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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع (تفاقيةال من ا١٨ املادة
ريـــة الثـــاين والثالـــث   التقريـــر اجلـــامع للتقـــارير الدو   

 (CEDAW/C/BDI/4 )تــــــابع(لبورونــــــدي  والرابــــــع
 Add.1) و CEDAW/C/BDI/Q/4 و

بدعوة من الرئيسة، جلس أعـضاء وفـد بورونـدي إىل      - ١
 .طاولة اللجنة

 )تابع (٩ إىل ٧املواد 
 ســأل عمــا إذا كــان مــن صــالحية  :الــسيد فلنترمــان - ٢

قـوق اإلنـسان النظـر     اللجنة الوطنية املـستقلة اجلديـدة املعنيـة حب        
يف شكاوى انتهاك حقوق اإلنسان، وإذا كـان األمـر كـذلك،            

 .ما هي اإلجراءات اليت تستطيع اختاذها
ــدووايو  - ٢ ــسيدة إن ــدي (ال ــه حــسب   ): بورون ــت أن قال

علمهــا، لــن يكــون مــن صــالحية اللجنــة معاقبــة انتــهاكات        
ــوق       ــة حق ــل ســتكون مــسؤولة عــن متابع ــسان، ب حقــوق اإلن

لــك باســتالم الــشكاوى وإيــصاهلا إىل اجلهــات    وذ اإلنــسان،
 .املعنية
 قالت أهنا مهتمة مبعرفة املزيـد عـن تـأثري      :السيدة شن  - ٣

 .محلة زيادة الوعي باالتفاقية يف بوروندي
وحيث أن اجمللس الوطين املعين بقضايا اجلنسني سـيتم          - ٤

إنشاؤه يف وقت قريب؛ تساءلت عما إذا كانـت احلكومـة قـد             
 . زمنياً يف هذا اخلصوصوضعت جدوالً

قالـت أهنـا ال تـستطيع       ) بوروندي (:السيدة نتريامبيبا  - ٥
ــادة      ــة زيــ ــأثري محلــ ــدى تــ ــن مــ ــة عــ ــات دقيقــ ــدمي معلومــ تقــ

إال أنـــه تـــبني مـــن مـــسح أجـــري يف عـــام  . باالتفاقيـــة الـــوعي
شــخص علــى األقــل يف مقاطعــة واحــدة   ١ ٠٠٠، أن ٢٠٠٤

يــة إىل اللغــة وقــد ترمجــت االتفاق. علــى علــم هبــا  فقــط كــانوا

 ووزعــــت علــــى مجيــــع اإلدارات  - الكريونديــــة -الوطنيــــة 
احلكومية، اليت طلب إليهـا أن جتعلـها متاحـة للمراجعـة يف أي              

وبناء على ذلـك،  تنـشط احلكومـة يف إطـالع الـشعب              . وقت
 .على االتفاقية

لقــد نــصت الــسياسة الوطنيــة املعنيــة بقــضايا اجلنــسني   - ٧
طين املعـين بقـضايا اجلنـسني يف    على وجوب جتسيد اجمللـس الـو     

 الدستور؛ وقد بـذلت كـل اجلهـود إلكمـال العمـل الـضروري           
أوالً ومـــن مث  يف أقـــرب وقـــت لتجـــسيد اجمللـــس يف الدســـتور 

ويف الوقــت نفــسه، اعتمــدت احلكومــة طرقــاً أخــرى  . إنــشاؤه
 .ملتابعة تنفيذ هذه السياسة

 طلبــت إىل الوفــد تــضمني تقريــره :دالــسيدة غاســبار - ٨
قبــل املزيــد مــن البيانــات عــن االســتغالل اجلنــسي للمــرأة        امل

 .والبغاء
 قالت أنه رغم أن بورونـدي ختـرج مـن    :السيدة باتن  - ٩

الــصراع، فانــه ينبغــي عليهــا أن تزيــل األحكــام التمييزيــة دون  
ــأخري ــذه      . ت ــذ أن أبرمــت ه ــدة من ــد انقــضت ســنوات عدي لق

ثلـت للمـرة   الدولة العضو االتفاقية، وقدمت تقريرها األويل وم  
األوىل أمــام هــذه اللجنــة، ومــع ذلــك فــان األحكــام التمييزيــة   
اليت حددهتا التعليقات اخلتامية للجنة، يف ذلك الوقـت، مل تـتم        

وقد أشار الوفد إىل عدد مـن املـسودات التـشريعية؛           . معاجلتها
وعليه أن يوضـح اآلن مـا إذا كـان هنـاك إطـار زمـين لتقـدميها                  

 .إىل الربملان
ــا ســتكون مهتمــة باالســتماع إىل    أخــري - ١٠ اً، ذكــرت أهن

التدابري اليت اعتمدت للتسهيل على املـرأة اإلبـالغ عـن العنـف             
 .املمارس ضدها

ذكرت أهنا على يقني    ): بوروندي (إندووايوالسيدة   - ١١
ــسابقة      ــذ التوصــيات ال ــأن بورونــدي قــد فــشلت يف تنفي ــام ب ت

ت تفتقـر إىل    ولكن حبكـم كوهنـا بلـداً فقـرياً، فقـد كانـ            . للجنة
املوارد اليت متكنها من معاجلة كل املـشاكل مـرة واحـدة، وقـد           



CEDAW/C/SR.814  
 

08-23160 3 
 

وهــي لــذلك . اضــطرت للتركيــز علــى القــضايا األكثــر إحلاحــاً
 .حتتاج إىل املساعدة يف تنفيذ االتفاقية

