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  ٠٠/١٥ الساعة  يفافتتحت اجللسة  
التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       النظر يف   

  )تابع( من االتفاقية ١٨
إىل الـسادس   من الرابع  الدوريةالتقرير اجلامع للتقارير   

 ) تابع(لرواندا 

  CEDAW/C/RWA/6)وCEDAW/C/RWA/Q/6 و(Add.1 

بدعوة من الرئيسة، شغل أعـضاء وفـد روانـدا مقاعـد              - ١
  .على طاولة اللجنة

  ٩ إىل ٧املواد من 
ردت علـــى األســـئلة ): روانـــدا (الـــسيدة روشـــاماريا  - ٢

 ، فقالـت إن دعـم العـامل املتقـدم لتقـدم           ٨٨٤املثارة يف اجللـسة     
ــة يف     ــة املعلن روانــدا يف األجــل الطويــل ال يــسري بــاخلطى احلثيث

. التعهدات اليت جري االلتزام هبـا يف خمتلـف املنتـديات الدوليـة        
واحلكومـــة تعلـــم أن ال أحـــد مـــدين هلـــا، ولكنـــها تتطلـــع إىل  

ــستقبل     ــها يف املـ ــيني يف تنميتـ ــركائها احلقيقـ ــع شـ ــاون مـ . التعـ
أة الروانديــة املتزوجــة وبالنــسبة للجنــسية، أشــارت إىل أن املــر 

مـــن أجـــنيب ميكـــن أن تنقـــل جنـــسيتها إىل أبنائهـــا علـــى قـــدم  
 .املساواة مع الرجل

  ١٤ إىل ١٠املواد من 
ــسكو   - ٣ ــسيدة بوبي ــى   : ال ــساء عل قالــت إن حــصول الن

التعليم جيب أن ُينظر إليـه مـن منظـور دورة احليـاة، مبـا يـشمل        
ــا   ــشاركة يف احليـ ــرة واملـ ــستقبل واألسـ ــل يف املـ ــةالعمـ . ة العامـ

.  مــن الدســتور التعلــيم اجملــاين واإللزامــي    ٤٠وتكفــل املــادة  
ــة    ــدارس العامـ ــيح املـ ــيم اجملـــاين يف    ٩وتتـ ــن التعلـ ــنوات مـ  سـ

املــدارس، وتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك خطــط ملــد نطــاق   
وأشـارت إىل أنـه   . التعليم العام اجملاين إىل ما بعد تلـك املرحلـة      

ــدا الرتفــاع    ــاء علــى روان ــدارس  ينبغــي الثن ــد يف امل معــدل القي

 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،        ٢االبتدائية، متاشيا مع اهلدف     
 يف املائـة    ٥٢لكن معدالت إمتام تلك املرحلة منخفضة، نـسبة         

وأعربت عن رغبتـها يف أن تعـرف عـدد الفتيـات الـاليت        . فقط
. تــسربن مــن املــدراس االبتدائيــة وأســباب تــركهن املــدارس      

قيد الفتيات يف املرحلتني الثانوية والعليا      وأضافت أن معدالت    
تتنــاقص باضــطراد، وتــساءلت عمــا إذا كــان ذلــك يرجــع إىل   
ــساء وتفــضيل       ــا الن ــيت توضــع فيه ــسلبية ال ــة ال القوالــب النمطي

وعــالوة علــى ذلــك . األبنــاء الــذكور واحلمــل يف ســن مبكــرة 
ســيكون مــن املفيــد تقــدمي تفــسري ألســباب الفــروق بــني نــسبة  

يدات يف اجلامعات اخلاصة، اليت تبلـغ مـا يزيـد علـى             النساء املق 
 يف املائة، ويف اجلامعـات العامـة، حيـث متثـل النـساء نـسبة                ٥٠
ورغـم التقـدم اجلـدير بالثنــاء    .  يف املائـة فقـط مـن الطــالب   ٢٥

 مــن ٢٣,٢املُحــرز يف اإلملــام بــالقراءة والكتابــة، فــإن نــسبة      
ئـــاهتن النـــساء أميـــات، وطلبـــت مزيـــدا مـــن املعلومـــات عـــن ف

