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  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
ــدول األطــراف مبوجــب    ال ـــر املقدمــة مــن ال نظــر يف التقاريـ

  اقية  من االتف١٨املادة 
 التقارير الدوريـة الرابـع إىل الـسادس اجملمعـة لروانـدا               

)CEDAW/C/RWA/6 وCEDAW/C/RWA/Q/6 

  ) Add.1و
 

 طاولـة  بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد رواندا إىل           - ١
  .اللجنة

 التقـــارير تقـــدمقالـــت، وهـــي : الـــسيدة موياواماريـــا  - ٢
ــة الرابـــــــــع إىل الـــــــــسادس اجملم  ــدا الدوريـــــــ ــة لروانـــــــ عـــــــ

)CEDAW/C/RWA/6 (  رض حموســب لــشرائح  عــعــن طريــق
 الواقــع يف منطقــة الــبحريات  مــصورة، إن عــدد ســكان بلــدها 

 ٩,٣ ما جمموعــه، يقــدر بـــ وســط شــرق أفريقيــا  الكــربى يف 
 يف  ٥٢,٢ يف املائـة منـهم مـن الرجـال و            ٤٧,٨مليون نسمة،   

ت سياســـات التمييـــز اإلثـــين بلغـــو. املائـــة منـــهم مـــن النـــساء 
 ١٩٦٢ اد اليت مورست بعد استقالل عـام      واإلقليمي واالستبع 

أبريـــل / اإلبـــادة اجلماعيـــة الـــيت حـــدثت يف نيـــسان ذروهتـــا يف
أكثــر إذ أودي حبيــاة حــداد، حالــة  البلــد يف أغــرق ممــا ١٩٩٤

ذلك آثار خطـرية بعيـدة األثـر علـى     كان ل، وضحيةمن مليون  
ــد  ــرأة يف البلــ ــة يف   . املــ ــدة وطنيــ ــة وحــ ــشكيل حكومــ ومت تــ

ــوز ــه /متـ ــة     م١٩٩٤يوليـ ــة الروانديـ ــة الوطنيـ ــن اجلبهـ ــة مـ ؤلفـ
ــة،    ــادة اجلماعيـ ــشترك يف اإلبـ ــية مل تـ ــزاب سياسـ ــكوأحـ  وذلـ

ــ ــة  ل ــرة انتقالي ــلضمان وجــود فت ــشكيل  قب ــةت ــها حكوم  ينتخب
ــشعب، و ــشكله  ال ــا ي ــتعمري واملــصاحلة مواجهــة م  . مــن حتــدّ ال

:  حتــديات هائلــةهااالنتقاليــة وشــعبروانــد وواجهــت حكومــة 
ــداخلي،   ــشرد الـ ــرض، والتـ ــة   املـ ــسية، وتلبيـ ــصدمات النفـ  والـ

ــ ،الفئـــات الـــضعيفةاحتياجـــات  ــامى امبـــن فيهـ  األرامـــل واليتـ
 وال  مــأوىالالــذين والنــاجني مــن عمليــات اإلبــادة اجلماعيــة  

  . هلمموارد أخرى

وأضــافت أن التقريــر املقــدم هــو أول تقريــر يقــدم إىل    - ٣
ــة،    ــادة اجلماعي ــذ اإلب ــة من ــد اللجن ــر   مت تقــدميوإن كــان ق تقري

ــفو ــام شـ ــة . ١٩٩٦ي يف عـ ــة ملتزمـ ــامال   واحلكومـ ــا كـ التزامـ
 االقتـصادية   - وتعزيـز مـشاركتهن االجتماعيـة        النـساء بتمكني  

والـــسياسية يف حيـــاة البلـــد، اســـتنادا إىل إمياهنـــا بـــأن البلـــد ال  
رؤيتـه  يستطيع أن يتقدم بدون مشاركة املرأة يف مجيع جماالت          

  .رواندا موحدة ودميقراطية ومزدهرةاملتمثلة يف 
 يذكر أن لكـل مـواطن   ٢٠٠٣وقالت إن دستور عام      - ٤

والتعليم االبتدائي إجبـاري، وهـو متـاح جمانـا          . احلق يف التعليم  
ومبوجــب . ي متييــز بــني اجلنــسني يف املــدارس العامــة، بــدون أ 

، يتمثـل   ٢٠٢٠خطة التنميـة الوطنيـة لعـام        املعروضة يف    رؤيةال
سكان حبلـول عـام      يف املائـة مـن الـ       ٨٥حنو  حمو أمية   اهلدف يف   
ـــ، علــى أن يــتم حتقيــق هــدف  ٢٠١٥ حبلــول  يف املائــة ١٠٠ال

منـهج مدرسـي   تطبيق وقد بدأ يف اآلونة األخرية  . ٢٠٢٠عام  
ويكــرس الدســتور أيــضا . مـنقح يراعــي الفــوارق بــني اجلنـسني  

مبدأ املساواة يف األجر مقابل العمل املتساوي القيمة، كما أن          
ــز يف ا   لعمــل حمظــور يف القطــاع  أي شــكل مــن أشــكال التميي

  . العام
علــى ويف القطــاع الــصحي، الروانــديون بــصفة عامــة    - ٥

طريقة واحدة على األقل لتنظـيم األسـرة، غـري أن معـدل          علم ب 
كمــا أن . يــستخدمون هــذه الطريقــة ال يــزال منخفــضا  الــذين

معدل الوفيات بني األمهات ال يزال عاليا، ولكنه اخنفـض مـن       
 إىل ٢٠٠٠دة حيــــة يف عــــام  وال١٠٠ ٠٠٠ لكــــل ١ ٠٧١
ــام ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٧٥٠ ــستمر  ٢٠٠٥ يف ع ــع أن ي ، ويتوق

وحتــصل معظــم النــساء علــى الرعايــة يف . عــدلاخنفــاض هــذا امل
فترة مـا قبـل الـوالدة، ولكـن معظـم الـوالدات تـتم يف البيـت،                  

 يف املائــة ٨٥ســيما يف املنــاطق الريفيــة، علــى الــرغم مــن أن  ال
ــد    ــسكان يتمتعــون بفوائ ــأمني  مــن ال ــضمان االجتمــاعي والت ال

ــصحي ــا زالــ   . ال ــني الرضــع م ــات ب ــضا،  وإن الوفي ــة أي ت عالي
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 مولــود يف عــام ١ ٠٠٠ عــن كــل  وفيــات١٠٧واملعــدل هــو 
 ١ ٠٠٠ عــن كــل ٨٦، وقــد اخنفــض هــذا املعــدل إىل ٢٠٠٠
ــود ــام مول ــا أن . ٢٠٠٥ يف ع ــسكان   ٩٩كم ــن ال ــة م  يف املائ

