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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة األربعون والدورة احلادية واألربعون
    ٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٠-١٦

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 بوروندي  

ة التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الثــاين والثالــث  درس الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدور 
 .(CEDAW/C/BDI/4)والرابع لبوروندي 

 
 معلومات عامة  

وينبغـي أن تـشري هـذه       .  تقدمي املزيد من املعلومـات بـشأن عمليـة إعـداد التقريـر             جىري - ١
كتها مــشاروطبيعــة  يف هــذه العمليــةة شاركاملعلومــات إىل اإلدارات واملؤســسات احلكوميــة املــ

ومدى هـذه املـشاركة، ومـا إذا كانـت قـد جـرت استـشارة املنظمـات غـري احلكوميـة ومـا إذا                         
 .كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان

يتضمن التقرير قدرا حمدودا للغاية من البيانات اإلحصائية املصنفة حسب نوع اجلـنس              - ٢
 مجـع   ةيرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن حالـ         . االتفاقيـة بشأن حالة املرأة يف اجملاالت الـيت تغطيهـا          

مـصنفة  البيانات يف البلد عموما، وبشأن املـدى الـذي تـصل إليـه عمليـات مجـع البيانـات هـذه                      
ة الـيت تعتـزم بواسـطتها احلكومـة حتـسني مجـع             الطريقـ ويرجى اإلشارة إىل    .  نوع اجلنس  حبسب

اليت تغطيهـا االتفاقيـة وذلـك بغيـة دعـم        املتصلة باجملاالت   وسب نوع اجلنس    حبالبيانات املصنفة   
 .عملية صنع القرار ووضع الربامج ولقياس التقدم احملرز صوب تنفيذ االتفاقية
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ــة     - ٣ تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني  جعــل مــا هــي التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة لكفال
د ومـن األهـداف ذات    عملية إعادة بناء البلـ منوالتنفيذ التام لالتفاقية يشكالن جزءا ال يتجزأ      

 األولوية بالنسبة للدولة بعد مرور سنوات من الصراع؟
يرجى تقـدمي معلومـات بـشأن التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة أو تعتـزم اختاذهـا لكفالـة                       - ٤

 اجلهـود الـيت تبـذهلا   ، أثناء مرحلة إعـادة البنـاء بعـد سـنوات الـصراع، يف       بالكامل إشراك النساء 
ــاء الــسال  ــات    احلكومــة لبن ــشاء آلي ــة م، وال ســيما يف مــشاوراهتا مــن أجــل إن ــة يف املرحل  العدال

 .االنتقالية
 

 األطر الدستورية والتشريعية واملؤسسية  
يقدم التقرير قائمة بالكثري من القـوانني الـيت متيـز ضـد املـرأة، مبـا فيهـا القـانون اجلنـائي              - ٥

ض تلك القوانني معروضـة علـى       ويشري إىل أن بع   “ قانون الشخص واألسرة  ”وقانون العمل، و  
يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن اخلطـوات الـيت اختـذهتا              ). ٢٠الفقـرة   (الربملان من أجل تنقيحها     

. احلكومة أو تعتزم اختاذها لتعديل مجيـع القـوانني الـيت متيـز ضـد املـرأة والـيت ال متتثـل لالتفاقيـة                       
املعروضـة  عتماد تلـك القـوانني      ما إذا كان هناك إطار زمين قائم ال       إىل  ويرجى اإلشارة كذلك    

 . الربملانعلى بالفعل 
يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري القائمــة لتعزيــز متتــع املــرأة بالعدالــة ولتــشجيع و - ٦

توعيــة لوتوعيتــهن  حقــوقهن، وعمــالالنــساء، وخاصــة الريفيــات، علــى اللجــوء إىل احملــاكم إل 
لـق بالتزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة       فيما يتع القضاة واحملامني وضباط إنفاذ القانون    

 . لتحقيق املساواة بني اجلنسني
 

 القوالب النمطية والتعليم  
يرجــى تقــدمي املزيــد مــن التفاصــيل بــشأن اإلصــالحات الــيت بــدأت يف أعقــاب اتفــاق    - ٧