العمرية، وإذا ما كـن مـن منـاطق حـضرية أو ريفيـة، والتـدابري              
وروانـدا باعتبارهـا طرفـا      . اليت جيري اختاذها لتلبية احتياجـاهتن     

 املتصلة مبركز الالجئني، ملتزمـة      ١٩٥١يف اتفاقية جنيف لعام     
ــد  . بتقــدمي خــدمات إىل الالجــئني داخــل حــدودها    ومــن املفي

 تقـدمي تعلـيم إىل املقـيمني يف        تقدمي إيضاح بشأن مشاركتها يف    
  .خميمات الالجئني

أشــار إىل أن عــدد النــساء العــامالت يف : الــسيد رون  - ٤
ــة        ــبل محاي ــن ُس ــأل ع ــد، وس ــي آخــذ يف التزاي ــاع الزراع القط
العــامالت يف هــذا القطــاع، والنــسبة املئويــة الــيت تطبــق عليهــا   

. اخلـاص قوانني العمل والنسبة املئوية اليت تعترب عاملـة حلـساهبا           
والحظ أيـضا أنـه ال توجـد حـىت اآلن أي قواعـد حمـددة فيمـا                  
يتعلــق بــالتحرش اجلنــسي يف مكــان العمــل، وتــساءل عمــا إذا  

ولفـت  . كان هـذا املوضـوع سـيدرج يف قـانون العمـل املعـدل             
ــة مــن ٢٠االنتبــاه إىل أن النــساء ميــثلن نــسبة أقــل مــن     يف املائ
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اذ تــدابري خاصــة املــديرين وســأل عمــا إذا كــان مــن املقــرر اختــ
  .مؤقتة لتصحيح هذا اخللل

قالـت إن الوضـع الـصعب الـذي عـاىن           : السيدة بـاتن    - ٥
وأعربـت  . النـساء منه البلد ترتب عليه أثـر غـري متناسـب علـى        

ــوقهن       ــا حبق ــدى أحطــن علم ــة إىل أي م ــها يف معرف ــن رغبت ع
يتعلق بالعمالة، وعما إذا كان جيري بذل جهـود للقـضاء            فيما

لوظيفي يف القطاع اخلاص، والسبل اليت تقدم هبـا      على التمييز ا  
احلكومــة اســتحقاقات إىل مــن يعملــون لــبعض الوقــت فقــط،   

هي اجلهود املبذولـة لتقليـل الفجـوة يف األجـر بـني النـساء                وما
والرجال، ومن املفيد أيضا تقدمي معلومـات عـن مـدى كفـاءة             

ومـن املهـم أيـضا معرفـة مـا تقـوم بـه احلكومـة                . مفتشية العمل 
لتقليل الفصل يف املهن، وخاصة يف القطاع اخلـاص، وتـشجيع     

ــة    ــادين غــري تقليدي ــدخول إىل مي ــساء علــى ال ــضا  . الن ــزم أي وتل
بيانات عن النساء العـامالت يف القطـاع غـري الرمسـي واجلهـود          

  .املبذولة لتيسري انتقاهلن إىل القطاع الرمسي
أعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة املزيـد           : السيدة راسخ   - ٦

ــن ــصحية   ع ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــت إىل .  احلــصول عل وطلب
الوفد أن يتكلم بإسهاب عن ارتفاع معدل الوفيـات يف الفتـرة            
السابقة والالحقة للوالدة مباشرة بني األمهـات والُرضـع علـى           
السواء وأن يقدم أي إحصاءات أو تغريات جديـدة يف املعـدل             

د مـن   وأعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة مزيـ          . منذ إعداد التقريـر   
، وعمـا إذا كـان جـرى        التوليدالتفاصيل عن عدد مستشفيات     

تلقــــي متويــــل دويل أو مــــساعدة تقنيــــة مــــن أجــــل تــــدريب  
وسألت عن إمكانيـة احلـصول علـى موانـع احلمـل،            . القابالت

وقالـت لقـد أشـري إىل أن الـدين يـشكل            . حىت بالنسبة للفتيات  
 قـد  عقبة أمام استخدام موانع احلمل، وتساءلت عمـا إذا كـان   