كمـا  اإليدز،  /يةيعرفون كيف ينتقل فريوس نقص املناعة البشر      
وقــد .  منـه علـى علــم بطريقـة واحــدة علـى األقـل للوقايــة    أهنـم  

النـساء   ، ذلـك أن عـدد       مرض نسائي أصبح اإليدز معروفا بأنه     
ــر مــن    الــاليت  عــدد حيملــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية أكث
األمـراض األخـرى   وال يعرف السكان مبا فيه الكفاية    . الرجال

  . جلنسياليت تنتقل عن طريق االتصال ا
ا حنـو حتقيـق     وأضافت أن رواندا أحـرزت تقـدما جيـد          - ٦

وقد حـدد الدسـتور     . التمثيل السياسي التكافؤ بني اجلنسني يف     
 يف املائـــة يف مناصـــب صـــنع ٣٠ للنـــساء ال تقـــل عـــنحـــصة 

 نــسبة ويف الوقــت الــراهن، . القــرارات علــى مجيــع املــستويات 
ــساء ــانالنـ ــي  يف الربملـ ــة ٥٦,٢ هـ ــةيف احلو يف املائـ  ٣٦ كومـ

ــة يف ــسبتهن، واملائ ــا،    ٥٠ ن ــة العلي ــضاة احملكم ــني ق ــة ب  يف املائ
ومــن بــني اجلهــود املبذولــة .  يف املائــة يف احلكومــة احملليــة٤٠و

ــرأ  ــادة مــشاركة امل ــصادلزي ــشاء صــندوق ضــمان ،ة يف االقت   إن
غرفــة قامــت و. لمــشاريع التجاريــة الــصغريةلقــروض  اللتــوفري

. شـركة ادخـار وائتمـان     ء  بإنـشا أصحاب املشاريع مـن النـساء       
ــرأة يف     ــدريب امل ــضا ت ــة أي جمــال وتتــضمن اســتراتيجية احلكوم

  . األنشطة املدرة للدخل
ــة    - ٧ ــات الوطني ــا اآللي ــشمل وزارة  لأم ــاملرأة فت ــهوض ب لن

اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة الــيت تترأســها، وأمانــة بــيجني الــيت  
ــوطين        ــس ال ــيجني، واجملل ــل ب ــهاج عم ــذ من ــى تنفي ــشرف عل ت

رأة وهي منظمة مجاهريية، ومكتب أمـني املظـامل، ومكتـب           للم
ويراعـي  . إنـشاء مرصـد اجلنـسانية     أيـضا   ومت  . الرصد اجلنـساين  

 الفــوارق بــني اجلنــسني، ومت تعــديل عــدد ٢٠٠٣دســتور عــام 
مـــن القـــوانني التمييزيـــة يف جمـــال الـــزواج واألســـرة واجلنـــسية 

ية  اعتمـاد سياسـة جنـسان      ٢٠٠٤ومت يف عـام     . األرضوملكية  
وطنيــة، تتــضمن مبــادرة تراعــي املنظــور اجلنــساين يف إعــداد       

شترط أن تقــــوم وزارهتــــا باســــتعراض مجيــــع تــــامليزانيـــات، و 
ــها إىل      ــل إحالت ــساين قب ــا اجلن ــيم أثره ــة لتقي ــات القطاعي امليزاني

  . وزارة االقتصاد واملالية
 الرئيـسية الـيت     العوائـق وأضافت أن الفقر هو مـن بـني           - ٨

املتبقية من عمليـات  ثار اآلرأة، باإلضافة إىل تعرقل النهوض بامل 
.  الفـرص  تـوفرت املوجـودة   تقييـدات   الورغم  . اإلبادة اجلماعية 

لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة لإرادة سياســية عنــد احلكومــة ف
مـــن بـــني اجلهـــود و. مـــن قمـــة اجملتمـــع الروانـــدي إىل قاعدتـــه

الفـوارق  إطـار قـانوين يراعـي       املبذولة يف الوقت الراهن، إجيـاد       
 ومبــادرة تراعــي املنظــور اجلنــساين يف إعــداد      ،بــني اجلنــسني 

 مبــا يف ذلــك حمكمــة ،إطــار مؤســسي قــويإجيــاد  و،امليزانيــات
ــسني، و    ــني اجلن ــساواة ب ــا حققــت امل ــة،  العلي ــة احلكوم مركزي

مــن أجــل واملــساءلة علــى مجيــع املــستويات، والتمييــز اإلجيــايب 
حــىت يف القطــاع  القــرارات، صــنعتعزيــز شــغل املــرأة مناصــب 

  .اخلاص
آليـات  واخلطط املوضوعة للمضي قدما تـشمل تعزيـز           - ٩
، واعتمــاد اســتراتيجيات إمنائيــة تــشمل تعمــيم التقيــيمرصــد وال

مراعاة املنظور اجلنـساين يف مجيـع الـربامج واملـشاريع اإلمنائيـة،             
ــة والعــادات     ــة بــضرورة القــضاء علــى القوالــب النمطي والتوعي

ــة ــن    وباإلضــاف. التمييزي ــدد الكــبري م ــك، نظــرا إىل الع ة إىل ذل
النساء بني الـضحايا والنـاجني مـن عمليـات اإلبـادة اجلماعيـة،              

امـة  اهلسألة  املـ و. جيب أن تستمر حماكمة مرتكيب هـذه اجلـرائم        
هنــاك خطــط : اجلــنسنــوع خــرى هــي العنــف القــائم علــى األ

ضـافة  باإل من أماكن إيواء ضحايا العنف املرتيل،       املزيدالفتتاح  
ــا أصــال،     إ ــيت مت افتتاحه ــة ال ــواء األربع ــاكن اإلي ــدمي ولىل أم تق

اجلـنس إىل الربملـان مـن       نـوع   قانون يتعلق بالعنف القـائم علـى        
تعزيــز   أن يــتم علــى املــستوى الــشعيب  وجيــب. أجــل اعتمــاده

، كمــا ينبغــي نــوع اجلــنساللجــان املعنيــة بــالعنف القــائم علــى 
  .  املستقبلتدريب زعماءلإنشاء معهد للدراسات العليا 
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   ٦ إىل ١املواد 
املــستوى العــايل أثنــت علــى : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ١٠
ــداتمثيــل املــرأة ل ــه مــن املؤســف أن  . يف برملــان روان وقالــت إن

