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        معلومات   :                                                           التقرير الوطين لرواندا املتعلق باالستعراض الدوري الشامل          
         تكميلية
     /                                                                           تتضمن هذه الورقة توضيحات بشأن مسائل رئيسية أثـريت، يف كـانون الثـاين        

                                                                             ، خالل االستعراض املتعلق برواندا، يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل               ٢٠١١      ناير   ي
                           كمـا تـسلط الـضوء علـى       .                                                    وبشأن توصيات الفريق العامل اليت رفضتها حكومة رواندا 

                                                    يتصل بتعزيز حقوق اإلنسان وعلى غريها من اإلجنازات                                         اإلصالحات اجلارية يف رواندا فيما    
   .                                        رير الوطين املتعلق باالستعراض الدوري الشاملُ           ُتذكر يف التق      اليت مل

                                             اإلصالحات اجلارية فيما يتصل بتعزيز حقوق اإلنسان  -   ً أوالً   

                                        حرية املشاركة يف اجلمعيات واحلقوق السياسية  -    ألف   
                            وينص مشروع القانون اجلديد      .                                                جيري استعراض القانون الناظم لألحزاب السياسية       - ١

                                                          لسياسية إىل مؤسسة مستقلة، هي هيئة احلوكمة الرواندية،               ُ                         على أن ُيعهد بتسجيل األحزاب ا     
   .                                             اليت ستأخذ املشعل عن وزارة احلكم احمللي يف هذا اجملال

  ُ                              ً                                               وسُتعىن هيئة احلوكمة الرواندية أيضاً بتسجيل املنظمات غري احلكومية واملنظمـات             - ٢
    .                العقائدية احمللية

                         نظمـات الدوليـة غـري                                                           ويعكف جملس الشيوخ بالفعل على استعراض قـانون امل          - ٣
                                                                              وتتضمن التعديالت املزمع إدخاهلا على هذا القانون االستعاضة عـن التـسجيل              .        احلكومية

   .                                         السنوي بتسجيل صاحل خلمس سنوات قابلة للتجديد
                                                          ً        ً      ً              وجدير بالتأكيد أن املنظمات الوطنية غري احلكومية اليت طلبت وضعاً قانونياً دائمـاً               - ٤

   .      سجيلها              حتتاج إىل جتديد ت             وحصلت عليه ال

                                 حرية التعبري واحلصول على املعلومات  -    باء   
   :   يلي                       تشمل اإلصالحات اجلارية ما  - ٥

           ً                                                                   سيبدأ قريباً نفاذ مشروع قانون احلصول على املعلومات، الذي سيسهل احلـصول             •
                         سيما بني املؤسسات احلكومية؛               على املعلومات ال

                إىل املهنـيني                                                                   قررت حكومة رواندا عدم التدخل يف تنظيم وسائط اإلعالم وطلبت          •
                                  العاملني يف وسائط اإلعالم تنظيم ذاهتم؛
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                                                                             لن حيتفظ اجمللس األعلى لوسائط اإلعالم إال مبسؤولية النهوض بتطـوير وسـائط              •
         وحرياهتا؛      اإلعالم

                                                                                      جيري تنقيح قانون وسائط اإلعالم ملواءمته مع املعايري الدولية املتعلقة بعـدم جتـرمي               •
                         هنة الصحافة، وأمور أخرى؛                              التشهري وحتديد شروط االنضمام إىل م

  .                                  من مؤسسة حكومية إىل وكالة بث عامة                    ديوان اإلعالم الرواندي     حتويل  •

          املشاورات                                           موقف احلكومة من التوصيات اليت تقتضي املزيد من  -     ً ثانياً   
           التوصـيات   (                                                           جيري العمل على تنفيذ مجيع التوصيات املتصلة باجملاالت قيد اإلصالح     - ٦

   ).   ٦٨   و  ٦٧   و  ٦٦   و  ٦٥   و  ٦٤   و  ٦٣   و  ٦٢   و  ٦١   و  ٦٠   و  ٥٩ و    ٥٧   و  ٥٦   و  ٥٥             ذات األرقــام 
                          يتعـرض لـه الـصحفيون                                                            وخبصوص التلميحات الواردة يف بعض التوصيات خبصوص ما       