ــدة يف    - ١٢ ــة اجلديــ ــاح الدميقراطيــ ــرغم مــــن جنــ علــــى الــ
وشــهدت . بورونــدي، فقــد واجــه هــذا البلــد صــعوبات مجــة   

ضطرابات كـثرية وكـان مـن       ا اليت أعقبت إبرام االتفاقية      الفترة
وقـــد تعـــذَّر عليهـــا تقـــدمي . الـــصعب وضـــع سياســـة واضـــحة

ــشاريع       ــدمي مـ ــزمين لتقـ ــدول الـ ــن اجلـ ــصيلية عـ ــات تفـ معلومـ
. التعديالت إىل الربملان، ولكنها ستفعل ذلـك يف وقـت الحـق           

ويف الواقــع لــدى بورونــدي اآلن وزيــر ونائــب وزيــر حلقــوق   
وقضايا املساواة بني اجلنسني، األمر الذي يثبت تزايـد    اإلنسان  

ــة املــساواة بــني اجلنــسني   ــالرغم مــن ذلــك،  . إدراكهــا ألمهي وب
تبحث احلكومة باستمرار عـن طـرق للتحـسني وهـي تـستحق             

 .الدعم يف ذلك
ن العنــــف إ قالــــت : كــــداري- الــــسيدة هــــالربين - ١٣

قـرة  الف(اجلنسي لـيس جمـرد مـشكلة للـصحة والـسالمة العامـة              
، بل انه يشكل أيضاً انتـهاكاً صـارخاً حلقـوق           ) من التقرير  ٣٠
 .املرأة
فيما يتعلق باجلهاز القضائي، ليس من الواضح يف أي           - ١٤

حالــة يطبــق القــانون العــريف، ومــا إذا كانــت لــدى بورونــدي   
حماكم خاصة للقانون العريف، ويف حال وجودها، ما إذا كـان           

 .لدى هذه احملاكم قضاة من النساء
ن نظــــام إقالــــت ): بورونــــدي (إنــــدووايوالــــسيدة  - ١٥

 يـشهد تغـيريات     - األوبـشنغنتهي    -القانون العـريف البورنـدي      
وعلى سبيل املثال، إذا كان زوج إحـدى        . بسيطة ولكن هنائية  

) جملـس الرجـال العقـالء     (النساء عـضواً يف جملـس الباشـنغنتهي         
 .اجمللسفقد غدا مسموحاً هلا اآلن مرافقته إىل اجتماعات 

قالــــت أن نــــساء ): بورونــــدي(الــــسيدة نتريامبيبــــا  - ١٦
الباشنغنتهي أصبحن مقبوالت، لكـن علـى مـضض، أكثـر مـن        
السابق يف بوروندي، وال يـشكل جملـس الباشـنغنتهي حمكمـة،            

ــشارية تــسعى إىل احلفــاظ علــى      ــة است ــة عــن هيئ بــل هــو كناي
 التجانس االجتماعي من خالل تسهيل املصاحلة بني األطـراف        

وجرت العادة علـى أال يـسمح للنـساء بالـصعود إىل            . املتنازعة
. قمة التل حيث جيتمع جملس الباشـنغنتهي، أمـا اآلن فيـصعدن           

 .ويشهد وضع املرأة تغيُّراً بالتأكيد
 ١٤ إىل ١٠املواد 
 ســـألت عـــن مـــدى تـــأثري  :زو كزياوكيـــاوالـــسيدة  - ١٧

يـــات املـــدارس االبتدائيـــة اجملانيـــة علـــى معـــدل ِالتحـــاق الفت     
وقالت أيضاً أهنا تود أن تعرف إذا كانـت احلكومـة           . باملدرسة

قــد نفــذت التوصــية الــسابقة للجنــة باختــاذ اخلطــوات لتــشجيع 
الفتيــات علــى االلتحــاق باملدرســة، ويف حــال كــان ذلــك، إىل 

ــار  وءويف ضــ. أي مــدى حتــسن الوضــع  ــساء إىل اختي ــل الن  مي
ل عمالة أقل مـن     الدراسات التقليدية ومعاناهتن بالتايل من معد     

ــاك سياســـات    ــود أن تعـــرف إن كانـــت هنـ ــا تـ ــال، فإهنـ الرجـ
لتشجيع الفتيات لاللتحاق باجلامعـة واختيـار موضـوعات غـري           

 .تقليدية
ــدم      - ١٨ ــستطيع أن يقـ ــد يـ ــان الوفـ ــألت إذا كـ ــرياً، سـ أخـ

إحــصاءات عــن عــدد النــساء العــامالت يف التعلــيم واإلدارة يف 
 .جامعات بوروندي

ــسيدة مســـ  - ١٩ ــشتركة يف   :زالـ ــة مـ ــود لغـ ــت أن وجـ  قالـ
بوروندي يفهمهـا اجلميـع هـو سـالح ذو حـدين؛ إذ أن ذلـك               
 .ينطوي على قيم ثقافية جرى االحتفاظ هبا على مدى الزمن

ــيم      - ٢٠ ــت تعلـ ــيت واجهـ ــات الـ ــارة إىل العقبـ ــد اإلشـ وبعـ
، ذكـرت أن التجربـة      )٨٢الفقرة  (الفتيات واملدرجة يف التقرير   

ظهرت أنه عندما تتلقى الفتيات التعلـيم،  يف البلدان النامية قد أ   
لذلك فان تعلـيم الفتيـات يعتـرب        . غالباً ما يتفوقن على الشباب    

واتفقــت مــع مــن  . مفتــاح املــستقبل أمــام كــل البلــدان الناميــة 
ــة      ــات خاصــة مؤقت ــى أن اعتمــاد آلي ــتكلمني عل ســبقها مــن امل

