي العنف وخباصة للعنف، يعرضهن مما

 عـن  النـساء  فـصل  لكفالـة  الالزمة التدابري اختاذعلى   الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٢٦
 يــشرف علــيهن موظفــو ســجون يراعــون     وأن ،األوقــات مجيــع يف الــسجون يف جــالالر

 .اجلنساين املنظور

 بــاملرأة االجتــار لظــاهرة للتــصدي فعالــة تــدابري اختــاذ عــدم إزاء القلــق اللجنــة ويــساور - ٢٧
 الطــرف الدولــة نظــر وجهــة مــن ســيما ال ونطاقهــا، الظــاهرة هــذه وأســباب البغــاء، ألغــراض
 والبيانــات املعلومــات نقــص مــن اللجنــة تأســف كمــا . ومقــصدعبــورو منــشأ دولــة باعتبارهــا
 ٥٣٩ املـادة  كـون  إزاء القلـق  هايـساور  وكـذلك  .والفتـاة  بـاملرأة  االجتار ظاهرة عن اإلحصائية

 بـني  تتـراوح  ملـدة  بالـسجن  عليـه  يعاقـب جرمـاً    البغـاء  تعترب املنقح العقوبات قانون مشروع من
 .فرنك ألف وعشرين آالف مخسة بني تتراوح رامةغبفرض و ،أشهر ستةو واحد شهر

ونطــاق ظــاهرة االجتــار بــاملرأة  أســباب حتليــل علــى فالطــر الدولــة اللجنــة وحتــث - ٢٨
وكذلك توصي الدولـة الطـرف بتعزيـز        . والفتاة من جهة كوهنا دولة منشأ وعبور ومقصد       

 احلالة االقتـصادية للمـرأة     التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار باملرأة والفتاة ومنعه، وحتسني        
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تقـدم إليهـا يف            . حلمايتها من االستغالل واملتجرين هبا    

تقريرها الدوري املقبل معلومات تفـصيلية عـن ظـاهرة االجتـار بـاملرأة والفتـاة، وعـن جتـرمي               
مــاج ضــحايا اســتغالل بغــاء النــساء وعــن محايتــهن وتعــافيهن فــضال عــن بــرامج إعــادة إد   

 مـن مـشروع     ٥٣٩وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تعـديل املـادة             . االستغالل واالجتار 
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 عامـا   ١٨قانون العقوبات املنقح، مبا يكفل رفع العقوبة عن البغايا الاليت يقل عمرهن عن              
 . وعن ضحايا االجتار، بل واختاذ تدابري حلمايتهن

ــق أن املــادة      - ٢٩ ــسية ال متتثــل للمــادة     مــ٤وتالحــظ اللجنــة مــع القل  مــن ٩ن قــانون اجلن
ــسية، وال بإعطــا      ــه اجلن ــة املتزوجــة مــن أجــنيب بإعطائ ــة، إذ ال تــسمح للمــرأة البوروندي ء االتفاقي

  . ألطفاهلا خالفا ملا هي احلال بالنسبة للرجل البوروندي املتزوج من أجنبيةاجلنسية

 ٩ ملادةا يتماشى مع حبيث اجلنسية قانون تعديل على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٠
 .االتفاقية من

 ،٢٠٠٥ عــام يف جمانيــا االبتــدائي التعلـيم  جعــل علــى الطـرف  الدولــة اللجنــة هتنـئ  وإذ - ٣١
 التعلـيم  يف سـيما  ال التعلـيم،  جمـال  يف والبنـات الـصبيان    بـني  اهلوة اتساع بسببقلقة   تظل فإهنا

 إىل راجعـا  املدرسـة  يف الفتيـات  جيلتـس  معـدل  اخنفاض كون كذلك قلقهاُيو .والعايل الثانوي
  .الريفية املناطق يف خباصةو عنهن، النمطية األفكار

 املواقــف علــى القــضاء أجــل مــن تــدابري اختــاذ إىل الطــرف الدولــة اللجنــة وحتــث - ٣٢
 .االتفاقيـة  مـن  ١٠ للمـادة  االمتثـال  دون ولوحتـ  التمييزيـة  املمارسـات  تـدمي  اليت التقليدية
 مجيع إىل والنساء الفتيات وصول لكفالة الالزمة التدابري الطرف دولةال تتخذ بأن وتوصي

