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

  
 التقارير الدورية اجملمعة الرابع واخلامس والسادس املقدمة من الدول األطراف  

  
 *رواندا  
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 موجز تنفيذي  
روانــدا علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام    صــّدقت  
 ١٨وبذلك يتعني عليها تقدمي تقارير دورية عن تطبيقها هلذه االتفاقية مبوجـب املـادة               . ١٩٨٠
 .منها

، ثالثـة تقـارير مكتوبـة قبـل اإلبـادة اجلماعيـة يف        ١٩٨٠وقد قدمت رواندا، منـذ عـام         
 . نظرا للظروف يف هذه الفترة١٩٩٦ يف عام ، وتقريرا شفويا١٩٩٤عام 

ويغطـي  . وبذلك يكون هذا التقرير هـو أول تقريـر يقـدم كتابـةً بعـد اإلبـادة اجلماعيـة                   
 من منهاج عمل بـيجني      ٣٢٣، ومبوجب الفقرة    ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٣التقرير الفترة من عام     

يــر أيــضا معلومــات عــن جمــاالت  املعتمــد يف املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، يتــضمن التقر  
ويعـزى التـأخر يف تقـدمي التقريـر إىل          . االهتمام احلامسة االثين عشر اليت حتددت يف هذا املنـهاج         

 .١٩٩٤الظروف اليت متثلت بوجه خاص يف اإلبادة اجلماعية اليت شهدها البلد يف عام 
 

 قدمة عامة لرواندام  
وتبلــغ مــساحتها . منفــذ علــى البحــرروانــدا مــن بلــدان وســط أفريقيــا، ولــيس هلــا أي   
 إىل أن عـدد سـكاهنا يقـدر بـأكثر           ٢٠٠٢ويشري آخـر تعـداد أجـري يف عـام           . ٢ كم ٢٦ ٣٣٨

ــة ماليــني نــسمة، منــهم    ــر مــن  ٣ ٨٧٩ ٤٤٨مــن مثاني  مــن ٤ ٢٤٩ ١٠٥ مــن الــذكور وأكث
 .اإلناث

 
 السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي  

ــذ اســتقالهلا يف عــام    ــدا، من ــسياسية الــيت   ١٩٦٢ شــهدت روان ــنظم ال ــسلة مــن ال ، سل
وأدى هـذا التمييـز إىل اهلجـرة اجلماعيـة لالجـئني، وخباصـة              . اتسمت بالتمييز اإلثين واإلقليمـي    
وملـا مل يتـسّن إجيـاد حـل     . ة وإىل كـل مكـان آخـر يف العـامل    رشعب التوتسي، إىل البلدان اجملـاو  

 .١٩٩٠مالئم هلذه املشاكل، نشبت احلرب بسبب ذلك يف عام 
، كانــت روانــدا مــسرحا النتــهاكات جــسيمة حلقــوق اإلنــسان علــى ١٩٩٤ويف عــام  

ــادة اجلماعيــة الــيت قــضت علــى أكثــر مــن مليــون شــخص، والــيت       نطــاق واســع متثلــت يف اإلب
 .تعرضت فيها النساء والفتيات لكل أنواع العنف، ومنها التعذيب اجلنسي

 اجلماعيـة بلـدا مهـدما اقتـصاديا     وقد ورثت احلكومة الـيت تـشكلت غـداة هـذه اإلبـادة        
وكــان علــى هــذه احلكومــة أن  . ختّربــت هياكلــه األساســية ومتــزق نــسيجه االجتمــاعي بــشدة  
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تواجــه حتــديات إعــادة تعمــري البلــد، وإنعــاش االقتــصاد، وحماكمــة مــرتكيب اإلبــادة اجلماعيــة،     
 .ب الروانديومساعدة الناجني منها، وإعادة الالجئني، وحتقيق املصاحلة بني أبناء الشع

بالعمـــل وقـــد أنـــشئت أيـــضا مجعيـــة وطنيـــة انتقاليـــة تتمثـــل مهمتـــها يف االضـــطالع     
التشريعي، مع العمل بوجه خـاص علـى سـّد الثغـرات يف التـشريع الـداخلي فيمـا يتـصل بقمـع                       

 .١٩٩٤جرمية اإلبادة اجلماعية وغريها من اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبت يف عام 
ــد تنظــيم الــ    ــد أعي ــا، ونفــذت     وق ــانون احملكمــة العلي سلطة القــضائية بإعــادة العمــل بق

ويف إطــار ضــمان العدالــة   . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤إصــالحات أوســع نطاقــا بعــد ذلــك يف عــامي      
ــة الــيت جــرت يف عــام    ــادة اجلماعي  نظــام قــضائي  ٢٠٠١، أنــشئ يف عــام ١٩٩٤لــضحايا اإلب

حماكمـة مـرتكيب هـذه      وقـد شـرعت يف      . Gacacaدوائـر االختـصاص املعروفـة باسـم         : تشاركي
 .اجلرائم الشنيعة على سبيل التجربة أوال من خالل سلطات قضائية جتريبية

. وقد روجع التنظـيم اإلداري للبلـد، وشـرعت احلكومـة يف تنفيـذ سياسـة الالمركزيـة                   
 . انتخابات رئاسية وتشريعية٢٠٠٣وجرت يف عام 

 
 السياق االقتصادي  

فقــد دمــرت . ١٩٩٤ اإلبــادة اجلماعيــة يف عــام كــان اقتــصاد البلــد يعــاين بــشدة غــداة 
وعـاش البلـد    . اهلياكل األساسية أو هنبت، وكان الوضع يتطلب موارد هائلة إلنعـاش االقتـصاد            

 .فترة طوارئ كان يعتمد فيها إىل حد كبري على املعونة اخلارجية
يش ويعـ .  وتليهـا اخلـدمات والـصناعة      ،ويقوم االقتصاد يف رواندا أساسـا علـى الزراعـة          

ومـصادر التمويـل األساسـية      . حتـت خـط الفقـر     )  يف املائـة تقريبـا     ٦٠(جزء كـبري مـن الـسكان        
 .للدولة هي الضرائب والرسوم واملنح والقروض اخلارجية

ــق اســتقرارها، واختــذت          ــن حتقي ــدويل، م ــن اجملتمــع ال ــدعم م ــدا، ب ــت روان ــد متكن وق
 .ك منهاج عمل بيجنياحلكومة تدابري ترمي إىل تنفيذ االتفاقية املعنية، وكذل

 
 إنشاء آليات مؤسسية -أوال  

وقـد صـدقت روانـدا      . ملؤسـسية ااآلليات املذكورة هنا هي اآلليات القانونية واآلليـات          
على جمموعة كاملة من االتفاقيات الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان، ومنها االتفاقيـة موضـوع        

ت، وإن كان من املهم التحدث بإجيـاز عـن           هذه االتفاقيا  وال نرى ضرورة لتعداد   . هذا التقرير 
 .املؤسسات اليت هي بيئة تنفيذ هذه االتفاقية
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 وزارة متخصصة  
 أســندت مهــام تعزيــز حقــوق املــرأة إىل وزارة متخصــصة، هــي وزارة  ١٩٩٩يف عــام  

 .اجلنسانية والنهوض باملرأة
والتعزيـز فيمـا    وقد حققت هذه الوزارة منذ إنشائها إجنـازات عديـدة يف جمـال التعلـيم                 

ــرأة   ــوق امل ــق حبق ــضامن، ومحــالت     . يتعل ــسكرات للت ــة، ومع ــوزارة دورات تدريبي ونظمــت ال
 .للتوعية حبقوق املرأة جلمهور متنوع مشل املرأة ذاهتا والسلطات

ــز         ــرض تعزي ــات احملتمــل أن تعت ــصائية عــن العقب ــوزارة بدراســات استق واضــطلعت ال
لرجـــل يف شـــىت اجملـــاالت، أو شـــاركت يف هـــذه حقـــوق املـــرأة، ووضـــع املـــرأة بالقيـــاس إىل ا

الدراسات، بغية مجع بيانات ميكن أن تكون أساسا لتحديد الـسياسة الواجـب اتباعهـا يف هـذا                  
 .اإليدز/الشأن، ووضع خطة مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية

واشــتركت الــوزارة يف حتديــد النــصوص التــشريعية املنطويــة علــى أحكــام متييزيــة ضــد   
 .، هبدف تنقيحها وسّن قوانني تكرس املساواة بني الرجل واملرأةاملرأة

ــوزارة علــى إعــداد وثيقــة عــن الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة الــيت      وقــد  عكفــت هــذه ال
، وذلــك بعــد أن حــددت جمــاالت  “٢٠٢٠رؤيــة عــام ”هتا احلكومــة يف إطــار برنــامج  داعتمــ

وهــي احلــد مــن الفقــر، والزراعــة واألمــن االهتمــام الــيت ســتتناوهلا الــسياسة اجلنــسانية الوطنيــة، 
اإليـدز، والتعلـيم والتـدريب املهـين، وشـؤون          /الغذائي، والصحة، وفريوس نقص املناعة البشرية     

احلكــم واختــاذ القــرارات، وحقــوق اإلنــسان وأشــكال العنــف القائمــة علــى اجلــنس، والــسالم   
ــة ال    ــصال، ومحاي ــدة لإلعــالم واالت ــات اجلدي ــصاحلة، والتكنولوجي ــةوامل ــامج  . بيئ ويتمحــور برن

 .حول اجلنسانية باعتبارها موضوعا شامال لدعائم التنمية“ ٢٠٢٠رؤية عام ”
 

 اهليكل الوطين ملتابعة مؤمتر بيجني  
ويتـألف هـذا اجلهـاز مـن        .  جهاز أنيطت به متابعة مـؤمتر بـيجني        ٢٠٠٢أنشئ يف عام     

اج توصـيات املـؤمتر العـاملي املعـين     ومهمة هذا اجلهاز هـي تيـسري إدر    . جلنة وأمانة تنفيذية دائمة   
 .باملرأة يف برامج البلد وسياساته

 
 اجمللس الوطين للمرأة  

 أنشئ اجمللس الوطين للمرأة لضمان تنسيق العمل يف جمـال مجـع أفكـار               ٢٠٠٣يف عام    
ــساواة        ــضاهلن مــن أجــل امل ــد ون ــهن يف حكــم البل ــدراهتن ومتثيل ــادة ق ــديات، وزي ــساء الروان الن

ومل يكـن إنـشاء هـذا اجمللـس سـوى التكـريس القـانوين للوجـود                 .  الرجـل واملـرأة    والتكامل بـني  
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 حــىت أدىن درجــات ١٩٩٦الرمســي للــهياكل التنظيميــة النــسائية الــيت تعمــل بالفعــل منــذ عــام   
 .املستوى اإلداري

 
 مرصد اجلنسانية  

، ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٤ يف   رأنشئ يف العام ذاته، وأيضا من خالل الدسـتور الـصاد           
مرصــد للجنــسانية منــوط بــه الرصــد الــذي يــساعد علــى التقيــيم املــستمر لاللتــزام باملؤشــرات    

 .اجلنسانية يف تصور التنمية املستدامة
 

 اللجنة الوطنية حلقوق الفرد  
للجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان وأنيطــت هبــا مهمــة تثقيفيــة    أنــشئت ا١٩٩٩يف عــام  

 اإلنـسان الـيت يثبـت وقوعهـا علـى الـسلطات       ومسحية معا، وإمكان عـرض انتـهاكات حقـوق       
 اللجنة الوطنية حلقوق الفرد الـيت أسـندت         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤وقد أنشأ دستور    . القضائية

 .إليها ذات املهمة املسندة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 

 مكتب أمني املظامل  
متــه أساســا يف تلقــي جيــدر بالــذكر أيــضا إنــشاء منــصب أمــني املظــامل الــذي تتمثــل مه 

 .الشكاوى املرفوعة ضد أجهزة الدولة اليت يكون يف أفعاهلا ظلم للمواطنني
 

 اجملتمع املدين  
شجعت احلكومة تشكيل مجعيات تكون مهمتها تعزيـز حقـوق اإلنـسان عامـة واملـرأة             
 الـدفاع جتمع رابطات ومجعيـات     : وتندرج أغلبية هذه اجلمعيات يف جمموعتني كبريتني      . خاصة

 .تويسي هاموي/عن حقوق اإلنسان، ومجعية مناصرة املرأة 
ات من جهتهن مجعيـة هتـدف يف املقـام األول إىل الـدعوة إىل سـن                 يوقد أنشأت الربملان   

 .واعتماد قوانني لتأكيد حقوق املرأة
 

 التدابري املتخذة يف كل جمال ‐ ثانيا 
 اعتماد أحكام دستورية وتشريعية  

ــى تن    ــاك، عــالوة عل ــفهن ــشريعية خاصــة     ي ــدابري دســتورية وت ــصكوك املؤســسية، ت ذ ال
 .باملساواة بني الرجل واملرأة
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فالقــانون األساســي الــذي حكــم الفتــرة االنتقاليــة والدســتور الــذي اعتمــد مــن خــالل  
ــا يف ذلــك     ٢٠٠٣االســتفتاء يف عــام   ــز، مب ــواطنني دون أي متيي ــع امل ــساوي مجي ــدأ ت ــان مب  يعلن

 .التمييز على أساس اجلنس
وهـذه القـوانني هـي،      . سّنت قوانني أخرى لتوفري محاية أفضل حلقـوق املـرأة والطفـل           و 

بالترتيب الزمين، قانون نظم الزواج واالنفـصال واإلرث، وقـانون حقـوق الطفـل ومحايتـه مـن                  
 .العنف، وقانون قمع جرائم التمييز وممارسة الرتعة الطائفية

 كانت حمرومة منـها مـن قبـل، وخباصـة     وتسلّم هذه القوانني للمرأة ببعض احلقوق اليت    
احلق يف وراثة ممتلكات أسرهتا األصلية، واحلق يف نقـل جنـسيتها إىل ابنـها أيـا كـان أبـوه وقيـد                       

 .امسه يف بطاقة هويتها
 

 ضمانات ممارسة احلقوق واحلريات األساسية والتمتع هبا  
يــات األساســية تكفــل النــصوص الدســتورية والتــشريعية ممارســة املــرأة للحقــوق واحلر   

ومتتعها هبا، ومها مكفوالن أيضا بإمكان اللجوء إىل شىت األجهزة القانونيـة واإلداريـة املختـصة             
 .يف حالة انتهاك حقوقها

 
 تدابري خاصة لتعجيل املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة  

اختــذت تــدابري دســتورية وتــشريعية يف جمــال تــشكيل أجهــزة اختــاذ القــرارات، وذلــك    
 ٤ومـــن ذلـــك دســـتور . سريع عمليـــة الوصـــول إىل املـــساواة الفعليـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة لتـــ

، والقـــانون اخلـــاص باالنتخابـــات يف املـــستويات اإلداريـــة األساســـية،  ٢٠٠٣يونيـــه /حزيـــران
والقانون اخلاص باالنتخابات التشريعية والرئاسية الـيت ختـصص فيهـا للمـرأة حـصة مقـررة مـن                   

 .املناصب
رب عن ذلك بقدر  كاف هو التـشكيل احلـايل للحكومـة وجمللـسي الـشيوخ                 والدليل املع  
وميكن أن يشار أيضا إىل أنه عند تعيني أعـضاء الـسلطة القـضائية يف إطـار اإلصـالح                   . والنواب

سة للمحكمــة العليــا، وشــغلت املــرأة أربعــة مــن مناصــب القــضاة   ئيــالقــضائي، عّينــت امــرأة ر
حد ذاته برهان علـى الرغبـة يف القـضاء علـى أي شـكل مـن                 وهذا يف   . الثمانية يف هذه احملكمة   

 .أشكال التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة يف البلد
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 تعديل خطط ومناذج السلوك االجتماعي والثقايف  
ــرأة ومــساواة        ــسكان الــيت نظمــت يف موضــوع حقــوق امل ــة ال ــة تثقيــف وتوعي إن محل

آثـار املفهـوم األبـوي التقليـدي للمجتمـع، الـذي            ىل زوال   الرجل واملـرأة مـن شـأهنا أن تـؤدي إ          
 .يرسي مبدأ هيمنة الرجل على املرأة يف مجيع اجملاالت

 
 االجتار باملرأة واستغالل دعارهتا، والعنف ضد املرأة  

ومـع ذلـك،   . إن االجتار باملرأة غري معـروف حـىت اآلن يف اجلـرائم الـيت تقـع يف روانـدا            
ة يف بلدان أخرى، اختذت إجراءات لقمـع هـذا النـوع مـن اجلـرائم مـن                  ويف ضوء احلالة السائد   

ومحايتـه مـن العنـف، الـذي ُسـّن أيـضا للعمـل بـشكل خـاص علـى                    خالل قانون حقوق الطفل     
 يـثري القلـق منـذ عـدة      همكافحة العنف اجلنسي الذي يتعرض له األطفـال والـذي أصـبح ازديـاد             

 .أعوام
العنـف البـدين، والعنـف      : ال العنف ضـد املـرأة     وهناك قوانني جنائية تقمع خمتلف أشك      

ويف هذا اإلطار طلـب إىل الـسكان التحـرر مـن احملرمـات املوروثـة                . اجلنسي، أيا كان مرتكبها   
مــن التقاليــد فيمــا يتعلــق بــاجلنس، وكــذلك العــزم علــى محايــة  ذوي القــرىب، وعــدم التــردد يف 

 .مالحقة مرتكبيهاإبالغ السلطات املختصة هبذه اجلرائم املرتكبة من أجل 
وقد أنشئت وحدة يف الشرطة ختتص باجلرائم املتصلة بالعنف القائم على اجلـنس، وال               

الــضحايا أيــضا باإلعفــاء مــن الرســوم املطلــوب دفعهــا مقــدما   ويتمتــع . ســيما العنــف اجلنــسي
 .للحصول على تقارير الكشف الطيب اليت تقوم دليال على اجلرائم اليت تعرضوا هلا

وتعقـد اجللـسات يف أمـاكن ارتكـاب العنـف           . مات ملعاقبة اجلناة  كجريت احملا وأخريا أ  
اجلنــسي، وتــذاع األحكــام الــصادرة عــن اجلهــات القــضائية يف اإلذاعــة والتلفزيــون، إلحاطــة     

 .السكان علما خبطورة مثل هذه األفعال
عـام  أما أعمال العنـف والتعـذيب اجلنـسي الـيت ارتكبـت يف أثنـاء اإلبـادة اجلماعيـة يف                      
لقمـع بـشكل معـني، مـن خـالل القـوانني األساسـية              ل فإهنا خـضعت ومـا زالـت ختـضع           ١٩٩٤

اخلاصة لقمع جرمية اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن اجلـرائم ضـد اإلنـسانية الـيت ارتكبـت يف عـام                      
١٩٩٤. 

ويف جمــال مكافحــة الــدعارة، فإنــه باإلضــافة إىل العقوبــات املقــررة يف القــانون اجلنــائي  
ألشــكال الــيت ميكــن أن تتخــذها اجلــرائم املرتبطــة بالــدعارة، اختــذت تــدابري إرشــادية  ملختلــف ا

لتوعية النساء والفتيات املزاوالت هلذه اجلرميـة بطابعهـا الالأخالقـي وبـاخلطر الـذي تتعـرض لـه              
 .اإليدز/ حياهتن، وخباصة فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشرية
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 اظ هبا والتساوي يف حقوق نقلهااكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتف  
 حيظــر علــى املــرأة نقــل  ٢٠٠٣كــان التــشريع الــساري حــىت النــصف األول مــن عــام    

وبالتــايل فــإن الطفــل الــذي . جنــسيتها إىل ابنــها الــذي تثبــت أو ميكــن أن تثبــت بنوتــه ألجــنيب 
أمـا  . تكون هذه حالتـه مل يكـن حيـق لـه احلـصول علـى جنـسية أمـه بطريـق آخـر غـري التجـنس                          

، والـذي يعتـرب الطفـل روانـديا إذا كـان أحـد أبويـه                ٢٠٠٤القانون اجلديد الـذي ُسـّن يف عـام          
 .روانديا، فإنه يسمح للمرأة بنقل جنسيتها إىل ابنها أيا كانت الظروف

 
 التعليم  

ــاة      . ال يعــرف نظــام التعلــيم يف روانــدا أي إجــراء تــشريعي أو فعلــي للتمييــز ضــد الفت
 .ق عليهم شروط واحدة من حيث القبول باملدرسة والربامج التعليميةفالفتيان والفتيات تنطب

ــسّن املقــررة      ــغ ال ــة متــاح لكــل طفــل بل أمــا االلتحــاق  . وااللتحــاق باملــدارس االبتدائي
ثانوية العامة أو اخلاصة املعانة وبالتعليم العايل العـام فيتوقـف علـى الدرجـة احملـصول               باملدارس ال 

ويعـزى املعـدل املرتفـع بـني الفتيـات      . علـى عـدد األمـاكن املتاحـة    عليها يف االمتحـان الـوطين و   
للتسرب والفاقد التعليمي واملستوى احملدود لنجاحهن إىل عـدم التـوازن بـني الفتيـان والفتيـات                 

 .يف املدارس الثانوية والعليا العامة اليت يقل فيها عدد الفتيات عن عدد الفتيان
ملدارس  يف اآلونة األخرية مع ظهـور املـدارس        وقد تضاعف عدد الفتيات امللتحقات با      

. اخلاصة، وخصوصا على مـستوى التعلـيم العـايل الـذي يفـوق فيـه عـدد الفتيـات عـدد الفتيـان              
وجيدر بالتنويه مسامهة بعض املنظمات اليت استحدثت تدابري لتـشجيع الفتيـات علـى االلتحـاق             

 FAWEخاصــة علــى منظمــة وهــذا ينطبــق بــصفة . باملــدارس وعلــى النجــاح فيهــا بــشكل جيــد
غــري احلكوميـة، الـيت أقامــت مدرسـة منوذجيـة لتعلــيم الفتيـات، والــيت      ) املدرسـات األفريقيـات  (

تقدم منحا دراسية للفتيات املعوزات، وعلى منظمة توفري احلماية والرعاية لألسر ضـد فـريوس               
، بتوزيع اجلـوائز    اليت تقوم، حتت إشراف السيدة األوىل      (PACFA)اإليدز  /نقص املناحة البشرية  

على الفتيات الاليت حيـرزن درجـات ممتـازة يف خمتلـف االمتحانـات الوطنيـة الـيت تعقـد يف شـىت                       
 .املستويات التعليمية حىت هناية التعليم الثانوي

وبقرار مـن احلكومـة أصـبح التعلـيم االبتـدائي اآلن جمانيـا يف املـدارس العامـة واخلاصـة                      
وتنظـر  . لـى الـرغم مـن وجـود قـانون واضـح مبـا فيـه الكفايـة                 املعانة، مع أنه ظـل مبـصروفات ع       

احلكومــة يف إمكــان مــّد اجملانيــة إىل هنايــة املرحلــة األوىل مــن التعلــيم الثــانوي، يف إطــار برنــامج 
 يف ٨٥وهناك اآلن محلة ملكافحة األمية تـستهدف الوصـول إىل معـدل الــ              . “التعليم للجميع ”

 .٢٠١٥املائة يف عام 
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 العمالة  
ترف التشريع الـساري يف جمـال العمالـة للمـرأة جبميـع احلقـوق احملـددة يف االتفاقيـة،                   يع 

وخباصة احلق يف العمل ويف األجر املتساوي عـن العمـل املتـساوي، واحلـق يف إجـازة مدفوعـة،                  
وحق احلامل يف عدم إبقائها يف األعمال اليت تتجـاوز قـدرهتا، واحلـق يف إجـازة والدة مدفوعـة            

 واحلق يف اإلعانات اليت يقـدمها الـصندوق االجتمـاعي           ،من العمل يف هذه الفترة    وعدم فصلها   
 .بشأن خماطر املهنة واملعاشات التقاعدية

 
 الصحة  

تدل املؤشرات يف جمال الصحة على أن وسائل منع احلمل معروفـة علـى نطـاق واسـع                   
 هـي الرغبـة   بعض الشيء، وإن كانت تستخدم على نطـاق أضـيق، واألسـباب الرئيـسية لـذلك               

يف اإلجنــاب، واخلــوف مــن اآلثــار اجلانبيــة، والنــواهي الدينيــة، وانقطــاع الطمــث، واستئــصال    
 .الرحم

وتعد معدالت االستشارات قبل الوالدة مرتفعـة بقـدر كـاف، ولكـن الـوالدات قليلـة                  
وهذا ما يؤدي إىل ارتفـاع معـدل وفيـات      . يف املراكز الصحية ومبساعدة موظف صحة مدرب      

 حالـة وفـاة لكـل       ١ ٠٧١فقـد وصـل هـذا املعـدل إىل          . ، وإن كان آخـذا يف التنـاقص       األمهات
، مث  ٢٠٠٠ مولود حي يف فترة الدراسة االستقصائية الدميغرافية والـصحية يف عـام              ١٠٠ ٠٠٠

 مولود حـي، حـسبما ورد يف        ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٧٥٠تراجع بعد ذلك وأصبح اآلن      
 .٢٠٠٥غرافية والصحية لعام نتائج الدراسة االستقصائية الدمي

 حالـة   ١٩٦ حـاالت وفـاة، وبــ        ١٠٧األطفـال يقـدر بــ       وقبل عام كان معدل وفيـات        
. ٢٠٠٠وفــاة قبــل مخــسة أعــوام يف غــضون الدراســة االستقــصائية الدميغرافيــة والــصحية لعــام   

كـل   حالة وفاة قبل مخـسة أعـوام ل  ١٥٢ حالة وفاة قبل عام، وبـ ٨٦ويقدر هذا املعدل اآلن بـ    
 .٢٠٠٥ مولود حي، حسبما ورد يف الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام ١ ٠٠٠

 ٢٠٠٠إذ تشري الدراسـة االستقـصائية الدميغرافيـة والـصحية لعـام             : وسوء التغذية حاد   
 يف املائـة ذوات وزن  ١٣ يف املائة من النساء كّن دون العتبة احلرجة، يف حني كانـت       ٩إىل أن   

وجـاء  . يعـانون سـوء تغذيـة مزمنـا        يف املائـة مـن األطفـال         ٤٢الوقت الـذي كـان فيـه        زائٍد، يف   
 يف املائـة مـن األطفـال حنفـاء،     ٤ أن   ٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الدميغرافية والـصحية لعـام         يف
 يف املائة بني األطفـال فيمـا        ٩ يف املائة شديدو النحافة، وأن أعلى معدل للنحافة يصل إىل            ١ و

 . شهًرا من العمر٢٣  و١٢بني 
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اإليدز وطريقة انتقاله، ويعرفـون     / حميطون علما بفريوس نقص املناعة البشرية      والسكان 
وتشري بيانات الدراسة االستقصائية الدميغرافية والـصحية       . طريقة واحدة على األقل للوقاية منه     

 يف  ٣,٦ابات   يف املائة علـى مـستوى البلـد، وأن نـسبة املـص             ٣إىل أن معدل  اإلصابة يصل إىل        
وتفيـد هـذه البيانـات أيـضا أن الوسـط الريفـي هـو األكثـر تـأثرا                   .  يف املائة  ٢,٣املائة واملصابني   

 .هبذا الوباء
وقـد أنـشئت يف     . وتنظم يف مجيع أحناء البلد محالت لتوعية الـسكان خبطـر هـذا الوبـاء               

اإليـدز مـن األم     /ريةكشف الطوعي وللوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البـش         لالبلد مراكز ل  
: كمــا أنــشئت مؤســستان حكوميتــان تعمــالن يف هــذا احلقــل، ومهــا . إىل الطفــل عنــد الــوالدة

املركز الـوطين للعـالج والبحـث يف جمـال اإليـدز، واللجنـة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز؛ وأنـشئت                      
 .أيضا عدة منظمات غري حكومية

املـرض العقـاقري   / بـالفريوس وقد بذلت احلكومـة اجلهـود الالزمـة لكـي تـوفر للمـصابني             
املــضادة للفريوســات العكوســة بــثمن خمفــض، ونظمــت محلــة توعيــة للتــصدي لوصــم مرضــى    

وقــد . ويتجمــع هــؤالء املرضــى يف مجعيــات يتــساعدون فيهــا ماديــا ويتواســون معنويــا . اإليــدز
 .شكلت هذه اجلمعيات بدورها شبكة على الصعيد الوطين

)  مـن القـانون اجلنـائي      ٣٢٧املـادة   (إن تشريع رواندا    أما عن احلمل غري املرغوب فيه ف       
 اإلجهاض، وإن كان يستثىن اإلجهاض العالجي الذي يتمثل يف إسـقاط احلمـل إذا كـان              رحيظ

ومـع ذلـك يـشترط أن يتأكـد طبيبـان مـن وجـود هـذا اخلطـر، وأن          . فيه خطـر علـى حيـاة األم       
 .الدولةيقوم باإلجهاض طبيب معتمد يف مستشفى عام أو خاص تعتمده 

 
 املرأة والفقر  

أنشأت احلكومة، يف إطار مكافحة تأنث الفقر، صـندوق ضـمان للنـساء الراغبـات يف            
وجعلـت احلكومـة يف كـل مقاطعـة صـندوقا للقـروض             . احلصول على قرض أو اعتماد مـصريف      

وقد أسهمت يف هذه املكافحـة أيـضا عـدة مجعيـات            . الصغرية اليت تقوم للريفيات بوجه خاص     
 بإنــشاء تعاونيــات لالدخــار والقــروض الــصغرية، كمــا أن مجعيــة منظِّمــات املــشاريع يف نــسائية

 .رواندا أنشأت مصرفا لالدخار واإلقراض
 

 األنشطة التروحيية والرياضة والثقافة  
. ما زالت مشاركة املرأة يف األنشطة التروحيية والرياضـية والثقافيـة منخفـضة املـستوى               

ــسائية يف شــىت الفــروع،    وتتمثــل هــذه املــشاركة أساســ   ا يف وجــود بعــض الفــرق الرياضــية الن
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علـى أن هـذا الوضـع ال يعـزى إىل أي            . وخباصة الكرة الطائرة، وكـرة الـسلة، وألعـاب القـوى          
 .تدبري تشريعي أو تنظيمي ينطوي على متييز ضد املرأة

ك والفتيات موجـودات يف الباليـه الـوطين الـذي ميثـل فولكلـور البلـد، وإن كانـت هنـا                     
 .فرق فولكلورية خاصة أيضا تضم فتيات هي األخرى

 أنــشئت مجعيــة لتــشجيع الرياضــة النــسائية تــسهم يف توعيــة الفتيــات  ٢٠٠٠ويف عــام  
 .والنساء بأمهية الرياضة

 
 الريفيات  

ومـع  . تؤدي الريفيات دورا كبريا يف اقتصاد البلد بـسبب اشـتراكهن يف جمـال الزراعـة             
ــدرهتن االقتـــصادي  ــإن قـ ــة ال تـــسمح هلـــن باحلـــصول علـــى   ذلـــك فـ ــعيفة، ويعـــشن يف بيئـ ة ضـ
وال متلك الدولة املوارد الالزمة لتـوفري اخلـدمات الـصحية هلـن     . التكنولوجيا أو الرعاية الصحية   

 .جمانا، وليس أمامهن سوى اللجوء إىل اجملموعات الصحية اليت يشتركن فيها
ية الــصغرية واملتوســطة نــشئ يف كــل مقاطعــة صــندوق لتمويــل املــشاريع النــسائ  أوقــد  

كمــا أن إنــشاء اجمللــس الــوطين للمــرأة وشــىت اآلليــات املؤســسية    . لتعزيــز قــدرهتن االقتــصادية 
 .يهدف إىل مساعدة املرأة الريفية على االشتراك يف وضع الربامج اإلمنائية

 
 االعتراف للمرأة بأهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل  

هليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل وبــنفس إمكانيــات يعتــرف تــشريع روانــدا للمــرأة بأ 
وللمــرأة . ويتمتــع مجيـع املــواطنني حبمايـة قــضائية واحـدة يف مجيــع مراحـل التقاضــي    . ممارسـتها 

أيضا حق التنقل حبرية، وإن كان حقها يف االختيار احلر حملل إقامتها أو مـسكنها حمـدودا، ألن                  
 . واحدالقانون يلزمها بالسكن مع زوجها يف مسكن

 
 الزواج والعالقات األسرية  

الزواج األحادي الـذي يعتـرف بـه    يشترط يف  والعالقات األسرية،    جيف موضوع الزوا   
وبلــوغ الــسن الــدنيا، ويعطــي مــن حيــث املبــدأ نفــس احلقــوق  القــانون القبــول احلــر للــزوجني 

وال املدنيـة   وفضال عن ذلك فإن حتقق آثار الزواج يقتضي أن يتوىل موظـف األحـ             . والواجبات
 .عقده وأن يقيد يف سجل، وأن تصدر وثيقة زواج
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  املسلحرتاعاملرأة وال  
 ١٩٩٤اعات الدامية الـيت بلغـت ذروهتـا يف اإلبـادة اجلماعيـة يف عـام                 رتبعد موجات ال   

ويف أعقاب خمتلف بؤر التوتر يف املنطقة، تنبهت املرأة الرواندية إىل الدور الذي جيب أن تقـوم                 
اعـات والـسالم    رتوباإلضافة إىل املؤمترات وحلقات العمل بشأن حـل ال        . اعاترتة ال به يف تسوي  

العمـل  ”تويسي هاموي نظمت محلـة بعنـوان        /اليت عقدت  يف رواندا، فإن مجعية مناصرة املرأة        
تــدعو إىل الالعنــف الفعلــي والوســاطة واملــصاحلة، كمــا تعقــد اجلمعيــات   “ مــن أجــل الــسالم

ــية  ــؤمترات نقاشـ ــسائية مـ ــسلمية لل النـ ــسوية الـ ــوع التـ ــدة  رت يف موضـ ــسامح والوحـ ــات والتـ اعـ
 .واملصاحلة

 
 املرأة ووسائل اإلعالم  

وجود املرأة يف وسائل اإلعالم يف روانـدا مـا زال ضـعيفا، وال يتبـّدى إال يف الـصحافة               
وقد أنشأت العامالت يف هذا اجملال مجعية العـامالت الروانـديات يف وسـائل اإلعـالم،                . الرمسية

ــ ــرأة     ال ــوق امل ــن حق ــة ع ــرامج إذاعي ــث ب ــشجع ب ــصحافة    . يت ت ــة وال ــصحافة املكتوب ــسح ال وتف
املسموعة واملرئية مكانا حلقـوق املـرأة وإدماجهـا يف عمليـة التنميـة، وهنـاك صـحف ختصـصت             

 .يف نشر هذه احلقوق لتوعية السكان يف هذا املضمار
 

 املرأة والبيئة  
بيئـة مـن    لوتـسهم املـرأة يف محايـة ا       .  اهتمـام الرجـل    اهتمام املرأة الرواندية بالبيئة يعادل     

خالل مكافحة إزالة الغابات والتلوث والتآكل، وكـذلك مـن خـالل الـسهر علـى محايـة امليـاه                    
 .واحلياة احليوانية والنباتية

 
 محاية الفتاة  

محايــة الفتــاة مكرســة يف النــصوص الدســتورية والتــشريعية، مــن خــالل إلــزام األبــوين     
ائهما، وحق الطفل يف أن يكون له اسم وجنـسية وحقـه يف اإلرث، وتنظـيم ظـروف             برعاية أبن 

عمل األطفال بصفة عامـة، واحلمايـة مـن مجيـع صـور العنـف واالسـتغالل االقتـصادي، واحلـق            
يف أن ُيتبنَّــى، واحلــق يف الرفاهيــة ويف أفــضل حالــة صــحية، واحلــق يف اللعــب والتــرويح، وغــري  

 .ذلك
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 جملاهبةالصعوبات ا -ثالثا  
 الفقر  

ــسياسية        ــى اإلرادة الـ ــالوة علـ ــب، عـ ــة يتطلـ ــصفة عامـ ــسان بـ ــوق اإلنـ ــز حقـ إن تعزيـ
وملا كانت القدرة االقتصادية لروانـدا حمـدودة،        . والتصميم، هتيئة املوارد املالية املطلوبة والفعالة     

 غـري احلكوميـة     فإن الفقر يف هذا الصدد يعترب معّوقًا لتنفيذ االتفاقية بتمامهـا، وجتابـه املنظمـات              
 .هي األخرى هذه العقبة

 
 اجلهل  

إن اجلهل املقصود هنا يتعلق بانعدام الـوعي حبقـوق الفـرد بـصفة عامـة وحقـوق املـرأة                     
ونطـاق حقـوقهم وحقـوق    مباهيـة  ويشكل اجلهل عقبة  مـن حيـث جهـل النـاس           . بصفة خاصة 

 .الغري، وهذا ما يؤدي إىل انتهاك هذه احلقوق
 

 احملرمات والقوالب النمطية التقليديةاخلطط والنماذج و  
إن النماذج والقوالب النمطية املوروثة من النظام األبوي للمجتمع التقليدي مـا زالـت               

ترّوج ملفهوم عدم املساواة بني الرجل واملرأة الذي يعـوق التعزيـز الـسريع حلقـوق املـرأة، كمـا                    
يخ روانـدا وبلغـت ذروهتـا يف اإلبـادة          هبا تار أن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت اتسم        

 مل تــؤّد فقـط إىل زعزعــة النـسيج االجتمـاعي، بــل أسـهمت أيــضا يف     ١٩٩٤اجلماعيـة يف عـام   
 .ونطاق حقوق الفردمباهية ترسيخ اجلهل 

 
 آفاق املستقبل  

تنتــوي احلكومــة الروانديــة مواصــلة التوعيــة يف هــذا الــشأن وحماكمــة مــرتكيب اإلبــادة    
وتعتزم احلكومة إدخـال التعـديالت التـشريعية الالزمـة حلـذف أي      . ري بالضحايا اجلماعية للتذك 