ــساعد كــثرياً يف هــذا اجملــال   ــال،  . ميكــن أن ي وعلــى ســبيل املث
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ن للفتيــات الــاليت أرغمــن علــى البقــاء يف املــرتل لالهتمــام  ميكــ
ــريوس     ــرض فـ ــهن مبـ ــاة أهلـ ــد وفـ ــإخوهتن بعـ ــة نقـــص بـ املناعـ

يدز، أن حيظني بالدعم اجملتمعـي الـذي ال يكلـف           إلا/املكتسب
وعلـى الوفـد أيـضاً أن حيـشد الـدعم لـدخول املزيـد مـن                . شيئاً

 .النساء إىل احلكومة
مهـتم مبعرفـة كيفيـة تطبيـق        قـال أنـه      :السيد فلنترمان  - ٢١

ــن    ــس األمـ ــرار جملـ ــا إذا  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـ ــدي ومـ يف بورنـ
ــاون       ــساعدة أو تع ــى م ــسعى للحــصول عل ــة ت ــت احلكوم كان

 .دويل يف هذا اجملال
 مـن الدسـتور     ٥٧ىل أن املادة    إ أشارت   :السيدة باتن  - ٢٢

) د( ١ مـن قـانون العمـل ال يتوافقـان مـع الفقـرة           ٧٣والفصل  
ــة املــساواة يف األجــر بــني    مــن ١١مــن املــادة  ــة، لناحي االتفاقي

العـــاملني والعـــامالت؛ وتـــساءلت مـــا إذا كـــان مـــن املرتقـــب 
وسـألت أيـضاً عـن التمييـز ضـد املـرأة            . مراجعة هذه األحكـام   

فيما يتعلـق بإجـازة األمومـة، وتـساءلت عمـا إذا كانـت مزايـا                
 .إجازة األمومة متاحة يف القطاع اخلاص

 علــى املزيــد مــن املعلومــات عــن ومــن املفيــد احلــصول - ٢٣
النساء العامالت يف قطاع االقتصاد غري النظامي، مبـا يف ذلـك             

ــررة أو اإلحــصاءات املتاحــة  الا ــم  . ســتراتيجيات املق ــن امله وم
أيضاً معرفة ما إذا كانت اجلهود تبذل لتـوفري محايـة اجتماعيـة             
للمزيد من النساء العامالت وتوسيع نطاقها لتشمل العـامالت         

وتــساءلت عمــا جيــري القيــام بــه لــتمكني النــساء   . اعيــاتالزر
ــرة يف القطـــاع غـــري النظـــامي مـــن    املـــشتغالت باألعمـــال احلـ
ــالغ الــصغر وخــدمات دعــم وعمــا إذا     احلــصول علــى متويــل ب
ــة       ــادة إمكاني ــادة األصــول، وزي ــدابري لزي ــد اختــذت ت كانــت ق
وصــول املــرأة وتعزيــز قــدرهتا التنافــسية، ســواء كانــت تعمــل    

وتساءلت أخرياً مىت سـيدخل القـانون       .  أو تعمل بأجر   حلساهبا
 خطة ضمان اجتماعي للقطاع غـري النظـامي حيـز           ئالذي ينش 

 .النفاذ وكيف سيتم تنفيذه

قالـت أنـه يف املاضـي       ): بورونـدي  (إندووايوالسيدة   - ٢٤
كانت إحدى طرق تشجيع الفتيات للبقاء يف املدرسـة تقـضي           

لاليت درسن وحصلن علـى  باطالعهن على مناذج من الفتيات ا   
وقد شجع اعتماد التعليم االبتـدائي اجملـاين مـؤخراً          . عمل جيد 

ـــ  ــايل علـ ــد مــــن األهــ ــة،  العديــ ــاهتن إىل املدرســ ــال بنــ ى إرســ
ــا ــع      كم ــأن إرســال مجي ــوعي ب ــادة ال ــاعد يف زي ألوالد إىل اس

 .املدرسة يشكل استثماراً جيداً للبلد
تمثيلــي وقــد بــذلت اجلهــود لإلبقــاء علــى املــستوى ال   - ٢٥

وسـتقدم يف وقـت الحـق إحـصاءات عـن           . للمرأة يف احلكومة  
 .عدد األستاذات اجلامعيات

 خلــق ١٣٢٥كانــت أهــم نتيجــة لقــرار جملــس األمــن  - ٢٦
أوجه تآزر مبتكرة تعمل مـن خالهلـا احلكومـة وممثلـو الـشعب        
واجملتمع املدين معاً على وضـع سياسـة للمـساواة بـني اجلنـسني              

 .لية بناء السالموإلدماج املرأة يف عم
ن الـــشعب إقالـــت ): بورونـــدي (الـــسيدة نتريامبيبـــا - ٢٧

أصــبح أكثــر اهتمامــاً مبــسألة إجــازة األمومــة، مــع أن أحكــام    
هنـا  إوقالـت  . قانون العمل ذات الصلة ال تطبق دائمـاً بالكامـل        

ليست على علم بأي حاالت من التمييز يف األجـر يف القطـاع       
 .ئمة يف القطاع غري النظاميالنظامي، مع أن هذه احلالة قا

مع أن توفري التعليم االبتدائي اجملاين قـد ضـاعف عـدد        - ٢٨
التالميذ امللتحقني باملـدارس، فقـد سـبب ازدحامـاً يف املـدارس             

وفــضالُ عــن ذلــك، فــان بعــض األطفــال . ونقــصاً يف األســاتذة
يتمكنـــوا مـــن الـــذهاب إىل املدرســـة بـــسبب حاجتـــهم إىل   مل