ــدينيني     ــاء الـ ــف الزعمـ ــري يف مواقـ ــوحظ أي تغـ ــم أن . لـ ورغـ
ــق        ــت ُتطب ــا إذا كان ــد ســألت عم ــانوين، فق ــري ق ــاض غ اإلجه
استثناءات، إذا نتج احلمل على سبيل املثال عن اغتـصاب فتـاة            

 .قاصر

طلبــت تفاصــيل عــن وضــع ونطــاق     : الــسيدة بــاتن   - ٧
ــاعي    ــضمان االجتمـ ــصندوق الـ ــق بـ ــانون املتعلـ ــشروع القـ . مـ

ت عــن رغبتـها يف معرفــة معـايري األهليــة لالسـتفادة مــن    وأعربـ 
ــا إذا كانــت األمهــات الــاليت     ــضمان االجتمــاعي، وم نظــام ال

. يقمن بتنشئة أسـرهن مبفـردهن واألرامـل يـتلقني اسـتحقاقات           
وبالنـسبة ملوضــوع املـرأة الريفيــة، سـألت عــن التـدابري املتخــذة     

ت مـن نـساء     لوضع سياسة اقتصادية هلا أثر إجيايب على العامال       
ويلـزم  . الريف يف القطاعني الرمسي وغـري الرمسـي علـى الـسواء       

ــد مــن املعلومــات عــن     ــر  خمططــات كــذلك مزي مكافحــة الفق
ــسياسات      ــي وال ــصاد الكل ــال االقت ــة يف جم وسياســات احلكوم
ــد      ــصادي مــستدام مــن شــأنه أن ُيعي ــق منــو اقت ــة لتحقي القطاعي

  .ريفيةهيكلة النفقات العامة ويوجهها خلدمة املرأة ال
أشــــارت إىل القــــانون : الــــسيدة أروشــــا دومينغيــــز  - ٨

األساســي الــذي يــنظم اســتخدام األراضــي وإدارهتــا، وســألت  
. عــن عــدد النــساء الــاليت يــستفدن فعليــا مــن ملكيــة األراضــي 

وطلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن نــوع األنــشطة االقتــصادية 
يـة ومـا إذا      اليت أنشأهتا النساء يف املنـاطق الريف       وعن التعاونيات 

ــادرة علــى االســتدامة  ــة طريقــة  . كانــت ق وطلبــت أيــضا معرف
ــا إذا      ــة وم ــاطق الريفي ــصحي يف املن ــأمني ال ــات الت عمــل تعاوني

ــة اجلــودة    ــدم خــدمات عالي ــساءلت عــن  . كانــت تق وأخــريا ت
ــسبب يف أن خميمــ  ــذي   ا واحــداال ــو ال ــاح  فقــط لالجــئني ه أت

  .لفتيات إمكانية احلصول على التعليم الثانويل
ــسيدة   - ٩ ــاال ــدا (موجاواماري ــال قالــت إن ): روان األطف

الروانــديني حيــصلون علــى تعلــيم جمــاين ملــدة ســت ســنوات يف  
ــة      ــدارس الثانويـ ــنوات يف املـ ــالث سـ ــة وثـ ــدارس االبتدائيـ . املـ

تنـصب علـى    واجلامعة العامـة ليـست جمانيـة بعـد ألن األولويـة             
 لبلـد وعالوة علـى ذلـك فـإن ا       .  التعليم االبتدائي للجميع   توفري

 أن تـستوعب  ميكنـها  مل يتمكن بعد من تنميـة  طبقـة متوسـطة          
 يف وظــائف مهنيــة، وجيــب أيــضا  مــن يتخرجــون مــن اجلامعــة 

ــي         ــاتج احملل ــادة الن ــن أجــل زي ــين م ــين وامله ــيم الف ــوير التعل تط
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 يف ٩٥ويبلــغ معــدل القيــد يف املــدارس االبتدائيــة      . اإلمجــايل 
 التالميــذ ال يــشمل امتــام املرحلــة االبتدائيــة معــدل لكــن ،املائــة

 يقلـل املعـدل   األمـر الـذي  رة واحدة،   ملسنة ولو   الالذين أعادوا   
وقــد عانــت النــساء مــن اســتبعاد مــن نظــام  . بــصورة مــصطنعة

 االستعمار، وهن متخلفات عن الرجـال بنحـو         يف إطار التعليم  
ــذا اجملــال  ٤٠ ــا يف ه ــدادهن يف املؤســسات اخلاصــة   .  عام وأع

