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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 مـن   ١٨التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        

 )تابع(االتفاقية 
التقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريــة الثـاين والثالـث والرابــع       
 CEDAW/C/BDI/4  ،CEDAW/C/BDI/Q/4 (بورونديل

 Add.1)و 

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

عرضـــت التقريـــر، ): بورونـــدي ( إنـــدووايوةالـــسيد - ٢
ــهفقالـــت  ــام أنـ ــذ عـ ــة ١٩٩٣ منـ ــروف االجتماعيـ ، أدت الظـ

د واالقتــصادية الــسيئة النامجــة عــن احلــرب يف بلــدها، إىل تعقيــ 
وأضــافت أن بورونــدي متــر . اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ االتفاقيــة

بعمليــة بنــاء الــسالم بعــد مرحلــة الــصراع، مبــا يف ذلــك إقامــة   
املؤســسات الدميقراطيــة وتـــسريح احملــاربني الــسابقني وأفـــراد     

وبـالرغم مـن اإلصـالحات      . وإعادة إدمـاجهم   القوات املسلحة 
، ال تـزال حكومتـها      الكبرية يف قوات الدفاع واألمن يف بلـدها       

القــضاء علــى العنــف، مبــا يف ذلــك  ب فيمــا يتعلــقتواجــه حتــديا 
العنف ضـد املـرأة والفتـاة، وال يـزال يـتعني القيـام بـالكثري مـن                  

 .أجل القضاء على القوانني التمييزية
وفيمـــا يتعلـــق بتوصـــية اللجنـــة، الـــواردة يف تعليقاهتـــا   - ٣

ها أن علـى بورونـدي      اخلتامية بشأن التقرير األويل، واليت مفاد     
 ضمنا أعمـارا متفاوتـة لـزواج        ددأن تستعرض األحكام اليت حت    

املرأة، فقالت إن األعمار املتفاوتة للزواج ال متثل مشكلة متييـز           
مل تكـن هنـاك     رئيسية وتساعد علـى حـل مـشكلة دميغرافيـة؛ و          

وفيمــا يتعلــق بالبيــان الــوارد يف قــانون األحــوال .  شــكاوىأي
 ال يـسمح من أن الرجل هو رب األسرة،      الشخصية واألسرة،   

. القانون واجملتمع على الـسواء بإسـاءة اسـتخدام تلـك الـسلطة            
نون العقوبـات   وجيري تنقـيح األحكـام التمييزيـة الـواردة يف قـا           

ــا،   ــة بالزن ــها     واملتعلق ــة جلعل ــات اخلتامي ــا يف التعليق ــشار إليه امل
 .أكثر مساواة

 العنـف ضـد    احلكومة سنويا محـالت ملكافحـة   تنظم و - ٤
وهــي تتــيح . املــرأة، وتعطــي أولويــة للتثقيــف حبقــوق اإلنــسان 

 لــــضحايا مــــن النــــساءاخــــدمات االستــــشارة بعــــد تعــــرض 
 املتحــدة  األمــم مبــساعدة مــن صــندوق    النفــسية،   لــصدمات ل

، وهي تعمل باالشتراك مع منظمـة غـري         )اليونيسيف(لألطفال  
اعية عرب  حكومية هي املنظمة املعنية بالشؤون النفسية واالجتم      

علـــى أن مـــشكلة . الثقافيـــة، لتـــوفري الـــدعم لـــضحايا العنـــف 
. الــصدمات النفــسية، قــد تــضاءلت منــذ بلغــت األزمــة ذروهتــا

 .وجتري إقامة جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
فمنـذ تقـدمي    . وتعد االتفاقيـة اآلن جـزءا مـن الدسـتور          - ٥

ذ التقريـــر األويل، أصـــبحت اهليئـــة املـــسؤولة عـــن رصـــد تنفيـــ
ــسان      ــوق اإلنـ ــوطين، وحقـ ــضامن الـ ــي وزارة التـ ــة هـ االتفاقيـ

وتعمل الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وكـاالت       . ني اجلنس قضاياو
 .واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية املتحدة األمم
 سياسـة مهمـة     ٢٠٠٣وقد اعتمدت احلكومة يف عـام        - ٦

ساواة بـني   ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتشجيع امل        
 وأنـشأت وحتقيقا هلذه الغاية، وضـعت خطـة تعمـل،        . اجلنسني

، واللجنـة التقنيـة املعنيـة       ني اجلنـس  بقـضايا اجمللس الـوطين املعـين      
 .، واألمانة التنفيذية الدائمة للمجلسنياجلنسبقضايا 

بــدأت احلكومــة أيــضا محلــة لتثقيــف الفتيــات ســعيا   و - ٧
وأنــشأت وزارة . اجلنــسنيمنــها ملعاجلــة الفجــوة التثقيفيــة بــني  

التعليم وحدة معنية بتثقيف الفتيات، كما تنفذ برناجمـا كجـزء      
ــادرة   ــن مب ــمم ــدى     املتحــدة األم ــزم منت ــات، ويعت ــيم الفتي لتعل

ــل ال  ــامالت يف حقــ ــات العــ ــع  األفريقيــ ــيم وضــ ــة والتعلــ تربيــ
 . لتعليم الفتياتنية يف املستقبل القريباستراتيجية وط
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باالشـتراك مـع املـسؤولني    وقد ُنظمـت حلقـات عمـل      - ٨
 القرار مـن أجـل زيـادة الـوعي          صنعاملنتخبني احملليني، وهيئات    

بقــضايا بقــضايا اجلنــسني، وأُنــشئت جلنــة برملانيــة دائمــة معنيــة  
 دراسـة للممارسـات القانونيـة       مـؤخرا  ، كمـا أُجريـت    اجلنسني

 .رة باملرأةاضلواالجتماعية والثقافية ا
افحـة العنـف ضـد      ووضعت احلكومـة خطـة عمـل ملك        - ٩

ــرأة ــى      ،امل ــال عل ــة األطف ــدريب شــرطة محاي ــا ســيجري ت  كم
 اإلملـــام بـــالقوانني ذات الـــصلة عـــن طريـــقمعاملـــة الـــضحايا و

وسـيتم  . اإلمنـائي للمـرأة    األمم املتحـدة     صندوقمشروع ميوله   
 يف مراكـز الـشرطة،   بقضايا اجلنسنيإنشاء مراكز تنسيق معنية   

 .سيقام خط ساخن من أجل الضحاياكما 
ــرأة البو  - ١٠ ــاين املـ ــانوين    وال تعـ ــز القـ ــن التمييـ ــة مـ رونديـ
يتعلق باملشاركة يف احلياة العامة، كما يتبني من الدسـتور           فيما

ومــن العــدد الكــبري مــن النــساء الــاليت يــشغلن مناصــب رفيعــة  
ــالتعيني  ــر، كــان    . باالنتخــاب أو ب ــداد التقري ــرة إع وخــالل فت

 االجتماعيـــة لبورونــدي نائبـــة رئـــيس مــسؤولة عـــن الـــشؤون  
مــرأة رئيــسة للجمعيــة الوطنيــة،  كانــت هنــاك اواالقتــصادية، و

ورئيستان جمللس الشيوخ، ولو أن كـل هـذه املناصـب يـشغلها             
 مبـا فيهـا وزارة      ، وزارات سـت وترأس نساء اآلن    . اآلن رجال 

الــشؤون اخلارجيــة والتعــاون الــدويل، ووزارة املاليــة، والتنميــة  
 يف املائـة مـن مقاعـد        ١٥ساء  وتشغل النـ  . والتخطيط والتعاون 
.  يف املائــة مــن مقاعــد جملــس الــشيوخ٣٢اجلمعيــة الوطنيــة، و 