ــس أو األغذيــ  ــن خــالل وزارة    . ةاملالب ــود م ــذلت اجله ــد ب وق
التضامن االجتماعي ملـساعدة أطفـال الـسكان األصـليني علـى            
ــانوي، ولكــن مل ميكــن الوصــول إىل     ــدائي والث ــستويني االبت امل

ومشلـت تـدابري أخـرى إنـشاء مطـاعم مدرسـية            . مجيع األطفال 
 .يف املقاطعات اليت تشهد مستوى التحاق منخفض للبنات
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اءات وطنيــــة عــــن االقتــــصاد غــــري ال توجــــد إحــــص - ٢٩
وتــبني إحــدى الدراســات عــن املنــاطق احلــضرية أن   . النظــامي
ــواىل ــري     ٢٠حـ ــصاد غـ ــن يف االقتـ ــساء يعملـ ــن النـ ــة مـ  يف املائـ

 .النظامي، معظمهن يف األعمال التجارية الصغرية
ن النــساء يف إقالــت ): بورونــدي (إنــدووايوالــسيدة  - ٣٠

ول علــى القــروض بالغــة املنــاطق الريفيــة ال يــتجهن حنــو احلــص
الصغر على أساس فردي، لذا جيـري تـشجيعهن علـى تـشكيل             
مجعيات دعم تعاونية، وهـن يـتلقني توجيهـاً يف جمـال األنـشطة          

 .املدرة للدخل
ن بـرامج الوقايـة مـن       إقالـت    : أبيـا  - السيدة كـوكر   - ٣١

يــدز تركــز بــشكل  إلا/نقــص املناعــة املكتــسب فــريوس مــرض 
الفتيــان والفتيــات، وأفــراد القــوات أساســي علــى اليــافعني مــن 

املسلحة والعاهرات واألشخاص املهجرين، مع العلم أن هنـاك      
دليل على أن النساء املتزوجات هّن األكثر تعرضـاً يف إفريقيـا،     
حيث ال يـستطعن التفـاوض مـن أجـل ممارسـة جـنس مـأمون،            
ــّن      ــدات، أو كـ ــريكات عديـ ــن شـ ــان ألزواجهـ ــىت وإن كـ حـ

 .واجهن عوامل خطر أخرىزوجات متعددات أو كن ي
تقدر النـساء حتـسن أوضـاعهن بنتيجـة الـزواج، األمـر         - ٣٢

ويتعـذر علـى احلكومـة      . الذي جيعلـهن يتـرددن يف تغـيري ذلـك         
 هنج االمتناع واإلخـالص واسـتعمال الرفـاالت        اليت تركز على  

، أن تبلــغ هــدفها عنــدما ال يــشارك  )ABCهنــج ( )الكونــدوم(
كانــت دراســة  وســألت إذا. نــصف الــسكان يف اختــاذ القــرار 

حكومية ما قد أظهرت وجود عوامـل اجتماعيـة أخـرى تزيـد             
يـدز، ويف  إلا/نقص املناعة املكتـسب فريوس من التعرض ملرض   

 .حال كان ذلك، إذا كانت قد اختذت تدابري ملعاجلتها
 قالـت أنـه ينبغـي أن تـوفر          :نغيـز يالسيدة أروشـا دوم    - ٣٣

ــداً مــن املع    ــة مزي ــارير املقبل ــة والفئــات    التق ــن الوقاي ــات ع لوم
وأشــارت أيــضاً إىل . األكثــر تعرضــاً، كالعــاهرات والفقــريات 

عدم وجود بيانات عـن معـدل وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس               

وطلبــــت معلومــــات عــــن اجتاهاهتــــا احلاليــــة وعــــن تــــدريب  
ــاس       ــاء النف ــات أثن ــات األمه ــدل وفي ــيض مع ــابالت؛ فتخف الق

 .اإلمنائية لأللفيةبنسبة ثالثة أرباع هو أحد األهداف 
طلبت مزيـداً مـن املعلومـات       : زو كزياوكياو السيدة   - ٣٤

عن الربنامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة الـذي بوشـر بـه، مبـا يف                 
ــذ      ــات التنفي ــاجي وآلي ــزمين، والرأمســال اإلنت ــار ال ــك اإلط . ذل

وسألت عن التقدم اجلوهري الذي حتقق وعن الصعوبات اليت          
 .ُووجهت

باب اإلجهـاض غـري الـشرعي ومـا إذا          وسألت عن أس   - ٣٥
كانت احلكومة تقـدم خـدمات صـحة إجنابيـة وتربيـة جنـسية،              

سيما للشبان اليافعني، وتضمني هـذه املعلومـات يف الكتـب            ال
 .على سبيل املثال املدرسية

ن املعلومات الـواردة  إقالت ): املقررة (السيدة داريام  - ٣٦
ة؛ فـالبىن األساسـية     يف التقرير عن اخلدمات الصحية تبدو قدميـ       

غري املالئمة اليت تناوهلا التقرير هي ظاهرة مـشتركة يف البلـدان          
وتساءلت عمـا إذا كـان لـدى احلكومـة          . اخلارجة من الصراع  

 خطة هادفة مع إطار زمين حمدد إلعادة البناء وعما إذا كانـت           
قـــد أعطيـــت لتخـــصيص املـــساعدة الدوليـــة للعنايـــة   األولويـــة

ن اإلنــسان املــريض ال ميكنــه االســتفادة الــصحية علــى اعتبــار أ
 .من الفرص االقتصادية

وحيث أن االرتفاع الكبري يف معدل وفيات األمهـات         - ٣٧
ــصراع       ــة ال ــا بعــد مرحل ــادة ظــاهرة م ــاء النفــاس هــو يف الع أثن