ممثلي املنظمات غري احلكوميـة مل يتمكنـوا مـن حـضور عـرض              
التقرير بسبب مشاكل تتعلق بالتأشرية، ذلك أهنا كانـت تريـد           

ــات    ــن املعلوم ــدا م ــداد    مزي ــذه املنظمــات يف إع ــاون ه عــن تع
وإهنـا ملمارسـة طيبـة أن يـتم تقـدمي التقريـر إىل الربملـان           . التقرير

وتريـد أن   . تقـدمي املالحظـات اخلتاميـة     فـضال عـن     قبل عرضه،   
نـــة عــن التقـــدم احملـــرز يف اعتمـــاد  حتــصل علـــى معلومـــات حميّ 

  . الربوتوكول االختياري لالتفاقية
فاقية يف النظام القانوين احمللـي،      وفيما يتعلق بوضع االت     - ١١

قالت إن منهاج عمـل بـيجني مـذكور بوصـفه عنـصرا رئيـسيا               
إلطــار النــهوض بــاملرأة، غــري أن هــذا جــاء يف وثيقــة للــسياسة  

وإذا كانـت االتفاقيـة     . العامة بدال من صك دويل ملزم قانونيـا       
تنطبق مباشـرة يف النظـام القـانوين احمللـي فإهنـا تريـد أن تعـرف                 

  فيهـا  متواحـدة  يأت على ذكر حالة    الذي من أجله مل      السبب
اسـتمرار وجـود     عـن أيـضا    اسـتفهمت و. باالتفاقيةاالستشهاد  

علـى سـبيل     يف قانون األسرة والقانون التجاري       ،قوانني متييزية 
ــال ــوانني  ، املث ــة، و تتمــشى ال فهــذه الق إذا ســألت مــع االتفاقي

مـن األمهيـة مبكـان    ف. كان لالتفاقية أسبقية على القانون احمللـي    
  . أن تكون هناك تشريعات حمددة حتظر التمييز

طلبـــت معلومـــات حمـــددة عـــن  : وبيـــسكوبالـــسيدة   - ١٢
ــدابري املتخــذة إلشــراك املــرأة يف حماكمــة مــرتكيب     عمليــات الت

. gacaca يف دوائــــر ماإلبــــادة اجلماعيــــة، ســــواء يف احملــــاكم أ
  القـضاء   اة أمـام  وسألت أيضا إذا كان هنـاك مـا يـضمن املـساو           

. ومحاية الـضحايا والـشهود    من النساء   العنف اجلنسي   لضحايا  
وطلبت مزيدا مـن املعلومـات عـن الطريقـة الـيت يـتم هبـا تـوفري                  
دعم متواصـل للنـساء والفتيـات اللـوايت عـانني مـن الـصدمات               

ــسية واإلصــابات واخلــسائر   ــرف   . النف ــود أن تع ــا ت ــت إهن وقال

ــا     ــود، وم ــال اجلن ــة األطف ــد عــن حال ــدات إذا كانــت املزي  اجملن
 إعــادة تــأهيلن أثنــاء االهتمــام الكــايفالــسابقات حيــصلن علــى 

إىل جلنـــة حقـــوق الطفـــل وأشـــارت . انـــدماجهن يف اجملتمـــعو
ــال ــات الالجــئني يف     احتم ــن خميم ــال م ــدا ر خطــف األطف وان

الستخدامهم جنـودا يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وتـود            
  . احلالةتلكأن تعرف املزيد عن 

وطلبــت معلومــات إضــافية عــن أداء اآلليــات الوطنيــة    - ١٣
لـديها مـا يكفـي مـن التمويـل          املهتمة بشؤون املـرأة وإذا كـان        

وجيـب توضـيح    . بشرية لتحقيق األهـداف الطموحـة     الوارد  املو
ــدو      ــا يب ــه علــى م ــسانية، ذلــك أن ــة بــني املؤســسات اجلن العالق

 كيفيـة   وتـساءلت عـن   .  بشكل متزايد  حتتاج االتفاقية إىل إبراز   
االتساق بني مؤسسات مثل مرصد اجلنـسانية، واللجنـة         حتقيق  

  . الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل
ــة   - ١٤ ت ، ســألت إذا كانــ٢٠٢٠ عــام وفيمــا يتعلــق برؤي

خطـة التنميـة تنطـوي علـى        الدعامة اجلنسانية اليت تقـوم عليهـا        
طــوي تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين علــى القطاعــات، أو تن

وأخـريا، سـألت إذا كانــت   . علـى اسـتراتيجية جنـسانية حمــددة   
هناك أيـة خطـط العتمـاد تـشريع حمـدد يعـّرف وحيظـر التمييـز             

 مــن ١ اجلــنس كمــا هــو معــروض يف املــادة   نــوعالقــائم علــى
  .االتفاقية

 يف معـرض إشـارهتا إىل التـدابري         ،قالـت : السيدة باتني   - ١٥
ا تـثين علـى نظـام احلـصص         ، إهن ٤ة املؤقتة مبوجب املادة     اصاخل

ــذي أدى إىل وجــود   ــل هــذا ال ال ــل مث ــتمثي لحــوظ املسياسي ال
ــرأة ــع القطــاع اخلــاص،      . للم ــت تفاصــيل عــن احلــوار م وطلب

هــذا إذا كــان قــد مت تطبيــق أي مــن هــذه التــدابري يف  ســألت و
،  فعليــةتحقيـق مـساواة  إلنـشاء بيئــة متكينيـة ل    اوسـعي . القطـاع 

قتــة يف جمـــال التعلـــيم والعمالـــة  ة املؤاصـــقالــت إن التـــدابري اخل 
وجيـب أن تـستهدف هـذه       . والتوظيف تتـسم كـذلك باألمهيـة      

. الثقافيـة التمييزيـة والقوالـب النمطيـة        املمارساتأيضا  التدابري  
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 أيضا احلصول على بيانـات خبـصوص عـدد النـساء            ن املهم   وم
ــروض و   ــادات والقـ ــرامج االعتمـ ــن بـ ــستفيدات مـ ــاريأثتاملـ . هـ

انـــت احلكومـــة تنظـــر يف اختـــاذ تـــدابري لت إذا كســـأوأخـــريا، 
 لتمييــزاشــكال أل يتعرضــنء الــاليت لنــساابــشأن  مؤقتــة خاصــة
  . املتعددة

ــا  - ١٦ ــسيدة موياواماريـ ــات جلقالـــت إن : الـ ــع االتفاقـ ميـ
الدولية اليت انضمت إليهـا روانـدا لتكـون طرفـا فيهـا األسـبقية              