ومل يــتم إحــراز تقــدم كــبري علــى مــستوى رؤســاء البعثــات        
ــي ضــعيفة       ــساء يف احلكــم احملل ــسبة الن ــا أن ن الدبلوماســية كم

ــو أهنــ  ــسبيا، ول ــراهن حــىت علــى أدىن   نن  ممــثالت يف الوقــت ال
 بـني التحـديات الباقيـة حتـسني نـسبة           ومـن . املستويات اإلدارية 

 القـرار، والقـضاء علـى      صـنع وجود النساء يف مجيع مـستويات       
 .املمارسات الثقافية الضارة، والقضاء على التبعية االقتصادية

وتــنعم املــرأة البورونديــة بــنفس احلــق الــذي يتمتــع بــه  - ١١
الرجــل مــن حيــث اكتــساب اجلنــسية أو تغيريهــا أو االحتفــاظ 

 أنه نظرا لالرتباط الشديد للرجل البورونـدي بأشـكال          إال. هبا
السلطة األبوية للتنظيم االجتماعي، وكذلك بـسبب الـشواغل         
الدميغرافية، ال ميكن للمرأة البوروندية املتزوجـة مـن أجـنيب أن            

وتقـر احلكومـة بـأن    .  لطفلـها أو لزوجهـا   تلقائيـا متنح جنسيتها 
 أصـبحت صـكوك     هذه احلالة متثل ظلما سيجري تقوميه كلمـا       

ــسان الدول  ــوق اإلنــ ــع  حقــ ــاق أوســ ــى نطــ ــة علــ ــة معروفــ . يــ
ــانون األحــوال   ،علــى ذلــك  وعــالوة ــا تعــديل ق  ســيجري قريب

 .الشخصية واألسرة
ويــضمن الدســتور التمتــع بــالتعليم والثقافــة علــى قــدم  - ١٢

ــصيبه يف   . املــساواة ــاء تن ــرئيس أثن ــد أعلــن ال أغــسطس /آبوق
ك الوقـت  لـ جمانـا منـذ ذ  ، أن التعليم االبتدائي سيـصبح       ٢٠٠٥

. بالرغم من استمرار االفتقار إىل الفـصول الدراسـية واملعلمـني         
وقد أثرت األزمـة االجتماعيـة والـسياسية بـصورة كـبرية علـى              

وعلـى الـرغم    . احلصول على التعليم وخباصـة بالنـسبة للفتيـات        
 حــواجز قانونيــة تعتــرض تعلــيمهن، فــإهنن     عــدم وجــود مــن 

 النمطيــة املتعلقــة األفكــارفقــر؛ ويــواجهن مــشاكل تتمثــل يف ال
بنــوع اجلــنس؛ وأميــة األبــوين، ممــا يــؤدي إىل اإلبقــاء علــى        
الفتيـات يف املــرتل لتــوفري العمــل اليـدوي؛ فــضال عــن مــشاكل   

متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /فريوس نقص املناعـة البـشرية     
ــدز( ــسببت يف  )اإليـ ــيت تـ ــسؤولية  ، الـ ــاء مـ ــة  إلقـ ــدمي الرعايـ تقـ

يف جمـال التعلـيم     ُتبـذل جهـود      و .ق الفتيـات   علـى عـات    للمرضى
غري الرمسي، لتوفري التـدريب وتـشجيع العمـل حلـساب الـذات             

ــز  ــة دون متيي ــاطق الريفي ــنفس   . يف املن ويتمتــع البــنني والبنــات ب
 .احلق يف املشاركة يف األنشطة الثقافية والرياضة

التقريـــر األويل، مل تـــتم مواءمـــة قـــانون تقـــدمي ومنـــذ  - ١٣
بيد أن القوانني احلاليـة تـضمن       . وروندي مع االتفاقية  العمل الب 

ــق       ــا يتعل ــوق فيم ــس احلق ــرأة نف ــائف للرجــل وامل ــشغل الوظ  ب
وتـنعكس الفـوارق    . واملزايا ذات الصلة باستثناء إجازة الوضع     
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. العميقــة بــني اجلنــسني مــن حيــث التعلــيم، يف جمــال الوظــائف
ثيـل  وجيـري مت . وبالرغم من ذلك، فقد مت إحـراز بعـض التقـدم       

ــصورة مت  ــرأة بـ ــد كانـــت  املـ ــيش، وقـ ــشرطة واجلـ ــدة يف الـ  زايـ
وتـــستخدم . الرجـــال حـــصرالوظـــائف فيهمـــا تقتـــصر علـــى ا

الشرطة الوطنية وقوات الـدفاع الـوطين النـساء، ولـو أن ذلـك              
.  لــذلك مــؤخرا فقــطنأهلتــ وقــد ، الرتــبتدنيــةيف وظــائف م

دنيـة؛   يف املائة من املدراء يف اخلدمة امل       ١٩ومتثل النساء حوايل    
 الرتـب   املتدنيـة وهذه النسبة أعلى بـصورة كـبرية يف الوظـائف           

ومــن ناحيــة ثانيــة ينبغــي التــشديد علــى أن القطــاع . األجــورو
ــدد مــن       ــساء نتيجــة لع ــيني الن ــضا جهــودا لتع ــذل أي اخلــاص يب

 . زيادة الوعي باملساواة بني اجلنسنيالرامية إىلاحلمالت 
 النفــاس مرتفعــا ويعتــرب معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء  - ١٤

 يكفل الرعايـة الكافيـة      مبا الوقت واملوارد    لعدم توفر جدا نظرا   
وملعاجلــة هــذه املــشكلة، جــرى . خــالل فتــرة احلمــل والــوالدة
خيضعن لإلشراف يف إطـار      الاليتتدريب القابالت التقليديات    

، كمـــا جيـــري تزويـــدهن للـــصحة اإلجنابيـــة ربنـــامج الـــوطينال
واختـذت احلكومـة أيـضا      . نتظمـة بـصورة م   باملعدات األساسـية  

ــة       ــصحية اجملاني ــة ال ــوالدة والرعاي ــوفري خــدمات ال خطــوات لت
وتلتـــزم احلكومـــة بقـــوة . لألطفـــال دون اخلامـــسة مـــن العمـــر

متالزمــة نقـص املناعــة  /مبكافحـة فــريوس نقـص املناعــة البـشرية   
، وأنشأت جملسا وطنيا ملكافحة اإليـدز، لـه     )اإليدز(املكتسب  

ــع مقاط  ــروع يف مجي ــق للفحــص وتقــدمي     ف ــد، ومراف ــات البل ع
 .الدعم يف مجيع املستشفيات واملراكز الصحية

يف عـــام قـــضية عنـــف جنـــسي  ٩٨٣  وقـــد ُســـجلت - ١٥
ومل يــتم .  قــضية١ ٦٧٥، ُســجلت ٢٠٠٤، ويف عــام ٢٠٠٣

اإلبالغ عن كـثري مـن حـاالت االغتـصاب أو جـرت تـسويتها            
يفيــة، نتيجــة فيمــا بــني األســر املعنيــة، وال ســيما يف املنــاطق الر 

وقُـدمت خـدمات املـشورة وخـدمات أخـرى          . للقيود الثقافيـة  
وأطلقـت احلكومـة محـالت ملكافحتـه        . إىل ضحايا االغتـصاب   

كما ُعقدت حماكم خاصة بـصورة منتظمـة حملاكمـة املتـهمني،            
 . عاما٢٠وصدرت أحكام شديدة تصل إىل السجن ملدة 

ــز القــانون ضــد املــرأة يف املــسائل اال   - ١٦ ــصاديةوال ميي . قت
ــدي       ــل الرجــل البورون ــك مث ــها يف ذل ــة، مثل ــاملرأة البوروندي ف