                                                                                     ختويف وحترش وهتديد واعتداء، جيدر التذكري بأن األوضاع احلقيقية السائدة يف روانـدا                من
    .                    ا املتحيزة ضد رواندا    ً       َّ        َّ                                   كثرياً ما تشوَّه أو تضخَّم من قبل بعض املنظمات املعروفة مبواقفه

        توصـية     ١٣                                     ُ               توصية كانت تقتضي املزيد من املـشاورات، قُبلـت             ١٦         ومن بني     - ٧
ُ     وُرفضت     :      توصيات  ٣ 

                                                      التعجيل بـالتحقيق يف حـاالت التوقيـف واالحتجـاز            :   ٥٨              التوصية رقم     -    ألف   
   )      السويد (                                      فيها تلك اليت قد تشكل حاالت اختفاء قسري              التعسفيني، مبا

                                                               اليت أجريت أن حاالت التوقيف واالحتجاز غري القانونية قليلة،                          كشفت التحقيقات     - ٨
   .                                                           ً        وتتخذ بشأهنا تدابري تصحيحية ويعاقب املوظفون املسؤولون عنها طبقاً للقانون

                             يؤخذون من الشارع إىل مركز                                                        ويوجد يف رواندا متسولون وأطفال شوارع عادة ما         - ٩
َ                    التوعية ويشَجعون على االنضمام                       حيث يستفيدون من      )                  يف العاصمة كيغايل   (               عبور جيكوندو               

                           غري أن من اخلطإ تشبيه تلك      .                                                                   إىل التعاونيات أو مراكز إعادة تأهيل األطفال املوجودة يف البلد         
   .                               احلاالت حباالت توقيف واحتجاز تعسفية

                                                                        يتحول أطفال األسر الضعيفة الصغار إىل أطفال شـوارع، تقـوم وزارة                   وكي ال   -  ١٠
                                                                ذ مشروع يرمي إىل توفري الرعاية الالزمة لألطفال دون السادسة                                       النهوض باملرأة واألسرة بتنفي   

                                  وقد أنشئت بالفعل، يف املقاطعـة        .                                                        املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واليتامى والضعفاء      
    ).     ً  ولداً  ٦٢     ً   بنتاً و  ٧٨ (    ً  طفالً    ١٤٠                                          الشمالية، مثانية مراكز للنهوض بالطفولة تضم 

                              ومقـره يف جزيـرة إيـواوا        (                لتدريب املهـين                                          وأنشأت حكومة رواندا مركز إيواوا ل       -  ١١
                  من سن الثامنـة     (        َّ                                                   الذي يزوَّد فيه الشباب الذين كانوا من أطفال الشوارع            )                 املقاطعة الغربية   يف

  .                                                                                 مبهارات مهنية متنوعة مثل الزراعة التجارية والبناء والنجارة واخلياطة وغريها           )    فوق          عشرة فما 



A/HRC/17/4/Add.1 

GE.11-13644 4 

                  مركـز           يـزال يف     وال  .      ً     شـاباً     ٧٥٢       ركـز                         ، بلغ جمموع خرجيي امل        ٢٠١١      مايو   /       أيار   ١٨    ويف  
             منهم بتدريب    ١    ٠٥٧   َّ   يزوَّد                                         منهم يف طور إعادة التأهيل بينما         ٥٨٠     ً       طالباً يظل     ١    ٦١٧        إيواوا  

   .           على املهارات
   ُ                                                                               وانُتشل آالف الباعة املتجولني واألشخاص العاملني يف البغاء من الشوارع واستفادوا             -  ١٢

                           وتتخصص بعض التعاونيات يف      .                  نيات مدرة للدخل                                          من التوعية هبدف تنظيم أنفسهم يف تعاو      
       َّ                                                       اليت تروَّج يف عدد متزايد من األسواق يف مجيع أحناء العـامل؛              )        أغاسيكي   (        ل السلم   سال     صنع  