ــتور    ــة إال الدسـ ــوانني احملليـ ــع القـ ــى مجيـ ــاك  . علـ ــست هنـ وليـ
ءات متــوفرة يف الوقــت الــراهن بالنــسبة لعــدد احلــاالت  إحــصا

الـيت مت فيهـا االستــشهاد باالتفاقيـة أمـام احملــاكم؛ وسـوف يــتم      
وأضـــافت أن . تـــوفري هـــذه اإلحـــصاءات يف الوقـــت املناســـب

التمييز حمظـور يف الدسـتور؛ وإن وجـود قـانون منفـصل حيظـر               
 العنــف القــائم قــانونأحكــام مــع التمييــز سيــشكل ازدواجيــة  

الـيت  وهناك بالفعل بعض األحكام التمييزيـة       . اجلنسنوع  على  
غـري  موجودة يف القانون التجاري الذي جيري تعديله؛    ال تزال   

تعزيــز مــشاركة املــرأة  يف إرادة سياســية أظهــرت احلكومــة أن 
وفيما يتعلق بالعالقة بـني أمانـة بـيجني         . يف النشاط االقتصادي  

رتبـــة دســـتورية وهلـــا ع بتتمتـــاالتفاقيـــة قالـــت إن واالتفاقيـــة، 
يف  االتفاقيــة أداة هامــة  ُتعتــربو. ســبقية علــى أمانــة بــيجني   األ

 أن القرارات الوطنية يف جمال متكـني املـرأة تلقـى دعمـا              إظهار  
  . على الصعيد الدويل

وفيما يتعلـق بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين يف                - ١٧
ميـــة إعـــداد التقريـــر، مـــن املؤســـف أن املنظمـــات غـــري احلكو 

تتلــق دعــوات مــن اللجنــة للمــشاركة يف النظــر يف التقريــر؛    مل
  ومل تتمكن من احلصول علـى دعـم لتغطيـة نفقـات سـفرها يف              

  .  هذه الظروفظل 
وأضـــافت أن املـــرأة تـــشارك بنـــشاط يف احملـــاكم ويف    - ١٨

بـني   نـساء  ٧هنـاك  و. حماكمة املسؤولني عـن اإلبـادة اجلماعيـة       
ــامني وعـــددهم   ــا أن .١١املـــدعني العـ  األمـــني التنفيـــذي كمـ

 يف املائــة مــن القــضاة يف هــذه ٥٠ وأكثــر مــن gacacaلــدوائر 
وتــشارك النــساء بــصورة متزايــدة يف . احملــاكم هــم مــن النــساء

القــضاء ألنــه ُينظــر إلــيهن علــى أهنــن أقــل عرضــة للفــساد مــن   
ــف يف    . الرجــال ــصاب والعن ــستطيع شــهود وضــحايا االغت وي
ــر  ــدلgacacaدوائـ ــاني أن ُيـ ــة بإفـ ــث  دهتن يف غرفـ ــة حبيـ  خاصـ

يستطيع املتهمون أن يروهنن، كما أنه يتم تغـيري صـوهتن إذا             ال
ــشهود    ــة ال ــضرورة إىل ذلــك مــن أجــل محاي يقــدم و. دعــت ال

صندوق الناجني من اإلبادة اجلماعيـة، وهـو وكالـة حكوميـة،             
رابطـة أرامـل اإلبـادة      وتقـدم   الدعم الطويـل األجـل للـضحايا،        

ــة، و ــي اجلماعيـ ــة هـ ــة   منظمـ ــساعدة الطبيـ ــة، املـ ــري حكوميـ غـ
ن إيــواء للناجيــات، اكمــأوتــوفر  وتــسدي املــشورة، املــستمرة،

  . اهتمام خاص باملسائل اليت تؤثر يف املرأةإيالء مع 
ومــضت تقــول إن روانــدا ليــست يف حالــة حــرب،        - ١٩

وقـد اعترضـت احلكومـة      . وليس هنـاك أطفـال جنـود يف البلـد         
، األمـر الـذي     وجـودهم كـد   على تقرير األمم املتحدة الذي يؤ     

 ،اتومل يــتم اســتبعاد اجملنــدات الــسابق   . قــعاال يتفــق مــع الو 
ــرامج إل    ــن أي ب ــاليت هــن اآلن شــابات، م ــل أو  ال ــادة التأهي ع

الـيت حيـق    الطبيـة   الرعايـة    و التعلـيم  االندماج، وقد حصلن على   
وإن . شـــأهنن يف ذلـــك شـــأن الـــشباباحلـــصول عليهـــا، هلـــن 

 املخيمات يف رواندا هم الجئـون       األطفال املوجودين حاليا يف   
ال تـزال   و. من بلدان جماورة مثل مجهورية الكونغو الدميقراطية      

  . يتم احترام حقوقهمو، احلكومة توفر هلم فرص التعليم
ــدا تعتــرف بــ    - ٢٠ مــشاركة أن وأضــافت أن حكومــة روان

ال املــرأة يف احليــاة االقتــصادية أمــر حاســم للتنميــة، وأن البلــد   
ضــحايا غالبيــة و.  املــشاركةقــدم إذا ختلفــن عــنيــستطيع أن يت

النــاتج ، وعنــدما تتحــسن حالتــهن فــإن   هــم مــن النــساءالفقــر
املـرأة حتتـاج    عـد   ومل ت . احمللي اإلمجايل للبلـد سيتحـسن كـذلك       

 للحــــصول علــــى قــــرض مبوجــــب القــــانون جهــــا إذن زوإىل
لقطـــاع اخلـــاص أن املـــرأة ل  أيـــضااتـــضحو. التجـــاري املعـــدل
 مما أدى إىل إنـشاء غرفـة ألصـحاب املـشاريع       ضرورية لتنميته، 
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ويف عـام   . من النساء، وهي رابطة تقدم قروضا صغرية للنـساء        
ــت، ٢٠٠٨ ــساء مثلـ ــن    ٤٠ النـ ــستفيدين مـ ــن املـ ــة مـ  يف املائـ

ــساء      ــة بعــدد الن ــسبة صــغرية مقارن ــضمان، وهــي ن صــندوق ال
  . الاليت يعشن حتت خط الفقر

الوطنيـة حلقـوق     بـني املؤسـسات      وفيما يتعلق بالعالقـة     - ٢١
ــسانية      ــا، وزارة اجلن ــت إن وزارهت ــرأة، قال ــسان ومتكــني امل اإلن

 الوزارةويف  . والنهوض باملرأة، جزء من مكتب رئيس الوزراء      
وحدة معنية بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، ووحدة لـتمكني         
املرأة اقتصاديا، وتقوم الوزارة أيـضا بتنـسيق العنـصر اجلنـساين            