يقيدها إال عـدم قـدرهتا علـى الوفـاء بـشروط القـروض الـيت                 ال
ومنــذ التقريــر الــسابق، زاد عــدد  . تــصدرها املؤســسات املاليــة

ــنح       ــراهن م ــت ال ــساء، وجيــري يف الوق ــروض املمنوحــة للن الق
 .اتالعقارالنساء قروض يف جمايل التجارة و

ــرأة       - ١٧ ــاة امل ــة إىل حتــسني حي ــادرات الرامي ــني املب ــن ب وم
الريفية مـشروع يتعلـق بتقـدمي الـدعم مـن أجـل تعزيـز الـصحة                 
اإلجنابية، واالنتعاش يف املناطق الريفية، وبرنـامج إمنـائي، وغـري           

 .ذلك مما هو مبني يف التقرير
ومــــضت قائلــــة إن بورونــــدي تلتــــزم بقــــوة بتنفيــــذ  - ١٨

بتعـديل القـوانني التمييزيـة، ومبكافحـة العنـف ضـد            االتفاقية، و 
. املــرأة، وال ســيما مــن خــالل تقــدمي الــدعم الــشامل للــضحايا 

وعلى الرغم من ذلك، فإهنا تواجه كـثريا مـن العقبـات، مبـا يف       
وقـــد أُنـــشئت مـــؤخرا جلنـــة وطنيـــة . ذلـــك احلـــرب املـــستمرة

مـن أجـل    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ األمـن    جملـس لضمان تنفيـذ قـرار      
 .لدعم إىل املرأة فيما تبذله من جهود لبناء السالمتقدمي ا

 
 ٦ إىل ١املواد 
 إطـار   وضـع تساءلت عما إذا كـان قـد        : السيدة باتن  - ١٩

وحتديدا، ما إذا كانـت تلـزم       . زمين لعملية اإلصالح التشريعي   
وأضـافت أن   . تغيريات أخرى أيضا يف قوانني املرياث والزواج      

لة املتعلقة بـالتقرير األويل     احلكومة أشارت يف ردها على األسئ     
)CEDAW/C/BDI/Q/4 و Add.1( إىل أن هنــــاك آراء متباينــــة 

بـشأن تلـك املــسائل بـني الـسكان؛ وتــساءلت عمـا إذا كانــت      
تلك االختالفـات سـتؤدي إىل مزيـد مـن التـأخري يف اإلصـالح           

 . للقضاء على التمييزالزمالقانوين ال
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ت بـشأن قـانون   وأضافت أنه يلـزم املزيـد مـن املعلومـا       - ٢٠
ــسية ــا مهــم     . اجلن ــا ألطفاهل ــنح امسه ونظــرا ألن حــق األم يف م
 حتث الوفد علـى العمـل علـى مواءمـة القـانون مـع           اإهنللغاية، ف 
بشأن حالة إصـالح    إضافية   معلومات   ويقتضي األمر . االتفاقية

نـه سـيكون    أقالت  أخريا  و. قانون األحوال الشخصية واألسرة   
 الربملــان يف عمليــة إعــداد   مــن املفيــد معرفــة مــدى مــشاركة    

 .التقرير، ويف تنفيذ االتفاقية
ــسيد - ٢١ ــباردةالـ ــة   :  غاسـ ــى قائمـ ــردود علـ قالـــت إن الـ

القضايا غري مستوفاة أو مضللة وهناك تباين بـني مـا ورد فيهـا              
ــد    ــتهاللية للوفـ ــات االسـ ــا يوبـــني املالحظـ ــانون  فيمـ ــق بقـ تعلـ

فيــذ فــالتقرير يعتــرف صــراحة بوجــود فجــوات يف تن. اجلنــسية
ــة ــه مل  . االتفاقي ــة  تومــن املؤســف أن نفــذ إال إصــالحات قانوني
 جــدا لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني منــذ التوقيــع علــى   طفيفــة

أشــار قــد و. اتفــاق أروشــا للــسالم واملــصاحلة يف بورونــدي    
ــثرية،    ــشاريع ك ــر إىل م ــه مل تالتقري ــقإال أن ــائج  ســوىتحق  نت

ــا مل يضــئيلة  ــذكم ــالقل إال نف ــن التوصــيات  ي ــيت ل م ــهال ا قدمت
وأردفـــت أهنـــا تـــود أن .  مناقـــشة التقريـــر األويلأثنـــاءاللجنـــة 
 كانت فترة إعداد التقريـر احلـايل متثـل فرصـة حلـشد              إنتعرف  

اهليئات الوطنية من أجل مراعاة االتفاقيـة والتوصـيات الـسابقة           
وتساءلت عما إذا كانـت قـد جـرت استـشارة اجملتمـع             . للجنة

يئة احلكوميـة املـسؤولة عـن متابعـة          اهل ناملدين بشأن التقرير وع   
تنــسيق الــسياسات  عــن تنفيــذ االتفاقيــة وتوصــيات اللجنــة و   

 .نياجلنسبقضايا املتعلقة 
أشــارت إىل أن بورونــدي ): املقــررة (الــسيدة داريــام - ٢٢

  ذلـك  مـن  سـنة    ١٥ قبـل وإن كانت قد انـضمت إىل االتفاقيـة         
ــن األحكــام القا    الوقــت ــاك عــدد م ــزال هن ــه ال ي ــة ، إال أن نوني

أضــافت و.  مــن االتفاقيــة٢تعــارض مــع املــادة الــيت تالتمييزيــة 
 مـن قـانون األحـوال       ١٢٢ إىل أن املـادة      يـشري  التقريرقائلة أن   

يعــرِّف الــزوج بأنــه رب األســرة،  الشخــصية واألســرة، الــذي 
 اإلبـالغ عـن إسـاءة      عنـد  ميكن إلغـاء سـلطته       إذ تثري إشكاال  ال

 حـاالت اإليـذاء مـن هـذا       ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن       . استخدامها
تكـون  ة ويبدو وكأن التقرير يعين ضـمنا أن املـرأة          عديدالقبيل  

وأردفـت أهنـا تـود أن       . خمطئة لعدم إبالغها عن تلـك احلـاالت       
 الـسليب  كانت قد أُجريت أي دراسات بـشأن األثـر           إنتعرف  
إذا كانــت هنــاك أي حــاالت جــرى فيهــا  وعمــا ١٢٢للمــادة 

إىل املـادة   جرت اإلشـارة    قد  ت   كان إلغاء سلطة الرجل، أو إذا    
 وحثت احلكومة على إلغـاء   . تلك السلطة   إساءة استخدام  عند

ــانون  ــز يف الق ــه، التميي ــات    وتعديل ــن املعلوم ــدا م ــت مزي  وطلب
ــشأن      عــن ــة ب ــة للجن ــذ التعليقــات اخلتامي خطــة احلكومــة لتنفي

 .التقرير األويل
ــساءل عــن الطريقــة الــيت مت هبــا     : الــسيد فلنترمــان  - ٢٣ ت

ــتور  ــة يف الدسـ ــتور  . إدمـــاج االتفاقيـ ــواد الدسـ وأضـــاف أن مـ
املتعلقــة باملــساواة والتمييــز تبــدو حمــدودة مــن حيــث نطاقهــا؛   

 من االتفاقيـة، الـيت تغطـي        ١وينبغي استعراضها يف ضوء املادة      
املساواة الرمسيـة واألساسـية، والتمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف              

 .اجملالني العام واخلاص
 مـن االتفاقيـة طلـب       ٢عرض اإلشـارة إىل املـادة       ويف م  - ٢٤

معلومات بشأن ُسـُبل االنتـصاف القانونيـة املتاحـة للمـرأة الـيت         
تسعى إىل إعمـال حقوقهـا وبـشأن دور جلنـة حقـوق اإلنـسان              