 ).٥٥الفقرة (كر أهنا أدت إىل إحراز بعض التقدم يف حماربة القوالب النمطية أروشا واليت ذُ
أعربــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع نــسبة األميــة بــني  - ٨

 وشـجعت احلكومـة علـى اختـاذ        ،النساء وتدين املستوى التعليمي للفتيات، وخاصة يف األرياف       
حـوافز لألبـوين    تقـدمي   تدابري تصحيحية تشمل كل أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك            

، اجلـزء األول، الفقرتـان   A/56/38 ( طلب مساعدة دولية لتحسني تعليم املرأة والفتـاة  والنظر يف 
يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل بـشأن اخلطـوات الـيت اختـذهتا احلكومـة اسـتجابة                 ). ٥٨ و   ٥٧

 . لتوصية اللجنة
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 العنف ضد املرأة   
ومــات مفــصلة بــشأن نظــرا لتــأثري احلــرب علــى النــساء أو الفتيــات، يرجــى تقــدمي معل   - ٩

اخلطــوات املتخــذة لتــوفري بــرامج الــدعم وإعــادة التأهيــل، مبــا يف ذلــك التعــايف النفــسي وإعــادة  
اإلدمـــاج االجتمـــاعي لـــضحايا العنـــف مـــن النـــساء والفتيـــات إىل جانـــب مراعـــاة توصـــيات   

 .أروشا اتفاقات
فحـة العنـف    يشري التقرير إىل أن احلكومة بصدد إعداد خطة عمل وطنية من أجل مكا             - ١٠

يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن التقـدم احملـرز صـوب إكماهلـا وبـشأن                  ). ٦٠الفقـرة   (ضد املرأة   
 ،هل تعتزم احلكومة استخدام مجيع وسائط اإلعالم لدعم تنفيذ هـذه اخلطـة             وكذلك،. حمتواها
 .وضعت ميزانية حمددة هلذا الغرض؟ يرجى تقدمي معلومات مفصلة وهل
ولو تامية، عن قلقها بشأن ممارسـة مـسؤ       لتعذيب، يف تعليقاهتا اخل   أعربت جلنة مناهضة ا    - ١١

الدولــة وأعــضاء اجلماعــات املــسلحة للعنــف اجلنــسي الواســع النطــاق ضــد النــساء واألطفــال،   
شـديد القلـق     وأعربـت كـذلك عـن     . فضال عن االستخدام املنتظم لالغتصاب كـسالح حـرب        

لتسوية خارج نطاق القـضاء     وبشأن ا ال  بشأن اإلفالت الواضح من العقاب ملرتكيب هذه األعم       
مـا هـي التـدابري      و). ١١الفقـرة    ،CAT/C/BDI/CO/1( لقـضايا االغتـصاب      التسويات الوديـة  أو  

إلفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب، وإلجـراء حتقيقـات          لوضع حد   اليت اختذهتا احلكومة    
  وملعاقبة اجلناة معاقبة مناسبة؟ ، ويف الوقت املناسب،نزيهة
بتزايد خطر العنـف املـرتيل ضـد النـساء، وال سـيما يف األريـاف، والـذي                  التقرير  يسلم   - ١٢

يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن اإلصـالحات          ). ١٣٣الفقرة  (يقود يف بعض األحيان إىل الوفاة       
ومدى العنف املـرتيل، مبـا يف ذلـك البيانـات واملعلومـات اإلحـصائية بـشأن األحكـام التـشريعية             

ويرجــى كــذلك تقــدمي   .  التوعيــةوخــدمات الــدعم االجتمــاعي وأنــشطة   وســبل االنتــصاف  
 وقـرار احملكمـة     ،االتقاضـي بـشأهن    ىمعلومات بشأن أي حالة من حاالت العنف ضد املرأة جر         

 . الصدداهذ يف
 

 واستغالل البغاءبالبشر االجتار   
يمـا يتعلـق    يرجى تقدمي معلومات بشأن تفشي االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلـك ف             - ١٣