ددة األهــداف وجــدوالً زمنيــاً،   وتتطلــب معاجلتــها خطــة حمــ   
ال يتـضمن   و. املفترض وجود مؤشر على اجتاهاهتا الراهنة      فمن

الربنــامج الــوطين للــصحة اإلجنابيــة رعايــة الــوالدة يف احلــاالت  
الطارئــة، الــيت تــشكل عنــصراً بــالغ األمهيــة يف ختفــيض وفيــات 

 .األمهات أثناء النفاس
 سألت عما إذا كان الربنامج الـوطين        :السيدة بيمنتل  - ٣٨

سيما األقـل تعلمـاً ويف       للصحة اإلجنابية يوفر جلميع النساء، ال     
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املناطق الريفية، خدمات صحة إجنابيـة شـاملة، مبـا فيهـا اإلملـام              
وسألت عن كيفيـة مـساءلة      . بطرق تنظيم األسرة ومنع احلمل    

احلكومـــة ملقـــدمي الرعايـــة الـــصحية إزاء العنـــف اجلـــسدي      
والنفــسي والتمييــز الــذي تتعــرض لــه املــرأة يف نطــاق نظــام        

م أيضاً معرفة ماهية التـدابري املتخـذة        ومن امله . الرعاية الصحية 
لضمان النوعية واليت تشكل أحد عناصر الوصـول إىل الرعايـة           
الصحية وما إذا كانت اجلهـود تبـذل إلطـالع النـساء املرضـى              
 .على حقوقهن يف الرعاية الصحية وإصدار تشريعات مناسبة

ــن  - ٣٩ ــاالت  واستفــــسرت عــ ــع الرفــ ــدوم( توزيــ ) الكونــ
. دارس تــوفر تربيــة جنــسية لكــل التالميــذإذا كانــت املــ وعمــا

ورحبت باحلصول علـى معلومـات عـن تـدابري خفـض وفيـات              
. األمهـــات أثنـــاء النفـــاس وحـــاالت اإلجهـــاض غـــري املـــأمون 

وأخرياً، أبدت رغبتها يف معرفـة نتـائج اجلهـود املبذولـة لتعلـيم              
املرأة على الطرق الطارئة ملنع احلمل وكيفيـة ضـمان الوصـول            

 .رقإىل تلك الط
فــريوس ن مــرض إقــال ): بورونــدي (هويرااالــسيد نــ - ٤٠

يـدز يـشكل مـسألة حـساسة جلميـع          إلا/نقص املناعة املكتـسب   
ــسكان ــدعم كــل وســائل     . ال ــشكلة ب وحتظــى معاجلــة هــذه امل

اإلعـــالم، واجلمعيـــات، والتنظيمـــات املدرســـية، والتعاونيـــات 
ومع أن تعدد الزوجات ممنوع مبوجب القـانون، فلـيس          . احمللية

هناك من يتدخل يف ممارسات اجلماعات احمللية املسلمة، علمـاً          
وهـذه  . بأن اإلسالم يسمح للرجل بأن يتزوج حىت أربع نساء        

 .مسألة تتطلب املزيد من االهتمام
ــدووايو   - ٤١ ــسيدة إن ــديوبور(ال ــت : )ن ــسياسةإقال  ن ال

الوطنية املعنية بقضايا اجلنسني تستوجب احترام حق االرتبـاط          
 ديــين؛ وســيكون مــن احلكمــة إجــراء دراســة عــن  علــى أســاس

قريـــب تتقـــرر علـــى أساســـها كيفيـــة معاجلـــة مـــشكلة تعـــدد   
 .يدزإلا/املناعة املكتسبفقدان الزوجات ومرض 

يــدز إلا/وباعتقادهــا أن وبــاء فقــدان املناعــة املكتــسب  - ٤٢
يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً مبـــشكالت الفقـــر والبغـــاء وأن معـــدل  

نفاس ليس مرتبطـاً بـاملواقف التقليديـة،        وفيات األمهات أثناء ال   
بل باألحرى بالبىن التحتية الوطنية غري املالئمة؛ فاجلهـد الـذي           
بــذل لتــدريب القــابالت التقليــديات قــد نــتج عنــه ختفــيض يف   

واحلكومــة ملتزمــة . عــدد النــساء الــاليت يقــضني أثنــاء الــوالدة  
لكــي تفعــل ذلــك فهــي  بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، و

 .على وجه السرعة حتتاج إىل مساعدة مالية من قبل شركائها
وعلـــى الـــرغم مـــن وضـــع سياســـة صـــحية قطاعيـــة،    - ٤٣
وقــد حــصل تــأخري يف تنفيــذ  . يوضــع إطــار زمــين لتطبيقهــا  مل

ــة؛ وقالــت    ــوطين للــصحة اإلجنابي ــامج ال ــديها  إالربن ــوفر ل ــه تت ن
نــسخة مــن الوثيقــة ذات الــصلة وســوف تقــدمها إىل اللجنــة،   

ومبــا أن النــساء .  ال تتــوفر لــديها اإلحــصاءات املطلوبــة ولكــن
ــذلك ال توجــد      ال ــاً مــن املقاضــاة، ل ــرفن باإلجهــاض خوف يعت

 .طريقة لتحديد تواتر حدوث هذا اإلجراء
ولألطفال دون اخلامسة احلق يف احلصول على الدواء          - ٤٤

. اجملاين ويسعى الرئيس لتـوفري خـدمات طبيـة جمانيـة هلـم أيـضاً              
ــنص اإل ــت  ويـ ــار املؤقـ ــصادي  الطـ ــهوض االقتـ ــتراتيجية النـ سـ