                                                                                        وتقدم تعاونيات نسائية أخرى خدمات التنظيف؛ يف حني تنظم تعاونيـات أخـرى باعـة               
   .                    الفواكه واخلضروات، اخل

                                                بري فعلية لتفادي التمييز ومحاية حقوق شـعوب                   اعتماد تدا   :   ٦٩              التوصية رقم     -    باء   
                                                                               الباتوا وغريها من األقليات، وطلب املساعدة التقنية من األمم املتحدة لتحديد           

   )       إسبانيا (                            احتياجاهتا االجتماعية األساسية 
                       وقد اعتمـدت تـدابري       :                                                          تلتزم حكومة رواندا مبنع مجيع أشكال التمييز ومكافحتها         -  ١٣

              فيهـا شـعب                                      وتنتفع مجيع الفئات الضعيفة، مبا      .                   ملكافحة التمييز                           قانونية وإدارية ومؤسسية  
                            ً    ُ                إذ حتصل على التأمني الصحي جماناً؛ وُبنيت هلـا           .                                            الباتوا، بربامج متنوعة للحماية االجتماعية    

                                                                                         مساكن الئقة؛ وهي تستفيد من برامج أخرى مثل برنامج التعليم األساسي اجملاين على مدى              
  ؛  "Umurenge /    ٢٠٢٠             رؤية عـام     "            ؛ وبرنامج    "             أسرة فقرية           بقرة لكل  "                      تسع سنوات، وبرنامج    

                          وتشمل مجيع هذه األنـشطة       .                                                           إضافة إىل خدمات املساعدة القانونية اجملانية وخدمات أخرى       
   .                                       السكان الضعفاء واملهمشني كافة دون أي متييز

                                                                                             وقد جالت املقررة اخلاصة املعنية باألقليات، السيدة ماكدوغال، أحنـاء البلـد يف أوائـل                -  ١٤
        وتأمـل    .    ّ                                                                    وقّيمت احلقوق اليت يتمتع هبا شعب الباتوا وغريه من الفئات املهمشة               ٢٠١١       فرباير   /    شباط

   .                                            ً                                    حكومة رواندا أن يقدم تقرير املقررة اخلاصة شرحاً أوىف حلالة شعب الباتوا واألقليات األخرى

  ة                                                           املضي يف ضمان قدرة األقليات الدينية يف البلد على ممارس           :   ٧٠              التوصية رقم     -    جيم   
   )                       الواليات املتحدة األمريكية (               معتقداهتا اخلاصة 

                                                  جمموعة دينية مسجلة وجمموعـات كـثرية أخـرى             ٤٠٠                        يوجد يف رواندا قرابة       -  ١٥
                                                 ً    ً                    ويف رواندا متارس اجملموعات الدينيـة عقيـدهتا بنـشاط صـباحاً مـساًء                .          تسجل بعد   مل
        الكنائس           البيت ويف                                                                 الشوارع واألسواق واملواصالت العامة واملدارس وأماكن العمل ويف            ويف

         غريس           إميزينغ      إذاعة (                                                        وتوجد مخس حمطات إذاعية تابعة جملموعات دينية رواندية           .        واملساجد
    وهي   )                     فويس أوف أفريكا            وإذاعة               راديو أوموسيو  و                      راديو ماريا رواندا     و                ريستور هوب          وإذاعة

   .                                                           تبث بال انقطاع خطب الوعظ والصلوات واألناشيد الدينية والعبادات
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                                    ُ   َ                                رق اجملموعات الدينية القوانني السارية، ُتساَءل عن ذلك أمام املؤسسات                   وعندما خت   -  ١٦
           ً                                                           وحيدث أحياناً أن توصي بعض اجملموعات الدينية أتباعها بعدم املشاركة يف األشغال   .       املختصة
                                                                               ، أو عدم استخدام العملة الوطنية، أو عدم احترام العلم الوطين، أو عدم              )        أوموغندا (         اجملتمعية  

                    ألن املـسيح قـادم      (           ُ                  ً                             الطيب؛ وقد ُيشجع األطفال أحياناً على مغادرة املدارس                       التماس العالج 
      وقـد    .                                                                         وتتكفل احلكومة بفرض النظام داخل اجملموعات الدينية لتجنب حاالت مماثلة            ).      ً قريباً