 ما ُتقدم فصوال مسائية تتيح هلـن        أعلى ألن تلك املدارس غالبا    
وجتـاوز  . اجلمع بني تعلـيمهن وعملـهن ومـسؤولياهتن األسـرية         

 عامـاً مـن العمـر؛ بينمـا تبلـغ نـسبة اإلملـام               ٤٠معظم األميـات    
  يف املائـــة١٠٠بـــني النـــساء األصـــغر ســـناً بـــالقراءة والكتابـــة 

 احتياجـات وتلـيب سياسـة البلـد لتـوفري التعلـيم للجميـع             . تقريبا
 سياســة تتبــع، وواملعــوقني الميــذ ذوي االحتياجــات اخلاصــةالت

ــيم   ــستقلة لتعلـ ــام   مـ ــى االهتمـ ــصوهلن علـ ــضمان حـ ــاث لـ اإلنـ
 الطـالب مـن أبنـاء الالجـئني مـن التعلـيم        ُيستبعد وال   .املناسب

الثـــانوي؛ ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني هـــي  
  . العايلتعليمهماملسؤولة عن 

ــت إىل موضــوع ال   - ١٠ ــانون   وتطرق ــت إن الق ــة، فقال عمال
ــسي يف مكــان العمــل     ــاول التحــرش اجلن ــدين يتن وتواصــل . امل

وزارهتا الدعوة إىل تقدمي مستحقات مـن قبيـل إجـازة األمومـة            
ــادة     املدفوعــة األجــر يف القطــاع اخلــاص، وتقــوم مــن أجــل زي
عدد النساء يف مناصب اإلدارة، باالحتفاظ بسجل للخرجيـات    

وقـد ُتـرجم    . املرتقبونرباب العمل   يف رواندا لكي يستخدمه أ    
أيضا قانون العمل إىل لغـة الكينيـا روانـدا لكـي تعـرف النـساء                
حقوقهن يف جمال العمالة، وُتعد احللقـات اإلذاعيـة أداة أخـرى     

 يف املائة مـن الـسكان       ٨٥مستخدمة لزيادة توعيتهن حيث أن      
 على دفـع    ويفرض قانون العمل عقوبات   . لديهم أجهزة راديو  

. تلــف للرجــل عــن املــرأة مقابــل القيــام بــنفس الوظيفــة أجــر خم
وتتطلب الوظـائف الـيت تـدفع أجـوراً عاليـة مهـارات، وجيـري               

. اختاذ تـدابري لتحفيـز النـساء مـن أجـل احلـصول علـى تـدريب                
وحتتاج الفتيات إىل قدوة لتشجيعهن على الدخول يف امليـادين          

 ملــنح “للعلـوم ليمبيـة  أومــسابقات ”وُنظمـت  . العلميـة والفنيـة  
ومن أجل مساعدة النـساء  .  يف العلوم  للطالب املتفوقني جوائز  

ــرح     ــي، اقتـ ــاع الرمسـ ــل يف القطـ ــال للعمـ ــى االنتقـ ــاء علـ رؤسـ
 ضــرورة توظيــف النــساء يف مــشاريع  البلــديات يف املقاطعــات

ــة علــى نفــس األســس     ــة األساســية الكثيفــة العمال ــة التحتي البني
  .يف توظيف الرجالاملتبعة 
 الـــصحة اإلجنابيـــة، فقالـــت إن أحـــدث تطرقـــت إىلو  - ١١

 بعـــد وبالتـــايل ال ميكـــن ُتعتمـــد مل ٢٠٠٨االحـــصاءات لعـــام 
. نشرها، لكنها ُتظهر حتـسنا يف مؤشـرات صـحة األم والطفـل            

 العـاملني يف اجملـال الطـيب بـسبل          الجتـذاب وُتبذل جهود أيـضا     
 األخـرى،   منحهم مرتبات أعلى مـن القطاعـات الوظيفيـة        منها  

، ٢٠٠٧ة الرعايــة حتــسنا كــبريا منــذ عــام  وقــد حتــسنت نوعيــ 
وهنــــاك مدرســــة للقــــابالت وأيــــضا  . عنــــدما أعــــد التقريــــر