وأعــرب عــن األمــل يف أن تقــوم    . الوطنيــة املــستقلة اجلديــدة  
احلكومــــة قريبــــا بالتــــصديق علــــى الربوتوكــــول االختيــــاري 

قيــة وتــساءل عــن الطريقــة الــيت ميكــن هبــا توعيــة اجلهــاز   لالتفا
ــرأة        ــن أجــل حتــسني حــصول امل ــسني م ــضايا اجلن ــضائي بق الق

 .الريفية على العدالة
دعت احلكومة إىل إيالء اهتمـام خـاص        : السيدة شن  - ٢٥

ــة  ــوانني التمييزي ــرض اإلشــارة إىل أن   . إىل الق وأضــافت يف مع
ــه مبوجــب القــا   ــزوج هــو رب األســرة، بأن  يعــدنون احلــايل، ال

؛ ومـا دامـت تعـد يف مرتلـة أدىن يف األسـرة،              امركز املرأة ثانوي  
 .فستعد يف مرتلة أدىن يف سائر اجملتمع
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أن الزعم بأن تفاوت احلد األدىن لعمـر        قائلة  وأردفت   - ٢٦
فيد يف احلد مـن اإلجنـاب معيـب نظـرا     للرجل واملرأة، ي  الزواج  

ــيت ُتنجــب    ــي ال ــرأة ه ــر ا . ألن امل ــه مل تــرد   وقــد ذك ــر أن لتقري
ــد أن بعــض املنظمــات غــري      ــسألة، بي ــشأن هــذه امل شــكاوى ب
ــسبة       ــزواج هــو نفــسه بالن ــة طلبــت أن يكــون ســن ال احلكومي
للرجــل واملــرأة؛ وتــساءلت عمــا إذا كــان قــد متــت استــشارة     

 .اجملتمع املدين بشأن هذه املسألة
وطلبــت معلومــات بــشأن اإلطــار الــزمين الســتعراض    - ٢٧

هبـا التقريـر والعـرض،    اعتـرف  انني التمييزية، اليت    كثري من القو  
وأضافت أنـه يـتعني علـى الوفـد أيـضا           . الدستورمع  ض  راعتوت

ــساواة يف        ــدم امل ــى ق ــة عل ــرأة ممثل ــت امل ــا إذا كان أن يوضــح م
ة اللجنة اجلديدة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، ومـا إذا كانـت واليـ              

 . تتناول قضية املساواة للمرأةاللجنة
أهنــا وإن كانــت  قالــت :  شــيلنغ- شــوب الــسيدة - ٢٨

 ال أن يف فتــرة مــا بعــد احلــرب، إ  املوجــودةلــصعوباتتــدرك ل
إدراج االتفاقيــة ضــمن الدســتور يلــزم احلكومــة بالقــضاء علــى 

ــز ــدا مــن التفاصــيل  . التميي ــزمين بــشـأن وطلبــت مزي اإلطــار ال
ــشروع   ــاد مـ ــانونالعتمـ ــزواج  قـ ــدايا الـ ــم وهـ ــرياث وُنظـ .  املـ

ت عما إذا كان الرجل واملرأة يتمتعـان بالوصـول علـى       وتساءل
قدم املساواة إىل مؤسـسات إقامـة العدالـة التقليديـة، وعمـا إذا              
كانـت تلـك املؤسـسات متيـز ضـد املـرأة ومـا إذا كـان أعـضاء          

وتـساءلت يف   . تلك املؤسسات يتلقون تـدريبا بـشأن االتفاقيـة        
د جـرى   معرض اإلشارة إىل عمليـة التـسريح، عمـا إذا كـان قـ             

 .النظر يف حالة الفتيات اجلنديات
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٢٩
 بالرغم من احلالة بعد احلرب، ال يـزال مـن املمكـن ضـمان             أنه

وقــد ذكــر التقريــر . احتــرام ســيادة القــانون وحقــوق اإلنــسان 
.  مـن الدسـتور    ١٩بوضوح أن االتفاقية قد أُدرجـت يف املـادة          

 اآلليـة الوطنيـة الـيت ستـسمح للحكومـة         تعـد ة ثانيـة،    ومن ناحي 

 مــن ٢ مبواءمــة تــشريعاهتا مــع أحكــام االتفاقيــة، وفقــا للمــادة  
 .االتفاقية ضرورية أيضا

ــن      - ٣٠ ــشأن أي مــ ــات بــ ــن املعلومــ ــدا مــ ــت مزيــ وطلبــ
اإلجراءات املتخذة ملكافحة القوانني التمييزية وجعلها متوائمة       

لت عمــا إذا كانــت تلــك  مــع الدســتور ومــع االتفاقيــة وتــساء 
والتمـست  . القانونية السليمة متاحـة أيـضا للربملـان       اإلجراءات  

ــعـــالوة علـــى ذلـــك إيـــضاحا   دور وزارة التـــضامن الـــوطين لـ
ــسان و  ــوق اإلنـ ــضاياوحقـ ــسقـ ــساءلت عـــ  ني اجلنـ ــا تـ ن ، كمـ

اإلشارة إىل أي قضايا نظرهتا احملاكم واسـُتند فيهـا إىل            إمكانية
 .االتفاقية مباشرة

ــسي - ٣١ ــدووايوإدة الـ ــاج  ): بورونـــدي (نـ قالـــت إن إدمـ
االتفاقية يف الدستور جزء من عملية؛ وأن االتفاقية تقـف اآلن           

 .كنقطة مرجعية
 قـد جـرى     أنـه قالـت   ): بورونـدي  (السيدة نتريامبيبـا   - ٣٢

وعلـى الـرغم   .  أقـل ممـا توخـاه اتفـاق أروشـا       تتنفيذ إصـالحا  
 فـــإن ،٢٠٠٠مـــن أن االتفـــاق قـــد مت التوقيـــع عليـــه يف عـــام  

ــام     ــة عـ ــذ هنايـ ــة إال منـ ــا قائمـ ــم هلـ ــدة مل تقـ املؤســـسات اجلديـ
، كما أن معظم املشروعات املشار إليها جتري إقامتـها          ٢٠٠٧

 .اآلن فقط
 االجتمــــاعي والنــــهوض عمــــلوأضــــافت أن وزارة ال - ٣٣

 التقريـر وقـد تعاونـت مـع        إعـداد باملرأة هي اهليئة املسؤولة عن      
فــضال عــن مــع املــدين، هيئــات وطنيــة معنيــة أخــرى ومــع اجملت 

 وتكــافؤ بقــضايا اجلنــسني واللجنــة املعنيــة ،والربملــاناحلكومــة 
 .الفرص ومحاية الطفل

وقـد  . وأردفت أن القوانني التمييزيـة موجـودة بالفعـل         - ٣٤
رت نون األحــوال الشخـــصية واألســرة وقـــر  جــرى حتليــل قـــا  
، تنقيح أحكامه املتعلقة باملرأة بالتعاون      ٢٠٠٦الوزارة يف عام    

ســيما مــع رابطــة النــساء العــامالت يف جملتمــع املــدين، وال ع امــ
 .ورصد ميزانية حمددة لذلك الغرض جمال القانون يف بنن
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ــاملرأة   - ٣٥ وتقـــوم وزارة العمـــل االجتمـــاعي والنـــهوض بـ
ــة ومــع      ــانون املــرياث، مــع مجيــع األطــراف املعني باســتعراض ق

الــوزارة أن اجملتمــع املــدين، علــى النحــو املــبني يف التقريــر، بيــد 
.  متــسرع نظــرا حلــساسية املوضــوع شكل بــعمــلتريــد أن ت ال