 يف الفتيـات  انتظـام  ولـضمان  والرجـال،  الفتيـان  مع املساواة قدم على التعليمية املستويات
 يف عليـه  املنـصوص  النحو على مؤقتة، خاصة إجراءات اختاذ طريق عن سيما وال املدرسة،
 اللجنـة  وتـدعو  .للجنـة  ٢٥ رقـم  العامـة  التوصـية  ويف يـة االتفاق مـن  ٤ املـادة  من ١ الفقرة
 وضـع  خالل من والنساء الفتيات لدى والكتابة القراءة مستوى حتسني إىل الطرف الدولة
 مـوارد  وختـصيص  وتدريبـهم  الكبـار  وتعلـيم  الرمسـي،  غـري  أو الرمسـي  للتعليم شاملة برامج
 والـسعي  املـدين  اجملتمـع  مـع  هنـا تعاو تعزيـز  على الطرف الدولة وتشجع .لذلك كافية مالية

 ١٠ املـادة يف تنفيـذ     التعجيـل  أجـل  من املاحنة واجلهات الدويل اجملتمع دعم على للحصول
 .االتفاقية من
ــالرغم مــن تــشريعات العمــل املوجــودة، تالحــظ اللجنــة مــع القلــق أوجــه عــدم      - ٣٣ ب

للتمييـز ضـد املـرأة      املساواة املستمرة يف سـوق العمـل، ال سـيما االنتـشار الواسـع النطـاق                 
. بــسبب مــسألة األمومــة فيمــا يتعلــق بــاألمن الــوظيفي ودفــع إجــازة األمومــة ومــستحقاهتا  

ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء معدل البطالة املرتفع واالفتقار إىل فرص العمـل املـضمونة               
للنساء ووجودهن املركز يف القطاع غري الرمسي ضمن نطـاق ضـيق مـن األنـشطة املرتبطـة                  

 .جور منخفضة وغري مستقرة واستبعادهن من برامج احلماية االجتماعية الرمسيةبأ
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 مـن االتفاقيـة     ١١وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لضمان تنفيـذ مجيـع أحكـام املـادة               - ٣٤
وحتـث  . وتنفيذ االتفاقيات ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية اليت صـدقت عليهـا بورونـدي             

اء آليات فعالة لإلشراف على االمتثال للتشريعات القائمة،        اللجنة الدولة الطرف على إنش    
وتوصي اللجنة كـذلك باعتمـاد      . سيما فيما يتعلق باحلوامل وإجازة األمومة ومستحقاهتا       ال

ة للمــرأة يف قطاعــات االقتــصاد   سياســة تتعلــق بالعمالــة تراعــي املنظــور اجلنــساين بالنــسب      
 .الرمسية غري

 صـحة  حتـسني  أجـل  من الطرف الدولة بذلتها اليت جلهودبا ترحب اللجنة كانت ولئن - ٣٥
 ســيما ال مالئمــة، صــحية خــدمات مــناملــرأة  عليــه حتــصل مــا قلــة مــن قلقــة تظــل فإهنــا املــرأة،

ــات ــة عــن املعلوم ــل الرعاي ــوالدة قب ــدها ال ــاطق يف وخباصــة األســرة، وتنظــيم وبع ــة املن  .الريفي
 الرعايــة نقــص علــى يــدل الــذي فاســيةالن الوفيــات معــدل ارتفــاع مــن أيــضا القلــق رهاوويــسا

 ،أخــرى ناحيــة مـن و .القانونيــة غــري اإلجهـاض  عمليــات عــن النامجـة  الوفيــات ومــن التوليديـة، 
 يف املراكـز  هـذه  وجـود  عدم من قلقة ولكنها اُألسرية، للتنمية مراكز إنشاءحتيط اللجنة علما ب   

  .نيمؤهل موظفني إىل كثرية أحيان يف افتقارها ومن الواليات، مجيع

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا مــن أجــل حتــسني اهلياكــل    - ٣٦
وتطلــب إليهــا إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع إصــالحات  . األساســية الــصحية يف البلــد