للمولدات التقليديات، وتساعد منظمة األمم املتحدة للطفولـة        
وصـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان يف ضـــمان تلبيـــة املعـــايري 

ــة  ــة للرعاي ــا،   . الدولي ــد مرتفع ــسكاين يف البل ــزال النمــو ال وال ي
ويف املراكـــــز الـــــصحية احملليـــــة انـــــع احلمـــــل يف وتتـــــوافر مو
وميكــن للقــصر احلــصول علــى موانــع احلمــل يف  . املستــشفيات

ويف بعـض احلـاالت يتـدخل       . املستشفيات ويف مراكـز الرعايـة     
اآلباء ويتكلمون مع أبنـائهم يف املوضـوع، وإن كـان ذلـك ال              

واســتخدمت أيــضا  .  إىل حــد كــبري ضــمن احملظــورات يــزال 
ــة لنــشر معلومــات، مبــا يف ذلــك حقــائق عــن    الرســائل اإلذا عي

اإليـدز وغـري ذلـك مـن األمـراض          /فريوس نقص املناعة البشرية   
وحتقــق قــدر مــن التغــيري يف    . الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي   

مواقف السلطات الدينية عن طريق تعيني الزعمـاء الـدينيني يف           
وقـــد نقلـــوا بالتـــايل .  النمـــو الـــسكاينلتنظـــيماللجـــان احملليـــة 

 النمـو الـسكاين إىل      تنظـيم علومات اليت تعلَّموها عن ضرورة      امل
واستخدمت الربامج اإلذاعية لتحقيـق هـذا الغـرض         . كنائسهم

ومل يسمح بأي اسـتثناءات لقـوانني اإلجهـاض يف حالـة            . أيضا
  .نتيجة اغتصابحدوث محل 
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أضافت قائلـة أنـه جيـري اسـتعراض القـوانني املنظمـة             و  - ١٢
 تغطيـة مجيـع املـوظفني       من أجـل  اعي  لصندوق الضمان االجتم  

ومت اإلبالغ  . بالضمان يف القطاعني العام واخلاص على السواء      
عــن حــدوث انتــهاكات قليلــة للقــانون األساســي الــذي يــنظم  

ومن بـني األنـشطة الـيت       . استخدام األراضي وإدارهتا حىت اآلن    
ــسالل وصــنع      ــسائية غــزل ال ــات الن  الطــوبتقــوم هبــا التعاوني

وقــد وضــعت بــرامج لإلئتمــان . ر واخلــضرواتوزراعــة الزهــو
 .املتناهي الصغر على غرار النموذج الناجح ملصرف غرامني

 التوصـية العامـة رقـم     أشارت إىل أن    : السيدة بيمنتيل   - ١٣
وســألت .  املتعلقــة بالــصحة ميكــن أن تكــون مفيــدة للجنــة٢٤

صــلة بــني ارتفــاع معــدل وفيــات اتــضح وجــود عمــا إذا كــان 
اض السري، وما إذا كان ميكن للنساء تلقـي         األمهات واإلجه 

  .رعاية يف املراكز الصحية بعد اإلجهاض
 طلبــت احــصاءات عــن معــدل   : آرا بيغــومالــسيدة   - ١٤

 ومعلومـات انتشار فريوس نقـص املناعـة البـشرية بـني احلوامـل             
ــالفريوس مــن األم إىل       ــدوى ب ــع انتقــال الع ــرامج ملن ــن أي ب ع

 مبعرفــة اخلطــوات الــيت  وأعربــت عــن اهتمامهــا أيــضا . الطفــل
ــة        ــدمي الرعاي ــبل تق ــا، وُس ــى املالري ــضاء عل ــا للق جيــري اختاذه

، وعما إذا كانت هناك برامج للتوعيـة        إىل كبار السن  الصحية  
ــام     ــشاشة العظـ ــساء وهبـ ــصيب النـ ــيت تـ ــسرطان الـ ــأنواع الـ . بـ

واختتمت كلمتها باإلعراب عـن رغبتـها يف معرفـة املزيـد عـن          
  .أمني الصحيمعايري أهلية التغطية بالت

ــسيدة   - ١٥ ــيلنيالـ ــن  : أمـ ــد مـ ــتماع إىل مزيـ طلبـــت االسـ
 املــرأة، وخاصــة املــرأة الريفيــة يف خطــة     دوراملعلومــات عــن  