إشارة ختالف مبدأ تساوي الرجل واملرأة، وستعمل على إنشاء آليات جلمع البيانات اجلنـسانية              
ومــع إدراج البعــد . وصــوال يف النهايــة إىل اختــاذ التــدابري املناســبة الواجبــة يف الظــروف الراهنــة  

، ميكـن أن نعتقـد أن هـذه        ٢٠٢٠لسياسات والربامج اإلمنائية يف إطـار رؤيـة عـام           اجلنساين يف ا  
 .العملية ستفضي إىل نتائج مرضية

 
 اخلامتة  

تـشكر احلكومـة الروانديــة اجملتمـع الـدويل علــى الـدعم الـذي ظــل يواليهـا بـه يف جمــال          
 بالفعـل يف  حقوق اإلنسان، وخـصوصا حقـوق املـرأة، وتعـرب عـن اغتباطهـا بالتـشارك القـائم              
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واحلكومــة مــستعدة أيــضا للتقبــل اإلجيــايب للمالحظــات الــيت   . تنفيــذ سياســتها يف هــذا الــشأن 
ستبديها اللجنة املكلفة بالنظر يف تقارير الدول األطراف عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع               

 .أشكال التمييز ضد املرأة
 

 مقدمة  
قية القـضاء علـى مجيـع اشـكال التمييـز ضـد             اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفا      - ١

ــا   ــرأة يف قرارهـ ــؤرخ ٣٤/١٨٠املـ ــانون األو١٨ املـ ــسمرب /ل كـ ــا يف  ١٩٧٩ديـ ــدأ نفاذهـ ، وبـ
 ٤٣١وصـدقت روانـدا علـى االتفاقيـة مبوجـب األمـر الرئاسـي رقـم                 . ١٩٨١سبتمرب  /أيلول ٣

 .١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠املؤرخ 
األطـراف بـأن تقـدم إىل األمـني         اقيـة، تتعهـد الـدول        من هـذه االتف    ١٨ومبوجب املادة    - ٢

تقريـرا أوليـا عمـا اختذتـه مـن تـدابري       العام لألمم املتحدة، للنظر من قبل اللجنة املشكلة لـذلك،       
من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وذلك يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ، وبعـد ذلـك                  

 التقريـر االلتـزام بتعليمـات اللجنـة مـن حيـث             ويـتعني يف تقـدمي    .  سـنوات  ٤تقارير دوريـة كـل      
 .املضمون والشكل

وبعد هـذا التعهـد، قـدمت روانـدا ثالثـة تقـارير مكتوبـة قبـل اإلبـادة اجلماعيـة وسـائر                        - ٣
.  وقــضت علــى أكثــر مــن مليــون روانــدي١٩٩٤اجلــرائم ضــد اإلنــسانية الــيت وقعــت يف عــام 

ت ال تـزال تواجـه حتـدي الـتعمري يف كـل      نـ واستطاعت روانـدا غـداة هـذه املأسـاة، مـع أهنـا كا          
 .١٩٩٦يناير / كانون الثاين٣١اجملاالت، أن تقدم تقريرا شفويا يف دورة اللجنة يف 

ــة األمــم        - ٤ ــيجني حتــت رعاي ــذي انعقــد يف ب ــاملرأة ال ويف أعقــاب املــؤمتر العــاملي املعــين ب
تفاقية القضاء علـى مجيـع      املتحدة، طُلب إىل احلكومات أن تضّمن تقاريرها الدورية عن تنفيذ ا          

أشكال التمييز ضد املرأة التدابري املتخذة للتنفيـذ الفعلـي إلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين             
 إىل ١٣املعقــودة يف الفتــرة مــن ويف الــدورة الــسادسة عــشرة للجنــة  . اعتمــدا يف هــذه املناســبة

مـات اخلاصـة مبـضمون      ، أدرجـت اللجنـة هـذا االلتـزام يف التعلي          ١٩٩٧يناير  /كانون الثاين  ٣١
 .التقارير اليت تقدم إليها

ىل ذلك فإن الصكني يتناوالن واقعا واحـدا مـن حيـث إهنمـا يهـدفان، مـن                  إوباإلضافة   - ٥
خالل تدابري الدول األطراف، إىل تغيري املشهد يف عامل ال يـسند إىل املـرأة سـوى دور ثـانوي،                    

ة النــشطة والتامــة، دون متييــز ضــدها، يف وذلــك باختــاذ  التــدابري الالزمــة لتمكينــها مــن املــسامه
التنمية يف اجملال السياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي والثقـايف، علـى أسـاس مبـدأ املـساواة بـني                    

 .الرجل واملرأة يف االستفادة من الفرص املتاحة يف هذه اجملاالت
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 بأنـه لـن     ووصلت احلكومة الرواندية، يف نظرهتـا إىل مـستقبل البلـد، إىل اقتنـاع راسـخ                - ٦
ساء، يتــسىن حتقيــق الوحــدة واملــصاحلة للــشعب الروانــدي مــا دام شــطر مــن الــسكان، أي النــ   

 .يشترك يف ذلك باخنراطه يف شىت آليات احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ال
وجرى بـشكل واسـع تنـاول فكـرة تعزيـز املفهـوم اجلنـساين يف شـىت منـاحي احليـاة يف             - ٧

مـايو  /ماعات املتعلقة بالتشاور حول اجتاهات احلياة الوطنيـة، الـيت عقـدت فيمـا بـني أيـار                 االجت
 وأعرب حمفل األحـزاب الـسياسية عـن مـساندته القويـة إلدراج            . ١٩٩٩مارس  / وآذار ١٩٩٨

 .املرأة يف كل قطاعات النشاط
 وعزمهـا   وقد عمدت احلكومة الرواندية، يف سياستها العامـة ويف إطـار جتـسيد إرادهتـا               - ٨

على إقامة دولة القانون اليت ُيقصى فيها أي شكل للتمييز، إىل وضع واعتماد سياسـة جنـسانية             
وطنية يتمثل هدفها األساسي يف إعطاء املرأة مكانـا مهمـا يف املـسامهة يف تنميـة البلـد يف مجيـع                      

 .اجملاالت
وهـذا  . ١٩٩٤عـام  وهذا التقرير هو أول تقرير يقـدم كتابـة بعـد اإلبـادة اجلماعيـة يف                 - ٩

، وذلك حرصا علـى تفـادي عـرض حالـة ختتلـف             ٢٠٠٥-١٩٩٤التقرير جمّمع ويشمل الفترة     
وعدم تقدمي تقارير طوال هـذه املـدة يفـسَّر أساسـا بـأن البلـد كـان، منـذ              . كثريا عن واقع البلد   

، يواجه حالة صراع اتسمت برفض النظام الذي كان قائما وقتئذ تطبيـق اتفاقـات               ١٩٩٣عام  
 مـن ناحيـة، ويفـسَّر       ١٩٩٤شا للسالم وأدت إىل ختطـيط وتنفيـذ اإلبـادة اجلماعيـة يف عـام                أرو

من ناحية أخرى حبالـة الطـوارئ الـيت سـادت غـداة اإلبـادة اجلماعيـة والـيت كانـت اإلجـراءات            
 .ذات األولوية خالهلا تستهدف تعمري البلد بصفة عامة

ــر إىل جــزأين روينقــسم هــذا التق  - ١٠ ــدا علــى   رء األول عويتــضمن اجلــز . ي ضــا عامــا لروان
الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي، ومن وجهـة النظـر املؤسـسية علـى صـعيد حقـوق                 

ويتعلـق اجلـزء الثـاين بـشىت التـدابري ذات الـصلة بتنفيـذ الـصكني                 . اإلنسان عامـة واملـرأة خاصـة      
نفيـذ هـذين الـصكني،      الدوليني اللـذين يتناوهلمـا هـذا التقريـر، وبالـصعوبات الـيت جوهبـت يف ت                

 .وبآفاق املستقبل
 

 عرض عام لرواندا :الفصل األول  
منطقــة الــبحريات   ”تقــع روانــدا يف وســط أفريقيــا يف اجلــزء املعــروف عــادة باســم         - ١١

ــة، ومــن       . “الكــربى ــة الكونغــو الدميقراطي ــا، ومــن الغــرب مجهوري ــشرق ترتاني وحتــدها مــن ال
 .الشمال أوغندا، ومن اجلنوب بوروندي
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 شـرقا،   ٥٣١  و ٥٢٩ جنوبا وخطـي الطـول       ٥٣ و٥١١وتقع رواندا بني خطي العرض       - ١٢
 كـم مـن احملـيط األطلـسي علـى خـط        ٢ ٠٠٠  كـم مـن احملـيط اهلنـدي و         ١ ٢٠٠على مـسافة    

ومناخ رواندا مداري جبلي يتسم مبومسني ممطرين غري متعادلني يتعاقبـان مـع مـومسني               . مستقيم
 .“بلد الروايب األلف”تها تضاريسها اجلبلية غالبا اسم وقد أكسب. قصريين وطويلني للجفاف

 من الذكور بنـسبة    ٣ ٨٧٩ ٤٤٨ نسمة، منهم    ٨ ١٢٨ ٥٥٣ويقدر عدد السكان بـ      - ١٣
 يف املائـة، مـوزعني علـى مـساحة          ٥٢,٢ مـن اإلنـاث بنـسبة        ٤ ٢٤٩ ١٠٥ يف املائة، و     ٤٧,٧
خـــــل يف هـــــذا احلـســــاب       ؛ ويد ٢ نسمـــة لكـل كـم     ٣٣٦، أي بكثافــــة تبلغ     ٢ كم ٢٦ ٣٣٨

 يف ١٦,٦٩ويـشكل الـسكان املقيمـون يف احلـضر     .  الـيت تغطيهـا حبـرية كيفـو    ٢ كم١ ٠٠٠الـ  
ــألفون مــن     يف املائــة، ٥٣,٥ مــن الــذكور بنــسبة  ٧٢٨ ٠٥٢املائــة مــن جممــوع الــسكان، ويت

 .)١( يف املائة٤٦,٥ من اإلناث بنسبة ٦٣٤ ٢٦٠و
 

 ياسي واالقتصاديالسياق االجتماعي والس  ١-١  
 السياق االجتماعي والسياسي ١-١-١  

ــام      - ١٤ ــتقالهلا ي ع ــد اس ــدا، بع ــرت روان ــيت     ١٩٦٢م ــسياسية ال ــنظم ال ــن ال ــسلة م ، بسل
وقـد طبـق البلـد      . التمييز اإلثين واإلقليمي، وبثقافة عدم معاقبة منتهكي هـذه احلقـوق          باتسمت  

ني، وخباصــة مــن شــعب يعــض الروانــد عامــا، ممــا أجــرب ب٣٠سياســة االســتبعاد ملــا يزيــد علــى  
وقـد تعـذر إجيـاد     . اجملـاورة ويف شـىت أصـقاع العـامل         املنفـى يف البلـدان       يفالتوتسي، على العيش    

اع املـسلح  رتحل مناسب لكل هذه املشاكل، وكان ذلك من العوامل الـيت أدت إىل نـشوب الـ         
 .١٩٩٤  و١٩٩٠الذي شهده البلد فيما بني عامي 

 وكــست ١٩٩٤ التمييــز يف اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف عــام  ومتثلــت ذروة هــذا - ١٥
البلد باحلزن، وراح ضحيتها أكثر من مليون شخص، وتعرضـت فيهـا املـرأة الروانديـة ألقـسى                  

التحــرش هبــا واغتــصاهبا قبــل قتلــها، واقتيادهــا باعتبارهــا مــن غنــائم احلــرب طــوال فتــرة  : احملــن
 .سري، ويف معسكرات بلدان اللجوءاإلبادة اجلماعية، ويف غضون النفي الق

وغداة سقوط النظـام الـذي كـان قـد خطـط هلـذه اإلبـادة اجلماعيـة، كـان علـى البلـد                         - ١٦
انتـشار األمـراض، حالـة املـشردين، اإلصـابات بكـل أنواعهـا، تـضاعف                : جماهبة حتـديات هائلـة    

نـاجني املفتقـدين    عدد اجلماعات الضعيفة، مثل األرامل مـن اجلنـسني، واليتـامى، والعائـدين وال             
للمأوى واملوارد، وكذلك مشكلة الالجئني الذين كانوا قد أُخـذوا رهـائن يف البلـدان اجملـاورة                 

 .والذين كانوا مبثابة الدرع ملن خططوا لإلبادة اجلماعية ونفذوها
__________ 

 .٢٠٠٣فرباير /التعداد العام للسكان واملساكن، التقرير األويل، شباط )١( 
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، تشكلت حكومة وحـدة وطنيـة مـن اجلبهـة الوطنيـة الروانديـة              ١٩٩٤يوليه  /ويف متوز  - ١٧
اجلماعية، وذلك لضمان االنتقـال إىل نظـام نـابع          ية اليت مل تشارك يف اإلبادة       واألحزاب السياس 

من إرادة الشعب، والتصدي يف هذا السياق للتحـدي اهلائـل املتمثـل يف إعـادة بنـاء البلـد علـى                      
 .أسس جديدة

ويف إطار إقامة دولة القانون، كان إنشاء آليـات فعالـة ملكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز                    - ١٨
بعاد جزءا من اخلطوط العريضة لربنامج هـذه احلكومـة، الـذي كـان يـشمل أيـضا البنـاء                    واالست

 .السياسي واملصاحلة، وإعادة الالجئني إىل الوطن، وتسوية املشاكل املتصلة باإلبادة اجلماعية
نوفمرب مـن العـام ذاتـه، أنـشئت مجعيـة وطنيـة انتقاليـة ألداء الوظيفـة                  /ثاينلويف تشرين ا   - ١٩

ة، وبصفة خاصة للمساعدة على سّد الثغـرات يف التـشريع الـداخلي ملواجهـة التحـدي                 التشريعي
 .١٩٩٤م اليت ارتكبت يف عام ئاملاثل أمام العدالة يف قمع اجلرا

وقــد أعيــد تنظــيم الــسلطة القــضائية هــي أيــضا، وذلــك بإنــشاء مكتــب للمــدعي العــام  - ٢٠
 القـانون اخلـاص بتنظـيم وعمـل         ، وبإعـادة تفعيـل    ١٩٩٤العسكري وحمكمـة عـسكرية يف عـام         

 ، وعمـــال علـــى حتـــسني أداء املؤســـسات القـــضائية وســـرعة٢٠٠٤ويف عـــام . احملكمـــة العليـــا
، مـع تأكيـد مـسؤولية املكلفـني بإقامـة العـدل،             تقاضي وختفيف العبء عـن اهليئـات القـضائية        لا

ــانوين       ــستوى الق ــى امل ــدي، ســواء عل  أو جــرى إصــالح واســع النطــاق للنظــام القــضائي التقلي
املؤسسي، حبيث تغري املشهد القضائي كثريا، وأصبحت احملكمة العليا هي أعلى سلطة قـضائية              

 .يف البلد
ــام      - ٢١ ــشئت يف ع ــة، أن ــادة اجلماعي ــة اإلب ــر متخصــصة  ١٩٩٦ويف إطــار قمــع جرمي  دوائ

ــرتاع  ــالبطء يف هــذا النظــام القــضائي     . للحكــم يف هــذا ال ــرية التقاضــي تتــسم ب ــا كانــت وت ومل
ي، ويف ضوء السرعة اليت تتطلبـها املـصاحلة والوحـدة الوطنيـة اللتـان ال ميكـن حتقيقهمـا                  التقليد

 نظـام   ٢٠٠١إال على أساس عدالة تؤكد االعتراف بالـضحايا وحبقـوقهم، فقـد أنـشئ يف عـام                  
 بـدأ يف    ٢٠٠٢ويف عـام    . Gacacaقضائي تشاركي يتمثل يف دوائر االختصاص املعروفة باسـم          

ريبية مجع املعلومات املتعلقة بظروف أعمال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا             دائرة اختصاص جت   ١١٨
 نظـر القـضايا     ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٠من اجلرائم ضد اإلنسانية وهويـات مرتكبيهـا، وبـدأ يف            

وعنـد حتريـر هـذا التقريـر كانـت احلكومـة تتـوخى أن تعمـل                 . األوىل يف هذه الدوائر التجريبيـة     
 .٢٠٠٦بلد يف غضون عام  يف مجيع أحناء الGacacaدوائر 
الـــذي شـــرعت فيـــه احلكومـــة والقـــائم علـــى      ويف إطـــار إصـــالح النظـــام اإلداري    - ٢٢

ــة، أجريــت يف   ــارس / آذار٦الالمركزي ــة    ٢٠٠١م ــسلطات اإلداري ــات لتعــيني أعــضاء ال انتخاب
. األساسية، حتت إشراف جلنة وطنية لالنتخابات ويف وجود مراقبني حمايدين وطنيني وأجانـب            
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 أنشئ هيكل إداري آخر يف البلـد، واملتـوخى القيـام بإعـادة هيكلـة أخـرى يف                   ٢٠٠٥ ويف عام 
 لتحسني الالمركزية اليت تندرج يف برنـامج واسـع النطـاق للحكـم الرشـيد، والـيت                  ٢٠٠٦عام  

 .ترمي إىل إتاحة اخلدمات العامة األساسية للطبقات الدنيا من السكان
 ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٦اســتفتاء أجــري يف وقـد وافــق الــشعب علــى دســتور جديــد يف   - ٢٣

 أجريـت   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٥لتحقيق اخلروج الفعلي واحلقيقي من الفترة االنتقالية، ويف         
االنتخابات الرئاسية التعددية باالقتراع العام املباشـر، وجـرت االنتخابـات التـشريعية يف الفتـرة                

وبذلك أصـبح البلـد حمكومـا       . ذاتهأكتوبر من العام    / تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩من  
 .فعال بسلطات اختارها الشعب

 
 السياق االقتصادي ٢-١-١  

 بلـدا خمربـا تـدمَّر معظـم هياكلـه           ١٩٩٤يوليـه   /ثت احلكومة الـيت تـشكلت يف متـوز        رو - ٢٤
وكـان اإلنعـاش حيتـاج      . األساسية، واقتصادا هزيال أثرت فيـه احلـرب واإلبـادة اجلماعيـة بـشدة             

 .تمع الدويل، وكان ال مفر من اختاذ إجراءات فعالةإىل دعم اجمل
ــشجيع االســتثمار اخلــاص،        - ٢٥ ــز وت ــى حف ــوم عل ــصادية تق ــة سياســة اقت واتبعــت احلكوم

واســتئناف اســتغالل بــاطن األرض، ودعــم احلــرف اليدويــة، وتــشجيع الــسياحة، وخصخــصة   
مة اليت يكون فيهـا     املؤسسات العامة اليت أصاب العجز معظمها، وذلك للخروج من حالة األز          

االعتمــاد علــى املعونــات اخلارجيــة بــشكل شــبه كامــل، مــع العمــل تــدرجييا علــى إجيــاد آليــات 
 .لتمويل القطاع العام

وتتمثل املصادر الرئيسية لتمويل الدولـة اآلن يف الرسـوم والـضرائب واملـنح والقـروض                 - ٢٦
 .اخلارجية

الناتج احمللي اإلمجـايل يهـيمن عليـه القطـاع          ف.  مكانا متقدما يف االقتصاد    وحتتل الزراعة  - ٢٧
، وتليــه ١٩٩٥ يف املائــة بأســعار عــام   ٤٥ ميثــل ٢٠٠٣الزراعــي يف الواقــع، وكــان يف عــام    

وجـدير بالـذكر أن النـساء      .  يف املائـة   ١٩ا الـصناعة بنـسبة       يف املائة، وأخري   ٣٦اخلدمات بنسبة   
 يف املائـة  ٨٠,٧املائـة، يف مقابـل    يف ٩٢,٦يسهمن بنسبة كبرية يف القطاع الزراعـي تـصل إىل       

راعـة يف مـساحات صـغرية، ومعـدل االسـتثمار           زالزراعة تقليدية، وتـتم ال     وأساليب   .)٢(للرجال
ويستخدم اإلنتاج الزراعـي أساسـا يف تلبيـة  االسـتهالك احمللـي، وال يـصدَّر سـوى                . فيها ضئيل 

 .النب والشاي

__________ 
 .٢٠٠٢التعداد العام للسكان واملساكن،  )٢( 
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 يف املائـة مـن      ٦١,٢ الفقـر، منـهم       يف املائـة مـن الـسكان حتـت خـط           ٦٠ويعيش زهاء    - ٢٨
 .)٣( يف املائة من الذكور، مع وجود فروق شاسعة بني بيئيت الريف واحلضر٥٩,٣ اإلناث و

 
 اآلليات القانونية واملؤسسية  ٢-١  
 الصكوك القانونية ١-٢-١  

انونيـــة الـــسارية يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان عامـــة واملـــرأة خاصـــة هـــي    قالـــصكوك ال - ٢٩
 .الدولية اليت انضمت إليها رواندا والنصوص الوطنيةاالتفاقيات 

 
 االتفاقيات الدولية ١-١-٢-١  

 :رواندا طرف منذ زمن بعيد يف الصكوك األساسية العامة وهي - ٣٠
 ميثاق األمم املتحدة؛ - 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ - 
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ - 
 لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛العهد ا - 
 .امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب - 
وانــضمت روانــدا أيــضا إىل العديــد مــن الــصكوك الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة   - ٣١

 :املتصلة مبجاالت حمددة، ومنها
 م املرتكبة ضد اإلنسانية؛قمع جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائ - 
 محاية املدنيني واجلرحى يف زمن احلرب؛ - 
 التعذيب؛ - 
 العمل؛ - 
 الرق واالجتار باألشخاص؛ - 
 حقوق املؤلف؛ - 
 اإلرهاب؛ - 

__________ 
تقرير عن مالمح وضع املرأة والرجـل       : وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ووزارة اجلنسانية والنهوض باملرأة        )٣( 

 .٢٠٠٢نوفمرب /يف رواندا، كيغايل، تشرين الثاين
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 البيئة؛ - 
 اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ - 
 .مكافحة التمييز، وغري ذلك - 
واندا قد صدقت، عـالوة علـى اتفاقيـة القـضاء           وفيما يتعلق حبقوق املرأة والطفل فإن ر       - ٣٢

على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وإعـالن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـوق                
الطفل وإعالن ومنهاج عمل بيجني، على صكوك أخرى خاصـة حبقـوق املـرأة والطفـل نـذكر                  

 :منها ما يلي
ل واإلجـراءات الفوريـة للقـضاء        بشأن أسـوأ أشـكال عمـل األطفـا         ١٨٢االتفاقية رقم    - 

سـبتمرب  / أيلـول  ٣٠ مكـررا املـؤرخ      ٣٩ا، اليت ُصّدق عليهـا بـاألمر الرئاسـي رقـم            هعلي
 ؛)١١، ص ٢٠٠٠أبريل / نيسان١، ٧اجلريدة الرمسية، العدد  (١٩٩٩

حلقــوق الطفــل ورفاهيتــه، الــذي ُصــّدق عليــه بــاألمر الرئاســي رقــم     امليثــاق األفريقــي - 
 ؛)٥٨، ص ٢٢اجلريدة الرمسية، العدد  (٢٠٠١مايو /ار أي٣٠ املؤرخ ١١/١

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن اشـتراك األطفـال يف الـصراعات               - 
 املــــؤرخ ٣١١/١مر الرئاســــي رقــــم املــــسلحة، الــــذي اعُتمــــد وصــــّدق عليــــه بــــاأل

ايــر فرب/ شــباط٢٦اجلريــدة الرمسيــة، العــدد اخلــاص املــؤرخ  (٢٠٠٢فربايــر /شـباط  ٢٦
 ؛)٢٥، ص ٢٠٠٢

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال ودعـارة األطفـال             - 
 ٣٢/١واملواد اإلباحية عن األطفال، الذي اعتمـد وصـّدق عليـه بـاألمر الرئاسـي رقـم             

ــؤرخ  ــباط٢٦املــ ــر / شــ ــدة (٢٠٠٢فربايــ ــؤرخ   اجلريــ ــاص املــ ــدد اخلــ ــة، العــ  الرمسيــ
 ؛)٢٧، ص ٢٠٠٢فرباير /شباط ٢٦

اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقـود الـزواج، الـيت أبرمـت             - 
 واعتمــدت وصــّدق عليهــا بــاألمر ١٩٦٢ديــسمرب / كــانون األول١٠يف نيويــورك يف 
اجلريــدة الرمسيــة،  (٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٣١ املــؤرخ ١٥٩/١الرئاســي رقــم 

 ؛)٢٤، ص ٢٠٠٣نيه يو/ حزيران١٥ثالثا املؤرخ  ١٢العدد 
 ١٩٥٣مـارس  / آذار٣١اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، الـيت أبرمـت يف نيويـورك يف             - 

 كــــانون ٣١ املــــؤرخ ١٦٠/١واعتمــــدت وصــــدق عليهــــا بــــاألمر الرئاســــي رقــــم  
يونيــه / حزيــران١٥ ثالثــا املــؤرخ ١٢اجلريــدة الرمسيــة، العــدد  (٢٠٠٢ديــسمرب /األول
 ؛)٢٥، ص ٢٠٠٣
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النهائي التفاقيـة قمـع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل دعـارة الغـري، الـذي                 الربوتوكول   - 
 واعتمــد وصــّدق عليــه بــاألمر الرئاســي  ١٩٥٠مــارس / آذار٢١أبــرم يف نيويــورك يف 

 ١٢اجلريـدة الرمسيـة، العـدد      (٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ١٦١/١رقم  
 ؛)٢٦، ص ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥ثالثا املؤرخ 

ية قمـع االجتـار باألشـخاص واسـتغالل دعـارة الغـري، الـيت أبرمـت يف نيويـورك يف           اتفاق - 
 ١٦٢/١رقـــم  واعتمـــدت وصـــدق عليهـــا بـــاألمر الرئاســـي ١٩٥٠مـــارس / آذار٢١

 ثالثـا املـؤرخ   ١٢اجلريـدة الرمسيـة، العـدد       (٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١املؤرخ  
 ؛)٢٧، ص ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥

 االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه،             بروتوكول منع وقمع   - 
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة املربمـة يف نيويـورك                

، الذي اعتمد وصـّدق عليـه بـاألمر الرئاسـي رقـم             ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف  
 ثالثـا  ١٢اجلريدة الرمسيـة، العـدد      (٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ املؤرخ   ١٦٣/١

 ؛)٢٨، ص ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥املؤرخ 
 ١٩٦٧فربايـر   / شـباط  ٢٠اتفاقية جنسية املـرأة املتزوجـة، الـيت أبرمـت يف نيويـورك يف                - 

 كــــانون ٣١ املــــؤرخ ١٦٤/١واعتمــــدت وصــــدق عليهــــا بــــاألمر الرئاســــي رقــــم  
يونيــه / حزيــران١٥لثــا املــؤرخ  ثا١٢اجلريــدة الرمسيــة، العــدد  (٢٠٠٢ديــسمرب /األول
 ؛)٢٩، ص ٢٠٠٣

امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان والــشعوب بــشأن حقــوق املــرأة يف أفريقيــا، الــذي     - 
 ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٤ املـؤرخ  ١١/١صـدق عليــه واعتمــد بـاألمر الرئاســي رقــم   

 ).٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٤اجلريدة الرمسية، العدد اخلاص املؤرخ (
 

 لتشريع الداخليا ٢-١-٢-١  
يشتمل التشريع الرواندي على قوانني هبا أحكام تتصل حبقـوق املـرأة والطفـل، وذلـك             - ٣٣

، ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ١٠املكـون بـصفة دائمـة مـن دسـتور           (سـي   اعالوة على القـانون األس    
ــة املــؤرخ      ــة الرواندي ــه / متــوز١٧واتفــاق أروشــا للــسالم، وإعــالن اجلبهــة القومي ، ١٩٩٤يولي

ــسياسية  وبروت ــة    : وكــول االتفــاق بــني القــوى ال ــة واحلركــة الدميقراطي ــة الرواندي اجلبهــة القومي
اجلمهوريــة واحلــزب الــدميقراطي املــسيحي واحلــزب الــدميقراطي اإلســالمي واحلــزب الليــربايل    
واحلزب االشـتراكي الـدميقراطي واحلـزب االشـتراكي الروانـدي واالحتـاد الـدميقراطي للـشعب                 

اجلريـدة  (الـذي حكـم الفتـرة االنتقاليـة         ) ١٩٩٤نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٤الرواندي، املـؤرخ    
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ــة،  ــران٤ودســتور ) ١٢٦٥، ص ١٩٩٣الرمسي ــه / حزي ــدد    (٢٠٠٣يوني ــة، الع ــدة الرمسي اجلري
 ).١١٩، ص ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤اخلاص املؤرخ 

 :وجيدر بالذكر النصوص التالية بصفة خاصة - ٣٤
املتعلق بالتجار وإثبـات التعهـدات التجاريـة        و ١٩١٣أغسطس  / آب ٢املرسوم املؤرخ    - 

 ؛)٧٧٥، ص ١٩١٣اجلريدة الرمسية، (
 واملعـدِّل   ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٣ املؤرخ   ٢٩/٢٠٠٤القانون األساسي رقم     - 

ــؤرخ  ــانون املـ ــول٢٨للقـ ــبتمرب / أيلـ ــة  واملتـــضمن  ١٩٦٣سـ ــسية الروانديـ ــانون اجلنـ قـ
 ؛)٢٠٠٥يناير /نون الثاين كا١ املؤرخ ١اجلريدة الرمسية، العدد (

ــم   -  ــانون  ١٩٧٧أغــسطس / آب١٨ املــؤرخ ٢١/٧٧املرســوم بقــانون رق  واملنــشئ للق
ــة   ــصيغته املعدل ــائي ب ــة،  (املــستكملة واجلن ــدة الرمسي  مكــررا، ١٣، العــدد ١٩٧٨اجلري

 ؛)١ص
 واملتـضمن العنـوان   ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول ٢٧ املؤرخ   ٤٢/١٩٨٨القانون رقم    - 

 ؛)٩، ص ١٩٨٩اجلريدة الرمسية، (باب األول من القانون املدين األّويل وال
 واملكمـل للبـاب األول      ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٢٢/٩٩القانون رقم    - 

من القانون املـدين واملنـشئ للجـزء اخلـامس املتعلـق بـنظم الـزواج واالنفـصال واإلرث                
 ؛)٣٤، ص ١٩٩٩نوفمرب /اين تشرين الث١٥ املؤرخ ٢٢اجلريدة الرمسية، العدد (

ــم   -  ــانون رق ــؤرخ ٤٢/٢٠٠٠الق ــسمرب / كــانون األول١٥ امل ــشأن تنظــيم  ٢٠٠٠دي  ب
اجلريـدة الرمسيـة، العـدد      (االنتخابات على املستويات اإلدارية األساسية بصيغته املعدلة        

 ؛)٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٩اخلاص املؤرخ 
 واملتعلــق حبقــوق الطفــل ٢٠٠١بريــل أ/ نيــسان٢٨ املــؤرخ ٢٧/٢٠٠١القــانون رقــم  - 

ــه مــن العنــف   ــة، العــدد  (ومحايت ــدة الرمسي ديــسمرب / كــانون األول١ املــؤرخ ٢٣اجلري
 ؛)٧٤، ص ٢٠٠١

 بـــشأن قمـــع ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٤٧/٢٠٠١القـــانون رقـــم  - 
 املــــؤرخ ٤ريــــدة الرمسيــــة، العــــدد اجل(جــــرائم التمييــــز وممارســــة الرتعــــة الطائفيــــة  

 ؛)٢١، ص ٢٠٠٢فرباير /شباط ١٥
 واملتـضمن قـانون     ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠ املؤرخ   ٥١/٢٠٠١القانون رقم    - 

 ؛)٧٠، ص ٢٠٠٢مارس / آذار١ املؤرخ ٥اجلريدة الرمسية، العدد (العمل 
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 واملتــضمن النظــام األساســي ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٩ املــؤرخ ٢٢/٢٠٠٢القــانون رقــم  - 
سـبتمرب  / أيلـول ١ املـؤرخ    ١٧اجلريـدة الرمسيـة، العـدد       (روانديـة   العام للخدمة املدنيـة ال    

 ؛)٧٨، ص ٢٠٠٢
ــم   -  ــي رقـ ــانون األساسـ ــؤرخ ١٦/٢٠٠٣القـ ــران٢٧ املـ ــه / حزيـ ــنظم ٢٠٠٣يونيـ  واملـ

ــسياسيني   ــسياسية والــ ــدة(للتــــشكيالت الــ ــؤرخ  اجلريــ ــدد اخلــــاص املــ ــة، العــ  الرمسيــ
 ؛)٢٠٠٣يونيه /حزيران ٢٧

 واملتعلق باالنتخابـات    ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٧ املؤرخ   ١٧/٢٠٠٣القانون األساسي رقم     - 
 ؛)٢٠٠٣يوليه / متوز٧اجلريدة الرمسية، العدد اخلاص املؤرخ (الرئاسية والتشريعية 

 واملـنظم للتعلـيم     ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٣ املـؤرخ    ٢٠/٢٠٠٣قانون األساسي رقـم     لا - 
 ؛)٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١ املؤرخ ٢١اجلريدة الرمسية، العدد (

 واملعدِّل للمرسوم بقـانون     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٩ املؤرخ   ٣٠/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 واملتعلــق بالتعــداد وبطاقــة اهلويــة ١٩٨١ينــاير / كــانون الثــاين١٦ املــؤرخ ١/٨١رقــم 

 ).٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١ املؤرخ ٢١اجلريدة الرمسية، العدد (
 

 اآلليات املؤسسية ٢-٢-١  
انديــة، يف سياســتها الراميــة إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني       عمــدت احلكومــة الرو  
رأة يف عمليـة التنميـة، إىل إنـشاء آليـات مؤسـسية يقـع بعـضها يف أعلـى مـستوى يف                       ملـ وإدماج ا 

ــة تعمــل يف مــضمار حقــوق        ــة، كمــا ســاندت وشــجعت ظهــور منظمــات غــري حكومي الدول
 .اإلنسان بصفة عامة وحقوق املرأة بصفة خاصة

 
 املؤسسات العامة  ١-٢-٢-١  
 إنشاء وزارة متخصصة١‐١‐٢‐٢‐١  

ــام     - ٣٥ ــة يف ع ــة االنتقالي ــشكيل  احلكوم ــذ ت ــة ص، أســندت االختــ ١٩٩٤من اصات املتعلق
مــرات عــدة باجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة، يف مرحلــة أوىل، إىل وزارة خاصــة، وإن تغّيــر امسهــا 

، ١٩٩٧ إىل عــام ١٩٩٤مــن عــام  وزارة شــؤون األســرة والنــهوض بــاملرأة،    : منــذ إنــشائها 
 ووزارة ،١٩٩٩ إىل عــام ١٩٩٧ووزارة اجلنــسانية واألســرة والــشؤون االجتماعيــة، مــن عــام 

ــاملرأة، يف عــام   ، ووزارة اجلنــسانية والنــهوض باألســرة، يف عــام  ١٩٩٩اجلنــسانية والنــهوض ب
 .٢٠٠٥، ووزارة النهوض باألسرة واجلنسانية، يف عام ٢٠٠٣
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ذه الوزارة تعزيـز قـدرات النـساء يف مجيـع جمـاالت احليـاة الوطنيـة،                 ويستهدف عمل ه   - ٣٦
 .وصوال إىل خفض مستوى هتميشهن وتعريفهن حبقوقهن

 :، حتددت واليات هذه الوزارة فيما يلي٢٠٠١مارس /ويف آذار - ٣٧
وضــــع سياســــات وبــــرامج تــــصحح االخــــتالالت القائمــــة يف الوضــــع االجتمــــاعي  - 

  من حيث املساواة يف تسهيالت وفرص املنافسة؛واالقتصادي للرجل واملرأة،
وضــع سياســات وبــرامج لتــسريع املــشاركة املثمــرة للمــرأة يف التنميــة االقتــصادية، مــع  - 

 تركيز خاص على تثقيفها وقدراهتا االقتصادية؛
 .التعاون يف تنفيذ برامج تكفل للمرأة تقرير مصريها - 
موسـة ُتحـسب هلـذه الـوزارة، ومنـها مـا يلـي        وهناك يف الوقـت الـراهن عـدة تـدابري مل        - ٣٨

 :بوجه خاص
يف اجملـال الـسياسي، وضـعت الـوزارة وثيقـة عـن الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة اعتمـدهتا            - 

، وخطـة عمـل مخـسية لتعزيـز املـساواة           “٢٠٢٠رؤية عـام    ”احلكومة يف إطار برنامج     
. ياســة الالمركزيــةبــني الرجــل واملــرأة تركــز علــى إدراج املــرأة يف مكافحــة الفقــر وس 

وقامت الوزارة بدراسة استقصائية عـن املعتقـدات واملواقـف واملمارسـات االجتماعيـة              
والثقافيـة فيمـا يتعلـق بــاملرأة، وببحـث عـن التـأثري اجلنــساين علـى سياسـة الالمركزيــة،         
وأجــرت، بالتعــاون مــع وزارة املاليــة والتخطــيط االقتــصادي، دراســة استقــصائية عــن   

 يف ختامهــا اســتخالص بيانــات موزعــة يف شــىت قطاعــات النــشاط  وضــع املــرأة جــرى
 خاصة باملرأة؛

يف اجملــال االجتمــاعي، اشــتركت الــوزارة يف وضــع اخلطــة القطاعيــة ملكافحــة فــريوس    - 
اإليــدز، واخلطــة القطاعيــة لتــوفري التعلــيم للجميــع الــيت تكــرس   /نقــص املناعــة البــشرية

وبالــذات يف بــرامج املؤســسات التعليميــة     البعــد اجلنــساين يف قطــاع التعلــيم،    إدراج
 للمستوى األدىن من التعليم الثانوي؛

يف اجملال االقتـصادي، أنـشأت الـوزارة، بـدعم مـن احلكومـة، صـندوق ضـمان لـصاحل                     - 
زارة، تطبيقـا ألحـد     ووعمدت ال . املرأة للحصول على االعتمادات والقروض املصرفية     