                                                                                             اعتمدت غرفتا الربملان بالفعل القانون الناظم للمجموعات الدينية، الـذي أعـد مبـشاركة              
   .     دينيني      زعماء

ُ                                                 توضيحات بشأن التوصيات اليت ُرفضت أثناء االستعراض املتعلق برواندا أمام            -     ً ثالثاً                              
                              املعين باالستعراض الدوري الشامل              الفريق العامل 

                                                         ضمان عدم جتنيد األطفال دون سن الثامنة عـشرة يف أي             :   ٧١              التوصية رقم     -     ألف  
                             ؛ وحظر جتنيـد األطفـال يف        )        سلوفينيا (                                   جمموعة مسلحة داخل اإلقليم الوطين      

   )       هنغاريا (                                      قوات الدفاع احمللية أو يف أي جمموعة مسلحة 
         فلرواندا   .                                                                         من اجلدير بالتأكيد أنه ال وجود جملموعات مسلحة داخل اإلقليم الرواندي            -  ١٧

                                                                                     جيش حمترف وقوة شرطة حمترفة يشيد اجلميع مبسامهاهتما يف حفظ السلم يف بلـدان شـىت                
ُ  ِّ                           قوة دفاع حملية ُدرِّبت للحفاظ على األمن                        ً   لكن لرواندا أيضاً     ).                           خاصة يف السودان ويف هاييت     (                

                                                                                      والقوانني الناظمة لقوة الدفاع الرواندية والشرطة الوطنية الرواندية وقوة الدفاع            .           بني السكان 
                                                            فال جيوز جتنيد أحد لاللتحاق بأي من القوات الثالث قبل أن يبلغ       :                      ً    احمللية قوانني واضحة جداً   

    .                سن الثامنة عشرة
     إىل     ١٩٩٠                                                 جنود أطفال خالل حرب التحرير اليت دامت من عـام                   وكان يف رواندا    -  ١٨
ُ                                                       لكن مجيع هؤالء األطفال ُسرحوا وأدجموا يف املدارس ويف مراكز إعادة التأهيل             .     ١٩٩٤     عام                        .  

   .                                       بل إن الكثريين منهم خترجوا اآلن من اجلامعات
          قـوات                  ً                                                           وجيب التذكري أيضاً بأن ما يسمى القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، وهي            -  ١٩

        ً                               تقوم فعالً بتجنيد أطفال من الالجـئني         )                   وليس داخل رواندا   (                               نشطة يف بعض البلدان اجملاورة      
                                            لكن حكومة رواندا تقوم، من خـالل جلنـة           .                                              الروانديني الذين تأسرهم تلك القوى املناوئة     

                                                                                             التسريح وإعادة اإلدماج، بعمليات توعية مكثفة حلث املتمردين الـشرفاء علـى أن ينـأوا               
                                                  وأعيد إىل الوطن عدد من األفراد الذين كـانوا           .                                   عن املتورطني يف اإلبادة اجلماعية            بأنفسهم

    .                                                متمردين، مبن فيهم أطفال، وأدجموا يف اجملتمع الرواندي
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                                                             اختاذ تدابري فعلية ملعاجلة مشكلة االجتار بالبشر، بسبل منها           :   ٧٢              التوصية رقم     -    باء   
                               ئية فعالـة ومالحقـة املتجـرين                                           التصدي لألسباب اجلذرية واعتماد تدابري وقا 

   )       ماليزيا (                                            ومعاقبتهم بسرعة وتوفري احلماية والدعم للضحايا 
          فروانـدا    :                               لكن التدابري الوقائية موجودة     .                                         ال توجد مشكلة االجتار بالبشر يف رواندا        -  ٢٠

                                                                                      طرف يف مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة باالجتار بالبشر وقد اعتمدت قوانني ملكافحة هـذه        
                          وإىل جانب قـوات األمـن        .                                                        ورواندا بلد آمن ومنظم من عاصمته إىل قراه النائية          .     اهرة   الظ