ــع الــ   ــرامج مجي ــن   يف ب ــد م ــصر أن وزارات األخــرى للتأك العن
 خاضــــعة الــــوزاراتأن عــــني االعتبــــار، ويؤخــــذ باجلنــــساين 
ــائج للمــساءلة  ــة مــستقلة،   وإن. عــن النت ــسانية هيئ  مرصــد اجلن

أمانــة بــيجني ومكتــب رئــيس الــوزراء؛  مــن  أيــضا جــزء وهــو
وإن وزارهتـا عـضو   . ملحقة بوزارة اجلنسانية والنـهوض بـاملرأة     

ــة حبقـــوق اإلنـــسان  يف اللجنـــة التوجيه الـــيت يـــة الوطنيـــة املعنيـ
  . واملؤسسات الوطنية يف هذا اجملالتشرف على السياسات

 قييم التقدم احملـرز يف تنفيـذ رؤيـة        وأضافت أنه جيري ت     - ٢٢
ــام  ــك ال ٢٠٢٠عـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــسانيدعامـ ــني  . ة اجلنـ ــن بـ ومـ

 بـدء عمليـات املرصـد اجلنـساين،       ٢٠٠٨إجنازات خطـة عمـل      
ــوانني     ــدريب علـــى القـ ــرأة، والتـ وإنـــشاء اجمللـــس الـــوطين للمـ

وأصبح الرجال أيضا يراعون الفـوارق بـني   . التمييزية وتعديلها 
هنــم فهمــوا فائــدة متكــني املــرأة، وشــرعوا يف دعــم ألاجلنــسني، 

 صــنع راك املــرأة يف وتــشمل اســتراتيجية إشــ . هــذه التعــديالت
ــع املــستويات،   ــشعيب إىل ستوى مــن املــ القــرارات مجي ــى ال أعل

 املؤقتـة، مثـل حتديـد    اخلاصـة وباإلضافة إىل التدابري   . املستويات
الـــيت يـــتم شـــغلها عـــن طريـــق   يف املناصـــب نـــساءحـــصص لل
، ركزت التدابري الطويلة األجل علـى تـوفري فـرص            االنتخابات

يف ذلــك تــوفري تــدريب خــاص    تعليميــة أكثــر للفتيــات، مبــا    
لتعلـيم   مؤسـسة ل   ١٨وهنـاك   . لوطنية لالمتحانات ا  لتحضريهن

هـــا مـــن خـــالل العـــايل تـــستطيع املـــرأة أن تواصـــل تعليمهـــا في
  . هلا وسائل النقلمسائية توفر احلكومةصفوف 

متحدثة بوصفها عضوا يف اللجنـة، أشـارت        : الرئيسة  - ٢٣
وميــة إىل املــشاركة إىل أن اللجنــة مل تــدع املنظمــات غــري احلك

ويستطيع ممثلو هذه املنظمات أن يتقدموا بطلبـات        . يف دوراهتا 
إىل األمانـــة العامـــة للتحـــدث يف اجللـــسات غـــري الرمسيـــة الـــيت 

 تتقـدم بطلبـات     مـن مث  تعقدها مع املنظمـات غـري احلكوميـة، و        
  . ولبلد املضيف للحصول على تأشريات دخإىل ال
 التغلــب علــى القوالــب وقالــت إنــه مت إحــراز تقــدم يف  - ٢٤

النمطية الـسلبية املتعلقـة بـاملرأة، ولكـن األمـر حيتـاج إىل مزيـد                
من اجلهود من خـالل إحـداث تغـيريات يف املنـاهج املدرسـية،              

 حقــوق اإلنـــسان، ومنظمــات اجملتمـــع  مــع هيئـــات  والتعــاون  
وقـد  . ، ووسائط اإلعالم، واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة     املدين

  الثناء للقـضاء علـى العنـف القـائم علـى           مت بذل جهود تستحق   
اجلنس من خـالل التـشريعات، ولكـن الـوزارة حتتـاج إىل            نوع  

وقالت إهنا تود أن تعـرف      . اختاذ إجراءات أشد يف هذا الصدد     
املزيد عن أي تعاون يتم بني بلدان املنطقة فيمـا يتعلـق بأفـضل              

ــرتيل    ــف امل ــصدي للعن ــة للت ــة  . املمارســات املتبع ــاك ممارس وهن
رى وهـي الـزواج املبكـر الـيت تـضر املـرأة، علـى الـرغم مـن            أخ

  .إحراز تقدم يف اآلونة األخرية من أجل تدارك هذا األمر
سـألت إذا كانـت هنـاك    : السيدة موريو دي ال فيغـا      - ٢٥

ــدابري ترمــي إىل جتــسري اهلــوة بــني اجلنــسني علــى صــعيد      ــة ت أي
منـهم   يف املائـة     ٨٣ حيـث    علمي املدارس الثانوية واجلامعـات    م

وتــساءلت إذا كانــت القــوانني املتعلقــة باإلبــادة  . مــن الرجــال
 بــصفة حمــددة املــرأة، الــذي يــستهدفاجلماعيــة تعــاجل العنــف 

علــى النــساء الناجيــات فهــل حتــصل وإذا كــان األمــر كــذلك، 
  .  عليهنتعويض من الذين اعتدوا

طلبت تقدمي حتيني عن التقدم احملـرز       : السيدة أووري   - ٢٦
ذلـك أن االجتـار      قانون يتعلق باالجتـار باألشـخاص     د  حنو اعتما 
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وتــساءلت عــن التــدابري املتخــذة .  القــانون اجلنــائيمطــروق يف
حلمايــة  و،حلمايــة الالجئــات والنــساء الــاليت يطلــنب اللجــوء     

ــضعفة   ــات املستـ ــن ا اجلماعـ ــرى مـ ــن  األخـ ــار هبـ ــرضالجتـ  لغـ
 إىل أن يـتم  ساعدة الـضحايا  مللعمل، و يف ا  أو   استغالهلن جنسيا 
أنــه ال إىل وعلــى الــرغم مــن أن الوفــد أشــار  . اعتمــاد القــانون

يوجــد أطفــال روانــديون يف خميمــات الالجــئني، إال أهنــا مــا       
زالت تود أن تعرف إذا كان االجتـار باألطفـال ال يـزال قـضية               

وقالت إهنا مهتمة أيضا مبعرفـة اجلهـود املبذولـة ملنـع          . مطروحة
ــاءالنـــساء مـــن التحـــول إىل   ــتم   بـــسبب الفالبغـ قـــر وكيـــف يـ