ــواردة يف إعــالن بــيجني بــشأن م   كافحــة تأنــث الفقــر عــن طريــق إعطــاء   القــرارات ال
قروض صغرية، إىل إنشاء صناديق إقراض على مستوى املقاطعات للمـشاريع النـسائية             

كما قامـت بتوعيـة املـرأة بأمهيـة االدخـار وبفائـدة إنـشاء مجاعـات للتعاضـد                    . الصغرية
 تؤدي دورا يف التنمية؛
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ــع وزار    -  ــاون مـ ــوزارة، بالتعـ ــذه الـ ــشريع، قامـــت هـ ــال التـ ــات  يف جمـ ــدل والعالقـ ة العـ
. املؤسسية، بتحديد القوانني املنطوية على أحكام متييزية ضد املرأة إلعادة  النظـر فيهـا              

ــرأة والطفــل، وقــد       ــوانني أخــرى حتمــي حقــوق امل ــدور يف وضــع ق ــوزارة ب وقامــت ال
اعُتمدت هذه القوانني، ومنها قانون نظم الزواج واالنفـصال واإلرث وقـانون حقـوق          

ــه  ــرياهنما، ب لاالطفـــــل ومحايتـــ ــدأ ســـ ــتور الـــــصادر يف  لـــــذان بـــ ــافة إىل الدســـ اإلضـــ
 ؛٢٠٠٣يونيه /حزيران ٤

يف جمال إنشاء اآلليات املؤسسية، جيدر بالذكر إنـشاء هياكـل تنظيميـة نـسائية يف عـام                   - 
 كانــت مبثابــة مقدمــة للمجلــس الــوطين للمــرأة الــذي أقــيم بعــد ذلــك مبوجــب ١٩٩٩
 . الوطين ملتابعة مؤمتر بيجني، وللهيكل٢٠٠٣يونيه / حزيران٤دستور 

كما أُويل اهتمام خاص للتوعية حبقوق املرأة وبـاملفهوم اجلنـساين، وفيمـا يلـي التـدابري                  - ٣٩
 :اليت اختذهتا هذه الوزارة

تنظيم خميمات نسائية للتضامن هتدف إىل توعية املـرأة وتعبئتـها للمـشاركة النـشطة يف                 - 
الفطنــة، وتخــذة بــشكل يتــسم بالوضــوح حــل مــشاكل البلــد مــن خــالل القــرارات امل 

 وفيها جرى تناول مواضيع خمتلفة تتعلق بالوضع العام يف البلد؛
عقد دورات تدريبية يف جمال املـرأة والتنميـة جلمهـور مـستهدف، مثـل نـواب اجلمعيـة                    - 

الوطنيــة االنتقاليــة، وصــحفيي اإلذاعــة والتلفزيــون، ومــوظفي الدولــة، وأفــراد اجملتمــع   
 بار موظفي الوزارات واجملالس؛املدين، وك

ــة      -  ــة يف غــضون االجتماعــات العادي ــرأة والتنمي ــة وإعــالم يف موضــوع امل محــالت توعي
 للسكان على مستوى املقاطعات، ومن خالل الصحافة املسموعة واملرئية واملكتوبة؛

الـيت  توعية السلطات على مجيع املستويات بدورها يف تعزيز اهلياكل التنظيمية النسائية             - 
 أنشئت واملتعلقة باجمللس الوطين للمرأة؛

اختيار املوضوعات اليت تطرح سنويا للـتفكري واملناقـشة فيمـا يتـصل باالحتفـال بـاليوم                  - 
وتتصل املوضوعات الـيت اخـتريت حـىت اآلن بـاملرأة واملـأوى، والقـدرة               . الدويل للمرأة 

 باملدرسـة، ومكافحـة الفقـر،       االقتصادية والقـانون، وتعلـيم الفتـاة الروانديـة والتحاقهـا          
اإليــدز، واملــشاركة يف مواقــع اختــاذ /والعنــف والطفلــة وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 .القرارات
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وقد حددت هذه الوزارة لنفسها، إجنازا ملهمتها املتمثلة يف تعزيز اإلنـصاف واملـساواة               - ٤٠
راج البعـد اجلنـساين يف عمليـة     بني اجلنسني يف عملية التنمية يف رواندا، هدفني أساسـيني مهـا إد            

 .التنمية، وتعزيز قدرة املرأة يف كل اجملاالت
ويف هذا الـصدد حـددت الـوزارة جمـاالت االهتمـام الـيت سـتتناوهلا الـسياسة اجلنـسانية                     - ٤١

اعتمدتــه “ ٢٠٢٠رؤيــة عــام ”الوطنيــة باعتبارهــا جــزءا مكمــال إلطــار للتنميــة طويــل األجــل  
يد والالمركزيــة ومكافحــة الفقــر، مــع اعتبــار اجلنــسانية  شــكــم الراحلكومــة، ، ويــستند إىل احل
 .موضوعا شامال لركائز التنمية

 :)٤(وهذه اجملاالت هي - ٤٢
 احلد من الفقر؛ - 
 الزراعة واألمن الغذائي؛ - 
 الصحة؛ - 
 اإليدز؛/فريوس نقص املناعة البشرية - 
 التعليم والتدريب املهين؛ - 
 رارات؛شؤون احلكم واختاذ الق - 
 حقوق اإلنسان والعنف القائم على اجلنس؛ - 
 السالم واملصاحلة؛ - 
 التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال؛ - 
 .محاية البيئة - 
 :)٥(وفيما يلي األهداف احملددة هلذه السياسة اجلنسانية الوطنية - ٤٣
ــار       -  ــود واخلي ــر، مــع مراعــاة القي ــة للحــد مــن الفق ــسياسة الوطني ــدوافع وضــع ال ات وال

واالحتياجات للنساء والرجال والفتيات والفتيان، والتأكـد مـن أن اجلميـع يـستفيدون              
 من الفرص االقتصادية، كالعمالة والقروض، ويسيطرون علها بشكل متساو؛

__________ 
 .٢٠٠٤يناير /السياسة اجلنسانية الوطنية، كيغايل، كانون الثاين: وزارة اجلنسانية والنهوض باألسرة )٤( 
 .جع نفسهاملر )٥( 
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إدراج البعد اجلنساين يف قـانون األراضـي والـسياسات والـربامج الزراعيـة، مـع التأكـد                   - 
ن رجـال ونـساء وفتيـات وفتيـان، تتـوافر هلـم نفـس الفـرص                 من أن مجيع املـواطنني، مـ      

للحصول والـسيطرة علـى حيـازة األرض، والبـذور، واألمسـدة، واألسـواق، وأسـاليب               
 الزراعة احلديثة اليت سيؤدي حتسينها إىل دعم األمن الغذائي؛

التأكــد مــن تلبيــة االحتياجــات الــصحية احملــددة للرجــال والنــساء والفتيــات والفتيــان      - 
 شكل فعال من خالل حتسني اخلدمات الصحية املتاحة للجميع؛ب

 اإليدز؛/مكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية - 
التأكـد مــن تــساوي فـرص الفتيــات والفتيــان يف احلــصول علـى التعلــيم بطريقــة تكفــل     - 

جناحهم؛ وتشجيع قيد الفتيـات يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا، وحتـسني معـدل حمـو                  
 ية، مع التركيز على النساء بوجه خاص؛األم

التأكد من التمثيل املنصف واملـشاركة الفعليـة للنـساء والرجـال والفتيـات والفتيـان يف                  - 
اختاذ القرارات على مجيـع املـستويات، وتـشجيع اختـاذ تـدابري للعمـل اإلجيـايب لتحقيـق                   

 متثيل مطرد للنساء يف مواقع اختاذ القرارات؛
 قائم على اجلنس والتأكد من تساوي اجلميع أمام القانون؛مكافحة العنف ال - 
التأكد من املشاركة الفعلية على قدم املـساواة للرجـال والنـساء والفتيـات والفتيـان يف                  - 

 مبادرات وبرامج صون السالم والوحدة الوطنية واملصاحلة؛
لتأكـد مـن     صحافة أكثر وعيا باملسألة اجلنسانية، وا      حث احلكومة على تشجيع وجود     - 

ــار          ــك يف إط ــسانية، وذل ــصلة باجلن ــسائل املت ــإدراج امل ــال ب ــتظم وفع ــشكل من ــام ب القي
 التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال؛

التأكــد مــن املراعــاة املنتظمــة والفعليــة للبعــد اجلنــساين يف سياســات وبــرامج وأنــشطة    - 
 .محاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية

ح هـذه الـسياسة، حـددت هـذه الـوزارة عـدة إجـراءات ذات أولويـة                  وللتأكد مـن جنـا     - ٤٤
 :، وهي)٢٠٠٧-٢٠٠٣(يتعني اختاذها على املدى القصري 

 تنمية املوارد البشرية؛ - 
ــة يف      -  ــة اجملتمعي ــرامج التنمي ــة وخطــط وب ــسياسات القطاعي ــساين يف ال إدراج البعــد اجلن

 األقاليم واملقاطعات؛
 تعزيز قدرات املرأة؛ - 
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 نسيق شىت األنشطة يف جمال تعزيز املساواة واإلنصاف بني اجلنسني؛ت - 
 .تقييم النجاح املتحقق يف ضوء األهداف املنشودة/متابعة - 
وتــستند الــوزارة إىل املــسامهة املاليــة والتقنيــة ملختلــف الــشركاء الــذين تعهــدوا بتعزيــز    - ٤٥

 .نهم ومع احلكومةاملساواة واإلنصاف بني اجلنسني يف إطار التعاون فيما بي
 

 اهليكل الوطين ملتابعة مؤمتر بيجني ٢‐١‐٢‐٢‐١  
ــأمر رئــيس الــ    - ٤٦  املــؤرخ ٥٧/٣زراء رقــم ويتكفــل هــذا اهليكــل الــوطين، الــذي أنــشئ ب
ويتــألف هــذا اهليكــل مــن  . ، مبتابعــة وتنــسيق تنفيــذ توصــيات بــيجني  ٢٠٠٢فربايــر /شــباط ٥

 :جهازين مها
 اللجنة الوطنية للتنسيق، - 
 .األمانة التنفيذية الدائمة - 
 :وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق هم - ٤٧
الوزير الـذي تكـون اجلنـسانية والنـهوض باألسـرة ضـمن اختـصاصاته، ويتـوىل رئاسـة                    - 

 اللجنة؛
الوزير الذي تكون املالية والتخطـيط االقتـصادي ضـمن اختـصاصاته، ويتـوىل منـصب                 - 

 نائب الرئيس؛
 رية؛ممثل لرئاسة اجلمهو - 
 ممثل للدوائر التابعة لرئيس الوزراء؛ - 
 ن اختصاصاهتا؛مممثل للوزارة اليت تكون اإلدارة احمللية والشؤون االجتماعية ض - 
 ممثل للوزارة اليت يكون التعليم الوطين ضمن اختصاصاهتا؛ - 
 ممثل ملكتب رواندا لإلعالم؛ - 
 ممثل للمجلس الوطين للمرأة؛ - 
 طين للشباب؛ممثل للمجلس الو - 
 ممثالن لوكاالت األمم املتحدة؛ - 
 ممثل للبلدان املاحنة؛ - 
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 ممثل للمنظمات غري احلكومية الدولية؛ - 
 ي؛تويسي هامو/مناصرة املرأةممثل جلمعية  - 
 ممثل للمجلس التشاوري للمنظمات الداعمة للمبادرات األساسية؛ - 
 اإلنسان؛ممثل لتجمع رابطات ومجعيات الدفاع عن حقوق  - 
 ممثل للكنيسة الكاثوليكية؛ - 
 ممثل جمللس الكنائس الربوتستانتية يف رواندا؛ - 
 ممثل للدين اإلسالمي؛ - 
 .ممثل لالحتاد الرواندي للقطاع اخلاص - 
ومناط هبذه اللجنة ضمان التوجيه والتنسيق جلميـع أنـشطة إدراج توصـيات بـيجني يف              - ٤٨

أفرقـة تتـوىل حتليـل طرائـق القـضاء علـى مجيـع أشـكال عـدم                  برامج البلـد وسياسـاته، وتـشكيل        
املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف روانــدا، ووضــع نظــام ملتابعــة بــرامج هــذه األفرقــة وأعماهلــا،  
وتوفري النصح واملساعدة لألمانة التنفيذية الدائمة يف بلوغ هدفها، وكـذلك يف حـشد األمـوال                

 .الالزمة لدعم األنشطة
دائمـة الـيت تتبـع الـوزارة الـيت يكـون            لني تنفيذي دائم إدارة األمانة التنفيذيـة ا       ويتوىل أم  - ٤٩

 .النهوض باملرأة ضمن اختصاصاهتا
وهــذه األمانــة التنفيذيــة مــسؤولة عــن متابعــة تنفيــذ قــرارات اللجنــة الوطنيــة للتنــسيق،   - ٥٠

يق أنـشطة  وكذلك تطور تطبيق منهاج عمل بـيجني علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل، وتنـس        
املشاركني يف تطبيق منهاج العمل هذا ويف إعداد التقارير املطلوبـة عـن أنـشطة اللجنـة الوطنيـة             

 .للتنسيق وتطبيق منهاج العمل
 

 اجمللس الوطين للمرأة ٣‐١‐٢‐٢‐١  
، على إنشاء هـذا اجمللـس الـذي    ١٨٧ مادته يف، ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ينص دستور   - ٥١

رمسيــة، العــدد لاجلريــدة ا (٢٠٠٣أغــسطس / آب١٨ املــؤرخ ٢٧/٢٠٠٣حيــدد القــانون رقــم  
 .تنظيمه واختصاصاته وعمله) ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣املؤرخ ا اخلاص مكرر

ــرأة ضــمن          - ٥٢ ــهوض باألســرة وامل ــيت يكــون الن ــوزارة ال ــرأة ال ــوطين للم ــس ال ــع اجملل ويتب
س منتـدى للعالقـات   ويعـد هـذا اجمللـ   . اختصاصاهتا، ويتمتـع بشخـصية قانونيـة واسـتقالل مـايل      
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ــديات اآلراء للعمــل، يف إطــار التــ     ــه الروان ــادل في ــة تتب ــى حــل مــشاكلهن  شاالجتماعي اور، عل
 :وتتمثل مهمة هذا اجمللس فيما يلي. واملشاركة بذلك يف تنمية البلد

 جتميع أفكار الروانديات دون أي استبعاد؛ - 
 تدريب الروانديات على حتليل مشاكلهن وحلها باالتفاق؛ - 
 تشجيع الروانديات على املشاركة يف عملية تنمية البلد؛ - 
 إشراب املرأة الرواندية روح املواطنة وخدمة البلد؛ - 
 مضاعفة قدرات الروانديات يف أعماهلن؛ - 
 متثيل الروانديات يف حكم البلد لتمكينهن من املشاركة يف الربامج احلكومية؛ - 
 .حتقيق املساواة والتكامل بني الرجال والنساءحث الروانديات على النضال من أجل  - 
ــشطة        - ٥٣ ــومي لألن ــصريف الي ــوىل الت ــة تت ــة دائم ــوطين أمان ــستوى ال ــى امل . وللمجلــس عل

وتتألف اجلمعية العامة على املستوى الوطين من أعضاء اللجنة التنفيذيـة علـى الـصعيد الـوطين،                 
ويعـّد  . ، واملنسقات يف مجيـع املقاطعـات      وأعضاء اللجان التنفيذية يف األقاليم ويف مدينة كيغايل       

لوجود الرمسي للـهياكل التنظيميـة النـسائية الـيت كانـت            لإنشاء هذه املؤسسة التكريس القانوين      
 .١٩٩٦تعمل بالفعل على صعيد املستويات اإلدارية منذ عام 

وسيناط باألعضاء يف كل من هذه املـستويات، علـى وجـه التحديـد، الـشؤون املاليـة،                   - ٥٤
الصحة، وأنـشطة اإلنتـاج، والتعلـيم والتـدريب، والـشؤون القانونيـة، والـشؤون االجتماعيـة،                 و

 .والثقافة، والتربية الوطنية
 

 اللجنة الوطنية حلقوق الفرد ٤‐١‐٢‐٢‐١  
ــة حلقــــوق اإلنــــسان مب   - ٥٥ ــة وطنيــ ــم  أنــــشئت جلنــ ــانون رقــ ــؤرخ ٤/٩٩وجــــب القــ  املــ
، ص ١٩٩٩مـــارس / آذار١٥ املـــؤرخ ٦ اجلريـــدة الرمسيـــة، العـــدد (١٩٩٩مـــارس /آذار ١٢
اجلريـدة   (٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول  ٣١ املؤرخ   ٣٧/٢٠٠٣، واملعدَّل بالقانون رقم     )٢٩

 ).٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٦الرمسية، العدد اخلاص املؤرخ 
ــة       - ٥٦ ــسان ومالحق ــهاكات حقــوق اإلن ــة النظــر يف انت ــصفة عام ــة ب وكانــت مهمــة اللجن

ــا كــانو  ــراد    مرتكبيهــا أي ــة أو أف ــها أجهــزة يف الدول ــدا، وخــصوصا إذا ارتكبت ا يف أراضــي روان
 .حيتمون بالدولة، أو أي منظمة عاملة يف رواندا
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، ١٩٩٩وقــد اضــطلعت هــذه اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، الــيت أنــشئت يف عــام   - ٥٧
وقــد . بتــدابري عديــدة تتمثــل يف دراســات استقــصائية وأحبــاث يف انتــهاكات حقــوق اإلنــسان   

تكفلــت هــذه اللجنــة بــالتعريف حبقــوق اإلنــسان عــن طريــق تدريــسها وتنظــيم مــؤمترات عامــة  
 .وبرامج تعليمية يف اإلذاعة والتلفزيون

وأجرت اللجنـة أيـضا أحباثـا بـشأن ظـاهرة اغتـصاب األطفـال دون الثامنـة عـشرة مـن                       - ٥٨
 .فعل من أجل اجتثاثهاالعمر لتحديد أسباهبا ومداها، وقياس أثر التدابري اليت اختذت بال

ــدي حلقــوق       - ٥٩ ــاق روان ــدابري تتــصل بإعــداد ميث واملنتظــر وضــع مــشروع لالضــطالع بت
 .اإلنسان، وإعداد دليل تربوي يف موضوع حقوق اإلنسان لطلبة التعليم الثانوي

 اســم هــذه اللجنــة وأنــشأ اللجنــة الوطنيــة  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٤وقــد غّيــر دســتور  - ٦٠
 :ومنوط هبذه اللجنة ما يلي.  منحها الدستور استقالهلاحلقوق الفرد اليت

 تثقيف وتوعية السكان حبقوق الفرد؛ - 
النظر يف انتهاكات حقوق الفرد اليت ترتكبها يف أراضي روانـدا أجهـزة يف الدولـة، أو                  - 

 أفراد حيتمون بالدولة، أو منظمات، أو أفراد؛
ائية املختـصة  ضلتـها إىل الـسلطات القـ   إجراء حتريات عن انتهاكات حقوق الفـرد وإحا    - 

 مباشرة؛
وضع تقرير سنوي وكلما دعت احلاجـة عـن حالـة حقـوق الفـرد يف روانـدا وتعميمـه                     - 

 .على نطاق واسع
 

 مكتب أمني املظامل ٥‐١‐٢‐٢‐١  
 مكتب أمني املظامل، وهو مؤسسة عامة مـستقلة         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤أنشأ دستور    - ٦١

ومهمــة هــذا املكتــب حمــددة بوضــوح، ســواء يف الدســتور أو يف  . اهتايف االضــطالع باختــصاص
 .القانون املتعلق بتنظيمه وعمله

 :ومما هو منوط باملكتب يف جمال محاية حقوق الفرد - ٦٢
أداء دور مهزة الوصـل بـني املـواطن مـن جهـة واملؤسـسات العامـة واخلاصـة مـن جهـة                        - 

 أخرى؛
لـك مـن اجلـرائم ذات الـصلة يف الـدوائر العامـة              منع ومكافحة الظلـم والفـساد وغـري ذ         - 

 واخلاصة؛
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تلقّي وفحص شكاوى األفراد واجلمعيات اخلاصـة مـن تـصرفات املـوظفني أو الـدوائر                 - 
العامة والعمل، عند ثبوت صحة هذه الـشكاوى، علـى جـذب انتبـاه هـؤالء املـوظفني            

 للتوصل إىل حل مرض؛وهذه الدوائر 
ون مع الدوائر العامـة واخلاصـة، وعـدم التـردد يف كـشف         توعية السكان بوجوب التعا    - 

 .الدوائر الفاسدة اليت تتميز بالظلم والفساد وغري ذلك من اجلرائم ذات الصلة
 

 مرصد اجلنسانية ٦‐١‐٢‐٢‐١  
، مؤســسة وطنيــة مــستقلة ١٨٥أنــشأ الدســتور الــساري يف الوقــت الــراهن، يف مادتــه   - ٦٣

 .نون تنظيمها وعملهاحيدد القا“ مرصد اجلنسانية”تسمى 
 :وسيناط هبذا املرصد ما يلي - ٦٤
القيام بالرصد من أجل التقييم الـدائم ملراعـاة مؤشـرات اجلنـسانية يف النظـر إىل التنميـة           - 

 املستدامة، والقيام بدور توجيهي ومرجعي يف جمال تكافؤ الفرص واإلنصاف؛
 .ة إىل اجلنسانيةوضع توصيات توجه إىل خمتلف املؤسسات يف إطار النظر - 

 
 اجملتمع املدين  ٢-٢-٢-١  

تعمل منظمات غري حكومية عديدة يف رواندا يف جمال حقوق اإلنسان، ولكن االجتـاه               - ٦٥
 .العام هو جتمعها يف مجعيات تتسم بالتخصص يف أحد فروع حقوق اإلنسان

 
 جتمع رابطات ومجعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان يف رواندا ١‐٢‐٢‐٢‐١  

. ١٩٩٣ظهر جتمع رابطات ومجعيات الدفاع عن حقوق اإلنـسان يف روانـدا يف عـام                 - ٦٦
ويرجـــع الفـــضل يف إنـــشائه إىل أربـــع مجعيـــات قـــررت أن تتـــضافر جهودهـــا يف مكافحـــة         

وقــد اعتمــد هــذا . االنتــهاكات املتعــددة حلقــوق اإلنــسان الــيت تفــشت يف البلــد يف هــذه الفتــرة
، وأصـبح يـضم اآلن      ١٩٩٤ينـاير   / كانون الثـاين   ٤املؤرخ   ١٨/٥التجمع باألمر الوزاري رقم     

 .مخس مجعيات
وتــستهدف أنــشطة التجمــع وأنــشطة أعــضائه محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان بــصفة      - ٦٧

عامة، وكانت اخلربة اليت اكتـسبها سـببا يف احلـصول علـى مركـز املراقـب يف اللجنـة األفريقيـة                      
 .حلقوق اإلنسان



CEDAW/C/RWA/6  
 

07-66396 37 
 

، فــإن التجمــع عــضو يف اللجنــة الوطنيــة لتنــسيق متابعــة مــؤمتر ويف جمــال حقــوق املــرأة - ٦٨
بيجني، وهبذه الصفة يشترك يف وضع استراتيجية وخطة عمل إلدراج البعـد اجلنـساين يف شـىت                 

 .برامج وسياسات البلد، وكذلك يف أنشطته وأنشطة أعضائه
 

 تويسي هاموي/مجعية مناصرة املرأة ٢‐٢‐٢‐٢‐١  
تويــسي هــاموي الــيت / مجعيــة بإنــشاء مجعيــة مناصــرة املــرأة ١٣ قامــت ١٩٩٢يف عــام  - ٦٩

وهذه املنظمات تضمها جمموعـات     .  منظمة تعمل على النهوض باملرأة     ٤٣أصبحت اآلن تضم    
 .)٦(مواضيعية وفقا لغرضها

انـدا خاليـة مـن التمييـز املتـصل بـاجلنس أيـا              ووهدف هـذه اجلمعيـة هـو الوصـول إىل ر           - ٧٠
 عملية التنميـة، يف إطـار جمتمـع    يفواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة     كان شكله، ومتميزة باملسا   
 .ينعم باالستقرار والسالم

ــرأة       - ٧١ ــشاور مبــا خيــدم ازدهــار امل ــادل والت ــة أن تكــون منتــدى وإطــارا للتب ورأت اجلمعي
 :ومشاركتها الفعالة والكفؤة يف التنمية الوطنية، ولذلك حددت لنفسها املهام التالية

 ة االجتماعية واالقتصادية للمرأة؛التنمي - 
 تعزيز السالم وتدريس السالم؛ - 
 تعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية ألعضاء اجلمعية؛ - 
 .املسامهة يف وضع السياسات اليت ختدم املرأة - 
 :وتستهدف اجلمعية حتقيق ما يلي - ٧٢
 مــن التمييــز ضــم اجلهــود مــن أجــل إحــداث التغــيريات الالزمــة الجتثــاث أي شــكل    - 

 والعنف ضد املرأة؛
العمــل مبثابــة إطــار للتــشاور والــتفكري يف االســتراتيجيات الــيت تكفــل جنــاح مهمــة           - 

املنظمـــات األعـــضاء املنخرطـــة يف تعزيـــز الـــسالم والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية  
 والقانونية للمرأة؛

رك مــع املنظمــات أو تــسهيل التبــادالت بــني خمتلــف املنظمــات األعــضاء وتعزيــز التــشا - 
 .املؤسسات العاملة على النهوض باملرأة

__________ 
 .٢٠٠٢نوفمرب /، كيغايل، تشرين الثاين“تويسي هاموي/معرفة أفضل جبمعية مناصرة املرأة” )٦( 
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ويف جمـــال حقـــوق املـــرأة والطفـــل، اختـــذت اجلمعيـــات األعـــضاء يف مجعيـــة مناصـــرة   - ٧٣
 :تويسي هاموي التدابري التالية/املرأة
 تدريس حقوق اإلنسان عامة وحقوق املرأة والطفل خاصة؛ - 
الطفــل، وهــي عــضو يف مجعيــة مناصــرة     تقــدمي مجعيــة الــدفاع عــن حقــوق املــرأة و      - 

 امـــرأة ٧ ٣٤٤ شخـــصا، منـــهم  ١٢ ٧٢٩تويـــسي هـــاموي، املـــساعدة إىل   /املـــرأة
 ؛٢٠٠٣فرباير /أو القضائية حىت شباط/ طفال، يف اإلجراءات اإلدارية و٥ ٣٨٥ و

التحاق الفتيات باملدارس، املـرأة يف مواقـع اختـاذ     : وعات التالية ضأنشطة الدعوة يف املو    - 
 رات، مكافحة العنف؛القرا

وعات حمـددة تتعلـق بأسـباب عـدم التحـاق الفتيـات باملـدارس،               ضـ إجراء أحبـاث يف مو     - 
واملــرأة ووســائل اإلعــالم، ومكــان املــرأة يف مواقــع اختــاذ القــرارات، وإنــشاء مــصرف   

 بيانات عن قدرات املرأة؛
 .االشتراك يف أعمال مراجعة القوانني وحتديد شىت السياسات - 
ــ - ٧٤ ــرأة  وي ــة مناصــرة امل ــايف    /صطدم عمــل مجعي ــاخ الثق ــق باملن ــة تتعل ــسي هــاموي بعقب توي

واالقتــصادي املرتــب علــى أســاس تقــسيم منطــي للعمــل، ممــا يــؤدي إىل زيــادة أعبــاء املــرأة           
وهنــاك عقبــة أخــرى هــي نقــص املــوارد املاليــة الالزمــة إلنتــهاء    . واقتــصارها علــى دور املنفَّــذ 

 .مركزية الذي كانت قد شرعت فيهاجلمعية من مشروع حتقيق الال
ــة موضــوعات       - ٧٥ ــها يف ثالث ــة مواصــلة عمل ــزم اجلمعي ــات، تعت ــة : ورغــم هــذه العقب ثقاف

 .السالم، واجلنسانية، والتنمية
 

 حمفل الربملانيات الروانديات ٣‐٢‐٢‐٢‐١  
يـة   مببادرة من نائبـات اجلمعيـة الوطن       ١٩٩٦أنشئ حمفل الربملانيات الروانديات يف عام        - ٧٦

 .ومهمة احملفل تعزيز حقوق اجلنسني يف املساواة. االنتقالية
واستهدفت الربملانيـات مـن إنـشاء هـذا احملفـل إجيـاد إطـار ييـّسر مـشاركتهن يف تعزيـز             - ٧٧

وتعتـزم الربملانيـات أيـضا املـشاركة بنـشاط والتـأثري            . قدرات املـرأة يف مناصـب اختـاذ القـرارات         
ويـزاول احملفـل عملـه اآلن،       . م التشريعية اليت متيـز ضـد املـرأة        إجيابيا يف مراجعة وحذف األحكا    

 .وقد شرع يف وضع عدة مشاريع قوانني يف جمال التدخل الذي حدده لنفسه
 



CEDAW/C/RWA/6  
 

07-66396 39 
 

 اقية وإعالن بيجنيفالتدابري املتخذة لتنفيذ االت: الفصل الثاين  
قتـضب  ، ورد وصـف م  ١٩٩٦ينـاير   /يف التقرير الـشفوي الـذي قـدم يف كـانون الثـاين             - ٧٨

حلالة حقوق املرأة يف رواندا نظرا للظروف يف هذه الفترة اليت تلـت اإلبـادة اجلماعيـة واحلـرب                   
ويـسعى هـذا التقريـر إىل تنـاول كـل حكـم مـن أحكـام االتفاقيـة وإعـالن بـيجني،            . الـيت أهنتـها  

وأحكــام هــذين الــصكني جمّمعــة بقــدر اإلمكــان وفقــا لتماثلــها، وذلــك ألســباب عمليــة تتعلــق  
 .التقدمي وسهولة القراءةحبسن 

 
 التدابري املشتركة بني االتفاقية واإلعالن ١-٢  

تتعلق تدابري التنفيـذ املـشار إليهـا بـالفترة الـيت يـشملها التقريـر، ولكـن ميكـن يف بعـض                      - ٧٩
ىل آليات سابقة، مراعاة بوجه خاص للفتـرة الـيت قـدم فيهـا              إاجملاالت حسب االقتضاء اإلشارة     

 .بشكل مكتوبالتقرير األخري 
 

األحكام الدسـتورية والقانونيـة واملؤسـسية الـيت تكفـل مبـدأ تـساوي الرجـال           ١-١-٢  
 ) من االتفاقية والنقطة حاء من منهاج عمل بيجني٢املادة (والنساء 

 األحكام الدستورية والقانونية ١-١-١-٢  
ــادة      - ٨٠ ــة، يف امل ــرة االنتقالي ــذي حكــم الفت مــن الدســتور   ١٦يــنص القــانون األساســي ال

ــران١٠الــصادر يف  ــه / حزي ــه، علــى أن    ١٩٩١يوني كــل املــواطنني  ” الــذي هــو جــزء مــتمم ل
متساوون أمام القانون دون أي متييز، وال سيما على أساس العنـصر، أو اللـون، أو األصـل، أو              

كمـا أن املـادة     . “العرق، أو العشرية، أو اجلنس، أو الـرأي، أو الديانـة، أو املركـز االجتمـاعي               
الوحـدة الوطنيـة تقتـضي نبـذ مجيـع          ” من الربوتوكول املتعلـق بدولـة القـانون يـنص علـى أن               ٣

أشــكال االســتبعاد ومجيــع أشــكال التمييــز القائمــة بوجــه خــاص علــى العــرق، أو املنطقــة، أو    
وتنص أيضا على أن تتاح جلميع املواطنني نفس فرص احلصول علـى مجيـع              . اجلنس، أو الديانة  

 .“واالقتصادية وغريها من املزايا اليت يتعني أن تكفلها الدولةاملزايا السياسية 
 مـن ديباجتـه، متـسك      ٩ فقرة من جديد، يف ال    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤ويؤكد دستور    - ٨١

ــددها        ــيت يع ــة ال ــصكوك الدولي ــا وردت يف ال ــسان كم ــوق اإلن ــادئ حق ــدي مبب ــشعب الروان ال
، يــشري ٩ مـن املـادة   ٤ويف الفقــرة . ريـر الدسـتور، ومنـها االتفاقيــة الـيت هـي موضــوع هـذا التق     

 الـيت تلتــزم الدولــة الروانديــة بالتقيـد هبــا واحترامهــا، مبــدأ   الدسـتور يف عــداد املبــادئ األساســية 
إقامـة دولـة القـانون والنظــام الـدميقراطي التعـددي، وتـساوي مجيــع الروانـديني، واملـساواة بــني         

ــرأة والرجــل  ــادة   . امل ــضا يف امل ــوق    ١١ويكــرس الدســتور أي ــن احلق ــاره م ــساواة باعتب ــدأ امل  مب
مجيــع الروانــديني يولــدون ويظلــون أحــرارا ومتــساوين يف   ”: األساســية للفــرد هبــذه العبــارات 

 علـى العنـصر،   صوحيظر القانون مجيع أشكال التمييز اليت تقوم بوجه خـا       . احلقوق والواجبات 
و املنطقــــة، أو األصــــل أو العــــرق، أو العــــشرية، أو القبيلــــة، أو لــــون البــــشرة، أو اجلــــنس، أ

االجتماعي، أو الثروة، أو االختالف يف الثقافة أو اللغة أو احلالة االجتماعية، أو العاهة البدنيـة            
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، ١٦وأخــريا يــنص الدســتور، يف املــادة . “أو العقليــة، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز 
 .“باحلماية املتساويةمجيع البشر متساوون أمام القانون، ويتمتعون دون أي متييز ”على أن 

ويضاف إىل ذلك أن االتفاقيات اليت جيري التصديق عليها أو اعتمادها بصفة منتظمـة               - ٨٢
ــادة    ــسب، مبوجــب امل ــية       ١٩٠تكت ــوانني األساس ــن ســلطة الق ــى م ــن الدســتور، ســلطة أعل  م

ا، ومن هنا تعتـرب روانـدا نفـسها ملزمـة بـشىت االتفاقيـات الـيت صـدقت عليهـ                   . والقوانني العادية 
 .ومنها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

، املتضمن العنوان األّويل والباب األول من القانون املـدين         ٤٢/١٩٨٨إن القانون رقم     -٨٣
الذي يعترب قانون األسرة، قد أدخل تعديالت واسعة على القانون الـذي حـل حملـه، وال سـيما                   

أهلية الزوجني اللذين ال ميكن تغـيري سـلطاهتما إال بالقـانون     إرساؤه مبدأ أن الزواج ال يغري من        
، وأنــه ميكــن لكــل مــن الــزوجني، إال يف حالــة نظــام شــيوع  )٢١٢املــادة (أو بنظــام زواجهمــا 

، وبـذلك   )٢١٣املـادة   (األموال، مزاولـة مهنـة أو صـناعة أو جتـارة دون موافقـة الـزوج اآلخـر                   
 .ن من زوجهاألغى ارهتان مزاولة املرأة ألي مهنة بإذ

ــاين ١٢ املــؤرخ ٢٢/٩٩ويعتــرف القــانون رقــم   - ٨٤ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــق ١٩٩٩ن  واملتعل
ت األســـرة الـــيت جـــاءت منـــها بـــنظم الـــزواج واالنفـــصال واإلرث للفتـــاة حبـــق وراثـــة ممتلكـــا

، وُيخضع ملوافقة الـزوجني كليهمـا أي تـصرف بـالتربع بـأموال ثابتـة أو بـأي مـن                     )٥٠ املادة(
 ).٢١املادة (جني، وكذلك اإلقرار بأي حق يف هذه املمتلكات ممتلكات الزو

 واملتعلـق حبقـوق     ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ٢٨ املـؤرخ    ٢٧/٢٠٠١ويعترف القانون رقم     - ٨٥
. الطفل ومحايته من العنف للمرأة باحلق يف نقل جنسيتها إىل الطفل حىت ولو كان أبـوه أجنبيـا                 

رأة مـن نقـل جنـسيتها إىل الطفـل الـذي تثبـت              وبذلك كان هذا القانون أول مـن ألغـى منـع املـ            
، وهـو القـانون اخلـاص    ١٩٦٣سـبتمرب  / أيلول٢٨بنوته ألجنيب مبوجب القانون السابق املؤرخ   

 . بقانون جديد يكرس هذا احلق صراحة٢٠٠٥باجلنسية الرواندية الذي ُعّدل يف عام 
 واملتعلق بقمـع    ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٧/٢٠٠١إن القانون رقم     - ٨٦

جرائم التمييز وممارسة الرتعة الطائفية حيدد بوضوح أشكال التمييز اليت يعمـل علـى قمعهـا أيـا              
شخص يتصرف بشكل فردي، مسؤول يف الـدوائر العامـة أو اخلاصـة، مجعيـة             : كان مرتكبوها 

 أقوال، حمـررات، فعـل مـادي   : أو حزب سياسي، مرشح يف االنتخابات؛ وأيا كانت األساليب    
ويــنص . متعمــد، صــور أو إميــاءات يف اإلذاعــة أو التلفزيــون أو يف اجتمــاع أو يف مكــان عــام   

القانون على احلكم باإلعدام، واحلكم بالسجن أو الغرامة، واحلكم بتعطيل أو حل اجلمعيـة أو               
احلزب السياسي، وعزل املرشـح املنتخـب وإسـقاط احلقـوق املدنيـة، وجيعـل هـذه اجلـرائم غـري                     

 .ادمقابلة للتق
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ــم   - ٨٧ ــانون رق ــؤرخ ٣٠/٢٠٠٣إن الق ــسطس / آب٢٩ امل ــل  ٢٠٠٣أغ ــدِّل واملكمِّ  واملع
 بــشأن التعــداد وبطاقــة ١٩٨١ينــاير / كــانون الثــاين١٦ املــؤرخ ١/٨١للمرســوم بقــانون رقــم 