 .سريعاكتمل واالستعراض يف مراحله النهائية وسي
وقــد وافقــت احلكومــة احلاليــة علــى ضــرورة إدمــاج        - ٣٦

تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع   على أن   االتفاقية يف الدستور و   
 مـن   ٢علـق باملـادة     وفيمـا يت  . القوانني جزء من محلتها االنتخابية    

 الـزوج كـرب     سـلطة  يـساء اسـتخدام    ه أن بلدها االتفاقية، يدرك 
ــا و ــرة أحيانـ ــن الـــضروري أن لألسـ ــانون أن مـ ــيري القـ ــتم تغـ ، يـ

ــدما جيــ   ضــمن ــور، عن ــة أم ــانون األحــوال   ريمجل  اســتعراض ق
 .الشخصية واألسرة

ــسيدة  - ٣٧ ــدووايوإال ــدي (ن ــة  ): بورون قالــت إن احلكوم
انون املـــرياث وُنظـــم الـــزواج  قامـــت باســـتعراض مـــشروع قـــ 

واهلــدايا، وناقــشته مــع الربملــان؛ ومــن املتوقــع، أن يــدخل حيــز 
يتم سـ  ه أنـ ؤكـد وأهنا ت. ٢٠٠٨فرباير  /شباطالنفاذ بنهاية شهر    

متثيــل املــرأة والرجــل علــى قــدم املــساواة يف اللجنــة الوطنيــة        
 .املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان

أنــه قــد جــرى قالــت ): بورونــدي (الــسيدة نتريامبيبــا - ٣٨
لنــساء احملاربــات ل إلعــادة االنــدماج االجتمــاعيتــوفري مــشاريع 

للمـسرحني، وقـد عملـت      “ لعـودة ابرنـامج   ”ول، كجزء مـن     مت
والنـــهوض بـــاملرأة علـــى االســـتجابة وزارة العمـــل االجتمـــاعي 

 . بتلك املشاريعةعلقاملتلطلباهتن 
ــوزارة     - ٣٩ ــك ال ــسؤولية تل ــة إن م ــل وأضــافت قائل  يف تتمث

 قامت بترمجتـها إىل اللغـة       وقد،  هباوزيادة الوعي    تنفيذ االتفاقية 
الوطنية عـن طريـق مركـز تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومنـع اإلبـادة                 

وقد أُجريت دراسة استقصائية لتقييم وعـي اجلمهـور         . اجلماعية
 .، عقب ترمجتها٢٠٠٤باالتفاقية عام 

ركاء ومن خالل االجتماعات مع اجملتمع املـدين والـش         - ٤٠
 احلكومة تدرك أن تفاوت احلد األدىن للـزواج  باتتاآلخرين،  
ــزي ــصية   . متييـ ــوال الشخـ ــانون األحـ ــتعراض قـ ــيجري اسـ وسـ

ــتغريات    ــتراك مـــع اجملتمـــع املـــدين يف ضـــوء الـ واألســـرة باالشـ
 .االجتماعية اليت جتري يف بوروندي

 
 ٤ و ٣املادتان 

م الحظت أن التقرير يقد   : سيلفا السيدة تافاريس دا   - ٤١
يـشري  هـو   من االتفاقية؛ و ٣معلومات ضئيلة بشأن تنفيذ املادة      

  احلكومــةقيــام تعــذر لمــح إىله يلكنــإىل اإلصــالحات الالزمــة 
وتـــساءلت .  مل تكـــن ذات أولويـــة أهنـــا إىل وأالنظر فيهـــا بـــ
 احلاجـة إىل التغـيري بغـرض حتقيـق املـساواة             إدراك إذا كان  عما

 ، علـى اتفـاق أروشــا  بـني اجلنـسني قـد فقـد زمخـه منـذ التوقيـع       
وعن السبب يف أن جلنة رصد تنفيذ اتفاق أروشـا الـيت كانـت              

 امـرأة واحـدة     إال تضم   مل تعد  أعضاء،  نساء ستةتضم من قبل    
ة ناقــضوأضــافت أنــه لــذلك يبــدو مــن األمــور املت. عــضوا فيهــا

 األمــــن جملــــسالقــــول بــــأن بورونــــدي تعــــزز تنفيــــذ قــــرار  
٢٠٠٠( ١٣٢٥.( 
ــسيد - ٤٢  ا إضــافيا تفــصيلياطلبــت وصــف :  شــوتيكولةال

ــسان والــشؤون       ــوطين وحقــوق اإلن هليكــل وزارة التــضامن ال
 مــوارد بــشرية متلــك ت واستفــسرت عمــا إذا كانــ ،اجلنــسانية

 سيكون من املفيد معرفة املزيد بشأن       أنهوقالت  . ومالية كافية 
 ووالياهتــا ومــستويات ،صــالت الــوزارة مبراكــز تنميــة األســرة 

ــا  ــشأن    وطلبــت أ. الوظــائف فيه ــات ب ــن املعلوم ــد م ــضا املزي ي
 اجلنسني؛ وتساءلت عمـا إذا كـان        قضايااجمللس الوطين املعين ب   

فعاال، وإذا مل يكـن كـذلك، فمـا هـي التـدابري املتخـذة لتقيـيم                 
 .وحتسني عملياته

وأردفت أنه سـيكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا كانـت                - ٤٣
، تسدي  السلطات، يف إطار ما تبذله من جهود لنشر االتفاقية        

 هبـا للمـرأة     كـن املشورة بـصورة روتينيـة بـشأن الطريقـة الـيت مي           
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وأخـريا حثـت    . تقدمي شـكواها  لالنتهاك  حقوقها  تعرضت  اليت  
 مخـسة تـدابري ذات أولويـة      إىل  ثالثة  الدولة الطرف على حتديد     

ــرأة   ل ــز ضــد امل ــى التميي ــذها يف غــضون  ،لقــضاء عل  ميكــن تنفي
 .السنوات اخلمس املقبلة

قالـت إن التقريـر ال يتـضمن معلومـات          :  شـن  السيدة - ٤٤
 اجلنـــسني وأمانتـــه قـــضايان اجمللـــس الـــوطين املعـــين بعـــكافيـــة 

.  اجلنــسنيقــضاياالتنفيذيــة الدائمــة، أو اللجنــة التقنيــة املعنيــة ب 
وسيكون من املفيد معرفة الطريقة اليت تعمل هبا تلك اهليئات،           

 أن  مبــاأضــافت قائلــة أنــهو. وخباصــة تــواتر اجتماعــات اجمللــس
احلكومــة وضــعت عــددا مــن اخلطــط والــسياسات يف خمتلــف    

لـسياسة  لإشارة لألمهية النسبية    ألي  القطاعات، فستكون ممتنة    
وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كــان قــد  . لقــضايا اجلنــسني الوطنيــة

 .جرى تقييم خطة عمل تنفيذ تلك السياسة
شــددت علــى أن إدمــاج :  شــيلنغ-الــسيدة شــوب  - ٤٥

الدســتور اجلديــد يتــيح للحكومــة فرصــة فريــدة      االتفاقيــة يف 
ــراع باملــساواة        ــة ترمــي إىل اإلس ــدابري خاصــة مؤقت إلدخــال ت

فعلـى سـبيل املثـال وبغـرض زيـادة          . الفعلية بـني الرجـل واملـرأة      
معــدل قيــد الفتيــات يف املــدارس، قــد يكــون مــن املستــصوب    

. تقـدمي حــوافز ماليـة لألســر الـيت تقــوم بقيـد بناهتــا يف املــدارس    
كـن أيـضا    مي قـد  مـن االتفاقيـة،      ٤ من املادة    ١وجب الفقرة   ومب

 مؤقت، للربامج الراميـة إىل احلـد        بشكلختصيص متويل إضايف    
 .املسناتمن مستويات األمية بني 

