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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة اجملمعة واملقدمة من الدول األطراف  

 
 *بوروندي  

 

 

 .رير صادر دون حترير رمسيهذا التق * 
ــر الــدوري األويل املقــدم مــن حكومــة بورونــدي، انظــر        ، الــذي CEDAW/C/BDI/1ولالطــالع علــى التقري

 .رينشنظرت فيه اللجنة يف دورهتا الرابعة والع
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 موجز 

ــع        ‘١’  ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــق اتفاقي ــشأن تطبي ــدي ب ــدوري األول لبورون ــر ال ُوضــع التقري
قاب إقامة املؤسـسات، الـيت تلـت فتـرة االنتقـال والـيت              أشكال التمييز ضد املرأة يف أع     

ــع يف         ــذي ُوقِّ ــدي، ال ــصاحلة يف بورون ــسالم وامل ــاق أروشــا لل ــذ اتف ــى تنفي ــت عل ترتب
وهــو ُمــصاغ أيــضا يف فتــرة خيــرج فيهــا البلــد مــن أطــول . ٢٠٠٠أغــسطس /آب ٢٨

ريـر  والبلد متأرجح بني احلرب والسالم من جراء حركة حت        . وأشد األزمات يف تارخيه   
 قوات التحرير الوطنية اليت ال تزال تـشن احلـرب يف بعـض مـن النـواحي،                  -شعب اهلوتو   

 . االقتصادي-وكذلك من جراء ما حدث من تدمري بالغ على الصعيد االجتماعي 

وعلى الرغم من أوجه القصور، اليت مازالت قائمة فيما يتـصل بتطبيـق االتفاقيـة، فـإن                  ‘٢’ 
ولقـد  . ٢٠٠١ينـاير   / منذ حتليل التقرير األويل يف كانون الثاين       مثة تقّدما قد مت إحرازه    

. واصلت السلطات العامة اهتمامها بتعزيز املرأة واحترام القـوانني الـيت تكفـل محايتـها              
وتوصيات جلنة اخلرباء قد أدت علـى حنـو خـاص إىل لفـت انتبـاه حكومـة بورونـدي،            

متالزمــة نقــص املناعــة /بــشريةوال ســيما فيمــا يتــصل مبكافحــة فــريوس نقــص املناعــة ال
وقــد أفــضت . ، وتــوفري التعلــيم اجلنــسي لــصغار األوالد والبنــات )الــسيدا(املكتــسب 

 .اجلهود املبذولة إىل احلد من هذا الوباء

وعلى الـصعيد الدسـتوري، أدى دمـج االتفاقيـة بوصـفها جـزءا ال يتجـزأ مـن دسـتور                      ‘٣’ 
كامهـا، فعـدم مراعـاة هـذه األحكـام          مجهورية بوروندي، إىل تيـسري متابعـة تطبيـق أح         

قــرار، فوصــلت النــساء، إىل مناصــب  إوبــشأن هيئــات اختــاذ  . ميثــل انتــهاكا للدســتور 
 . يف املائة بالربملان واحلكومة٣٠رفيعة ذات مسؤولية، حيث ُخّصصت هلن حصة 

ــة الواضــحة، الــيت تتعلــق      ‘٤’  وفيمــا خيــص التعلــيم والتــدريب، أتاحــت الــسياسة احلكومي
 الفوارق بني اجلنسني على مجيـع املـستويات، زيـادة املعـّدلني اإلمجـايل والـصايف               بتقليل

. ولقد زاد أيضا معدل القيد باملـدارس الثانويـة واجلامعـات          . اللتحاق البنات باملدارس  
 . للمدارسوال شك أن جمانية التعليم االبتدائي ستحفز على رفع معدل دخول البنات

ى أن مثــة تقــّدما قــد حتقــق، ومــع هــذا، فــإن الفــوارق ال تــزال وبالنــسبة للعمالــة، يراَعــ ‘٥’ 
وعلـى سـاحة    . باقية، وهي ترجع يف غالبيتها إىل تـأخر البنـات يف االلتحـاق باملـدارس              

الصحة، بـدأ معـدل وفيـات األمهـات يف االخنفـاض علـى حنـو طفيـف، كمـا أن عـدد                       
 .زديادالنساء الالئي يقمن بالوالدة يف إطار من املساعدة آخذا يف اال
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ويف اجملــال االقتــصادي، يتــضمن اإلطــار االســتراتيجي املؤقــت لالنتعــاش االقتــصادي     ‘٦’ 
وحكومة بورونـدي مل تتـوان يف اهتمامهـا    . ومكافحة الفقر إيالء اهتمام خاص باملرأة   

باملرأة الريفية، فهي قد شرعت يف إجراءات للتوعية بشأن الصحة اإلجنابية، وتـشكيل             
ــة،   ــشاريع، إىل جانــب     جتمعــات إنتاجي ــع امل ــدخل يف مجي ــدة لل ــشطة املولّ ــز األن وتعزي

 .تقدميها الئتمانات صغرية

ويف ميدان اآلليات املؤسسية اليت تتكفل بتعزيز حقوق املـرأة، يالحـظ أن تعزيـز نـشر                  ‘٧’ 
االتفاقية بالتعاون مع سائر اجلهات ذات النشاط قد مكّن من حتسني التعريف حبقـوق              

 . ضوء تزايد مكانتها مبختلف االنتخابات منذ فترة قصريةاملرأة، وذلك يف

وعلى صعيد التعهدات املعلنة يف املؤمترات الدولية ومؤمترات القمة اليت تنظمهـا األمـم     ‘٨’ 
املتحدة، اضطلعت حكومة بورونـدي بوضـع بـرامج وخطـط للعمـل، وخاصـة بـشأن           

ابـع املعـين بـاملرأة، واملـؤمتر العـاملي          املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، واملـؤمتر العـاملي الر          
ومثة تقـدم قـد أحـرز، وخاصـة فيمـا يتـصل بتعلـيم               . املعين بالتعليم، ومؤمتر قمة األلفية    

 .البنات، وتعزيز املساواة بني اجلنسني والصحة اإلجنابية واالستقالل الذايت للمرأة

ن تطبيـق االتفاقيـة، وهـي      وحكومة بوروندي تسلّم باملآخذ اليت ال تزال قائمة يف ميدا          ‘٩’ 
وســوف تعــزى األولويــة لنــصوص القــوانني اخلاصــة بالوراثــة ونظــم    . تتعهــد بإزالتــها

الزوجيــة وتقــدمي اهلبــات، باإلضــافة إىل قــانون األســرة، وقــانون محايــة األشــخاص         
، )الــسيدا(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 .وحة على الربملان اليوموهذه القوانني مطر

واحلكومــة ملتزمــة، عــالوة علــى ذلــك، بالــشروع يف اإلصــالح فيمــا يتــصل بقــانون      ‘١٠’ 
ــضرائب         ــانون ال ــسية، وق ــانون اجلن ــات، وق ــانون العقوب ــرة، وق ــانون األس ــل، وق العم

أمــا فيمــا يتعلــق بتــشجيع البنــات علــى  . بأنواعهــا، حــىت تــصبح متمــّشية مــع االتفاقيــة 
ــة    االلتحــاق باملــ  ــات الرفيع ــه للوظــائف ذات املــسؤوليات والتعــيني باهليئ دارس والترفي

املعنية باختاذ القرار، فإن حكومـة بورونـدي تتعهـد باالحتفـاظ بـنفس الـزخم وبزيـادة                  
 .وسوف يوىل اهتمام خاص باملرأة الريفية. السرعة أيضا
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 مقدمة  

لـيت اعُتمـدت مبوجـب القـرار        واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، ا              - ١
 تــــشرين ٣ والــــيت بــــدأ ســــرياهنا يف ١٩٧٩ديــــسمرب / كــــانون األول١٨ املــــؤرخ ٣٧/١٨٠
أبريـل  / نيـسان  ٤، قد ُصـّدق عليهـا دون حتفـظ مـن جانـب بورونـدي يف                 ١٩٨١نوفمرب  /الثاين

 ينـاير / كـانون الثـاين    ١٧وقد قُّدم التقرير األويل يف      . ١/٦ مبوجب املرسوم بقانون رقم      ١٩٩١
وعلى الـرغم   . وهذه االتفاقية تشكل جزءا ال يتجزأ من القانون التشريعي البوروندي         . ٢٠٠١

 االقتصادية اليت يواجهها البلد منذ عقـود مـن الزمـان،            –من الصعوبات السياسية واالجتماعية     
فإن مثة جهودا قـد ُبـذلت مـن أجـل تطبيـق القـوانني الـيت حتظـى حبمايـة االتفاقيـة، بـل وقـوانني                           

 . أيضاأخرى

 سياسـية متكـررة منـذ حـصوهلا علـى           –وقد كانت بوروندي هنبـا ألزمـات اجتماعيـة           - ٢
، كما أهنـا قـد شـهدت منـذ قليـل أزمـة مـن أشـد األزمـات                 ١٩٦٢يوليه  / متوز ١االستقالل يف   

وإىل جانـب اآلالف الـذين أْودت هبـم    . ١٩٩٣اليت أملت هبا، وهي أزمة قد استمرت منذ عام      
وكانـت املـرأة البورونديـة    .  قد سـّببت تـشريدات وختريبـات وإصـابات شـّتى        هذه األزمة، فإهنا  

مبثابــة الــضحية األوىل، فهــي قــد اضــطرت، عــالوة علــى فقــد أهلــها، إىل العــيش يف إطــار مــن   
ولقد تعرضت لالغتصاب، سـواء مـن الناحيـة البدنيـة أم مـن             . ة واهلوان ال ميكن وصفهما    ـالفاق

 .الناحية النفسية

مت نتائج هذه األزمة من جراء التوقف عن تقـدمي التعـاون الـالزم منـذ عـام                  تفاقولقد   - ٣
 / متـوز ٢٥، فضال عما فرضته البلدان اجملاورة مـن حظـر اقتـصادي يف أعقـاب انقـالب        ١٩٩٤
وكانـت مثـة مفاوضـات مـن مفاوضـات الـسالم فيمـا بـني الطوائـف البورونديـة           . ١٩٩٦يوليه  

فاوضــات، الــيت مشلــت احلكومــة واجلمعيــة الوطنيــة وقــد أدت هــذه امل. بــداخل البلــد وخارجــه
ــسمى        ــى اتفــاق ي ــع عل ــسياسية املعتمــدة وبعــض اجلماعــات املــسلحة، إىل التوقي واألحــزاب ال

وقد أبـرم هـذا     . ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٨يف  “ اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي     ”
 شـهرا مـع تقـسيم       ٣٦االتفاق دون توقّف عـن احلـرب، ولقـد تـشكلت حكومـة انتقاليـة ملـدة                  

 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١هذه املّدة يف البداية إىل فترتني اثنتني، وذلك يف 

ــشأن وقــف       - ٤ ــة يف التفــاوض ب ــة متمثل ــسية هلــذه احلكومــة االنتقالي وكانــت املهمــة الرئي
إطالق النار، واالضطالع باإلصـالحات املؤسـسية الـيت وردت يف االتفـاق، فـضال عـن إجـراء                   

ومـن املؤسـف أن هـذه احلكومـة         . بات على الصُّعد احمللية والبلدية والتشريعية والرئاسية      االنتخا
قـوات التحريـر الوطنيـة بقيـادة أغـاتون      /قد فشلت يف التفاوض مـع حـزب حتريـر شـعب اهلوتـو           

 .رواسا الذي يواصل شن احلرب حىت اليوم
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ا، كانـت حكومـة   ، أي بدايـة سـريان اتفـاق أروشـ     ٢٠٠١نـوفمرب   /ومنذ تشرين الثـاين    - ٥
بورونــدي مهتمــة بالتفــاوض بــشأن وقــف إطــالق النــار، وتنفيــذ اإلصــالحات الــواردة يف هــذا 
االتفاق، وذلك يف إطار مساندة اجملتمع الدويل الذي يكفل تنفيذ اتفاق أروشا، وحتـت مراقبـة                

 .األحزاب السياسية اليت تتوخى إهناء الفترة االنتقالية

ت االنتقال قد انتهت فترة صالحيتها منذ قليـل، وذلـك مـع       واليوم، يراَعى أن مؤسسا    - ٦
ــام يف  ــسا      ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٦القي ــذي كــان رئي ــيري نكــورونزيزا، ال ــسيد ب ــصيب ال  بتن

ــة    ــدفاع عــن الدميقراطي ــوطين لل ــدفاع –للمجلــس ال ــوات ال ــة، وهــي مجاعــة    ق  عــن الدميقراطي
ــا هــذه    ــدويل . مــسلحة حتولــت إىل حــزب سياســي يف أيامن ــة  واجملتمــع ال ــربز دعمــه للحكوم  ي

اجلديدة فمؤسسات بريتون وودز قـد وعـدت بتخفيـف الـديون، وذلـك بـإدراج بورونـدي يف         
 .قائمة البلدان الفقرية املثقلة بالديون

ــة       - ٧ ــر الــدوري املتــصل بتطبيــق اتفاقي ويف إطــار اخلــروج مــن األزمــة هــذا، ُوضــع التقري
 مازال ُمعّرضا لرياح السالم واحلـرب، وإن        والبلد. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

ومثة اضـطالعات قـد جـرت بـالطبع يف بعـض اجملـاالت،              . كان لديه أمل كبري يف حتقيق السالم      
 .وإن كانت هناك جماالت أخرى دون املستوى املطلوب

وقد صيغ هـذا التقريـر الـدوري مـن منطلـق االسـتجابة لـذلك االلتـزام القـانوين الـذي                       - ٨
 :وهو يتألّف من أربعة أجزاء. التفاقيةنّصت عليه ا

 معلومات عامة عن بوروندي -أوال  

 متابعة تعليقات وتوصيات جلنة اخلرباء بشأن التقرير األويل -ثانيا  

 حبث التقدم احملرز يف جمال تطبيق االتفاقية -ثالثا  

دراسـات الـيت   التدابري الراميـة إىل متابعـة نتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة وال             -رابعا  
 تضطلع هبا األمم املتحدة
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 اجلزء األول  
 معلومات عامة  

 معلومات أساسية ١-١  

.  كيلـومترا مربعـا    ٢٧ ٨٣٤بوروندي بلد حمـصور بأفريقيـا الوسـطى، وتبلـغ مـساحته              - ٩
وحتــيط بــه بلــدان روانــدا يف الــشمال، ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف الغــرب، وترتانيــا يف   

 .رقياجلنوب الش

 مليـون نـسمة وفقـا للتعـداد اجلزئـي الـذي مت يف عـام                 ٧,٣وُيقّدر سكان بورونـدي بــ        - ١٠
ومعدل النمو الـدميوغرايف يبلـغ   .  يف املائة من هؤالء السكان   ٥٢، وتشكل النساء نسبة     ٢٠٠٤

 نــسمة يف الكيلــومتر املربــع الواحــد، ٢٣٩ يف املائــة، حيــث توجــد كثافــة ســكانية تــصل إىل ٣
واجلميع يتحدثون نفس اللغـة،     . أن بوروندي من أكثر سكان العامل ازدحاما بالسكان       يعين   مما

 .وهي لغة كريوندي

ــي         - ١١ ــاتج احملل ــسهم جبــزء كــبري مــن الن ــيت ت ــى الزراعــة، ال ــدي أساســا عل وتعــيش بورون
 .اإلمجايل، وهذه الزراعة ُتعّد أساسا من أعمال النساء، الالئي مازلن يستخدمن طرقا قدمية

روندي مصّنفة باعتبارها من البلدان الثالثة األشد فقرا يف العامل، حيث كـان يبلـغ               وبو 
، بعـد   ٢٠٠٢ من دوالرات الواليات املتحدة يف عـام         ١١٠الدخل السنوي للفرد الواحد فيها      

والوضع الـسائد اليـوم أقـل شـأنا         . )١(١٩٩٣ من الدوالرات يف عام      ٢١٠أن كان هذا الدخل     
 .بكثري يف أيامنا هذه

 
 السياق االقتصادي واالجتماعي ٢-١  

مـع  . اج واإليـرادات إلنتعلى الصعيد االقتصادي، يالَحظ أن البلد متسم باخنفاض يف ا  - ١٢
-١٩٩٣خـالل الفتـرة   (ارتفاع األسعار، ونضوب املوارد العامة، وجتّمد التعاون املايل الـدويل        

ــة االســتثمارا   ٢٠٠٢ ــة بإعان ــون دوالر ٣٠٠ت مــن ، حيــث اخنفــضت التحــويالت املتعلق  ملي
، ) مليـون دوالر كمتوّسـط سـنوي   ١٠٠تقريبا من دوالرات الواليات املتحدة إىل ما يقل عـن      

ــة، الــيت بلغــت        ــة واخلارجي ــراكم حــاالت العجــز الداخلي ــوط االســتثمارات، وت فــضال عــن هب
ئــة  يف املا٢٠وقــد اهنــار النــاتج احمللــي اإلمجــايل بنــسبة  . ٢٠٠٢ مليــون دوالر يف عــام ١٤٨,٥

 .٢٠٠٢  و١٩٩٣فيما بني عامي 

__________ 
 .٢٠٠٤التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية،  )١( 
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واحلالة السائدة تتسم بفقر مطّرد، فنسبة من يعيشون دون خط الفقر قد ارتفعت مـن                
ــة يف عــام  ٣٥ ــام  ٦٧ إىل ١٩٩٢ يف املائ ــة يف ع ــة الوصــول للخــدمات  . ٢٠٠٢ يف املائ ونوعي

 .االجتماعية األساسية قد تدهورت أيضا

الة القائمة بـشّدة متـّزق جمتمـع بورونـدي، حيـث            وعلى الصعيد االجتماعي، متّيزت احل     - ١٣
، والغالبيـة العظمـى مـن هـذه الفئـة تتـألف         “الفئة احملرومة ”ظهرت بالتايل فئة اجتماعية تسمى      

أساسا من نساء وأطفال، ُيَعـّدون مـن رؤسـاء األسـر املعيـشية، مـع عـدم اسـتعدادهم للنـهوض                      
 وممــا فــاقم مــن ضــعف احلالــة     .بأعبــاء هــذا الــدور يف ظــل ظــروف هــّشة مــن هــذا القبيــل        

االجتماعيــة، وانتــشار وبــاء الــسيدا إىل حــد كــبري، وحتطّــم املقومــات االجتماعيــة اجلماعيــة أو   
االفتقار إىل صيانتها، ووجود أعداد كبرية من الـسكان احملـرومني مـن ضـحايا الـصراعات، إىل                  

ادة عــدد اليتــامى وقــد أفــضت هــذه األزمــة أيــضا إىل زيــ . جانــب املــشّردين داخليــا والالجــئني
ومع حلول األمن تدرجييا، يراعى أن مثة عودة كبرية لالجـئني           . وأطفال الشوارع إىل حّد كبري    

 .بالرغم مما يعترضهم من مشاكل تتصل مبقّومات االستقبال
 

 السياق السياسي ٣-١  

 منذ التوقيع على اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي، كان هناك تطـّور كـبري               - ١٤
 شـهرا، وهـي تنقـسم إىل فتـرتني          ٣٦فقد ُحـّددت فتـرة انتقـال تـصل إىل           . يف السياق السياسي  

، قـد  ٢٠٠١نـوفمرب  /والفترة األوىل، اليت بدأت يف أول تشرين الثاين       .  شهرا ١٨تبلغ كل منها    
أمـا الفتـرة الثانيـة، الـيت كـان          . ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٣٠انتهت دون حدوث تصادمات ما يف       

، فقـد تعّرضـت للتمديـد ملـدة         ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١هلـا أن تنتـهي يف       من املفترض   
ــد انتــهت بالفعــل يف    ــيري   ٢٠٠٥أغــسطس / آب٢٦عــشرة أشــهر، وق ــرئيس ب  مــع تنــصيب ال

 .ازنكورونزي

وأثناء الفترة االنتقالية الثانية، ُوقّع على اتفاق هنائي لوقف إطـالق النـار بـدار الـسالم،                  - ١٥
ــوطين    ٢٠٠٣نــوفمرب /ين تــشرين الثــا١٦يف  ، مــع احلركــة املــسلحة الرئيــسية، وهــي اجمللــس ال

وقـد  .  قوات الدفاع عن الدميقراطية، الـيت يتزعمهـا بـيري نكـورونزيزا            –للدفاع عن الدميقراطية    
دخلت هذه احلركة يف احلكومة، ضمن جمموعة املؤسسات االنتقالية، وأيضا يف القوة اجلديـدة              

وقـد شـكّلت قيـادة موّحـدة     . الـيت جيـري تـشكيلها يف الوقـت الـراهن     و. املعنية بالدفاع واألمـن  
وهــذه القــوة اجلديــدة للــدفاع الــوطين تتــألف مــن القــوات املــسلحة الوطنيــة . للــشرطة واجلــيش

 .السابقة، إىل جانب بعض من عناصر اجلماعات املسلحة القدمية

 الـصلة، تتعـرض   ومن املالحظ أن العناصـر، الـيت ُمنعـت مـن دخـول التـشكيالت ذات              - ١٦
اليوم للتسريح يتعلق أيضا بـالقوات احملاربـة الـسابقة الـيت كانـت ُملْحقـة باجلماعـات املـسلحة،                    
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وكذلك على حّراس السالم القدماء الذين كانوا تابعني لوزارة الداخلية، وأيضا على األطفـال              
باسـتثناء بعـض    وعلى حنو عـام، يراَعـى أن األمـن سـائد جبـزء كـبري مـن إقلـيم روانـدا،                      . اجلنود

قـوات التحريـر الوطنيـة بقيـادة     /البلديات اليت ال تزال خاضعة لنفوذ حزب حتريـر شـعب اهلوتـو    
 .أغاتون رواسا

. ومنذ قليـل، اضـطلعت جلنـة انتخابيـة مـستقلة، علـى حنـو نـاجح، بتنظـيم االنتخابـات             - ١٧
ابـات تـشريعية   علـى انتخ وكانت هناك انتخابات بلدية وحملية ألول مرة يف بورونـدي، عـالوة     

ــشيوخ  ( ــس ال ــضاء جمل ــواب وأع ــضا  ) للن ــات رئاســية أي ــذه   . وانتخاب ــع ه ــوز يف مجي وكــان الف
 قــوات الــدفاع عــن –تخابـات مــن نــصيب حــزب اجمللـس الــوطين للــدفاع عــن الدميقراطيـة    ناال

. الدميقراطيــة بزعامــة نكــورونزيزا، باســتثناء املنــاطق احملليــة الــيت ال تتــضمن أي مــدلول سياســي
الحظ أن هذه االنتخابات قد أجريت يف فترة تتسم بتعميم االتفاقية على حنـو مكثـف،         ومن امل 

وهـؤالء النـساء موجـودات      . وبتعبئة النساء البورونديات علـى الـصعيد الـسياسي بـشكل قـوي            
 .اليوم على مجيع األصعدة

  اجتماعيـة صـعبة، كمـا أن مـن املـتعني      –واحلكومة اجلديدة قد ورثت حالة اقتـصادية         - ١٨
وهـي ملتزمـة مبكافحـة      . عليها أن تتفاوض مع حزب حترير شعب اهلوتو التابع ألغاتون رواسـا           

وهـي مـصممة،   . أعمال العنف، مهمـا كـان طابعهـا، مبـا يف ذلـك العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                
عالوة على ذلك، على حتقيق سيادة القانون من خالل مكافحة حاالت اإلفـالت مـن العقـاب                 

 .لكواالختالس وما إىل ذ
 

 السياق القانوين ٤-١  

وقـد ُوضـع هــذا التقريـر الــدوري يف وقـت حتـصل فيــه بورونـدي علــى دسـتور ثــوري         - ١٩
، الـذي أقـام الدميقراطيـة بالبلـد،         ١٩٩٢وهذا الدستور يتضمن دسـتور عـام        . بشأن حالة املرأة  

 منـه،   ١٩ وهو يشمل أيضا، يف املـادة     . إىل جانب اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي       
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فضال عن سـائر الـصكوك الدوليـة اخلاصـة                  

 .حبماية حقوق اإلنسان

ومع هذا، فإن جمموعة القوانني البوروندية ال تـزال تتـضمن تـشريعات متييزيـة، وذلـك                 - ٢٠
 :من قبيل

اضـعة للتقاليـد الـيت متّيـز ضـد      أحكام الوراثة ونظـم الـزواج وقواعـد اهلبـات ال تـزال خ          - 
 .املرأة

 منـه، مـن     ١٢٦قانون األشخاص واألسـرة، الـذي يـتعني تنقيحـه، وال سـيما يف املـادة                  - 
أجل النص على اشتراط املوافقة اإللزامية للزوجة فيما يتصل بأي إجراء من إجـراءات              
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أجــل  منــه مــن ٨٨التــصرف يف ممتلكــات األســرة املعيــشية، وأيــضا فيمــا خيــص املــادة  
 .توحيد السن القانوين للزواج لدى البنات واألوالد

قانون العمل الذي ينبغي تنقيحه هبدف مواءمة القطاع اخلاص مع اتفاقية القضاء علـى          - 
مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، وذلـك بـشأن إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر، علـى                     

 .حنو حمدد

 . أة املتزوجة شخصا بال أعباءقانون املكوس والضرائب الذي يعترب املر - 

 .قانون العقوبات، فيما يتصل جبرمية الزنا - 
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 اجلزء الثاين  
متابعة توصيات جلنة اخلرباء املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، والـيت                  

 قُدمت لدى عرض التقرير األويل

اء بتوجيـه أسـئلة بـشأن التـدابري         لدى تقدمي التقرير األويل لبوروندي، قامت جلنة اخلـرب         - ٢١
والربامج املضطلع هبا لصاحل النساء الريفيات، وتعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز               
ضــد املــرأة، واإلجهــاض، وحريــة التعــبري لــدى املــرأة، والعنــف املرتكــب ضــد النــساء، وتعلــيم   

البغـاء، والـزواج، وجنـسية الطفـل        البنات، وتقسيم امليزانية، والنساء يف الـسجون، والعمالـة، و         
وقـد رّد الوفـد البورونـدي علـى مجيـع هـذه األسـئلة، وبعـد ذلـك،                   . املولود ألب غري معـروف    