وخفض الفقر على محاية األطفال، ولكن ذلك يتطلب أمـواالً          
 .إضافية
ن املستـشفيات   إقالت  ): بوروندي (السيدة نتريامبيبا  - ٤٥

والعيادات يف املناطق الريفية ترعى عيـادات زيـادة الـوعي الـيت             
عن طرق منـع  تتلقى فيها النساء الريفيات واألزواج معلومات     

ويعطــى األطفــال ابتــداء مــن ســنة الدراســة      . احلمــل املتاحــة 
مـــع  االبتدائيــة اخلامــسة أو الــسادسة ثقافـــة جنــسية تتناســب     

أعمــارهم ويــتم إدخــال الثقافــة اجلنــسية يف منــاهج البيولوجيــا   
وال تـــوزع الرفـــاالت يف . والتربيـــة املدنيـــة للمـــدارس الثانويـــة

 .املدارس
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 ١٦  و١٥املادتان 
هنــا ترحــب بــربامج حمــو األميــة  إ قالــت :الــسيدة تــان - ٤٦

وتقـدمي القـروض بالغــة الـصغر للمـرأة الريفيــة وطلبـت بيانــات      
إحـــصائية عـــن وصـــوهلا إىل ميـــاه الـــشرب، واملرافـــق الطبيـــة،  

ومن املفيد أيضاً معرفة أية نسبة مـن النـساء          . والرعاية الصحية 
 .متتلك أرضاً

ت دراسات لتقيـيم    وتساءلت عما إذا كانت قد أجري      - ٤٧
لزيـادة الـوعي،    أثر اجلهود املبذولة من قبل مركز تنمية األسرة      

ــة، وال     ــصحة اإلجنابي ــوطين لل ــامج ال ــدى جنــاح الربن ســيما  وم
ــد       ــا إذا كــان ق ــة وم ــاطق الريفي ــة معــدل اخلــصوبة يف املن معرف
ــة       ــص املناعـ ــرض نقـ ــدوى مبـ ــدل العـ ــاض يف معـ ــدث اخنفـ حـ

حبــت باحلــصول علــى  ور. يــدز يف تلــك املنــاطق إلا/املكتــسب
ــذ       ــة الريفــي من ــامج االنتعــاش والتنمي ــأثري برن معلومــات عــن ت

 .توسيعه إىل املقاطعات
نــه يظهــر مــن العــرض الــذي قدمــه الوفــد أن  إوقالــت  - ٤٨

مــشروع التأهيــل الزراعــي واإلدارة املــستدامة لألراضــي قــد مت 
ــشمل   ــيعه لي ــن   ١٤توس ــة عوضــاً ع ــات يف ١٠ مقاطع  مقاطع

وجــاء يف التقريــر أن . يحاً هلــذه النقطــةاألصــل؛ وطلبــت توضــ
املـــشروع اســـتهدف النـــساء الريفيـــات الـــاليت تقمـــن بإنتـــاج  
األغذيــة؛ وتــساءلت عــن عــدد النــساء الــاليت اســتفدن منــه يف   
كل مقاطعة وما إذا كـان حقـاً قـد خفّـض الفقـر وزاد القـدرة            

 .اإلنتاجية الزراعية
ــرة   - ٤٩ ــر أن ١٤٧أخــرياً، جــاء يف الفق ــساء  مــن التقري  الن

 يف املائـــة مــن املـــستفيدين مـــن الـــصندوق  ٤٠يــشكلن نـــسبة  
ــه الــسنوية     الريفــي للقــروض بالغــة الــصغر، الــذي تبلــغ ميزانيت

مليـــون دوالر؛ وســـألت عمـــا إذا كانـــت احلكومـــة قـــد  ١,٥
 .وضعت دراسة عن كيفية استعمال هذه القروض

 أشــارت إىل أن بــرامج احلكومــة :الــسيدة آرا بيغــوم - ٥٠
القتـــصادي وبراجمهـــا الـــصحية مل تتعـــرض ملـــشكلة للنـــهوض ا

ســيما العنــف املــرتيل املنتــشر يف املنــاطق  العنــف ضــد املــرأة وال
ويف واقــع األمــر فــان حــاالت االغتــصاب الــيت غالبــاً   . الريفيــة

تــسّوى مــن قبــل العــائالت املعنيــة ويــتم يف بعــضها إرغــام     مــا
وق النساء على الـزواج مـن مغتـصبيهن، تـشكل انتـهاكاً للحقـ         

وعليه فانه من الضروري أن يوضع حد ملثـل         . اإلنسانية للمرأة 
 .هذه التسويات وأن يساق املغتصبون أمام العدالة

وتساءلت عمـا إذا كـان التـأمني الـصحي املـذكور يف              - ٥١
 من التقرير يشمل النساء املـصابات مبـرض نقـص           ١٠٨الفقرة  

 .يدز يف الريفإلا/املناعة املكتسب
 ما تقوم به احلكومة لتوفري التعلـيم قبـل          وليس واضحاً  - ٥٢

املدرســة يف املنــاطق الريفيــة، وملواجهــة املــسائل األمنيــة الــيت       
ــة    جعلـــت األهـــل غـــري راغـــبني يف إرســـال بنـــاهتم إىل املدرسـ
ــسنات،    ــة إىل املــ ــساعدة املاليــ ــة واملــ ــة الطبيــ ــدمي الرعايــ ولتقــ

 .واملهجرات، واملعوقات، واملشردات يف املناطق الريفية
 أشــارت إىل أنــه علــى الــرغم مــن قيــام :لــسيدة جــربا - ٥٣