 للجنــة تنفيــذا ٢٤ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم ١٢قطــاع الــصحة، وتنفيــذ املــادة 
ــدا . كــامال ــصحية     وتوصــيها باختــاذ الت ــة ال ــرأة علــى الرعاي ــة لتيــسري حــصول امل بري الالزم

 الــصحة جمــال يف اخلــدمات تــوفري زيــادة إىل الطــرف الدولــة وتــدعو. واخلــدمات الــصحية
 تيـسري  وكذلك األسرة، بتنظيم املتعلقة واخلدمات املعلومات سيما وال واإلجنابية، اجلنسية
 اهلــدف إلجنــاز ســعيا ،توليــدال وخــدمات وبعــدها الــوالدة قبــل مــا خــدمات علــى احلــصول
 إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .النفاسية الوفيات معدل بتخفيض املتعلق لأللفية اإلمنائي
 واملـوظفني  الكافيـة  املالية باملوارد وإمدادها الواليات مجيع يف األسرية للتنمية مراكز إنشاء

 املتحـدة  األمـم  قصـندو  مـن  الـتقين  الـدعم  طلـب  علـى  الطـرف  الدولـة  وتـشجع  .املؤهلني
  .أعاله املذكورة اجملاالت يف للسكان

 واجمللـس  ،اإليـدز  مبكافحـة  املعنيـة  الـوزارة  إنـشاء  علـى  الطـرف  الدولة اللجنة هتنئ وإذ - ٣٧
 نقـص  بفـريوس  اإلصـابة  معـدل  ارتفـاع  مـن  جزعهـا  عـن  تعـرب  فإهنـا  اإليـدز،  ملكافحـة  الوطين
  .بوروندي يف للوفيات الرئيسية األسباب أحد وهو املرأة، لدى اإليدز/البشرية املناعة

 مكافحـة  علـى وبتركيـزه    واسع نطاق على اجلنسي التثقيف بتوفري اللجنة وتوصي - ٣٨
 أنبـ و اإليـدز، /البشرية املناعة نقص وفريوس اجلنسي االتصال طريق عن املنقولة األمراض
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 القيـام  علـى  الطـرف  الدولـة  وحتـث  .سواء حد على والبنني البنات التثقيف هذا يستهدف
 الـصدد  هبـذا  تطلـب  وأن اإليـدز، /البشرية املناعة نقص فريوس من للوقاية سياسات بتنفيذ

 بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمم وبرنامج العاملية الصحة منظمة من التقنية املساعدة
 .اإليدز/البشرية املناعة نقص

 الريفيـات  النـساء  سـيما  وال لنساء،ا أوساط بني الفقر انتشار من القلق اللجنة ويساور - ٣٩
 قلـة  وكـذلك  ،اتالقـرار  اختـاذ  اتعمليـ  يف الريفيـة  املرأة مشاركة عدم باهلا ويشغل .واملسنات
 يـاه املو والعـدل،  والتعلـيم،  االجتمـاعي،  الـضمان  خـدمات  منو الصحية، الرعاية من استفادهتا
  .  والتسهيالت االئتمانيةواألراضي، والكهرباء، ،النظيفة

 علـى  هاوحتث .الريفيات النساء احتياجات دراسة إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو - ٤٠
 ،وامليــاه النظيفــة والعــدل، والتعلــيم، الــصحية، الرعايــة علــى الريفيــة املــرأة حــصول كفالــة

 إىل الطــرف الدولــة اللجنــة وتــدعو .الــصغرالبالغــة  واالئتمانــات واألراضــي، والكهربــاء،
 كــذلك وتراعــي جنــساين منظــور علــى تنطــوي الفقــر مــن للحــد اســتراتيجيات وضــع

 .للمسنات اخلاصة االحتياجات

ــشجع - ٤١ ــة وت ــة اللجن ــى الطــرف الدول ــصديق عل ــى الت ــاري الربوتوكــول عل  االختي
 ممكـن  وقـت  أسـرع  يف توافـق  وأن املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء التفاقية