اجلريـدة  (اهلوية واملسكن وحمـل اإلقامـة يعتـرف للمـرأة بـاحلق يف قيـد الطفـل يف بطاقـة هويتـها                       
، وكـان ذلـك، حـىت صـدور هـذا           )٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١ املؤرخ   ٢١الرمسية، العدد   

 .القانون، وقفا على والد الطفل فقط
 :وجيري اآلن وضع مشاريع قوانني معدِّلة أخرى، ومنها بوجه خاص - ٨٨
مشروع مراجعة القانون اجلنائي، وفيه يتعني إلغاء احلكـم الـذي يقـضي بـإنزال عقوبـة                  - 

 لزنا أقسى من عقوبة الزوج؛بالزوجة املتهمة با
كامــه الــيت تكــرس هيمنــة الرجــل  مــشروع مراجعــة قــانون األســرة، وخــصوصا يف أح  - 

يتــصل خاصــة بــصفة رب األســرة، وكــذلك يف املعاملــة املختلفــة املتمثلــة يف منــع  فيمــا
القاضي، بطلب مـن الزوجـة، مـن إلـزام الـزوج بتـرك مـرتل الزوجيـة إذا كـان يقـع يف                        

ن الزوجـة أو أحـد أقارهبـا مالكتـه أو املنتفعـة بـه أو املـستأجرة لـه،           املسكن الـذي تكـو    
وكان هذا الزوج ميارس فيه فنا مـن الفنـون، أو نـشاطا حـرا، أو حرفـة، أو جتـارة، أو                      

 صناعة؛
 .مشروع مراجعة قانون التجارة الذي يرهتن مزاولة الزوجة للتجارة بإذن من زوجها - 

 
 اآلليات املؤسسية ٢-١-١-٢  

وقـد أنـشئت    . لدى رواندا اآلن مؤسسات خاصة مهمتها محاية وتعزيـز حقـوق املـرأة             -٨٩
وزارة منوط هبا خصوصا النهوض باملرأة، وأسند إليها حتقيق اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز قـدرات                  

 .املرأة، وتشجيع اإلنصاف واملساواة بني اجلنسني يف إطار التنمية املستدامة
 أنشئ اجمللـس الـوطين للمـرأة، املنـوط بـه أن      ٢٠٠٣نيه يو/ حزيران ٤ومبوجب دستور    - ٩٠

 ٢٧/٢٠٠٣يكــون مبثابــة إطــار للعالقــات االجتماعيــة والــدعوة للمــرأة، وحيــدد القــانون رقــم   
ــه  ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٨املــؤرخ  ــصاصاته وعمل واجمللــس مــزود  .  نظــام هــذا اجمللــس واخت

 .ام زمالؤهن بانتخاهبنبأجهزة على مجيع املستويات اإلدارية يف البلد تديرها نساء ق
 أنشئت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان مهمتها متابعة انتـهاكات حقـوق            ١٩٩٩ويف عام    - ٩١

 تـسميتها بـأن أنـشأ اللجنـة     ٢٠٠٣يونيـه  / حزيران٤اإلنسان يف أراضي رواندا، مث غّير دستور        
 .الوطنية حلقوق الفرد

 .ن بيجنيوهناك أيضا جهاز منوط به تنسيق ومتابعة تنفيذ إعال - ٩٢
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، الرصـد   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٤وسيناط مبرصـد اجلنـسانية، املنـشأ مبوجـب دسـتور             - ٩٣
 .الالزم لتيسري التقييم املستمر لاللتزام باملؤشرات اجلنسانية

وهناك مجعيات عديدة منخرطة يف الـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان عامـة وحقـوق املـرأة                    - ٩٤
جتمع رابطات ومجعيات الدفاع عـن      ( يف جتمعات    خاصة ومحايتها وتعزيزها، ويندرج معظمها    

 ).تويسي هاموي/حقوق اإلنسان يف رواندا، ومجعية مناصرة املرأة
 

ضمانات ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ختدم املرأة والتمتع  ٢-١-٢  
 ) من االتفاقية والبند حاء من منهاج عمل بيجني٣املادة (هبا 

يونيـه  / حزيـران  ٤ساسي الذي كان سـاريا يف الفتـرة االنتقاليـة ودسـتور             إن القانون األ   - ٩٥
ــات األساســية احملــددة يف      ٢٠٠٣ ــسان واحلري ــع حبقــوق اإلن  يقــران حبــق كــل مــواطن يف التمت

 .الصكوك الدولية وممارستها
وقـد أنــشئت آليـات لتعزيــز ومحايـة حقــوق اإلنـسان، اقتــداء بإنـشاء وزارة متخصــصة       - ٩٦

ة واملــرأة حتــددت مهمتــها يف اجلــزء األول مــن هــذا التقريــر، واللجنــة الوطنيــة  للنــهوض باألســر
حلقــوق اإلنــسان الــيت ميكــن أن حتيــل إىل الــسلطات القــضائية املختــصة الــشكاوى الــيت تتلقاهــا 

 .والتحريات اليت جتريها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان بصفة عامة
، والــذي ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٤ر وهنــاك مكتــب أمــني املظــامل الــذي أنــشأه دســتو   - ٩٧

تشمل اختصاصاته تلقي شكاوى األفراد واجلمعيات اخلاصة من تصرفات املوظفني أو الـدوائر             
العامة واخلاصة يف إطار منع ومكافحة الظلم، وإحالة هذه الشكاوى إىل العدالة إذا مل يتوصـل                

 .املوظفون أو الدوائر املعنية إىل حل مرض
يتمتع مجيع املـواطنني حبمايـة قـضائية متماثلـة، وهلـم حـق الطعـن أمـام                  ويف هذا اإلطار     - ٩٨

ــة   . الــسلطات القــضائية حفاظــا علــى حقــوقهم   ــة األساســية علــى معاقب وتــنص القــوانني اجلنائي
ومـن هـذه القـوانني القـانون اجلنـائي الـذي يعاقـب              . مرتكيب انتهاكات احلقوق األساسية للفرد    

، وعلـى  )٣٤٧ إىل ٣١٠املـواد مـن   (ى الـسالمة البدنيـة    على جرائم االعتداء علـى الـنفس وعلـ        
، وعلـى حريـة    )٤٥٠ إىل   ٤٣٧ ومـن    ٤٢٨ و   ٤٢٤ و   ٤٠٥ إىل   ٣٩٩املـواد مـن     (املمتلكات  
، وقــانون حقــوق الطفــل ومحايتــه الــذي يتــضمن نظامــا  )٣٩٠ إىل ٣٨٨املــواد مــن (املــواطنني 

 اليت تطبق أحكامهـا اجلنائيـة       للمعاقبة على انتهاكات حقوق الطفل، والقوانني اخلاصة األخرى       
وعالوة على العقوبات اجلنائيـة ميكـن للـشخص املـضرور أن حيـصل حبكـم                . يف احملاكم الوطنية  

 . رابطة للمحامني املستقلني١٩٩٧وهناك منذ عام . على تعويض عن الضرر الذي تعرض له
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 ٤املـادة   (أة  اعتماد تدابري خاصة للتعجيل باملساواة الفعلية بـني الرجـل واملـر            ٣-١-٢  
 )من االتفاقية

تــرى احلكومــة الروانديــة أن حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل يتطلــب تــدابري معينــة    - ٩٩
ومن السياسات اليت تأخذ هبا احلكومـة سياسـة التمييـز اإلجيـايب             . للقضاء على االختالل الراهن   

ــة للمق      ــساء يف اللجــان التنفيذي ــدخل عــدد معــني مــن الن ــها ي اطعــات والقطاعــات،  الــيت مبوجب
 .وكذلك يف جلان التنمية اجملتمعية

ومــن هــذا املنظــور ســنت احلكومــة قــوانني ختــصص بطريقــة معينــة حــصة دنيــا حمــددة    - ١٠٠
 .للنساء يف مواقع اختاذ القرارات

ديـــسمرب / كــانون األول ١٥ املـــؤرخ ٤٢/٢٠٠٠وينطبــق ذلـــك علــى القـــانون رقــم     - ١٠١
اجلريدة الرمسية، العـدد اخلـاص      (ستويات اإلدارية األساسية    ملنظم لالنتخابات على امل   ا و ٢٠٠٠
 املـؤرخ   ١٣/٢٠٠٢، بصورته املعدلة بالقانون رقم      )٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٩املؤرخ  

، )٢٠٠٢مــارس / آذار١٩اجلريــدة الرمسيــة، العــدد اخلــاص املــؤرخ   (٢٠٠٢مــارس / آذار١٢
 .الذي حيدد حصة دنيا للنساء بنسبة الثلث

قد متخضت االنتخابات على املستويات اإلدارية األساسية، اليت جرت يف الفترة مـن             و - ١٠٢
 :، عن النتائج التالية٢٠٠١مارس / آذار١٣ إىل ٦

 يف  ٧٤ يف املائة من النـساء مقابـل         ٢٦ امرأة عضوا يف جمالس املقاطعات، بنسبة        ٧٢٠ - 
 املائة من الرجال؛

 يف املائــة مــن النــساء ٢٤لمقاطعــات، بنــسبة  امــرأة عــضوا يف اللجــان التنفيذيــة ل١٢٧ - 
 .)٧( يف املائة من الرجال٧٦مقابل 

 مقعـدا تلقائيـا     ٢٤ للمـرأة    ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٤ويف السياق ذاته خيـصص دسـتور         - ١٠٣
وغـداة االنتخابـات    .  يف املائة على األقل من املقاعد يف جملـس الـشيوخ           ٣٠يف جملس النواب و     

 ٣٦، انتخبـت  ٢٠٠٣أكتـوبر  / تـشرين األول ٣سـبتمرب و  / أيلول٢٩التشريعية اليت جرت بني  
 يف املائـــة ٥٥ يف املائـــة للنـــساء و ٤٥ رجـــال، بنـــسبة ٤٤امـــرأة يف جملـــس النـــواب يف مقابـــل 

وبعــد التغــيريات الــيت أجريــت واســتبدال النــواب ألســباب خمتلفــة، أصــبح يف جملــس    . للرجــال
.  يف املائـة للرجـال  ٥١,٢ املائـة للنـساء و    يف٤٨,٨ رجال، أي بنـسبة  ٤١ امرأة و    ٣٩النواب  

وكـان  .  يف املائـة للنـساء     ٣٠ عـضوا، أي بنـسبة       ٢٠ نساء من جمموع     ٦ويضم جملس الشيوخ    
__________ 

 ١٣ إىل ٦انتخـاب الـسلطات اإلداريـة يف مقاطعـات ومـدن روانـدا يف الفتـرة مـن                  : اللجنة الوطنية لالنتخابـات    )٧( 
 .٢٠٠١مايو /، أيار٢٠٠١مارس /آذار
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ــداة االنتخابـــات ا   ــومي الـــذي تـــشكل غـ ــام الفريـــق احلكـ ــية يف عـ ــن ٢٠٠٣لرئاسـ ــألف مـ  يتـ
وزاريــة الــيت أمــا التعــديالت ال.  نــساء٥ وزيــر دولــة، منــهم ١١ نــساء، و ٤وزيــرا، منــهم  ١٨

 وزيـر  ١١ نـساء، و  ٤ وزيـرا، منـهم   ١٨: حدثت حىت اآلن فقد أبقت تقريبا على هذا الوضع    
 نــساء، ٤ وزيــرا، منــهم ١٧، و ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٨ نــساء، وذلــك يف ٦دولــة، منــهم 

 .٢٠٠٥أغسطس / آب٢٠ نساء، وذلك يف ٧ وزير دولة، منهم ١٢ و
 يف قطاع االئتمانات املصرفية وصـندوق املقاطعـة         إن إنشاء صندوق ضمان خيدم املرأة      - ١٠٤

لتقدمي قروض صغرية إىل املرأة يربهن هو اآلخر على الرغبـة يف التعجيـل بتحقيـق املـساواة بـني                     
 .الرجل واملرأة

وتوقن احلكومة الرواندية أنـه ينبغـي تعزيـز هـذه التـدابري، والـتفكري يف مـّدها أيـضا إىل                - ١٠٥
وتعتــزم احلكومــة الوصــول إىل نتــائج أكــرب يف . ثيــل املــرأة ناقــصاجمــاالت أخــرى يكــون فيهــا مت

القائم علـى احلكـم الرشـيد والالمركزيـة مـن أجـل التنميـة               “ ٢٠٢٠رؤية عام   ”سياق برنامج   
 .املستدامة مبكافحة الفقر، وهو الربنامج املطلوب أن تؤدي فيه املرأة دورا كبريا

 
ــة والثقاف  ٤-١-٢   ــاط االجتماعيـ ــديل األمنـ ــرأة   تعـ ــل واملـ ــسلوك الرجـ ــة لـ ــادة (يـ  ٥املـ

 )االتفاقية من
ــة الرجــل علــى      - ١٠٦ ــدا إىل تكــريس هيمن أدى النظــام األبــوي للمجتمــع التقليــدي يف روان

 .املرأة، واتسم بتفضيل إجناب ولد بدال من البنت
أما قيمـة البنـت فـرهن    . فالولد يعترب الضامن الستمرار األسرة والقبيلة من خالل نسله     - ١٠٧

وغـري مـسموح للبنـت بـأن تـرث أمـالك أسـرهتا، كمـا أهنـا             . ابتعادها عن األسرة بعد زواجهـا     ب
 .تشكل عبئا على األسرة عندما تلد دون زواج أو تترمل أو تطلَّق

فهـي الـساعد   . ومع ذلك فإن املرأة تقوم بـدور مهـم، رغـم تراجعهـا إىل املرتبـة الثانيـة          - ١٠٨
ــه النــصح ع   ــاة    األميــن لزوجهــا، وتــسدي إلي ــابع احلي نــد اختــاذ القــرارات املهمــة، حيــث إهنــا تت

ولكــن مل يكــن مــسموحا للمــرأة باالشــتراك يف االجتماعــات   . الــسياسية يف البلــد عــن كثــب 
 .والتحدث إىل اجلمهور

ومع التنّصر وااللتحاق باملدارس والتحوالت االجتماعية واالقتصادية يف احلياة اليوميـة            - ١٠٩
وأسـهم وجـود   .  إىل أدوار األطفـال حـسب اجلـنس تـتغري بالتـدريج            للروانديني، بـدأت نظـرهتم    

املــرأة يف بعــض املناصــب يف اإلدارة ويف األنــشطة التقنيــة يف تغــيري النظــرة إىل كفاءهتــا مقارنــة    
 .بكفاءة الرجل
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ورغم هذا التقدير فإن أحدث دراسة استقصائية يف هـذا املوضـوع تـشري إىل اسـتمرار                  - ١١٠
، وإىل أن بعض الرجال ما زالوا يتـرددون يف تنفيـذ القـرارات    )٨(يني للولدتفضيل معظم الرواند  

 .اليت تتخذها املرأة
فهنــاك مــن . واملـرأة ضــحية أيــضا للتحيــز الــذي يعــوق مــسامهتها يف احليــاة االقتــصادية  - ١١١

الناس من يعتقدون أن املرأة اليت يزيد مرتبها على مرتب زوجها تصبح متمردة ومـستقلة أكثـر                 
الالزم، وهناك رجـال يـرون أن ارتفـاع املـستوى التعليمـي للمـرأة ومزاولتـها لـبعض املهـن                     من  

 .كالتجارة أو السكرتارية يؤديان إىل الفسق أو على األقل إىل سلوك يثري الشك
إن األنــشطة الــيت تــدر دخــال كــبريا وتــضفي بعــض االعتبــار علــى مــن يزاولوهنــا تكــاد   - ١١٢

انا يـؤدي اشـتراك املـرأة يف حيـاة اجلماعـة إىل خالفـات بـسبب                 تكون وقفا على الرجال، وأحي    
 .املوقف الرافض للرجل

ــشك يف         - ١١٣ ــسبب ال ــه ب ــد احتياجــات اجملتمــع وأولويات ــرأة يف حتدي ــشترك امل ــا ت ــادرا م ون
 .قدرهتا، وإن كانت هي أيضا ضحية عقدة النقص اليت يبدو أهنا تتقبلها يف أحيان كثرية

. ارسـات العرفيـة أصـبحت مـضمحلة للغايـة علـى الـصعيد القـانوين               ومع ذلك فإن املم    - ١١٤
، علــى أن تــستمر  ٢٠١ مــن مادتــه  ٣ يــنص، يف الفقــرة  ٢٠٠٣يونيــه  / حزيــران٤فدســتور 

األعراف ما مل حيل حملها قانون، وما مل تكن خمالفة للدستور والقوانني وحقوق الفـرد والنظـام                 
 .العام واألخالق احلميدة

ة خمصــصة واجمللــس الــوطين للمــرأة وظهــور مجعيــات نــسائية، ســواء يف  إن إنــشاء وزار - ١١٥
ــزات       ــى التحيـ ــضاء علـ ــى القـ ــساعدان علـ ــرد، يـ ــوق الفـ ــدان حقـ ــصادي أو يف ميـ ــال االقتـ اجملـ

 .واملمارسات العرفية اليت تؤدي إىل دوام عدم املساواة بني الرجل واملرأة
ق املرأة، يف شـىت بقـاع   وقد نظمت دورات تدريبية وجلسات توعية يف موضوع حقو   - ١١٦

وأذيعـت بـرامج إذاعيـة     . البلد وعلـى مجيـع املـستويات، جلمهـور متنـوع يـضم النـساء أنفـسهن                
 .وتلفزيونية ووزعت مطبوعات تثقيفية يف موضوع حقوق املرأة بصفتها إنسانا

إن تعزيــز األجهــزة واآلليــات القائمــة بالفعــل أمــر مهــم، ولكنــه يتوقــف علــى املــوارد     - ١١٧
ــه وفقــا      . ةاملتاحــ ــزم املــضي يف هــذا العمــل الــذي بدأت ــة تعت ومــع ذلــك فــإن احلكومــة الرواندي

 .ملواردها، ومبشاركة الشركاء الذين تعهدوا بذلك رمسيا
 

__________ 
دراسة عن املعتقدات واملواقف واملمارسات     :  باملرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان     وزارة اجلنسانية والنهوض   )٨( 

 .٢٠٠٢مايو /االجتماعية والثقافية فيما يتعلق باملرأة يف رواندا، كيغايل، أيار
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 مــن ٦املــادة (االجتــار بــاملرأة واســتغالل دعــارة املــرأة، والعنــف ضــد املــرأة    ٥-١-٢  
 )االتفاقية والبند دال من منهاج عمل بيجني

 الجتار باملرأةا ١-٥-١-٢  
هــذا النــوع مــن اجلــرائم يبــدو غــري معــروف حــىت اآلن يف روانــدا، ولــيس يف القــانون    - ١١٨

فهــذا القــانون ال يتــضمن ســوى االختطــاف الــذي يعاقــب عليــه . اجلنــائي أي حكــم يتــصل بــه
بالسجن من مخسة إىل عشرة أعوام، والظروف املشدِّدة للعقوبة فيمـا يتعلـق مبـدة االختطـاف،                 

 عامـا أو الـسجن      ٢٠ذيب اجلسدي أو وفاة الـضحية، ممـا يعـّرض اجلـاين لعقوبـة الـسجن                 والتع
 ).٣٨٨املادة (املؤبد أو اإلعدام 

ويف ضوء تطور اجلرمية امللحوظ يف بلدان أخـرى، فـإن قـانون حقـوق الطفـل ومحايتـه                    - ١١٩
ة مـن يقـوم    مـن هـذا القـانون علـى معاقبـ      ٤١إذ تـنص املـادة      . من العنف حتّسب هلذا االحتمال    

 .خبطف طفل أو بيعه أو االجتار به بالسجن من مخسة أعوام إىل السجن املؤبد
 

 الدعارة ٢-٥-١-٢  
جاء يف الدراسة اليت اشتركت يف وضـعها وزارة الـصحة ووزارة اجلنـسانية والنـهوض                 - ١٢٠

أن البغايـــا “ اإليـــدز/ارة وفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشريةعالـــد” عـــن ١٩٩٨بـــاملرأة يف عـــام 
وكــان الفقــر وســوء توجيــه الــشباب مــن األســباب  . موجــودات يف املــدن ويف الوســط الريفــي

 .احملددة
 علـى قيـود تفـرض       ٣٦٣ويف إطار مكافحة الدعارة، يـنص القـانون اجلنـائي يف مادتـه               - ١٢١

 :حبكم قضائي على أي شخص يتهم بذلك، وهي
 منعه من مغادرة البلد أو الوجود يف أماكن حيددها احلكم؛ - 
 االلتزام باملثول أمام اجلهات أو السلطات اليت يعينها احلكم؛ - 
االلتــزام باخلــضوع إلجــراءات الفحــص أو العــالج أو العنايــة، مبــا يف ذلــك دخــول          - 

 .املستشفى عند الضرورة
ويتعرض من خيـرج علـى هـذه االلتزامـات للـسجن مـن ثالثـة إىل سـتة أشـهر ولغرامـة                        - ١٢٢

 . آالف فرنك، أو ألي من هاتني العقوبتنيتتراوح بني ألفني ومخسة
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 احلض على الدعارة ٣-٥-١-٢  
ينص القانون اجلنـائي علـى عقوبـة الـسجن مـن ثالثـة أشـهر إىل مخـسة أعـوام وغرامـة                        - ١٢٣

تتراوح بني عشرة آالف ومائة ألف فرنك لكـل مـن جيّنـد شخـصا آخـر أو يدربـه أو يغـرر بـه                         
، ولكــل مــن حيــتفظ بــه لــنفس األغــراض      )٣٦٤ادة املــ(ملزاولــة الــدعارة حــىت ولــو برضــاه     

والعقوبة نفسها مقررة يف قانون حقوق الطفل ومحايته من العنف على األفعـال             ). ٣٦٥ املادة(
 ).٣٨املادة (ذاهتا اليت ترتكب يف حق الطفل 

وعالوة على ذلك يعاقب القانون اجلنائي كـل مـن يعـوق أعمـال الوقايـة أو املـساعدة                    - ١٢٤
التعلـيم الـيت تتوالهـا اهليئـات املختـصة خلدمـة األشـخاص الـذين ميارسـون الـدعارة أو           أو إعادة  

ويتعـرض مرتكبـو    . يتعرضون خلطـر ممارسـتها، كمـا يعاقـب القـانون علـى أي تـرويج للـدعارة                 
هذه األفعال، على التوايل، لعقوبة الـسجن مـن سـتة أشـهر إىل مخـسة أعـوام، ولغرامـة تتـراوح                      

لــف فرنــك، وكــذلك لعقوبــة الــسجن مــن شــهر إىل عــام، ولغرامــة   بــني عــشرة آالف ومائــة أ
 ).٣٦٧ و ٣٦٦املادتان (تتراوح بني ألف وعشرة آالف فرنك 

 
 استغالل الدعارة ٤-٥-١-٢  

اســتغالل الــدعارة ينتمــي إىل القــوادة يف القــانون الروانــدي، ويعاقَــب عليــه بالطريقــة     - ١٢٥
 :التالية
متويل بيت للدعارة بالسجن مـن عـام إىل مخـسة أعـوام             يعاقَب على إدارة أو تنظيم أو        - 

املـادة  (وبغرامة تتراوح بني عـشرين ألـف ومائـة ألـف فرنـك مبوجـب القـانون اجلنـائي              
، وبالــسجن مــن مخــسة إىل عــشرة أعــوام وبغرامــة تتــراوح بــني مــائيت ألــف         )٣٦٨

ومخــسمائة ألــف فرنــك مبوجــب قــانون حقــوق الطفــل ومحايتــه إذا كــان هــو الــضحية 
 ؛)٣٩ملادة ا(

يعاقَب على تقاسم اإليرادات أو قبول األمـوال املتأتيـة مـن الـدعارة بالـسجن مـن عـام          - 
إىل مخسة أعوام وبغرامة تتراوح بني عشرين ألف ومائـة ألـف فرنـك مبوجـب القـانون          

، وبالـسجن مـن عــامني إىل مخـسة أعـوام إذا كـان الـضحية هــو       )٣٦٩املـادة  (اجلنـائي  
 ؛) من قانون حقوق الطفل ومحايته٤٠ملادة  من ا١الفقرة (الطفل 

ــة        -  ــواد إباحي ــدعارة أو م ــاج عــروض بقــصد ال ــال يف إنت ــى اســتخدام األطف يعاقَــب عل
ــف           ــائيت أل ــني م ــراوح ب ــة تت ــا وبغرام ــشر عام ــين ع ــوام إىل اث ــن مخــسة أع ــسجن م بال

 من قـانون حقـوق الطفـل ومحايتـه مـن      ٤٠ من املادة ٢الفقرة (ومخسمائة ألف فرنك    
 ؛)العنف
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يعاقَــب علــى تقــدمي إقــرار أو شــهادة أو وثيقــة مــزورة أو اســتخدام أي طريقــة أخــرى   - 
لتمكني شخص على عالقة مع شخص أو أكثر من ممارسي الدعارة من تربيـر املـوارد                
الــيت ميلكهــا يف حــني أن ســلوكه خــاطئ بالــسجن مــن عــام إىل مخــسة أعــوام وبغرامــة  

 ).٣٧٠املادة (وجب القانون اجلنائي تتراوح بني عشرين ألف ومائة ألف فرنك مب
 

 تسهيل الدعارة ٥-٥-١-٢  
ينص القانون اجلنائي علـى عقوبـات تتعلـق باألفعـال الـيت تقـع لتـسهيل الـدعارة والـيت                      - ١٢٦

 :يعتربها جرائم، على النحو التايل
السجن مـن ثالثـة أشـهر إىل ثالثـة أعـوام وغرامـة تتـراوح بـني عـشرة آالف ومخـسني                        - 

ك يف حالــة تعمــد تقــدمي العــون أو املــساعدة أو احلمايــة يف دعــارة الغــري، أو  ألــف فرنــ
 ٣٧١املادتـان  (االستمالة، أو عرض خدمات التوسط بني ممارسي الـدعارة والقـوادين         

 ؛)٣٧٢ و
السجن من عام إىل ثالثة أعوام وغرامة تتراوح بني عشرة آالف ومخسني ألف فرنـك                - 

 . بغرض الدعارةيف حالة استئجار أو تأجري مسكن
 : الظروف املشدِّدة للعقوبة التالية٣٧٤وحيدد القانون اجلنائي يف املادة  - ١٢٧
 كون الضحية قاصرا؛ - 
 عدم رضا الضحية؛ - 
 تعدد الضحايا؛ - 
ارتكــاب هــذه اجلرميــة خــارج اإلقلــيم الــوطين أو ضــد شــخص مبجــرد وصــوله أو يف      - 

 رج؛تاريخ قريب من موعد وصوله قادما من اخلا
 تعدد اجلناة أو املشاركني يف اجلرمية أو املتواطئني؛ - 
 محل سالح ظاهر أو خفي؛ - 
 صفة صاحب التأثري أو السلطة على الضحية أو خادمه؛ - 
 .صفة املوظف العام أو الكاهن - 
ويعاقَب أيـضا مـن حيـض علـى ارتكـاب هـذه اجلـرائم ومـن يـشترك يف اإلعـداد هلـا أو                - ١٢٨

لو مل ينتج عنها أثر، بالـسجن مـن مثانيـة أيـام إىل ثالثـة أشـهر وبغرامـة تتـراوح                      تنفيذها، حىت و  
، كمـا أن الـشخص الـذي يكـون قـد أديـن يف هـذه                 )٣٧٥املـادة   (بني مخـسمائة وألـف فرنـك        
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اجلرائم يف اخلارج ميكن أن تفرض عليه احملكمة، عند وصوله إىل اإلقلـيم الـوطين، منـع اإلقامـة                   
 .و احلرمان من احلقوق املدنيةأو اإللزام باإلقامة، أ

 
 العنف ضد املرأة ٦-٥-١-٢  

وهنـاك نـزوع إىل قـصرها       . ختتلف النظرة إىل أعمال العنف ضد املرأة حسب طبيعتـها          - ١٢٩
ويـذهب هـذا الـرأي    . على العنف اجلنسي الذي يرتكبه الغري والذي يقابل بالرفض من اجلميـع      

.  واجلنسي الذي تتعرض له الزوجة على يـد زوجهـا          إىل قبول بل أحيانا إىل تربير العنف البدين       
 .غري أن القانون اجلنائي يعترب مجيع هذه األفعال جرائم

 
 العنف اجلنسي ١‐٦‐٥‐١‐٢  

مــن املهــم التمييــز بــني حــاالت العنــف اجلنــسي الــيت وقعــت يف فتــرة اإلبــادة اجلماعيــة   - ١٣٠
تعـرض لـه البالغـات وذلـك الـذي          وتلك اليت وقعت بعدها من ناحية، والعنف اجلنـسي الـذي ت           

 .أصبح مؤخرا يستهدف األطفال من ناحية أخرى
، كان االغتصاب يستخدم كسالح وكـأداة       ١٩٩٤ففي أثناء اإلبادة اجلماعية يف عام        - ١٣١

واقترنــت حــاالت االغتــصاب الــيت حــدثت يف تلــك الفتــرة  . أخــرى إليــالم الــضحايا وإذالهلــم
 .فحباالت تعذيب اتسمت بوحشية ال توص

. وصدرت ثالثة قوانني متتابعة يف إطار قمع اإلبادة اجلماعية واجلـرائم ذات الـصلة هبـا          - ١٣٢
 بــشأن ١٩٩٦أغــسطس / آب٣٠ املــؤرخ ٨/٩٦وهــذه القــوانني هــي القــانون األساســي رقــم 

ــسانية          ــة ضــد اإلن ــة واجلــرائم املرتكب ــادة اجلماعي ــة لإلب ــرتكيب اجلــرائم املؤلف ــة م تنظــيم مالحق
ــدة الر( ــدد  اجلري ــة، الع ــؤرخ ١٧مسي ــول١ امل ــبتمرب / أيل ــم   )١٩٩٦س ــانون األساســي رق ، والق

 واملنشئ لدوائر االختصاص املعروفـة باسـم   ٢٠٠١يناير / كانون الثاين  ٢٦ املؤرخ   ٤٠/٢٠٠٠
Gacaca      ــة واجلــرائم ــادة اجلماعي ــة اإلب ــق بتنظــيم مالحقــة مــرتكيب اجلــرائم املؤلفــة جلرمي  واملتعل

ــسانية   ــة ضــد اإلن ــة، العــدد اخلــاص املــؤرخ   اجل(املرتكب ــدة الرمسي ــاين ١٢ري ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
 املـــؤرخ ٣٣/٢٠٠١ن األساســـي رقـــم ، وهـــو القـــانون املعـــدَّل واملـــستكمل بالقـــانو )٢٠٠٢

ــران ٢٢ ــه /حزي ــدد    (٢٠٠١يوني ــة، الع ــدة الرمسي ــؤرخ ١٤اجلري ــوز١٥ امل ــه / مت ، )٢٠٠١يولي
ــم   ــانون رق ــؤرخ ١٦/٢٠٠٤والق ــران١٦ امل ــه / حزي ــصاصات   ٢٠٠٤يوني ــشأن تنظــيم واخت ب

، املنوط هبا مالحقة وحماكمـة مـرتكيب اجلـرائم          Gacacaوعمل دوائر االختصاص املعروفة باسم      
 تــشرين ١املؤلفــة جلرميــة اإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم األخــرى املرتكبــة ضــد اإلنــسانية بــني          

 اخلــاص اجلريــدة الرمسيــة، العــدد (١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٣١ و ١٩٩٠أكتــوبر /األول
 ).٢٠٠٤يونيه / حزيران١٩املؤرخ 
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ــسي          - ١٣٣ ــف اجلن ــتثنائي للعن ــابع االس ــا الط ــوانني يف اعتباره ــذه الق ــع ه ــد وضــعت مجي وق
وبــذلك أصــبح مرتكبــو االغتــصاب أو  . ١٩٩٤املرتكــب يف ســياق اإلبــادة اجلماعيــة يف عــام   

عـدام أو الـسجن     أفعال التعذيب اجلنسي يندرجون يف الفئة األوىل ويتعرضـون إمـا للحكـم باإل             
 عاما، وفقا لعدم اعتـرافهم أو لـرفض هـذا االعتـراف، أو              ٣٠ إىل   ٢٥املؤبد، وإما للسجن من     

 .على العكس وفقا لقبول االعترافات املقدمة
ــا         - ١٣٤ ــة وتعرضــت هل ــادة اجلماعي ــاب اإلب ــيت وقعــت يف أعق ــسي ال ــال العنــف اجلن ــا أفع أم

 :ها على النحو التايلالبالغات، فإن القانون اجلنائي يعاقب مرتكبي
ــة اغتـــصاب     -  ــوام عـــن كـــل حالـ ــرة (الـــسجن مـــن مخـــسة إىل عـــشرة أعـ  مـــن ١الفقـ

 ؛)٣٦٠ املادة
 ).٣٦٠ من املادة ٣الفقرة (اإلعدام إذا أفضى االغتصاب إىل موت الضحية  - 
ويــشمل القــانون أيــضا الظــروف املــشّددة للعقوبــة املتــصلة بــصفة صــاحب التــأثري أو      - ١٣٥

الـضحية، أو معلمـه، أو صـاحب العمـل، أو املوظـف العـام، أو ممثـل الـسلطة، أو                     السلطة على   
الكاهن، الذين يسيئون اسـتخدام وظـائفهم، أو الطبيـب، أو اجلـراح أو املولّـد إزاء األشـخاص                   

املـادة  (الذين يتلقون رعايتهم، واملتصلة أيـضا بتعـدد اجلنـاة والتبـّدل اخلطـري يف صـحة الـضحية                    
 .االت حيكم على املتهمني بالسجن من عشرة أعوام إىل عشرين عاماويف هذه احل). ٣٦١
واجلدير بالذكر ان العقوبات املقررة لالغتصاب ميكن أن تطبـق علـى الـزوج إذا أديـن                  - ١٣٦

ويضاف إىل ذلك أن القـانون اجلنـائي يعاقـب أيـضا علـى        . مبمارسة العنف اجلنسي جتاه زوجته    
 ).٣٥٩املادة (جرمية هتك العرض 

وقــد ورد أعــاله أن الفتــرة األخــرية شــهدت جتــدد العنــف اجلنــسي الــذي يتعــرض لــه     - ١٣٧
واألسباب اليت سيقت تأيت من مصادر متنوعـة، مثـل العـادات، ونـوع التعلـيم املقـدم              . األطفال

سواء يف املرتل أو يف املدرسة، والبيئـة الـيت تعطـي أمثلـة سـيئة لألطفـال، وجهـل بعـض األفـراد                        
 الــشفاء مــن اإليــدز مــن خــالل العالقــات اجلنــسية مــع األطفــال، وغــري ذلــك املقتــنعني بإمكــان

 .كثري
وإزاء هذه احلالة اختـذت احلكومـة تـدابري للوقايـة والقمـع للتـصدي هلـذه اجلرميـة ذات                      - ١٣٨

 .العواقب الوخيمة على اجملتمع
ا فعلــى صــعيد الوقايــة، جــرى ترتيــب اجتماعــات تــشاورية جلميــع األجهــزة املنــوط هبــ  - ١٣٩

يـة  مكافحة هـذه اجلرميـة العتمـاد االسـتراتيجيات الالزمـة هلـذا الغـرض، ونظمـت محـالت توع                   
ــة          ــني املؤســسات العام ــاون ب ــيم تع ــها، وأق ــال وعواقب ــذه األفع ــي هل ــابع اإلجرام ــف بالط للتعري
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وأنــشئت . والــسكان لإلبــالغ عــن اجلــرائم املرتكبــة ضــد األطفــال، وبالــذات العنــف اجلنــسي  
 .وحدة للقّصر يف الشرطة أنيط هبا إجراء حتريات والبحث بسرعة عن مرتكيب العنف اجلنسي

 القمــع اعُتمــد قــانون حقــوق الطفــل ومحايتــه الــذي يتــضمن العقوبــات   وعلــى صــعيد - ١٤٠
 :التالية
السجن من عشرين إىل مخسة وعشرين عاما وغرامة تتراوح بني مائة ألف ومخـسمائة               - 

 ١الفقـرة   (ألف فرنك الغتصاب طفل يتراوح عمره بني الرابعة عشرة والثامنة عـشرة             
 ؛)٣٤من املادة 

تراوح بني مائـة ألـف ومخـسمائة ألـف فرنـك الغتـصاب طفـل                السجن املؤبد وغرامة ت    - 
 ؛)٣٤ من املادة ٢الفقرة (دون اخلامسة عشرة من العمر 

 ؛)٣٥املادة (اإلعدام إذا أفضى االغتصاب إىل الوفاة أو إىل مرض غري قابل للعالج  - 
الـسجن املؤبــد إذا كــان املغتــصب هــو الوصــي علــى الطفــل، أو ميثــل ســلطة إداريــة أو   - 

وحية، أو موظـف أمـن، أو مـسؤوال عـن الرعايـة الطبيـة، أو مدرسـا، أو متـدربا، أو                    ر
 ؛)٣٦املادة (بصفة عامة وفقا ملهنة املتهم وسلطته على الطفل 

السجن من عام إىل مخسة أعوام وغرامة تتراوح بني عـشرين ألـف ومائـة ألـف فرنـك                    - 
 .هلتك عرض طفل أو الشروع فيه

ــة القمــع، مثــل احملاكمــة الــسريعة    واختــذت أيــضا تــدابري  - ١٤١ ــة لــذلك لــضمان فعالي  مواكب
للمشتبه يف ارتكاهبم هلذه اجلرائم، والعمل قدر اإلمكان على عقد اجللسات يف مكان اجلرميـة،               
وإعالن اإلدانة بالوسائل السمعية والبـصرية، وسـرعة تـوفري اخلـربات الطبيـة دون اشـتراط دفـع                   

 الــشرطة للنظــر يف الــشكاوى والقيــام بتحريــات  وقــد أنــشئت وحــدة متخصــصة يف . رســومها
 .سريعة عنها

ومع ذلك فإن هنـاك معوقـات عديـدة حتـول دون قمـع العنـف اجلنـسي، نامجـة بـصفة                       - ١٤٢
خاصة عن رفض اإلبالغ عن أحـد األبـوين أو عـن أحـد أفـراد األسـرة، وعـن الـزوج يف حالـة                

ة بـصفة عامـة عـن حمرمـات         املتزوجات، وعـن الرغبـة يف احلفـاظ علـى شـرف الـضحية، ونامجـ               
 .موروثة من العادات عندما يتعلق األمر باحلديث عن كل ما له صلة باجلنس
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 العنف البدين ٢‐٦‐٥‐١‐٢  
 من القانون اجلنائي، فيما يتـصل بـالعنف البـدين الـذي     ٣٣٨ إىل  ٣١٠تنص املواد من     - ١٤٣

ــس       ــة ال ــى عقوب ــزوج، عل ــد الغــري أو ال ــى ي ــرأة، ســواء عل ــه امل ــد  تتعــرض ل جن املؤقــت أو املؤب
 .واإلعدام، وفقا للظروف الواردة يف هذه املواد

وينطبــق ذلــك علــى املعاملــة القاســية للطفــل، أو تعريــضه ملعانــاة مربحــة أو لعقوبــات     - ١٤٤
الإنــسانية أو مهينــة، والعقوبــة املقــررة هــي الــسجن مــن أربعــة أشــهر إىل ثالثــة أعــوام وغرامــة   

وميكـن أن تـزاد العقوبـة إىل الـسجن مـن ثالثـة           . ألـف فرنـك   تتراوح بـني مخـسني ألـف ومـائيت          
أعوام إىل السجن املؤبد إذا جنمـت عـن ذلـك عاهـة، وميكـن احلكـم باإلعـدام إذا مـات الطفـل               

 ). من قانون حقوق الطفل ومحايته من العنف٣٢املادة (
لـك يف إطـار   وتضم النيابة العامة بني أفرادها موظفني مكلفني هبذه اجلرميـة حتديـدا، وذ         - ١٤٥

 .مالحقة مرتكيب جرائم العنف ضد النساء واألطفال
 

املادتـان  (القضاء على مجيع أشكال التمييز يف احلياة السياسية والعامـة للبلـد              ٦-١-٢  
 ) من االتفاقية والبند زاي من منهاج عمل بيجني٨ و ٧

ة الــشؤون العامــة يعتــرف الدســتور جلميــع املــواطنني بــاحلق يف املــشاركة احلــرة يف إدار - ١٤٦
ولـيس هنـاك أي منـع أو قيـد          . للبلد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق املمثلني املختارين حبرية         
 .على حق املرأة يف االشتراك يف االنتخابات بصفة ناخبة ومرشحة

 مبــدأ احلــق يف ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٤ مــن دســتور ٨ مــن املــادة ٣وترســي الفقــرة  - ١٤٧
املواطنني الروانـديني مـن اجلنـسني الـذين يفـون بالـشروط القانونيـة،               التصويت والترشح جلميع    

 .وهو املبدأ الذي أخذ به أيضا القانون األساسي الذي حكم الفترة االنتقالية
يوليـــه / متـــوز٧ املـــؤرخ ١٧/٢٠٠٣ مـــن القـــانون األساســـي رقـــم ٥وورد يف املـــادة  - ١٤٨
ة الرمسيـــة، العـــدد اخلـــاص املـــؤرخ اجلريـــد( بـــشأن االنتخابـــات الرئاســـية والتـــشريعية ٢٠٠٣

 عامـا علـى   ١٨أن الناخبني هم الروانديون البالغون من العمـر  ) ٤٦، ص  ٢٠٠٣يوليه  /متوز ٤
األقل يف يوم االنتخابات والذين قيدوا أمساءهم يف القائمة االنتخابيـة، بـشرط متـتعهم حبقـوقهم                 

 مـن هـذا     ١٠الـواردة يف املـادة      املدنية والسياسية وأال تنطبق عليهم أي مـن حـاالت االسـتبعاد             
 .القانون
وأسباب هذا االستبعاد ترجع إىل احلرمان من حق التصويت، وصدور حكـم باإلدانـة               - ١٤٩

 .من اجلهات القضائية، واالعتراف جبرمية اإلبادة اجلماعية، وصفة الالجئ واحملتجز
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 صـفة الناخـب،     إن الشروط املتعلقة بأهلية تويل منـصب رئـيس اجلمهوريـة واكتـساب             - ١٥٠
كما وردت يف الدستور ويف القانون األساسي السابق ذكره أعـاله، ال حتـد مـن حـق املـرأة يف                     

 .أن ُتنتخب
وأخريا يعتـرف الدسـتور جلميـع املـواطنني حبـق املـشاركة حبريـة يف إدارة شـؤون البلـد                      - ١٥١

املـادة  (قـدراهتم   وفقا للقانون، وحبق متساو للجميع يف تويل الوظائف العامة حسب كفـاءهتم و            
وجدير بالذكر هنا أيضا أنه قد اختذت تدابري تشريعية خاصـة فيمـا يتعلـق بالعـدد األدىن      ). ٤٥

 .للنساء املنتخبات يف الربملان واملشاركات يف أجهزة اختاذ القرارات
ــام          - ١٥٢ ــات ع ــذ انتخاب ــان، من ــة ك ــشكيل احلكوم ــرة أخــرى أن ت ــه م ــستحق التنوي ــا ي ومم
 يف  ٦٣ يف املائـة و      ٦٦ يف املائة من النساء، يف مقابـل         ٣٧ يف املائة و     ٣٤، يتراوح بني    ٢٠٠٣

 يف املائـة مـن      ٤٨,٨ يف املائـة و      ٤٥املائة من الرجال، وأن تـشكيل جملـس النـواب تـراوح بـني               
 يف املائة من الرجال، وأن جملس الـشيوخ يتـشكل مـن             ٥١,٢ يف املائة و     ٥٥النساء، يف مقابل    

، أسـندت   ٢٠٠٤ويف إطـار اإلصـالح القـضائي الـذي جـرى يف عـام               . ء يف املائة من النسا    ٣٠
ــا إىل امــرأة، كمــا أن النــساء يــشكلن نــصف عــدد القــضاة الثمانيــة هلــذه      رئاســة احملكمــة العلي

 .احملكمة
 

اكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا، واحلق املتـساوي يف نقـل اجلنـسية              ٧-١-٢  
 )ية من االتفاق٩املادة (إىل األطفال 

تـــرة االنتقاليـــة، وخـــصوصا دســـتور    مل يكـــن القـــانون األساســـي الـــذي حكـــم الف     - ١٥٣
ــران ١٠ ــه /حزي ــد      ١٩٩١يوني ــذي اعتم ــسية املزدوجــة، وإن كــان الدســتور ال ــرف باجلن ، يعت

 . يقر مبدأ ازدواج اجلنسية٢٠٠٣باالستفتاء يف عام 
، املتــضمن ١٩٦٣ســبتمرب / أيلــول٢٨، كــان القــانون الــصادر يف  ٢٠٠٤وحــىت عــام  - ١٥٤

وكـان هـذا القـانون      . قانون اجلنسية الرواندية، ينظم اكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبـا         
يعطي حقوقا متساوية للمرأة والرجل يف موضوع اكتساب اجلنـسية وتغيريهـا واالحتفـاظ هبـا،          

ــسي       ــد اجلن ــؤدي إىل فق ــدي ال ي ــة مــن روان ــة مــن أجــنيب أو زواج أجنبي ة فحــىت زواج الرواندي
 .تلقائيا، ألن ذلك خيضع ملوافقته أو موافقتها

ومع ذلك كان القانون مينع املرأة من نقل جنسيتها إىل أطفاهلـا، إذ كـان يعتـرب الطفـل                    - ١٥٥
الرواندي َمن كان أبوه روانديا، أو الطفل الطبيعي الـذي تثبـت بنّوتـه ألب روانـدي، أو حـىت                    

 . ال ميكن أن تثبت بنّوته ألب أجنيبالطفل الطبيعي ألم رواندية الذي مل تثبت أو
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، والـذي  ٢٠٠٤وهذا االنعـدام يف املـساواة قـضى عليـه القـانون الـذي اعتمـد يف عـام                   - ١٥٦
 علـى أن    ٣٦، ويـنص يف املـادة       )١املـادة   (يعترب روانـديا كـل طفـل يكـون أحـد أبويـه روانـديا                

ديـة وأب أجـنيب يعتـرب        ألم روان  ٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ١الطفل الذي يولد اعتبارا من      
 .روانديا بشكل تلقائي

 
 ) من االتفاقية والبند باء من منهاج عمل بيجني١٠املادة (التعليم  ٨-١-٢  

فمـن وجهـة النظـر      . ال يعرف نظـام التعلـيم أي شـكل مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                   - ١٥٧
 الذي كان جـزءا     ،١٩٩١يونيه  / حزيران ١٠ من دستور    ٢٧الدستورية والتشريعية، فإن املادة     

من القانون األساسي الذي حكم الفترة االنتقالية، تفرض التعليم االبتدائي اإللزامي ، كمـا أن               
 . حبق كل إنسان يف التعليم٤٠الدستور الساري حاليا يعترف يف املادة 

اجلريــدة (، الــذي كــان يــنظم التعلــيم الــوطين  ١١/١٩٨٥إن القــانون األساســي رقــم   - ١٥٨
 علـى أن    ١٧ من املادة    ٣، كان ينص يف الفقرة      ٢٠٠٣حىت عام   ) ٢٠٩، ص   ١٩٨٥الرمسية،  

وقـد  . من حق األطفال املستوفني لشروط القبول يف مدرسة خيتاروهنـا االلتحـاق هبـذه املدرسـة               
ــم     ــانون رق ــانون الق ــذا الق ــؤرخ ٢٠/٢٠٠٣اســتبدل هب ــدة  (٢٠٠٣أغــسطس / آب٣ امل اجلري

، الذي ينص على أن مهمـة التعلـيم      )٢٠٠٣نوفمرب  /ين تشرين الثا  ١ املؤرخ   ٢١الرمسية، العدد   
 ).٢ من املادة ١٠الفقرة (تكوين املواطن البعيد عن أي شكل من التمييز واحملاباة 

وهذا القانون اجلديد يفرق بني التعليم يف األسرة، الذي حيصل عليـه الطفـل مـن أبويـه            - ١٥٩
 احلـضانة واملـدارس االبتدائيـة واحلرفيـة         ومن احملـيطني بـه، والتعلـيم الرمسـي الـذي يقـدم يف دور              

والثانوية واخلاصة والعليا، أو أي نوع آخر ينشئه القـانون، والتعلـيم غـري الرمسـي الـذي يـشمل            
 .التربية والتعليم الشعيب والتدريب املستمر

ومبقتضى هذا القانون يقدم التعليم الشعيب لكـل البـالغني وللـشباب، والفئـة املـستهدفة                 - ١٦٠
ة غري املتعلمني أو من مل يتمكنوا من إكمال تعليمهم، لتزويدهم باملعارف اليت تتـيح هلـم      هي فئ 

 ).١٤املادة (املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد 
ــع        - ١٦١ ــدرات ومعــارف العــاملني مــن مجي ــة ق ــه يهــدف إىل تنمي ــدريب املــستمر فإن ــا الت أم

هلم القيام بوظائفهم اليت يزاولوهنا بالفعل أو يستعدون ملزاولتها مـن أجـل             الفئات، حبيث يتسىن    
 .تنمية البلد

، التعلـــيم اإللزامـــي اجملـــاين يف املـــدارس العامـــة ٣٥ويفـــرض هـــذا القـــانون، يف املـــادة  - ١٦٢
 .واملتعاقدة
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وتتــاح لألطفــال مــن اجلنــسني نفــس فــرص االلتحــاق باملدرســة االبتدائيــة، إذ إن ســّن   - ١٦٣
وااللتحاق بالتعليم الثانوي يف املدارس العامـة أو اخلاصـة   . االلتحاق باملدرسة هي شرط القبول  

املعانــة يــتم علــى أســاس النتــائج املتحققــة يف املــسابقة الوطنيــة الــيت جيــري إعــدادها وتنظيمهــا     
وتــصحيحها حتــت إشــراف اجمللــس الــوطين لالمتحانــات، الــذي أنــشئ مبوجــب القــانون رقــم    

ــة    ٢٠٠٣مــارس / آذار١٢ؤرخ  املــ١٩/٢٠٠١ ــاكن املتاحــة يف املؤســسات العام ــق األم ، ووف
ويــتم التوجيــه علــى أســاس معيــار الــدرجات احملــرزة يف ختــام هــذه املــسابقة   . للتعلــيم الثــانوي

أما يف التعليم العـايل فـإن   . الوطنية واالختيار الذي يكون املرشح أو املرشحة قد حدده من قبل  
ر وجهته، وإن كان العدد احملدود لألماكن جيعل مـن الـضروري القبـول              الطالب أو الطالبة خيتا   

علــى أســاس معيــار الــدرجات احملــرزة يف امتحــان وطــين إلمتــام الدراســة الثانويــة جيــري حتــت     
 .إشراف اجمللس الوطين لالمتحانات

ويطبـق معظـم املؤسـسات التعليميـة اليـوم نظامـا للتعلـيم املخـتلط، ممـا يكفـل للتالميـذ             - ١٦٤
ــدي مدرســني         ــى أي ــتعلم عل ــات واحــدة، وال ــدم المتحان ــرامج واحــدة، والتق االســتفادة مــن ب
يتمتعون بنفس املؤهالت ويف نفس أماكن الدراسة ذات التجهيـزات الواحـدة، علـى األقـل إذا                 

 .كانوا يترددون على نفس املؤسسة
علـيم علـى مجيـع      وتبني املؤشرات العدديـة أدنـاه معـدل اشـتراك الفتيـات والنـساء يف الت                - ١٦٥

 .املستويات بصفة تلميذات أو طالبات، أو بصفة مدرسات، يف مقابل الفتيان والرجال
  

 التالميذ املقيدون يف املدارس االبتدائية حسب اجلنس
 

 
١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٩١٢ ٢٠٧ ٨٦٢ ٨١٠١٥٦ ٧٦٣٥٨٥ ٧٣٨٢٧٧ ٤٣٩ ٧٢١ ٦٤٤٨٨١ ٦٣٥٤٣٠ ٧٣٥ بنون
 ٩٤٥ ٦٣٤ ٨٩٠ ٨٢٥٤٣٢ ٧٧١٩٧٨ ٧٣٧٢٣٣ ٨٣٣ ٧٠٩ ٦٤٤٨١١ ٦٣٤١٨٧ ٩٦٨ بنات

 ٤٩,١ ٤٩,٢ ٤٩,٥ ٤٩,٨ ٥٠,٠ ٥٠,٤ ٥٠,٠ ٥٠,٠ النسبة املئوية للبنني
 ٥٠,٩ ٥٠,٨ ٥٠,٥ ٥٠,٢ ٥٠,٠ ٤٩,٦ ٥٠,٠ ٥٠,٠ النسبة املئوية للبنات
 

 .٢٠٠٦زارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، و: املصدر
ويف بعـض احلـاالت يفـوق عـدد البنـات عـدد       . يف املدرسة االبتدائية ميكن اعتبار الوضع إجيابيـا  

 .البنني
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 النسبة املئوية للطلبة حسب اجلنس يف التعليم الثانوي
 

 اجلنس/السنة
١٩٩٦‐
١٩٩٧ 

١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

النــسبة املئويـــة  
 ٥٢,٨ ٥٢,٣ ٥٢,٠ ٥٠,٥ ٤٩,٨ ٤٩,١ ٤٩,٢ - - للفتيان

النــسبة املئويـــة  
 ٤٧,٢ ٤٧,٧ ٤٨,٠ ٤٩,٥ ٥٠,٢ ٥٠,٩ ٥٠,٨ - - للفتيات

 
 .٢٠٠٦لعلمي، التعداد اإلحصائي، وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث ا: املصدر

  
 النسبة املئوية للطلبة حسب اجلنس يف التعليم الثانوي العام واخلاص

 
 اجلنس/السنة

١٩٩٦‐
١٩٩٧ 

١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٦٤,٠ ٦٢,٣ ٥٩,٣ ٦٢,٤ ٦١,٧ ٥٩,٦ ٦٠,٣ ٤٩,٦ ٥٠,٦ فتيان عام
 ٣٦,٠ ٣٧,٧ ٤٠,٧ ٣٧,٥ ٣٨,٣ ٤٠,٤ ٣٩,٧ - - فتيان خاص
 ٥٢,٩ ٤٩,١ ٤٧,٢ ٥٠,١ ٥١,٢ ٥٠,٠ ٥٤,٨ ٥٠,٤ ٤٩,٤ فتيات عام

 ٤٧,١ ٥٠,٩ ٥٢,٨ ٤٩,٩ ٤٨,٨ ٥٠,٠ ٤٥,٢ - - فتيات خاص
 

 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : املصدر
  

 سبة املئوية للطلبة حسب اجلنس يف التعليم العايل العام واخلاصالن
 

 اجلنس/السنة
١٩٩٥-
١٩٩٦ 

١٩٩٦‐
١٩٩٧ 

١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٧٢,٨ ٧٠,٧ ٧٣,٢ ٧٥,٢ ٧٣,٨ ٧٤,٢ ٦٩,٨ ٧٥,٢ ٧٢,٩ ٧٤,٥ فتيان عام
 ٢٧,١ ٢٦,٨ ٢٤,٨ ٢٤,٨ ٢٦,٢ ٢٥,٨ ٣٤,٤ ٢٤,٨ ٢٧,١ ٢٥,٥ فتيان خاص
 ٤٧,٦ ٤٧,٨ ٤٨,٤ ٤٩,١ ٥٠,٥ ٥١,٨ ٥٣,٩ ٥٧,٦ ٦٧,٢ ٠,٠ فتيات عام

 ٥٢,٣ ٥٢,٢ ٥١,٦ ٥٠,٩ ٤٩,٥ ٤٨,٢ ٤٦,١ ٣٢,٤ ٣٢,٨ ٠,٠ فتيات خاص
 

 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : املصدر
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 النسبة املئوية للمدرسني حسب اجلنس يف التعليم االبتدائي
 

 اجلنس/السنة
١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٤٥,٨ ٤٧,٧ ٤٩,٨ ٤٩,٩ ٤٨,٩ ٤٦,٩ ٤٥,٠ ٤٤,٦ ذكور
 ٥٤,٢ ٥٢,٣ ٥٠,٢ ٥٠,١ ٥١,١ ٥٣,١ ٥٥,٠ ٥٥,٤ إناث

 
 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : ملصدرا

  
 النسبة املئوية للمدرسني حسب اجلنس يف التعليم الثانوي

 
 اجلنس/السنة

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٧٨,٧ ٨٠,١ ٨٠,٨ ٨١,٢ ٨١,٤ ٧٩,١ ٧٣,٦ ذكور
 ٢١,٣ ١٩,٩ ١٩,٢ ١٨,٨ ١٨,٦ ٢٠,٩ ٢٣,٣ إناث

 
 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : املصدر

 
  يف التعليم الثانوياملؤهلنيالنسبة املئوية للمدرسني 

 
 اجلنس/السنة

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٨٦,٧ ٨٩,٨ ٩٠,٥ ٩١,٠ ٩٠,٤ ٩٠,٤ ٨٩,٨ ذكور
 ١٣,٣ ١٠,٢ ٩,٥ ٩,٠ ٩,٦ ٩,٦ ١٠,٢ إناث

 
 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : املصدر

 
  حسب اجلنس يف التعليم العايل العام واخلاصمدرسنيالنسبة املئوية لل
 

 اجلنس/لسنةا
١٩٩٥-
١٩٩٦ 

١٩٩٦‐
١٩٩٧ 

١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

  ٨٣,٣ ٨٣,٦ ٨٤,١ ٨٥,٠ ٨٤,٥ ٨٥,٩ ٨٩,٢ ٩٠,٠ ٩١,٣ ذكور عام
  ١٦,٧ ١٦,٤ ١٥,٩ ١٥,٠ ١٥,٥ ١٤,١ ١٢,٦ ١٠,٠ ٨,٨ إناث عام

  ٩٤,٦ ٩٤,٦ ٩٦,٩ ٩٧,٤ ٩٧,٢ ٩٦,٠ ٩٦,١ ٩٥,٨ ٠,٠ ذكور خاص
  ٥,١ ٥,٤ ٣,١ ٢,٦ ٢,٨ ٤,٠ ٣,٩ ٤,٢ ٠,٠ إناث خاص

 
 .٢٠٠٦وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي، التعداد اإلحصائي، : املصدر
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وعمال على تعزيز تعليم الفتيات واحلد من نـزوعهن إىل فقـد التعلـيم، عمـدت منظمـة                - ١٦٦
فريقيــات غــري احلكوميــة، بــدعم مــن احلكومــة، إىل فــتح مدرســة جتريبيــة لتعلــيم    املدرســات األ

وهنـاك اآلن  . الفتيات، وأنشأت جـائزة تفـوق متـنح للفتيـات الـاليت يثبـت تقـدمهن يف النجـاح                 
 فتاة من املعوزات على منحة دراسية مقدمـة       ٤١٢ فتاة ملتحقات هبذه املدرسة، وحتصل       ٦٥٦

 .)٩(غري احلكوميةمن صندوق تديره هذه املنظمة 
وهذه املنظمة عضو دائم أيضا يف اللجنة الوطنية لتقدمي املـنح الدراسـية، ومنـاط هبـا يف               - ١٦٧

هذه اللجنة العمـل بوجـه خـاص علـى تقـدمي ملفـات املرشـحات، واهلـدف مـن ذلـك حـصول                        
 . يف املائة من هذه املنح٥٠النساء على 

تـوفري احلمايـة والرعايـة لألسـر ضـد         (PACFAويف السياق ذاته، تعكـف أيـضا منظمـة           - ١٦٨
على رفع معدل جناح الفتيات والنساء يف املـدارس، وهلـذا           ) اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

الغــرض تعمــل علــى صــعيد البلــد علــى تقــدمي جــوائز إىل الفتيــات أو النــساء احلاصــالت علــى    
 .درجات عالية يف خمتلف االمتحانات الوطنية

سـتثمار اخلـاص يف ميـدان التعلـيم يف اآلونـة األخـرية علـى حتقيـق زيـادة             وقد سـاعد اال    - ١٦٩
 .كبرية يف عدد الفتيات يف التعليم الثانوي والعايل

ومسموح لتالميذ مؤسـسات التعلـيم اخلـاص يف املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة بالتقـدم          - ١٧٠
يح هلـم االلتحـاق مبؤسـسات    وهذا يت. لالمتحان الوطين الذي يعقد يف كل من هذين املستويني        
 .التعليم العام واحلصول على الشهادات اليت متنحها الدولة

ويف اإلطار ذاته تقوم احلكومة، بعد التثبت من تـوافر الـشروط القانونيـة الـدنيا لتقـدمي                   - ١٧١
ــا بـــشهادات هـــذه     ــيم العـــايل اخلـــاص، بـــاالعتراف رمسيـ ــية يف مؤســـسات التعلـ دورات دراسـ

 .املؤسسات
، حتقيــق جمانيــة التعلــيم  “٢٠٢٠رؤيــة عــام ”تنتــوي احلكومــة، يف برناجمهــا اإلمنــائي  و - ١٧٢

وجتري اآلن دراسة ما هو متاح للحكومة من طرائـق          . حىت املستوى األدىن من التعليم الثانوي     
وقد انتـهت احلكومـة مـن زيـادة عـدد مؤسـسات التعلـيم الثـانوي العـام يف                    . عملية وإمكانيات 

 .هذا املستوى
 .ويف جمال التعليم يعترب برنامج حمو األمية أيضا من االهتمامات الكربى للحكومة - ١٧٣

__________ 
، “مساندة الفتيات والنساء يف احلصول على التعليم من أجل التنمية         : منظمة املدرسات األفريقيات برواندا   ” )٩( 

 .٢٠٠٣أغسطس /يغايل، آبك
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 عـــن حمـــو األميـــة إىل ٢٠٠١وانتـــهت الدراســـة االستقـــصائية الـــيت أجريـــت يف عـــام   - ١٧٤
 :)١٠(التقديرات التالية

ــة إىل     -  ــالقراءة والكتاب ــام ب ــدل اإلمل ــل   ٤٧,٨وصــل مع ــساء، يف مقاب ــدى الن ــة ل  يف املائ
 يف املائة لدى الرجال؛ ٥٨,١

 يف املائـة    ٩,١ يف املائة فقط من النساء يتابعن الدروس التعليميـة، يف مقابـل              ٥,٨كان   - 
 من الرجال؛

 يف املائـة    ٧,٥ يف املائة من النـساء يـستفدن مـن التـدريب املهـين، يف مقابـل                  ٢,٦كان   - 
 من الرجال؛

 مركــز حملــو األميــة، يف مقابــل  إىل يف املائــة مــن النــساء مل يــذهنب إىل مدرســة وال  ٢٥ - 
 .يف املائة من الرجال ١٧

 إىل أن ٢٠٠٢وتشري البيانـات املـستقاة مـن التعـداد العـام للـسكان واملـساكن يف عـام              - ١٧٥
 : يف املائة، والتفاصيل فيما يلي٣٣,٥ يف املائة، والرجال ٤٣,٥معدل أمية النساء بلغ 

 
 ٦سكان يف األسر املعيشية العادية البالغني من العمر معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى ال

 أعوام فأكثر
 

٪ اإلناث٪ الذكور اجملموع 
 ٥٠,٨٢ ١ ٦٧١ ١٠٢ ٤٩,١٧ ١ ٦١٦ ٧٨١ ٣ ٢٨٧ ٨٨٣ القراءة والكتابة
 ٥٣,٠٩ ٢٠١ ٨٤٧ ٤٦,٠٩ ١٧٨ ٢٨٩ ٣٨٠ ١٣٦ القراءة فقط

 ٥٨,٤٦ ١ ٦٢٤ ٥٦٧ ٤١,٥٣ ١ ٠١٣ ٥٤٧ ٢ ٤٤٠ ١١٤ ال قراءة وال كتابة
  

ــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     ــة ال  عامــا ٢٩ أعــوام و ٦الــسكان يف األســر املعيــشية العادي
 حسب ترددهم على املدرسة

 
٪ اإلناث٪ الذكور اجملموع 
 ٥١,٤٤ ١ ٦٨٥ ٥٢٥ ٤٨,٥٥ ١ ٥٩٠ ٩٧٢ ٣ ٢٧٦ ٤٩٧ كان يتردد/تردد

 ٥٢,٩٦ ٤٩٠ ٢٠٠ ٤٧,٠٣ ٤٣٥ ٣٩٨ ٩٢٥ ٥٩٨ مل يتردد قط
 ٥٠,٨ ١١٤ ٦٠٩ ٤٩,١ ١١٠ ٧٩٤ ٢٢٥ ٤٠٣ غري حمدد

  
__________ 

 .٢٠٠١بيانات إدارية لوزارة التعليم الوطين، كيغايل،  )١٠( 
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السكان املقيمون يف األسر املعيشية العادية غري املترددين على املدارس والبالغني من العمر         
  أعوام فأكثر حسب املستوى التعليمي الذي بلغوه٦
 

٪ اإلناث٪ الذكور اجملموع 
 ٦٠,٢ ١ ٢٣٥ ٤٨٠ ٣٩,٧ ٨١٦ ٦٧٥ ٢ ٠٥٢ ١٥٥ ال مستوى
 ٥٢,٠ ١ ٢٥٦ ٩٣٧ ٤٧,٩٩ ١ ١٦٠ ١٨٧ ٢ ٤١٧ ١٢٤ ابتدائي

 ٥٢,٦ ٤١ ٥٨٤ ٤٧,٣٧ ٣٧ ٤٤١ ٧٩ ٠٢٥ ما بعد االبتدائي
 ٤٥,٨ ٩٠ ٢٩٦ ٥٤,١ ١٠٦ ٧٢٦ ١٩٧ ٠٢٢ ثانوي
 ٢٥,٥٤ ٥ ١٦٦ ٧٤,٤ ١٥ ٠٥٩ ٢٠ ٢٢٥ عال

 ٥٢,٥١ ١٤ ٦٣٦ ٤٧ ١٣ ٢٣٤ ٢٧ ٨٧٠ غري حمدد
 

 .٢١٧ - ٢١٦، ص ٢٠٠٤ندا، اإلصدار السابع، مؤشرات التنمية يف روا: املصدر 
  

ويف مواجهة هـذه احلالـة شـنت احلكومـة محلـة واسـعة حملـو األميـة، وحـددت لنفـسها                       - ١٧٦
وستنظم هذه احلملـة علـى   . ٢٠١٥ يف املائة يف عام ٨٥هدفا يتمثل يف حتقيق حمو األمية بنسبة      
 .صعيد املستويات اإلدارية يف املقاطعات

داف اليت حـددهتا وزارة التعلـيم القـضاء علـى مجيـع األسـباب والعوائـق الـيت                  ومن األه  - ١٧٧
حتول دون االلتحاق باملدرسة وعلى التفرقة يف التعليم، سواء على أسـاس اجلـنس أو العجـز أو                  

التعلـيم  ”ويف هذا الصدد اعتمدت الوزارة برناجمـا حمـددا عنوانـه      . الفئة االجتماعية أو اجلغرافية   
 .“للجميع
 :٢٠١٥ أهداف حبلول عام ٦ويرمي هذا الربنامج إىل حتقيق  - ١٧٨
 حتسني نوعية التعليم؛ - 
 ؛٢٠١٥ واملساواة يف عام ٢٠٠٥حتقيق التعادل بني اجلنسني يف عام  - 
 خفض معدل أمية البالغني؛ - 
 تنمية التعلم والدراية الفنية لدى الشباب والبالغني؛ - 
 وجمانيا للجميع؛جعل التعليم االبتدائي إلزاميا  - 
 .تعزيز محاية وتعليم الطفولة املبكرة - 
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 ) من االتفاقية والبند واو من منهاج عمل بيجني١١املادة (العمل  ٩-١-٢  
وكـان القـانون    . للمرأة من وجهة النظر القانونية نفس حقوق الرجل يف ميدان العمـل            - ١٧٩

) ١٩٩١يونيــه / حزيــران١٠ســتور  مــن د٣٠املــادة (األساســي الــذي حكــم الفتــرة االنتقاليــة  
ــار العمــل، وبــاحلق يف األجــر       ــة يف اختي ــا، وباحلري ــاره حقــا ثابت يعتــرف بــاحلق يف العمــل باعتب
املتساوي عن العمل املتساوي باملهارات املتساوية، وال تزال هذه احلقوق معترفا هبا يف دسـتور               

 ).٣٧املادة  (٢٠٠٣يونيه / حزيران٤
ي شكل مـن أشـكال التمييـز يـؤدي إىل تغـيري تكـافؤ الفـرص يف                  وحيظر قانون العمل أ    - ١٨٠

جمال العمل، أو املعاملة املتساوية، أو املساواة أمام اجلهات القضائية عنـد حـدوث خالفـات يف              
العمل، ويدعو إىل دفع أجر متساو للعمال ذوي املهارات املتساوية الذين يـؤدون نفـس العمـل     

 ).٨٤  و١٢املادتان (
، بـــاحلق يف إجـــازة مدفوعـــة ٧٢ و ٧١قـــانون العمـــل للعامـــل، يف مادتيـــه  ويعتـــرف  - ١٨١

 .يتحملها صاحب العمل، واحلق يف التمتع هبا بعد انقضاء عام على بدء العمل الفعلي
.  من قانون العمل محاية الصحة وأمن ظروف العمـل         ١٣٨ إىل   ١٣٢وتنظم املواد من     - ١٨٢

ائما على نظافة مكان العمل وتوافر الشروط الالزمـة        ومما تضمنته هذه املواد االلتزام باحلرص د      
فيه حلماية صحة العـاملني وضـمان أمنـهم، والتـزام صـاحب العمـل بتثقيـف العامـل يف الـصحة               

 علـى إمكانيـة وضـع    ١٣٨وتـنص املـادة     . واألمن وتزويده مبا يلزم مـن أدوات احلمايـة املناسـبة          
ــزام       ــال، وااللت ــصرف العم ــة أو صــحية حتــت ت ــرة طبي ــذين    دائ ــل اجلرحــى واملرضــى ال بتحوي

يــستفيدون مــن اخلــدمات املناســبة يف هــذه الــدائرة الطبيــة الداخليــة يف املؤســسة إىل أقــرب      ال
 .وحدة طبية

وحيظر أيضا إبقـاء احلامـل أو    . وأخريا ينظم قانون العمل عمل املرأة احلامل أو املرضعة         - ١٨٣
ثــل خطــرا أو عــسرا علــى حالتــها وصــحتها املرضــعة يف األعمــال الــيت تفــوق قــدرهتا، أو الــيت مت

 ).٦٧ من املادة ٢الفقرة (
 من هـذا القـانون، فيمـا يتعلـق بـالوالدة، علـى حـق املـرأة األجـرية يف               ٦٨وتنص املادة    - ١٨٤

ترك العمـل ملـدة اثـين عـشر أسـبوعا متتابعـة، منـها أسـبوعان علـى األقـل قبـل املوعـد املفتـرض                           
 وحتظر هذه املادة على صاحب العمل إخطار املـرأة األجـرية            للوالدة وستة أسابيع بعد الوالدة،    

ومــع ذلــك فــإن مــن املؤســف أن هــذا احلكــم  . بالفــصل مــن العمــل يف غــضون إجــازة الــوالدة
يعطي املرأة يف إجـازة الوضـع سـوى احلـق يف ثلثـي األجـر الـذي كانـت تتقاضـاه قبـل تـرك                           ال

 .العمل
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 ال تعـود إىل عملـها بعـد انتـهاء إجـازة الـوالدة                فـصل املـرأة الـيت      ٧٠وأخريا متنع املادة     - ١٨٥
وال ميكـن أن    . بسبب مرضها الذي يتأكد، بشهادة طبية، أنـه نـاجم عـن احلمـل أو اإلجهـاض                

يتم الفـصل مـن العمـل إال بعـد مهلـة قـدرها سـتة أشـهر، ويتعـرض مـن خيـالف هـذه األحكـام                   
 .املتعلقة بعمل املرأة احلامل واملرضعة لعقوبات جنائية

وفيما يتعلق بالعمل يف القطاع العام، فـإن النظـام األساسـي للخدمـة العامـة يف روانـدا                     -١٨٦
اجلريـــدة الرمسيـــة، العـــدد  (٢٠٠٢يوليـــه / متـــوز٩ املـــؤرخ ٢٢/٢٠٠٢ينظمـــه القـــانون رقـــم 

ويــنص هــذا القــانون علــى التعــيني مبــسابقة   ). ٧٨، ص ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١املــؤرخ  ١٧
ة العامة اليت يوكل إليهـا االلتـزام باملوضـوعية واحليـاد يف التعـيني           جتري حتت إشراف جلنة اخلدم    

وإدارة املوارد البشرية، واليت من مهامها األساسية يف هذا الشأن تنظـيم املـسابقات اإلداريـة يف                 
وال تتـضمن  ). ٢٢ و ٢١ إىل ١٩املـواد مـن   (خمتلف أماكن عمل اخلدمة العامة ونشر نتائجها       

املــادة ( إشــارة إىل أي شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس اجلــنس الــشروط العامــة للتعــيني
٢٨.( 

ويف القطاع العام حيـق للمـرأة الـيت تقـوم بإجـازة والدة احلـصول علـى مرتبـها كـامال،                  - ١٨٧
 .على عكس ما ورد يف قانون العمل بشأن العامالت يف القطاع اخلاص الاليت يف هذا الوضع

ــة التــشريع  - ١٨٨ ــزال حمــدودا  ورغــم هــذه احلماي وقــد ورد يف . ية، فــإن عــدد العــامالت ال ي
، أن  ٢٠٠١-٢٠٠٠الدراسة االستقـصائية عـن حيـاة األسـر املعيـشية، الـيت أجريـت يف الفتـرة                   

 يف املائة مـن الرجـال، وأن   ٦٦,٤ يف املائة من النساء يعملن يف القطاع العام، يف مقابل        ٣٤,٦
 يف املائة مـن الرجـال،   ٦٨,١به العام، يف مقابل  يف املائة من النساء يعملن يف القطاع ش        ٣١,٩
 يف ٧٠,٨ يف املائــة مــن النــساء يعملــن يف القطــاع اخلــاص غــري الرمســي، يف مقابــل  ٢٦,٢وأن 

وتـدل بيانـات دائـرة املرتبـات يف وزارة اخلدمـة العامـة والعمـل علـى أن                   . )١١(املائة مـن الرجـال    
 .)١٢( موظف٨ ٠٠٠ جمموع  امرأة يعملن يف اإلدارة املركزية، من٣ ٠٠٠هناك 
 إىل البيانــات التاليــة يف ميــدان  ٢٠٠٢وقــد انتــهى تعــداد الــسكان واملــساكن يف عــام    - ١٨٩

 .العمل بصفة عامة
  

__________ 
 .٢٠٠٣السياسة اجلنسانية الوطنية، كيغايل، : وزارة اجلنسانية والنهوض باملرأة )١١( 
 .٢٠٠٣سبتمرب /بيانات وزارة اخلدمة العامة والعمل، إدارة املرتبات، أيلول )١٢( 
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  أعوام فأكثر حسب املهنة املزاولة٦الفئات العاملة من السكان البالغني من العمر 
 

 وية لإلناثالنسبة املئ اإلناث النسبة املئوية للذكور الذكور اجملموع 

أعــــضاء الــــسلطة التنفيذيــــة واهليئــــات    
 ١٩,٤ ١ ٠١٤ ٨٠,٦ ٤ ٢٠٧ ٥ ٢٢١ التشريعية والقادة والكوادر العليا

 ٤٢,١٢ ١٨ ٩٣٦ ٥٧,٨٧ ٢٦ ٠١٦ ٤٤ ٩٥٢ املهن الفكرية والعلمية
 ٣٥,٩٢ ٦ ٠٤٠ ٦٤,٠٧ ١٠ ٧٧١ ١٦ ٨١١ املهن الوسيطة

 ٥٠,٩ ٨ ٠٩٧ ٤٩,٠٦ ٧ ٧٩٩ ١٥ ٨٩٦ املوظفون اإلداريون
 ٣٧,٣ ٣٣ ١٧١ ٦٢,٧ ٥٥ ٨١٠ ٨٨ ٩٨١ موظفو اخلدمات والبائعون
 ٥٨,٧ ١ ٧٣٧ ٧٤٧ ٤١,٣ ١ ٢٢٠ ٤٦٠ ٢ ٩٥٧ ٩٠٧ املزارعون والعمال املؤهلون

 ١٢,٧ ١١ ٦٩٣ ٨٧,٣ ٧٩ ٩٢٢ ٩١ ٦١٥ احلرفيون واملهنيون
 ١,٩ ٣٤٠ ٩٨,١ ١٧ ٧٩٥ ١٨ ١٣٥ السائقون وعمال التجميع

 ٣٩,٩ ٥٢ ٦٧٢ ٦٠,١ ٧٩ ١٦١ ١٣١ ٨٣٣  غري املهرةالعمال واملستخدمون
 ٤٧,٣ ٥ ٨٠٠ ٥٢,٧ ٦ ٤٥٨ ١٢ ٢٥٨ وظائف غري حمددة

 
 .٢١٩، ص ٢٠٠٤مؤشرات التنمية يف رواندا، اإلصدار السابع، : املصدر

 يف املائـة مـن النـساء، مـع مـشاركة          ٩٢,٦ يف املائة من الرجـال و        ٨٠,٧ويضم ميدان الزراعة    
 . يف املائة من النساء يف الريف٩٧رجال و  يف املائة من ال٩٠
  

 ١٩٧٤أغـسطس   / آب ٢٢ونظام الضمان االجتماعي حمكوم باملرسوم بقانون املؤرخ         - ١٩٠
، الذي ُعـدِّل بالقـانون رقـم       )٥٣٨، ص   ١٩٧٤اجلريدة الرمسية،   (واملنظم للضمان االجتماعي    

 ١٥ مكــررا املــؤرخ ١٢اجلريــدة الرمسيــة، العــدد  (٢٠٠٣مــارس / آذار٢٢ املــؤرخ ٦/٢٠٠٣
، والذي يفرض االلتزام بأحكامه على العاملني اخلاضعني لقانون العمـل           )٢٠٠٣يونيه  /حزيران

ويوسع هذا القانون املعـّدل     . دون أي متييز، وعلى موظفي الدولة الداخلني يف النظام األساسي         
 .نطاق تطبيقه ليشمل التأمني االختياري على العاملني املستقلني

ة اخلضوع تتـيح احلـق يف خمتلـف االمتيـازات الـيت يقـدمها الـصندوق االجتمـاعي                   وصف - ١٩١
لروانـــدا واملتعلقـــة بأخطـــار املهنـــة، واملعاشـــات التقاعديـــة األساســـية، واملعاشـــات التقاعديـــة   

وهذه االمتيازات هي اليت تقدم يف حالة التعرض حلـوادث العمـل أو أمـراض املهنـة،          . التكميلية
اعديــة يف حالــة الــشيخوخة أو العجــز أو الوفــاة، واحلــصول علــى ريــع يف وأيــضا املعاشــات التق

 .حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة
ويف جمال احلق يف التأمينـات االجتماعيـة، يتمتـع موظفـو اخلدمـة العامـة، لقـاء اشـتراك                     - ١٩٢

 زهيــد، باحلــصول علــى الرعايــة الــصحية مــن املؤســسة الروانديــة للتــأمين ضــد األمــراض، الــيت   
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ــسان٢٧ املــؤرخ ٢٤/٢٠٠١أنــشئت مبوجــب القــانون رقــم    ــل / ني وتزمــع هــذه  . ٢٠٠١أبري
 .املؤسسة مّد نطاق خدماهتا يف املستقبل القريب إىل موظفي القطاع اخلاص

 
 ) من االتفاقية والبند جيم من منهاج عمل بيجني١٢املادة (الصحة  ١٠-١-٢  

ــصحة، املماث    - ١٩٣ ــرأة يف جمــال ال ــوق امل ــدرج حق ــسياسة    تن ــوق الرجــل، يف إطــار ال ــة حلق ل
، واليت ترمـي بـصفة عامـة إىل املـسامهة يف            ١٩٩٥الصحية الوطنية اليت بدأهتا احلكومة منذ عام        

رفاهة الـسكان مـن خـالل اخلـدمات اجليـدة الـيت يقبلـها وحيـصل عليهـا معظـم الـسكان الـذين                      
حتديــد : ورين رئيــسينيويــدور تنفيــذ هــذه الــسياسة حــول حمــ . ُترجتــى منــهم املــسامهة الكاملــة 

القواعد الصحية والقوانني والنظم اليت حتكم تنظيم وعمل مؤسسات ومرافق الرعاية الـصحية،             
 .ووصف اخلدمات وحتسني البيئة الصحية

وقد اعُتمـد عـدد مـن الـصكوك القانونيـة لتحـسني نوعيـة الرعايـة الـصحية واخلـدمات              - ١٩٤
 :الصحية وأجهزة اإلدارة، ومنها

ــوبر / تــشرين األول٢٥ املــؤرخ ١٠/٩٨ رقــم القــانون -   واخلــاص مبمارســة ١٩٨٨أكت
وينص هذا القانون على أن حقـوق وواجبـات املـريض واملهـين سـتتحدد بـأمر                 . الطب

تنفيذي متصل بـشروط وطرائـق تقـدمي الرعايـة الـصحية يف الوحـدات الـصحية العامـة                   
 واخلاصة؛

 بشأن الصيدلة؛ ١٩٩٩يوليه / متوز٢ املؤرخ ١٢/٩٩القانون رقم  - 
 بـــشأن إنـــشاء ٢٠٠٠ديـــسمرب / كـــانون األول٧ املـــؤرخ ٤١/٢٠٠٠القـــانون رقـــم  - 

 وتنظيم مركز االستشفاء اجلامعي؛
ــم   -  ــانون رق ــؤرخ ٣٠/٢٠٠١الق ــران١٢ امل ــه / حزي ــشأن تنظــيم وعمــل   ٢٠٠١يوني  ب

 .واختصاص نقابة األطباء
أمههـا قـانون الـصحة، وقـانون        ويف السياق ذاته جيري وضع مـشاريع أوليـة لقـوانني، و            - ١٩٥

وهنـاك قـوانني أخـرى تتعلـق        . النظافة الـصحية العامـة، وتنظـيم اإلدارة العامـة يف جمـال الـصحة              
ــوجي،       ــة، والبحــث الطــيب البيول ــصيادلة، واجمللــس الروانــدي للتمــريض والقبال ــة ال بإنــشاء نقاب

 .والطب التقليدي
فهنـاك اليــوم  . انتظمـوا يف احتـادات  ومل يقـف العـاملون يف جمـال الـصحة ســاكنني، بـل       - ١٩٦

االحتاد الـوطين للممرضـات     ”، و   “االحتاد الرواندي للصيادلة  ”، و   “احتاد األطباء الروانديني  ”
 .“يف رواندا
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جلميـع  ”، علـى أن     ٤١، يف املادة    ٢٠٠٣وينص الدستور الذي اعتمد يف استفتاء عام         - ١٩٧
تعني على الدولة تعبئة السكان مـن أجـل         وي. املواطنني حقوقا وعليهم واجبات يف جمال الصحة      

 .“أنشطة محاية وتعزيز الصحة واملسامهة يف تنفيذ هذه األنشطة
والتنظيم العام للنظام الصحي جيري المركزيا، وتوجد يف قاعدته املناطق الصحية الـيت              - ١٩٨

 واملنـاطق . تعمل بشكل مـستقل، وتقـدم اخلـدمات إىل الـسكان سـواء يف احلـضر أو يف الريـف                   
 .الصحية مسؤولة عن املؤسسات واخلدمات الصحية التابعة للقطاع العام أو اخلاص

 قد جعلـت مـن الـصعب اسـتمرار نظـام الرعايـة الـصحية                ١٩٨٠وملا كانت أزمة عام      - ١٩٩
اجملانية، فقد لزم اعتماد اسـتراتيجية متويـل اخلـدمات الـصحية علـى أسـاس املـشاركة اجملتمعيـة،                    

، أصـبح يوجـد يف كـل        ٢٠٠٠أبريـل   /واعتبـارا مـن نيـسان     . “بامـاكو ” وفقا للمبادرة املـسماة   
 .مؤسسة للرعاية الصحية جلنة صحية تضم املروجني الصحيني الذين خيتارهم السكان

وجــدير بالــذكر يف هــذا الــشأن أن هياكــل اجمللــس الــوطين للمــرأة يوجــد هبــا يف كــل     - ٢٠٠
 .الصحةمستوى إداري عضو منتخب مسؤول عن املشاكل املتصلة ب

ــائج ثــالث دراســات استقــصائية     - ٢٠١ ــها نت ــاه كــشفت عن ــة املوصــوفة أدن الدراســة : واحلال
، والدراســة االستقـصائية بــشأن االســتحقاقات  ٢٠٠٠االستقـصائية الدميغرافيــة والـصحية لعــام   
، والدراسات االستقـصائية الدميغرافيـة والـصحية        ٢٠٠١يف جمال خدمات الرعاية الصحية لعام       

 .٢٠٠٥لعام 
 

   تنظيم األسرة ووسائل منع احلمل ١-١٠-١-٢  
 يف املائـة مـن الـسكان، منـهم          ٩٧معرفة وسائل منع احلمل تكاد تكون عامة، فحوايل          - ٢٠٢
 يف املائة مـن الرجـال، يعرفـون واحـدة علـى األقـل مـن الوسـائل               ٩٨ يف املائة من النساء و       ٩٤

 .)١٣(فف الدوري واجلماع الناقصاألوىل التعيت يف املرتية ويأ. احلديثة ملنع احلمل
فقـد بينـت الدراسـة االستقـصائية        . على أن اإلقدام على منـع احلمـل يتـسم بأمهيـة أقـل              - ٢٠٣

 يف املائـة،  ٢٤ أن امرأة واحدة على األقل من كـل أربـع، أي   ٢٠٠٠الدميغرافية والصحية لعام    
وختتلـف  . مـن حياهتـا  قد استخدمت بالفعل وسيلة واحدة على األقـل ملنـع احلمـل يف حلظـة مـا                  

 يف املائـة يف الريـف؛       ١١ يف املائة يف احلضر، يف مقابـل         ٢٧: دراجات االستخدام حسب البيئة   
 يف املائــة مــن غـــري   ٨ يف املائـــة مــن املتعلمــات، يف مقابـــل   ٣٤: وحــسب املــستوى التعليمــي   

 أن  إىل٢٠٠٥وتــشري الدراســة االستقــصائية الــيت أجريــت يف هــذا الــصدد يف عــام  . املتعلمــات
__________ 

 .٢٠٠٠الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية، كيغايل، : ناملكتب الوطين للسكا )١٣( 
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 يف املائـة فقـط مـن    ١٧استخدام النساء املقترنات حاليـا لوسـائل منـع احلمـل مـا زال قلـيال، فــ               
وخيتلـف اسـتخدام الوسـائل      . )١٤(هؤالء النساء يستخدمن إما وسـيلة حديثـة أو وسـيلة تقليديـة            

  يف٨ يف املائـة يف احلـضر، يف مقابـل      ٢٠: احلديثة ملنع احلمل اختالفا كبريا حسب حمل اإلقامـة        
ويــضاف إىل ذلــك أن اســتخدام الوســائل احلديثــة ملنــع احلمــل لــدى النــساء    . املائــة يف الريــف

منه لـدى النـساء   )  يف املائة١٩(األكثر تعليما يف مستوى ما بعد الدراسة الثانوية أشيع عندهن        
، وبــصفة خاصــة أشــيع ممــا هــو ) يف املائــة٩(أو االبتــدائي )  يف املائــة١٢(يف املــستوى الثــانوي 

وعالمة على ذلك فإن عدد األطفـال       ).  يف املائة  ٦(ى النساء غري احلاصالت على أي تعليم        لد
فهـذا  . األحياء لدى املرأة يعّد فيما يبدو عـامال حمـدِّدا السـتخدام الوسـائل احلديثـة ملنـع احلمـل                   

ويكون استخدام هذه الوسائل قليال لـدى       : االستخدام يزداد يف الواقع كلما زاد عدد األطفال       
، ويبـدأ يف الزيـادة لـدى النـساء ذوات الطفـل أو              ) يف املائـة   ١(لنساء مـن غـري ذوات األطفـال         ا

 يف  ١٣(، مث يبلـغ أقـصاه لـدى مـن يكـون لـديهن ثالثـة أو أربعـة أطفـال                      ) يف املائـة   ٨(الطفلني  
 ).املائة
 نامجــة عــن الرغبــة يف اإلجنــاب  إن األســباب وراء عــدم اســتخدام وســائل منــع احلمــل  - ٢٠٤

ــة ٢٠( ــة   )يف املائ ــار اجلانبي ــة١٥(، واخلــوف مــن اآلث ــصال  ) يف املائ ، وانقطــاع الطمــث واستئ
إن وجهــة نظـر بعـض املـذاهب الدينيـة الــيت     . ، وكـذلك النـواهي الدينيـة   ) يف املائـة ١٤(الـرحم  

تعارض استعمال العازل الذكري وحتض علـى العفـة تـؤثر علـى معتنقـي هـذه املـذاهب، وتعـد                     
 .رةعقبة أمام تنظيم األس

ــصحية،        - ٢٠٥ ــشفيات، واملراكــز ال ــشمل املست ــا، وت ــة إىل حــد م ــصادر احلــصول متنوع وم
 .والصيدليات، واحملالت، وكذلك ما يقدمه األهل واألصدقاء

 يف املائـــة مـــن النـــساء ٤٢ إىل أن ٢٠٠٥وقـــد أشـــارت الدراســـة االستقـــصائية لعـــام  - ٢٠٦
يؤكدن رغبتهن يف احلّد مـن      )  يف املائة  ٠,٥باستثناء النساء املعقمات الاليت يشكلن      (املقترنات  

 يف املائة يـرغنب يف املباعـدة بـني الـوالدات مبقـدار         ٣٩اإلجناب، أي ال يردن أطفاال باملرة، وأن        
 . يف املائة يتطلعن إىل إجناب طفل يف العامني القادمني١٢عامني أو أكثر، وأن 

اغبـات يف احلـد مـن اإلجنـاب قـد           وهناك ما يستوجب اإلشـارة إىل أن نـسبة النـساء الر            - ٢٠٧
، يف حني اخنفضت نـسبة الراغبـات        ) يف املائة  ٤٢ يف املائة إىل     ٣٣من   (٢٠٠٠زادت منذ عام    

 .)١٥() يف املائة٣٩ يف املائة إىل ٤٥من (يف تأخري الوالدة القادمة 
 

__________ 
 .، التقرير األّويل٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام  )١٤( 
 .، التقرير األّويل٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام  )١٥( 
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   صحة األم ٢-١٠-١-٢  
 قــد بينـت أن الغالبيــة  ٢٠٠٠كانـت الدراسـة االستقــصائية الدميغرافيـة والــصحية لعـام      - ٢٠٨

وعلـى وجـه اإلمجـال، كانـت        . العظمى من الـوالدات كانـت موضـع استـشارات قبـل الـوالدة             
ورغــم هــذه االستــشارات الــسابقة  .  يف املائــة مــن احلوامــل موضــع رعايــة قبــل الــوالدة  ٨٢,٤

 ٧٢,٦ يف املائة فقط من الوالدات متت يف مؤسسات صـحية، ومتـت حـوايل                ٢٧للوالدة، فإن   
ويضاف إىل ذلـك أن ثـالث والدات فقـط مـن عـشر متـت مبـساعدة مرشـد                   . ملائة يف املرتل  يف ا 

ــدرب، وأن   ــب   ٨صــحي م ــساعدة طبي ــت مب ــها حظي ــة من ــوالدة   .  يف املائ ــت حــاالت ال وكان
ــل       ــت متث ــددا، وكان ــر ع ــديات هــي األوف ــابالت التقلي ــساعدة الق ــن جممــوع   ٤٦مب ــة م  يف املائ

 .)١٦(الوالدات
الت الواســعة النطــاق مــن الــوالدة دون مــساعدة موظــف صــحة  وقــد أدت هــذه احلــا - ٢٠٩

 ١ ٠٧١مؤهل وكذلك عادة عدم تلقي رعاية بعد الوالدة إىل معدل لوفيات األمهات قّدر بــ                
وقـد تراجـع معـدل وفيـات األمهـات هـذا بنـسبة             . )١٧( مولود حـي   ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    

 حالـة   ٧٥٠ إىل   ٢٠٠٥والـصحية لعـام     وتـشري نتـائج الدراسـة االستقـصائية الدميغرافيـة           . كبرية
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل 

 يف ٩٤ أن ٢٠٠٥وتفيــد تقــديرات الدراســة االستقــصائية الدميغرافيــة والــصحية لعــام    - ٢١٠
املائة من النساء قد استشرن ممارسا صـحيا يف أحـدث محـل هلـن، مـع اخـتالف بـسيط حـسب                       

وتزيـد استـشارة املرشـد الـصحي قبـل          . نطقـة السن، والترتيب بـني اإلخـوة، وحمـل اإلقامـة، وامل          
ــألم     ــي ل ــستوى التعليم ــاع امل ــع ارتف ــوالدة م ــيم     ٩٥: ال ــستوى التعل ــساء يف م ــن الن ــة م  يف املائ

 يف املائة من النساء يف مستوى التعلـيم الثـانوي أو مـا فوقـه، يف حـني              ٩٦االبتدائي، وأكثر من    
 .من الرعاية السابقة للوالدة يف املائة من النساء غري املتعلمات مل يستفدن ٩٢أن 

 يف املائة فقـط مـن األمهـات    ٤فـ : إن مشول احلوامل بالتطعيم ضد التيتانوس ليس عاما    - ٢١١
حصلن على حقنة واحدة على األقل ضد التيتـانوس يف آخـر محـل هلـن، وقـد لوحظـت فـروق                       

يف املائـة مـن    ٣٣ يف املائـة مـن احلوامـل دون العـشرين مـن العمـر، و             ٨٥: واسعة بني األعمـار   
 . عاما أو أكثر٣٥احلوامل البالغات من العمر 

 يف املائة من الـوالدات قـد متـت مبـساعدة      ٣٩وتشري الدراسة االستقصائية ذاهتا إىل أن        - ٢١٢
وكانت األمهات األصغر عمـرا     ). الطبيب، املمرضة، القابلة أو القابلة املعاونة     (موظفي الصحة   

__________ 
 .٢٠٠٠غرافية والصحية، كيغايل، املكتب الوطين للسكان، الدراسة االستقصائية الدمي )١٦( 
 .٢٠٠١دراسة استقصائية عن تقدمي خدمات الرعاية الصحية، : وزارة الصحة )١٧( 



CEDAW/C/RWA/6
 

68 07-66396 
 

وفيمـا يتعلـق مبكـان    ).  يف املائـة ٥٠(وال علـى املـساعدة      هـن األكثـر حـص     )  عامـا  ٢٠أقل مـن    (
وباملقارنـــة بالدراســـة .  يف املائـــة فقـــط مـــن الـــوالدات يف مرفـــق صـــحي ٢٨الـــوالدة، جـــرى 
، نالحظ حتسنا قليال فيما يتصل باملساعدة عند الـوالدة وبـالوالدة يف             ٢٠٠٠االستقصائية لعام   

 .مرفق صحي
 أيضا على أن نـسبة عاليـة للغايـة مـن النـساء              ٢٠٠٠م  ودلت الدراسة االستقصائية لعا    - ٢١٣

 يف املائة منهن يقفن دون العتبة احلرجة اليت ميكن عنـدها االطمئنـان              ٩تعاين سوء التغذية، وأن     
من البـدينات املعرضـات     )  يف املائة  ١٣(إىل سالمة احلمل ونتيجته، وأن هناك نسبة أعلى قليال          

 .هن أيضا للخطر ذاته
 

 صحة الطفل   ٣-١٠-١-٢  
الربنـامج املوّسـع    ”فيما يتعلـق بتطعـيم األطفـال، تنفـذ وزارة الـصحة منـذ عـدة أعـوام                    - ٢١٤

 إىل أن تغطيـة األطفـال بـالتطعيم مرتفعـة         ٢٠٠٥وتشري الدراسـة االستقـصائية لعـام        . “للتطعيم
  شـهرا حـصلوا  ٢٣ و ١٢ يف املائة من األطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني             ٧٥فـ  : يف رواندا 

ــة علــى أي تطعــيم ٣علــى تطعــيم شــامل، ومل حيــصل   ــة مــن ٢٣وقــد حــصل .  يف املائ  يف املائ
ــة علــى تطعــيم جزئــي    ــة العمري ــة بالدراســة االستقــصائية لعــام  . األطفــال يف هــذه الفئ وباملقارن

 ).٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٧٦(، مل تتغري التغطية بالتطعيم على مستوى البلد ٢٠٠٠
التنفسي احلادة واملالريـا واجلفـاف النـاجم عـن اإلسـهال احلـاد هـي                إن أمراض اجلهاز     - ٢١٥

 إىل أن  ٢٠٠٠وتـشري الدراسـة االستقـصائية لعـام         . أهم األمراض اليت تؤثر علـى صـحة الطفـل         
 يف املائـة مـن األمـراض الـيت يـصاب هبـا       ١٧ يف املائـة و   ٢١هذه األمراض تشكل علـى التـوايل        

 يف املائـة مـن األطفـال قـد          ١٧ إىل أن    ٢٠٠٥ئية لعـام    وتـشري الدراسـة االستقـصا     . )١٨(األطفال
 . يف املائة أعراض احلمى٢٦ظهرت عليهم أعراض أمراض اجلهاز التنفسي احلادة، و 

 إىل حدوث سـوء تغذيـة     ٢٠٠٠وأشارت الدراسة االستقصائية عن صحة الطفل لعام         - ٢١٦
فـال دون اخلامـسة مـن العمـر          يف املائة مـن األط     ٧حاد، فقد بينت مؤشرات احلالة التغذوية أن        

 يف املائـة يعـانون      ٤٣مصابون باهلزال، أي أهنم شديدو الضمور بالنسبة إىل طول قامتهم، وأن            
وورد . )١٩(سوء تغذية مزمنا أو متأخرو النمو، ولذلك فإن حجمهـم ضـئيل بالنـسبة إىل سـنهم               

 يعـانون إمجـاال      أن أكثر من أربعة أطفال مـن كـل عـشرة           ٢٠٠٥يف الدراسة االستقصائية لعام     
 يف املائة سوء تغذية جسيما، وأن مـستوى تـأخر النمـو             ١٩و  )  يف املائة  ٤٥(سوء تغذية مزمنا    

__________ 
 .٢٠٠١املكتب الوطين للسكان، الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية، كيغايل،  )١٨( 
 .املرجع نفسه )١٩( 
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يزيد بسرعة من التقدم يف العمر، وأنـه أعلـى مـا يكـون بـني األطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم                        
بـني  ) ة يف املائـ   ٥٣ إىل   ٥٢مـن   (، وإن كـان مرتفعـا أيـضا         ) يف املائة  ٥٥( شهرا   ٢٣ و   ١٢بني  

أما سوء التغذية احلاد فإن نتائج هذه الدراسة االستقـصائية تـدل علـى أن               . األطفال األكرب سنا  
 يف املائـة شـديدو النحافـة، وأن أعلـى مـستوى للنحافـة               ١ يف املائة مـن األطفـال حنفـاء، وأن           ٤

 . شهرا٢٣ و ١٢ يف املائة بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ٩موجود بنسبة 
 علـــى أن معـــدل وفيـــات الرضـــع ٢٠٠٠ودلـــت نتـــائج الدراســـة االستقـــصائية لعـــام  - ٢١٧

 مولـود حـي ميوتـون قبـل بلـوغ         ١ ٠٠٠ أطفـال مـن كـل        ١٠٧واألطفال ما زال مرتفعا، وأن      
وجـاء يف الدراسـة االستقـصائية       .  ميوتـون قبـل بلـوغ اخلامـسة        ١٩٦عام واحد من العمر، وأن      

 مولـود حـي قبـل       ١ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل        ٨٦ بــ     أن خطر وفيات الرضـع يقـدر       ٢٠٠٥لعام  
 عـامهم  ٧٢ طفل يف العـام األول مـن العمـر، مل يبلـغ          ١ ٠٠٠بلوغ العام األول، وأنه بني كل       

 مولــود حــي ال يبلغــون اخلامــسة مــن  ١ ٠٠٠ طفــال لكــل ١٥٢وبــصفة عامــة فــإن . اخلــامس
 .العمر
ــام     - ٢١٨ ــصائية لع ــديرات الدراســة االستق ــشري تق ن كــل األمهــات يرضــعن   إىل أ٢٠٠٠وت

 شــهرا كــانوا ١٣ و ١٢مــارهم بــني  يف املائــة مــن األطفــال الــذين تتــراوح أع٩٥أطفــاهلن، فـــ 
 شــهرا ٣٣يزالــون يرضــعون، وأن طفــال واحــدا مــن كــل عــشرة يــستمر يف الرضــاعة ملــدة     ال

يف املائــة مــن األطفــال فيمــا بــني  ٧١وكانــت الرضــاعة الطبيعيــة أيــضا شــائعة وتــشمل . تقريبــا
 أن معظــم األطفــال دون ٢٠٠٥وتفيــد الدراســة االستقــصائية لعــام .  أشــهر مــن العمــر٥ و ٤

فال الذين تتراوح أعمارهم بـني       يف املائة من األط    ٩٧الشهر السادس من العمر يرضعون، وأن       
ــة، وأن    ١١أشــهر و  ١٠ ــوا يرضــعون رضــاعة ثديي ــا زال ــة مــن األمهــات  ٩٠ شــهرا م  يف املائ

 . الطبيعية لألطفال دون الشهر السادس من العمريراعني التوصية بالرضاعة
 

ــشرية    ٤-١٠-١-٢   ــريوس نقـــــص املناعـــــة البـــ اإليـــــدز واألمـــــراض املنقولـــــة   /فـــ
 اجلنسي باالتصال

تعد األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي مـشكلة أساسـية مـن مـشاكل الـصحة العامـة،                  - ٢١٩
الغة اخلطورة وحـىت يف الوفـاة، فـإن         فعالوة على إمكان تسببها يف العقم ويف اإلصابة بأمراض ب         

 .االعتراف يتزايد بأهنا تزيد من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية املسبب لإليدز
، كانــت نــسبة الــسكان الــذين يعرفــون   ٢٠٠٠ويف فتــرة الدراســة االستقــصائية لعــام   - ٢٢٠

 يف املائـة  ٩٩ وإن كـان   األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي غري اإليدز أقل بكثري من املتوسـط،          
من النساء والرجال يعرفون اإليدز بـشكل شـبه عـام، وكـذلك طريقـة انتقالـه جنـسيا وطريقـة                     
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 إىل أن ٢٠٠٥وتــشري نتــائج الدراســة االستقــصائية لعــام  . )٢٠(واحــدة علــى األقــل للوقايــة منــه 
ــون الفــريوس     ــوا أهنــم يعرف ــساء والرجــال أعلن ــع الن ــهما، وأن ا /مجي ــوا عن ــة املــرض أو مسع لغالبي

أعلنـوا أن باإلمكـان     )  يف املائـة   ٩٩(ومجيـع الرجـال تقريبـا       )  يف املائـة   ٩٠(العظمى مـن النـساء      
 .العمل على تفادي اإلصابة هبما، أو ذكروا وسيلة محاية واحدة على األقل

ــام         - ٢٢١ ــصائية لع ــائج الدراســة االستق ــشري نت ــذكري، ت ــازل ال ــق باســتعمال الع ــا يتعل وفيم
.  يف املائـــة مـــن الرجـــال٥ يف املائـــة مـــن النـــساء و ٣: يـــزال قلـــيال للغايـــة إىل أنـــه ال ٢٠٠٥

 يف املائـة مـن   ١، وفيـه ذكـر   ٢٠٠٠تعكس هـذه املعـدالت حـدوث حتـول كـبري منـذ عـام           وال
 . يف املائة من الرجال أهنم يستعملونه٦النساء و 

ــزوج أو القــرين املُــ      - ٢٢٢ ــة أخــرى فــإن اســتخدام العــازل الــذكري مــع ال ساكن ومــن ناحي
 يف املائة للرجال والنـساء؛ ولكنـه يكتـسب أمهيـة أكـرب عنـدما                ٢ و   ١بني  : يزال قليال للغاية   ال

 . يف املائة للرجال٣٤ يف املائة للنساء و ٢٠): غري ُمساكن(يتعلق األمر بقرين من نوع آخر 
، املـرض بـني الـسكان بوجـه عـام         /وقد ثبتت صعوبة الرصـد املنـتظم النتـشار الفـريوس           - ٢٢٣

وكان املركز الوطين للعالج والبحث يف جمال اإليدز قد اضطلع، يف األعوام الـسابقة، باملراقبـة                
 .من خالل مواقع لرصد احلوامل املترددات على مرافق االستشارات السابقة للوالدة

وكانت البيانات الواردة من مواقع الرصد هـذه ذات قيمـة كـبرية ألهنـا كانـت متاحـة                    - ٢٢٤
 وكانـت تكلفـة مجعهـا أقـل مـن تكلفـة مجـع بيانـات دراسـة استقـصائية وطنيـة                       بشكل منـتظم،  

 .تشمل عامة السكان
وكـان  . ومع ذلـك فـإن بيانـات مواقـع الرصـد هـذه كانـت تتـسم بعـدة أوجـه قـصور                       - ٢٢٥

القصور الرئيسي متصال أساسا بكون احلوامل غري ممـثالت لعمـوم الـسكان الـذين هـم يف سـن                  
ى فــإن الواضــح بــصورة أكــرب أن مــستويات اإلصــابة ختتلــف بــني   ومــن ناحيــة أخــر. اإلجنــاب

. الرجال والنساء، واحلاصل أن الرجال مل يكونوا بالتأكيد ممثلني يف بيانات مواقع الرصد هـذه              
ويضاف إىل ذلك أن معدل اإلصابة بني احلوامل أعلى منه بني عامة النساء من الـسكان، فـبني                  

 غـري الناشـطات جنـسيا، وبالتـايل غـري املعرضـات كـثريا               النساء من غـري احلوامـل توجـد النـساء         
وختتلف مستويات اإلصابة أيضا بـاختالف األعمـار، ويف هـذه النقطـة ميكـن               . املرض/للفريوس

للنساء املترددات على مرافق الرعاية السابقة للوالدة أن يندرجن يف توزيع مـن حيـث األعمـار                 
ا فــإن التغطيــة اجلغرافيــة ميكــن أن تكــون وأخــري. خيتلــف عــن توزيــع عامــة النــساء مــن الــسكان

__________ 
 .٢٠٠١رعاية الصحية، كيغايل، وزارة الصحة، الدراسة االستقصائية عن تقدمي خدمات ال )٢٠( 
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مصدرا آخر للخطأ املتأصـل يف توزيـع مواقـع الرصـد، فهـذه املواقـع توجـد غالبـا يف األوسـاط                       
 .احلضرية أو شبه احلضرية اليت ميكن أن يكون انتشار الفريوس فيها يف أعلى ذراه

 ٢٠٠٥ والـصحية لعـام      وللحد من هذه العيوب، فإن الدراسة االستقصائية الدميغرافيـة         - ٢٢٦
أدرجت االختبار اخلـاص بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، وقـد دلـت النتـائج علـى أن اإلصـابة                    

 يف ٢,٣ يف املائـة والرجـال     ٣,٦ يف املائـة، حيـث متثـل النـساء           ٣على الصعيد الوطي تصل إىل      
 املائـة يف   يف٧,٣وفيمـا يتعلـق باحلالـة مـن حيـث حمـل اإلقامـة، فـإن معـدل اإلصـابة هـو                       . املائة

 يف املائـــة يف ٢,٢ يف املائـــة للرجـــال، و ٥,٨ يف املائـــة للنـــساء و ٨,٦احلـــضر، موزعـــا علـــى 
 . يف املائة للرجال١,٦ يف املائة للنساء و ٢,٦الريف، موزعا على 

إن احلكومة، يف سياستها الوطنية للصحة اإلجنابية اهلادفة إىل حث اجملتمع على األخـذ               - ٢٢٧
ية اآلمنة والعمل بنشاط علـى مكافحـة األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي                باملمارسات اجلنس 

اإليدز، تعتزم وضع استراتيجية مناسبة تنص على أنه يتعني علـى           /وفريوس نقص املناعة البشرية   
مقدمي اخلدمات إدراج متابعة قـرين املـريض أو قرنائـه يف العـالج، وااللتـزام الـدقيق بالقواعـد                    

ومـدة العـالج، وتـشجيع املـريض علـى متابعـة العـالج إىل منتـهاه، ونـصحه                   املتعلقة باجلرعـات    
باالمتناع عن العالقات اجلنسية إىل أن ينتهي العـالج، واألخـذ عنـد انتهائـه بالعـادات اجلنـسية                   

 .اآلمنة
.  الربنــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز١٩٨٧ويف إطــار مكافحــة اإليــدز، أنــشئ يف عــام  - ٢٢٨

املركــز الــوطين للعــالج والبحــث يف جمــال اإليــدز، :  عنــه مبؤســستني اســتعيض٢٠٠١ويف عـام  
 .اإليدز ملنطقة البحريات الكربى/واملبادرة املتعلقة بفريوص نقص املناعة البشرية

واملركــز الــوطين للعــالج والبحــث يف جمــال اإليــدز وحــدة تقنيــة تابعــة لــوزارة الــصحة  - ٢٢٩
البـشرية، وعيـادة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،            ترعى املخترب املرجعـي لفـريوس نقـص املناعـة           

ودائرة علم األوبئة، وتكفل التنسيق الوطين لربنامج منع انتقـال اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة         
 .اإليدز من األم إىل الطفل/البشرية
 : أنشئت أيضا جلنة وطنية ملكافحة اإليدز منوط هبا ما يلي٢٠٠١ويف عام  - ٢٣٠
 رواندية يف حتديد وتنفيذ وتنسيق السياسة الوطنية ملكافحة اإليدز؛مساعدة الدولة ال - 
 تنسيق االستراتيجيات الوطنية وختطيط أعمال املؤسسات املعنية مبكافحة اإليدز؛ - 
توعية السكان للمشاركة يف أعمال مكافحة اإليدز يف أنـشطتهم اليوميـة، مـع مراعـاة                 - 

 السياسة الوطنية؛االستراتيجيات ذات األولوية احملددة يف 
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البحث يف رواندا ويف اخلارج عن الوسائل الالزمة إلنشاء الـصندوق الـوطين ملكافحـة                - 
 اإليدز؛

 .مواصلة توعية سلطات البلد يف مجيع اجلهات لدعم السياسة الوطنية ملكافحة اإليدز - 
 الـذي  وقد اخنرطت شخصيات من البلد يف هذه املكافحة، مثل مكتب الـسيدة األوىل           - ٢٣١

ويف هــذا الــصدد تتــدخل . املــرض ورعايتــها/تنــصّب أعمالــه علــى محايــة األســرة مــن الفــريوس 
املــرض بــشكل حمــدد يف جمــال / لتــوفري احلمايــة والرعايــة لألســر ضــد الفــريوس PACFAمنظمــة 

 .انتقال املرض من األم إىل الطفل
علــى العقــاقري املــرض مــن احلــصول  /وقــد ُبــذلت اجلهــود لــتمكني املــصابني بــالفريوس   - ٢٣٢

املضادة للفريوسات العكوسة، ونظمـت محلـة واسـعة النطـاق ضـد وصـمهم وهتميـشهم إلدانـة          
 .بعض التصرفات الرامية إىل استبعادهم

وبدعم من أهل اخلري، انتظم هؤالء األشخاص يف مجيع أحناء البلد تقريبا يف مجعيـات،                - ٢٣٣
وهـذه اجلمعيـات   . ها تقدمي العـون إلـيهم  وأقاموا شبكة يتعاضدون فيها معنويا وميكن عن طريق    

تعترب أيضا منافذ يقومون مـن خالهلـا بأنـشطة مـدرة للـدخل تـساعدهم علـى تلبيـة احتياجـاهتم                      
 .األساسية املرتبطة حبالتهم

غري أن رفض بعض املـذاهب الدينيـة السـتخدام العـازل الـذكري باعتبـاره وسـيلة                   - ٢٣٤
ج احلملة اليت نظمـت يف هـذا الـشأن يف إطـار       املرض يضعف من نتائ   /للحماية من الفريوس  

 .مكافحة انتشار هذا الوباء
 

   األسباب الرئيسية لالعتالل ٥-١٠-١-٢  
 يف ٥٠املالريــا هــي الــسبب األول لالعــتالل والوفــاة يف روانــدا، إذ تــشكل أكثــر مــن  - ٢٣٥

ة مــن مجيــع  يف املائــ٣٤املائــة مــن أســباب االستــشارة يف الوحــدات الــصحية بالبلــد، وحــوايل   
وفيما يتعلق بالسل، فإن التدخل باستخدام العالج القـصري املـدى حتـت الرقابـة             . حاالت الوفاة 

، الـذي بـدأه الربنـامج الـوطين ملكافحـة الـسل، قـد سـاعد علـى بلـوغ معـدل                       (DOTS)املباشرة  
ــو    ــام  ٧٠,١النجــاح العالجــي، وه ــة، يف ع ــة    . ٢٠٠٠ يف املائ ــريوس نقــص املناع ــزال ف وال ي

وتـشمل سـائر األسـباب املهمـة لالعـتالل أمـراض اجلهـاز        . اإليـدز أهـم مـصادر الـسل    /ةالبـشري 
 .التنفسي احلادة، واألمراض املعوية، وأمراض اإلسهال
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   احلمل غري املرغوب فيه ٦-١٠-١-٢  
وينص قـانون حقـوق الطفـل ومحايتـه، يف          . مينع تشريع رواندا اإلجهاض ويعاقب عليه      - ٢٣٦

علــى عقوبــات حمــددة لإلجهــاض، وحماولــة اإلجهــاض، وإجهــاض امــرأة   ، ٣١ و ٣٠املــادتني 
ويعتــرب اإلجهــاض أيــضا جرميــة يف القــانون . مبوافقتــها أو دون موافقتــها أو حــىت بطريــق اخلطــأ

الـذي حيـدد ظروفـا مـشددة للعقوبـة تتـصل بوفـاة املـرأة بـسبب الوسـائل            ) ٣٢٥املادة  (اجلنائي  
ثل يف الوقف عن مزاولة املهنـة تطبـق علـى الطبيـب             املستخدمة إلجهاضها، وكذلك عقوبة تتم    

 .واملولّد وطبيب األسنان والصيديل والطبيب البيطري وغريهم يف حالة إجهاض املرأة
واإلجهاض الوحيد املسموح بـه هـو الـذي ميكـن أن حيـدث إذا كـان اسـتمرار احلمـل           - ٢٣٧

ارمة، أمههـا تقريـر   ومـع ذلـك فإنـه خيـضع لـشروط شـكلية صـ       . يعرض صحة املـرأة خلطـر بـالغ      
مكتوب يضعه طبيبان من أربع نـسخ، تعطـى نـسختان منـها للمـرأة وملـسؤول القطـاع الطـيب،                     
وأن ُيجري اإلجهاض طبيب معتمد من الدولة يف دار لالستشفاء عامة أو خاصـة معتمـدة مـن             

ملـادة  ويف الـسياق ذاتـه يعاقـب القـانون اجلنـائي يف ا            ).  مـن القـانون اجلنـائي      ٣٢٧املادة  (الدولة  
 . على الدعاية لوسائل اإلجهاض٣٧٩

 
   املوظفون املؤهلون ٧-١٠-١-٢  

يعاين نظام الصحة العامة نقصا يف األطبـاء واملمرضـني ذوي اخلـربة لـسّد االحتياجـات             - ٢٣٨
وال يزال النقص يف املمارسني الصحيني حرجـا، ويـشكل هـذا الـنقص              . يف املؤسسات الصحية  

وال يزال عدد األطباء واملمرضات املؤهلني غري كاف يف البلـد           . حةحتديا كبريا أمام قطاع الص    
 .بأسره، واحلالة أحرج يف الريف

والدافع أقل لدى املوظفني يف نظام الـصحة العامـة، وهـذا هـو الـسبب الرئيـسي الـذي              - ٢٣٩
ــاه إىل القطــاع اخلــاص     ــاء إىل االجت ــدفع األطب ــسكان إىل املمرضــة   . ي ــسبة ال ، وإىل ٣ ٩٠٠ون

وإذا كانت نسبة املمرضات تتفق مع املعدل الذي حددتـه منظمـة الـصحة              . ٥٠ ٠٠٠ب  الطبي
طبيـب  (، فإن األمر ليس كذلك فيما يتعلق بنسبة األطبـاء         ) نسمة ٥ ٠٠٠ممرضة لكل   (العاملية  
 ). نسمة يف البلدان النامية١٠ ٠٠٠لكل 
 املـؤهلني مـن     ومع ذلك تأمل احلكومة أن يكون حل هذه املـشكلة يف عـدد املمرضـني               - ٢٤٠

 العـاملني بالفعـل     A1 الذين خترجوا يف األعوام األخـرية، واملمرضـني مـن املـستوى              A2املستوى  
 .بعد دراستهم يف معهد كيغايل الصحي

ويف مواجهــة كــل هــذه التحــديات، بــذلت وزارة الــصحة جهودهــا لــضمان اكتمــال    - ٢٤١
 مـن خـالل الرعايـة الوقائيـة         مهمة قطاع الصحة، وهي ضمان وتعزيز احلالـة الـصحية للـسكان           
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وفيمـا يلـي بعـض إجنـازات هـذه      . والعالجية والتأهيلية اجليـدة الـيت يوفرهـا نظـام للـصحة قـدير        
 :الوارة
، مـن خـالل     ٢٠٠٤فربايـر   /استعرضت سياسة قطاع الـصحة الـيت اعتمـدت يف شـباط            - 

ــعة  ــاعي الـــشامل (مـــشاورات موسـ ــام )النـــهج القطـ ــة ٢٠٠٤، ومت يف عـ  وضـــع خطـ
 ية؛استراتيج

 بذلت جهودا واسعة يف حتديد قائمة األدوية الضرورية؛ - 
حددت سياسـة األسـعار لـبعض اخلـدمات الـصحية األساسـية، مثـل الـسل، واملالريـا،                    - 

 واألمراض الوبائية؛
أنشئت مجعيات تعاونية صحية للحد من عدم حـصول أضـعف الـسكان علـى الرعايـة          - 

 الصحية؛
الــيت دعــت إليهــا  “ اإلدارة املتكاملــة ألمــراض الطفولــة ” تنفيــذ االســتراتيجية املــسماة  - 

 ومنظمة الصحة العاملية؛) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 
وضع سياسة للصحة اإلجنابيـة بالتعـاون مـع الـشركاء، وبـدء أنـشطة اإلعـالم والتعلـيم                    - 

ــرويج لتنظــيم األ      ــشطة الت ــسلوك، وأن ــيري ال ــصال مــن أجــل تغ ــصال، واالت ســرة، واالت
 واستفادة النساء من اخلدمات الصحية؛

حتــسني مكافحــة املالريــا باســتحداث أدوات جديــدة هلــذه املكافحــة، ودعــم هــذه          - 
 .األدوات لزيادة حصول السكان عليها، وترويج الناموسيات املعاجلة

 
   التوقعات يف جمال الصحة ٨-١٠-١-٢  

ومـن  .  الرعاية الـصحية واحلـصول عليهـا       هناك أنشطة متوقعة للتحسني املستمر لنوعية      - ٢٤٢
، مــن املزمــع األخــذ بابتكــار اســتراتيجي يتمثــل يف   ٢٠٠٧-٢٠٠٥هنــا، وبالنــسبة إىل الفتــرة  

الـصحة علـى   (استحداث عقود مـشروطة لـشراء نتـائج أربـع جمموعـات مـن اخلـدمات احملـددة                   
ــة واألســرة  ــص   )صــعيد البلدي ــصحية، وأداء املركــز ال ــة ال ــات التعاوني حي، واحلــاالت ، واجلمعي

 .الطارئة املتعلقة بالوالدة يف مستشفيات املقاطعة
 : برامج٧كما اعُتمدت  - ٢٤٣
تنمية املوارد البـشرية باالسـتثمار يف مؤسـسات تـدريب وتعلـيم املمارسـني الـصحيني،                  - 

ــع وعــدد       ــشجيعية، مــن أجــل حتــسني توزي وإصــالح هياكــل األجــور، واملكافــآت الت
 ة يف الريف؛املمارسني الصحيني، وخباص
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زيادة توافر األدوية واللقاحات واملستلزمات اجليدة النوعية يف املراكز الـصحية وذلـك              - 
بتحديد االحتياجات، وتطوير وتنفيذ خطة التزويد باألدوية؛ وحتديد وتوحيـد وتعزيـز            

 أسعار العقاقري اليت توزع من خالل القطاع العام؛
غ أهـداف اخلطـة االسـتراتيجية لقطـاع         إنشاء وإصـالح هياكـل الـصحة مـن أجـل بلـو             - 

 كــم مــن املركــز الــصحي، والــيت   ٥الــصحة املوضــوعة للــسكان القــاطنني علــى بعــد   
 ؛٢٠١٠ يف املائة تقريبا حىت عام ٦٥ و ٦٠تتراوح بني 

تعزيز االستفادة املالية من اخلدمات الصحية مـن خـالل اجلمعيـات التعاونيـة الـصحية،                 - 
تؤثر بشكل كـبري علـى اخلـدمات الـصحية احلاصـلة علـى              وتطوير سياسة األسعار اليت     

 الدعم العام؛
العمــل علــى خفــض معــدالت الوفــاة واالعــتالل بتعزيــز الرعايــة الــصحية علــى أســاس   - 

التدخالت املبنية على التشخيص الطيب املستند إىل األدلة على صعيد اجملتمـع          (بقاعدي  
 ؛)احمللي

ا املرضـى علـى الـصعيد الـوطين واملراكـز العالجيـة            إعادة تنظيم املستشفيات احملال إليهـ      - 
اإليـدز، ورصـد العوامـل املقاومـة     /املتخصصة، مثل عيادة فريوس نقص املناعـة البـشرية    

 للسل واملالريا؛
 .تعزيز القدرة املؤسسية على إدارة وتنسيق اخلدمات الصحية واإلشراف عليها - 

 
 -  القـروض واالئتمانـات املـصرفية    . املرأة والفقـر   -االستحقاقات األسرية    ١١-١-٢  

 مــن االتفاقيــة ١٣املــادة (األنــشطة التروجييــة واأللعــاب الرياضــية والثقافــة  
 )والبندان ألف وواو من منهاج عمل بيجني

 
   االستحقاقات األسرية ١-١١-١-٢  

 يقضي القانون املتضمن العنوان األّويل والبـاب األول مـن القـانون املـدين بـأن للزوجـة                  - ٢٤٤
علــى زوجهــا حــق النفقــة إذا كــان حيــا، حبكــم أن هــذا القــانون يكــرس االلتــزام بالنفقــة بــني     

 ).٢٠٠املادة (وينطبق هذا االلتزام أيضا على األبناء جتاه األبوين املعوزين . الزوجني
ويستثين قانون األسرة منح االستحقاقات التعويضية للزوج الذي يقـع الطـالق لـسبب            - ٢٤٥

ويف . وُيعترف هبذه االستحقاقات للزوج احملكـوم لـصاحله     ). ٢٨٠املادة  (أ منه   معني نتيجة خلط  
حالة عدم كفاية االستحقاقات املقررة أو عدم وجـود االمتيـازات املتفـق عليهـا بـني الـزوجني،            
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فإن احملكوم لصاحله ميكـن أن حيـصل مبوجـب حكـم علـى نفقـة ال تتجـاوز ثلـث دخـل الـزوج                         
 .)٢٨٢ و ٢٦١املادتان (اآلخر 
ــشروط        - ٢٤٦ ــا تعطــى ب ــضريبية فإهن ــضريبية وغــري ال ــة وال ــة والعيني ــا االســتحقاقات النقدي أم

حيددها القانون يف إطار نظـام الـضمان االجتمـاعي، يف شـكل رعايـة طبيـة تـستوجبها اإلصـابة            
النامجة عن حادث عمل، والبدل اليومي يف حالة العجـز املؤقـت، والـدخل أو إعانـة العجـز يف                     

الـدائم الكلـي أو اجلزئـي، ودخـل البـاقني علـى قيـد احليـاة يف حالـة الوفـاة وإعانـة                        حالة العجـز    
اجلنازة، ومعاشات الشيخوخة أو العجز أو الباقي على قيـد احليـاة أو املعـاش املبكـر، وكـذلك                   

ولكــن هــذه التغطيــة ال تــشمل ســوى النــساء اخلاضــعات لنظــام . إعانــة البــاقي علــى قيــد احليــاة
 .لذي تديره مؤسسة عامة، هي الصندوق االجتماعي لروانداالضمان االجتماعي ا

 
  القروض أو االئتمانات املصرفية-  املرأة والفقر  ٢-١١-١-٢  

 بــشأن االســتراتيجية ٢٠٠١دلــت نتــائج الدراســة االستقــصائية الــيت أجريــت يف عــام    - ٢٤٧
لفقـر، منـهم     يف املائـة مـن الـسكان يعيـشون حتـت خـط ا              ٦٠الوطنية للحد مـن الفقـر علـى أن          

 . يف املائة من األسر اليت يعوهلا رجل٥٤,٣٢ يف املائة من األسر اليت تعوهلا امرأة، و ٦٢,١٥
ويف هـذا اإلطـار،     . وتتطلب مكافحـة تأنـث الفقـر تعزيـز القـدرات االقتـصادية للمـرأة               - ٢٤٨

 :وكما ذُكر يف غضون هذا التقرير، اختذت مبادرات هلذا الغرض، ومنها ما يلي
اء صـندوق ضـمان للنـساء لتمكينـهن مـن احلـصول علـى االئتمانـات الـيت تقـدمها                     إنش - 

 املصارف أو مؤسسات االئتمان األخرى؛
 .إنشاء ومتويل صندوق يف كل مقاطعة لتقدمي القروض الصغرية للنساء للنهوض ذاتيا - 
ة، ومـن   كما اضطلعت مجعيات النهوض باملرأة ببعض التدابري لتعزيز قدرهتا االقتـصادي           - ٢٤٩

 :أبرزها ما يلي
  النسائية بإنشاء تعاونية لالدخار والقروض الصغرية؛DUTERIMBEREقيام مجعية  - 
قيــام مجعيــة منِظمــات املــشاريع يف روانــدا بإنــشاء مــصرف شــعيب لالدخــار واالئتمــان   - 

 .ملحق باحتاد املصارف الشعبية
 : يصطدم بعقبات كؤود، مثلورغم اجلهود املتفق عليها، فإن احلد من فقر املرأة - ٢٥٠
 عدم املساواة يف توزيع العمل، مما يزيد من أعباء املرأة، وخباصة يف الريف؛ - 
 اخنفاض املستوى التعليمي واملؤهالت املهنية للمرأة؛ - 
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 .قلة االستفادة من عوامل اإلنتاج - 
مج الطويـل األجـل     وجدير بالذكر أيضا أن السياسة اجلنسانية الوطنية تندرج يف الربنـا           - ٢٥١

الــذي اعتمدتــه احلكومــة للتنميــة املــستدامة، الــيت يــتعني علــى املــرأة أن تــؤدي فيهــا دورا أكــرب   
 .بصفتها مسامهة ومنتفعة

 
   األنشطة التروحيية والثقافية ٣-١١-١-٢  

لــيس يف روانــدا أي عــائق قــانوين أو مؤســسي حيــول دون اشــتراك املــرأة يف األنــشطة    - ٢٥٢
 .لرياضية والثقافيةالتروحيية وا

ــة، علـــى مـــستوى     - ٢٥٣ ــسية، تعكـــف وزارة الـــشباب والرياضـ ــر املؤسـ ــة النظـ فمـــن وجهـ
وتـضم اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة        . احلكومة، على تشجيع هذه األنشطة، سواء للرجل أو للمرأة        

واملـرأة عـضو   . احتادات وطنية يف مجيع فروع الرياضة تنظم املسابقات الوطنيـة وتـشرف عليهـا        
 . جلان هذه االحتاداتيف

ويزيد البلد، يف سياسة تشجيع الرياضة بوجه عام، من تركيزه على كرة القدم وكـرة                - ٢٥٤
وفيمـا يتعلـق باملنتخـب يوجـد فريـق نـسائي يـشترك يف               . السلة والكرة الطائرة وألعـاب القـوى      

 جمــال الكــرة ويف. املباريــات املومسيــة، وتوجــد أيــضا أفرقــة مؤلفــة مــن التلميــذات أو الطالبــات 
. الطائرة، هنـاك فريـق وطـين للنـساء وآخـر للرجـال يـشتركان يف املباريـات اإلقليميـة والدوليـة                     

ويف كـرة   .  ناديـا للرجـال    ١١ أندية للنساء مقابـل      ٨وهناك بطولة وطنية تنظم كل عام وتضم        
رجـال   أنديـة لل ٦ أنديـة للنـساء يف مقابـل     ٥السلة هناك فريق وطين للفتيات وآخـر للفتيـان، و           

 .تشترك يف البطولة الوطنية
وما زالت كرة القدم النسائية يف بدايتـها، وإن كـان مـن املزمـع تـشكيل أفرقـة نـسائية                      - ٢٥٥

ويف هـذا الـصدد، أنـشئت داخـل االحتـاد الـوطين             . يف خمتلف أقاليم البلد وتنظـيم بطولـة وطنيـة         
 كمـا أنـشئت يف كـل    لكرة القـدم جلنـة منـوط هبـا بوجـه خـاص تـشجيع كـرة القـدم النـسائية،                  

 .مقاطعة دائرة دائمة للرياضة النسائية
ويـرى معظـم النـساء أن       . ومن العقبات الـرأي القائـل إن املـرأة تعتـاد ممارسـة الرياضـة               - ٢٥٦

الرياضـة نـشاط ميارسـه األشـخاص الــذين ال يتعرضـون لـضغوط أخـرى، وخـصوصا الــضغوط         
 .املتصلة هبموم إعالة األسرة

ثقــايف فــإن الباليــه الــوطين هــو املمثــل األفــضل للفولكلــور الروانــدي،  وعلــى الــصعيد ال - ٢٥٧
وعــضوية الباليــه خمتلطــة، ومتثيــل النــساء . وعروضــه يف اخلــارج تعــبري بليــغ عــن هــذا الفولكلــور
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وهناك أيضا فرق فولكلورية أنشئت مببـادرة خاصـة يف شـكل    . مقارنة بتمثيل الرجال ذو داللة    
 .مجعيات تضم اجلنسني يف عضويتها

والعقبـــة الكـــؤود الـــيت تعـــوق اشـــتراك النـــساء يف األنـــشطة الرياضـــية والثقافيـــة هـــي    - ٢٥٨
انسحاهبن بسبب الزواج الذي حيملهن على االنشغال باألنـشطة العديـدة املرتبطـة بتـدبري أمـور           

 .املرتل
 متثلـت يف    )٢١(وأقدم عدد مـن األفـراد، تـشجيعا منـهم للرياضـة النـسائية، علـى مبـادرة                  - ٢٥٩
ويعمـل هـذا االحتـاد علـى توعيـة املـرأة بأمهيـة           . اء االحتاد الوطين لتـشجيع الرياضـة النـسائية        إنش

الرياضة للجسم والعمل، من خالل اللقـاءات الرياضـية الـيت ينظمهـا، علـى اكتـشاف الفتيـات                   
ــوجيههن  ــات لت ــساء،      . املوهوب ــا الن ــدعى إليه ــات رياضــية ت ــد االحتــاد مباري وهلــذا الغــرض يعق

 .ن وضعهن االجتماعي أو حمل إقامتهنبصرف النظر ع
وهذا االحتاد خيضع لسلطة وزارة الشباب والرياضة اليت تزوده، نتيجة لـذلك، بالـدعم            - ٢٦٠

 .واالحتاد جزء أيضا من اللجنة األوملبية الوطنية بنفس صفة االحتادات األخرى. اللوجسيت
 

 ) من االتفاقية١٤البند (النساء الريفيات  ١٢-١-٢  
ويتبــدى هــذا االخــتالف . ختتلــف ظــروف معيــشة الريفيــات عــن ظــروف احلــضريات  - ٢٦١

وترى احلكومة أن تطبيق اتفاقيـة القـضاء        . بوجه خاص على مستوى أنشطتهن اليومية وبيئتهن      
على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة علـى النـساء يهـم نـساء احلـضر ونـساء الريـف علـى حـّد                   

ليات القانونية واملؤسسية الـيت أنـشئت يف هـذا اجملـال علـى              ويف هذا الصدد فإن مجيع اآل     . سواء
 .الصعيد الوطين تتعامل مع مجيع النساء الروانديات

ومن خالل سياسة حتقيق الالمركزية يف أجهزة اختاذ القـرارات، تـشترك املـرأة الريفيـة                  - ٢٦٢
 .التنمية اجملتمعيةيف األجهزة اإلدارية األساسية اليت تدعى فيها إىل املشاركة يف وضع برامج 

ــشئ مبوجــب دســتور      - ٢٦٣ ــذي أن ــرأة، ال ــوطين للم ــران٤إن اجمللــس ال ــه / حزي  ٢٠٠٣يوني
ــه   ــصاصاته وعملـــ ــه واختـــ ــدد تنظيمـــ ــذي يتحـــ ــم  والـــ ــانون رقـــ ــؤرخ ٢٧/٢٠٠٣ بالقـــ  املـــ

، ال يعد فقط مركزا للعالقـات االجتماعيـة بـني أعـضائه، بـل أيـضا                 ٢٠٠٣أغسطس  /آب ١٨
وهـذا اجمللـس أفـضل منظمـة للريفيـات، نظـرا إىل وجـود        . مية البلـد  أداة للدعوة لصاحلهن يف تن    

 .جلان حىت املستوى اإلداري األساسي

__________ 
 .٢٠٠٣مايو / أيار٩التقرير التشاوري لالحتاد الوطين لتشجيع الرياضة النسائية، كيغايل،  )٢١( 
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وعلــى الــصعيد االقتــصادي فــإن الــصندوق املنــشأ يف كــل مقاطعــة لتمويــل املــشاريع      - ٢٦٤
النــسائية الــصغرية واملتوســطة بتقــدمي قــروض صــغرية إليهــا سيــساعد، إن مل يكــن علــى حتقيــق    

االقتــصادي للنــساء، فعلــى األقــل علــى حفــزهن إىل تنظــيم املــشاريع مــن خــالل          االزدهــار 
وقد بدأ منذ عامني االحتفال بيـوم املـرأة القرويـة، وجيـري يف هـذه املناسـبة توزيـع                    . التجمعات

 .اجلوائز على النساء الاليت يعتربن األنشط
صحية، وإن كـان    وعلى صعيد الصحة أنشئت أقسام لتنظـيم األسـرة داخـل املراكـز الـ               - ٢٦٥

العدد الضئيل للمؤسسات الصحية جيرب معظم النـاس علـى قطـع مـسافات طويلـة للوصـول إىل                   
مؤسسة فيها احلـد األدىن مـن اخلدمـة املناسـبة، ويتوقـف حـصوهلم علـى الرعايـة الـصحية علـى                 
مقــدرهتم االقتــصادية، فاملــشاكل االقتــصادية ال تــسمح للدولــة بتــوفري خــدمات جمانيــة للرعايــة  

صحية، ولذلك يتعني على السكان االعتمـاد علـى اجلمعيـات التعاونيـة الـصحية الـيت ينتمـون                   ال
 .إليها

 
 ١٥املـادة  (االعتراف للمرأة املتزوجـة بأهليـة قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل          ١٣-١-٢  

 )االتفاقية من
لقـانون  ورد يف الصفحات السابقة أن تساوي الرجل واملرأة أمـام القـانون مكـرس يف ا                - ٢٦٦

 الـساري   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٤األساسي الذي حكم الفترة االنتقالية، وكـذلك يف دسـتور           
 .حاليا
 بأهليـة قانونيـة متماثلـة للرجـل واملـرأة، حيـث             ٢١٢ويعترف قـانون األسـرة يف املـادة          - ٢٦٧

 ٢١٣ويتعزز هـذا املبـدأ بـشكل أوضـح يف املـادة             . ينص على أن الزواج ال يغري أهلية الزوجني       
لكل من الـزوجني احلـق يف مزاولـة مهنـة أو صـناعة أو جتـارة دون موافقـة                    ”اليت تنص على أن     

 .“قرينه، إال إذا كان هناك نظام لشيوع األموال
 مــن قــانون األســرة لكــل مــن الــزوجني ســلطة املثــول أمــام  ٢١٥وأخــريا تعطــي املــادة  - ٢٦٨

ــه، يف امل     ــزواج، دون إذن مــن قرين ــا كــان نظــام ال ــضاء، أي ــيت   الق ــاألموال ال ــة ب نازعــات املتعلق
 .يديرها، أو باحلقوق املكفولة له ملزاولة مهنة أو صناعة أو جتارة

إن حرية التنقل واالستقرار حبرية يف اإلقليم الوطين كان معترفـا هبـا لكـل املـواطنني يف                   - ٢٦٩
ــة    ــه ي/ حزيــران١٠ مــن دســتور ٢١املــادة (القــانون األساســي الــذي حكــم الفتــرة االنتقالي وني

 .٢٣ يف املادة ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤، ويكرسها أيضا دستور )١٩٩١
على أنه إذا مل تكن هناك أي قيود على حرية املـسكن بالنـسبة إىل الرجـل، فـإن األمـر         - ٢٧٠

ــاملرأة    مــن قــانون األســرة تــنص علــى مــسكن واحــد    ٧٥فاملــادة . لــيس كــذلك فيمــا يتعلــق ب
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العكـس، وعلـى أن يبـت قاضـي األمـور املـستعجلة يف        للزوجني، ما مل تتطلـب مـصاحل األسـرة          
 من هـذا القـانون علـى أن تقـيم املـرأة املتزوجـة               ٨٣وتنص املادة   . أي خالف يف هذا املوضوع    

 .يف املسكن الشرعي لزوجها، ما مل تأذن هلا احملكمة، ألسباب صحيحة، مبسكن مستقل
 

 )اقية من االتف١٦املادة (الزواج والعالقات األسرية  ١٤-١-٢  
يــرد مبــدأ االعتــراف بــالزواج األحــادي فقــط يف القــانون األساســي الــذي حكــم    - ٢٧١

، وكـذلك يف الفقـرة      ١٩٩١يونيـه   / حزيران ١٠ من دستور    ٢٥الفترة االنتقالية يف املادة     
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ من دستور ٢٦ من املادة ١

ذكورة أعـاله، علـى أال      ، يف املادة امل   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤وينص أيضا دستور     - ٢٧٢
يتزوج الـشخص، سـواء الرجـل أو املـرأة، إال مبوافقتـه احلـرة، ويعطـي الدسـتور الـزوجني                     

وهـذا هـو مبـدأ تـساوي الرجـل          . نفس احلقوق والواجبات يف فترة الزواج وعنـد الطـالق         
 .واملرأة الذي يقتضي حصوهلما على نفس احلقوق يف فترة الزواج وعند فسخه

ــا  - ٢٧٣ ــنص الق ــم وي ــ،٤٢/١٩٨٨نون رق ــشرين األول٢٧ؤرخ  امل ــوبر / ت  ١٩٨٨أكت
املتضمن العنوان األّويل والباب األول من القانون املدين، على أن يكون الزواج اختياريا             و
، وعلى أن الزواج الذي يعقد يف غيبة املوافقـة احلـرة ألحـد الـزوجني ميكـن                  )١٧٠املادة  (

 .)٢٢٠املادة (أن يطعن فيه هذا الزوج 
ويكون للزوجني، يف فتـرة الـزواج، نفـس احلقـوق والواجبـات فيمـا بينـهما وإزاء                   - ٢٧٤

 مـن قـانون األسـرة علـى أن الـزوجني يلتزمـان معـا، مبوجـب                  ١٩٧وتنص املادة   . أوالدمها
ومن االلتزامات األخرى املترتبـة علـى الـزواج،         . الزواج وحده، بإعالة أوالدمها وتربيتهم    

والعـون واملـساعدة، واملـسامهة يف األعبـاء املرتليـة حـسب             جيدر بالذكر واجب اإلخالص،     
 .)٢١١ و ٢٠٩املادتان (قدرة كل من الزوجني 

ويعترف هذا القانون أيـضا لكـل مـن الـزوجني بـاحلق يف طلـب الطـالق لألسـباب                     - ٢٧٥
، وباالستمرار بعد الطالق يف اإلشراف على إعالـة وتربيـة أوالدمهـا،             ٢٣٧املبينة يف املادة    

 .)٢٨٥املادة (مهة يف ذلك حسب مقدرهتما واملسا
ومع ذلك فإن هذا القانون يتضمن أحكاما معينة تدمي انعدام املـساواة بـني الرجـل            - ٢٧٦

 تنص على أن األب هو ١١٠فاملادة . واملرأة يف بعض جوانب احلقوق والعالقات األسرية
ان األب غائبـا أو  الذي يستخرج شـهادة مـيالد الطفـل، وأن ذلـك ال حيـق لـألم إال إذا كـ                

 أن الزوج هـو رئـيس املؤسـسة الزوجيـة           ٢٠٦وورد يف املادة    . هاجغري قادر على استخرا   
 .املؤلفة من الرجل واملرأة وأوالدمها
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ومـع ذلـك ففـي حالـة        . ، ميارس األب واألم السلطة األبويـة      ٢٠٦ومبقتضى املادة    - ٢٧٧
. لطعـن أمـام اجلهـات القـضائية       اخلالف، تكون الغلبة لرغبة األب، وال يكون لألم سـوى ا          

 .وهذه األحكام حمل تعديل اآلن كما ذكر من قبل
ويف موضوع حيـازة املمتلكـات وتنظـيم األمـوال وإدارهتـا والتمتـع هبـا والتـصرف                   - ٢٧٨

وتعطي . فيها، يكون للزوجني احلقوق احملددة يف نظام الزواج الذي عقدا زواجهما مبوجبه
ج واالنفـصال واإلرث كـال مـن الـزوجني، أيـا كـان نظـام               من قانون نظـم الـزوا      ٥٠املادة  

الزواج، حق الرقابة على أي تربع أو أي اعتراف حبـق يف الذمـة املاليـة أو األمـوال الثابتـة            
 .لألسرة
 واملتـضمن نظـام     ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ١٤ املـؤرخ    ٨/٢٠٠٥وحيظر القـانون رقـم       - ٢٧٩

ى أســاس اجلــنس يف احلــصول علــى حيــازة العقــارات يف روانــدا أي شــكل مــن التمييــز علــ
امللكية العقارية والتمتع باحلقوق العقارية، وينص بوضوح علـى أن للرجـل واملـرأة حقوقـا                

 .)٤املادة (متساوية يف امللكية العقارية 
وينشئ هذا القانون جلانا عقارية على صعيد البلد وإقليم ومدينة كيغايل، وكذلك             - ٢٨٠

 أن تتــشكل اللجنــة العقاريــة، يف كــل مــستوى، مــن علــى صــعيد املقاطعــات، ويــنص علــى
 .)٨املادة (الرجال والنساء معا 

وينظم هذا القـانون التنـازل عـن احلقـوق العقاريـة، ويـشترط يف هـذا التنـازل، أيـا            - ٢٨١
 .)٣٥املادة (كان شكله، أن يتم مبوافقة مجيع أفراد األسرة 

املـة للرجـل واملـرأة، وحيظـر قـانون          عاما ك  ٢١واحلد األدىن لسن الزواج حمدد بـ        - ٢٨٢
حقوق الطفل ومحايته من العنف أي معاشرة زوجية بني الرجل واملرأة إذا كان أحـدمها أو                

ومبقتضى هذا القانون، يعترب زواج الشخص بغـري موافقتـه، إذا مل           . كالمها دون هذه السن   
 .يكن قد بلغ هذه السن، زواجا باإلكراه يعّرض فاعله لعقوبات رادعة

وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يعاشر أو يشرع يف معاشرة زوجية لطفل               - ٢٨٣
، وكـل شـخص مـسؤول    )٤٨املـادة  (يف الثامنة عشرة من عمره مل يبلغ احلادية والعشرين         

عن زواج مبكر أو باإلكراه للطفل، وُتعترب صفة القريب أو الوصي من الظروف املشددة              
 .)٥٠ و ٤٩املادتان (للعقوبة 
وأخريا ال يترتب أي أثر على الزواج إال إذا عقـد أمـام موظـف األحـوال املدنيـة،                    - ٢٨٤

وُحّرر به عقد زواج، وأعطيت لكل من الـزوجني شـهادة زواج تثبـت موافقتـه لـسجالت               
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 مـن القـانون املتـضمن       ١٨٧ و   ١٨٥ واملادتـان    ١٨٤ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (احلالة املدنينة   
 .)ألول من القانون املدينالعنوان األّويل والباب ا

 
 التدابري املتعلقة باإلعالن ٢-٢  
 )البند هاء من منهاج عمل بيجني(املرأة والرتاع املسلح  ١-٢-٢  

إن موجــات الرتاعــات الداميــة الــيت صــبغت تــاريخ روانــدا وبلغــت ذورهتــا يف اإلبــادة     - ٢٨٥
 وقد تعرضت النـساء بـصفة       . قد أصابت الرجال والنساء معا     ١٩٩٤أبريل  /اجلماعية يف نيسان  

خاصة الغتصاب منتظم على أيدي مرتكيب اإلبادة اجلماعية ومـا زلـن يعـانني إصـاباته، وهنـاك         
ــديهم املــوارد الالزمــة       ــوافر ل ــدون مــسؤولون عــن أســرهم دون أن تت اآلن نــساء وأطفــال عدي

 .لإلعالة
تواترهـا مبـادرات    وتضم منطقة البحريات الكربى أيضا بؤرا للتـوتر يتطلـب تزايـدها و             - ٢٨٦

وقد مسعـت املـرأة الروانديـة النـداء،         . إلعادة السالم حتتاج إىل عالقات حسن اجلوار والتسامح       
 .واتُّخذت تدابري يف هذا السياق

، مـؤمترا كـان   ٢٠٠٠يونيه / حزيران ٣٠ إىل   ٢٥وقد استضافت رواندا، يف الفترة من        - ٢٨٧
دفـه يف مجـع النـساء مـن خمتلـف بلـدان             ، ومتثـل ه   “املـرأة شـريكة مـن أجـل الـسالم         ”موضوعه  

أفريقيــا وســائر أصــقاع العــامل الــيت تــشهد نزاعــات، للــتفكري معــا يف االســتراتيجيات الواجــب   
 .تنفيذها واليت يكون هلا أثر فعال وكبري يف عملية السعي إىل السالم يف العامل

ــرأة        - ٢٨٨ ــسالم وامل ــة لل ــدان األفريقي ــؤمتر البل ــايل م ــد يف كيغ ــد أن عق ــذي  وبع ــة، ال والتنمي
اشتركت يف تنظيمه منظمة الوحـدة األفريقيـة واحلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف                 

ــرة مــن     ــاملرأة يف الفت ــهوض ب ــارس / آذار٣١ إىل ١جمــال الن ــة يف  ١٩٩٧م ، اشــتركت احلكوم
 .إنشاء احتاد شبكات األفريقيات من أجل السالم

، عقــدت يف كيغــايل حلقــة عمــل  ٢٠٠٣تمرب ســب/ أيلــول١٩ إىل ١٥ويف الفتــرة مــن  - ٢٨٩
 .إقليمية عن حل النساء للرتاعات، حتت رعاية وزارة اجلنسانية والنهوض باملرأة

العمـل  ”تويسي هـاموي محلـة عنواهنـا    /ومن ناحية أخرى، نظمت مجعية مناصرة املرأة       - ٢٩٠
 .اطة والتوفيق، تستند إىل حل الرتاعات عن طريق الالعنف اإلجيايب والوس“من أجل السالم

ونظمــت االحتــادات األعــضاء يف هــذه اجلمعيــة دورات تدريبيــة، ومــؤمترات نقاشــية،     - ٢٩١
وأياما للتفكري يف التسامح وعدم العنف والوحدة واملـصاحلة، ويف التـسوية الـسلمية للرتاعـات،                

 .وذلك من أجل فهم دور املرأة يف إعادة السالم وصونه
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 )البند ياء من منهاج عمل بيجني(م املرأة ووسائل اإلعال ٢-٢-٢  
ومـن هـذا    . تعترف الدولة حبرية الصحافة وحرية املعلومات وتلتزم بكفالة هذه احلريـة           - ٢٩٢

 بـشأن تنظـيم الـصحافة       ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١١ املؤرخ   ١٨/٢٠٠٢املنظور اعتمد القانون رقم     
 ).١١٣، ص ٢٠٠٢يوليه / متوز١ املؤرخ ١٣اجلريدة الرمسية، العدد (

وتــضم الــدوائر التابعــة لــرئيس الــوزراء وزارة يــدخل اإلعــالم يف اختــصاصاهتا، وتــدير   - ٢٩٣
ومـن املهـام    . الصحافة الرمسية مؤسسة ذات شخصية قانونيـة، هـي املكتـب الروانـدي لإلعـالم              

األخــرى للمجلــس األعلــى للــصحافة، الــذي ينتخــب أعــضاءه زمالؤهــم الــصحفيون، ضــمان   
 .ب املهنة يف عملهامراعاة وسائل اإلعالم آلدا

وختضع الـصحافة اخلاصـة إلجـراءات تقـضي باإلخطـار املـسبق كتابـة قبـل شـهر علـى                    - ٢٩٤
األقل من صدور أول عدد من الصحافة املكتوبة، وتوقيع اتفاق مع الدولة بعـد اسـتطالع رأي      

 .اجمللس األعلى للصحافة يف حالة الصحافة املسموعة واملرئية
أمــا الــصحافة . حافة املكتوبــة صــحف خاصــة كــثرية يف األســواقوهنــاك اآلن يف الــص - ٢٩٥

 حمطــات إذاعــة ٤ حمطــات إذاعــة خاصــة وطنيــة و ٦املــسموعة واملرئيــة فتــضم إذاعــة رمسيــة، و 
 .أجنبية، فضال عن التلفزيون الوطين

إن وجود املرأة يف الصحافة بصفة مهنية ما زال من الضآلة حبيث ال ميكن وصـفه بأنـه         - ٢٩٦
 .و شأن، وأكثر ما يتبدى يف الصحافة الرمسيةاجتاه ذ
ــرأة      - ٢٩٧ ــإن وســائل األعــالم تفــسح اجملــال للموضــوعات املتعلقــة بوضــع امل . ومــع ذلــك ف

فمعظم الصحف تنشر مقاالت عن شىت شواغل املرأة، وهنـاك حتقيقـات مسعيـة وبـصرية تنـشر                  
 يف الـصحف وبـرامج   وهنـاك مقـاالت تنـشر   . عن أنشطة املـرأة، سـواء يف احلـضر أو يف الريـف         

إذاعيــة مسعيــة وبــصرية تــذاع مــن أجــل تعريــف املــتلقّني حبقــوق املــرأة وأمهيــة إدماجهــا بــشكل  
 Urubuga“وتوجـد أيـضا صــحف متخصـصة يف هـذا اجملـال، أمههـا       . أنـشط يف عمليـة التنميـة   

rw’abagore”) ــة بـــصحيفة )منـــرب النـــساء ــز علـــى ”، وصـــحيفة Kinyamateka، امللحقـ التركيـ
، الـيت   Hagurukaاليت حتررها األمانة التنفيذية الدائمة ملتابعة إعالن بـيجني، وصـحيفة            ،  “بيجني

 .حتررها اجلمعية النسائية اليت حتمل ذات االسم
ــائق       - ٢٩٨ ــديها أقــسام لإلعــالم والوث ــز حقــوق املــرأة ل ــة وتعزي وهنــاك بعــض مجعيــات محاي

 .ازات املرأة وحقوقها، وتصدر مطبوعات تتعلق بإجن“اإلعالم والتعليم واالتصال”
واســتنادا إىل توصــيات مــؤمتر بــيجني، أنــشأت العــامالت يف وســائل اإلعــالم يف عــام     - ٢٩٩
 : مجعية العامالت الروانديات يف وسائل اإلعالم، اليت حددت لنفسها األهداف التالية١٩٩٥
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 ترتيب لقاءات بني الروانديات والعامالت يف وسائل اإلعالم لتبادل األفكار؛ - 
 التعاضد من أجل النهوض مبهنة اإلعالم؛ - 
تشجيع املرأة الرواندية على العمل يف اإلعـالم وإبـداء آرائهـا مـن خـالل مجيـع قنـوات                - 

 االتصال؛
بيان قيمة أنشطة املرأة وإظهارها، لإلسهام يف إشراكها يف اختـاذ القـرارات والتخطـيط      - 

 .وإدارة الشؤون الوطنية
الربامج اإلذاعية املسموعة واملرئية واملقـاالت الـصحفية عـن املـسائل            وتعد اإلعالميات    - ٣٠٠

 .املتصلة باملرأة والتنمية، والسالم، وحقوق اإلنسان
ومــع ذلــك فــإن احلــصول علــى املعلومــات مــا زال حمــدودا للغايــة بالنــسبة إىل معظــم      - ٣٠١

. ائل اإلعـالم هـذه    النساء، وخباصة الريفيات، بسبب الفقر الذي ال يـساعدهن علـى اقتنـاء وسـ              
 يف املائة فقط من األسـر العاديـة         ٤١,٧ يف الواقع إىل أن      ٢٠٠٢وتشري البيانات املتاحة يف عام      

 يف املائــة مــن ٥٦,٢ يف املائــة متتلــك جهــاز تلفزيــون، يف مقابــل ٠,١٢لــديها جهــاز راديــو، و 
سـر الـيت ال تـستفيد        يف املائة مـن األ     ٩٩األسر اليت ال متلك جهاز راديو وال جهاز تلفزيون، و           

 .)٢٢(من احلاسوب وال اإلنترنت
 

 )البند كاف من منهاج عمل بيجني(املرأة والبيئة  ٣-٢-٢  
صدقت روانـدا علـى اتفاقيـات عديـدة تتـصل بالبيئـة، وإن كـان هـذا اجملـال قـد اتـسم                         - ٣٠٢

 .هذه الثغرةعلى أنه قد متّ سد . لفترة طويلة بغياب اإلطار القانوين والتنظيم الداخلي الساري
 بــشأن املؤســسات ١٩٥٦مــايو / أيــار٢٨إن جمــال الــصناعة ينظمــه األمــر الــصادر يف   - ٣٠٣

اخلطرة أو غري الصحية أو املتعبـة، الـيت خيـضع اسـتغالهلا لـإلذن املـسبق نظـرا إىل األضـرار ذات           
 الــصلة، يف مجلــة أمــور، بــالروائح الكريهــة، وأخطــار االنفجــار أو التــسمم أو احلريــق، وتلــوث

واعتمـدت احلكومـة أيـضا يف عـام         . املياه، واالنبعاثـات الـضارة األخـرى الـيت ميكـن أن تـسببها             
 السياسة الصناعية الوطنية اليت تـدعو إىل إنـشاء وحـدات صـناعية غـري ملوِّثـة تتفـق مـع             ٢٠٠٢

 .املعايري البيئية
ة محايــة األرض إن وزارة األراضــي والبيئــة وامليــاه واملــوارد الطبيعيــة مهمتــها األساســي   - ٣٠٤

والثروة النباتية واحليوانية اليت تعد يف رواندا موارد طبيعية مهمـة للـدخل الـوطين العـام ولألسـر             
 .وتشرف هذه الوزارة على تنفيذ السياسة املوضوعة يف هذا الصدد. بصفتها أساسا للزراعة

__________ 
 .٢٠٠٤مؤشرات التنمية يف رواندا، اإلصدار السابع،  )٢٢( 
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ي حلمايــة وقــد تكــرَّس إنــشاء مؤســسات يف هــذا اجملــال أيــضا بإنــشاء املكتــب الروانــد  - ٣٠٥
 .البيئة، وهو مؤسسة عامة ذات شخصية واستقالل مايل

ويتعني أيضا إنشاء صندوق وطين للبيئة يف رواندا تكـون مهمتـه البحـث عـن التمويـل                   - ٣٠٦
 .وإدارته
 بـشأن سـبل محايـة    ٢٠٠٥أبريـل  / نيسان٨ املؤرخ ٤/٢٠٠٥وأخريا فإن القانون رقم    - ٣٠٧

 املـؤرخ   ٩اجلريدة الرمسية، العدد     (٢٠٠٥مايو  / أيار ١منذ  وصون وتعزيز البيئة قد بدأ سريانه       
وحيدد هذا القانون بوجه خاص املبادئ اليت جيب أن توجه محايـة البيئـة              ). ٢٠٠٥مايو  / أيار ١

وهذه املبادئ هي محاية البيئة واسـتدامتها، واإلنـصاف بـني           . واملوارد الطبيعية وإدارهتا الرشيدة   
 .يث، والتعاوناألجيال، واملسؤولية عن التلو

ويفــّرق هــذا القــانون بــني البيئــة الطبيعيــة املكونــة مــن األرض وبــاطن األرض واملــوارد   - ٣٠٨
وحيـدد القـانون التزامـات الدولـة واجلماعـات احملليـة،        . املائية والغالف اجلـوي، والبيئـة البـشرية       

 .وكذلك حقوق وواجبات السكان فيما يتعلق بالبيئة
ر الطاقــة الرئيــسي للطهــي مــا زال هــو احلطــب ومــشتقاته، مثــل   وإذا راعينــا أن مــصد - ٣٠٩

 يف املائــة مــن األســر تــستخدم  ٩٤,٤الفحــم، فــسنجد أن البيئــة تتعــرض حملنــة قاســية، مــا دام   
وقـد أُدخلـت يف البيـوت مواقـد حمـسنة مـن             . الغطاء النبايت لتوليد الطاقة الالزمة لطهـي الطعـام        

 .أجل احلد من استهالك احلطب ومشتقاته
ويف إطار محاية البيئـة، اختـذت تـدابري تتعلـق بقطـع األخـشاب وإنتـاج الفحـم، اللـذين                    - ٣١٠

يلــزم احلــصول علــى إذن مــسبق هبمــا مــن الــسلطة املختــصة، وكــذلك يف جمــال اســتغالل املهــن 
وحمظــور أيــضا اســتخدام بعــض املنتجــات الــيت تقــاوم التحلــل، مثــل أكيــاس     . جبميــع أنواعهــا

 .البالستك
ــسهم - ٣١١ ــن خــالل        وت ــك م ــا، وذل ــواطن متام ــل أي م ــة مث ــة البيئ ــة يف محاي ــرأة الرواندي  امل

مكافحة إزالة الغابات اليت تتمثـل، بـصفة خاصـة، يف ختـصيص يـوم وطـين للـشجرة، ومحـالت                     
التوعية حبماية البيئة من خالل منـع أي عمـل قـد يـؤدي إىل التلـوث، ومكافحـة حتـات التربـة،                       

 .ة والبناتيةومحاية املياه والثروة احليواني
ومطلوب تأكيد دور املـرأة ومكاهنـا أكثـر يف إطـار خطـة التنميـة الطويلـة األجـل الـيت                       - ٣١٢

 .اعتمدهتا احلكومة مؤخرا لتحقيق التنمية املستدامة
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 )البند الم من منهاج عمل بيجني(محاية الفتاة  ٤-٢-٢  
تنـاول القـانون األساسـي الـذي       ومل ي . تتمتع الفتاة يف روانـدا باحلمايـة باعتبارهـا طفلـة           - ٣١٣

، علـى  ٢٨حكم الفترة االنتقالية هذا املوضوع، ولكن الدسـتور املطبـق حاليـا يـنص، يف املـادة                 
أن لكل طفل حقا على أسرته واجملتمع والدولة يف التدابري اخلاصة للحماية اليت تتطلبها حالتـه،                

 .وفقا للقانون الوطين والدويل
 البـاب األول مـن القـانون املـدين الطفـل بـصفة عامـة احلقـوق         ويعطي القانون املتضمن   - ٣١٤

ولـذلك يـنص علـى حـق كـل فـرد يف أن يكـون لـه اسـم، وعلـى أن                       . الواردة يف إعالن بـيجني    
املادتـان  (يكون للطفل اسم خاص مييزه عن أبيـه وأمـه، وكـذلك عـن إخوتـه وأخواتـه األحيـاء              

ــد يف غــضون مخــسة   )٦٠ و ٥٨ ــوالدة   ، وعلــى اإلبــالغ عــن املوالي ــادة ( عــشر يومــا بعــد ال امل
، وعلــى أن يكــون هــذا اإلبــالغ )١٢٠املــادة (، وعلــى اســتخراج شــهادات مــيالد هلــم )١١٧

لزاما على األب، واألم، وأحد األصـول أو أقـرب األقـارب، وعلـى أي شـخص شـهد الـوالدة         
 ).١١٩املادة (أو عثر على وليد متروك 

وميكــن أن . ى التــزام األبــوين بإعالــة أوالدمهــا علــ١٩٧ويــنص هــذا القــانون يف املــادة  - ٣١٥
يؤدي عدم الوفاء هبذا االلتزام إىل رفع دعوى على من يتخلف عن ذلك مـن األبـوين إلجبـاره                   
على الوفاء، كما أن ترك أو هجر األطفال يعاقب عليه بالعقوبات الـواردة يف القـانون اجلنـائي                  

املـواد مـن    (الطفل ومحايتـه مـن العنـف        ، وكذلك يف قانون حقوق      )٣٨٧ إىل   ٣٨٠املواد من   (
 ).٤٦ إىل ٤٣

أما عن جنسية الطفل، فقد استعيض بقانون آخر عن القـانون الـذي كـان يـنظم هـذه                    - ٣١٦
، والــذي كــان ينطــوي علــى متييــز ضــد املــرأة يف نقــل جنــسيتها إىل   ٢٠٠٥املــسألة حــىت عــام 

ن اخلـاص باجلنـسية الروانديـة    وهكـذا فـإن القـانو   . أوالدها ما دامت نـسبتهم إىل األب معروفـة     
الساري حاليا يستبعد انعدام اجلنسية، وينص على اكتساب الطفل اجلنـسية الروانديـة إذا كـان              

املادتـان  ( وأبـواه غـري معـروفني    أحد أبويه روانديا، أو كان قد ُعثـر عليـه وهـو وليـد يف روانـدا              
يف اكتـساب جنـسية أمـه    كما أن قانون حقوق الطفل ومحايته يعترف للطفـل بـاحلق     ). ٦و   ٣

 ).٦ من املادة ٢الفقرة (الرواندية تلقائيا 
ويعترف قانون نظم الزواج واالنفصال واإلرث للفتاة بـاحلق يف وراثـة أمـوال أسـرهتا،            - ٣١٧

ويشترط قانون األسرة املوافقة حىت تثبت صـحة الـزواج، الـذي ال ميكـن عقـده إال بعـد بلـوغ                      
 .متام احلادية والعشرين من العمر
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وحيظر التشريع الرواندي االستغالل االقتصادي لألطفال، ذلك أن االتفاقيات الدوليـة            - ٣١٨
اليت تتنـاول هـذا املوضـوع والـيت انـضمت إليهـا روانـدا أصـبحت جـزءا مـن قانوهنـا الـداخلي،                         

 .وأصبح هلا يف مراتب القوانني سلطة أعلى من سلطة القوانني األساسية والقوانني العادية
فـال جيـوز تـشغيل    . ٦٦ إىل  ٦٣ينظم قانون العمل شروط عمل الطفل يف مواده مـن           و - ٣١٩

الطفل، إال باستثناء يوافق عليه الوزير الذي يكون العمل ضمن اختـصاصاته، يف أي مؤسـسة،                
ولو علـى سـبيل التـدرب، قبـل بلـوغ الـسادسة عـشرة مـن العمـر، وال ميكـن الـنص علـى هـذا                            

ــا وال يــضر بــصحته أو دراســته أو    االســتثناء إال إذا كــان العمــل ا  لــذي ســيزاوله الطفــل خفيف
ويف مجيــع احلــاالت ال جيــوز تــشغيل الطفــل . اشــتراكه يف بــرامج التوجيــه والتــدريب التكميلــي

وجدير بالـذكر   . الذي مل يبلغ السادسة عشرة من عمره يف أعمال ليلية أو شاقة أو غري صحية              
 بـسّن تـشغيل الطفـل إىل أربعـة عـشر عامـا              أن قانون حقوق الطفـل ومحايتـه مـن العنـف يهـبط            

 ).١٨ من املادة ٢الفقرة (
وينــشئ قــانون العمــل نظامــا للتفتــيش واملراقبــة للتأكــد مــن أن العمــل املعهــود بــه إىل     - ٣٢٠

الطفـــل ال يتجـــاوز قدراتـــه أو ال يـــضر بـــصحته، ويـــنص القـــانون علـــى غرامـــة تتـــراوح بـــني  
ا احلكم املتعلـق بعمـل الطفـل، وعلـى احلـبس             فرنك يف حالة خمالفة هذ     ٥٠ ٠٠٠ و   ١٠ ٠٠٠

 ).١٩٤املادة ( أشهر يف حالة املعاودة ٦من مخسة عشر يوما إىل 
وأخريا فإن قانون حقوق الطفـل ومحايتـه مـن العنـف يقمـع، كمـا ورد يف الـصفحات                     - ٣٢١

 .رةالسابقة، االستغالل االقتصادي للفتاة الذي ميكن أن يتخذ شكل االجتار أو استغالل الدعا
ويعترف قانون حقوق الطفل ومحايته من العنف مبجموعة من احلقوق للطفـل بغـرض               - ٣٢٢
وتتصل هذه احلقـوق بـالتعليم، ورعايـة الوالـدين األساسـية، وحـق الطفـل اليتـيم يف أن                    . محايته

جيد من يتبناه، أو أن يكون هناك وصـي عليـه، أو حـىت أن يعهـد بـه إىل مؤسـسة مناسـبة علـى                
 وحرية التجمع واالجتماع السلمي، واحلق يف الرفاهيـة ويف أفـضل حالـة صـحية،              نفقة الدولة، 

 .واحلق يف الراحة ويف األلعاب ويف أنواع الترفيه املناسبة لسنه
ــى غــرار الفــىت، عــضو يف اجمللــس ا    - ٣٢٣ ــاة، عل ــشأه دســتور    والفت ــذي أن ــشباب ال ــوطين لل ل

كــم الدســتوري، اعتمــد القــانون ومبقتــضى هــذا احل. ١٨٨ يف مادتــه ٢٠٠٣يونيــه /حزيــران ٤
اجلريــدة الرمسيــة، العــدد اخلــاص مكــررا  (٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤ املــؤرخ ٢٤/٢٠٠٣رقــم 

 .، بشأن عمل وتنظيم هذا اجمللس)٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣املؤرخ 
وينص هذا القانون على أن اجمللس الوطين للـشباب حمفـل لتبـادل اآلراء بـني الـشباب،                   - ٣٢٤

ائهم ومنــو البلــد، ومنــوط بــه أساســا مجــع الــشباب، وتوعيتــهم بأنــشطة    هبــدف املــسامهة يف منــ 
اإلنتــاج مــن خــالل اجلمعيــات، وحــثهم علــى حــل مــشاكلهم، والتأهــب لالنــضمام إىل مواقــع  
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القــرارات، وهــو يف الوقــت ذاتــه إطــار للــدعوة الــيت ختــدم مــصاحلهم بــني اهليئــات الــيت يكــون    
 .النهوض بالشباب ضمن اختصاصاهتا

. ألف أجهزة اجمللس من مجعية عامة وجلنة تنفيذية يوجدان يف كـل مـستوى إداري              وتت - ٣٢٥
ــة     ــاالت التاليـ ــشارون يف اجملـ ــة مستـ ــة التنفيذيـ ــضمهم اللجنـ ــن تـ ــم  : وممـ ــيم، العلـ ــة، التعلـ املاليـ

والتكنولوجيــا، الثقافــة، الرياضـــة والترفيــه، املـــسائل اجلنــسانية، مـــسائل املــراهقني، الـــصحة،      
 .لرفاهية، التعاوناإلعالم، اإلنتاج وا

 
 الصعوبات اجملاهبة يف تنفيذ االتفاقية واآلفاق: الفصل الثالث  
 الصعوبات اجملاهبة ١-٣  
 الفقر ١-١-٣  

يولّــد اقتــصاد روانــدا دخــال ضــعيفا، ويــؤثر يف اختيــار األولويــات يف مجيــع قطاعــات     - ٣٢٦
لسريعة الـيت حتتـاج إىل اسـتثمارات        ويعّد االقتصاد يف هذا الصدد كاحبا للتنمية ا       . احلياة الوطنية 

كبرية، سواء من حيـث املـوارد البـشرية أو املاديـة، لتنفيـذ برنـامج واسـع مبـا فيـه الكفايـة علـى                          
 .املدى القصري، ويفضي هذا االقتصاد يف هذه احلالة إىل الديون اخلارجية

ل التقنيـة  ويعيش السكان أنفسهم وضعا اقتصاديا ال يسعفهم يف احلصول علـى الوسـائ       - ٣٢٧
والعوامـل األساسـية هلـذا الفقـر هـي عـدم كفايـة األراضـي والوسـائل                  . الالزمة لتحسني حـاهلم   

 .األساسية لالستغالل، والنمو السكاين السريع، واملستوى الضعيف واحملدود لوسائل التنمية
ة إن املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقـوق املـرأ               - ٣٢٨

بصفة خاصة تصطدم بالنقص يف املوارد الالزمة إلجناز مهمتها بفعالية، وتعتمد علـى املعونـات               
 .اخلارجية اليت تعترب بالنسبة إليها نفثة من األوكسيجني لوالها ملا استطاعت قبول الرهان

 
 اجلهل ٢-١-٣  

ــدا عــرب     - ٣٢٩ ــاريخ روان ــسان الــيت ومســت ت ــهاكات املتعــددة حلقــوق اإلن  الرتاعــات إن االنت
 .املختلفة اليت مرت هبا مل تسهم قط يف تزويد السكان بثقافة إجيابية يف جمال حقوق الفرد

ولذلك حيتاج األمر إىل محلة تثقيفية مدعومة بقدر كـاف وإىل وقـت معقـول إىل حـد                   - ٣٣٠
مــا لكــي تتــضح يف عقــول الــسكان العواقــب الوخيمــة هلــذا العــرف الــذي يــؤدي، يف حــاالت  

 . عدم االهتمام حبقوق اإلنسانكثرية، إىل
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وباإلضافة إىل ذلك فإنه إذا صّح أن معدل األمية ال يزال عاليـا ويـشكل عقبـة كـؤودا                    - ٣٣١
ــتعلمني        ــيس وقفــا علــى األشــخاص غــري امل ــا ل ــسان، فــإن اجلهــل هن ــدريس حقــوق اإلن أمــام ت

يــة ونطــاق فهنــاك الكــثريون مــن ذوي املــستوى التعليمــي العــايل الــذين جيهلــون ماه . وحــدهم
حقوقهم وحقوق الغري، يف حني كان يتعني أن يكونوا من العوامل اليت تكفل املمارسة الفعالـة                

 .حلقوق الفرد وحرياته األساسية
 

 اخلطط والنماذج واحملرمات والقوالب النمطية التقليدية ٣-١-٣  
ــة      - ٣٣٢ ــادئ العاملي ــة للمب ــة اجملافي ــة التقليدي ــب النمطي ــات والقوال ــسان  إن احملرم ــوق اإلن حلق

واخلطـط والنمـاذج املتجـذرة بقـوة يف العقليـة ال ختتفـي       . تزال موجودة يف اجملتمع الروانـدي    ال
بسرعة، وتشكل عقبة ليس فقط أمام تعزيز حقوق اإلنسان بصفة عامـة وحقـوق املـرأة بـصفة                  

 .خاصة باملعدل املنشود، بل أيضا أمام التحقيق الفعلي للمساواة بني الرجل واملرأة
وهــذا ينطبــق علــى املفهــوم األبــوي للمجتمــع الــذي ال يعطــي املــرأة إال دورا ثانويــا،     - ٣٣٣

إن محـالت التوعيـة املنظمـة       . مستبعدا أي فكرة عن التساوي بالرجل فيما يتصل حبقوق الفـرد          
علــى نطــاق واســع، واعتمــاد أحكــام قانونيــة تــأيت باجلديــد يف اجملــاالت احلــساسة الــيت ال تــزال 

عرف أو بقانون بال، سينتهي هبا األمـر إىل التغلـب علـى هـذه املفـاهيم العرفيـة الـيت                     حمكومة بال 
 .تتفق مع تعزيز حقوق املرأة ال
 

 اإلبادة اجلماعية ٤-١-٣  
 كانــت ازدراء للقــيم ١٩٩٤إن جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة الــيت عرفتــها روانــدا يف عــام    - ٣٣٤

ى دور الـسلطات يف هـذه األفعـال الالإنـسانية       اإلجيابية األساسـية ألي جمتمـع بـشري، وقـد ألقـ           
الضوء على االفتقار إىل القيادة املسؤولة اليت تـشّربت قـيم الرتعـة اإلنـسانية والتـسامح والعـدل                   

 .والسالم، وهو ما كان يعانيه البلد يف هذه الفترة
إن هذه االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان األساسية جنمت عـن عقيـدة تقـوم علـى                 - ٣٣٥

الكراهية، وقد كانت هلا عواقب وخيمة، سـواء علـى الـضحايا الـذين عانوهـا أو علـى اجملتمـع                     
ومن الضروري هنا تنشيط تذكّر الـضحايا واإلقـرار حبقـوقهم، وهـذا يتطلـب               . الرواندي قاطبة 

عدالة صارمة جتاه مرتكيب هذه اجلرائم، مـع تـدريس حقـوق اإلنـسان وصـوال إىل الوفـاق بـني                     
 .رواندي، املطلوب منهم التعايش يف مناخ من احلوار والتسامح والسالمأفراد الشعب ال

ولــذلك ستمــضي احلكومــة الروانديــة يف احملاكمــة علــى هــذه األفعــال الجتثــاث ثقافــة   - ٣٣٦
ــة    ــادة اجلماعي ــة اإلب ــة باســم   . اإلفــالت مــن العقــاب وأيديولوجي ــر االختــصاص املعروف إن دوائ

gacaca    مـل بـشكل جزئـي اآلن، وسـيبدأ قريبـا عملـها يف كـل         تع٢٠٠١ واليت أنشئت يف عام
 .أحناء البلد
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 آفاق املستقبل ٢-٣  
إن إنــشاء . تعتــزم روانــدا االســتمرار يف تعزيــز حقــوق املــرأة باختــاذ تــدابري أكثــر ثباتــا    - ٣٣٧

خمتلف األجهزة املنـوط هبـا متابعـة وتعزيـز حقـوق املـرأة يعكـس رغبـة احلكومـة يف إجيـاد إطـار             
ة إىل مـا حيقـق مـصلحة املـرأة، حبيـث يكـون هـذا اإلطـار قنـاة يـصل صـوهتا مـن                   مناسب للدعو 

 .خالهلا، ووسيلة أيضا تشارك هبا يف تنمية البلد
رؤيـــة عـــام ”ويف هــذا اإلطـــار اعتمـــدت احلكومــة يف اآلونـــة األخـــرية برناجمــا عامـــا     - ٣٣٨
ل التنميــة يرتكــز علــى مبــادئ احلكــم الرشــيد والمركزيــة مواقــع القــرارات، مــن أجــ “ ٢٠٢٠

. املــستدامة الــيت يــضطلع فيهــا كــل مــواطن بــدور نــشط ويكــون يف الوقــت ذاتــه مــن املنــتفعني  
واملكونــات اجلوهريــة هلــذا الربنــامج هــي احلكــم الرشــيد، والدميقراطيــة، والوفــاق الــوطين،          
واالستقرار السياسي واألمن القومي، واشتراك السكان يف اختاذ القـرارات ويف عمليـة التنميـة،               

لنظـــام االقتـــصادي اجلـــامع للكـــل والقـــائم علـــى املـــشاركة الفعالـــة جلميـــع فئـــات الـــسكان وا
 .االجتماعية واالقتصادية

ويــدور هــذا الربنــامج أيــضا حــول االســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن الفقــر الراميــة إىل     - ٣٣٩
 يف املائــة يف نــسبة الــسكان الــذين  ٣٠، علــى حتقيــق خفــض بنــسبة  ٢٠١٥العمــل، حــىت عــام 

وجمــاالت عمــل هــذه االســتراتيجية هــي حتويــل الزراعــة، واإلدارة  . عيــشون حتــت خــط الفقــري
الرشــيدة، وتنميــة املــوارد البــشرية، وتطــوير اهلياكــل االقتــصادية، والتطــوير املؤســسي، وتطــوير 

 .القطاع اخلاص
ج وهتدف السياسة اجلنسانية الوطنية، وهي جزء ال يتجـزأ مـن هـذا الربنـامج، إىل إدرا        - ٣٤٠

 .الُبعد اجلنساين يف سياسات وبرامج التنمية اجملتمعية، وكذلك تعزيز قدرات املرأة
وستعمد احلكومة، بالتعـاون مـع سـائر اجلهـات الفاعلـة يف جمـال حقـوق الفـرد بـصفة                      - ٣٤١

 .عامة وحقوق املرأة بصفة خاصة، إىل تعزيز طرائق التوعية والتدريب يف هذا الصدد
ات التشريعية من أجل إلغاء األحكام القليلة املنافية ملبـدأ املـساواة            وستتواصل اإلصالح  - ٣٤٢

 .بني الرجل واملرأة وتكافؤ فرص احلصول على فرص التنمية
وستتضاعف وتتعزز طرائق مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان مـن خـالل إنـشاء آليـات          - ٣٤٣

 يتــيح يف كــل مرحلــة لالنتــصاف علــى مجيــع املــستويات، واملتابعــة، وإنــشاء مــصرف للبيانــات 
 .تقييم النجاح املتحقق والعمل، عند الضرورة، على تعديل اإلجراءات لتوائم احلالة القائمة

ــة يف جمــال        - ٣٤٤ ــة العامل ــشجيع عمــل شــىت املنظمــات غــري احلكومي ــة ت وستواصــل احلكوم
 .الدفاع عن حقوق اإلنسان بصفة عامة واملرأة بصفة خاصة، ومحايتها وتعزيزها
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 ةاخلامت  
رغم التحديات الكبرية اليت كان على رواندا التصدي هلا بعد اإلبادة اجلماعية يف عـام               - ٣٤٥
، فقد بدأت على حنو طيب تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    ١٩٩٤

وإعالن بيجني، وجدير بالتنويه ذلك التطـور احلقيقـي الـذي حـدث مقارنـة بالوضـع قبـل عـام                     
١٩٩٦. 
إن إنــشاء وتعزيــز املؤســسات املختلفــة املنــوط هبــا تعزيــز حقــوق اإلنــسان بــصفة عامــة  - ٣٤٦

وحقوق املرأة بصفة خاصة واعتمـاد التـدابري القانونيـة كانـت بالتأكيـد مـن شـواغل احلكومـة،                    
 .ولكن األهم هو أن كل هذه اآلليات تعمل اآلن

جملتمعيـــة هـــو تعـــبري عـــن اقتنـــاع إن إدراج البعـــد اجلنـــساين يف الـــسياسات والـــربامج ا - ٣٤٧
احلكومة الرواندية بوجوب اشتراك كل فرد يف اجملتمع الرواندي بنشاط يف تنمية هـذا اجملتمـع،                

ويف ضــوء اإلجنــازات . ٢٠٢٠وســيندرج هــذا االشــتراك النــشط يف إطــار برنــامج رؤيــة عــام    
احلكومـة علـى بـذل      احلالية، ميكن الوثوق يف هذه العملية، ويف أن العوائق ستزاح بفـضل عـزم               

 .أقصى اجلهد للتزود باألدوات الالزمة إلجنازها
وتتعــزز ثقــة احلكومــة بنظــام التــشارك املنفــذ بالفعــل يف جمــال حقــوق املــرأة، وتــدعو      - ٣٤٨

احلكومة اجلهات الفاعلة املنخرطة فيه إىل مواصلة عملـها الـذي تعتـربه احلكومـة دعمـا ال غـىن                
 .عنه لنجاح سياستها يف هذا الشأن

واحلكومة مستعدة أيضا لتقبـل أي اقتـراح أو مالحظـة مـن اللجنـة بعـد النظـر يف هـذا                       - ٣٤٩
 .التقرير، سواء فيما يتعلق بشكله أو مبضمونه
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 ثبت املراجع  
 النصوص التشريعية - ١  

 القانون األساسي للجمهورية الرواندية - 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤دستور  - 
  واملتعلق بالتجار وإثبات التعهدات التجارية١٩١٣غسطس أ/ آب٢املرسوم املؤرخ  - 
 واملتضمن قـانون اجلنـسية الروانديـة بـصيغته          ١٩٦٣سبتمرب  / أيلول ٢٨القانون املؤرخ    - 

 املعدلة
 بـشأن تنظـيم الـضمان االجتمـاعي         ١٩٧٤أغـسطس   / آب ٢٢املرسوم بقانون املـؤرخ      - 

 بصيغته املعدلة
ــم   -  ــانون  ١٩٧٧أغــسطس / آب١٨رخ  املــؤ٢١/٧٧املرســوم بقــانون رق  واملنــشئ للق

 اجلنائي بصيغته املعدلة واملستكملة
 واملتـضمن العنـوان   ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول ٢٧ املؤرخ   ٤٢/١٩٨٨القانون رقم    - 

 األّويل والباب األول من القانون املدين
ول  واملكمـل للبـاب األ     ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٢٢/٩٩القانون رقم    - 

 من القانون املدين واملنشئ للجزء اخلامس املتعلق بنظم الزواج واالنفصال واإلرث
ــم   -  ــانون رق ــؤرخ ٤٢/٢٠٠٠الق ــسمرب / كــانون األول١٥ امل ــشأن تنظــيم  ٢٠٠٠دي  ب

 االنتخابات على املستويات اإلدارية األساسية بصيغته املعدلة
املتعلــق حبقــوق الطفــل  و٢٠٠١أبريــل / نيــسان٢٨ املــؤرخ ٢٧/٢٠٠١القــانون رقــم  - 

 ومحايته من العنف
 بـــشأن قمـــع ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٤٧/٢٠٠١القـــانون رقـــم  - 

 جرائم التمييز وممارسة الرتعة الطائفية
 واملتـضمن قـانون     ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٣٠ املؤرخ   ٥١/٢٠٠١القانون رقم    - 

 العمل
 واملتــضمن النظــام األساســي ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٩ املــؤرخ ٢٢/٢٠٠٢القــانون رقــم  - 

 العام للخدمة املدنية الرواندية
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ــم   -  ــي رقـ ــانون األساسـ ــؤرخ ١٦/٢٠٠٣القـ ــران٢٧ املـ ــه / حزيـ ــنظم ٢٠٠٣يونيـ  واملـ
 للتشكيالت السياسية والسياسيني

أغـسطس  / آب ٢٢ املعـدِّل واملكمـل للمرسـوم بقـانون املـؤرخ            ٦/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 ان االجتماعي بشأن تنظيم الضم١٩٧٤

  املتعلق باالنتخابات الرئاسية والتشريعية١٧/٢٠٠٣القانون األساسي رقم  - 
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٦ املـؤرخ    ١/٨٢القانون املعدِّل واملكمل للمرسوم بقانون رقـم         - 

  بشأن التعداد وبطاقة اهلوية واملسكن واإلقامة١٩٨٢
  بشأن تنظيم التعليم٢٠٠٣أغسطس / آب٣ املؤرخ ٢٠/٢٠٠٣القانون رقم  - 
 بــشأن تنظــيم وعمــل   ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٥ املــؤرخ ٢٥/٢٠٠٣القــانون رقــم   - 

 مكتب أمني املظامل
 بــشأن تنظــيم وعمــل   ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٨ املــؤرخ ٢٧/٢٠٠٣القــانون رقــم   - 

 اجمللس الوطين للمرأة
كمـل   واملعـدل وامل   ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٣ املـؤرخ    ٢٩/٢٠٠٤القانون رقم    - 

  واملتضمن قانون اجلنسية الرواندية١٩٦٣فرباير / شباط٢٣للقانون املؤرخ 
  املتضمن طرائق محاية وصون وتعزيز البيئة يف رواندا٤/٢٠٠٥القانون رقم  - 
ــم   -  ــانون رق ــؤرخ ٨/٢٠٠٥الق ــوز١٤ امل ــه / مت ــاري يف   ٢٠٠٥يولي ــام العق ــشأن النظ  ب

 رواندا
 

 وثائق أخرى - ٢  
١ - AVEGA AGAHOZO :       دراسة عن العنف الـذي تتعـرض لـه املـرأة يف روانـدا، كـانون

 ١٩٩٩ديسمرب /األول
 HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2املبادئ التوجيهية : اللجنة املكلفة بالنظر يف تقارير الدول - ٢
املبادئ التوجيهيـة إلعـداد التقـارير مـن جانـب         : اللجنة املكلفة بالنظر يف تقارير الدول      - ٣

 CEDAW/C/7/Rev.3الدول األطراف، 
 ١٩٩٥إعالن ومنهاج عمل بيجني،  - ٤
 وزارة اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة،      - حكومـة روانـدا      -مشروع خطـة االسـتراتيجية       - ٥

٢٠٠٧-٢٠٠٣ 
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دعـم الفتـاة واملـرأة يف احلـصول علـى التعلـيم مـن أجـل                 : منظمة املدرسات األفريقيات   - ٦
 ٢٠٠٣أغسطس /التنمية، آب

٧ - MINISITERI Y’UBUTABERA N’IMIKORANIRE Y’INZEGO: Inama 

y’Igihugu ku ihohoterwa rikorerwa abana ku byerekeranye n’igitsina, Kigali, 

Ukuboza 2002. 
ــاملرأة   - ٨ ــة والتخطــيط االقتــصادي ووزارة اجلنــسانية والنــهوض ب تقريــر عــن : وزارة املالي

 مالمح وضع املرأة والرجل يف رواندا
مؤشــرات التنميــة يف روانــدا، اإلصــدار الــسابع، : اليــة والتخطــيط االقتــصاديوزارة امل - ٩

٢٠٠٤ 
الدراسـة االستقـصائية   : وزارة املالية والتخطـيط االقتـصادي واملعهـد الـوطين لإلحـصاء         - ١٠

 ٢٠٠٥أكتوبر /، التقرير األّويل، تشرين األول٢٠٠٥الدميغرافية والصحية لعام 
ــهوض بــ   - ١١ ــسانية والن ــسكان   وزارة اجلن ــم املتحــدة لل ــن  : املرأة وصــندوق األم ــة ع دراس

ــدا،      ــاملرأة يف روان ــة فيمــا يتعلــق ب ــة والثقافي ــد واملواقــف واملمارســات االجتماعي العقائ
 ٢٠٠٢مايو /أيار

 ٢٠٠١مايو /ورقة عمل، أيار: وزارة اجلنسانية والنهوض باملرأة - ١٢
 ٢٠٠٣ة الوطنية، السياسة اجلنساني: وزارة اجلنسانية والنهوض باملرأة - ١٣
 روانـدا،  -الدراسة االستقصائية الدميغرافيـة والـصحية الثانيـة      : املكتب الوطين للسكان   - ١٤

٢٠٠٠ 
دراســة استقــصائية عــن تقــدمي خــدمات الرعايــة الــصحية،   : املكتــب الــوطين للــسكان  - ١٥

٢٠٠١ 
ويــسي ت/معرفــة أفــضل جبمعيــة مناصــرة املــرأة  : تويــسي هــاموي/مجعيــة مناصــرة املــرأة  - ١٦

 ٢٠٠٢نوفمرب /هاموي، تشرين الثاين
١٧ - Raporo y’ibyakozwe na Minisiteri y’Uburinganire n’Iterambere 

ry’Abanyarwandakazi kuva kuwa 19 Nyakanga 1994 kugeza kuwa 19 

Nyakanga 2003, Nyakanga 2003 

١٨ - Raporo y’inama nyunguranabitekerezo y’Ishyirahamwe Nyarwanda ryo guteza 

imbere Siporo y’Abari n’Abategarugori, tariki ya 9 gicurasi 2003 
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 ٣٠ - ١٦ روانــدا، -التعــداد العــام للــسكان واملــساكن    : الــدائرة الوطنيــة للتعــداد   - ١٩
 ٢٠٠٣فرباير /، تقرير عن النتائج األولية، شباط٢٠٠٢أغسطس /آب

مراقبـة اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة          :  اإليدز املركز الوطين للعالج والبحث يف جمال      - ٢٠
البــشرية بواســطة مواقــع الرصــد لــدى احلوامــل احلاصــالت علــى خــدمات االستــشارة  

 ٢٠٠٢السابقة للوالدة، رواندا، 
 