احلكومــة مبــشاريع متنوعــة لفائــدة نــساء الريــف، يبــدو أهنــا        
ــضع  مل ــتراتيجيةاتـ ــةسـ ــشاكلهن  أو خطـ ــة مـ ــاملة ملواجهـ .  شـ

وأبدت قلقاً خاصاً إزاء مسألة امللكية وحقوق املـرياث، مبـا يف            
طيع ذلك تقسيم امللكية بعد وفاة الزوج وواقع أن الـزوج يـست           

 .أن يبيع أرض األسرة دون موافقة زوجته
نـــه ينبغـــي حتـــديث نظـــام اإلنتـــاج الزراعـــي  إوقالـــت  - ٥٤

وتقــدمي اخلــدمات األساســية مــن أجــل ضــمان األمــن الغــذائي   
 .للبالد
وأعربت أيضاً عن رغبتها يف التعرف إىل الطريقة اليت           - ٥٥

 مـدى  توضع هبا اللوائح االنتخابيـة يف املنـاطق الريفيـة وإىل أي          
 .تشارك املرأة الريفية يف احلياة السياسية

 شــددت علــى احلاجــة ملعاقبــة أفــراد  :الــسيدة مــايولو - ٥٦
الشرطة واجلهاز القضائي الذين يـشجعون ضـحايا االغتـصاب          
على قبول تسويات غري رمسية أو الزواج من مغتـصبيهن؛ وإذا           
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 كان أفراد هاتني اهليئـتني خيـضعون لنظـام تـأدييب داخلـي، فقـد         
ــصعب ســوقهم    ــن ال ــة يكــون م ــام العدال ــضاً  . أم ــساءلت أي وت

إذا كانــت هنــاك مــدارس للقــضاة وللــشرطة، ويف حــال    عمــا
ــات حــول مــساواة        ــا إذا كــانوا يتلقــون تعليم ــان ذلــك، م ك

 .الرجل واملرأة أمام القانون
ثـــت الوفـــد علـــى  ح: زرداين - الـــسيدة بلميهـــوب - ٥٧

ة إىل أي معلومـات     االتصال بسكرتارية اللجنة إذا كانوا حباجـ      
ــة وتطبيقهــا أو إذا كــانوا يرغبــون يف دعــوة أحــد     عــن االتفاقي
ــساعدة يف البحــث عــن حــل        ــد للم ــارة البل ــة لزي خــرباء اللجن

 .ملشكلة معينة
ــصكوك     - ٥٨ ــل الـ ــت كـ ــد أبرمـ ــدي قـ وحيـــث أن بورونـ

ــشرعة      ــظ، باإلضــافة إىل ال ــسان دون حتف ــوق اإلن ــة حلق الدولي
ــشع  ألا ــسان وال ــة حلقــوق اإلن ــة يف  فريقي وب، وأدجمــت االتفاقي

الدســتور، فــان قــانون األحــوال الشخــصية والعائليــة والقــانون  
ــا علــــى املــــسلمني وغــــري املــــسلمني    املــــدين ينبغــــي أن يطبقــ
ــانون     ــشريعة أو القـ ــام الـ ــتثناء ألحكـ ــساوي، دون أي اسـ بالتـ

ــق يف     . الوضــعي ــانون املطب ــن الق ــات ع ــدمي معلوم ــت تق وطلب
ألخــص معلومــات عـــن   حــاالت الطــالق واملــرياث، وعلـــى ا   

وجود عقود زواج تنص على تقـسيم عـادل للملكيـة يف حالـة             
وسألت أيضاً عما إذا كانت هنـاك إعانـات         . الوفاة أو الطالق  

أغذيــة تــدفع للرجــل أو للمــرأة وأي مــن األهــل يتــوىل رعايــة    
 .األوالد بعد الطالق

وأخرياً،، ينبغي على بورونـدي بـصفتها إحـدى أكثـر            - ٥٩
ــدان ف  ــة بل ــصراع أن     ثالث ــن ال ــة خارجــة م ــامل ودول ــراً يف الع ق

باملائـة مـن     ٠,٧تطالب اجملتمع الدويل الوفاء بالتزاماتـه بتقـدمي         
 .إنتاجه احمللي اإلمجايل يف نطاق املساعدة اإلمنائية الرمسية

ــان  - ٦٠ ــسيدة ت ــا    :ال ــريف غالب ــانون الع  أشــارت إىل أن الق
علمهـا  نـه حـسب     إوقالـت   . ينطوي على متييز ضد األرامل     ما

ــد     ــزوج أو الوال ــات ال ــرث الزوجــات والفتي ــاة؛   ال ت ــد الوف بع

وختسر األرامل بيوهتن ورعايتهن ألبنائهن وقد يصل األمـر إىل          
حد اهتامهن بالشعوذة إذا تويف الزوج من مرض نقـص املناعـة            

ــدزإلا/املكتــسب ــدفن    . ي ــضاً طقــوس ال ــق أي ومــن دواعــي القل
ي عقـــب وفـــاة واحلـــداد وتطهـــري األرملـــة والـــزواج اإلجبـــار 

وتساءلت ما إذا كانت هنـاك أحكـام جتـرِّم مثـل هـذه              . الزوج
األشكال من التمييـز ومـا إذا كـان لألرامـل احلـق يف احلـصول                

. علــى مــساعدة قانونيــة جمانيــة لتقــدم الــشكاوى أمــام احملــاكم  
ــة عــدد وعمــر      وينبغــي علــى احلكومــة أن جتــري دراســة ملعرف

، مبـا يف ذلـك معرفـة        ومستوى معيشة ُمعايل األمهـات األرامـل      
 .إذا كان األوالد قد أخرجوا من املدرسة ألسباب مالية