 احلكومـــة نأقالـــت ): بورونـــدي ( نتريامبيبـــاالـــسيدة - ٤٦
ــين ب    ــين معــ ــس وطــ ــشاء جملــ ــررت إنــ ــضاياقــ ــسني يف قــ  اجلنــ

ن اجلهود املبذولـة لتعزيـز املـساواة        على أ . ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول
، علــى إعــداد املــرأة مــن ٢٠٠٤بــني اجلنــسني تركــزت يف عــام 

 اجمللـس   مل يـتم إنـشاء    ذا  على ه أجل املشاركة يف االنتخابات، و    
.  اجلنــسني قــضاياو اللجنــة التقنيــة املعنيــة ب  أأمانتــه الدائمــة   وأ

ويتمثـــل هـــدف .  اآلن خطـــوات لعـــالج تلـــك احلالـــة وتتخـــذ

ميكن إتاحـة نـسخة منـها       اليت   لقضايا اجلنسني،  الوطنيةسياسة  ال
 مــن ١٢للجنــة، يف القــضاء علــى التمييــز اخلطــري ضــد املــرأة يف  

 املختلفـــة اإلدارات احلكوميـــة تقـــومو. اجملـــاالت ذات األولويـــة
 القيـام بأنـشطة   تنفيذ السياسة الشاملة، وكل منها مسؤول عن        ب

 .الرصد ذات الصلةواملتابعة 
ــ - ٤٧ ــز وقــــد أُنــ ــرة يف لشئت مراكــ ــة األســ  مــــن ١٤تنميــ

مـن أجـل     الوزارة شـركاء     لتمس وت ١٧مقاطعات بوروندي الــ    
تقدمي الدعم هلا فيما تبذله من جهـود إلنـشاء مرافـق مـشاهبة يف              

وتــوفر املراكــز الــيت تعمــل علــى أســاس مــن . املقاطعــات املتبقيــة
الالمركزيـــة، التـــدريب يف جمـــال حمـــو األميـــة وتعقـــد حلقـــات  

ملعلومـات، املتعلقـة باالتفاقيـة وصـكوك حقـوق          تتناول ا  دراسية
كمـــا تقـــوم بتنـــسيق اجلهـــود . اإلنـــسان األخـــرى ذات الـــصلة

ويوجـد بكـل   . ملكافحة العنف ضد املرأة على صعيد املقاطعات      
مركــز موظــف واحــد علــى األقــل ذو تعلــيم جــامعي عــضو يف   

وبـالرغم مـن    . ذلك املركز، فضال عن عدد من مـوظفي الـدعم         
زانيـــة املراكـــز ضـــئيلة إىل حـــد مـــا، فقـــد ُنفـــذ عـــدد مـــن أن مي

 .أنشطتها باالشتراك مع كيانات أخرى
أنــه ال يوجــد أعــضاء إنــاث يف جلنــة أخــريا أوضــحت و - ٤٨

ــذ اتفــاق أروشــا عــام    ــة اختتمــت  ٢٠٠٥رصــد تنفي  ألن اللجن
 .أعماهلا ومل يعد هلا وجود

ــدووايو - ٤٩ ــوارد ): بورونـــدي (الـــسيدة إنـ قالـــت إن املـ
خصصة يف امليزانيـة لألنـشطة الراميـة إىل تعزيـز املـساواة بـني           امل

ويلــزم تقــدمي مزيــد مــن الــدعم  . اجلنــسني ال تــزال غــري كافيــة 
 .الكبري لكفالة تنفيذ أحكام االتفاقية بسرعة وبصورة فعالة

 آليـة العدالـة     قالـت إن  ): بورونـدي  ( نتريامبيبـا  السيدة - ٥٠
ة بناء السالم ال تزال حديثـة       االنتقالية اليت أُنشئت يف إطار عملي     

 يف املائــة مــن أعــضاء ٥٠ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن  . العهــد نــسبيا
ــة       ــة بلجن ــة املعني ــشاور الوطني ــة الت ــه عملي ــشأة لتوجي ــة املن اللجن

 .احلقيقة واملصاحلة هن من النساء
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 بــالرغم مــن أنــهقالــت ): بورونــدي(الــسيدة مــاهويرا  - ٥١
كومـة، فإهنـا تبـذل قـصارى      الصعوبات اجلمَّـة الـيت تواجههـا احل       

جهدها لتنفيذ أحكام االتفاقية بغرض القضاء على التمييـز ضـد           
ن االفتقـار الـشديد إىل املـوارد املاليـة يعيـق             فـإ  ،ومع ذلك . املرأة

جهودهـا بـصورة شـديدة، ويعـد الـدعم املتواصـل الـذي يقدمـه         
ــدويل حامســا   ــع ال ــت . اجملتم ــوقال ــتماع إىل  أهن ــع إىل االس ا تتطل

 .لجنة وتوصياهتامشورة ال
أكـــدت للجنـــة أن ): بورونـــدي ( إنـــدووايوالـــسيدة - ٥٢

الــشكاوى الــيت تقــدمها النــساء إىل احملــاكم ال تعامــل بطريقــة   
 .خمتلفة عن تلك اليت يقدمها الرجال

أقــرت بالــصعوبات اخلطــرية الــيت تواجههــا  : الرئيــسة - ٥٣
 نـها لكبوروندي يف الوقت الذي تبدأ فيه عمليـة بنـاء الـسالم،          

عـاين مـن     ي عـاىن أو   إىل أن كثريا مـن البلـدان األخـرى        أشارت  
وأردفت أن احلوار البناء بـني الدولـة الطـرف          . مشاكل مشاهبة 

 . تبادل اآلراء بصراحةإتاحةواللجنة يرمي إىل 
 أنــــه مبوجــــب قــــانون الحظــــت :الــــسيدة بيمنتــــل - ٥٤

عقوبــات أشــد لالعقوبــات، ختــضع النــساء الــاليت يــرتكنب الزنــا 
وأعربت عن رغبتـها يف أن تعـرف        . مما خيضع له الرجال   كثريا  

إن كانت احلكومة تعتـزم تعـديل ذلـك احلكـم ومـا إذا كانـت            
قد اُتخـذت أي خطـوات لتعـديل املعتقـدات الثقافيـة الـيت متيـز               

 .ضد املرأة
وأضـــافت أن ضـــحايا العنـــف املـــرتيل ميكنـــهن تقـــدمي  - ٥٥

تعلقـة باالعتـداء،    الشكاوى إىل احملـاكم اسـتنادا إىل القـوانني امل         
إعـداد  بيد أن من املهم معرفة إن كانت الدولة الطـرف تعتـزم             

وأردفـت قائلـة أن     . وإصدار قانون مستقل بشأن العنف املرتيل     
 أن ظاهرة االغتصاب تتزايـد       تشري إىل   من التقرير  ١٢٨الفقرة  

ــسرعة  ــةب ــسرت عــن اخلطــوات احملــددة املتخــذة    . رهيب واستف
ــة ملعاجلــة هــذه املــشكلة، وخ  ويف هــذا . اصــة يف املنــاطق الريفي

 ما إذا كان موظفو إنفـاذ       بنين على الوفد أن ي    أالصدد، قالت   

ــدريبا     حقــوق يفالقــانون وأعــضاء اجلهــاز القــضائي يتلقــون ت
 ظـاهرة العنـف     تـرتبط طبقـا للتقريـر،     أردفت قائلـة أنـه      و. املرأة

 اليت سببت عـددا مـن االضـطرابات الـسلوكية           باألزمةاجلنسي  
فإهنا تود االسـتماع إىل املزيـد بـشأن تـوافر         ،  ولذا. رجالبني ال 

 .خدمات الصحة العقلية
أعربــت عــن القلــق بــشأن حــدة  : بيغــوم الــسيدة آرا - ٥٦