 . اللجنة املالحظات والتوصيات التاليةقدت
 

 املالحظات ١-٢  

 :نأقدمت اللجنة مالحظات بش

 الفارق يف سن الزواج بني البنت والولد ١-١-٢  

 من قانون األشخاص واألسرة، يبلـغ الـسن القـانوين للـزواج        ٨٨ادة  مبوجب أحكام امل   - ٢٢
 سنة للولد فيما عدا ما يتصل حباالت القوة القاهرة، حيث يتـوىل حـاكم               ٢١ سنة للبنت و   ١٨

وهـذا يرجـع إىل القـانون العـريف، مـن           . اإلقليم مـنح اسـتثناء ملـن مل يـصلوا إىل هـذه الـّسن بعـد                
 .لطابع الدميغرايف من ناحية ثانيةناحية أوىل، وإىل الشواغل ذات ا

، وهو موعد صدور قانون األفراد واألسرة، حيـث كـان        ١٩٨٠أبريل  / نيسان ١وقبل   - ٢٣
األمــر خاضــعا للعــادات والتقاليــد حــىت ذلــك التــاريخ، كــان بوســع البنــت أن تتــزوج مبجــرد      

عيــة للطفلــة وصــوهلا لــسن البلــوغ، ممــا قــد حيــدث حــىت يف ســن الثانيــة عــشرة وفقــا للبيئــة الطبي
ويف ضوء مراعاة التثقيف الذي يتجه دائمـا حنـو البيـت فيمـا يتـصل بالبنـت ومـا هلـا                      . وتغذيتها

من دور رئيسي يف نظر اجملتمع، وهو دور يتمثل يف اإلجنـاب واألعمـال املرتليـة وطاعـة الـزوج                    
ن وكـا . وأسرته، يالَحظ أن البنـت تـتمكن يف هـذه الـّسن مـن الوفـاء بـدورها علـى حنـو سـليم           

 .بوسع الولد أيضا أن يتزوج مبجرد وصوله لسن البلوغ

، قـام املـشّرع بتحديـد هـذا الفـارق يف الـسن يف ضـوء النـضج املبكـر                     ١٩٨٠ويف عام    - ٢٤
، فإن املشّرع مل يشأ أن يغري مـن هـذه الـسن يف إطـار                ١٩٩٣أما يف عام    . للبنت بالنسبة للولد  

 عامـا قـد     ١٨سماح لـألوالد بـالزواج يف سـن         والـ . مراعاة النمو السكاين املتسارع ببورونـدي     
وحيــث أنــه ال توجــد شــكوى بــشأن هــذه املــسألة، فــإن  .  مــن اإلجنــابيــشجعهم علــى املزيــد

 .بوروندي حتتفظ هبذا الفارق
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 الزوج هو رئيس األسرة املعيشية ٢-١-٢  

ــادة      - ٢٥ ــا للم ــزوج وفق ــزاة إىل ال ــسلطة ُمع ــانون األحــوال الشخــصية   ١٢٢هــذه ال ــن ق  م
ويف سياق هذه املهمة، حيصل الزوج علـى مـساندة زوجتـه، الـيت حتـل حملّـه يف حالـة                     . رةواألس

 .وهذا يرجع إىل التنظيم األبوي جملتمع بوروندي. غيابه أو امتناعه

اعي لبورونــدي، والقــانون أيــضا، ال جييــزان حــاالت  مــومــع هــذا، فــإن التنظــيم االجت  - ٢٦
الرئيـسية يف  مـا أهنمـا ال يتغاضـيان عنـها، واملـشكلة       إساءة املعاملة لدى ممارسة هذه السلطة، ك      

ساءات االستخدام قـد تفـضي إىل تقـويض         إو(هذا الصدد ترجع إىل املرأة، فهي جتهل حقوقها         
، ويكفي أن تقوم املرأة مبجرد اإلبالغ عـن تلـك اإلسـاءات، ممـا ال حيـدث كـثريا                    )هذه السلطة 

ل مـن إسـاءات، وهـذا هـو الـسبب يف            وحكومة بورونديتدرك ما يرتكبه بعض الرجا     . لألسف
بتضمني أولوياهتا مـسألة تـشجيع وصـول النـساء          قيامها، يف إطار برنامج مكافحة الفقر لديها،        

لعوامل اإلنتاج، اليت تتمثل يف األرض، واالضطالع بالتنظيم الالزم، والقدرة على اختاذ القـرار              
 .)٢(بشأن إدارة ممتلكات األسرة املعيشية

 
 ة جرمية الزنا على حنو أشّد فيما يتصل باملرأة بالقياس إىل الرجلمعاقب ٣-١-٢  

 ٣٦٣املـادة   (ُتعاقب جرمية الزنا على حنو أشد فيمـا يتـصل بـاملرأة بالقيـاس إىل الرجـل                   - ٢٧
ُتعاقـب املـرأة املدانـة بارتكـاب الزنـا بغرامـة تتـراوح بـني ألـف فرنـك                    ”،  )من قـانون اجلـزاءات    
الزوج الذي ُيدان باقتراف هـذه اجلرميـة بـنفس العقوبـة، وذلـك       وُيعاقب  . وعشرة آالف فرنك  

وهـذا الفـارق   . “يف حالة اكتنافها بظروف من شـأهنا أن تـضفي عليهـا طـابع اإلهانـة اجلـسيمة         
يف املعاملة يرجع إىل الثقافة البوروندية اليت تتغاضـى عـن بعـض تـصّرفات الرجـل، فهـي تؤكـد                     

ه أن يقفــز علــى أي بقــرة كانــت، وأن املــرأة مــن  بــصفة خاصــة أن الثــور، أو الرجــل، جيــوز لــ 
وهــذه الثقافــة آخــذة يف التالشــي اليــوم، وال ســيما منــذ ... . ممتلكــات األســرة، ومــا إىل ذلــك

 . الذي أقّر فيه املشّرع لكلّ من الرجل واملرأة بأسباب موّحدة للطالق١٩٩٣ عام

، ١٩٨١أبريــل /سان نيــ٤وقــانون العقوبــات املعمــول بــه يف بورونــدي قــد صــدر يف    - ٢٨
وحكومـة بورونـدي تـدرك أن مثـة ضـرورة لتعـديل         . قبل تنقيح قانون األشـخاص واألسـرة       أي

وهناك مشروع للتعديل سوف ُيعتَمد يف وقـت قريـب كيمـا يـصبح هـذا الـشرط                  . هذا الشرط 
متمّشيا مع حقوق األفراد، وكذلك مع املساواة بـني اجلنـسني، وفقـا للـسياسة الوطنيـة املتعلقـة          

ع اجلنس، وخاصة يف هـذه الفتـرة الـيت حتـدث فيهـا أضـرار فادحـة مـن جـراء وبـاء فـريوس                          بنو
وجيب أال ُيترك أي شـيء ميكـن   ). السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /نقص املناعة البشرية  

 .له أن يشّجع على الفْسق
__________ 

 .ملؤقت لالنتعاش االقتصادي ومكافحة الفقراإلطار االستراتيجي ا )٢( 
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 مدى انتشار العنف اجلنسي والعائلي ٤-١-٢  

ال سيما االغتصاب، إىل جانـب أعمـال العنـف العـائلي،     متثل أعمال العنف اجلنسي، و     - ٢٩
وأعمــال العنــف هــذه تتــسم بنطــاق يبعــث علــى . مــشكلة مــن مــشاكل الــصحة العامــة واألمــن

وقد اضطلعت احلكومـة بتعبئـة القـائمني بـاإلدارة مـن القاعـدة           . القلق، وخاصة يف البيئة الريفية    
وسـوف تـرد تفاصـيل التقـدم     . ه البلّيـة حىت القمة، فضال عن أفرقة الشرطة من أجل احتواء هذ         

 . من االتفاقية١٢احملرز يف هذا الشأن يف إطار املادة 
 

 التوصيات ٢-٢  

 :أوصت جلنة اخلرباء مبا يلي 

 تعليم حقوق اإلنسان باعتباره أولوية حكومية ١-٢-٢  

ــة مــن أولويــات حكومــة       - ٣٠ ــذ بــضع ســنوات، أولوي ــيم حقــوق اإلنــسان، من يــشكل تعل
ويف إطــار هــذا، اضــطُلع بتعزيــز وزارة حقــوق اإلنــسان، ومركــز تــشجيع حقــوق   . بورونــدي

وهـذا املركـز يـشكل إدارة تتـسم بـالتكيف، وتتمثـل مهمتـه يف                . األفراد ومنع اإلبادة اجلماعيـة    
تــدريب وإعــالم مجيــع الطبقــات االجتماعيــة فيمــا يتــصل حبقوقهــا، وتعمــيم نــصوص القــوانني   

 . عليها بوروندي، هبدف إضفاء الفعالية على حقوق اإلنسانواملعاهدات الدولية اليت صدقت

ولقــد شــكّلت حكومــة بورونــدي أيــضا جلنــة حكوميــة حلقــوق اإلنــسان، وهــي جلنــة    - ٣١
ويف هـذا املنحـى،     . تتضمن مـسؤولياهتا محايـة األشـخاص مـن ضـحايا انتـهاك حقـوق اإلنـسان                

، وخاصـة برنـامج األمـم       حتصل حكومة بوروندي على دعم من بعض وكاالت األمم املتحـدة          
املتحدة اإلمنائي، ومفوضية حقوق اإلنسان، وفرع حقوق اإلنسان التابع لعملية األمـم املتحـدة      

املتحــدة للتربيــة ، ومنظمــة األمــم )اليونيــسيف(يف بورونــدي، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
 ).اليونسكو(والعلم والثقافة 

وق اإلنــسان ورابطــات اجملتمــع املــدين الــيت  وتتعــاون احلكومــة أيــضا مــع مجعيــات حقــ  - ٣٢
وقد اضطلعت أطراف حمّركـة عديـدة باإلسـهام         . تتضمن مهامها محاية وتعزيز حقوق اإلنسان     

ونـشر االتفاقيـة   . والبعض من هـذه األطـراف لـه فـروع جبميـع أحنـاء البلـد               . )٣(يف نشر االتفاقية  
ومية يالحـظ بكـل جّديـة أوجـه الـنقص           ومركز مراقبة األعمال احلك   . يتسم بتأثري بالغ اإلجيابية   

 .لدى احلكومة، مما يضطرها إىل االتسام مبا يتعّين من حذر، وإىل قيامها مبراقبة موظفيها
 

__________ 
 .ترد قائمة األطراف احملّركة يف املرفق )٣( 
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 إقامة مراكز للمشورة بشأن الّصدمات الّنفسية ٢-٢-٢  

أفضت األزمـة الـيت مـرت هبـا بورونـدي مـؤخرا إىل عواقـب وخيمـة تتـضمن اإلصـابة                       - ٣٣
وحكومــة بورونــدي تلــّم هبــذه اإلشــكالية، وهــذا هــو . وهــذا أمــر جديــد. يةبالــصدمات النفــس

السبب يف أن برناجمهـا املتـصل بـإدارة الـشؤون، الـذي يـسانده برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                       
وخاصة يف جانبه املتعلق بنوع اجلنس، يتوّخى إقامة مراكـز متعـددة التخصـصات جبميـع أحنـاء                  

ــد ــم   . البل ــة األم ــضطلع منظم ــشطة معاجلــة     وت ــن أن ــشطة م ــا، بأن ــة، يف برناجمه املتحــدة للطفول
وبعض املنظمات غري احلكومية من قبيل اجلمعية النسائية ملكافحـة اإليـدز       . الصدمات باملدارس 

 عـــرب الثقافيـــة، ومنظمـــة أطبـــاء يف أفريقيـــا، واملنظمـــة املعنيـــة بالـــشؤون االجتماعيـــة والنفـــسية
مـرض  /وخطـة مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة         . عمـال ، تـسهم يف هـذه األ      )بلجيكـا (حدود   بال

 . االجتماعي–السيدا تتضمن أيضا يف براجمها تناول البعد النفسي 
 

ــشرية     ٣-٢-٢   ــة الب ــريوس نقــص املناع ــادة جهــود مكافحــة ف ــسيدا،  /زي مــرض ال
 والتثقيف اجلنسي للشباب، وتشجيع استخدام الرفاالت

، ١٩٨٣ الذي ظهـر يف بورونـدي يف عـام           مرض السيدا، /إن وباء فريوس نقص املناعة     - ٣٤
ولقـد قُــّدر االنتـشار املــصلي لفـريوس نقــص    . قـد اسـتمر يف االنتــشار خـالل العقــدين املاضـيني    

وبغيــة حتــسني مواجهــة هــذا األمــر،  . ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٤مــرض الــسيدا بنــسبة  /املناعــة
كافحـة فـريوس نقـص    أنشأت بوروندي وزارة تابعة لرئاسة اجلمهورية مـن أجـل االضـطالع مب         

مرض السيدا، كما أهنا وضعت إطارا مؤسسيا جديدا لتحسني إدارة تعّددية القطاعـات             /املناعة
والتنسيقات هبدف إعداد ما يلزم من تداؤبات وفقا ملا تتطلع إليـه اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة                  

 .١٩٩٩ اليت أعلنت يف عام ٢٠٠٣-١٩٩٩للفترة 

عنية مبكافحة مرض السيدا وتغيري اإلطـار املؤسـسي وضـع           وقد صاحب إنشاء وزارة م     - ٣٥
 .)٤( برناجما١٦ تتضمن ٢٠٠٦-٢٠٠٢خطة عمل جديدة للفترة 

 احلــّد مــن التــصرفات العاليــة اخلطــورة مــن خــالل أنــشطة اإلعــالم  - ١الربنــامج رقــم  - 
 بتقليـل   ٢٠٠٦اهلـدف املتـوخَّى هـو القيـام مـن اآلن وحـىت عـام                : والتثقيف واالتـصال  

 يف املائة عن طريق تلك األنـشطة، وذلـك لـدى اجملموعـات              ٨٠التصرفات بنسبة   هذه  
ــدين، والنــساء املتعــددات الــشركاء،      الــضعيفة، مــن قبيــل الــشباب، واحملــرومني، واجملّن

 .والسجناء والعّزاب على الصعيد اجلغرايف، واملصابني بالفريوس

__________ 
 .خطة العمل الوطنية ملكافحة مرض السيدا )٤( 
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 تـشجيع حيـازة واسـتخدام    صـطدم ا:  التسويق االجتماعي للرفاالت  - ٢الربنامج رقم    - 
 -ويف الدراســة االجتماعيــة   .  ثقافيــة ودينيــة كــبرية   -الرفــاالت بعقبــات اجتماعيــة   
ني ج يف املائـة مـن الناضـ       ٤٢,٦، تـبني أن نـسبة       ٢٠٠١السلوكية اليت أجريت يف عـام       

ــاهتم  ــشركاء العارضــني  يــستخدمون الرفــاالت يف عالق واجمللــس .  اجلنــسية حــىت مــع ال
ض السيدا والربنامج الوطين املعين بالصحة اإلجنابية يقومان بتوزيـع          الوطين ملكافحة مر  

هــذه الرفــاالت علــى العناصــر املــؤثرة بالبلــد، كمــا أن هيئــة إعــالم الــسكان يف اجملــال   
 .الصحي تضطلع مبراقبة اجلودة يف هذا الصدد

 .وهذا الربنامج يستهدف بصفة خاصة الشبان والفتيات واجلنود والبغايا واملشردين 
 

  )٥(٢٠٠٤-٢٠٠٢توزيع الرفاالت ببوروندي يف الفترة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ املؤسسات

ــة   ــصحة اإلجنابي ــوطين لل ــامج ال  /الربن
 /الربنــامج الـــوطين ملكافحـــة الـــسيدا 

 ١٤ ٩٢٩ ٣٨٦ ٦ ٦١٦ ٧٢٩ ٤ ٧٦٨ ٣٤٦ ٣ ٣٤٤ ٣١١ اجمللس الوطين ملكافحة السيدا
هيئة إعالم السكان يف جمـال الـصحة     

 ٥ ٦٥١ ٢١٩ ٢ ٢٤٠ ٤٠٠ ٢ ١٥٨ ٥٧٩ ١ ٢٥٢ ٢٤٠ ببوروندي
 ٤٦٥ ٨٥٩  ١١٥ ٨٥٩ ٣٥٠ ٠٠٠ جهات أخرى

 ٢١ ٠٤٦ ٤٦٤ ٨ ٨٥٧ ١٢٩ ٧ ٠٤٢ ٧٨٤ ٥ ١٣٦ ٥٥١ اجملموع
 
 )من بني الرفاالت، توجد أيضا رفاالت أنثوية(

ــاجمني    ــذ الربن ــدى تنفي ــاك ت ٢ و١ول ــصحى،    ، كــان هن ــى التثقيــف ال ــز خــاص عل ركي
 .الفتيات والشبانسيما يف صفوف  وال

 توفري املشورة والكشف الطوعي؛ - ٣الربنامج رقم  - 

  اجلنسي؛التشخيص املبكر ومعاجلة األمراض اليت تنتقل باالتصال - ٤ربنامج رقم لا - 

الـسيدا   مـرض /احلّد من احتماالت انتقـــال فريوس نقـــــص املناعـــة         - ٥الربنامج رقم    - 
 عن طريق الدم؛

 /ناعــةص امللكــشــــف قبــل الــوالدة، ومنــــــع انتقـــــــال فــريوس نقــ  - ٦م الربنــامج رقــ - 
 السيدا من األم إىل الطفل؛

  االجتماعي؛-الضطالع بالعالج النفسي  - ٧الربنامج رقم  - 
__________ 

 .النشرة املتعلقة بعلم األوبئة، وتقرير اجمللس الوطين ملكافحة مرض السيدا )٥( 
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 لتكفّل حباالت اإلصابة بالعدوى االنتهازية؛ - ٨الربنامج رقم  - 

 فريوسات الرجعية؛لقيام بالعالج مبضادات ال - ٩الربنامج رقم  - 

 عزيـــز حقـــوق مـــن يعيـــشون وهـــم مـــصابون بفـــريوس نقـــص - ١٠الربنـــامج رقـــم  - 
 حبمايتهم؛  طالعـمرض السيدا واجملموعات الضعيفة، مع االض/املناعة

 لتكفّل مبن تيّتموا بسبب مرض السيدا؛ - ١١نامج رقم ربال - 

ــم   -  ــامج رق ــش     - ١٢الربن ــن يعي ــصاحل م ــدخل ل ــدة لل ــشطة املولّ ــصـابون ألن  ون وهــم م
 حرمانا؛  مرض السيدا، فضال عن أكثر الفئات/بفريوس نقص املناعة

 عزيز نظام مراقبة املعلومات ومجعها وإدارهتا؛ - ١٣الربنامج رقم  - 

غــري  شــجيع قــدرات التخطــيط والربجمــة واملتابعـــة علــى الــصعيـد  - ١٤الربنــامج رقــم  - 
 املركزي؛

ــم   -  ــامج رق ــة إمكانــ  - ١٥الربن ــة   قوي ــة الوطني  ات الرابطــات واملنظمــات غــري احلكومي
 واإلقليمية واحمللية؛

 .دعيم اجمللس الوطين ملكافحة مرض السيدا - ١٦الربنامج رقم  - 

البنـك  : مـرض الـسيدا فهـي    /أما املصادر الرئيسية لتمويل مكافحة فريوس نقص املناعـة         - ٣٦
سا وبلجيكـا وإيطاليـا ووكـاالت األمـم         الدويل، والصندوق العاملي وإدارة التنمية الدوليـة وفرنـ        

 ١١٠ ٨٣٥ ٧٥٤، كانت هـذه الـربامج حباجـة إىل          ٢٠٠٤-٢٠٠٢وفيما يتصل بالفترة    . املتحدة
 مـــن ٢٩ ٠٦٩ ٤٧٨ومـــن املؤســـف أنـــه مل تـــوفّر ســـوى . مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة

 . يف املائة من املبلغ املتوخَّى٤٤الدوالرات، أي نسبة 

تيجي املؤقــت للنهــضة االقتــصادية ومكافحــة الفقــر يتــضمن، إىل حــد واإلطــار االســترا - ٣٧
 . هبذا اإلطار٥مرض السيدا، اليت تشكل األولوية رقم /كبري، مسألة فريوس نقص املناعة

واجلهود املبذولة قـد مكّنـت بورونـدي مـن االرتفـاع إىل املكانـة الـسادسة عـشرة مـن             - ٣٨
 الــصادر عــن الربنــامج املــشترك ٢٠٠٤ لتقريــر عــام بــني البلــدان األفريقيــة األفــضل أداء، وفقــا 

ومـع هـذا، فـإن حكومـة      . مـرض الـسيدا   /املشمول برعاية متعددة واملعين بفريوس نقـص املناعـة        
 .بوروندي تصطدم، لدى اضطالعها جبهود مكافحة هذه البلّية باختناقات تتعلق بامليزانية

  اخلرباءوهذا هو الوضع القائم فيما يتصل بشواغل وتوصيات جلنة 
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 اجلزء الثالث  
معلومات حمددة بشأن تطبيق كل شرط مـن شـروط اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                      

 التمييز ضد املرأة

 اإلطار املؤسسي والقانوين الذي يكفل املساواة يف احلقوق ١-٣  
   

  من االتفاقية٢املادة 

علـى أن تنتـهج،     تشجب الـدول األطـراف مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتوافـق                   
بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، وحتقيقـا لـذلك،                    

 تتعهد بالقيام مبا يلي

جتـسيد مبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف دسـاتريها الوطنيـة أو تـشريعاهتا           )أ( 
، وكفالـة التحقيـق العملـي       املناسبة األخرى، إذا مل يكن هـذا املبـدأ قـد أدمـج فيهـا حـىت اآلن                 

 هلذا املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

اختاذ املناسب من التـدابري التـشريعية وغريهـا، مبـا يف ذلـك مـا يقتـضيه األمـر           )ب( 
 من جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

رجـل وضـمان    إقرار احلماية القانونية حلقوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع ال               )ج( 
ــة       ــة ذات االختــصاص واملؤســسات العام ــق احملــاكم الوطني ــة للمــرأة، عــن طري ــة الفّعال احلماي

 األخرى، من أي عمل متييزي؛

االمتنــاع عــن االضــطالع بــأي عمــل أو ممارســة متييزيــة ضــد املــرأة، وكفالــة  )د( 
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

ــرأة مــن جانــب      اختــاذ مجيــ  )هـ(  ــز ضــد امل ــى التميي ــدابري املناســبة للقــضاء عل ع الت
 شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ أي

اختاذ مجيع التدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريع، لتعـديل أو إلغـاء القـوانني             )و( 
 واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛

 .ني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأةإلغاء مجيع أحكام قوان )ز( 
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 اإلطار الدستوري والقانوين ١-١-٣  

 ١٩تشكل االتفاقية بالفعل جـزءا ال يتجـزأ مـن دسـتور بورونـدي حيـث تـنص املـادة                      - ٣٩
 :منه على ما يلي

إن احلقـوق والواجبــات املعلنــة واملكفولـة مبوجــب صــكوك تتـضمن اإلعــالن العــاملي    ” 
ــاق األفريقــي    حلقــوق ا ــدوليان اخلاصــان حبقــوق اإلنــسان، وامليث إلنــسان، والعهــدان ال

حلقوق اإلنـسان والـشعوب، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                     
 .واتفاقية حقوق الطفل، تشكل جزءا ال يتجزأ من دستور مجهورية بوروندي

 تقييـد أو إلغـاء إال يف بعـض    وهذه احلقوق األساسية ال جيوز هلا أن تكون عرضـة ألي     
 .“احلاالت اليت تربرها مصلحة عامة أو محاية حلّق أساسي

 : من دستور مجهورية بوروندي تنص على ما يلي١٣واملادة  - ٤٠

ومجيــع املــواطنني حيظــون بــنفس . كافــة البورونــديني متــساوون يف األهليــة والكرامــة” 
اجلـائز أن ُيـستبعد أي بورونـدي عـن          وليس من   . احلقوق، وهلم احلق يف محاية القانون     

احلياة االجتماعية أو االقتـصادية أو الـسياسية بالبلـد بـسبب العنـصر أو اللغـة أو الـدين         
 .“أو اجلنس أو املنشأ العرقي

 :  من دستور مجهورية بوروندي تنص، من ناحيتها، على ما يلي٢٢واملادة  - ٤١

وال جيـوز أن    . كفل هلـم محايـة متكافئـة      مجيع املواطنني متساوون أمام القانون الذي ي      ” 
لغتـه   يتعرض أي شخص للتمييز، وخاصة من جراء منـشئه أو عرقـه أو جنـسه أو لونـه أو                  

 تعّوقـه البـدين   أو حالته االجتماعية أو عقيدته الدينية أو فلسفته أو سياسـته، أو مـن جـراء             
 .“خرمرض السيدا أو بأي مرض آ/أو العقلي، أو إصابته بفريوس نقص املناعة

واتفاق أروشا يتوّخى عددا كـبريا مـن اإلصـالحات القانونيـة، الـيت يـستهدف بعـضها                   - ٤٢
وضــع املــرأة، مــن خــالل إصــالح قــانون األحــوال الشخــصية واألســرة، والتــشريعات املتعلقــة    

. باإلرث والنظم الزوجيـة واهلبـات، وهـذا ميـدان ال يـزال خيـضع للتقاليـد الـيت متيـز ضـد املـرأة                        
 أن مثة مشاريع للتعديل ومشاريع أخرى من مشاريع القوانني قد سبق وضـعها،              ومن املؤسف، 

وإن كان قد تعذّر حبثها من جانب الربملان، من ناحية أوىل، ومن جانب احلكومة، مـن ناحيـة                  
ويف إطـار هـذه الواليـة، تلتـزم احلكومـة بإعطـاء             . ثانية، بسبب شدة ازدحام اجلدول الـسياسي      

 .األولوية هلذه النصوص
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 اإلطار املؤسسي ٢-١-٣  

ــالحات     - ٤٣ ــسان واإلصـ ــوق اإلنـ ــرأة ووزارة حقـ ــز املـ ــاعي وتعزيـ ــل االجتمـ ووزارة العمـ
املؤسسية والعالقات مع اجلمعية الوطنية قد أدجمتا مع بعـضهما، منـذ قليـل، وذلـك حتـت اسـم                    

 .“الوزارة املعنية بالتضامن الوطين وحقوق اإلنسان ونوع اجلنس”

دعم قوي للوزارة املعنية بتعزيز املرأة مـن قبـل رابطـات حقـوق اإلنـسان                وقد كان مثة     - ٤٤
واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية اليت تعمل يف حقل محايـة حقـوق اإلنـسان والـدفاع                 
عنها، بشكل عام، وحقوق املرأة، بصفة خاصة، وذلك إىل جانب بعض منظمـات ووكـاالت               

ــم املتحــ : األمــم املتحــدة  ــامج األم ــائي للمــرأة،    برن ــم املتحــدة اإلمن ــائي، وصــندوق األم دة اإلمن
واليونيــسيف، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، وعمليــة األمــم  

 .املتحدة يف بوروندي، وما إىل ذلك
 

 التدابري املتخذة من أجل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة ٢-٣  
 

  من االتفاقية٣املادة 

ول األطراف يف مجيـع امليـادين، وال سـيما امليـادين الـسياسية واالجتماعيـة               تتخذ الد  
ــرأة        ــة تطــور امل ــشريع، لكفال ــا يف ذلــك الت ــدابري املناســبة، مب ــة، كــل الت ــصادية والثقافي واالقت
وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية والتمتـع                

 .الرجلهبا على أساس املساواة مع 
 
 السياسات  وبغية ضمان املساواة بني الرجل واملرأة، قامت احلكومة باختاذ التدابري ووضع           - ٤٥

 .من أجل ضمان تقدم وممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف إطار من املساواة

ومن بني هذه السياسات، توجد بصفة خاصة السياسة الوطنية املتعلقـة بنـوع اجلـنس،                - ٤٦
 تستهدف أساسا التقليل من حاالت التمييز وعدم املـساواة الـيت تتعـرض هلـا املـرأة، وذلـك        اليت

ولقد اعُتمدت هذه السياسة الوطنية لدى جملس الـوزراء         . من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني     
 .٢٠٠٣ديسمرب /يف كانون األول

ومثـة تنقـيح،    .  للعمل وتوفّيا لتنفيذ هذه السياسة، قامت احلكومة بوضع واعتماد خطة         - ٤٧
 أُعـّد   يف الوقت الراهن، للسياسات القطاعية جبميع الوزارات مـن أجـل إدمـاج نـوع اجلـنس، كمـا                  

. والـسياسة الوطنيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس تتـضمن آليـات لكفالـة املتابعـة             . دليل يف هـذا الـشأن     
، فـضال عـن جلنـة    وهذه اآلليـات تتمثـل علـى حنـو حمـّدد يف اجمللـس الـوطين املعـين بنـوع اجلـنس                 

 .وطنية خاصة بنوع اجلنس، إىل جانب وجود أمانة تنفيذية دائمة هلذا اجمللس الوطين
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ــة           - ٤٨ ــع كاف ــو جيم ــشاريا، وه ــازا است ــشكل جه ــوع اجلــنس ي ــين بن ــوطين املع ــس ال واجملل
األطــراف احملّركــة يف حقــل تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني، هبــدف حتقيــق تنــسيق أرفــع شــأنا    

 .ذ من إجراءات يف مجيع امليادينسُيتََّخ ملا

وتطبيق السياسة الوطنية املتعلقة بنوع اجلـنس يتـضمن كافـة العناصـر الـسياسية املـؤثرة           - ٤٩
الربملــان، والقطاعــات املختلفــة للحيــاة العامــة، واإلدارة اإلقليميــة، واللجــان الوطنيــة   : وخاصــة

وهذه العناصر املؤثرة تراعـي التـوازن       املتوّخاة يف اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي،         
وسـتكون هنـاك مـشاركة    . بني اجلنسني يف تشكيلها، مما سـريد يف دسـتور مجهوريـة بورونـدي         
 .أيضا من قبل كافة منظمات اجملتمع املدين ومجيع الشركاء يف التنمية

 
 التدابري املتخذة إلقامة املساواة بالفعل ٣-٣  

 
  من االتفاقية٤املادة 

عتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة مؤقتــة تــستهدف التعجيــل باملــساواة  ال ي - ١
الفعليــة بــني الرجــل واملــرأة متييــزا كمــا حتــدده هــذه االتفاقيــة، ولكنــه جيــب أال يــستتبع بــأي  
حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة؛ كما جيب وقـف العمـل هبـذه       

 .ف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققتالتدابري عندما تكون أهدا

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف ذلـك                   - ٢
 .تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

 
بعـد  وال ميكن الوصول للمساواة الفعلية بني البنات واألوالد وبني الرجال والنساء إال            - ٥٠

ومنــذ تقــدمي التقريــر األويل، ُبــذلت بعــض اجلهــود وحتققــت  . إزالــة الفــوارق يف ميــدان التعلــيم
، يالَحـظ أن الـسياسة القطاعيـة لـوزارة التعلـيم قـد            ١٩٩٩ومنـذ عـام     . بعض النجاحات أيـضا   

ضــمنت برناجمهــا مــسألة التحــاق البنــات باملــدارس، ومــشاركة النــساء يف شــىت وظــائف اختــاذ   
 .ارةالقرار بالوز

وقد أعلنت حكومة بوروندي، بصورة رمسية، حركة تعليم البنات، كمـا أن الـسياسة              - ٥١
أن مــسألة املــساواة يف ميــدان  ، ٢٠٠٢القطاعيــة لــوزارة التعلــيم الــوطين قــد أكــدت، يف عــام   

وبغيــة تــاليف . التعلــيم تــربز أيــضا فيمــا يتــصل حبــاالت عــدم التــوازن الــيت تــرتبط بنــوع اجلــنس  
، “الوحــدة املعنيــة بإحلــاق البنــات باملــدارس ”ل هــذه، أنــشأت وزارة التعلــيم حــاالت االخــتال

ــامج       كمــا أهنــا قــدمت منحــا دراســية للفــائزين دون متييــز للجــنس، فــضال عــن تــشجيعها لربن
 .“مبادرة تعليم البنت األفريقية”
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 يف  ٣٩ويف أعقاب هذه التدابري، ارتفع املعّدل اإلمجايل اللتحاق البنات باملـدارس مـن               - ٥٢
 يف ٣٠، كمـا زاد املعـّدل الـصايف مـن      ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام       ٦٧,٣ إىل   ١٩٩٦املائة يف عام    

 يف ١٨والفارق يف التسجيل بـني البنـات واألوالد، الـذي كـان يبلـغ       .  يف املائة  ٥٠,٤املائة إىل   
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٦,٤ قد أصبح ١٩٩٧املائة يف عام 

 
 قضاء على التحيزات واملمارسات العرفية اليت تقيد باملرأةالتدابري املتخذة لل ٤-٣  

 
  من االتفاقية٥املادة 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي 

تعديل األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة لـسلوك الرجـل واملـرأة، هبـدف حتقيـق            )أ( 
رسات األخرى القائمة على فكرة دونيـة       القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املما      

 أو تفّوق أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالــة أن تتــضمن التربيــة األســرية تفهمــا ســليما لألمومــة بوصــفها وظيفــة  )ب( 
ــشئة أطفــاهلم       ــساء يف تن ــراف باملــسؤولية املــشتركة لكــل مــن الرجــال والن ــة واالعت اجتماعي

كــون مفهومــا أن مــصلحة األطفــال هــي االعتبــار األساســي يف مجيــع  وتطــورهم، علــى أن ي
 .احلاالت

 
ومركز املرأة البوروندية يتوقف على تنظيم اجملتمع بـصورة أبويـة، حيـث أصـبح تعلـيم           - ٥٣

 .البنت مّتجها حنو البيت، يف حني أن تعليم الولد كان متسما بوجهة خارجية

نذ آالف السنني لـيس بـاألمر الـسهل، ومـع هـذا،             وتغيري جمتمع قائم على هذا النحو م       - ٥٤
حــرزت حــاالت مــن حــاالت التقــدم، وذلــك مــن قبــل حكومــة أفقــد ُبــذلت جهــود مــا، كمــا 

ويف الواقــع، ومــع إبــرام اتفــاق  . بورونــدي منــذ حبــث التقريــر األويل املتــصل بتطبيــق االتفاقيــة  
أن تقضي علـى التحّيـزات      أروشا للسالم واملصاحلة، يالحظ أن مثة إصالحات كثرية من شأهنا           

وتقـدمي االخـتالالت العرقيـة، الـذي ُيعـّد حـال            . إزاء املرأة اليت وردت يف مجيـع الربوتوكـوالت        
للصراع البوروندي، قد كان مصحوبا يف كـل مـرة بتقـدمي االختالفـات املتعلقـة بنـوع اجلـنس                    

 .اليت جاءت يف مجيع النصوص التشريعية والتنظيمية

دراسـية مـن أجـل الربملـانيني وسـائر أجهـزة اختـاذ القـرار، هبـدف                  وقد ُعقدت حلقات     - ٥٥
اللجنـة  ”وُشـكّلت جلنـة برملانيـة دائمـة حتـت اسـم             . التوعية بشأن املسائل املتعلقة بنوع اجلـنس      

 .“املعنية بنوع اجلنس وتكافؤ الفرص ومحاية الطفولة
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ت تـستبعد النـساء، قـد       واملؤسسة التقليدية حلل املنازعات بالوسائل السلمية، اليت كانـ         - ٥٦
ويف سـياق تعمـيم االتفاقيـة وتنظـيم     . شرعت يف تغيري سياستها ويف التوسع كيما تشمل النساء      

تشكيالت معنية باملساواة بني اجلنسني، وخاصة يف ظل املشاركة الـسياسية للمـرأة، يراَعـى أن                
، وإن   بـشكل كـبري    هبطـت التحيزات واملمارسات املألوفة واالعتبـارات النمطيـة إزاء املـرأة قـد             

 .كانت ال تزال هلا بعض اآلثار
 

 االجتار بالنساء والبغاء ٥-٣  
 

  من االتفاقية٦املادة 

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريع، ملكافحـة مجيـع                      
 .أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة

 
 حيــدث تغــيري مــا، وذلــك مــن جــراء اســتمرار احلــرب    منــذ دراســة التقريــر األويل، مل  - ٥٧
واألزمة الـيت جتتـاح البلـد منـذ اثـين عـشر عامـا قـد عـصفت              . يكتنف األسر من فقر وعوز     وما

ومــا زاد مــن ســوء األحــوال، وجــود قــوات مــسلّمة حكوميــة ومجاعــات  . بــاألخالق واآلداب
، وهــي قــوات حــسنة وقــدوم قــوات حفــظ الــسالم. متمــردة حتمــل الــسالح بكافــة أحنــاء البلــد
 .التجهيز، قد فاقم من األمر، يف أيامنا هذه

ومــع ذلــك، فــإن جرميــة االغتــصاب، املــستخدمة كــسالح مــن أســلحة احلــرب، قــد       - ٥٨
 الـذي   ١/٠٠٤/٢٠٠٣دخلت يف عداد اجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية مبوجـب القـانون رقـم                 

ميـة املناهـضة لإلنـسانية، وخاصـة يف     يتناول قمـع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة وجرميـة احلـرب واجلر        
 ؛ ســـائر...يـــدخل يف عــداد جـــرائم احلــرب   ” ش، الـــيت تــنص علـــى أنــه   - بــاء  - ٤مادتــه  

االنتــهاكات اجلــسيمة للقــوانني واألعــراف املطّبقــة يف الــصراعات املــسلّحة الدوليــة، وذلــك يف  
االغتــصاب، ) ش(: اإلطــار الــساري للقــانون الــدويل، ممــا يتــضمن أي فعــل مــن األفعــال التاليــة

والرق اجلنـسي، والبغـاء بـاإلكراه، والتعقـيم القـسري، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف                       
 .“...اجلنسي من شأنه أن ميثل انتهاكات جسيمة التفاقات جنيف؛ 

. وحكومة بوروندي بصدد وضع خطـة للعمـل مـن أجـل مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                    - ٥٩
وقــد اضــطُلع بأعمــال للتوعيــة بــشأن . تــديرها امــرأةوكــان مثــة تعزيــز لــشرطة األحــداث، الــيت 

خمــاطر البغــاء، يف كــل مكــان، مــن قبــل احلكومــة وحمطــات اإلذاعــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
 .الوطنية والدولية
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 احلياة السياسية والعامة ٦-٣  
 

  من االتفاقية٧املادة 

ز ضـد املـرأة يف احليـاة        تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التميي         
:السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

ــة االنتخــاب       )أ(  ــة، وأهلي ــتفتاءات العام ــات واالس ــع االنتخاب ــصويت يف مجي الت
 جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

حلكومـــة وتنفيـــذ هـــذه الـــسياسة ويف شـــغل  املـــشاركة يف صـــياغة سياســـة ا )ب( 
 الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

املــشاركة يف مجيــع املنظمــات واجلمعيــات غــري احلكوميــة الــيت تعــىن باحليــاة    )ج( 
 .العامة والسياسية للبلد

 
ــادة  - ٦٠ ــصا    ٤وامل ــدي ال ــة بورون ــات مجهوري ــانون انتخاب ــن ق ــسان٢٠در يف  م ــل / ني أبري

 : تنص على ما يلي٢٠٠٥

 عامــا ١٨النــاخبون هــم املواطنــون البورونــديون مــن اجلنــسني، الــذين يبلــغ عمــرهم  ” 
كاملــة يف تــاريخ االقتــراع، والــذين ال تكتــنفهم حالــة مــن حــاالت العجــز االنتخــايب    

 “الواردة يف قانون االنتخابات هذا

 : تنص على ما يلي٢٠٠٥ رسما/ آذار١٨ من دستور ٥١واملادة  - ٦١

كل بوروندي حيق له أن يشارك بشكل مباشر، أو غري مباشـر عـن طريـق ممثليـه، يف      ” 
 . والقدرةإدارة وتسيري شؤون الدولة بشرط توفّر الشروط القانونية، ال سيما شرط السن

 .“صل على الوظائف العامة ببلدهوكل بوروندي حيق له أيضا أن حي 

 : من دستور مجهورية بوروندي تنص على ما يلي١٢٩ملادة  من ا١والفقرة  - ٦٢

ــة   ”  ــع العناصــر العرقي ــة متاحــة جلمي ــضم  . واحلكوم ــوزراء  ٦٠وهــي ت ــة مــن ال  يف املائ
 يف املائة من الوزراء ونواب الـوزراء        ٤٠ونواب الوزراء من اهلوتو على أكثر تقدير، و       

 .أدىن يف املائة كحّد ٣٠وتكفل للنساء . من التوتسي على األكثر

 : تنصان على ما يلي١٦٤ من املادة ٢ و١واملادتان  - ٦٣

 يف املائـة مـن اهلوتـو    ٦٠ نائـب علـى األقـل، بنـسبة     ١٠٠تتكون اجلمعية الوطنية من  ” 
ــ يف املائـــة مـــن التو٤٠و  يف املائـــة مـــن النـــساء علـــى األقـــل،  ٣٠، ممـــا يتـــضمن سيتـ
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 مخــس ســنوات، وذلــك إىل ُينتخبــون يف اقتــراع عــام مباشــر لفتــرة واليــة متتــد وهــؤالء
قبــل زمالئهــم وفقــا لقــانون  جانــب ثالثــة نــواب مــن شــعب التــوا يــتم اختيــارهم مــن   

 .االنتخابات

ويف حالــة عــدم تــضمني نتــائج التــصويت للنــسب املئويــة املــذكورة أعــاله، ُيــشرع يف    
ــق       ــات تتعل ــانون االنتخاب ــة واردة يف ق ــق آلي ــصلة عــن طري تقــدمي االخــتالالت ذات ال

 .“ املشتركباالختيار

 : من الدستور على ما يلي١٨٠ من املادة ٤ويف النهاية، تنص الفقرة  - ٦٤

ويتـوىل قـانون االنتخابـات يف هـذا         .  يف املائة على األقل للنـساء      ٣٠تكفل نسبة   ... ” 
 .“الشأن حتديد الطرائق العملية لذلك، مع اللجوء إىل االختيار املشترك عند االقتضاء

كام الدستورية والتزام احلكومة، حتققـت منـذ قليـل مـشاركة كـبرية              وبفضل هذه األح   - ٦٥
وألول مرة يف التاريخ السياسي املـسّجل لبورونـدي، حـصل هـذا             . من جانب املرأة البوروندية   

البلد يف الواقع على نائبة لرئيس اجلمهورية معنية باملسائل االجتماعية واالقتصادية، إىل جانـب              
 .ثنتني من النساء تعمالن كنائبتني لرئيس جملس الشيوخرئيسة للجمعية الوطنية، وا

 )٦(معدل مشاركة املرأة يف الربملان
 اجلمعية الوطنية

 النسبة املئوية للنساء اجملموع النساء الرجال السنة
١٩,١٤ ١٩٥ ٣٧ ١٥٧ ٢٠٠١ 
١٩,١٧ ٢١٨ ٤٥ ١٧٥ ٢٠٠٣ 
٣٠,١٥ ١١٨ ٣٦ ٨٢ ٢٠٠٥ 

 اجلمعية الوطنية
 النسبة املئوية للنساء اجملموع النساء الرجال السنة

١٨,١٥ ٥٤ ١٠ ٤٤ ٢٠٠١ 
٣٢,١٦ ٤٩ ١٦ ٣٣ ٢٠٠٥ 

 
. واحلوافظ الوزاريـة املعـزاة للمـرأة أكثـر أمهيـة بكـثري ممـا كـان ُيعـزى إليهـا يف املاضـي                        - ٦٦

وهي تتضمن وزارة العالقات اخلارجيـة والتعـاون الـدويل، ووزارة التخطـيط اإلمنـائي والـتعمري                 
رة العدل واالدعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والـسياحة           الوطين، ووزا 

ــة       ــوزارة املعني ــوع اجلــنس، وال ــسان وشــؤون ن ــوطين وحقــوق اإلن ــضامن ال ــة، ووزارة الت والبيئ
 ).السيدا(مبكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب 

__________ 
 .سجالت اجلمعية الوطنية البوروندية وجملس الشيوخ )٦( 
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  ذات املسؤوليةجدول جتميعي ملشاركة املرأة يف مناصب اختاذ القرار واملناصب

 املنصب ٢٠٠٥ ٢٠٠٣‐٢٠٠١

 اجملموع النساء الرجال
النــسبة املئويــة 

 اجملموع النساء الرجال للنساء
النـــسبة املئويـــة 

 للنساء

  ٪٣٥ ٢٠ ٧ ١٣  ٪١٥,٣ ٢٦ ٤ ٢٢ وزير
  ٪١٥ ٢٠ ٣ ١٧  ٪١١,٥ ٢٦ ٣ ٢٣ رئيس مكتب

  ٪٨,٣ ٤٨ ٤ ٤٤  ٪٨,٣ ٤٨ ٤ ٤٤ مدير عام
  ٪٢٣ ١٧ ٤ ١٣ صفر ٪ صفر صفر ١٧ حاكم إقليم
  ٪١٣,١ ١٢٩ ١٧ ١١٢  ٪١,٥ ١٢٩ ٢ ١٢٧ مدير بلدية

عضو باللجنـة الوطنيـة     
  ٪٢١ ٢٨ ٦ ٢٢  ٪٢١ ٢٨ صفر ٢٢ نكوبنيإلعادة دمج امل

ــة تطبيــق    ــضو بلجن ع
 صفر ٪ صفر صفر صفر  ٪٢٠,٦ ٢٩ ٦ ٢٣ اتفاق أروشا

عــــــــضو باللجنــــــــة  
  ٪٤٠ ٥ ٢ ٣     االنتخابية

ــافظ للمـــــصرف   حمـــ
  ٪٣٣,٣ ٣ ١ ٢  ٪٣٣,٣ ٣ ١ ٣ ملركزيا

ــدير   عــضو جملــس وم
 صفر ٪ ٧ صفر ٧ صفر ٧ صفر ٧ عام

 
ومع هناية فترة االنتقال، مت منـذ قليـل حـل جلنـة متابعـة وتطبيـق اتفـاق أروشـا للـسالم                        - ٦٧

أما اللجنة االنتخابية املستقلة، فإهنا ليست مـن اللجـان الدائمـة، ولقـد         . واملصاحلة يف بوروندي  
 .٢٠٠٥ تشكيلها يف عام سبق

 :واملشاركة السياسية للمرأة البوروندية تواجه بعض التحديات، وأمهها ما يلي - ٦٨

 حتسني معدل متثيل املرأة وتوسيع نطاقه كيما يشمل مجيع مستويات اختاذ القرار - 

 القضاء على اجلمود الثقايف إزاء املرأة - 

 القضاء على االشكال االقتصادي للمرأة - 
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 )٧(٢٠٠٥-٢٠٠٤معدل املشاركة املرأة بالسلطة القضائية يف الفترة  - ٦٩

 موقع العمل ٢٠٠٤ ١٩٩٨

 اجملموع النساء الرجال
النسبة املئويـة   

 اجملموع النساء الرجال للنساء
النسبة املئويـة   

 للنساء

 ٢٠ ١٥ ٣ ١٢ ٢٥ ١٢ ٣ ٩  جملس القضاء األعلى-١
 ٢٨,٥ ٧ ٢ ٥ ٤٢,٩ ٧ ٣ ٤  احملكمة الدستورية-٢
 ٣٧,٥ ٨ ٣ ٥ ١٨,٢ ١١ ٢ ٩  احملكمة العليا-٣
 صفر ٦ - ٦ ١٢,٥ ٨ ١ ٧  النيابة العامة للجمهورية-٤
 حمكمـة االسـتئناف واحملكمــة   -٥

 اإلدارية
٢٥ ٣٢ ٨ ٢٤ ٧,٨ ٥١ ٤ ٣٨ 

 النيابــة العامــة لــدى حمكمــة    -٦
 االستئناف

٦,٢ ١٦ ١  ١٥ ١٣,٣ ١٥ ٢ ١٣ 

كمــة  احملكمــة االبتدائيــة، وحم-٧
 العمل، واحملكمة التجارية

٢٥,٥ ٢١ ٥٥ ١٦٠ ٢٦,١ ٩٢ ٢٤ ٦٨ 

 ٢٠,٣ ١١ ٢٤ ٩٤ ١٦,٣ ٤٩ ٨ ٤١  مكاتب النيابة العامة-٨
 

ــدوائر، توجــد      ــساء مقابــل  ٥وعلــى صــعيد املــسؤوليات املــضطلع هبــا يف خمتلــف ال  مــن ٤٨ ن
يـة واجلنـسية يـشكل      وتقدمي االخـتالالت العرق   .  يف املائة  ٩,٤الرجال، أي أن نسبة النساء تبلغ       

وألول مـرة، كانـت هنـاك امـرأة تـشغل منـصب             . عملية مـستمرة، وهـي عمليـة مآهلـا للنجـاح          
 .وزير العدل

 
 التمثيل الدويل ٧-٣  

 
  من االتفاقية٨املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيـع التـدابري املناسـبة لتكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع                  
ل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــ

 .املنظمات الدولية
 

__________ 
 .سجالت وزارة العدل )٧( 



CEDAW/C/BDI/4  
 

07-26506 29 
 

 )٨(معدل مشاركة املرأة يف السفارات - ٧٠

 جدول جتميعي ملشاركة املرأة يف مناصب اختاذ القرار واملناصب ذات املسؤولية

 املنصب ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٢‐٢٠٠١

 اجملموع النساء الرجال
النــسبة املئويــة 

 اجملموع النساء جالالر للنساء
النـــسبة املئويـــة  

 للنساء

 ١٢,٥ ١٦ ٢ ١٤ ١٢,٥ ١٦ ٢ ١٤ السفراء 

 ١٢,٥ ١٦ ٢ ١٤ ١٢,٥ ١٦ ٢ ١٤ املستشارون
 

ومـع هـذا،    . وعلى صعيد التمثيل الدويل، ال يوجد أي تقدم، فالنساء الزلـن ناقـصات التمثيـل              
 . يف الوقت الراهنفإن هذا التمثيل قد يتعّرض للتحسن يف إطار التغريات اجلارية

 
 اجلنسية ٨-٣  

 
  من االتفاقية٩املادة 

ــسيتها أو        - ١ ــساب جن ــساويا حلــق الرجــل يف اكت ــا م ــرأة حق ــدول األطــراف امل ــنح ال مت
وتـضمن بوجـه خـاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري                    . االحتفاظ هبا أو تغيريها   

الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن      جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيـا جنـسية           
 .تفرض عليها جنسية الزوج

 .رأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح الدول األطراف امل - ٢
 

واملرأة البورونديـة   . منذ التحليل الوارد يف التقرير األويل، تعّرض قانون اجلنسية للتغيري          - ٧١
والتعـديالت  . تـصل باكتـساب اجلنـسية وتغيريهـا واالحتفـاظ هبـا      هلا نفس حقوق الرجل فيمـا ي  

اليت أدرجت يف هذا القانون تتعلق باجلنـسية املزدوجـة، الـيت أصـبحت موضـع اعتـراف بالفعـل                    
والطفـل الـذي يولـد ألب غـري معـروف           . لكل بوروندي يسعى إليها دون متييز بـسبب اجلـنس         

 .هألب ال يعترف ببنّوته له حيصل على جنسية أم أو

ومع هذا، فإن املرأة البوروندية املتزوجة من أجـنيب ال تعطـي جنـسيتها تلقائيـا لطفلـها                   - ٧٢
وهذا يرجع إىل شدة متسك الرجال البورونـديني بـالتنظيم األبـوي للمجتمـع، مـن                . أو لزوجها 