 مــن اآلليــات علــى الــصعيد الــوطين ملنــع االجتــار بالنــساء  ا وغريهــا وتنفيــذهة احملليــاتبالتــشريع
 . هذه األعمالعلى عاقبة املوالفتيات و
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يرجى تقدمي إحصائيات، يف حالة توفرها، بشأن عدد النساء والفتيـات الـاليت ميارسـن          - ١٤
ــاء ــدة      ويرجــى . البغ ــدابري املعتم ــالقوانني والت ــة ب ــات املتعلق ــع اإلســهاب يف املعلوم ــة ملن ومعاقب

استغالل البغاء فضال عن التدابري املتخذة لتوفري إعادة التأهيل والدعم من أجـل إعـادة اإلدمـاج             
 .االجتماعي للنساء الاليت يرغنب يف ترك البغاء

 
 يلاملشاركة يف صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدو  

 جـى ير. يقدم التقرير بعض املعلومات اإلحصائية بشأن عدد النساء يف اهليئات املنتخبة           - ١٥
التنفيـذي بالدولـة،    جلهـاز   تقدمي املزيد من املعلومات اإلحصائية املفـصلة بـشأن متثيـل املـرأة يف ا              

 . ر الزمنعلى ميف ذلك على صعيد البلديات واالجتاهات  مبا
ــر إىل أنـــ   - ١٦ ــشري التقريـ ــدم يف مت ه مل ُييـ ــرز أي تقـ ــلحـ ــدويل    ثيـ ــصعيد الـ ــى الـ ــرأة علـ  املـ

 صـب انيف ماملـرأة  يرجى تقدمي معلومـات بـشأن التـدابري الراميـة إىل زيـادة متثيـل                ). ٧١ الفقرة(
يرجـى اإلشـارة    . بوزارة اخلارجية، مبا يف ذلـك يف البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية             صنع القرار 

 والتوصـية   ٤ من املـادة     ١وفقا للفقرة   ستخدمة لزيادة هذه األعداد     املإىل التدابري اخلاصة املؤقتة     
 .للجنة ٢٥العامة 

 
 العمالة  

يع وصـول املـرأة إىل العوامـل        ج اإلشارة إىل التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة لتـش            رجىي - ١٧
، ومـــا هـــو اهلـــدف احملـــدد مـــن بـــني األهـــداف الثالثـــة يف احملـــور االســـتراتيجي          إلنتاجيـــةا

 ). ٩٢ الفقرة(“ الفقراحلد من لالنتعاش االقتصادي وجي املؤقت يطار االستراتاإل” ٦ رقم
وينبغـي أن يـشمل     . يرجى تقدمي معلومات بشأن حالة املـرأة يف االقتـصاد غـري الرمسـي              - ١٨

ذلك معلومات بشأن عدد النساء يف هذا القطاع، باملقارنـة بعـدد الرجـال، وجمـاالت عملـهن،                  
ن تــدابري احلمايـة االجتماعيـة املتـوفرة هلــؤالء العمـال، وعـدد النــساء      باإلضـافة إىل معلومـات عـ   

 .الاليت يتمتعن هبذه التدابري بالفعل ونسبتهن املئوية
 

 الصحة  
،  لـصحة املـرأة    يرجـى تقـدمي تقيـيم     .  يتضمن التقرير معلومات قليلة بشأن صحة املـرأة        - ١٩

 وخاصـة يف جمـاالت   -ة املـرأة  واالجتاهات على مر الزمن، عن طريق استخدام مؤشـرات صـح      
يرجـى تقـدمي تقييمـات منفـصلة لنـساء          و. وفيات الرضع ووفيات النفاس والعمر املتوقـع إمجـاال        

وينبغـي كـذلك تقـدمي معلومـات بـشأن متتـع املـرأة خبـدمات                . األرياف ونساء املناطق احلـضرية    
 .فية، يف املناطق احلضرية والريالتوليدالرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات 
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ال يقدم التقرير معلومات بشأن القوانني القائمة فيما يتعلق باإلجهاض، وبشأن املـدى              - ٢٠
الذي قد يتسىن فيـه للنـساء اللجـوء إىل اإلجهـاض الـسري وعـدد النـساء الـاليت يتـوفني نتيجـة                        