. يـات االتصال بالالجئات وبالنساء الاليت يطلنب اللجوء والريف      
 املالحظـات اخلتاميـة للجنـة       وأخريا، طلبـت تقـدمي تعليـق علـى        

ه يـتم اسـتغالل عـدد       حقوق الطفل، فقد جاء يف التعليقـات أنـ        
 من الضحايا سـواء مـن الفتيـات أو اليتـامى أو األطفـال           متزايد

  .  ويف املواد اإلباحيةيف جمال اجلنساملهجورين 
ــوتيكول   - ٢٧ ــسيدة ش ــذكور   : ال ــر م أشــارت إىل أن الفق

، فطلبت مزيدا من املعلومـات      بغاءعلى أنه السبب اجلوهري لل    
عن استراتيجية احلد من الفقر، مبا يف ذلك أمثلـة عـن حـاالت               

 مـن  احلـصول علـى مزيـد   وقالـت إهنـا تـود     . جناح االستراتيجية 
ن املتعلـــق باالجتـــار، وإذا كـــان التفاصـــيل عـــن حمتـــوى القـــانو

الــــوارد يف التعريــــف الــــوارد يف القــــانون يــــشبه التعريــــف     
ــالريمو  ــول ب ــن األمهيــة     وألن. بروتوك ــانوين، فم ــري ق ــاء غ  البغ

ــة    ــشرطة يف معاجلــة هــذه احلال ــة دور ال وســألت . مبكــان معرف
 تتعامـل مـع النـساء واألطفـال،         كانت هناك وحـدة خاصـة      إذا
 وكيــــف يــــتم التعامــــل مــــع إذا كانــــت هنــــاك شــــرطيات،و
  .  العمالءكيف يتم معاملةبغاء، والالاليت ميارسن  اصراتالق
  . ، تولت رئاسة اجللسةةنائبة الرئيس، وباوريالسيدة ن  - ٢٨
قالت إن وفـدها متفـق      ): رواندا(السيدة موياواماريا     - ٢٩

 لتحقيـق األهـداف     قـوي على أن هناك حاجة إىل اختـاذ إجـراء          
 أصـحاب   بـذل ملوجه ضد املرأة، باإلضافة إىل      املتعلقة بالعنف ا  

وقــد انــضمت روانــدا إىل . املـصلحة مجــيعهم جهــودا مـشتركة  
جلنة غرب أفريقيا، اليت تترأسـها يف الوقـت الـراهن، ووضـعت            
املــسائل اجلنــسانية علــى رأس جــدول األعمــال خــالل فتــرة       

وفيما يتعلـق بـالفجوة اجلنـسانية يف كليـات املـدارس            . رئاستها
 يف املـدارس    املعلمـني ة واجلامعات، تشكل النساء أغلبيـة       الثانوي

االبتدائيــة، ويالحــظ أن معظــم النــساء الــاليت حــصلن علــى       
 علـــى مـــا يبـــدو هادات متقدمـــة يف روانـــدا غـــري مهتمـــاتشـــ

 سـنة مـن     ٤٠رأة يف روانـدا بعـد       وقد بـدأ تعلـيم املـ      . بالتدريس
 رجــال، وعليــه فــإن املــرأة مــا زالــت متخلفــة عــن بــدء تعلــيم ال

  .الرجل يف هذا اجملال
وفيما يتعلق مبوضوع االجتـار باألشـخاص، قالـت إنـه             - ٣٠

ــا مينــع االجتــار     مل حيــاكم أحــد حــىت اآلن، غــري أن هنــاك قانون
ــى اآلن امعروضــ ــانعل ــرأس و.  الربمل ــة   تت ــة جلن ــشرطة الوطني ال

ومــن بــني .  حتــت رعايــة الــرئيس نــع االجتــارتوجيهيــة معنيــة مب
املـشتغالت بـاجلنس     مـساعدة    ،ة الضحايا التدابري املتخذة حلماي  

، من خالل أنشطة بديلة مدرة للـدخل، وصـندوق دائـر            سابقا
  . يوفر رأس املال لبدء مشاريع جتارية صغرية

 يف  دوأكدت مـن جديـد أنـه لـيس هنـاك أطفـال جنـو                - ٣١
ومعظــم طــاليب اللجــوء هــم الجئــون اقتــصاديون مــن   . روانــدا

 وهـم   ،دود بصورة متواترة  بوروندي اجملاورة الذين يعربون احل    
مصدر انعدام األمن يف البلـد بـسبب النـشاط اإلجرامـي الـذي              

ــيهم وفيمــا يتعلــق بالبغــاء، ينتــهك كــل مــن النــساء    . يعــزى إل
 ةمعرضــ  الفئــتني  ، وعليــه فكــال   القــانون وعمالئهــن الــذكور 

وأنكــرت أيــضا التأكيــدات املتعلقــة باســتغالل  . اللقــبض عليهــ
حيـة، وهـي جمـاالت تـأيت حتـت           اإلبا األطفال جنسيا ويف املواد   

  .  وزارهتاإشراف 
ممـا   طالبـة  ٤ ٨٥٠هناك  أن ٢٠٠٦ظهر أرقام عام  وُت  - ٣٢

ويف اجلامعـــة .  طالبـــا يف اجلامعـــة العامـــة  ١٦ ١٩٣جمموعـــه 
 ٢٠ ٩٦٦ ممـا جمموعـه      ١٠ ٦١٥ طالبـات اخلاصة، بلغ عدد ال   
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وتذهب معظم النـساء  .  يف املائة٥٠طالبا، أي أكثر بقليل من     
املـسائية الـيت تـسمح      لصفوف   اخلاصة بسبب توفر ا    املعاهدإىل  

  . هلن باجلمع بني التعليم وعملهن ومسؤولياهتن العائلية
وفيمـــا يلـــي تعريـــف االجتـــار علـــى النحـــو الـــوارد يف   - ٣٣

االجتــار هــو  ”: القــانون الــذي مت تقدميــه مــؤخرا إىل الربملــان    
سـتغالل  األشخاص منتجا يستخدم لغرض االمن  ممارسة جتعل   

 الغـش   بـاللجوء إىل   ،أو النقل إىل مكـان آخـر أو إىل بلـد آخـر            
اســتعمال إســاءة اإلكــراه أو أو التهديــد أو اســتخدام القــوة أو 

 االسـتغالل   لغـرض ا، أو   هلـ أو  لـه    اإليذاءلسلطة، ال سيما بنية     ا
 أو البغــاء، أو املهينــةمارســات املغــري املــشروع بــاللجوء إىل   