العنف ضد املرأة البوروندية، الذي يرقى إىل االنتـهاك اجلـسيم           
وأضــافت أن املــرأة ضــعيفة علــى وجــه   . حلقــوق اإلنــسان هلــا 

 الفــصل بــني رييــث ال جيــاخلــصوص يف مراكــز االحتجــاز، ح
ــو االغتــصاب   ،املعــتقلني واملعــتقالت   وكــثريا مــا يتمتــع مرتكب

، واألشكال األخرى من العنف اجلنسي باإلفالت من العقـاب        
وطلبـت مزيـدا    .  لتـسوية تلـك احلـاالت سـرا        ميلوجد  يحيث  

ــة خلطــة العمــل      ــة الراهن ــشأن احلال مــن املعلومــات التفــصيلية ب
ــف ضــد ا    ــة ملكافحــة العن ــها  الوطني ــضموهنا وميزانيت ــرأة وم . مل

وتساءلت عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد سـنَّت قانونـا مـستقال                
أي بـرامج أو محـالت ملعاجلـة        بشأن العنـف املـرتيل أو أطلقـت         

موقف الذكور التمييزي كمـا استفـسرت عـن تـوفر خـدمات              
 .الصراعمن جراء  تشردتالدعم للمرأة اليت 

ــوتيكول - ٥٧ ــرأة : الـــسيدة شـ ــرية قالـــت إن املـ الـــيت الفقـ
اخلدمات التعليمية ضـعيفة بـصفة      إال بقدر حمدود من      تتمتع ال

ونظرا ألن التقرير يلتزم الـصمت  . خاصة إزاء االجتار يف البشر   
بالكامل تقريبا بشأن هذا املوضـوع، فعلـى الدولـة الطـرف أن             
تــشري إىل مــا إذا كانــت قــد أعــدت خطــة ملكافحــة االجتــار يف  

ــا إذا   ــاة ومـ ــرأة والفتـ ــدَّقت علـــى   املـ ــد وقَّعـــت وصـ كانـــت قـ
بروتوكـول منــع وقمــع ومعاقبـة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة   

ــة    ــال، املكمــل التفاقي ــساء واألطف ــمالن ملكافحــة  املتحــدة األم
 والربوتوكــول االختيــاري بــشأن ،اجلرميـة املنظمــة عــرب الوطنيــة 

 ،بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة           
بـشأن أسـوأ أنـواع     العمل الدوليـة  نظمة مل١٨٢قية رقم   واالتفا

التقــــارير الــــواردة مــــن  أشــــارت إىل أن و. عمالــــة األطفــــال
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نــساء ه جيــري االجتــار ب أنــتــوحي باملنظمــات غــري احلكوميــة   
لدولـة الطـرف    لوتـساءلت عمـا إذا كـان        . بوروندي مع لبنـان   

ــارير، و   ــى هــذه التق ــق عل ــت أي تعلي ــة   قال ــا ســتكون مهتم أهن
ــا، ــات    عمومــ ــن عالقــ ــد عــ ــتماع إىل املزيــ ــة باالســ  احلكومــ
 .املقصد ببلدان
تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فطلبـت         : الرئيسة - ٥٨

ــة     ــية جلنـ ــذ توصـ ــدم يف تنفيـ معلومـــات مـــستكملة بـــشأن التقـ
مناهــضة التعــذيب املتعلقــة بــإدراج حكــم يف قــانون العقوبــات 

ــرِّم العنــف اجلنــسي املــرتيل      ، الــصفحة(CAT/C/BDI/CO/1جي
ووجهـــت االهتمـــام إىل التوصـــية ) مـــن الـــنص االنكليـــزي ٤

ا تـود أن  أهنـ وقالـت  .  بشـأن العنـف ضـد املـرأة     ١٩العامة رقم   
وطنيـة  عمل  حتصل على املزيد من املعلومات بشأن أي خطط         

 وعــن التقــدم يف اعتمــاد تــشريع بــشأن العنــف  ،يف هــذا اجملــال
يف  أصـدر  ةلألمـم املتحـد   العـام    األمنيأشارت إىل أن    و. املرتيل
، دراســة متعمقــة عــن العنــف ضــد املــرأة تتــضمن  ٢٠٠٦عــام 

توصيات إلدراجهـا يف خطـط العمـل والقـوانني الوطنيـة، وقـد        
 .تكون مهمة للحكومة

أكـــدت للجنـــة أن ): بورونـــدي ( إنـــدووايوالـــسيدة - ٥٩
.  جديـة  نظـرة  العنـف ضـد املـرأة        ظران إىل احلكومة والوزارة تن  

يومـا مـن     ١٦”كت يف مبـادرة     وأضافت أن األمة برمتها شار    
، وهـي مبـادرة عامليـة       “العمل الفعال إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة         

، غرضـــها زيـــادة الـــوعي   األمـــم املتحـــدة للـــسكان صندوقلـــ
وخــالل آخــر تلــك احلمــالت، . باملــشكلة يف شــىت أحنــاء البلــد

باعتبـــار ذلـــك وســـيلة رهبن ات ضـــحايا االغتـــصاب جتـــقامســـت
ــضحايا األ  ــشجيع الـ ــاتلتـ ــى خريـ ــارهبن  علـ ــرح جتـ ــد . طـ وقـ

شــاركت مراكــز تنميــة األســرة يف اجملتمعــات احملليــة يف تــوفري   
الرعايـــة الطبيـــة والـــدعم املعنـــوي واملـــادي للـــضحايا، الـــاليت  
ــيهن      ــر إلـ ــرهن حيـــث ُينظـ ــن جانـــب أسـ ــرفض مـ ــن للـ تعرضـ

ــنب العــ   ــد جل ــارهن ق ــه،   . ار لتلــك األســر باعتب ــا يؤســف ل ومم
وهـذه الظـاهرة    عدد ضحايا االغتصاب يواصـل االرتفـاع؛         أن

الــــيت ســــببها الــــصراع املــــسلح  هــــي واحــــدة مــــن اجلــــراح  
 .بوروندي جملتمع
وفيما يتعلق بإمكانية إبالغ النـساء عـن أزواجهـن إىل            - ٦٠

الــشرطة بــسبب العنــف املــرتيل، تقــوم منظمــات املــرأة بتقــدمي   
املساعدة هلـن ليـتعلمن رفـع أصـواهتن ضـد مثـل ذلـك العنـف،                 

 .عملية طويلةأن التغيري يف السلوك  إال
 قـانون   إعـداد  قالت إن ): بوروندي ( نتريامبيبا السيدة - ٦١

. ٢٠٠٨العنــف املــرتيل مــدرج يف جــدول أعمــال الــوزارة لعــام 
وأردفت أن تسويات قضايا االغتصاب خارج اجلهاز القـضائي         
أمــر واقــع يف بورونــدي وتــستخدم كوســيلة لتعــويض الــضحايا  

ــرهن  ــة وصـــف دونوأسـ ــراحة اجلرميـ ــصابا باعتباصـ ــا اغتـ . رهـ
ــا      ــة رســالة مؤداه ــة احمللي ــشرات اإلذاع ــدم  وتكــرر ن ضــرورة ع

ائم العنيفـة، إال أن املمارسـة        لتسوية اجلر  الوسائلتلك  استخدام  
لجهــود املتواصــلة لزيــادة ومــع ذلــك ينبغــي ل. تــزال مــستمرةال 

 .الوعي أن تؤيت مثارها
وتقــدم الرعايــة الـــصحية العقليــة لكـــل مــن الـــضحايا      - ٦٢

 العنف اجلنسي مبساعدة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة            ومرتكيب
يف حماولة ملنع مرتكيب تلك اجلرائم من تكرارها بعـد تأديـة مـدة           

ويعاقـب علـى جرميـة االغتـصاب الـيت          . العقوبة املفروضة عليهم  
متالزمـة نقـص    /يرتكبها شـخص مـريض بفـريوس نقـص املناعـة          

 .املناعة املكتسب بعقوبة أشد مبوجب قانون العقوبات
ولقــد وقَّعــت الــوزارة للتــو مــع الــشرطة الوطنيــة اتفاقــا  - ٦٣

لتعامـل مـع حـاالت العنـف        مـن أجـل ا    لتوفري التدريب للـضباط     
 قـــضايااملـــرتيل والعنـــف اجلنـــساين، وإلنـــشاء وحـــدات معنيـــة ب

ــع الــضحايا، وإنــشاء       ــل م ــشرطة للتعام ــز ال ــسني، يف مراك اجلن
د كــان خطــوط ســاخنة حلــاالت العنــف املــرتيل الطارئــة ولقــ      

الصراع املعين بـاملرأة    انتهاء   بعد   عمريالربنامج االنتقايل لعنصر الت   
 مشروعا قصري األجل يف املقاطعـات الغربيـة األربـع الـيت عانـت             

 . الصراعاتأطول فترمن 
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 إىل موضـــوع االجتـــار يف املـــرأة، والفتـــاة،    وتطرقـــت - ٦٤
 ومـن ناحيـة ثانيـة، فـإن       . فأقرت بأن املـشكلة مل تعـاجل بالكامـل        

 تعد جـزءا مـن الـسياسة        ١٩٢رقم   العمل الدولية    منظمةاتفاقية  
. اجلنسني، وتتخذ خطـوات لبـدء تنفيـذها       قضايا  الوطنية املعنية ب  

وقـــد أُعـــدت خطـــة عمـــل بـــشأن االجتـــار باألشـــخاص، عـــام   
ــام   ٢٠٠٤ ــة عـ ــة طارئـ ــذ خطـ ــها تنفيـ ــي . ٢٠٠٥، أعقبـ وحظـ

ويـل  مشروع بشأن املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املـرأة بتم         
ــن  ــامجمـ ــائي   برنـ ــم املتحـــدة اإلمنـ ، إال أنـــه ٢٠٠٦عـــام  األمـ
وخـالل فتـرة االحتفـال      . نفـذ كـثري مـن أنـشطته       ُيقبـل أن     انتهى

، أُعـدت خطـة عمـل       ٢٠٠٧ يوما من العمل الفعال عـام        ١٦ ـب
ــددة   ــتراتيجيات حمـ ــرامج واسـ ــاملة تتـــضمن بـ ــد . شـ ــرىوقـ  جـ

 ة منذ عـام    اجلهات الفاعلة املعني    منتظم بني مجيع    بشكل تنسيقال
 وركـــزت خطــــة كــــل ســــنة علــــى جمــــاالت التوعيــــة  ٢٠٠٣

 - الطيب والقانوين والنفـساين   والتنسيق  الدعم  توفري  والتدريب و 
ــار باألشــخاص   ــضحايا االجت ــاعي ل ــسيق  . االجتم وســيكون التن

 .٢٠٠٨احملسَّن موضع تركيز اجلهود عام 
 

 ٩ إىل ٧املواد 
 مل ُيـشر إىل     قالت إن التقرير  : السيدة أروشا دومينغيز   - ٦٥

حــصة متثيــل النــساء يف مــا إذا كــان قــد حــدث تقــدم يف حتقيــق 
 نص عليــه يف املائــة علــى حنــو مــا يـُـ ٣٠نــسبة اجلمعيــة الوطنيــة ب

وأضــافت أهنــا ســتكون مهتمــة أيــضا باالســتماع إىل  . الدســتور
حتقــق مــن تقــدم علــى املــستويني اإلقليمــي واحمللــي ومعرفــة     مــا
 تلـزم   وأضافت أنه . ؤقتة خاصة إذا كانت طُبقت أي تدابري م      ما

ــضا معلومــات ــة  أي ــة بــشأن اجلهــود املبذول  حــصة املــرأة يف لتلبي
 فـضال عـن احلاجـة إىل       ، يف املائة  ٣٠ ةنسببالوكاالت احلكومية   

معلومـــات مـــستكملة بـــشأن التقـــدم يف قيـــد املـــرأة والفتـــاة يف  
الــسجل املــدين، ممــا ميكنــهما مــن املــشاركة يف االنتخابــات ويف  

 طُلب أثنـاء نظـر اللجنـة يف التقريـر األويل            حسبمالعامة،  احلياة ا 
 .٢٠٠٠عام 
ــسيدة هــالربين   - ٦٦ ــد أن  :  كــاداري-ال طلبــت مــن الوف

ــرة    ــوارد يف الفق ــر،  ٧٠يــصف بالتفــصيل اجلــدول ال  مــن التقري

الذي يشري إىل اخنفاض حاد يف عدد النساء من موظفي مكتـب        
زع، نظــرا ألن وقالــت إن هــذا اجتــاه يــثري اجلــ    . املــدعي العــام 

 .املكتب مسؤول عن االدعاء يف قضايا العنف ضد املرأة
 ينبغــي النظـــر إىل  هنوهــت إىل أنـــ : الــسيدة غاســـبارد  - ٦٧

 أدىن احــدباعتبارهــا  يف املائــة ٣٠نــسبة حــصة مــشاركة املــرأة ب
 تدابري مؤقتـة    ةوتساءلت عما إذا كانت هناك أي     .  سقفا وليست

لاليت يشغلن وظائف رفيعـة     خاصة ترمي إىل زيادة عدد النساء ا      
 .املستوى يف احلكومة ويف السلك الدبلوماسي

، فـــإن املعلومـــات ٩ فيمـــا يتعلـــق باملـــادة أنـــهوقالـــت  - ٦٨
ــان      ــضايا والبيـ ــة القـ ــى قائمـ ــردود علـ ــر، والـ ــواردة يف التقريـ الـ

ــد، مت  ــتهاليل للوف ــضاناالس ــست   . ةق ــدي لي ــت أن بورون وأردف
مـن الناحيـة القانونيـة      رأة  للم مع االتفاقية ألنه ال ميكن       منسجمة
ــ ــا؛ وأ نحأن مت ــا ألطفاهل ــدم يف     امسه ــزم إحــراز تق ــه يل ضــافت أن
 .اجملال هذا
قالت إن املرأة تشكل    ): بوروندي (إندووايو السيدة - ٦٩
  الوطنيـة  اجلمعيـة  يف املائـة مـن       ٣٢نسبته يف الوقـت الـراهن        ما

 يف املائـة مـن الوظـائف يف         ٣٠وجملس الشيوخ، وتشغل قرابـة      
وعلى مستوى اجملالس القروية، تبلـغ      . الت حكومية أخرى  جما

 أن جمـرد انتخـاب النـساء        علـى ،  ائـة  يف امل  ١٤نسبة متثيل املـرأة     
 .رئيسات للمجالس القروية يشكل تقدما

 هـــدف قالـــت إن): بورونـــدي ( نتريامبيبـــاالـــسيدة - ٧٠
 يف املائـة    ٣٠ بنـسبة اجلمعيـة العامـة وجملـس الـشيوخ         لتمثيل يف   ا

وإذا أُخـذ يف    . قط من خالل العمل املضين والتصميم     قد حتقق ف  
، مل ُتنتخــب أي امــرأة علــى اإلطــالق ٢٠٠٤االعتبــار أنــه قبــل 

 جمللـس قـروي     ارئيسة ألحد اجملالس القرويـة، فـإن جمـرد انتخاهبـ          
 .واحد من هذا القبيل يشكِّل تقدما

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