يرجـى تقـدمي هـذه      . لذلك، وال يتضمن كـذلك معلومـات بـشأن معـدل انتـشار موانـع احلمـل                
 وخـدمات تنظـيم األسـرة      التربيـة اجلنـسية الـشاملة     ضال عـن معلومـات بـشأن تـوفر          املعلومات ف 

 . ه التربيةوإمكانية التمتع هبذه اخلدمات وهذ
ــر مــن الرجــال لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة        - ٢١ ــساء أكث ــر إىل تعــرض الن ــشري التقري ي

 مـــن الناحيـــة علـــى الغـــرياملـــرأة اعتمـــاد  ويعـــود ذلـــك، يف مجلـــة أمـــور، إىل ،اإليـــدز/البـــشرية
يرجى تقييم فعالية اخلطوات اليت تتخـذها       ). ١٢٠الفقرة  (البغاء والعنف اجلنسي    االقتصادية، و 

تعــرض النــساء زيــد مــن لتغلــب علــى العوامــل الــيت ت ل ،احلكومــة، فــضال عــن العراقيــل القائمــة 
 . اإليدز/لفريوس نقص املناعة البشرية

 
  من النساء والريفياتالضعيفةالفئات   

سـيما   يرجى تقدمي املزيد من املعلومات املفـصلة بـشأن كيفيـة اسـتفادة الريفيـات، وال                - ٢٢
اإلطـار االسـتراتيجي املؤقـت لالنتعـاش االقتـصادي      ”قع، مـن   د يعشن يف فقر م    اليتالريفيات ال 

جابة إىل كيفية رصد تنفيـذ االسـتراتيجية فيمـا يتعلـق            الستوينبغي أن تشري ا   . “الفقراحلد من   و
 .على أوضاع املرأةبتأثريها 

النـساء والفتيـات   أوضـاع  أعربت اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة عـن قلقهـا إزاء           - ٢٣
 أوصــتاملــشردات وظــروفهن املعيــشية، مبــا يف ذلــك النــسوة والفتيــات يف خميمــات الالجــئني و 

ك جهود إعـادة    بتقدمي املزيد من املساعدة إىل النساء والفتيات الالجئات واملشردات، مبا يف ذل           
يرجى تقدمي معلومـات مفـصلة بـشأن    ). ٥٣ و ٥٢ اجلزء األول، الفقرتان   ،A/56/38(تأهيلهن  

 .ا الدولة الطرف استجابة لتوصية اللجنةهتختذااخلطوات اليت 
 

 الزواج والعالقات األسرية  
 احلكومـة  بورونـدي عـدم قيـام    حقـوق اإلنـسان يف   لـة شجب اخلـبري املـستقل املعـين حبا        - ٢٤

يرجـى  ). ٥٤، الفقـرة    E/CN.4/2006/109(إىل الربملـان    مشروع قانون األسـرة واملـرياث       بتقدمي  
وناقـشته   حبثتهاإلشارة إىل العراقيل اليت واجهتها احلكومة لتقدمي هذا التشريع إىل الربملان الذي             

ــسابقةاحلكومــة  اختــاذ أي خطــوات جديــدة مــن أجــل    مت  لعــدة ســنوات، ومــا إذا كــان قــد  ال
 .ه وسنهاعتماد
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 الربوتوكول االختياري   
فيما يتعلق بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري       أُحرز  يرجى اإلشارة إىل أي تقدم       - ٢٥

مـا إذا كانـت      يرجـى اإلشـارة إىل    كمـا   . التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           
ــديل املــدخل علــى الفقــرة        ــة الطــرف تعتــزم قبــول التع ــن املــا ١الدول  مــن االتفاقيــة  ٢٠دة  م

 . اجتماع اللجنةعدويتصل مب فيما
 