الرق، الــشبيهة بــ مارســات املأو ، ةشروعاملــمارســات غــري  امل
لتعـــــذيب أو ســـــوء املعاملـــــة،    لوإخـــــضاعه أو إخـــــضاعها  

ة على اعتبار أنـه     املرتلياألعمال  استخدامه أو استخدامها يف      أو
ــق،مــن الأو أهنــا  ــقعــ رقي ــة  ن طري االستــضعاف اســتغالل حال

محـل املـرأة    عن  ومشاكله أو مشاكلها مع اإلدارة،      الناشئة عن   
ومـشاكل  والعجـز  رض  املـ عـن   ومعيـشية،   اليت على رأس أسرة     

  . “هذه األعمالعلى ممارسة لشخص رمبا تساعد اأخرى 
ــيلني   - ٣٤ ــسيدة أمـ ــرام   : الـ ــوم احتـ ــان مفهـ ــألت إذا كـ سـ

ر بــصورة مباشــرة وملحوظــة  املــساواة بــني الرجــل واملــرأة غيـّـ  
ــصل بتــ   ــايف املت ــسياق الثق ــة، وإذا كــان   ال ــادة اجلماعي اريخ اإلب

 علــى التغلــب علــى هــذه    ةن األمــالنــساء يــساعدو الرجــال و
أعمـال  مـرتكيب   لبحث عن   حالة ا واستفسرت عن   . الذكريات

علـى  من الفتيـات    اجلديد  العنف، وكيف ميكن مساعدة اجليل      
ــار  ــن     اعتب ــدال م ــة ب ــل التنمي ــن عوام ــسهن عــامال م ــار أنف اعتب

  . ضحاياأنفسهن 
ــا يتعلــق مبراعــاة املنظــور اجلنــساين عنــد إعــداد         - ٣٥ وفيم

ــا ــة كــل مؤســسة  مــن ت، ســألت إذا كــان جــزء  امليزاني ميزاني
عاجلــة الــشؤون اجلنــسانية، أو إذا كــان يــتم تــوفري      خمصــصا مل

  . أموال تكميلية

 فيمـا يتعلـق بتطبيـق االتفاقيـة      ،قالت: السيدة هاياشي   - ٣٦
 إن االتفاقيـة صـك دويل ملـزم قانونيـا،           ،ومنهاج عمـل بـيجني    

 النظــام وعلــى هــذا األســاس جيــب إعــادة اســتعراض وضــعه يف 
ــانوين ــت احملــاكم     . الق ــرف إذا كان ــد أن تع ــا تري وأضــافت أهن
عبـاء بطريقـة أو    تتعـاون أو تتقاسـم األ     gacaca دوائـر اخلاصة و 

 قــرارات احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة    بــأخرى، وإذا كــان لــدى  
  . لرواندا أي تأثري على القرارات اليت تتخذها احملاكم احمللية

  . ستأنفت رئاسة اجللسةالسيدة جرب، الرئيسة، ا  - ٣٧
االتفاقيـة يف   ز  وعـدم بـر   قالـت إن    : السيدة بوبيـسكو    - ٣٨

ــي    ــانوين احمللـ ــام القـ ــا يف    النظـ ــشهاد هبـ ــدم االستـ ــود إىل عـ يعـ
ــضايا، ف ــشر      الق ــدابري املتخــذة لن ــد عــن الت ــود أن تعــرف املزي ت

القــــضاء جمــــال للعــــاملني يف االتفاقيــــة، وتــــوفري التــــدريب   
قـد بـدأ نفـاذ      وسألت إذا كـان     . نيإنفاذ القوان املسؤولني عن   و

اجلــنس، وإذا كــان نــوع القــانون املتعلــق بــالعنف القــائم علــى  
 ااألمر كـذلك، فمـا هـي أشـكال العنـف الرئيـسية الـيت يتناوهلـ                

وأعربت عن قلقها فيما يتعلق بتجرمي الزنا واملعاشـرة         . القانون
واإلجهـــاض والبغـــاء، وطلبـــت معلومـــات عـــن حالـــة النـــساء 

وقالـت إهنـا تـود      . جينات الرتكاهبن هذه اجلرائم   والفتيات الس 
احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن حالـــة العائـــدات   

  . الروانديات اللوايت تشردن أو يعشن يف خميمات الالجئني
استفـسرت عـن مـدى التقـدم        : السيدة شيمونوفيتش   - ٣٩

يف عمليــــة التــــصديق علــــى الربوتوكــــول االختيــــاري احملــــرز 
تـشريعات التمييزيـة الـيت يعـاد النظـر فيهـا يف           لالتفاقية، وعـن ال   

  . الوقت الراهن
ــوم   - ٤٠ ــسيدة آرا بيغ ــائم   : ال ســألت إذا كــان العنــف الق

علــى أســاس نــوع اجلــنس ميكــن أن يكــون موجــودا أيــضا يف    
املناطق الريفية فضال عن املدن، وما هي بـرامج إعـادة التأهيـل             

ــة والعنـــف مـــن الـــش   ــادة اجلماعيـ ــة لـــضحايا اإلبـ ابات، املتاحـ
هـو عـدد اللـوايت اسـتفدن منـه، وكـم عـدد مـرتكيب هـذه                   وما
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 ساعد اجلرائم الذين مت معاقبتهم، وإذا كانت هناك أية برامج تـ  
  . تغلب على هذه الصدمة النفسيةلالنساء على ا

 سـألت إذا كانــت هنـاك أيــة قــوانني   :الـسيدة راســيخ   - ٤١
  . تعاقب أو جتّرم التحرش اجلنسي

علــى  الأعطــت مــث ): روانــدا (ماريــاموياواالــسيدة   - ٤٢
ــات،    ــداد امليزانيـ ــور اجلنـــساين يف إعـ ــاة املنظـ إذا فقالـــت مراعـ

 مـــن صـــندوق كانـــت وزارة التعلـــيم تعتـــزم اســـتخدام أمـــوال
 مراحيض، فيجب عليها أن تـبني أهنـا تـبين    لبناء املدارس   تشييد

عــن  آخــر أعطــت مــثالو. لبنــات فــضال عــن البــننيمــراحيض ل
 ة املخصـص  ريهـن أنـه يـستخدم األمـوال       مركز صحي عليه أن ب    

ــن    وســائل لتنظــيم األســرة يف   ــستخدمها كــل م ــستطيع أن ي ي
ولدى وزارهتا ميزانيـة خاصـة لتعمـيم مراعـاة       . الرجال والنساء 

  . املنظور اجلنساين ومتكني املرأة
 عتــــرب  مــــن دســــتور روانــــدا ت٩وأضـــافت أن املــــادة    - ٤٣