  .اللجنة اجتماع مبواعيد املتعلقة ،اقيةاالتف من ٢٠ املادة من ١ الفقرة تعديلعلى 

 أن االتفاقية، يف الواردة لاللتزامات تنفيذها إطار يف ،الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٤٢
 االتفاقيـة،  أحكـام  يعـززان  اللـذين  بـيجني  عمـل  وخطـة  إعـالن  ممكـن  حـد  أقصى إىل راعيت

  .الصدد هبذا تمعلوما املقبل الدوري تقريرها ُتضمن أن الطرف الدولة منوتطلب 

 لتحقيـق  عنـه  غـىن  ال أمـر  لالتفاقيـة  والفعـال  التـام  التنفيـذ  أن أيـضا  اللجنـة  وتؤكد - ٤٣
 ألحكام الصريح اإلبراز وإىل اجلنساين املنظور إدماج إىل وتدعو .لأللفية اإلمنائية األهداف
 الدولـة  إىل بوتطلـ  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  إىل الرامية اجلهود مجيع يف االتفاقية
 .ذلك عن معلومات املقبل الدوري تقريرها ُتضمِّن أن الطرف
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  حلقـوق  التـسعة  الرئيـسية  الدوليـة  الصكوك إىل الدول انضمام أن اللجنة وتالحظ - ٤٤
 نواحي مجيع يف األساسية وباحلرياتاخلاصة هبا    اإلنسان حبقوق املرأة متتع يعزز )١(اإلنسان
 الـيت  املعاهـدات  علـى  التـصديق  علـى  البورونديـة  احلكومـة  نـة اللج تشجع ولذلك، .احلياة

 وأفـراد  املهـاجرين  العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  وهـي  بعُد، إليها تنضم مل
 مجيـــع حلمايـــة الدوليـــة واالتفاقيـــة اإلعاقـــة، ذوي األشـــخاص حقـــوق واتفاقيـــة أســـرهم،
 .القسري االختفاء من األشخاص

شر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف بورونـدي، لكـي        وتطلب اللجنة ن   - ٤٥
يطلع اجلمهور، وال سيما املسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون، واملنظمـات             
النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، على التدابري املتخذة مـن أجـل كفالـة مـساواة املـرأة                 

ــا بالرجــل، إىل جانــب اخلطــوات    . اإلضــافية املعتــزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد  قانونيــا وفعلي
وتــشجع اللجنــة بــصفة خاصــة الدولــة الطــرف علــى عقــد منتــدى عــام تــشارك فيــه مجيــع   
اجلهات الفاعلة احلكومية واجملتمع املدين للنظـر يف عـرف التقريـر ويف مـضمون التعليقـات                 

 االتفاقيـة  نـشر ب واسـع  نطـاق  علـى القيـام     تواصـل  أن الطـرف  الدولة إىل طلبتو. اخلتامية
 ونتـائج  بـيجني  عمـل  ومنـهاج  وإعـالن  للجنـة  العامـة  والتوصـيات  االختيـاري  وبروتوكوهلا

 املـساواة  :٢٠٠٠ عام املرأة” املعنونة العامة، للجمعية والعشرين الثالثة االستثنائية الدورة
 نظمــاتامل علــى وخاصــة ،“والعــشرين احلــادي القــرن يف والــسالم والتنميــة اجلنــسني بــني

 .اإلنسان حقوق ومنظماتية النسائ

 هـذه  يف عنـها  املعـرب  للـشواغل  تـستجيب  أن الطـرف  الدولـة  من اللجنة وتطلب - ٤٦
 الـدوري  تقريرهـا  بإعـداد  االتفاقية، من ١٨ املادة مبوجب قيامها، عند اخلتامية، التعليقات

 قدميـه ت موعد حيني الذي اخلامس، الدوري تقريرها تقدمي إىل الطرف الدولة وتدعو .املقبل
 يف تقدميـــه موعـــد حيـــني الـــذي الـــسادس، الـــدوري وتقريرهـــا ،٢٠٠٩ فربايـــر/شـــباط يف

 .٢٠١٣ عام يف تقرير إطار يف ،٢٠١٣ فرباير/شباط
 
 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١( 

، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       مجيع أشكال التمييز العنصريلقضاء على ااتفاقية  ، و والسياسية
، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                ضد املرأة، و  

واتفاقيـة  ،  هماالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـر                 واتفاقية حقوق الطفل، و   
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة


