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

  الدورة الثالثة واألربعون
    ٢٠٠٨فرباير/ شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 رواندا  

لـدورة التقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع واخلـامس              درس الفريق العامل ملـا قبـل ا        
 .(CEDAW/C/RWA/6)والسادس لرواندا 

 
 معلومات عامة  

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

، وخاصـة    املنظمـات غـري احلكوميـة      ومدى هذه املشاركة، وما إذا كان قد جرى التـشاور مـع           
 . وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملاناملنظمات النسائية،

وبرجــاء وصــف كيفيــة جتلــي أحكــام االتفاقيــة يف اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة، ويف    - ٢
 . ورقات استراتيجية احلد من الفقر والتقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفيةالصكوك من قبيل

يتــضمن التقريــر قــدرا حمــدودا للغايــة مــن البيانــات اإلحــصائية املــصنفة حــسب نــوع   و - ٣
 ةيرجى تقدمي معلومات بـشأن حالـ  و. اجلنس بشأن حالة املرأة يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية   

د عمومــا، وبــشأن املــدى الــذي تــصل إليــه عمليــات مجــع البيانــات هــذه  مجــع البيانــات يف البلــ
ة اليت تعتزم بواسطتها احلكومـة حتـسني        الطريقويرجى اإلشارة إىل    .  نوع اجلنس  مصنفة حبسب 
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املتصلة باجملاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة وذلـك بغيـة            وسب نوع اجلنس    حبمجع البيانات املصنفة    
 ربامج ولقياس التقدم احملرز صوب تنفيذ االتفاقيةدعم عملية صنع القرار ووضع ال

 ، أو تلقــت،برجــاء التكــرم بتقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد التمــست و - ٤
 وارتفــاع ،مــساعدة تقنيــة وماليــة ملواجهــة املعــدالت املنخفــضة إلملــام النــساء بــالقراءة والكتابــة

 واإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   والوفيــات النفاســيةالدراســة الفتيــات عــن توقــفمعــدالت 
 . اإليدز بني النساء/البشرية

 
  االتفاقيةتورية والتشريعية واملؤسسية ومركزاألطر الدس  

يــشري التقريــر إىل أن االتفاقيــات الــيت جــرى التــصديق أو املوافقــة عليهــا علــى النحــو      - ٥
مي معلومـات عمـا إذا   فريجـى تقـد  .  أعلـى مـن القـوانني الدسـتورية والعاديـة        سلطانالواجب هلا   

 باالتفاقيـة   قضايا احـتج فيهـا   وما إذا كانت هناك، بشكل مباشر  التطبيقكانت االتفاقية واجبة    
 . يف احملاكم وما هي نتيجة هذه القضايا

وقـانون األسـرة والقـانون      ال تعديالت على القانون اجلنـائي       ووفقا للتقرير، جيري إدخ    - ٦
والرجـاء تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن حالـة       . ز ضد املرأة التجاري متهيدا للقضاء على التميي    

 . والعقبات اليت تعرقل اعتمادها إن وجدت، واإلطار الزمين العتمادها،هذه التعديالت
وبرجاء تقدمي بيانات إحصائية عن عدد احلاالت اليت تنطوي على متييز ضد املرأة الـيت                - ٧

تــب أمــني املظــامل وكــذلك نتــائج القــرارات   أُبلغــت إىل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ومك  
 .املتخذة بشأن هذه احلاالت

ــة تتخــذ أي خطــوات، إىل جانــب تلــك       - ٨ ــا إذا كانــت احلكوم ويرجــى اإلشــارة إىل م
املتعلقة مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة، العتماد تدابري خاصة مؤقتة متشيا مع الفقـرة               

 للتعجيـل باملـساواة الفعليـة بــني    ٢٥لتوصـية العامـة للجنـة رقــم     مـن االتفاقيــة وا ٤ مـن املـادة   ١
 .االتاجمل  سائراملرأة والرجل يف

 
 العنف ضد املرأة  

، يرجـى    يف احلـسبان   املتعلقة بالعنف ضد املـرأة    للجنة   ١٩ التوصية العامة رقم     أخذمع   - ٩
ال العنــف ضــد اإلشــارة إىل اخلطــوات املتخــذة لوضــع اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة مجيــع أشــك

مـن قبيـل املالجـئ واملـشورة والـدعم          (املرأة، مبا يف ذلك مقاضـاة املـرتكبني، وتقـدمي املـساعدة             
 واســتحداث بــرامج لبنــاء القــدرات والتوعيــة تقــدم لقطاعــات متعــددة ،إىل الــضحايا) القــانوين
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ــل( ــاملومثـ ــصحي       العـ ــال الـ ــاملون يف اجملـ ــامون والعـ ــشرطة واحملـ ــضائية والـ ــسلطة القـ ن يف الـ
 . واجلمهور بصفة عامة) واالجتماعي

وبرجــاء تقــدمي معلومــات عــن عــدد حــاالت االغتــصاب الــيت حــدثت خــالل اإلبــادة     - ١٠
اجلماعية اليت قدمت إىل احملاكمـة عـن طريـق إمـا نظـام احملـاكم العاديـة أو النظـام املنـشأ حـديثا            

لقـوانني الـيت تـنظم       ا تعطـي وبرجاء اإلشـارة أيـضا إىل أي مـدى          . “للمحاكم الشعبية القروية  ”
اهتمامـا خاصـا للعنـف اجلنـسي        “ احملاكم الشعبية القرويـة   ”حماكمات اإلبادة اجلماعية وعملية     

وكيفيــة محايــة الــضحايا والــشهود الــذين يرغبــون يف اإلبــالغ عــن حالــة مــن حــاالت العنــف     
 .اجلنسي أو إدالء شهادهتم بشأهنا

  ضد املرأة أو االجتاهـات الـسائدة        عنف مدى وقوع حاالت  وبرجاء تقدمي بيانات عن      - ١١
ــصدد،  ــذا ال ــصاب والعنــف األســري   يف ه ــك االغت ــا يف ذل ــدد   ، مب ــات عــن ع  وكــذلك معلوم

 .احملاكمات وأحكام اإلدانة يف قضايا العنف األسري خالل السنوات اخلمس األخرية
 

  يف البغاءالستغاللاالجتار وا  
أو التدابري الرامية إىل منع االجتار بالنـساء        ال يقدم التقرير معلومات كافية عن القوانني         - ١٢

فريجـى تقـدمي    . والفتيات واملعاقبة عليه مبا يف ذلـك معلومـات عـن مـدى انتـشار هـذه الظـاهرة                  
 .هذه املعلومات

 توجيه الشباب من األسباب الرئيـسية للبغـاء بـني    وعدم كفاية ووفقا للتقرير فإن الفقر      - ١٣
قــد اختــذت تــدابري لتوعيــة النــساء والفتيــات  ” هأيــضا إىل أنــويــشري التقريــر . النــساء والفتيــات

هتديـدا قـاتال علـيهن      نـه ميثـل     وإنـشاط   ال مدى فحش هـذا   املشتغالت هبذا النشاط لكي يدركن      
فربجــاء تقــدمي معلومــات . “اإليــدز/وخــصوصا خطــر اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

ــا إذا كانــ     ــدابري واإلشــارة إىل م ــدين    تفــصيلية عــن تلــك الت ــل الب ــرامج للتأهي ــضا ب ــوافر أي ت تت
 الــذي يــشكل ،والنفــسي والتأهيــل االجتمــاعي للفتيــات والنــساء ضــحايا االســتغالل اجلنــسي  

ويرجى التكـرم باإلشـارة إىل أي تـدابري أخـرى اختـذت للحـد مـن                 . انتهاكا حلقوقهن اإلنسانية  
 .عليم أو العملعدد الفتيات الاليت يسقن إىل البغاء وإلعادة إدماجهن يف جمال الت

 
 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة والتمثيل على الصعيد الدويل  

 عن مـشاركة املـرأة يف القطـاع العـام           ، بيانات إحصائية  ، تشمل برجاء تقدمي معلومات   - ١٤
 .يف البعثات الدبلوماسية والقنصليةومبا يف ذلك على مستوى اختاذ القرار والقضاء 
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 التعليم  
مـن النـساء     يف املائـة     ٤٣,٥(ر التقرير ارتفاع معـدل األميـة بـني النـساء والفتيـات              يظه - ١٥

حمو األمية بـني    جاء تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتحسني معدالت         فرب). ٢٠٠٢يف عام   
، وخاصة يف املنـاطق الريفيـة، مبـا يف ذلـك معلومـات تفـصيلية عـن النتـائج الـيت حتققـت                        اإلناث

 الـيت جيـري تنفيـذها يف روانـدا والـيت هتـدف إىل حتقيـق حمـو                   حمـو األميـة    محلـة    بالفعل من خالل  
وبرجاء اإلشارة إىل أحـدث معـدل متـاح بـشأن     . ٢٠١٥ يف املائة يف عام    ٨٥األمية بنسبة   

 .حمو األمية بني اإلناث
 الفتيـات عـن الدراسـة ومعـدل جنـاحهن           توقـف ويالحظ التقريـر ارتفـاع معـدل         - ١٦

 والفتيات يف مستوى التعلـيم      الفتيان بني عدد    ، والتباين الناجم عن ذلك    املنخفض نسبيا 
فربجـاء توضـيح    . الثانوي العام ويف التعليم العايل، حيث يقل عدد الفتيـات عـن الفتيـان             

 الفتيات عن الدراسة واإلشـارة إىل الطريقـة الـيت تعتـزم هبـا               توقفأسباب ارتفاع معدل    
وما هو الدعم املقدم إىل األسر من . تحاقهن باملدارساحلكومة زيادة مداومة الفتيات وال

  عن الدراسة؟معدالت التوقفأجل تقليل 
الذي اعتمدته وزارة   “ التعليم للجميع ”  برنامج وبرجاء اإلشارة إىل ما إذا كان      - ١٧

 يف نظـام    اليت يوضع فيها اجلنسان وذلك    التعليم يتضمن تدابري ملكافحة القوالب النمطية       
وبرجاء التكرم بتقدمي معلومـات عـن التـدابري         . خالل تنقيح الكتب الدراسية   التعليم من   

 .املتخذة وأثرها
 

 العمل  
 يف تـشغيلهن تبني املعلومات اإلحصائية املقدمة يف التقرير أن النـساء يعـانني مـن نقـص                 - ١٨

تـصدي  فربجاء تقدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت جيـري اختاذهـا لل              . يف القطاعني اخلاص والعام   
 . وتقدمي أرقام عن البطالة بني النساء،للمسائل املتعلقة هبذا األمر يف القطاعني

وينبغـي أن يتـضمن     . وبرجاء تقدمي معلومات عن وضع املرأة يف االقتصاد غـري الرمسـي            - ١٩
 ، وجمـاالت عملـهن    ،هذا معلومات عن النسبة املئوية للنساء يف هـذا القطـاع باملقارنـة بالرجـال              

 والنـسبة    مـن هـذا القبيـل      لعـامالت لومات عـن تـدابري احلمايـة االجتماعيـة املتاحـة            وكذلك معل 
 . االستفادة منهاعمليااملئوية للنساء الاليت ميكنهن 

وبرجاء تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتـصدي للتحـرش اجلنـسي والعنـف ضـد                 - ٢٠
 .املرأة يف مكان العمل
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 ليـشمل املـوظفني   ات االجتماعيـة عتـزم مـد نطـاق التأمينـ       ووفقا للتقرير، فإن احلكومة ت     - ٢١
 .ربجاء تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اخلطةف. يف القطاع اخلاص

 
 النساء الريفيات والالجئات والفئات الضعيفة األخرى من النساء  

 ،ريفيـــاترجـــاء اإلشـــارة إىل أثـــر التـــدابري الـــيت تنفـــذها احلكومـــة لتحـــسني حالـــة ال ب - ٢٢
 االجتمـــاعي لـــضمانة واألراضــي وا يالـــصحواخلــدمات  ذلـــك احلــصول علـــى التعلـــيم   يف مبــا 

ويرجى اإلشـارة أيـضا إىل اجلهـود        . ومشاركتهن يف عمليات اختاذ القرار على مجيع املستويات       
 . ومتكينها من املطالبةحبقوقها، من قبيل حقها يف امللكية واإلرث، زيادة وعي املرأة لاملبذولة 

وباإلضــافة إىل املعلومــات العامــة املقدمــة يف التقريــر بــشأن التــدابري املتخــذة للتــصدي     - ٢٣
 من قبيل احلـصول علـى القـروض واالئتمـان البـالغ الـصغر، فمـا هـي التـدابري           ،للفقر بني النساء  

 لدعم ربات األسر املعيشية يف فترة ما بعد الرتاع؟على وجه التحديد املعتمدة 
تقرير أي معلومات عن حالـة الالجئـات مـن النـساء والفتيـات واملـشردات                وال يقدم ال   - ٢٤

 تقدمي هذه املعلومات، وخاصة احلالـة االقتـصادية واالجتماعيـة للنـساء             فريجى. داخليا يف البلد  
وهـل تلقـت احلكومـة أي مـساعدة مـن أجـل             . والفتيات الالجئات والتـدابري القائمـة لـدعمهن       