بـق بـصورة مباشـرة      االتفاقية من بني الصكوك الدولية الـيت تنط       
ــي  ــانون احملل ــدا،    . يف الق ــة إىل كينياروان ــد مت ترمجــة االتفاقي وق

 هـا  أن أحكام  كمـا . وهي اللغة احمللية، للمـساعدة علـى نـشرها        
  . gacacaدوائر تتقيد باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا و

 إصـدار  ال يزال يـتعني علـى الـرئيس    ومضت تقول إنه    - ٤٤
اقبة العنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس،           القانون املتعلق مبع  

. مت بالفعـل اختـاذ بعـض اخلطـوات يف هـذا اجملـال             وإن كان قد    
ــسي     ــرتيل والتحــرش اجلن ــف امل ــانون العن ــاول الق ــد مت . ويتن وق

اسـتعمال   إسـاءة جترمي ممارسة املعاشرة ألهنا تنطوي عادة علـى         
 يولــدون مــن جــراء حقــوق الــشريك وحقــوق األطفــال الــذين 

وعلى الرغم من أنه مت جترمي الزنا، فإن التثقيـف          . عاشرةهذه امل 
ومت أيـضا اختـاذ تـدابري ملـساعدة         . قبل املعاقبـة هـو النـهج املتبـع        
ومبوجـب دسـتور روانـدا، يـتم        . النساء علـى تـرك حيـاة البغـاء        

تعريـــف احليـــاة علـــى أهنـــا تبـــدأ مبجـــرد احلمـــل؛ وعليـــه فـــإن   
أمــا إعــادة . لاإلجهــاض يعتــرب جرميــة ألنــه ينطــوي علــى القتــ  

اندماج النساء العائدات فيتم بصورة رئيسية من خالل بـرامج          
احلــد مــن الفقــر؛ وال يتعرضــن ألي نــوع مــن التمييــز بــسبب    

وأمــاكن إيــواء النــساء املعرضــات للعنــف . اتعائــدوضــعهن ك
ــوع اجلــنس     ــى أســاس ن ــا موجــودة  عل ــشار إليه ــاطق امل  يف املن

ــة، حيــث  ــدم . رتيلالعنــف املــ حــاالت  معظــم  تطــرأالريفي وتق
أمــاكن اإليــواء هــذه التوعيــة يف جمــال مراعــاة الفــوارق بــني        

  . اجلنسني واملشورة العائلية إىل الشريكني
قالـت إن اجملتمـع املـدين       ): روانـدا  (السيدة نيوميفـورا    - ٤٥

ــر  ــداد التقريــ ــارك يف إعــ ــسانية  . شــ ــه وزارة اجلنــ ــد أعدتــ وقــ
ة الوطنيــة وإن اللجنــ. والنــهوض بــاملرأة مبــساعدة أمانــة بــيجني 

املكلفــة باســتعراض التقريــر مؤلفــة مــن منظمــات ورابطــات       
ــعبية ــة شـ ــة   مهتمـ ــستني الكاثوليكيـ ــاملرأة، والكنيـ ــهوض بـ  بالنـ

والربوتستنتينية، وممثلني مـسلمني، ومـاحنني، ووكـاالت األمـم          
 والقطاع اخلاص من خـالل غرفـة أصـحاب املـشاريع            ،املتحدة

ــساء  ــن الن ــصلحة   . م ــد اســتعرض كــل أصــحاب امل ــؤالء وق  ه
  . التقرير قبل تقدميه إىل احلكومة

وفيما يتعلق بالتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري،           - ٤٦
وقــد اطلــع جملــس . ٢٠٠٧وافــق جملــس الــوزراء عليــه يف عــام 

ــان      ــذي ســيحال إىل الربمل ــى الربوتوكــول ال ــوزراء عل ــذي ال ال
ــيح ــرئيس هليسـ ــدوره إىل الـ ــة   .  بـ ــة إىل لغـ ــة االتفاقيـ ومت ترمجـ

ــة      ،داكينياروانــ  شــأهنا يف ذلــك شــأن الــصكوك الدوليــة اهلام
إىل زعماء املقاطعـات وأعـضاء اجملـالس     إرساهلا    مث مت األخرى،  

  . لنساء والشباباملعنية باالوطنية 
ــافت أن   - ٤٧ ــبب وأضــ ــسانية  ســ ــوة اجلنــ ــة الفجــ يف هيئــ

عـود إىل حـد مـا إىل احلكومـة االسـتعمارية            التدريس اجلامعية ي  
ــسابقة ــس  . الـ ــسمح للنـ ــم يـ ــام فلـ ــة ١٩٦٠اء إال يف عـ  بدراسـ

العلـــوم، وغـــري ذلـــك مـــن املواضـــيع األكادمييـــة؛ وقبـــل هـــذا   
ــة       ــة ورعايـ ــشؤون املرتليـ ــى الـ ــيمهن علـ ــصر تعلـ ــاريخ، اقتـ التـ

  . األطفال
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  ٩ إىل ٧املواد 
الحظــت أن روانــدا :  زيــرداين-الــسيدة بلميهــوب   - ٤٨

لـغ  ، فقد بيف طليعة دول العامل من حيث متثيل املرأة يف الربملان         
بــذلك الــسويد، وهــو روانــدا ســبقت  يف املائــة، و٥٦متثيلــهن 

غري أن متثيل املرأة يف احلكومـة احملليـة         . لجميعإجناز حمل فخر ل   
ويتعني بذل املزيد مـن اجلهـود لتـوفري         .  يف املائة  ٤٠ال يتجاوز   

مناصـب املـسؤولية بـصورة متزايـدة،         لـشغل التعليم إىل النـساء     
 القـرارات علـى املـستوى       صـنع  النساء الاليت يشغلن مناصـب    ف

  .احمللي يف وضع أفضل للدفاع عن مصاحل املرأة
وأضــافت أهنــا تــود أن تعــرف نــوع املــساعدة الدوليــة   - ٤٩

الــيت مت احلــصول عليهــا لتنفيــذ االتفاقيــة، ولتــوفري دعــم طويــل  
اإلبادة اجلماعيـة، سـواء     أعمال  األجل لضحايا وأرامل ويتامى     

 املـاحنني الثنـائيني أم    مـن   تحـدة،أم   ن األمـم امل   جاء هذا الدعم مـ    
  .االحتاد األفريقيمن 
لنــساء حيــق ل مــا إذا كــانوطلبــت توضــيحات حــول    - ٥٠

الروانديات املتزوجات من أجانب إعطاء جنـسيتهن ألطفـاهلن         
  . على قدم املساواة مع الرجل

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  
  
  