 .بعض االعتبارات الدميوغرافية، من ناحية ثانيةناحية أوىل، وكذلك إىل 

__________ 
 .سجالت وزارة العالقات اخلارجية والتعاون )٨( 
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ي بــأن هــذا لــيس مــن دواعــي العدالــة، وســوف يتغّيــر هــذا وتعتــرف حكومــة بورونــد 
 .الوضع مع مواصلة تعميم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

 
 التعليم والتدريب ٩-٣  

 
  من االتفاقية١٠املادة 

متــنح الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة لكــي   - ١
ق الرجـل يف ميـدان التعلـيم، وبوجـه خـاص لكـي تكفـل،                تكفل للمرأة حقوقا مـساوية حلقـو      
 :على أساس تساوي الرجل واملرأة

نفـــس الظـــروف للتوجيـــه الـــوظيفي واملهـــين، وللوصـــول إىل الدراســـات        )أ( 
ــاطق       ــات، يف املن ــع الفئ ــة مــن مجي ــة يف املؤســسات التعليمي ــدرجات العلمي ــى ال واحلــصول عل

تحـاق  لملـساواة مكفولـة يف املرحلـة الـسابقة لال    الريفية واحلضرية على الـسواء؛ وتكـون هـذه ا       
يــع أنــواع باملدرســة ويف التعلــيم العــام والــتقين واملهــين والتعلــيم الــتقين العــايل، وكــذلك يف مج

 التدريب املهين؛
 الدراسـية، ونفـس االمتحانـات وهيئـات تدريـسية تتمتـع             توفر نفـس املنـاهج     )ب( 

 ية من نفس النوعية؛مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرس
ــع         )ج(  ــى مجي ــرأة عل ــن دور الرجــل ودور امل ــوم منطــي ع ــى أي مفه ــضاء عل الق

مــستويات التعلــيم ويف مجيــع أشــكاله عــن طريــق تــشجيع التعلــيم املخــتلط وغــريه مــن أنــواع  
التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسـة والـربامج                 

 ييف أساليب التعليم؛املدرسية وتك
 نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛ )د( 
مج تعلـيم   نفس الفرص للوصول إىل برامج التعليم املتواصل، مبا يف ذلـك بـرا             )هـ( 

يفيــة، وال ســيما الــيت هتــدف إىل أن تــضيق، يف أقــرب وقــت ممكــن،  الكبــار وحمــو األميــة الوظ
 التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛فجوة يف  أي

خفــض معــدالت تــرك املدرســة، قبــل األوان بــني الطالبــات وتنظــيم بــرامج     )و( 
 للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
ــة حمــددة    )ح(  للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر   الوصــول إىل معلومــات تربوي

 .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
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 الوصول إىل التعليم الرمسي ١-٩-٣  

وفيمــا خيــص التعلــيم والتــدريب، تلتــزم بورونــدي بــاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان،   - ٧٣
بورونـدي أيـضا علـى      ولقـد صـدقت     . ٢٦حيث يـرد احلـق يف التعلـيم بـصورة بـارزة يف املـادة                

ومنـذ مـؤمتر جومبيتـان الـدويل        . اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقـوق الطفـل ورفاهـه          
، كانـت بورونـدي     ٢٠٠٠وحىت احملفـل العـاملي للتعلـيم بـداكار يف عـام             ) بتايلند (١٩٩٠لعام  

 .دائما ضمن البلدان اليت قبلت األهداف املتصلة بتوفري التعليم للجميع

، شــاركت بورونــدي يف تلــك ٢٠٠٠الل احملفــل العــاملي للتعلــيم بــداكار يف عــام وخــ - ٧٤
 :األهداف املتصلة بتوفري التعليم للجميع وال سيما

، علــى متكــني مجيــع األطفــال، وخاصــة البنــات   ٢٠١٥العمــل، مــن اآلن وحــىت عــام   - 
ن واألوالد الذين يعيشون يف إطـار ظـروف صـعبة ومـن ينتمـون إىل أقليـات عرقيـة، مـ               
 .الوصول إىل تعليم أويل إلزامي جماين رفيع النوعية، مع متابعة هذا التعليم حىت هنايته

القضاء على التباينات القائمـة بـني اجلنـسني يف حقـل التعلـيم االبتـدائي والثـانوي، مـن           - 
ــات،      ٢٠١٥اآلن وحــىت عــام   ــى ضــمان وصــول البن ــصفة خاصــة عل ، مــع احلــرص ب

 .أساسي سليم مع تزويدهن بنفس فرص النجاحبشكل متساو ودون قيد، لتعليم 

 :وشاركت بوروندي أيضا يف األهداف اإلمنائية لأللفية، وهي - ٧٥

، وتزويد مجيع أطفـال العـامل،       ٢٠١٥كفالة تعليم ابتدائي للجميع من اآلن وحىت عام          - 
 من األوالد والبنات، بالوسائل الالزمة إلجناز مرحلة الدراسة االبتدائية بكاملها؛

تشجيع املساواة بني اجلنـسني واسـتقالل املـرأة، والقـضاء علـى الفـوارق املتـصلة بنـوع           - 
ــانوي مــن اآلن وحــىت عــام      ــدائي والث ــيم االبت ، وبعــد ٢٠٠٥اجلــنس يف مــرحليت التعل

 .٢٠١٥ذلك، يف مجيع مراحل التعليم، إن أمكن، يف عام 

 ٥٣ يـنص يف املـادة       ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٨ودستور مجهوريـة بورونـدي الـصادر يف          - ٧٦
حيــق لكــل مــواطن أن يــصل، يف إطــار مــن املــساواة، للتــدريب والتعلــيم   ” :منــه علــى مــا يلــي 

 .“...ومن واجبات الدولة أن تنظم التعليم العام وأن تشّجع على ارتياده. والتثقيف

وقد أصبحت التزامات حكومة بوروندي هذه مبثابة أمر واقع، فرئيس اجلمهورية قـد أعلـن يف                
، أن التعلـيم االبتـدائي      ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ٢٦به الرئيسي، الذي ألقاه لدى تنـصيبه يف         خطا

ــسنة الدراســية    ــداء مــن ال ــالغني ســن   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥سيــصبح باجملــان ابت ومجيــع األطفــال الب
الدراسة مقيدون اآلن باملـدارس، وإن كانـت مثـة مـشكلة قائمـة فيمـا يتـصل بفـصول الدراسـة                      

 .واملعلمني
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 السياسية، اليت تعّرضت هلا بورونـدي، قـد أثّـرت بـشكل كـبري               –الجتماعية  واألزمة ا  - ٧٧
ومـع هـذا، فـإن هنـاك حتـّسنا ملموسـا            . على التعليم بصورة عامة، وتعليم البنات بصفة خاصـة        
 .بالرغم من استمرار التفاوتات بكافة مراحل التعليم

معينـة هبـذا النـوع مـن     وعلى صـعيد التعلـيم يف مرحلـة مـا قبـل الدراسـة، تواجـد إدارة          - ٧٨
أبريـل  / نيـسان  ١٩ املـؤرخ    ١٠٠/٠٥٤التعليم، وقد ُشكّلت هذه اإلدارة مبوجب املرسوم رقم         

ــة الدراســة مــن شــأن األطفــال مــن ســن      . ١٩٩٨ ــسابق ملرحل ــيم ال  ســنوات إىل ٣وهــذا التعل
وتوجـد اآلن نوعيـات ثـالث مـن الكيانـات الـيت تتـوىل               . سنوات، دون متييـز بـسبب اجلـنس        ٦

 : العناية الالزمة لصغار األطفال، وذلك على النحو التايلتوفري
 مدارس احلضانة امللحقة عادة باملدارس االبتدائية؛ - 
ــة الطفــل، علــى الــصعيد اجملتمعــي، الــيت تــشرف عليهــا رابطــة مرشــدات       -  مرافــق رعاي

 بوروندي، وذلك بدعم من اليونيسيف؛
، “تـويتزمبريي ”نـهض بأحبائهـا منظمـة       دور احلضانة الـسابقة ملرحلـة الدراسـة، الـيت ت           - 

وهي منظمة ال تستهدف الـربح، وذلـك يف املنـاطق الريفيـة بوجـه خـاص، إىل جانـب                    
 .رابطات اآلباء

 يف املائـة لـدى البنـات    ٤٨,٧وتقّدر الفوارق بني اجلنسني، يف مرحلة مـا قبـل الدراسـة، بنـسبة         
 . يف املائة لدى األوالد٥١,٣مقابل 

  )٩(٢٠٠٣-٢٠٠٢دين يف عام أعداد األطفال املقي
 املعلمني/نسبة األطفال أعداد املعلّمني أعداد األطفال الكيانات

 ٤٨ ١٨٥ ٨ ٨٥٩ مدارس احلضانة
 ٣٢ ٥٢٥ ١٦ ٣٥٨ دور احلضانة السابقة ملرحلة الدراسة

 ١٢ ٨٩ ١ ٠٢٥ مرافق رعاية الطفل على الصعيد اجملتمعي
 ٣٣ ٧٩٩ ٢٦ ٢٨١ اجملموع

 
ومـدارس  . ل مرحلـة الدراسـة مل جيـر تعميمـه، مـع هـذا، بكافـة أحنـاء البلـد            والتعليم قبـ   - ٧٩

احلضانة ومرفق رعايـة الطفـل ودور احلـضانة الـسابقة ملرحلـة الدراسـة ال توجـد إال يف املراكـز                
اليت ال تستهدف الـربح تقـوم بواجبـات التعلـيم           “ تويتزمبريي”ومنظمة  . احلضرية وفيما حوهلا  

 بلدية من بني مجيع البلديات الـيت يـصل عـددها إىل    ٣٤ال تشمل سوى    وهي  . يف البيئة الريفية  
واضطراب األحوال األمنية، الذي انتشر حقبة طويلة يف البلـد، فـضال عـن عـدم كفايـة            . ١٢٩

 .امليزانية، مل ميكّنا حكومة بوروندي من الوفاء بالتزاماهتا على حنو سليم
__________ 

/ تقــديرات األنــشطة املــضطلع هبــا مــن أجــل صــغار األطفــال، منتــدى املعلمــات األفريقيــات، كــانون األول     )٩( 
 .٢٠٠٣ديسمرب 
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ــانوي وا   - ٨٠ ــدائي والث ــيم االبت ــى صــعيد التعل ــة    وعل ــة حــواجز قانوني جلــامعي، ال توجــد أي
 .البنات إزاء
 :)١٠(وفيما يلي أهم العقبات اليت حتول دون قيد البنات باملدارس - ٨١
التكاليف املباشرة وغري املباشرة، اليت تتكبدها األسـر املعـوزة، والـيت تـضطر اآلبـاء إىل                  - 

يـة باجملـان يف هـذه األيـام،         وملا كان االلتحـاق باملـدارس االبتدائ      . التضحية بتعليم بناهتم  
 فإن احلالة ذات الصلة تتعرض للتحسن؛

أمية اآلباء اليت تؤثر بشكل كبري على قيد البنـات باملـدارس، فهـن يتعرضـن لالحتجـاز                 - 
 باملسكن باعتبارهن من األيدي العاملة؛

احلالة األمية اليت تضعف مـن وضـع البنـات، فاآلبـاء خيـشون علـى حيـاهتن، كمـا أهنـم                       - 
 .افون أيضا من احتماالت االغتصابخي

 الــذي )الــسيدا(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب /وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - 
 يضطر البنات إىل القيام برعاية املرضى؛

 ... .مشكلة اهلياكل األساسية باملدارس،  - 
نـائبتني لـرئيس    واليوم، وبوروندي تـضم نائبـة لـرئيس اجلمهوريـة، ورئيـسة للربملـان، و               - ٨٢

جملس الشيوخ، وعدد كبري من عضوات جملس النـواب والـشيوخ والـوزيرات، ممـن قـدمن مـن              
كافة مناطق البلد، يالحظ أن من املمكن هلؤالء أن يعملن كنماذج جديرة باالحتذاء مـن قبـل                 

 .الفتيات، وقد تنهض عملية التدريب بدورها املتوّخى يف هذا الصدد
والفــارق علــى الــصعيد الــوطين يبلــغ .  بنــوع اجلــنس ال تــزال كــبريةوالفــوارق املتعلقــة - ٨٣

ــات  ١٩,٦ ــة، ممــا ال ُيعــد يف صــاحل البن ــوارد يف هــذا اجلــدول يوضــح أن   .  يف املائ والتحليــل ال
املعّدلني اإلمجايل والصايف للقيـد باملـدارس سـوف يتزايـد أن علـى الـرغم مـن حـاالت التخلّـف                     

 .ملعدل الصايف هلذا القيدعن الدراسة اليت ُتالحظ على صعيد ا
 )١١(الفوارق بني املعدلني اإلمجايل والصايف للقيد باملدارس

٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ١٩٩٨‐١٩٩٧ 

+ األوالد 
 البنات البنات

+ األوالد
 البنات البنات

+ األوالد
 البنات البنات

+ األوالد
 البنات البنات

ــدل اإلمجــايل   املع
 ٧٠,٧ ٨١,٠ ٦٦,٨ ٧٧,٢ ٦٠ ٦٨ ٤٥ ٧٢,٥ للقيد باملدارس

املعـــدل الـــصايف  
 ٥٣,٣ ٥٩,١  ٥٠ ٥٦,٢ ٤٥ ٥٠,٢ ٢٩ ٣٣ للقيد باملدارس

 
 .قائمة على صعيد البلد“ البنات+ األوالد ”النسبة املئوية لـ : ملحوظة

__________ 
نــدي، وزارة التعلــيم الدراســة االجتماعيــة املتــصلة بالعقبــات الــيت حتــول دون قيــد البنــات يف املــدارس ببورو    )١٠( 

 .٢٠٠٤الوطين، 
 .وزارة التعليم الوطين، تقارير مكتب التخطيط املدرسي )١١( 
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 )١٢(الفوارق املتعلقة بنوع اجلنس يف التعليم الثانوي
 
 
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ 

 الذكور اإلناث رحلةامل
ــاث  + اإلنــ
 الذكور

ــسبة  النـ
املئويــــة 
 الذكور اإلناث لإلناث

+ اإلنـــــــــــاث 
 الذكور

ــة   ــسبة املئويــ النــ
 الذكور اإلناث لإلناث

ــاث  + اإلنــ
 الذكور

النــــــــسبة 
ــة  املئويــــــ
 الذكور اإلناث لإلناث

ــاث  + اإلنــ
 الذكور

ــسبة  النـ
املئويــــة 
 لإلناث

 ٤٣,٤ ٩١٥٢١ ٥١٨٠٤ ٣٩٧١٧ ٤٥,١ ٧٠٢٧٥ ٣٨٥٥١ ٣١٧٢٤ ٤١,٠ ٦٥٨٤٣ ٣٨٨٦٢ ٢٦٩٨١ ٤٦,٩ ٥٥٥١١ ٢٩٤٦٦ ٢٦٠٤٥ املرحلة األوىل

ــة األوىل  املرحلــــــــــــــ
 ٤٢,٨ ١٤٤٤٢ ٨٩٠١ ٥٥٤١ ٣٦,٣ ١٥٣٠٩ ٩٧٥٥ ٥٥٥٤ ٤١,٢ ١٤١٥٠ ٨٣٢٢ ٥٨٢٨ ٣٩,٢ ١٦٤٢٣ ٩٩٨٦ ٦٤٣٧الثانوي العام بالتعليم

اجملمــــــوع الفرعــــــي  
ــة األوىل  للمرحلـــــــــــ

 ٤٢,٨ ١٠٥٩٦٣ ٦٠٦٢٥ ٤٥٣٣٨ ٤٣,٦ ٨٥٥٨٤ ٤٨٣٠٦ ٣٧٢٧٨ ٤١,٠ ٧٩٩٩٣ ٤٧١٨٤ ٣٢٨٠٩ ٤٥,٢ ٧١٩٣٩ ٣٩٤٥٧ ٣٢٤٨٢ بالتعليم الثانوي

ــة  املرحلـــــــــة الثانيـــــــ
 ٣٠,٨ ٢٤٧٤ ١٧١٢ ٧٦٢ ٣٩,٩ ٢٢٨١ ١٣٧١ ٩١٠ ٢٧,٣ ١١٥٧  ٨٤١ ٣١٦ ٢٥,١ ٩٣١ ٦٩٧ ٢٣٤ بالتعليم احمللي

ــة  املرحلـــــــــة الثانيـــــــ
 ٣٠,٦ ١٣٧٤٧ ٩٥٣٨ ٤٢٠٩ ٣٠,٦ ١١٦٩٦ ٨١١٨ ٣٥٧٨ ٥٠,٣ ١٢١٤٠ ٦٠٣٥ ٦١٠٥ ٣٣,٩ ١٤٤٩٣ ٩٥٨٥ ٤٩٠٨ العام بالتعليم

اجملمــــــوع الفرعــــــي  
 ٤١,٢ ١٦٢٢١ ١١٢٥ ٤٩٧١ ٣٢,١ ١٣٩٩٧ ٩٥٠٩ ٤٤٨٨ ٤٠,٨ ١٣٢٩٧ ٧٨٧٦ ٥٤٢١ ٣٣,٣ ١٥٤٢٤ ١٠٢٨٢ ٥١٤٢ للمرحلة الثانية

ــالتعليم   ــوع بــــ اجملمــــ
 ٤١,٢ ١٢٢١٨٤ ٧١٨٧٥ ٥٠٣٠٩ ٤٢,٠ ٩٩٥٦١ ٥٧٧٩٥ ٤١٧٦٦ ٤١,٠ ٩٣٢٩٠ ٥٥٠٦٠ ٣٨٢٣٠ ٤٣,١ ٨٧٣٥٨ ٤٩٧٣٤ ٣٧٦٢٤ الثانوي العام

املـــــــدارس الثانويـــــــة 
 ٥٧,٩ ٢٠٨٧ ٨٧٩ ١٢٠٨ ٥٢,٣ ١٣٩٩ ٦٦٨ ٧٣١ ٤٩,٤ ١٠٦٦ ٥٣٩ ٥٢٧ ٤٦,٦ ٩٣٢ ٤٩٨ ٤٣٤ التربوية احمللية

املـــــــدارس الثانويـــــــة 
 ٦٧,٩ ٣٠٦٢ ٩٨٣ ٢٠٧٩ ٦٨,٦ ٣٣٨٨ ١٠٦٤ ٢٣٢٤ ٧٤,٩ ٣١٨٩ ٨٠١ ٢٣٨٨ ٦٢,٨ ٣٧٨٦ ١٤٠٩ ٢٣٧٧ التربوية العامة

ــدارس اجملمـــــوع با ملـــ
 ٦٣,٨ ٥١٤٩ ١٨٦٢ ٣٢٨٧ ٦٣,٨ ٤٧٨٧ ١٧٣٢ ٣٠٥٥ ٦٨,٥ ٤٢٥٥ ١٣٤٠ ٢٩١٥ ٥٩,٦ ٤٧١٨ ١٩٠٧ ٢٨١١ الثانوية التربوية

ــني   ــدارس املعلمــــ مــــ
 ٢٥,١ ٧٠٦ ٥٢٩ ١١٧ ٤٠,٧ ٣٣٢ ١٩٧ ١٣٥ ٢٤,٥ ٢٠٨ ١٥٧ ٥١ ٣١,٤ ١١٨ ٨١ ٣٧ احمللية

ــني   ــدارس املعلمــــ مــــ
 ٤٠,٠ ٤٠٢٣ ٢٤١٤ ١٦٠٩ ٣٨,٢ ٣٦٦٨ ٢٢٦٨ ١٤٠٠ ٤٤,٢ ٣٠٤٦ ١٧٠٠ ١٣٤٦ ٣٩,٠ ١٦٩٨ ١٠٣٥ ٦٦٣ العامة 

ــدارس   ــوع مبــــ اجملمــــ
 ٣٧,٨ ٤٧٢٩ ٢٩٤٣ ١٧٨٦ ٣٨,٤ ٤٠٠٠ ٢٤٦٥ ١٥٣٥ ٤٢,٩ ٣٢٥٤ ١٨٥٧ ١٣٩٧ ٣٨,٥ ١٨١٦ ١١١٦ ٧٠٠ املعلمني

ــالتعليم  اجمل ــوع بــــ مــــ
 ٥١,٤ ٩٧٧٨ ٤٨٠٥ ٥٠٧٣ ٥٢,٢ ٨٧٨٧ ٤١٩٧ ٤٥٩٠ ٥٧,٤ ٧٥٠٩ ٣١٩٧ ٤٣١٢ ٥٣,٧ ٦٥٣٤ ٣٠٢٣ ٣٥١١ التربوي

__________ 
 .٢٠٠٥مارس /توجد ضرورة أو حاجة عاجلة إلنشاء مراكز للتعليم املهين يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي، وزارة التعليم الوطين، آذار )١٢( 
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 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ 

 الذكور اإلناث رحلةامل
ــاث  + اإلنــ
 الذكور

ــسبة  النـ
املئويــــة 
 الذكور اإلناث لإلناث

+ اإلنـــــــــــاث 
 الذكور

ــة   ــسبة املئويــ النــ
 الذكور اإلناث لإلناث

ــاث  + اإلنــ
 الذكور

النــــــــسبة 
ــة  املئويــــــ
 الذكور اإلناث لإلناث

ــاث  + اإلنــ
 الذكور

ــسبة  النـ
املئويــــة 
 لإلناث

ــالتعليم  اجمل ــوع بــــ مــــ
الثـــــــــانوي العـــــــــام  

 ٤١,٩ ١٣٢٠٦٢ ٧٦٦٨٠ ٥٥٣٨٢ ٤٢,٧ ١٠٨٤٣٨ ٦٢٠٨٣ ٤٦٣٥٥ ٤٢,٢ ١٠٠٧٩٩ ٥٨٢٥٧ ٤٢٥٤٢ ٤٣,٨ ٩٣٨٩٢ ٥٢٧٥٧ ٤١١٣٥ والتربوي

ــالتعليم   ــوع بــــ اجملمــــ
 ٥٢,٣ ٨٦٧٣ ٤١٣٨ ٤٥٣٥ ٥١,٠ ١٠٧٥٩ ٥٢٦٨ ٥٤٩١ ٥٢,٠ ٦١٧٩ ٢٩٦٤ ٣٢١٥ ٥٣,٠ ١٠٩٩٣ ٥١٧٠ ٥٨٢٣ الثانوي اخلاص

ثانوي العام  اجملموع ال 
 ٤٢,٦ ١٤٠٧٣٥ ٨٠٨١٨ ٥٩٩١٧ ٤٣,٥ ١١٩١٩٧ ٦٧٣٥١ ٥١٨٤٦ ٤٢,٨ ١٠٦٩٧٨ ٦١٢٢١ ٤٥٧٥٧ ٤٤,٨ ١٠٤٨٨٥ ٥٧٩٢٧ ٤٦٩٥٨ واخلاص

التعلـــــــــيم الــــــــــتقين  
 ٣باملــــستويني ألــــف 

 ٣٧,٣ ١٩١٣ ١١٩٩ ٧١٤ ٢٧,٧ ٢٥٩٩ ١٨٨٠ ٧١٩ ٢٩,٦ ١٩٠٤  ١٣٤١ ٥٦٣ ٢٤,٢ ٢٣٦٠ ١٧٩٠ ٥٧٠ ٤وألف 

التعلـــــــــيم الــــــــــتقين  
 ٣٢,٣ ٤٤٩٨ ٣٠٤٣ ١٤٥٥ ٣٧,٩ ٣٤٨١ ٢١٦٢ ١٣١٩ ٢٨,١ ٢٧٢١ ١٩٥٧ ٧٦٤ ٢٥,٩ ٢١٣١ ١٥٨٠ ٥٥١ ٢ ألف باملستوى

ــالتعليم   ــوع بــــ اجملمــــ
 ٣٣,٨ ٦٤١١ ٤٢٤٢ ٢١٦٩ ٣٣,٥ ٦٠٨٠ ٤٠٤٢ ٢٠٣٨ ٢٨,٧ ٤٦٢٥ ٣٢٩٨ ١٣٢٧ ٢٥,٠ ٤٤٩١ ٣٣٧٠ ١١٢١ التقين

ــتحقني   ــوع امللـــ جممـــ
 ٤٢,٢ ١٤٧١٩٦ ٨٥٠٦٠ ٨٥٠٦ ٦٢٠٨٦ ٤٣ ١٢٥٢٧٧ ٤٢,٢٥٣٨٨٤٧١٣٩٣ ١١١٦٠٣ ٦٤٥١٩ ٤٧٠٨٤ ٤٤ ١٠٩٣٧٩ ٦١٢٩٧ ٤٨٠٧٩ بالتعليم

 

يوضح اجلدول املذكور أعاله أن مثة اختالفات كـبرية حـسب نـوع اجلـنس فيمـا يتـصل بالـسنوات الدراسـية األربـع                        - ٨٤
ئـة مـن البنـات، ومثـة         يف املا  ٤٢,٢ويف التعليم الثانوي العام، توجـد نـسبة يبلـغ جمموعهـا             : قيد النظر، وهذا لغري صاحل البنات     

 . يف املائة من البنات بالتعليم التقين٣٣,٨نسبة تصل إىل 

 



 

 

C
E

D
A

W
/C

/B
D

I/
4

 

36
07

-2
65

06
 

 )١٣(الفوارق بني أعداد الطلبة بالتعليم العايل حسب نوع اجلنس
 

 ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ 
٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 اجملموع الذكور اإلناثالنسبة املئوية لإلناث اجملموع الذكور اإلناثالنسبة املئوية لإلناث اجملموع الذكور اإلناثالنسبة املئوية لإلنا موعاجمل الذكور اإلناثالنسبة املئوية لإلنا اجملموع الذكور اإلناث اجلامعة

النـــــــــــــــسبة 

ــة  املئويـــــــــــــ

 لإلناث

 ٢٥ ٨٥٤١ ٦٣٩٧ ٢١٤٤ ٢٤,٥٤ ٧٥٥٤ ٥٧٠٠ ١٨٥٤ ٢٤,٦٨ ٥٥٧١ ٤١٩٦ ١٣٧٥ ٢٧ ٦٠٨٥ ٤٤٤٢ ١٦٤٣ ٢٥,٠ ٣٦٧٨ ٤٤٢٤ ١٥٥٤ جامعة بوروندي

 ٣٠,٩ ١٩٥٥ ١٣٥٠ ٦٠٥ ٣٦,٧ ١٨٣٩ ١١٨٩ ٦٥٠ ٢٩,٩ ١٥٠١ ١٠٥٢ ٤٤٩ ٢٧,٨ ٧٦٢ ٥٥٠ ٢١٢ ٢٤,٥ ٣٠٢ ٢٢٨ ٧٤ دار املعلمني العليا

 ٥٧,٨ ١٥٩ ٦٧ ٩٢ ٥٠,٨ ١١٢ ٥٥ ٥٧ ٤٠,٠ ٩٥ ٥٧ ٣٨ ٤١,٠ ١٢٩ ٧٦ ٥٣ ٤٠,٨ ٧١ ٤٢ ٢٩ املعهد الوطين للصحة العامة

 ١٩,٨ ١٣١ ١٩٥ ٢٦ ٢٥,٠ ٦٤ ٤٨ ١٦ ٣١,٢ ٤٨ ٣٣ ١٥ ٣٠,٧ ٢٦ ١٨ ٨ - - - - “Hope Frica”جامعة 

جامعة منطقة البحريات 

 ٢٥,٧ ٥١٦ ٣٨٣ ١٣٣ ٣٠,٠ ٢٤٢ ١٦٩ ٧٣ ٣٦,٠ ١٣٦ ٨٧ ٤٩ ٢٩,٨ ٥٧ ٤٠ ١٧ - - - - الكربى

 - ١٦١ - - - ١٢١ - - - ١٢ - - - ١١ - - - ١٣ - - املعهد العايل لإلدارة

 ٤٩,١ ٢٠٢٤ ١٠٢٩ ٩٩٥ ٥١,٠ ١٨٥٥ ٩٠٨ ٩٤٧ ٤٨,٦ ١٢٤٢ ٦٣٨ ٦٠٤ ٤٤,٠ ٣٨١ ٢١٣ ١٦٨ - - - - جامعة حبرية تنغانيقا

 ٥٧,٦ ٣٢١ ١٣٦ ١٨٥ ٤٤,٢ ٩٥ ٥٣ ٤٢ ٤٦,٢ ١٠٦ ٥٧ ٤٩ ٥٣,٠ ١٣٢ ٦٢ ٧٠ ٥١,٠ ٩٢ ٤٥ ٤٧ جامعة مارتن لوثر كنغ

 ٦٩,٢ ٣٢١ ١٣٦ ١٨٥ ٦٨,٤ ٩٥ ٥٣ ٤٢ ٧٠,٢ ١٠٦ ٥٧ ٤٩ ٤٤,٦ ١٣٢ ٦٢ ٧٠ ٦٩,٢ ١٣ ٤ ٩ “NGOZI”جامعة 

املدرسة اإليكلريية الكربى يف 

 ٠,٦ ١٥٤ ١٥٣ ١ ٦. ١٤٤ ١٤٣ ١ ٠,٧ ١٣١ ١٣٠ ١ صفر ١٤٤ ١٤٤ صفر - - - - بوجا

 - ٦٥٧ - - - ٢٨٨ - - - ١٧٧ - - - ١٣٩ - - - - - - “ليمري”جامعة 

 ٢٣,٠ ١٤٣ ١١٠ ٣٣ ٢٥,٧ ١٠٥ ٧٨ ٢٧ ٢٢,٥ ٤٠ ٣١ ٩ - - - - - - - - جامعة موارو 

 ٢٧,٧٠ ١٥٥٠١ ٩٧٦٦ ٤٢٩٥ ٣٠,٥ ١٢٢٤٢ ٨٣٧٨ ٣٧٤٣ ٢٩,٢ ٩٠٩٧ ٦٣١١ ٢٦٦٠ ٢٧,٨ ٧٨٨١ ٥٥٧١ ٢١٩٢ ٢٦,٠ ٦٥٨٥ ٤٧٤٣ ١٧١٣ اجملموع

__________ 
 .جبامعة بوروندي واجلامعات اخلاصة )١٣( 



CEDAW/C/BDI/4  
 

07-26506 37 
 

وهــذا اجلــدول يوّضــح أن مثــة فــوارق ضــخمة، لغــري صــاحل البنــات، ســواء يف جامعــة     - ٨٥
وطوال السنوات اخلمس املاضية، كانـت البنـات ميـثلن، يف           . بوروندي أو يف اجلامعات اخلاصة    

ــة، و٢٦,٠قــع، الوا ــة، و٢٧,٨ يف املائ ــة، و يف امل٢٩,٢ يف املائ ــة، و٣٠,٥ائ  يف ٢٧,٧ يف املائ
، ال تتوفر بيانات موّزعـة      “ليميري”وبالنسبة للمعهد العايل لإلدارة وجامعة      . املائة، على التوايل  
 .ويف جامعة بوروندي، توجد فوارق أيضا جبميع الكليات. حسب نوع اجلنس

 
  التعليم غري الرمسيالوصول إىل ٢-٩-٣  

كانت الـسياسة القطاعيـة الـيت انتهجتـها وزارة التـدريب علـى احلـرف والتعلـيم املهـين              - ٨٦
وحمو األمية لـدى الكبـار تعتمـد علـى إعـادة تنظـيم اهلياكـل األساسـية املاديـة فيمـا يتـصل هبـذه               

 -ال االجتمـاعي  القطاعات املعنيـة الثالثـة، وأيـضا علـى تـوفري التـدريب وإعـادة الـدمج يف اجملـ               
االقتــصادي بالنــسبة للــشباب، مــن أجــل تــشجيع العمالــة الذاتيــة بالوســط الريفــي، وخاصــة يف 

وهـذا التـشجيع للعمالـة الذاتيـة جيـري االضـطالع بـه، دون متييـز مـن أي نـوع                      . ميدان احلرف 
 .كان

 
 )١٤(معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار  
 النساء الرجال اجملموع السنة

٣٢,٢٨ ٥٢,٦٦ ٤٢,٠٤ ١٩٩٩ 
٣٢,٢٠ ٥٢,٧١ ٤١,٩٩ ٢٠٠٠ 
٣٢,٣٩ ٥٢,٣٠ ٤١,٩٤ ٢٠٠١ 
٣٢,٥٣ ٥٤,٠٢ ٤٢,٠٦ ٢٠٠٢ 
٣٢,٦٥ ٥٤,٠٧ ٤٢,١٤ ٢٠٠٣ 
٣٢,٧٣ ٥٤,٠٢ ٤٢,١٦ ٢٠٠٤ 

 
والنـساء هـن األقـل    . وهذا اجلدول ينّم عن وجود فوارق حقيقية بني الرجـال والنـساء            - ٨٧

 يف  ٥٤,٠٢، يف حـني أن الرجـال يـصلون إىل نـسبة             ) يف املائة  ٣٢,٧٣(إملاما بالقراءة والكتابة    
وذلك يرجع إىل عبء الواجبات املرتلية الذي يؤدي إىل عدم وجـود وقـت كـاف لـدى       . املائة

 .املرأة كيما تتردد على مراكز حمو األمية

واملـشورة للفتيـات، وهـو برنـامج يتـضمن          ولقد اضطُلع بالفعل بربنامج لتوفري التوجيه        - ٨٨
 وحدات تدريبيـة لتزويـد الفتيـات مبـا يلـزم مـن مـساعدة                ١٠رين مخس من املدرِّبات وإعداد      مت

 .ومشورة
__________ 

 .٢٠٠٥سبتمرب /قاعدة بيانات التنمية البشرية املستدامة، أيلول )١٤( 
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ــسماة       - ٨٩ ــة امل ــري احلكومي ــة غ ــد شــرعت املنظم ــات  ” ولق ــات األفريقي ــل املعلم يف “ حمف
االضــطالع بدراســات ميكــن هلــا أن َتُعــّد االعتبــارات النمطيــة املتعلقــة بالبنــات واألطفــال مــن    

وهــي تتمثــل يف الدراســة املتــصلة بالنمــاذج النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس  . تواشــعب البــا
بالبيئة املدرسية، والدراسة االجتماعية اخلاصة بالعقبات اليت حتـول دون قيـد البنـات باملـدارس،          

 .والدراسة املعنية بالتحاق األطفال من شعب الباتوا باملدارس

ــشطة ا   - ٩٠ ــام    وعلــى صــعيد املــشاركة يف األن ــة والرياضــية، توجــد نفــس الفــرص أم لثقافي
ومثــة امــرأة تتــرأس االحتــاد الــوطين لكــرة القــدم   . البنــات واألوالد لالضــطالع هبــذه املــشاركة 

 .ببوروندي، مما يدل داللة واضحة على التساوي يف هذه املشاركة
 

   العمالة ١٠-٣  

  من االتفاقية١١املادة 

ضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز               متنح الدول األطراف مجيع ما يقتـ       - ١
ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل واملـرأة، نفـس احلقـوق                  

 :وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ( 

الختيـار  احلق يف التمتع بـنفس فـرص التوظيـف، مبـا يف ذلـك تطبيـق معـايري ا                   )ب( 
 نفسها يف شؤون التوظيف؛

احلق يف حرية اختيار املهنة والعمل، واحلق يف الترقي واألمـن الـوظيفي، ويف               )ج( 
مجيع مزايا وشروط اخلدمـة، واحلـق يف تلقـي التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين، مبـا يف ذلـك                       

 التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

ق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املـساواة يف          احل )د( 
ــة       ــيم نوعي املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل املتعــادل القيمــة، وكــذلك املــساواة يف املعاملــة يف تقي

 العمل؛

احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد، والبطالــة،        )هـ( 
خة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل،   واملــرض، والعجــز، والــشيخو

 وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

احلق يف الوقاية الصحية وسـالمة ظـروف العمـل، مبـا يف ذلـك محايـة وظيفـة             )و( 
 اإلجناب؛
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توخيا ملنع التمييز ضد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي يف                     - ٢
 :ول األطراف التدابري املناسبةالعمل، تتخذ الد

حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفـصل              )أ( 
 من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛

إلدخال نظام إجازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيـة          )ب( 
 تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛مماثلة دون أن 

اعيـة املـساندة لـتمكني الوالـدين        ملتشجيع توفري ما يلزم مـن اخلـدمات االجت         )ج( 
ــاة العامــة،        مــن اجلمــع بــني التزاماهتمــا األســرية وبــني مــسؤوليات العمــل واملــشاركة يف احلي

 ية شبكة من مرافق رعاية األطفال؛سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنم وال

لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبت أهنا مؤذيـة               )د( 
 .هلا

ــادة     - ٣ ــة املتـــصلة باملـــسائل املـــشمولة هبـــذه املـ جيـــب أن تـــستعرض التـــشريعات الوقائيـ
يحهـــا أو إلغاؤهـــا دوريـــا يف ضـــوء املعرفـــة العلميـــة والتكنولوجيـــة، وأن يـــتم تنق استعراضـــا 

 .توسيع نطاقها حسب االقتضاء أو
 

يشكل الوصول للعمالـة مؤشـرا مـن مؤشـرات التنميـة، واإلطـار االسـتراتيجي املؤقـت            - ٩١
 .لالنتعاش االقتصادي ومكافحة الفقر مل خيْل من االهتمام باملرأة

شاركة املـرأة  تشجيع مـ ” يندرج، يف الواقع، حتت العنوان       ٦واحملور االستراتيجي رقم     - ٩٢
تعزيز وصول املرأة إىل التعليم وهيئات اختـاذ القـرار،          ‘ ١’: ، وهو يستهدف ما يلي    “يف التنمية 

ولقــد التزمــت . مــؤازرة وصــول املــرأة لعوامــل اإلنتــاج‘ ٣’تــشجيع صــحة األم والطفــل، ‘ ٢’
 :حكومة بوروندي، يف إطار هذا اهلدف الثالث، مبا يلي

ى املـساواة، وخاصـة بـشأن الوصـول إىل األراضـي، مـع       تطبيق وصْوغ قوانني تنص عل   - 
 ضمان ذلك باحلصول على املوارد املالية الالزمة؛

توعيــة اجملتمــع بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني مــن أجــل حتــسني مركــز املــرأة يف األســرة   - 
 املعيشية؛

 مساندة مبادرات العمالة اخلالقة، من خالل تعزيز احلركة الترابطية؛ - 

 .األعباء اليت تتحملها املرأة من خالل نشر التكنولوجيات املناسبةختفيف  - 
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ومنذ التقرير األوىل، مل ُيضطلع بأي تعديل يف تـشريعات العمـل ببورونـدي مـن أجـل                   - ٩٣
ومــع هــذا، فــإن القــوانني القائمــة تكفــل نفــس احلقــوق للرجــل . االســتجابة ملتطلبــات االتفاقيــة

لعمالة واالستحقاقات املترتبة عليها، مـا عـدا مـا خيـص إجـازة              واملرأة فيما يتعلق بالوصول إىل ا     
 .األمومة، ومثة جهود قد ُبذلت يف هذا الصدد

 : من دستور مجهورية بوروندي تنص على ما يلي٥٧واملادة  

راتـب متـساو عـن عمـل مـن          أي متييز، أن حيصل علـى       حيق لكل فرد، دون     ”  
 .“نفس القيمة، وذلك عند تساوي الكفاءات

ومشكلة وصول املرأة للعمالة قائمة علـى أرض الواقـع، وهـي نتيجـة طبيعيـة للوصـول             - ٩٤
، تتـسم الفـوارق املرتبطـة       ١٠وكما سبق القول آنفا باملادة      . إىل التعليم الثانوي والتقين والعايل    

بنوع اجلنس يف جمال التعليم بكـرب احلجـم، وهـذه الفـوارق تـنعكس نتيجـة لـذلك علـى صـعيد                       
هذا، فقد حتققت بعض حاالت التقدم، ومثة اضطالع يف الوقت الـراهن حبـاالت              العمالة، ومع   

 .أخرى

 .)١٥(٢٠٠٤ عام -وجود املرأة يف بعض الوزارات 
 مالك اإلدارة

 اجملموع الرجال النساء الوزارة
النسبة املئوية 
 للنساء

 ٢٨,٥ ٧ ٥ ٢ الرئاسة
 ١٦,٦ ٦ ٥ ١ نيابة الرئاسة

 ٤٠ ١٠ ٦ ٤ العمل والضمان االجتماعي
 ٢١,٤٣ ٤٢ ٣٣ ٩ التخطيط

 ١٤,٥٨ ٩٦ ٨٢ ١٤ العالقات اخلارجية
 صفر ٤٧ ٤٧   واألمن العامالشؤون الداخلية
 ١,٩٢ ٥٢ ٥١ ١ رجال الشرطة
 ٢٦,٦٧ ٧٥ ٥٥ ٢٠ الشؤون املالية
 ٢٧,٢٧ ٢٢ ١٦ ٦ الوظائف العامة
 ٨٠ ٥ ١ ٤ حقوق اإلنسان
 ٤,٤٨ ٦٢ ٥٩ ٣ األشغال العامة

 صفر ١٣ ١٣ صفر النقل
 ١٢,٧٧ ٤٧ ٤١ ٦ التجارة

__________ 
 .“غسربس”قاعدة بيانات : مكتب حتسني هياكل اإلدارة احلكومية )١٥( 
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 مالك اإلدارة

 اجملموع الرجال النساء الوزارة
النسبة املئوية 
 للنساء

 ٥,١٣ ٧٨ ٧٤ ٤ الطاقة واملناجم
 ٦,١٤ ١١٤ ١٠٧ ٧ الزراعة وتربية املاشية

 ٢٥ ٢٤ ١٨ ٦ التنمية اجملتمعية
 ١٥ ٤٠ ٣٤ ٦ التنظيم
 ٢١,١٤ ١ ٤٨٥ ١ ١٧١ ٣١٤ التعليم

 ٢٠ ٥ ٤ ١ االتصاالت
 ٢١,٤٣ ٤٢ ٣٣ ٩ الشباب والرياضة والثقافة

 ٥٦,٢٥ ١٦ ٧ ٩ ةالصحة العام
 ٢٥ ١٢ ٩ ٣ إعادة الدمج

 ١٨,٤٧ ٢ ٢٧٨ ٢ ٢٦٥ ٥١٣ اجملموع
 

اعي، مـن   مـ وهذا اجلدول يوضح أن النساء أكثر عددا يف الوظائف ذات الطـابع االجت             - ٩٥
ــة    ــصحة العام ــيم وال ــل التعل ــصلة    ... . قبي ــا، إىل التوجيهــات ذات ال وهــذا يرجــع، إىل حــّد م

وخــدمات الــدعم واملــشورة، فيمــا يتــصل بتوجيــه البنــات، قــد   . يــةبــاملرحلتني الثانويــة واجلامع
 .جاءت يف حينها متاما

 
  )١٦(٢٠٠٥-٢٠٠٤وجود املرأة يف بعض املؤسسات املالية، 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٧ 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال

 العدد العدد املناصب
النــــسبة 
 العدد العدد املئوية

النــــسبة 
 العدد العدد املئوية

النــــسبة 
 املئوية

 ٣٣,٣ ١ ٢ ٣٣,٣ ١ ٢ صفر صفر ٣ اإلدارة
 ٢٥ ١ ٣ ٢٥ ١ ٣ صفر صفر ٤ مستشارو اإلدارة

ــن   ــسؤولون عــ املــ
 ٣٥,٣ ٦ ١١ ٣٥,٣ ٦ ١١ ٤ ٧ ١٠ اخلدمات

ــسؤولون  املــــــــــــــ
املــــساعدون عــــن 

 ٢٨,٦ ٤ ١٠ ٢٨,٦ ٤ ١٠ ٢٩ ٤ ١٠ اخلدمات
املوظفون املعينـون   

 ٥١,٤ ٧٢ ٦٨ ٥٤,٢ ٧٨ ٦٦ ٥٨ ٨٢ ٥٩ بالتعاون
__________ 

ســجالت مــصرف مجهوريــة بورونــدي، ومــصرف االئتمانــات يف بوجومبــورا، ومــصرف اإلدارة والتمويــل،  )١٦( 
 .وصندوق تعزيز املساكن احلضرية
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٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ١٩٩٧ 
 النساء الرجال النساء الرجال النساء الرجال

 العدد العدد املناصب
النــــسبة 
 العدد العدد املئوية

النــــسبة 
 العدد العدد املئوية

النــــسبة 
 املئوية

املوظفون املعينـون   
 ٣٥,٤ ٤٦ ٨ ٣٧,٦ ٤٤ ٧٣ ٢٩ ٣١ ٧٦ بالتنفيذ

 
 مصرف االئتمانات يف بوجومبورا

٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجملموع عدد النساء عدد الرجال املناصب

النسبة 
املئوية 
 للنساء

 ٪ ٣ صفر ٣ اإلدارة العامة
  ٪٢٥ ٤ ١ ٣ اإلدارة

  ٪٧ ١٣ ١ ١٢ مالكات اإلدارة
  ٪٣٠ ٣٩ ١٢ ٢٧ وظفنيمالك امل

 ٤٢,٨٥ ٣٥ ١٥ ٢٠ املوظفون املعينون بالتعاون
 ٤٥,٩٢ ١٣٥ ٦٢ ٧٣ املوظفون املعينون بالتنفيذ

 
 صندوق تعزيز املساكن احلضرية

٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

 اجملموع عدد النساء عدد الرجال املناصب

النسبة 
املئوية 
 للنساء

 ٪ ٣ صفر ٣ اإلدارة
  ٪١٤ ٧ ١ ٦ املستشارون اإلداريون
  ٪٥٠ ٨ ٤ ٤ املسؤولون اإلداريون

  ٪٤١ ٣٦ ١٥ ٢١ املوظفون املعينون بالتعاون
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 صندوق تعزيز املساكن احلضرية

 اجملموع النساء الرجال املناصب

النسبة 
املئوية 
 للنساء

  ٪٣٣,٣ ٣ ١ ٢ اإلدارة
  ٪١١,١ ٩ ١ ٨ املستشارون اإلداريون

  ٪٣٠,٧ ٢٦ ٨ ١٨ عن الدوائر واألقساماملسؤولون 
  ٪٤٠ ٦٢ ٢٥ ٣٧ املوظفون املعينون بالتعاون
  ٪٧ ١٣ ١ ١٢ املوظفون املعينون بالتنفيذ

 
ــة      - ٩٦ . ومثــة تقــدم هائــل قــد أحــرز علــى صــعيد االســتفادة مــن االســتحقاقات االجتماعي

والنساء الالئي يعملن اليوم جبميع املصارف، مبا يف ذلك مصرف مجهورية بورونـدي، حيـصلن               
 .انات عقارية على قدم املساواة مع الرجال، بصرف النظر عن املركزعلى ائتم

وبشأن الضمان االجتماعي، تتعلق احلالة الراهنة للضمان االجتماعي بالقطـاع الرمسـي          - ٩٧
أمــا النــصوص املتــصلة بالــضمان االجتمــاعي للقطــاع غــري الرمســي، فإهنــا قــد صــدرت  . وحــده
 .تبق سوى تدابري التنفيذ ومل

، كـان   ٢٠٠٢ى مستوى االنضمام للمؤسسة الوطنية للضمان االجتماعي يف عام          وعل - ٩٨
 :)١٧(يوجد

 ١١٠ ٣٢١: العمال املنضمون - 

 ٩٧ ٩١٦: العمال املنضمون من الرجال - 

 ١٢ ٤٠٥ :العامالت املنضمات من النساء - 

 :٢٠٠٢وفيما يتعلق باملخصصات يف عام  - ٩٩

  من النساء٢٨الرجال و من ٥٥٥: املستحقون ملعاش الشيخوخة - 

  من الرجال، وال توجد نساء ما١٣: املستحقون ملعاش العجز - 

  من األرمالت٤٢١ من األرامل، و١١: املستحقون لدخل البقاء - 

  من النساء١٥٩ من الرجال، و١٧٠: املستحقون للتعويض عن املخاطر - 

__________ 
 .٢٠٠٤تقييم مدى انتشار االتفاقية فيما يتصل بعام : عمل االجتماعي وتشجيع املرأةوزارة ال )١٧( 
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 باملخصـصات، يرجـع إىل      واملعّدل املنخفض من املنضّمني واملستحقني، فيمـا يتـصل         - ١٠٠
واملنــضمون إىل املؤســسة الوطنيــة للــضمان االجتمــاعي  . قلــة وجــود النــساء يف قطــاع العمالــة 

والنــساء يف هــذه القطاعــات يف غايــة  . يعملــون بالقطــاع الرمســي اخلــاص وبــاجليش وبالــشرطة 
 .الضآلة

قاصـرا علـى    ، الـيت متثـل ميـدانا كـان          )الـشرطة واجلـيش   (أما عن دوائـر األمـن العـام          - ١٠١
ومثـة نـساء بالـشرطة الوطنيـة        . الرجال حلقبة طويلة، فإن التواجـد النـسائي هبـا مـاض يف طريقـه              

وقوات الدفاع الوطين، وهن يشغلن بالطبع والوظائف تابعة، وذلـك يف ضـوء وصـوهلن هلـاتني                 
وملـــا كـــان دمـــج القـــوات ذات الـــصلة قائمـــا دون توقـــف، فـــإن   . اهليئـــتني يف وقـــت متـــأخر

 . الالزمة غري متاحة حىت اآلناإلحصاءات
 

    الصحة ١١-٣  

  من االتفاقية١٢املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف ميـدان                - ١
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                      

 . ذلك اخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرةخدمات الرعاية الصحية، مبا يف

 من هذه املادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات        ١بالرغم من أحكام الفقرة      - ٢
املناسبة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد                       

 .ةاالقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاع
 

أفضت احلرب اليت شهدهتا بوروندي منذ اثين عـشر عامـا إىل التـأثري بـشكل شـديد               - ١٠٢
على النظام الصحي، وبالتايل، على إمكانيـة الوصـول للرعايـة الـصحية مـن قبـل سـكان البلـد،                     

ومثة آالف عديـدة مـن األشـخاص قـد اضـطرت إىل الفـرار مـن        . ومن قبل النساء بصفة خاصة  
وعمليــات ختريــب اهلياكــل األساســية . يــشة يف إطــار ظــروف بالغــة اهلــشاشةمــساكنها وإىل املع

وأحداث هنب مراكز الرعاية الصحية قـد انتـهت إىل احلـّد مـن القـدرة علـى التكفّـل بالـسكان                      
 .املرضي

ويف إطار هـذا القـصور عـن حتّمـل مـسؤولية الرعايـة الـصحية، يالَحـظ أن حكومـة                      - ١٠٣
وامليزانية املكّرسة للقطـاع الـصحي منخفـضة إىل         . لرجال والنساء بوروندي ال متّيز إطالقا بني ا     

وهـذا القطـاع يّتكـل أساسـا     . ١٩٩٩ يف املائة منذ عام ٤حّد كبري، وهي مل تتجاوز قطّ نسبة       
 ).رْبع املعونات املخصصة لبوروندي(على املعونات اخلارجية 
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ــرة    - ١٠٤ ــة للفت ــصائية ذات األولوي ــ١٩٩٨/١٩٩٩والدراســة االستق ــسبة   ق د بّينــت أن ن
يف املائــة فقــط مــن األشــخاص، الــذين كــانوا عرضــة املــرض، قــد قامــت باستــشارة جهــة     ٦٠
 يف املائة مـن املرضـى ال تستـشري الطبيـب إزاء             ٧٠وقد ذكرت هذه الدراسة أن نسبة       . ما طبية

 .افتقارها للموارد املالية الالزمة

فقــا لقاعــدة بيانــات مؤشــرات وو. وبــصورة عامــة، يّتــسم النظــام الــصحي بالقــصور - ١٠٥
 مـن الـسكان،     ٣٨ ٤٦١؛ كان يوجد طبيب واحد لكل       ٢٠٠٣التنمية البشرية املستدامة لعام     