 الالمركزية والتنمية املـستدامة،     لبلوغ ٢٠٢٠ رؤية عام    حتقيق
ومــا إذا كانــت قــد أنــشئت أي آليــات جديــدة يف إطــار هــذه  

  .اخلطة ملكافحة الفقر والتهميش
 مــن غــري أنــه يبــدو أنقالــت : دة ســيمونوفيتشالــسي  - ١٦

املـرجح أن تتحقــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة املتعلقــة بوفيــات    

ــيت حتــول دون    األمهــات،  ــسية  ال ــات الرئي وســألت عــن العقب
وعــن اإلجــراءات األساســية  حتقيقهــا مــن وجهــة نظــر الوفــد،  

  .الالزمة
 قالت إهنا تـشعر هـي األخـرى بقلـق     : نيوبويرالسيدة    - ١٧

إزاء ارتبــــاط وفيــــات األمهــــات بعمليــــات اإلجهــــاض غــــري  
.  منـع الوفيـات مـن هـذا القبيـل          نظرا ألن من املمكن   القانوين،  

ــد أجريــت أي استقــصاءات عــن        ــألت عمــا إذا كانــت ق وس
ــانوين   ــدم   . اإلجهــاض غــري الق ــد أن يق ــضا إىل الوف ــت أي وطلب

 من التقريـر الـيت تـشري إىل         ٢٣٦معلومات تفصيلية عن الفقرة     
  .“حىت بطريق اخلطأ”يق عقوبات على إجهاض املرأة تطب
ــة  :كــسياكواهالــسيدة زو   - ١٨  ســألت عــن نطــاق التغطي

 تسع سـنوات، وعـن الـضمانات        املمتدبالتعليم اجملاين اإللزامي    
وأشـارت إىل أنـه     . اليت تكفل حصول الفتيـات الريفيـات عليـه        

من الصعب على الفتيات الاليت تسربن من املـدارس أن يعـدن            
ىل االلتحــاق بالنظــام التعليمــي، وتــساءلت عمــا إذا كانــت      إ

 هـذه الفئـة مـن      هناك بـرامج للتعلـيم غـري النظـامي موجهـة إىل             
وأعربت أيـضا عـن رغبتـها يف معرفـة معلومـات عـن              . الفتيات

  .مشاركة الريفيات يف صنع القرار يف اهليئات اإلدارية الريفية
ــسيدة كــوكر    - ١٩ ــا–ال يجيات ســألت عــن اســترات :  أباي

 لتقليــل انتــشار اإلصــابة بفــريوس نقــص  اتباعهــاالوقايــة املقــرر 
وأعربـت عـن    .  يف املائـة   ٣ الـيت بلغـت      ،اإليـدز /املناعة البـشرية  

قلقها من أنـه إذا مـا كانـت هـذه االسـتراتيجيات تعتمـد علـى                 
 ألن النــساء لــسن يف ،اســتخدام العــازل الــواقي فقــد ال تــنجح 

  .الموقف قوة يف التفاوض يف هذا اجمل
يتــوافر  إذا كــان إيــضاحا عمــاطلبــت : الــسيدة بيلــي  - ٢٠

 مكان يف التعليم االبتدائي لكل طفـل يف تلـك الفئـة العمريـة ،              
 األرقـــام الـــواردة يف اجلـــداول املوجـــودة يف وعمـــا إذا كانـــت

 معـــدالت مـــن التقريـــر متثـــل معـــدالت صـــافية أو٥٦صـــفحة 
  .مطلقة للقيد
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العـــامالت  ســـأل عمـــا إذا كانـــت   : الـــسيد بـــرون   - ٢١
ــات  ــانون الزراعي ــن احلــق يف إجــازة    املــشموالت بق  العمــل هل

  .أمومة
 ســألت عــن عــدد النــساء الــاليت :بوبيــسيكوالــسيدة   - ٢٢

يقضني أحكاما بالسجن وعن عدد احملكـوم علـيهن مـن بينـهن         
.  أو اخليانـة الزوجيـة أو التـسرية عـن الرجـال            اإلجهاض بتهمة

ة للحارسـات بـني حـراس       ومن املفيد أيضا معرفة النـسبة املئويـ       
وأشارت إىل أنـه وردت معلومـات متـضاربة بـشأن           . السجون