 مـن التقريـر أن تعـدد الزوجـات          ١٥٦جاء يف الفقـرة      - ٦١
عاد وانتـشر يف بعـض أحنـاء البلـد؛ وطلبـت معلومـات إضـافية                
ــوارد ذكرهــا يف تلــك الفقــرة، مــع ذكــر      ــة ال ــة التوعي عــن محل

 .الواليات اليت أجريت فيها
 ذكـرت أن التقريـر يـبني        : كداري - سيدة هلربين ال - ٦٢

ــزواج؛      ــوق يف ال ــذات احلق ــون ب ــساء ال يتمتع أن الرجــال والن
فالنساء ينلن عقوبات أقـسى علـى الزنـا وال زال الرجـل يعتـرب               

ومن املهم أن نعرف ما إذا كانـت هنـاك خطـط    . رأس األسرة 
ن وينبغي توفري معلومات إضافية عـ     . ملواجهة اخللل يف املساواة   

احلقــوق املاليــة وحقــوق النــساء يف امللكيــة بعــد الطــالق وعــن  
ــال    ــة األطف ــة حــضانة وإعال ــا إذا    . أنظم ــة م ــد معرف ــن املفي وم

كانت هناك إحصاءات حـول الزجيـات الواقعيـة ومـا إذا كـان              
 .القانون يضمن حقوق املرأة يف مثل هذه احلاالت

ــسيدة  - ٦٣ ــدووايوال ــدي (إن ــدها  ): بورون ذكــرت أن وف
يف وقـــت الحـــق بيانـــات إضـــافية عـــن ملكيـــة املـــرأة   ســـيقدم
 .لألراضي

ذكــــرت أنــــه يف ): بورونــــدي (الــــسيدة نتريامبيبــــا - ٦٤
. أطفــال ٦,٣ و ٦,٢املعــدل، لــدى املــرأة البورونديــة مــا بــني 

وبــدعم مــن بلجيكــا، يقــدم مركــز املــرأة يف بومجبــورا قروضــاً  
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ــاطق اجملــاور    ــام مبــشاريع يف املن ــساء للقي ــصغر للن ة ويف بالغــة ال
وال تبلـغ املـرأة ضـحية العنـف املـرتيل يف املنـاطق              . داخل البالد 

الريفية عن زوجها لشعورها بان اجملتمـع سـيلومها أو سـينبذها        
وقد ارتفع عدد شكاوى العنف املـرتيل نتيجـة         . بسبب الوشاية 

. محلة زيـادة الـوعي الـيت جعلـت املـرأة أكثـر ارتياحـاً لتقـدميها                
ية علماً بعـدم شـرعية التـسوية غـري     وقد أحيطت السلطات احملل 
وذكـرت أن طقـوس تطهـري املـرأة         . الرمسية حلاالت االغتصاب  

ليست عـادة متبعـة يف بورونـدي وأن النـساء واألوالد حيظـون              
وال زال القانون العريف حيكم حقوق املـرياث، ولكـن          . بالدعم

احلكومــة تنظــر يف اعتمــاد تــشريع لتنظــيم تلــك احلقــوق علــى   
 .املستوى الوطين

نه يتعـذر علـى     إقالت  ): بوروندي (إندووايوالسيدة   - ٦٥
وفدها تقدمي معلومات عن عدد القضاة الذين يـشجعون علـى           
ــسويات اخلاصــة لقــضايا االغتــصاب ألن هــذه املمارســات     الت

ــة   .ممنوعــة وال يتــضمن قــانون األحــوال الشخــصية واألســرة أي
ــدها يرحـــب بـــأي     ــدد الزوجـــات وأن وفـ ــام تتعلـــق بتعـ أحكـ

وقــد حــدد . ة مــن قبــل اللجنــة يف معاجلــة هــذه املــسألةمــساعد
 للنــساء؛ ومــن الواضــح أن ١٨ للرجــال و ٢١ســن الــزواج بـــ 

. التمييــز حاصــل وأن احلكومــة ســتعيد النظــر يف فــارق العمــر  
ــات عــن      ــدها ســيقدم يف وقــت الحــق معلوم وذكــرت أن وف

وأبـدت  . حالة األرامل وحقوق الرجـال والنـساء بعـد الطـالق        
ــها مبال ــاً    ترحيب ــام احلكومــة آفاق ــة ألهنــا تفــتح أم حظــات اللجن

 .جديدة ملعاجلة املشاكل اليت تواجه املرأة يف بوروندي
 قالت أنـه ينبغـي علـى احلكومـة أن تنظـر يف              :الرئيسة - ٦٦

 مــن ٢٠ مــن املــادة ١إبــرام الربوتوكــول االختيــاري والفقــرة  
 .االتفاقية

ستوى عـالٍ   ومن الواضح أن املرأة البوروندية تتمتع مب       - ٦٧
من املشاركة يف احلياة العامة على املستوى الوطين، سيما وأن          

 يف املائـة مـن أعـضاء الربملـان؛ وتعتـرب            ٣٠النساء يشكلن نسبة    

ويــشكل إدمــاج  . هــذه النــسبة مــن أعلــى النــسب يف العــامل     
االتفاقيــة يف الدســتور خطــوة بالغــة األمهيــة، ولكنــه مــن املهــم   

ــق إ  ــتمرار يف تطبيــ ــضاً االســ ــياغة  أيــ ــدة وصــ ــراءات جديــ جــ
ــابع محــالت   . تــشريعات جديــدة وينبغــي علــى احلكومــة أن تت

زيادة الوعي وأن تنقل التعليقـات اخلتاميـة للجنـة علـى التقريـر              
 .إىل الربملان

 .٠٥/١٧فعت اجللسة الساعة ُر 
 