وقـد  .  مـن الـسكان    ١٢ ٨٢٠ من السكان، ومركز صحي لكـل        ٢٠٠ ٠٠٠ومستشفى لكل   
 يف املائــة، كمــا كــان معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس   ٦٦,٧بلغــت التغطيــة التحــصينية 

 . عاما٤٦من حاالت الوالدة، أما العمر املتوقع فقد هبط إىل  ١ ٠٠٠لكل  ٨

ــسم بــشّدة االرتفــاع،      - ١٠٦ ــاء النفــاس يّت ويف صــفوف النــساء، يوجــد معــدل وفيــات أثن
وذلك من جّراء االفتقار إىل ما يكفي من وقت وموارد مـن أجـل كفالـة االضـطالع بإشـراف                   

مثـة  وبغيـة التغلّـب علـى هـذه املـشكلة، كـان             . طيب مناسب فيما يتصل حباالت احلْمل والوالدة      
وهـن يـزّودن،    . تدريب وتعليم لقابالت تقليديات من جانب الربنامج الوطين للصحة اإلجنابيـة          

على حنو منتظم، مبواد أساسية، وقد أفضى هذا إىل تقليل معّدل وفيات األمهات وزيـادة نـسبة     
 إىل ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام   ١٧،٦مـن  الوالدات بالبيئـة الريفيـة، حيـث ارتفعـت هـذه النـسبة            

 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٢٢,٠٤

ة، مبـا فيهـا     ورغم أن القانون ال يزال يف طور االعتماد، فإن مجيـع اإلجـراءات الطبيـ               - ١٠٧
ــة التك  ــدابري العناي ــوظفني       ت ــة امل ــد تعاوني ــى ي ــوم عل ــل هبــا الي ــوالدة، جيــري التكفّ ــدى ال ــة ل ميلي
وحكومـة بورونـدي تبـذل كـل        . ما يتصل جبميع املنـضمني إليهـا       في ٢٠٠٤العموميني منذ عام    

وبالنـــسبة ملـــن يعـــانون مـــن . مـــا يف وســـعها مـــن أجـــل تيـــسري الوصـــول إىل املرافـــق الـــصحية
االجنراحيـــة، تعطـــي احلكومـــة بطاقـــة للتـــأمني الـــصحي مـــن شـــأ،ها أن تتـــيح احلـــصول علـــى  

االضــطالع بــاألمر باجملــان استــشارات جمانيــة وشــراء أدويــة معفــاة مــن الــضرائب، إىل جانــب   
 .وعلى حنو عاجل يف حاالت األوبئة، مع عالج مرضى السل واجلزام بدون مقابل

 
 الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة ١-١١-٣  

 أطفــال ٦(يف إطــار وجــود منــو دميغــرايف بــالغ التــسارع وارتفــاع معــّدل اخلــصوبة   - ١٠٨
صـيات املـؤمتر الـدويل للـسكان، شـرعت          ، ومـن منطلـق االسـتجابة لتو       )لكل امرأة يف املتوسـط    

 :حكومة بوروندي يف برنامج يتعلق بالصحة اإلجنابية ويغطي مخسة جماالت
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 :األمومة بأقل قدر من املخاطرة، ويتضمن هذا اجملال أربعة اضطالعات )أ(

 متابعة احلمل؛ - 

 التوعية لتهيئة والدة مبساعدة مرشد صحي مؤهل؛ - 

 الرضاعة الطبيعية؛ - 

 .التوعية يف جمال املشاورات السابقة على الوالدة والالحقة هلا وتنظيم األسرة - 

 تنظيم األسرة؛ )ب(

مكافحــة العنــف اجلنــسي مــن خــالل التــدريبات، ومــنح املــواد الالزمــة للتكفــل الطــيب   )ح(
 للضحايا، واستخدام وسائط اإلعالم؛

 الصحة اإلجنابية يف حاالت الطوارئ؛ )د(

، ويف )الـسيدا (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     / نقص املناعة البـشرية    مكافحة فريوس  )هـ(
هذا الشأن يضطلع الربنامج الوطين املعين بالصحة اإلجنابية بالعمل يف سياق التآزر مـع            

 .املركز الوطين ملكافحة مرض السيدا
 

 الرضاعة ٢-١١-٣  

 املعـين بالـصحة اإلجنابيـة       تبني من الدراسة االستقصائية اليت أجراها الربنـامج الـوطين          - ١٠٩
 يف املائـة    ٦٧,٨ أن معـّدل الرضـاعة اخلالـصة إىل سـن أربعـة أشـهر يبلـغ                  ٢٠٠٢يوليـه   /يف متوز 

أمـا معـدل   .  يف املائة بالبيئة شبه احلضرية  ٦٠,٩ يف املائة بالبيئة احلضرية، و     ٥٠بالبيئة الريفية، و  
وُيـضطلَع  . ائـة يف املتوسـط     يف امل  ٢٣,٦الرضاعة اخلالصة حـىت سـن سـتة أشـهر فهـو يـصل إىل                

 يف ٩٥,٨ شـهرا بنـسبة   ١٢ يف املائـة، وحـىت سـن    ٩٨,٦بالرضاعة حىت سن ستة أشهر بنـسبة    
 ٤٩,٣ يف املائة، وحىت سن يتجـاوز فتـرة الـسنتني بنـسبة              ٧١,٦املائة، وحىت سن سنتني بنسبة      

 .يف املائة

أو )  يف املائـة   ٤٧,٦(وأسباب التوقف عن الرضاعة ترجع إىل حـدوث ْمحـل جديـد              - ١١٠
أمـا أسـباب التراجـع      ).  يف املائـة   ٣٠,٤(اقتناع بعض األمهـات بـأن الرضـاعة مل تعـد ضـرورية              

 ثقافيـة واقتـصادية، فـضال عـن االفتقـار إىل املعـارف الالزمـة، وتـوفر                  -فهي أسباب اجتماعيـة     
 .الدعاية لبدائل لنب األم

يـة الرضـاعة الطبيعيـة، سـواء        ويف مواجهة هذا املوقـف، ويف ضـوء مراعـاة مـدى أمه             - ١١١
من أجل منو الطفل على حنو سليم أو ألسباب دميغرافيـة، شـرعت حكومـة بورونـدي يف اختـاذ               
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ــشجيع الرضــاعة          ــشأن ت ــة ب ــن خــالل تنظــيم محــالت للتوعي ــسائد، م ــدمي الوضــع ال ــدابري لتق ت
وهلــذا الغــرض، يوجــد يــوم  . الطبيعيــة، علــى أرض الواقــع ومــن خــالل وســائط اإلعــالم أيــضا  

ــة  وبالنــسبة لألمهــات الالئــي يعــانني مــن نقــص يف األغذيــة، يتــوىل    . مكــّرس للرضــاعة الطبيعي
 .الربنامج الوطين املعين بالصحة اإلجنابية تقدمي عناصر غذائية تكميلية

 
 احلالة الغذائية ٣-١١-٣  

، ١٩٩٣أصبح سوء التغذية يف بوروندي مـن الظـاهر املتوطنـة يف سـياق أزمـة عـام                    - ١١٢
.  أي األطفــال والنــساء احلوامــل واملــسننيلظــاهرة تــصيب أساســا أكثــر الفئــات منفعــا،وهــذه ا

وسوء التغذية ينتشر شيئا فشيئا ليصل إىل كافة املراحـل العمريـة، حـىت لـدى الكبـار والـشباب                   
 .الذين كانوا مببعد عنه حىت اليوم

 ١٠,١، و ١٩٩٤ام   يف املائة يف عـ     ٨,٥ومعدل انتشار سوء التغذية احلاّد كان يبلغ         - ١١٣
وقـــد بـــدأت هـــذه األرقـــام يف  . ١٩٩٧ يف املائـــة يف عـــام ١٨,٧، و١٩٩٥يف املائـــة يف عـــام 

 ١٩٩٧ يف املائـة يف عـام     ١٨,٧، حيث هبطت من مستوى      ١٩٩٨االخنفاض يف منتصف عام     
ويف املنـاطق الـيت ينتـشر فيهـا سـوء التغذيـة بـشكل               . ٢٠٠٠ يف املائة يف عـام       ٦,٧إىل مستوى   
 حكومة بوروندي توزيـع مـواد غذائيـة، وهـي تتلقـى مـساندة يف هـذا الـصدد مـن                      كبري، تتوىل 

برنامج األغذية العاملي وبعض املنظمات غري احلكوميـة النـشطة، مـن قبيـل منظمـة العمـل علـى                    
 .، وما إىل ذلكGVCمكافحة اجلوع، واملنظمة املسماة 

، كما أهنا تـسلّم بالـدور       وحكومة بوروندي تدرك أهنا تعتمد اقتصاديا على الزراعة        - ١١٤
الرئيسي الذي تنهض املرأة بأعبائه يف جمال احلصول علـى تغذيـة مرضـية مـن النـاحيتني النوعيـة               
والكمية، وبالتايل، فإهنا قد أدرجت يف سياستها مبدأ دمج املرأة يف عمليـة التنميـة، مـن خـالل                   

 .رس وْحمو األمية لدى النساءتعزيز تثقيفها وتعليمها عن طريق زيادة معّدل قيد البنات باملدا

 : أثناء العمل يستند إىل ما يليوالتدريب املهين للمرأة - ١١٥

 تشجيع الرابطات النسائية الريفية فيما يتصل باالضطالع باألنشطة املولّدة للدخل؛ - 

 تعزيز الرابطات النسائية ذات الطابع التعاوين؛ - 

 حتياجات احلقيقية للمرأة؛تكييف مواضيع التوعية الزراعية ووفقا لال - 

 .القيام على أرض الواقع بنشر مزيد من اخلدمات يف القطاع الزراعي - 
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 املعلومات املتصلة بالصحة ٤-١١-٣  

على صعيد املعلومات املتصلة بالـصحة، قامـت حكومـة بورونـدي، مبـساندة صـندوق                 - ١١٦
 .زارة االتصاالتلدى و“ املرافعات”األمم املتحدة للسكان، بوضع مشروع يسمى 

 :ويستهدف هذا املشروع ما يلي - ١١٧

 تطبيق القوانني املتصلة بالصحة واإلجناب وإدراجها يف القوانني الصحية؛ - 

هتيئة التزام ومساندة من جانب مقرر الـسياسات والطوائـف الدينيـة والزعمـاء احمللـيني                 - 
 :واجملتمع  املدين فيما يتصل بوضع وتطبيق

 ية تتعلق بالسكان وتراعي التفاوتات القائمة بني اجلنسني؛سياسة وطن )أ( 

ــا        )ب(  ــزال توجــد فيه ــيت ال ت ــة اجلهــات ال ــساواة بكاف ــوانني امل ــوانني مــن ق ســن ق
 .تفاوتات ما

ولقد ساند هذا املشروع أيضا مـسألة صـْوغ قـانون للـصحة اإلجنابيـة يّتـسم مبراعـاة           - ١١٨
وكـان مثـة تعـاون      .  احلكومـة ألغـراض التحليـل      نوع اجلنس، وهذا القانون موجود اليـوم لـدى        

أيــضا مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان وصــندوق األمــم  
 .املتحدة اإلمنائي للمرأة يف جمال وضع مشروع قانون خاص بالتركات ونظم الزواج واهلبات

 
تالزمــة نقــص املناعــة  م/املــرأة البورونديــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ٥-١١-٣  

 )السيدا(املكتسب 

ــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة     - ١١٩ النـــساء البورونـــديات معرضـــات، بـــصفة خاصـــة، لإلصـ
وهـذه اإلجنراحيـة إزاء ذلـك الوبـاء تـشكل           ). الـسيدا (متالزمة نقص املناعـة املكتـسب       /البشرية

 :خالل ما يليومثة تعبري عنها بصورة حمددة من . عامال هاما يف سرعة انتشار الفريوس

االّتكــال االقتــصادي مــن جــّراء عــدم الــتمكن مــن الوصــول إىل األرض أو االئتمــان،     - 
 سيما فيما يتصل باملرأة الريفية؛ ال

زيادة أعداد األرامل واليتيمات، بسبب األزمة، وهذا يفضي أحيانـا إىل ممارسـة البغـاء                - 
ــؤدي إىل احتمــال اإلصــا      ــا ي ــى حنــو عــارض أو غــري عــارض، مم بة بفــريوس نقــص  عل

 .كان البغاء يشكل استراتيجية للبقاء االقتصادي السيدا، وخاصة إذا ما/املناعة

العنف اجلنسي يف فترة األزمة هذه مبخيمـات النـازحني والالجـئني ويف أمـاكن أخـرى                  - 
 .أيضا، وذلك يف أعقاب ما أصاب األخالق من تدهور
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ــة ب   - ١٢٠ ــة املتعلقـ ــصائية الوطنيـ ــة االستقـ ــيت أجريـــت يف   والدراسـ ــصلى، والـ ــشار املـ االنتـ
 يف  ٥,٥ يف املائـة لـدى النـساء مقابـل           ١٣، تشري إىل أن هذا االنتشار املصلي يبلغ         ٢٠٠٢ عام

 يف املائة باملنـاطق شـبه   ٦,٨ يف املائة بالقياس إىل ١٣,٧املائة لدى الرجال بالوسط احلضري، و 
 .الريفية يف املائة باملناطق ٢,١ يف املائة إزاء ٢,٩احلضرية، و

. وحكومة بوروندي ملتزمة، على حنو قوي، مبكافحة هذا الوباء، كما سبق القـول             - ١٢١
السيدا برئاسـة رئـيس الدولـة نفـسه،         /ولقد شكّلت اجمللس الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة       

وهذا املركز له فروع يف مجيـع حمافظـات البلـد، مـع تـوفّر مراكـز للكـشف واملـساندة يف كافـة                
 .شفيات ومراكز الصحةاملست

الـسيدا قـد حفـز علـى الـشروع يف           /والربنامج الوطين ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة         - ١٢٢
جمموعة من األنشطة، إىل جانب متويله لدراسات تتوخى مراعاة نوع اجلـنس، يف مجيـع براجمـه                 

ة رجـل وامـرأة بـصف   (ويف كل وزارة من الوزارات، توجـد للربنـامج نقطتـا اتـصال          . ومشاريعه
 ).عامة

، كثريا مـا تقـوم الـسيدة    “التآزرات األفريقية ضد مرض السيدا واملعاناة     ”ويف إطار    - ١٢٣
 .السيدا/األوىل ببوروندي باملشاركة يف أعمال مكافحة فريوس نقص املناعة

وخطة العمل الوطنيـة ملكافحـة الـسيدا تتـضمن برناجمـا يتعلـق بـاملرأة بـشكل حمـّدد،                     - ١٢٤
ويف عـام  . قبل الوالدة ومنع انتقال فـريوس نقـص املناعـة مـن األم للطفـل     وهو برنامج الكشف   

 يف املائــة ٢٥ و١٦، كــان معــدل االنتــشار املــصلي لــدى النــساء احلوامــل يتــراوح بــني  ٢٠٠٠
 يف ٤ يف املائـة و ١باملناطق احلضرية، مع تزايد هـذا املعـّدل باملنـاطق الريفيـة، حيـث ارتفـع مـن              

 .التجمعات السكنية الكبرية يف املائة ب١١املائة إىل 

 موقعـا، والبيانـات     ١١وبرنامج منـع انتقـال الفـريوس مـن األم للطفـل يـشمل اليـوم                  - ١٢٥
ــرة   ــة للفت ــة   ٨٢٠ توضــح أن مثــة  ٢٠٠٤-٢٠٠٢التراكمي ــساء احلوامــل ذوات اإلجيابي  مــن الن
دات  من املواليد اجلدد يتعرضون اليـوم لعـالج وقـائي عـن طريـق مـضا      ٨٨٩املصلية إىل جانب  
والنساء يـستفدن أيـضا، بالدرجـة األوىل، مـن سـائر بـرامج خطـة العمـل                  . الفريوسات الرجعية 

ــة    ــريوس نقــص املناع ــة ملكافحــة ف ــصحية     . الوطني ــهن ال ــع، حالت ــّبلن، يف الواق ــي يتق وهــن الالئ
 مـن  ٣ ٩٠٠، كـان مثـة   ٢٠٠٤نـوفمرب مـن عـام     /ويف بداية شهر تشرين الثاين    . بأسلوب ميّسر 

الــسيدا ُيعــاجلون مبــضادات الفريوســات الرجعيــة،  /ني بفــريوس نقــص املناعــةاألشــخاص املــصاب
 . امرأة٢ ٧٣٦وكان هؤالء يضمون 
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 العنف املرتكب ضد املرأة ٦-١١-٣  

تشكل أعمـال العنـف هـذه مـشكلة مـن مـشاكل الـصحة العامـة واألمـن، يف يومنـا                       - ١٢٦
سية، الـيت تتـضمن احلـق يف الـصحة          وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا متثل انتهاكا للحقوق األسا       . هذا

وأعمـال العنـف   . والسالمة البدنية، عالوة على كوهنا تشكل عائقا أمام ازدهار املرأة وتطورها   
 :املرتكبة ضد املرأة تنقسم أساسا إىل ثالثة أنواع

 
 العنف اجلنسي )أ(  

قطـاع كـبري    يف الوقت الذي يسود فيه اهلتاف والتهليل بغالبية أجزاء البلـد، ويـشعر               - ١٢٧
ــا يتــصل بــاملرأة       مــن الــسكان بــالفرح لــذلك، يالحــظ أن األمــوال ليــست علــى هــذا النمــو في

، بلـغ عـدد   ٢٠٠٣ويف عـام   . البوروندية، فظاهرة العنف اجلنسي تأخـذ شـكال مطّـرد البـشاعة           
ومــن . ٢٠٠٤ يف عــام ١ ٦٧٥، كمــا وصــل هــذا العــدد إىل   ٩٨٣حــاالت العنــف اجلنــسي  
د الثقـايف حيـول دون اإلبـالغ عـن العديـد مـن جـرائم االغتـصاب، أو                   اجلدير بالـذكر أن اجلمـو     

 .يفضي إىل تسوية أمرها فيما بني األسر وخاصة يف الوسط الريفي

 يف املائــة مــن احلــاالت املبلغــة  ٤٣واألطفــال ليــسوا مبْبعــد عــن هــذه اجلرميــة، فثمــة    - ١٢٨
 يف  ١٧بـني هـؤالء نـسبة        قّصر، وكانـت مـن       حلقوق اإلنسان تتعلق بأشخاص   “ إيتكا”لرابطة  

وخــالل نفــس الفتــرة، أُبلغــت  . وحمافظــات ريغــي ومويينغــا. املائــة مــن األطفــال دون العاشــرة 
، وكانـت منـها     )فـرع بورونـدي   ( حالة إىل اجلمعيـة النـسائية ملكافحـة اإليـدز يف أفريقيـا               ٢٢٢
 . حالة خاصة بالقّصر١١٧

رة العنـف اجلنـسي، الـيت تتـسم         وظـاه . وسّجلت أيضا حاالت تتعلق بغشيان احملـارم       - ١٢٩
ببعد يبعث على القلق، ترتبط باآلثار املشؤومة لتلك األزمـة الطويلـة الـيت أحـدثت اضـطرابات                  

وهـــذه النوعيـــة مـــن املـــشاكل مل يـــسبق هلـــا إطالقـــا أن ظهـــرت يف  . ســـلوكية لـــدى الرجـــال
 .بوروندي

 
 االغتصاب اإلجرامي )ب(  

غتــصاب ألهــداف إجراميــة مــن قبــل أشــخاص  إن مثــة ارتكابــا مطّــردا حلــاالت اال  - ١٣٠
ــة     ــريوس نقــص املناع ــصابون بف ــم م ــدركون أهن ــسيدا/ي ــانون    . ال ــري وارد يف ق ــذا الوضــع غ وه

العقوبات ببوروندي واحلكومة تدرك هذا األمر، وقد اضطلعت بالفعل حبمـالت للتوعيـة ضـد               
أجـل حماكمـة    هذه اجلرائم، كما أن مثة تنظيما مـستمرا جللـسات خاصـة علـى يـد احملـاكم مـن                     

 .املذنبني، حيث تصدر أحكام مشّددة تصل إىل السجن ملدة عشرين عاما
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وباإلضافة إىل هذا، فإن احلكومة تضطلع بتنقيح قانون العقوبات مـن أجـل جمـازاة                - ١٣١
 .كافة هذه اجلرائم بكل أبعادها

 
 العنف العائلي )ج(  

نزعـاج بـشكل متزايـد، وخاصـة        إن العنف العائلي املرتكب ضـد املـرأة يبعـث علـى اال             - ١٣٢
ــيت كانــت      . بالوســط الريفــي  ــة، وال ــيت ارتبطــت باألزم وهــذا الوضــع يرجــع إىل الرتوحــات ال

مصحوبة حباالت املـساررة وتعـدد الزوجـات، ممـا اّتـسم باالجتـاه حنـو التركّـز بـصفة خاصـة يف            
عنـف  وحـاالت ال . يـضا ى احلـدود ويف سـهل أمبـو ويف موسـو أ           حمافظات بورونـدي الواقعـة علـ      

 .العائلي هذه قد تفضي إىل املوت يف بعض األحيان

ــيت أحــرزت يف اجملــال           - ١٣٣ ــدم ال ــيت ُبــذلت وحــاالت التق ــود ال ــن اجله ــرغم م ــى ال وعل
 :الصحي، فإن هناك عقبات قائمة تتمثل أساسا فيما يلي

 عقائد وعقليات بعض السكان اليت تدفعهم إىل مشاورة العّرافني؛ - 

 األساسية الصحية؛عدم كفاية اهلياكل  - 

 عدم القدرة املالية لدى كثري من األسر؛ - 

 .فقْر البلد إىل حّد كبري - 
 

    احلياة االقتصادية واالجتماعية ١٢-٣  

  من االتفاقية١٣املادة 

ــز ضــد املــرأة يف        تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التميي
ية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أساس تـساوي الرجـل           اجملاالت األخرى للحياة االقتصاد   
 :واملرأة، نفس احلقوق وال سيما

 احلق يف االستحقاقات األسرية؛ )أ( 

احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية وغـري ذلـك مـن                )ب( 
 أشكال االئتمان املايل؛

لعـــاب الرياضـــية ويف مجيـــع احلـــق يف االشـــتراك يف األنـــشطة التروحييـــة واأل  )ج( 
 .جوانب احلياة الثقافية
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على صـعيد القـانون التـشريعي يف امليـدان االقتـصادي، ال تتعـرض املـرأة البورونديـة                   - ١٣٤
ــز ــة إزاء وْســمها      . ألي متيي ــرة طويل ــرأة فت والقــانون املتعلــق حبــاالت اإلفــالس، الــذي أعــاق امل

ــان   ــى الربمل ــروض اآلن عل ــة، مع ــالس. بالطفولي ــى ممتلكــات     وإف ــا عل ــن يقــضي تلقائي ــزوج ل  ال
الـزوجني بالتجـارة، فـإن نظـام الزوجيـة ال بـد وأن يقـضي بالفـصل                  ويف حالة اشتغال    . الزوجة

واملرأة البوروندية مقّيدة اليوم، شـأهنا شـأن الرجـل، بعـدم القـدرة علـى الوفـاء                  . بني املمتلكات 
 .ُمبتطلّبات املؤسسات املالية

ة بورونـدي تـسلّم بـأن عـدم وجـود قـانون بـشأن التركـات                 ومع هـذا، فـإن حكومـ       - ١٣٥
وملـا كـان مـشروع      . واألنظمة الزوجية واهلبات قد يشكل عائقا أمـام املـرأة يف بعـض احلـاالت              

 العاجلـة،   القرار جيتاز مرحلة متقدمة فيما يتصل بإقراره، فإن احلكومة تلتزم جبعله من القـوانني             
 .االزدهار االقتصادي واالجتماعيهبدف متكني املرأة من حيازة مجيع فرص 

 .وبشأن احلق يف املخصصات العائلية، مل حيدث أي تغيري منذ التقرير األخري - ١٣٦

ومن ناحية احلق يف االئتمانات املصرفية، حتظى املـرأة البورونديـة بـنفس احلـق علـى                  - ١٣٧
دمة للمـرأة، كمـا اّتـسع       ومنذ التقرير األخري، زاد عدد االئتمانات املق      . قدم املساواة مع الرجل   

ويف الوقـت الـراهن، يالحـظ       . نطاق هذه االئتمانات كيما يشمل ائتمانات التجارة واإلسكان       
رابطـة النـساء ذوات   ”أن النساء القائمات بالتجارة أو املضطلعات باملشاريع هلن رابطة ُتسمَّى          

 .“األعمال

رة طويلـة مـنح القـروض    وقد بلغ األمر باملصرف املركزي، الـذي كـان يعـارض لفتـ       - ١٣٨
 . العقارية للنساء املتزوجات، أن رجع عن هذا يف هناية املطاف

 
 )١٨(االئتمانات املقدمة من مصرف مجهورية بوروندي من أجل شراء أو بناء املساكن  

 صندوق تعزيز املساكن احلضرية
 ائتمانات اإلسكان

 اجملموع النساء الرجال
 املبلغ العدد لغاملب العدد املبلغ العدد السنة

١٩٩٨ - - - - - - 
٩١ ٠١١ ٣٥٩ ١٤  ٥٨ ٢٠٢ ٠٩١ ٩ ٣٢ ٨٠٩ ٢٦٨ ٥ ١٩٩٩ 
٢٥٢ ٩٤٦ ٢٥٠ ٢٢ ١٨٦ ٤٠٠ ٠٠٢ ١٦ ٦٦ ٥٤٦ ٢٤٨ ٦ ٢٠٠٠ 
٣٠٠ ٣٩٥ ١٢٤ ٢٢ ٢٤٥ ٠٥٤ ٠٩٨ ١٧ ٥٥ ٣٤١ ٠٢٦ ٥ ٢٠٠١ 

__________ 
 .إدارة مصرف مجهورية بوروندي )١٨( 
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 ائتمانات اإلسكان
 اجملموع النساء الرجال