ــد، إذ أبلغــت     ــيت ارتكبــت يف البل عــدد حــاالت االغتــصاب ال
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني عــن ثالثــة أضــعاف 

وأعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة         . العدد الـذي قدمتـه احلكومـة      
  . هذه اجلرائمعنإلبالغ  النساء على ااملتبعة لتشجيعالُسبل 
تكلمــــت باعتبارهــــا عــــضوة يف اللجنــــة، : الرئيــــسة  - ٢٣

ــورد أي إشــارة    ــر مل ي ــانفالحظــت أن التقري ــاثإىل خت  ، اإلن
  .وسألت عما إذا كانت هذه املمارسة متبعة يف رواندا

ــاالـــسيدة   - ٢٤ ــدا (موجاواماريـ ــساء ): روانـ قالـــت إن النـ
لقــانوين إال أهنــن يــتلقني رعايــة بعــد عمليــات اإلجهــاض غــري ا 

وأشـارت  . جيب أن يتحملن مسؤولية أعمـاهلن يف تلـك احلالـة          
 مـن فـريوس     خمتصة بالوقايـة  إىل إنه قد انشئت وحدات خاصة       

اإليـدز واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال          /نقص املناعـة البـشرية    
 خــدمات الــدعم الطــيب لتــوفري متويــل دويل وقــد ورداجلنــسي، 

ــوفري املناعــة البــشرية و نقــصاملــصابني بفــريوسلألشــخاص   لت
ويرجــع تــاريخ اإلحــصاءات . أدويــة مــضادة للريتروفريوســات

عــن الوفيــات الناجتــة عــن املالريــا الــواردة يف التقريــر إىل عــام    
وســاعدت . ، وقــد حتــسنت احلالــة منــذ ذلــك احلــني     ٢٠٠٥

 عـدد احلـاالت   يف تقليـل  اليت نفـذت يف الريـف     برامج املبيدات 
واع الـسرطان الـيت تـصيب النـساء،         والتوعيـة بـأن   . بشكل كبري 

 كمـا أن    ، سرطان الثدي ليست شـائعة     ومنها على سبيل املثال   
وكـــل تـــشرين .  بعـــدمتطـــورة بـــشكل جيـــدالرعايـــة ليـــست 

 برنــامج التــأمني املــشتركون يفعــضاء األنــوفمرب، يقــوم /الثــاين
مبلــغ يــوازي مــا يــصل إىل  (الــصحي بــدفع مــسامهة متواضــعة  

مقابــل التغطيــة يف ) يــات املتحــدةدوالريــن مــن دوالرات الوال
السنة املقبلة، بينما ُتـسدد احلكومـة مـسامهات أكثـر املـواطنني             

  .وحيصل كل مواطن على بطاقة تأمني صحي. احتياجا
 قائلة أنه توجد عدة عقبات تواجه حتقيـق         واستطردت  - ٢٥

أمهها أنه مل ترد مـن شـركاء التنميـة          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
ومثـة نقـص يف مـوظفي اهليئـة الطبيـة           . عاهتم املعلنـة  كثري من ترب  

 املستـشفيات واملراكـز     ورغـم أن عـدد    باملقارنة بعدد السكان،    
ــإن األمــوال الــصحية غــري كــاف،   ــد غــري   ف ــاء املزي  الالزمــة لبن

ورغم أنه مل جتر دراسة عن اإلجهـاض غـري القـانوين،            . متوفرة
. تيــشكل عــامال رئيــسيا يف معــدل وفيــات األمهــا      فإنــه ال

والعوامل األرجح أن تكـون سـبباً يف ذلـك هـي طـول املـسافة                
الــيت ينبغــي قطعهــا للوصــول إىل مراكــز التوليــد وخاصــة يف       
حاالت الطوارئ أو التعقيدات، وعدم كفاية التـدريب املقـدم          

  .للقابالت
وأوضــــحت أن التغطيــــة علــــى مــــستوى املــــدارس       - ٢٦

ــة الثا    ــة، ولكــن علــى مــستوى املرحل ــة كافي ــة االبتدائي ــإن نوي ف
تنظـــيم دورتـــني منفـــصلتني يف بعـــض   الـــضرورة قـــد حتمـــت