  املتحدة أو من جهات ماحنة أخرى؟ النسوة من منظومة األممهؤالء
حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتاميـة عـن قلقهـا إزاء التفـاوت يف التمتـع      وأعربت جلنة    - ٢٥

ــاحلقوق  ــو    ب ــال املنتم ــات واألطف ــه الفتي ــاين من ــذي تع ــال   ال ــل األطف ــات، مث ن إىل أضــعف الفئ
ن خــارج نطــاق ودوون واليتــامى واألطفــال املعوقــون واألطفــال غــري الــشرعيون املولــ املهجــور

، CRC/C/15/Add.234(الزوجية واألطفـال الـذي يعيـشون يف منـاطق ريفيـة واألطفـال األقـزام                 
توصـية  ل اسـتجابة فما هي التـدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة للتـصدي هلـذه املـشاكل                 ). ٢٣الفقرة  

 جلنة حقوق الطفل؟
 مـن أن عـددا كـبريا مـن        وأعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية عن قلقلها           - ٢٦

األسـر الـيت يكـون رب األسـرة         دهم دون شريك بتربية أبنـائهم و      األمهات واآلباء القائمني مبفر   
 تواجــه صــعوبات ماديــة وغــري ذلــك مــن  ،فيهــا طفــل، وخاصــة األســر الــيت تكــون ربتــها فتــاة 

مج ربجاء تقدمي معلومات تفـصيلية عـن الـربا        ف). ٣٨، الفقرة   CRC/C/14/Add.234(الصعوبات  
والسياسات املوضوعة لتمكني الفتيات من مواصلة التعليم بدال من البحث عن عمـل ملـساعدة               

 .إخوهتم الصغار
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 الصحة  
يــبني التقريــر أنــه رغــم اخنفــاض معــدل الوفيــات النفاســية بــني األمهــات مــؤخرا، فإنــه    - ٢٧
 معــدل فــضتفــصيلية عــن اســتراتيجية احلكومــة خل ربجــاء تقــدمي معلومــات  ف. يــزال مرتفعــا ال

واإلشارة على وجه اخلصوص إىل اخلطـوات امللموسـة املتخـذة لزيـادة تـوافر           . الوفيات النفاسية 
 .رية والريفية على السواءدة والالحقة هلا يف البيئات احلضاخلدمات السابقة على الوال

اإليــدز أعلــى بــني /ويــشري التقريــر إىل أن معــدل انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٢٨
ويـشري التقريـر أيـضا      ).  مـن الرجـال    ٢,٣ يف املائـة مـن النـساء و          ٣,٦ (ساء عنه بني الرجال   لنا

. اإليدز معدله أعلى بني احلوامـل عنـه بـني اإلنـاث مـن عمـوم الـسكان                 /إىل أن انتشار الفريوس   
اإليـدز تـشمل   /ربامج القائمة ملكافحة الفريوسالفربجاء تقدمي معلومات عما إذا كانت أي من         

ــورا ج ــضاد     منظ ــالج امل ــوافر الع ــك ت ــا يف ذل ــسانيا، مب ــدوى   للرتروفريوســاتن ــال الع ــع انتق  ملن
 .بالفريوس من األم إىل الطفل

وانـع احلمـل،     وعي مرتفـع املـستوى إىل حـد كـبري مب           ويشري التقرير إىل أنه رغم انتشار      - ٢٩
ــشار    ــيس واســع االنت ــإن اســتعماهلا ل ــربامج القائمــة أو   . ف ــا هــي ال ــداملتوخــاهفم ــس لتزوي اء  الن

 حـىت ال تـضطر النـساء إىل اللجـوء إىل            ،وانـع احلمـل احلديثـة     والرجال بإمكانية احلصول على م    
 موانـع احلمـل      تتـوافر   ولتقليل معـدل احلمـل بـني املراهقـات؟ وهـل           ،عمليات اإلجهاض السرية  

 وبأسعار يف املتناول، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؟
 

 ٢٠ من املادة ١فقرة الربوتوكول االختياري وتعديل ال  
برجاء اإلشارة إىل أي تقدم حمـرز فيمـا يتـصل بالتـصديق علـى الربتوكـول االختيـاري                    - ٣٠

ــرأة     ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــدم   . التفاقي ــضا إىل التق وبرجــاء اإلشــارة أي
ق مبوعــد  مــن االتفاقيــة املتعلــ٢٠ مــن املــادة ١حنــو قبــول التعــديل املــدخل علــى الفقــرة   احملــرز

 . اجتماع اللجنة
 