 املبلغ العدد لغاملب العدد املبلغ العدد السنة

٣٠٠ ٧٥٩ ٠٤٨ ٢٠ ١٨٤ ٢٩٣ ٤٥٠ ١١ ١١٦ ٤٦٥ ٨٩٥ ٩ ٢٠٠٢ 
٣٢٥ ٩٨١ ٧٠٠ ٢٤ ٢٦٦ ٣٠٥ ٠٤٨ ١٧ ٥٩ ٦٧٦ ٦٥٢ ٧ ٢٠٠٣ 
٣٨١ ٩٩٠ ٩٠٠ ٢٦ ٢٤٥ ٨٥٠ ٨٢٢ ١٦ ١٣٥ ١٤٠ ٠٧٨ ١٠ ٢٠٠٤ 
٦٧٥ ٨٥٩ ٧١٥ ٤٦ ٤٣٦ ٠٢٥ ٣٣٧ ٢٨ ٢٤٣ ٨٣٤ ٣٧٨ ١٨ ٢٠٠٥ 

 
ومـــن خـــالل هـــذا اجلـــدول، يالحـــظ أن النـــساء هـــن األكثـــر عـــددا فيمـــا يتـــصل   - ١٣٩

لنـساء هـن األكثـر عـددا        ومن الناحية اإلحصائية، يراَعـى أن ا      . باالستفادة من قروض اإلسكان   
كذلك، خالل الفترة قيد التحليل، حيـث أن اإلجـراء املتعلـق مبـنح ائتمانـات اإلسـكان للنـساء                    

أما الرجـال الـذين حيظـون بـنفس األقدميـة املعـزاة       . املتزوجات مل حيظ بالقبول إال يف وقتنا هذا     
 .لبعض النساء فإهنم حيوزون هذه االئتمانات منذ وقت طويل

، وذلــك ٢٠٠٥ئتمانــات املقدمــة للنــساء قــد زادت علــى حنــو ملمــوس يف عــام  واال - ١٤٠
واألمــر يتعلــق أساســا . لــدى صــندوق محايــة املــساكن احلــضرية ومــصرف مجهوريــة بورونــدي

 .بتقدمي قروض إسكانية وتزويد قطع األرض مبا يلزمها من خدمات
 

 )١٩(االئتمانات املقدمة للنساء من جانب بعض املصارف التجارية  

 ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٤عام  املؤسسات

 النساء الرجال 
النسبة 
 النساء الرجال املئوية

النسبة 
 املئوية

 ٩,٨ ٢٩٨١٣٣٠٠٠ ٤٩٢٠٣٥٠٠٠٠ ١١,٧ ٥٢٠٠٩٠٠٠٠ ٨١٥٤٥١٧٠٠٠ مصرف اإلدارة والتمويل
ــكان    ــز اإلسـ ــندوق تعزيـ صـ

 ٢٢,٥ ٣٥٤٦٠٥٥٢٠ ١٢٠٣٨٠٣١٧٢ ١٨ ١٦٧٦٦٨٣٢٨ ٨٧١٥١٦٤٦٢ احلضري
 ٣٥,٣ ٩٨٣٨٠٨٨٣١ ١٧٦٣٧٥٢٩٤١ ٣٢,٥ ٢٨٩٧٣٩٠٤٥ ١١٨٠١٤٤٩٥٤ نديمصرف مجهورية بورو

 
وبعض املؤسسات املالية الـيت تقـدم ائتمانـات صـغرية، مـن قبيـل الـصندوق التعـاوين           - ١٤١

للتوفري واالئتمـان املتبـادل وصـندوق تـوفري االئتمانـات الـصغرية بـالريف، تـشجع النـساء علـى                     
ــات ذات معــدالت   ــنحهن ائتمان ــوفري، ومت ــةالت ــسبة .  مواتي ــات  ٦٧,٣ون ــة مــن االئتمان  يف املائ

 .املقدمة من الصندوق التعاوين كانت من نصيب املرأة

 
 

__________ 
 .سجالت مصرف اإلدارة والتمويل، وصندوق تعزيز اإلسكان احلضري، ومصرف مجهورية بوروندي )١٩( 
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 )٢٠(االئتمانات املقدمة من الصندوق التعاوين للتوفري واالئتمان املتبادل  

 جمموع االئتمانات املقدمة السنة
حــصة االئتمانــات املقدمــة 

 النسبة املئوية إىل النساء

٧٧,١٧ ١٩٤ ٧٦٠ ٥٦٢ ٢٧٩ ٢٤٨ ٢٨٧ ٢٠٠٠٪  
٧٢ ٢٥٦ ١٩٧ ٥٣٨ ٣٧٦ ٧٦١ ٠٨٦ ٢٠٠١٪  
٧١,٩ ٤٤٤ ٥٢٨ ٣٢٠ ٦١٧ ٦٣٤ ١١٢ ٢٠٠٢٪  
٦٧,٩٩ ٥٤٠ ٧١٦ ٨٠٦ ٩١٥ ٣٠٩ ٧٢٣ ٢٠٠٣٪  

 
وكــان مثــة شــروع مــن قبــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وبعــض املنظمــات غــري    - ١٤٢

طة املولّـدة لإليـرادات، وتربيـة املاشـية علـى      احلكومية يف تقدمي قـروض صـغرية مـن أجـل األنـش          
ومع هذا، فإن التدخالت لـصاحل      . نطاق صغري، والتجارة، وإعادة التزويد مبجموعات املواشي      

 .املرأة ال تزال متواضعة بالنسبة الحتياجاهتا

ــشروع      - ١٤٣ ــصغر وم ــة ال ــة البالغ ــات الريفي ــصندوق املعــين باالئتمان ــوتيزمبريي”وال ، “ت
الن مــن حكومــة بورونــدي بــدعم مـن البنــك الــدويل واللــذان يــستهدفان مكافحــة  اللـذان ُيمــوّ 

الفقر، يـوفران ائتمانـات للتجمعـات والرابطـات النـسائية الريفيـة العاملـة يف حـق جتـارة الـسلع                      
وبغيـة كفالـة اسـتخدام االئتمانـات علـى      . الغذائية أو تربية املاشية أو االضـطالع حبـرف يدويـة    

جمعــات ذات الــصلة أن تتلقـــى مــساندة مــن مركــز التنميــة األســـرية       حنــو ســليم، ينبغــي للت   
 .واإلدارات اإلقليمية للزراعة وتربية املاشية

ــة تقــول بــأن مــنح االئتمــان ألحــد       - ١٤٤ ــة تعــديالت فعلي وقــد أدخلــت املؤســسات املالي
وقد أفـضى هـذا إىل تعزيـز أمـن األسـرة، فـبعض              . الزوجني مشروط دائما مبوافقة الزوج اآلخر     

ألزواج كان حيصل على ائتمانـات بـدون علـم الطـرف اآلخـر، ممـا ال ُيعـد مـع هـذا يف صـاحل                        ا
 .األسرة بصفة مستمرة

 
    املرأة الريفية ١٣-٣  

  من االتفاقية١٤املادة 

تــضع الــدول األطــراف يف اعتبارهــا املــشاكل اخلاصــة الــيت تواجههــا املــرأة الريفيــة،      - ١
تأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                 واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف      

قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه  
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

__________ 
 .إدارة الصندوق )٢٠( 
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ــز ضــد املــرأة يف      - ٢  تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التميي
املناطق الريفية لكي تكفل هلا، على أساس التساوي مـع الرجـل، املـشاركة يف التنميـة الريفيـة                

 :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ( 

علومــات والنــصائح نيــل تــسهيالت العنايــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك امل  )ب( 
 واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛

 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 

احلصول على مجيع أنـواع التـدريب والتعلـيم، الرمسـي وغـري الرمسـي، مبـا يف                   )د( 
افـة  ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كذلك، يف مجلة أمور، علـى فوائـد ك              

 اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص            )هـ( 
 اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛ )و( 

ة احلـصول علـى االئتمانـات والقـروض الزراعيـة، وتـسهيالت التـسويق           فرص )ز( 
والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصـالح الزراعـي             

 وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسكان واإلصـحاح            )ح( 
 .د بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالتواإلمدا

 
ــرأة        - ١٤٥ ــيت تكتنــف امل ــشية اهلــشة ال ــاألحوال والظــروف املعي ــدي ب ــة بورون ــّم حكوم تل
 :ويف هذا السياق، اضطلعت احلكومة باملشاريع التالية. الريفية

ني دعم تشجيع املرأة الريفية يف ميدان الصحة اإلجنابية، مما يستهدف املـسامهة يف حتـس               - 
ظروف معيشة النساء وأسرهن، من خـالل زيـادة اإلشـراك يف جمـال اإلعـالم والتعلـيم                  

ــصال ــة /واالت ــصحة اإلجنابي ــوفري     . ال ــوخي مــن هــذا املــشروع يف ت ــل الغــرض املت ويتمث
املعلومات الالزمة من أجل حفز األخـذ بتـصرفات جنـسية تّتـسم مبزيـد مـن املـسؤولية          

وهنـاك ثالثـة    . ء والرجال والشباب واملراهقني   ى النسا دعلى صعيد الصحة اإلجنابية، ل    
فروع نشطة هلذا املشروع يف مقاطعات ثالث، وكـان مـن نتائجـه، أن أعـّدت شـبكة                  

وهـو يتـضمن رابطـات معنيـة باألنـشطة املولّـدة            . من املرشـدين علـى الـصعيد اجملتمعـي        
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نيـة بـشؤون    ويتبع املشروع الوزارة املع   . للدخل وبالتماس التمويل الالزم هلذه األنشطة     
 .نوع اجلنس، وهو حيصل على دعم من صندوق األمم املتحدة للسكان

برنامج تنشيط التنمية يف املناطق الريفيـة، وهـو برنـامج ُممـوَّل مـن حكومـة بورونـدي            - 
، ويتـضمن فرعـا   عيـة ومنظمـة البلـدان املـصدرة للـنفط       والصندوق الـدويل للتنميـة الزرا     

ويتمثل هـدف هـذا   . رفاهها ورفاه أسرهتا بالتايلخاصا بتشجيع املرأة من أجل حتسني     
 االقتــصادي للمــرأة الريفيــة، وظــروف معيــشة  -الفــرع يف تعزيــز املركــز االجتمــاعي  

ويقــوم الربنــامج أيــضا بــدعم مراكــز التنميــة األســرية، فيمــا يتــصل بتــشجيع     . أســرهتا
ة فـريوس   تشكيل جتمعات نسائية، وتوعية وإعالم املرأة بشأن تنظيم األسرة، ومكافحـ          

وسـائر األمـراض الـيت      ) الـسيدا (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /نقص املناعة البشرية  
وهــو يقــدم دورات دراســية حملــو األميــة، ويكفــل التــدريب  . تنتقــل باالتــصال اجلنــسي

واإلعالم الالزمني بشأن التغذية والنظافة الصحية وقانون األحوال الشخصية واألسـرة           
 متويل األنشطة املولّـدة للـدخل لـدى التجمعـات النـسائية، ومثـة               وهو يتولّى . واالتفاقية

  من هذه التجمعات تستفيد اليوم بدعمه٨٩٩

ويف ميدان حمـو األميـة، يقـوم الربنـامج بتـدريب ورعايـة القـائمني مبحـو األميـة، وهـو                         
 تعلمــوا القــراءة والكتابــة خــالل الفتــرة مــن  ١٦ ٥٦٥، ومثــة ١ ٠٠٦يــستخدم منــهم 

 مركـزا مـن مراكـز حمـو       ٢١٦ يف   ٢٠٠٥يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٤يناير  /ينكانون الثا 
وهــو .  مــن القائــدات القرويــات١ ٠٤٠واضــطلع الربنــامج بالفعــل بتــدريب  . األميــة

يــستخدم يف ذلــك تلــك اخلطــط املتعلقــة بالتنميــة اجملتمعيــة، وتــشارك النــساء يف وضــع  
متثـل النـساء ذوات العـضوية       و. هذه اخلطط وكذلك يف عضوية جلان التنميـة اجملتمعيـة         

 يف املائـة، وإن كـان هـذا الربنـامج يـستهدف املـساواة يف              ٤٣,٦يف هذه اللجان نـسبة      
 .ويعمل هذا الربنامج يف أربع من املقاطعات. هذا املنحى

الربنامج االنتقايل املعين بإعادة البناء يف أعقاب مرحلة الـصراع، وهـو برنـامج قـائم يف                  - 
دعـم إدارة الـشؤون علـى الـصعيد         ” ويتضمن مـن بـني عناصـره         ثالث من املقاطعات،  

، ويستهدف هذا العنصر بشكل أساسي تدريب وإعالم النساء على حنو عـام،             “احمللي
والنساء الضعيفات على حنو خاص، فيمـا يتعلـق حبقـوقهن، مـع كفالـة تـوفري مـساعدة             

 .قانونية هلن عند االقتضاء

ظمة ال تـستهدف الـربح، حيـث حيـصل هـذا            ، وهي من  “توتيزمبريي”مشروع منظمة    - 
املــشروع علــى التمويــل الــالزم مــن حكومــة بورونــدي والبنــك الــدويل، مــع قيامــه يف  

التعبئــة االجتماعيــة ‘ ١’: وهــو يتــوّخى ثالثــة أهــداف رئيــسية . كافــة مقاطعــات البلــد
بنــاء اهلياكــل /إصــالح‘ ٢’واملــشاركة اجملتمعيــة، ممــا يتــضمن تنميــة القــدرات احملليــة؛   

 .تنمية صغار األطفال‘ ٣’األساسية اجملتمعية؛ 
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ويف جمال التعبئة اجملتمعية، يويل هـذا املـشروع اهتمامـا خاصـا للنـساء الريفيـات، كمـا                     
 يف املائــة علــى األقــل مــن  ٣٠أن كافــة جلــان التنميــة اجملتمعيــة التابعــة لــه تــضم نــسبة    

 .ملولّدة للدخلوهو يوفر ائتمانات بالغة الصغر من أجل األنشطة ا. النساء

مــشروع اإلصــالح الزراعــي وإدارة األراضــي علــى حنــو مــستدام، وهــو مــشروع قــائم  - 
ويستهدف هذا املشروع، من بني ما يستهدفه، زيـادة         . داخل البلد يف ست مقاطعات    

القدرة على اإلنتاج الزراعي من خالل تنمية اإلنتاجية، واالضطالع بـالتنويع، وتعزيـز             
ة وهـذه األهـداف موجهـة بـصفة خاصـ     . خل من أجل تقليل الفقـر  األنشطة املولدة للد  

 .تاج الزراعي من املهام اليت تضطلع هباحنو املرأة الريفية، حيث أن اإلن

وأنشأت حكومة بورونـدي صـندوقا لالئتمانـات البالغـة الـصغر يف الريـف، وذلـك                  - ١٤٦
لنـساء يـشكلن نـسبة    وا.  من دوالرات الواليـات املتحـدة  ١ ٥٠٠ ٠٠٠مبنحة سنوية تصل إىل    

 . يف املائة من املستفيدين من هذه االئتمانات البالغة الصغر٤٠

ومثـة بــرامج ومــشاريع أخــرى مـضطلع هبــا يف البيئــة الريفيــة علـى يــد منظمــات غــري     - ١٤٧
ومـع هـذا، ويف ضـوء ضـخامة االحتياجـات يالحـظ             . حكومية من املنظمات الوطنية والدوليـة     

ــدة عــ    ــزال بعي ــدي ال ت ــي كــن عرضــة      أن بورون ــات الالئ ــساء الريفي ــاء باحتياجــات الن ن الوف
وبورونـدي تـدرك ذلـك، رغـم هـذا، وهـي تطالـب دائمـا بتـوفري                  . للتهميش خالل فترة طويلة   
 .الدعم الالزم يف هذا السبيل

ومن أوضح نتائج اإلجراءات املتخـذة بـشأن املـرأة الريفيـة، موقفهـا يف االنتخابـات                  - ١٤٨
 امـرأة، وهـذا يـشكل      ١٠ ٠٧٢، توجـد    ٤٤ ٧٥٢شـحني البـالغ عـددهم       ومـن بـني املر    . احمللية
 .واحلاجة إىل التغيري واضحة كل الوضوح. وهذا أمر بالغ األمهية.  يف املائة٢٢,٥نسبة 

 
    القدرة القانونية للمرأة ١٤-٣  

  من االتفاقية١٥املادة 

 متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون - ١

رأة يف الـشؤون املدنيـة، أهليـة قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل،                متنح الدول األطـراف املـ      - ٢
وتكفـل للمـرأة ، بوجـه خـاص، حقوقـا مـساوية حلقـوق               . ونفس فرص ممارسـة تلـك األهليـة       

ــع مراحــل        ــساواة يف مجي ــدم امل ــى ق ــها عل ــود وإدارة املمتلكــات، وتعامل ــرام العق الرجــل يف إب
 . احملاكم واهليئات القضائيةاألجراءات املتبعة يف

توافق الدول األجراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنـواع الـصكوك اخلاصـة الـيت                 - ٣
 .هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
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 متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالقانون املتـصل حبركـة              - ٤
 .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

 
وكان مثة احتفـاظ   . منذ التقرير األويل، مل حيدث تغيري حمدد يف سياق هذا املوضوع           - ١٤٩

 مـن دسـتور     ٢٢واملـادة   . لنفس القدرة القانونية، سواء من جانب الرجال أم من جانب النساء          
كفــل املــساواة جلميــع  املــواطنني  ، ت٢٠٠٥مــارس / آذار١٨مجهوريــة بورونــدي، الــصادر يف  

 .البورونديني أمام  القانون، الذي يضمن هلم محاية متساوية دون متييز على اإلطالق
ومع هذا، وفيما يتصل بالتركات، اليت ال تزال خاضـعة لألعـراف الـسائدة، يراَعـى                 - ١٥٠

ما فيمـا خيـص     أن الرجال والنساء ليست هلم نفس احلقوق فيما يتـصل بوراثـة آبـائهم، وال سـي                
د ثوريـة يف    أما يف سائر ممتلكـات اآلبـاء، فـإن أحكـام القـضاء ببورونـدي ُتعـ                . موضوع األرض 

وتــسلّم احلكومــة . فالبنــت والولــد يرثــان، علــى حنــو متــساو ممتلكــات والــديهما . هــذا الــصدد
 .لألسف بأن هذه األحكام القضائية ليست معممة بشكل كاف

 
    الزواج ١٥-٣  

 التفاقية من ا١٦املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                  - ١

األمــور املتعلقــة بــالزواج والعالقــات األســرية، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس تــساوي   
 :الرجل واملرأة

 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ( 
عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر      نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عـدم           )ب( 
 الكامل؛
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 
نفس احلقوق واملـسؤوليات كوالـدة، بغـض النظـر عـن حالتـها الزوجيـة، يف                  )د( 

 األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة           نفس احلقوق يف أن      )هـ( 

ثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها        بني إجناب طفل وآخر، ويف احلصول على املعلومـات والت         
 من ممارسة هذه احلقوق؛

نفــس احلقــوق واملــسؤوليات فيمــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصــاية علــى    )و( 
 مــن األنظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه  األطفــال وتبّنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك

 تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛ل املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوا
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نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم           )ز( 
 األسرة، واملهنة، والوظيفة؛

علـــق مبلكيـــة وحيـــازة املمتلكـــات، نفـــس احلقـــوق لكـــال الـــزوجني فيمـــا يت  )ح( 
واإلشراف عليها، وإدارهتا، والتمتع هبا، والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                    

 .ذي قيمة

ــراءات     - ٢ ــانوين، وتتخـــذ مجيـــع اإلجـ ــه أي أثـــر قـ ــة الطفـــل أو زواجـ ال يكـــون خلطوبـ
اج يف ســجل الــضرورية، مبــا فيهــا التــشريع، لتحديــد ســن أدىن للــزواج وجلعــل تــسجيل الــزو 

 .رمسي أمرا إلزاميا
 

منذ تقدمي التقرير األويل بشأن تطبيق االتفاقية، احتفظ الرجل واملـرأة بـذات احلقـوق                - ١٥١
وقــد جــنح الوضــع إىل التحــسن بــشكل كــبري مــع تعمــيم قــانون األحــوال    . يف ميــدان الــزواج

 .الشخصية واألسرة ونشر االتفاقية
مــارس / آذار١٨ويــنص دســتور .  يف إطــار الدســتوروالــزواج حيظــى باحلمايــة اليــوم  - ١٥٢
ــادة ٢٠٠٥ ــي   ٢٩، يف امل ــا يل ــى م ــه عل ــار     ”:  من ــذلك يف اختي ــزواج، وك ــة يف ال ــل احلري تكف

.  لـه علـى حنـو حـر وكامـل     وال جيوز عقـد الـزواج إال مبوافقـة املرشـحني     . الشريك أو الشريكة  
 .“ور أن ُيعقد زواج بني شخصني من نفس اجلنسومن احملظ

األسـرة  ” من نفس الدسـتور تكفـل محايـة األسـرة، حيـث تـنص علـى أن                   ٣٠املادة  و - ١٥٣
واألسـرة والـزواج    . والـزواج ميثـل دعامتـها املـشروعة       . هي اخللية األساسـية الطبيعيـة للمجتمـع       
ومن احلقوق الطبيعية للوالدين، ومـن واجباهتمـا أيـضا،          . خيضعان حلماية خاصة على يد الدولة     

ومها حيظيان، لدى اضطالعهما هبـذا املـسعى، مبـساندة الدولـة           . ة أطفاهلم أن يقوما بتعليم وتربي   
 .واجملتمعات العامة

وكل طفل حيق له أن حيصل من األسرة واجملتمع والدولة على تدابري احلمايـة اخلاصـة                 
 “.اليت تتطلّبها حالته كقاصر

العقوبـات وفقـا    ويف بوروندي، حيظى الزواج أيضا باحلماية الواجبـة مـن قبـل قـانون                - ١٥٤
يـــع العقوبـــة يف الزنـــا وتعـــدد وتتمثـــل اجلـــرائم الـــيت تـــستدعي توق.  منـــه٣٧٠ و٣٦للمـــادتني 

 .الزوجات واإلنفاق على عشيقة وغشيان احملارم وهجر األسرة
وقد أثرت األزمة اليت تعّرض هلا البلد منذ قليل علـى األسـر أيـضا، وذلـك مـن جـراء              - ١٥٥

ــا. االخـــتالط والترمـــل والفقـــر  ــيما يف  وعـ دت ظـــاهرة تعـــدد الزوجـــات إىل الظهـــور، وال سـ
واحلكومـة تتكفـل بتوعيـة الـسكان،     . مقاطعات كريوندو ومينغا وريفي يف منطقة موسو وامبو  
 .كما أهنا تدعو منظمات اجملتمع الدويل إىل صّد هذه البلّية
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 اجلزء الرابع  
لدراســات االستقــصائية الــيت  التــدابري الراميــة إىل متابعــة املــؤمترات ومــؤمترات القمــة وا    

 تضطلع هبا األمم املتحدة

تتــضمن املــؤمترات ومــؤمترات القمــة، الــيت لفتــت انتبــاه حكومــة بورونــدي، املــؤمتر    - ١٥٦
، واملــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين  ١٩٩٧الــدويل للــسكان والتنميــة الــذي ُعقــد بالقــاهرة يف عــام  

متر العـاملي للتعلـيم الـذي ُعقـد بـداكار يف عـام       ، واملـؤ ١٩٩٥باملرأة الذي ُعقد ببـيجني يف عـام        
 .٢٠٠٠، ومؤمتر قمة األلفية الذي ُعقد بالواليات املتحدة األمريكية يف عام ٢٠٠٠

وبغيــة متابعــة مجيــع هــذه املــؤمترات ومــؤمترات القمــة، جــرى وضــع خطــط للعمــل     
 .وسياسات قطاعية، مما يتعرض للتنفيذ يف الوقت الراهن

 
 ويل للسكان والتنميةاملؤمتر الد ١-٤  

يف ســـياق تطبيـــق توصـــيات املـــؤمتر الـــدويل للـــسكان والتنميـــة، وضـــعت حكومـــة  - ١٥٧
وكـان مثـة تفـصيل للتقـدم احملـرز بـشأن هـذه        . بوروندي برناجمـا وطنيـا بـشأن الـصحة اإلجنابيـة        

: وتتضمن خطة عمـل احلكومـة ثالثـة مـن العناصـر           .  املتصلة بالصحة  ١٢املسألة يف إطار املادة     
 .نوع اجلنس‘ ٣’السكان والتنمية، ‘ ٢’الصحة اإلجنابية، ‘ ١’

والعنــصر املتعلــق بنــوع اجلــنس يــشري إىل أهــداف املــساواة بــني اجلنــسني واســتقالل   - ١٥٨
وهـو يـشري أيـضا إىل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة عمـل                 . املرأة والتحاق البنات باملـدارس    

 .اد االتفاقيةويرد التقدم احملرز يف تقييم مو. بيجني
 

 املؤمتر الدويل للتعليم ٢-٤  

ــيم، قامــت         - ١٥٩ ــدويل للتعل ــؤمتر ال ــاد امل ــدى انعق ــة ل ــدات املعلن ــاء بالتعه يف معــرض الوف
. حكومة بوروندي بصوغ سياسة قطاعية منطقية، وإنشاء إدارة معينة بإحلاق البنات باملـدارس            

 . من االتفاقية١٠دة والتقدم احملرز يف هذا الشأن وارد بالتفصيل، يف املا
 

 األهداف اإلمنائية لأللفية ٣-٤  

فيمــا خيــص األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يالَحــظ أن حكومــة بورونــدي تؤيــد هــذه  - ١٦٠
وهذه األهـداف   . األهداف، وأن مثة تقدميا منتظما للتقارير املتعلقة بالتقدم احملرز يف هذا الشأن           

 العناصر الفاعلة قائمـة دون تغـيري، فـإن التقـدم احملـرز              تتفق مع بعض مواد االتفاقية، وملا كانت      
 . من االتفاقية١٢ و١١ و١٠ و٣قد ذُكر بالتفصيل حتت املواد 
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 املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ٤-٤  