والتعلــيم املهــين . املــدارس نظــرا لعــدم كفايــة األمــاكن املتاحــة 
  . الثانوية العليااملرحلة ال يكملونوالفين متاح للتالميذ الذين 

اإلنـــاث يف جيـــر إحـــصاء عـــدد  وأشـــارت إىل أنـــه مل   - ٢٧
وختـان  .  املقبـل  السجون، لكـن سـتدرج معلومـات يف التقريـر         

  .اإلناث ليس شائعا يف رواندا
  

  ١٦ و ١٥املادتان 
 مزيـد مـن املعلومـات       يلـزم  قالت إنـه     :أيوريالسيدة    - ٢٨

عن املساواة داخل األسرة حيث أن من الواضح أن عـددا مـن             
وطلبـت أيـضا مـن      . أحكام قانون األسرة حيايب السلطة األبوية     
زوجية والنـسبة املئويـة   الوفد تقدمي معلومات عن نظم امللكية ال     
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ــة     ــسجلة والزجيـــات العرفيـ ــة غـــري املـ لالرتباطـــات غـــري الرمسيـ
 قــد كانــتومــن املهــم أيــضا معرفــة مــا إذا . والوراثــة وامللكيــة

أجريــت أي حبــوث عــن قــانون األســرة ومــا إذا كانــت هنــاك   
  .خطط إلصالحه

سألت عما إذا كان قد حتـدد       : فيتشوالسيدة سيمون   - ٢٩
 التمييزي وإذا ما كانـت      استعراض للتشريع إطار زمين إلجراء    

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥توجد خطة حمددة لتنفيذ قرار جملـس األمـن    
  .بشأن املرأة والسالم واألمن

قالـت إن هنـاك ثالثـة    ): رواندا( موجاوامارياالسيدة    - ٣٠
ــة هــي     ــة الزوجي ــن نظــم امللكي ــواع م ــة  : أن املمتلكــات اجملتمعي
وقــد تغــريت  . لكــاتواملمتلكــات الزوجيــة والفــصل يف املمت  

أحكام قانون األسرة اليت تعطي الزوج احلـق يف اختـاذ قـرارات          
حبيـث   األطفال املواليد بشأن مسكن األسرة واحلق يف تسجيل       

وجيـب تــسجيل  . لكـل مـن الــزوجني   مـسؤولية مــساوية  تعطـي 
. الزجيــات وهــو إجــراء يقــع ضــمن اختــصاص احلكومــة احملليــة 

باطـات غـري الرمسيـة يف       وقد أضفيت الـصفة الرمسيـة علـى االرت        
. كثري مـن اجملتمعـات احملليـة لتفـادي املـشاكل املتعلقـة بالذريـة              

 قانون األسرة املـنقح إىل مكتـب رئـيس الـوزراء للنظـر              ووصل
 روانـدا بالفعـل الكـثري مـن التوصـيات الـواردة يف              ونفذت. فيه

وتعمـل بأسـرع مـا ميكـن        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن    
  .لتنفيذ البقية

 الالزمـة وأكدت أن احلكومة لـديها االرادة الـسياسية           - ٣١
 ،الحترام وتعزيز حقـوق املـرأة باعتبارهـا مـن حقـوق اإلنـسان          

 أن تـبني    وتأمـل يف  . وهي ملتزمة بتنفيذ مجيع توصـيات اللجنـة       
يف تقريرهــا املقبــل أن التوصــيات قــد أمثــرت يف حيــاة املـــرأة       

  .الرواندية
ه أمهيـــة حيويـــة يف قالـــت إن دور املـــرأة لـــ: الرئيـــسة  - ٣٢

وعلــى . روانــدا وأن إدراكهــا حلقوقهــا هــو أمــر حيــوي أيــضا  
الرغم مـن صـعوبة الظـروف، فـإن احلكومـة تتحمـل مـسؤولية               

مواصلة إحـراز تقـدم يف اجملـاالت الـيت تـثري قلـق اللجنـة، ومـن                  
 نــوع والعنــف علــى أســاسبينــها القوالــب النمطيــة للجنــسني، 
  .اجلنس ومشاركة املرأة يف االقتصاد

  .١٠/١٧رفعت اجللسة يف الساعة   
  