، إىل  ١٩٩٥فضى املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، الـذي ُعقـد ببـيجني يف عـام                     أ - ١٦١
ويف أعقاب هـذا املـؤمتر، شـكلت حكومـة بورونـدي جلنـة           . بصفة خاصة لفت انتباه بوروندي    

 .للمتابعة، حيث قامت هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بشأن تطبيق برنامج عمل بيجني

وقد عمـدت خطـة العمـل الوطنيـة هـذه إىل جتميـع النقـاط االثـنيت عـشرة املـذكورة                       - ١٦٢
. عتـرب ذات أولويـة بالنـسبة للمـرأة البورونديـة     بربنامج عمل بيجني يف ستة مـن اجملـاالت، الـيت تُ    

 : وهذه اجملاالت هي

 املرأة وثقافة السالم - 

 املرأة والصحة - 

 املرأة والفقر - 

 تعليم وتدريب املرأة - 

 حقوق املرأة واآلليات املنوطة بتعزيزها  - 

 .االتصاالت - 

خطـة العمـل إىل برنـامج عمـل     وفيما يتعلق بكل جمال من هذه اجملاالت الستة، تـستند أهـداف         
 .بيجني

ــسجيل كــثري مــن       - ١٦٣ ــسمح بت ــصادية مل ت ــة واالقت ــسياسية واالجتماعي ــة األزمــة ال وحال
. النتائج اإلجيابية، وذلك من جـراء تـدمري اهلياكـل األساسـية االجتماعيـة، وشـدة فقـر الـسكان                   

 .ما، كما حتقق شيء من التقدم يف هذا الصدد ومع هذا، فقد ُبذلت جهود
 

 املرأة البوروندية وثقافة السالم ١-٤-٤  

يف ضــوء ســياق احلــرب، تــشكل ثقافــة الــسالم أولويــة مــن األولويــات لــدى املــرأة،   - ١٦٤
 .سواء كانت أُّما أم زوجة أم مدّرسة

 :ومثة أهداف ثالثة هلذا املوضوع 

تـشجيع املـرأة البورونديــة علـى اكتـساب قــيم مـن شـأهنا أن حتفــز علـى بــروز         )أ( 
 فة للسالم؛ثقا

 توسيع نطاق مشاركة املرأة يف عملية السالم؛ )ب( 
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رد اعتبـــار النـــساء املنكوبـــات فيمـــا يتعلـــق باإلحـــساس بالكرامـــة اإلنـــسانية    )ج( 
 .وارتفاع الروح املعنوية

وعقب األزمة اليت مّر هبا البلد، أنـشئت وزارة معينـة بالتعبئـة مـن أجـل الـسالم، يف                     - ١٦٥
ع مبفاوضات للسالم فيمـا بـني الطوائـف البورونديـة، علـى الـصعيدين               وقد اضطُلِ . ١٩٩٧عام  

ــا يف        ــصاحلة يف أروش ــسالم وامل ــاق لل ــع اتف ــا ُوقِّ ــداخلي واخلــارجي، كم أغــسطس / آب٢٨ال
ويف املفاوضات الداخلية، كانت هناك مشاركة من جانـب النـساء البورونـديات، يف              . ٢٠٠٠

ل باملفاوضـات الـيت دارت علـى الـصعيد     حني أهنـن قـد حـصلن علـى مركـز املراقـب فيمـا يتـص            
ومع هذا، وبفضل االضطالع بدفاع متني، قامت الوفود املختلفة الـيت متثـل أطـراف       . اخلارجي

الــرتاع بــدمج النــساء فيمــا بــني صــفوفها، ممــا أتــاح مراعــاة بعــض التوصــيات املقدمــة عنــهن يف 
 .االتفاق

. يف مفاوضات وقْف إطـالق النـار      ومن املؤسف أن النساء مل ُيسمح هلن باملشاركة          - ١٦٦
والسلطة اجلديـدة قـد شـكّلت منـذ قليـل فريقـا مـن املفاوضـني مـع تنظـيم مـسلح يـضم حـزب                          

قــوات التحريــر الوطنيــة، وكــان فريــق املفاوضــني هــذا يتكــون مــن مثانيــة   /حتريــر شــعب اهلوتــو
 .أشخاص، من بينهم امرأة واحدة

ارة املعنية بتشجيع املرأة، يف سـياق التعـاون   وفيما يتصل باملرامي احملددة، قامت الوز  - ١٦٧
مــع رابطــات النــساء واملنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة، بإعــداد محلــة واســعة النطــاق لــصاحل  

 :إعادة السالم وتنشيط األنشطة االقتصادية، مع استهداف املرأة، وذلك كما يلي

ملـشردات ومـن الزلـن      ُنظّمت مناقشات بشأن املواضيع اليت متـس النـساء النازحـات وا            - 
 فوق اهلضاب؛

 ُشكّلت جلان للسالم والتنمية جبميع مقاطعات البلد؛ - 

أُعـــّدت، مـــن أجـــل النـــساء املـــضطلعات بالقيـــادة، تـــدريبات بـــشأن فـــض الرتاعـــات   - 
 بالوسائل السلمية؛

 قام اجمللس الوطين للكنائس األسقفية ببوروندي بإقامة مدرسة للسالم؛ - 

 دور املرأة التقليدية يف جمال حل الرتاعات بالوسائل السلمية؛أجريت دراسة عن  - 

وقــد أتــيح للمــرأة، . “الثقافــة والــسالم”ُنظّــم مهرجــان ثقــايف وطــين بــشأن موضــوع   - 
 املعـين بالوحـدة     بفضل هذا املهرجـان، أن تـدخل اجمللـس الـوطين ألهـايل باشـينغانتاهي              

 واملصاحلة؛
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ت ومن بقـني فـوق اهلـضاب؛ حيـث أتاحـت هـذه              اضطُلع بزيارات بني النساء النازحا     - 
 املفاوضات بث الثقة من جديد وعودة النازحات؛

 كانت مثة زيارات أيضا لالجئني يف ترتانيا؛ - 

 ُنظّمت مسريات من مسريات املظاهرات فيما يتصل بالسالم والبعد عن العنف؛ - 

 .ق السالمجرى حشد النساء البورونديات من أجل املسامهة يف السعي لتحقي - 

ــة      - ١٦٨ ــاء، كمــا أهنــن حيظــني بعــضوية اللجن واليــوم، تــستثمر النــساء يف جمــال إعــادة البن
وقد كن عضوات كذلك يف جلنة متابعـة تطبيـق اتفـاق    . الوطنية إلعادة دمج وتوطني املنكوبني   

وتتمثل هذه العقبـات، أساسـا،      . ومثة عقبات، مع هذا، تعترض سبيل مبادرات السالم       . أروشا
ــو  ”أنيــث الفقــر، وكــذلك يف التنظــيم املــسلّح   يف ت ــر شــعب اهلوت ــر  /حــزب حتري ــوات التحري ق

 .، وهو تنظيم ال يزال يرفض التفاوض“الوطنية
 

 املرأة والصحة ٢-٤-٤  

بناء على أهداف مؤمتر بيجني يف جمـال الـصحة، تتمثـل األهـداف الوطنيـة الـشاملة،                - ١٦٩
 :يف هذا الصدد، فيما يلي

 يات النساء؛تقليل معدل وف - 

 تقليل معدل وفيات األمهات؛ - 

احلّد من معـدل انتـشار سـوء التغذيـة وفقـر الـدم ونقـص عنـصر اليـود لـدى األمهـات                         - 
 واألطفال؛

 تشجيع املرأة على القيام باستشارات سابقة للوالدة ثالث مرات على األقل؛ - 

 عدة طبية؛زيادة النسب املئوية للنساء الالئي يلدن يف بيئة تتضمن مسا - 

 زيادة معدل انتشار وسائل منع احلمل؛ - 

متالزمـة نقـص املناعـة      /احلد من معدل االنتشار املْصلي لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             - 
 ؛)السيدا(املكتسب 

 . من االتفاقية١٢وكان مثة حتليل للتقدم احملرز يف هذا الشأن يف سياق املادة 
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 املرأة والفقر ٣-٤-٤  

استئـصال الفقـر وكفالـة      : العمل الوطنيـة إىل حتقيـق اهلـدف الـشامل التـايل           ترمي خطة    ١٧٠
 .سلطة اقتصادية للمرأة بغية االضطالع بتنمية مستدامة

 :وتتمثل األهداف احملددة فيما يلي

 تنمية اإلمكانات اإلنتاجية لدى املرأة من خالل تشجيع أنشطتها املولّدة للدخل؛ - 

 .نامج التنميةتشجيع مشاركة املرأة يف بر - 

 مـن  ١٤ و١٣وكان مثة تفـصيل للتقـدم احملـرز فيمـا يتـصل هبـذه املواضـيع لـدى تقيـيم املـادتني                       
 .االتفاقية

 
 املرأة والتعليم والتدريب ٤-٤-٤  

حتسني مستوى تـدريب    : تسعى خطة العمل الوطنية إىل حتقيق اهلدف الشامل التايل         - ١٧١
وترمـي خطـة العمـل الوطنيـة هـذه إىل           . التنمية الوطنيـة  املرأة هبدف إشراكها على حنو فّعال يف        

 :بلوغ األهداف احملددة التالية

 املسامهة يف احلد من الفوارق اجلنسانية على مجيع أصعدة النظام الرمسي؛ - 

حمـو األميـة الوظيفيـة لـدى الفتيـات غـري امللتحقـات باملـدارس، وكـذلك لـدى                    تشجيع   - 
 مسي؛النساء الريفيات بالنظام غري الر

التيــسري مــن إمكانيــة الوصــول ومــن التــدريب الــدائم فيمــا يتــصل بفــرع التعلــيم املهــين  - 
 .بالنظام غري الرمسي

والشركاء يف هـذا املنحـى هـم نفـس الـشركاء يف جمـال تطبيـق االتفاقيـة، ومـن مث، فـإن التقـدم                          
 . من االتفاقية١٠احملرز بشأن هذا املوضوع قد سبق تفصيله لدى تقييم املادة 

 
 حقوق املرأة واآلليات املؤسسية املعنية بتعزيز وضعها ٥-٤-٤  

على الـصعيد الـوطين، يتمثـل اهلـدف الـشامل املتـوخَّى يف كفالـة احلقـوق األساسـية                     - ١٧٢
 :وترمي األهداف احملددة للعمل الوطين إىل ما يلي. للمرأة

 حتسني الوضع القانوين للمرأة؛ - 

وصول املرأة إىل مركز اختاذ القـرار، ومـشاركتها يف ذلـك            ضمان املساواة فيما يتعلق ب     - 
 على حنو كامل؛
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 .هتيئة أو تعزيز اآلليات املؤسسية املعنية بتشجيع املرأة - 

ومتابعة تطبيق خطة عمل بيجني، إىل جانب تطبيق االتفاقية، جيـري االضـطالع هبـا         - ١٧٣
ــسم    ــز املــرأة، الــيت ُت ى اليــوم وزارة التــضامن الــوطين  مــن قبــل وزارة العمــل االجتمــاعي وتعزي

وحتصل هذه الوزارة علـى الـدعم الـالزم مـن وكـاالت       . وحقوق اإلنسان وشؤون نوع اجلنس    
األمم املتحدة، مثل صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                    

فرع املعـين حبقـوق     وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية حقوق اإلنسان ببوروندي، وال        
ــدي، ورابطــات حقــوق اإلنــسان، فــضال عــن       ــة األمــم املتحــدة يف بورون اإلنــسان لــدى عملي

 . رابطات املنظمات النسائية غري احلكومية

، “مـساندة تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني         ”وكان مثة تأثري يف غاية اإلجيابية ملـشروع          - ١٧٤
مم املتحدة اإلمنائي، والذي جـرى تنفيـذه علـى          الذي حيصل على التمويل الالزم من برنامج األ       

وقــد . ٢٠٠٤ إىل عــام ٢٠٠٢يــد صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، بــالفترة مــن عــام   
أمــا .  بــشأن مـسألة نــوع اجلـنس  أسـهم هـذا املــشروع يف تغـيري تــصرفات الزعمـاء البورونـديني     

، الذي ُيمـول مـن قبـل صـندوق     “دعم تعزيز املرأة الريفية يف ميدان الصحة اإلجنابية     ”مشروع  
، الـذي ميـول مـن جانـب صـندوق األمـم             “املـرأة والـسالم   ”األمم املتحدة للسكان، ومشروع     

املتحدة اإلمنائي للمـرأة، فقـد أسـهما بـدورمها أيـضا يف مراعـاة حقـوق املـرأة الـواردة يف خطـة                        
 .عمل بيجني ويف االتفاقية

مراكـز  ”ات من كيانات الترحيل تـسمى       وتوجد لدى الوزارة، يف املقاطعات، كيان      - ١٧٥
نقطة لاللتقـاء   “ بيت النساء ”ويشكل  . ، وهي تتيح االتصال املباشر بالسكان     “التنمية األسرية 

 .وتبادل اآلراء فيما يتصل باملرأة

وهــي تــشمل . وقــد أُعــدت شــبكات نــسائية لكفالــة محايــة حقــوقهن والــذود عنــها  - ١٧٦
 .وشبكة املدرِّبات يف حقل نوع اجلنس، وما إىل ذلكشبكة الربملانيات، وشبكة الصحفيات، 

وقـد ُشـكّل    . وكانت مثة ترمجة لالتفاقية باللغة الوطنية، مما يـّسر بالتـايل مـن نـشرها               - ١٧٧
جتمع من الـشركاء هبـدف تعمـيم االتفاقيـة، وذلـك مـن قبـل وزارة العمـل االجتمـاعي وتعزيـز                       

عزيز املـرأة، وجمموعـة الرابطـات واملنظمـات         وهو مؤلف من وزارة العمل االجتماعي وت      . املرأة
غري احلكومية النسائية يف بوروندي، ومركز تشجيع حقـوق اإلنـسان وضـع اإلبـادة اجلماعيـة،               

 .، والرابطة البوروندية للدفاع عن حقوق اإلنسان)إتيكا(ورابطة حقوق اإلنسان 
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 املرأة واالتصاالت ٦-٤-٤  
ند مبادئهــا األساســية إىل أهــداف بــيجني، وهــي   متثــل االتــصاالت اســتراتيجية تــست  - ١٧٨

تتعلق بكافة جماالت العمل األخـرى، وبالتـايل، فإهنـا تـساند تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة، علـى                      
 .حنو شامل ودائم

وتتــضمن مهــام الــوزارة مــسألة االتــصاالت، ومــن مث، فإهنــا قــد قامــت، مــن خــالل   - ١٧٩
ات بــث تــستهدف النــساء بالتحديــد، وخاصــة يف الراديــو والتليفزيــون الــوطنيني، بتنظــيم عمليــ

وكـذلك  . جماالت السالم، والبناء واملصاحلة على الصعيد الـوطين، واالنتخابـات، ومـا إىل هـذا       
واضـطُلع أيـضا   . سامهت بعض احملطات  اإلذاعية اخلاصة يف نشر املفهـوم املتعلـق بنـوع اجلـنس        

 .مبسارح للبث الالسلكي بشأن قضية املساواة بني اجلنسني
ويف كافــة هــذه احلمــالت، بــل ويف مناســبات أخــرى أيــضا، كانــت مكــربات الــصوت توضــع  

. حتت تصّرف املرأة، سواء يف الوسط احلضري أم الريفي، مما ميكّنـها مـن إبـداء رأيهـا بـسهولة                   
 .وتطالب النساء اليوم بوسائط اإلعالم من أجل التعريف بشواغلهن وإجنازاهتن

نظم اجتماعات إعالمية وتشجيعية بشأن شـىت اجملـاالت ذات          وباإلضافة إىل ذلك، ت    - ١٨٠
األولوية من قبيل جمال الصحة، وذلك عن طريق املشاريع املموَّلـة مـن صـندوق األمـم املتحـدة                   
للسكان، وأيـضا عـن طريـق شـبكة الـصحفيني املعنـيني بنـهج نـوع اجلـنس والـصحة اإلجنابيـة،                       

فحــة الفقــر، قامــت وســائط اإلعــالم  وفيمــا خيــص مكا. وهــي شــبكة كــان قــد ســبق إعــدادها 
باســتغالل مواضــيع عديــدة لتــشجيع النــساء علــى االنتظــام داخــل رابطــات ترمــي إىل حتــسني     

 .وعلى صعيد التعليم، اضطُلع حبمالت للتوعية بشأن تعليم البنات. اإلنتاجية
وبــشأن حقــوق املــرأة، كانــت هنــاك عمليــات بــث إذاعــي عديــدة للتنديــد بظــاهرة   - ١٨١

ب املنتشرة بالبلد، كما ُنظّمت أنشطة كثرية من جانـب الرابطـات النـسائية ومجعيـات                االغتصا
حقــوق اإلنــسان بالتعــاون مــع وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة، حيــث مشلــت هــذه األنــشطة  

 .القيام مبسريات من مسريات املظاهرات
تلعبـه رابطـة    ومن اجلدير بالذكر، يف هذا الصدد، ذلـك الـدور البـالغ األمهيـة الـذي                  - ١٨٢

وبالنــسبة لكــل موضــوع مــن  . الــصحفيات فيمــا يتــصل بتنفيــذ خطــة عمــل بــيجني واالتفاقيــة  
ــة اإلذاعــات      ــسيق يف كاف ــيجني، توجــد نقــاط للتن ــرغم مــن  . مواضــيع خطــة عمــل ب ــى ال وعل

االضــطالع باألنــشطة املتــصلة بنــوع اجلــنس، فــإن وزارة االتــصاالت ال تــشري إىل خطــة عمــل   
 .بيجني أو االتفاقية

 :ومع هذا، فإن تطبيق هذا املوضوع يصطدم ببعض من القيود من قبيل - ١٨٣
 عدم كفاية املوارد البشرية واملادية؛ - 
 .افتقار بعض الصحفيني للوعي الالزم بشأن نوع اجلنس - 
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 خامتة  
يتضمن وضع هذا التقرير الدوري األول استجابة لالهتمام بتـسجيل التقـدم احملـرز،               - ١٨٤

 .يضا مع هذا باإلشارة إىل التقييدات اليت ال تزال تعوق حقوق املرأة البورونديةوبالقيام أ

 التقـدم احملـرز فيمـا يتـصل بالتعليقـات           والتحليل املضطلع به قد مشل استعراض مدى       - ١٨٥
ــر األويل، وفيمــا يتــصل أيــضا مبــواد       ــة اخلــرباء عنــد عــرض التقري ــها جلن والتوصــيات الــيت قدمت

ما يتصل بالتعهدات اليت أعلنتها بوروندي يف املـؤمترات ومـؤمترات القمـة             لك في ذاالتفاقية، وك 
وقـد حتققـت دون شـك حـاالت مـن حـاالت التقـدم،               . الدولية املنظمة على يد األمـم املتحـدة       

وإن كانــت هنــاك مآخــذ ال تــزال قائمــة مــن جــراء حالــة احلــرب وقيــود امليزانيــة الــيت اكتنفــت 
 .بوروندي خالل فترة التقييم

وهنــاك أمــر، مــع هــذا، يف الــسياق الــسياسي والقــانوين الــذي تقــوم فيــه بورونــدي    - ١٨٦
بصوغ هذا التقرير الدوري بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،        

ــة       االقتــصادية -وذلــك لــدى النظــر يف تعهــد احلكومــة القائمــة بتحــسني الــضوابط االجتماعي
 .واستقرار البلد
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 اجعاملر  
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة - ١

ــورك،         - ٢ ــم املتحــدة، نيوي ــسان، األم ــوق اإلن ــشأن حق ــارير ب ــق بوضــع التق ــدليل املتعل ال
١٩٩٢. 

جمموعــة التوجيهــات العامــة بــشأن عــرض مــضمون التقــارير الــيت ســتقدَّم مــن الــدول     - ٣
 ١٣مـــم املتحـــدة، نيويـــورك، األطـــراف يف الـــصكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان، األ 

 .٢٠٠٣مايو /أيار

 ٦الربوتوكول االختياري لالتفاقية، الذي صدر عن اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف                - ٤
 .١٩٩٩أكتوبر /تشرين األول

التقرير األويل لبوروندي بشأن تطبيق اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                   - ٥
 .١٩٩٩ديسمرب /ولاملرأة، بوجومبورا، كانون األ

التقريــر األويل املنــاظر املتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد  - ٦
 .٢٠٠١يناير /املرأة، بوجومبورا، كانون الثاين

احملــضر احلــريف اخلــاص بتقــدمي التقريــر األويل املتــصل بتطبيــق االتفاقيــة مــن جانــب           - ٧
 .٢٠٠١ناير ي/ كانون الثاين١٧بوروندي، نيويورك، 

 .اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي - ٨

 بـــشأن الدســـتور ٢٠٠١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨ املـــؤرخ ١/٠١٧القـــانون رقـــم  - ٩
 .االنتقايل جلمهورية بوروندي

ــم   - ١٠ ــانون رقـ ــؤرخ ١/٠١٠القـ ــارس / آذار١٨ املـ ــة   ٢٠٠٥مـ ــتور مجهوريـ ــشأن دسـ  بـ
 .بوروندي

ــم   - ١١ ــانون رق ــؤ١/٠١٥الق ــسان٢٠رخ  امل ــل / ني ــانون االنتخــايب   ٢٠٠٥أبري ــشأن الق  ب
 .ببوروندي

ــانون رقــم    - ١٢ ــوم بق ــؤرخ ١/٦املرس ــل / نيــسان٤ امل  بــشأن إصــالح قــانون   ١٩٨١أبري
 .العقوبات

 بشأن إصـالح قـانون اإلجـراءات    ١٩٩٩يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١/٠١٥القانون رقم    - ١٣
 .اجلنائية
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 بـشأن إصـالح قـانون       ١٩٩٣أبريـل   / نيـسان  ٢٨ؤرخ   امل ١/٠٢٤املرسوم بقانون رقم     - ١٤
 .األحوال الشخصية واألسرة

 بـشأن تنقـيح قـانون العمـل         ١٩٩٣يوليه  / متوز ٧ املؤرخ   ١/٠٣٧املرسوم بقانون رقم     - ١٥
 .ببوروندي

 .خطة العمل املتصلة بتطبيق برنامج عمل بيجني - ١٦

 .تنقيح قانون اجلنسية بشأن ٢٠٠٠يوليه / متوز١٨ املؤرخ ١/٠١٣القانون رقم  - ١٧

الدراســة املتعلقــة بــدمج بعــد املــساواة بــني جلنــسني يف دســتور مــا بعــد فتــرة االنتقــال     - ١٨
 .٢٠٠٤فرباير /وقانون االنتخابات، جلنة النساء الرائدات، بوجومبورا، شباط

 -  التقرير املتعلق بالتنمية البشرية والفقر يف بوروندي، وزارة ختطـيط التنميـة والـتعمري              - ١٩
 .١٩٩٩سبتمرب /برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوجومبورا، أيلول

متالزمـة  /التقرير املتعلـق بالتنميـة البـشرية يف بورونـدي وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              - ٢٠
 برنـامج   -، والتنميـة، وزارة ختطـيط التنميـة والـتعمري           )الـسيدا (نقص املناعة املكتـسب     

 .٢٠٠٣بورا، األمم املتحدة اإلمنائي، بوجوم

ــات         - ٢١ ــرأة، طبع ــدويل للم ــوم ال ــبة الي ــة مبناس ــاملؤمترات املنظم ــصلة ب ــارير املت  ٢٠٠٢التق
 .٢٠٠٤ و٢٠٠٣و

حلقـوق  “ إيتيكا”العنف املرتكب ضد املرأة يف نطاق األسر ببلدية بوجومبورا، رابطة            - ٢٢
 .١٩٩٩سبتمرب /اإلنسان، بوجومبورا، أيلول

 نــوع اجلــنس، وزارة العمــل االجتمــاعي، بوجومبــورا،  الــسياسة الوطنيــة علــى صــعيد  - ٢٣
 .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

اإلطار االستراتيجي املؤقت لتنـشيط النمـو االقتـصادي ومكافحـة الفقـر، بوجومبـورا،                - ٢٤
 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

 .٢٠٠٢مارس /السياسة القطاعية لوزارة التعليم الوطين، بوجومبورا، آذار - ٢٥

 .٢٠٠٣أغسطس /ة العمل الوطنية املتعلقة بتوفري التعليم للجميع، آبخط - ٢٦

ديـسمرب  /تقييم األنشطة املضطلع هبا لصاحل الطفولة املبكرة، اليونيسيف، كـانون األول        - ٢٧
٢٠٠٣. 
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ــام    - ٢٨ ــن عـ ــصائية مـ ــات اإلحـ ــام ١٩٩٩احلوليـ ــب  ٢٠٠٤ إىل عـ ــيم، مكتـ ، وزارة التعلـ
 .التخطيط

 العمالة، الربنـامج املتعـدد البلـدان واملتعلـق          - التدريب   -ال التعليم   دراسة تأّملّية يف جم    - ٢٩
 .٢٠٠٤ديسمرب /بالتسريح وإعادة الدمج، كانون األول

الربنامج الوطين إلعادة تأهيل املنكوبني، وثيقة مقدمة إىل منتدى الـشركاء يف التنميـة،               - ٣٠
 .٢٠٠٤يناير /بروكسل، كانون الثاين

متالزمــة نقــص املناعــة  /ة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  خطــة العمــل الوطنيــ  - ٣١
 .٢٠٠٦-٢٠٠٢، ٢٠٠٢-١٩٩٩): السيدا(ملكتسب 

-٢٠٠٢: اســتعراض منتــصف املــدة خلطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة مــرض الــسيدا         - ٣٢
٢٠٠٤. 

، رابطـة   ٢٠٠٤التقرير السنوي املتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف بوروندي، طبعـة عـام              - ٣٣
 .٢٠٠٥مارس /حلقوق اإلنسان، بوجومبورا، آذار“ إتيكا”

نقـضاء عقـد كامـل، وزارة العمـل         اتقرير تقيـيم مـدى تطبيـق خطـة عمـل بـيجني بعـد                 - ٣٤
 .٢٠٠٤مارس /االجتماعي وتعزيز وضع املرأة، بوجومبورا، آذار

 