        ، توجد   )                                                                        قوة الدفاع الرواندية والشرطة الوطنية الرواندية وقوة الدفاع احمللية         (                 شديدة الفعالية   
                         واملسائل املتصلة بـاألمن      .                                                                آليات أخرى حتافظ على أمن املواطنني، ال سيما الشرطة اجملتمعية         

                                                   ً                                          ماية النساء واألطفال هي من املواضيع الرئيسية اليت كثرياً ما يناقشها القرويون يف أعقاب                وحب
                                       ً            وال ميكن االجتار باألشخاص من رواندا أو مروراً هبا            ).         أوموغندا (                          األشغال اجملتمعية الشهرية    

   .               دون علم السلطات

       ليـات                                             تكثيف التدابري الراميـة إىل حتـسني حـصول األق     :   ٧٣              التوصية رقم     -    جيم   
                                                                        والشعوب األصلية على اخلدمات االجتماعية األساسية مـن قبيـل الـصحة            

   )       ماليزيا (                         والتعليم والعمالة والشغل 
                                  فالـسياسات والـربامج املتعلقـة        :  ٢  - ُ ِّ                                    ً         قُدِّم الرد على هذه التوصية يف الفرع ثانياً           -  ٢١

        تمعـي،                                        فربامج من قبيل التـأمني الـصحي اجمل         .                                          باحلماية االجتماعية ال تستبعد أي رواندي     
                                                                                          والتعليم األساسي على مدى تسع سنوات، وبرنامج بقرة لكل أسرة فقرية، وبرنامج رؤيـة              

  )                             القضاء على أكـواخ القـش        " (     ً               وداعاً أيتها األكواخ   "            ، وبرنامج   Umurenge  /     ٢٠٢٠     عام  
ُ                               ومؤسسات مثل سلطة النهوض بالعمل هي برامج ومؤسسات ُجعلت لتحسني ظروف عيش                                                             

                                                    ومن ناحية أخرى، توجد يف رواندا فئـات ضـعيفة            .        متييز                            كل السكان احملتاجني دون أي    
                                                فلم تبني البحوث العلمية بعد أي الفئات كانت أول     .                                    ومهمشة لكنه ال وجود لشعوب أصلية     

   إذ   :              ً                                                               والثابت علمياً هو أن الروانديني كافة ينتمون إىل فئـة إثنيـة واحـدة               .       رواندا      سكان  
   . ً       ً اً مشتركاً                                           يتكلمون لغة واحدة ويتقامسون ثقافة واحدة ومصري

                                       التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات الطوعية  -     ً رابعاً   

                           برنامج بقرة لكل أسرة فقرية  -    ألف   
       بقـرة   "                                                                             يتزايد عدد الروانديني الذين يتطوعون بأبقار لدعم الربنامج الوطين املسمى             -  ٢٢

          تفعون من                                                                      ، وهو برنامج يتوخى حتسني التغذية عالوة على زيادة ما جينيه املن            "               لكل أسرة فقرية  
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ُ       وقد ُوزعت     .                                                         إيرادات من بيع احلليب ومشتقات احلليب واللحوم واألمسدة                بقرة     ١٠٨     ٨٢٥    
                  للتلقيح االصطناعي    )                    على ملك أسر فقرية    (         بقرة     ٤٢     ٧٥٠                              على أسر فقرية، يف حني خضعت       

   .    ً                     سعياً إىل حتديث تربية املاشية

                                                 توفري املساكن الالئقة جلميع األفراد الضعفاء واملهمشني   -    باء   
                                                                        تنفيذ الربنامج الرامـي إىل القـضاء علـى أكـواخ القـش،                       ٢٠٠٩             بدأ يف عام      -  ٢٣

      لكـن    .                               يف املائة من اهلـدف املنـشود      ٨٦     ً                        كوخاً، وقد بلغ حىت اآلن          ١٢٤     ٦٧١        وعددها  
                                                                                      النهوض بالسكن الالئق سيتسع نطاقه حبيث يشمل االرتقاء جبميع املساكن غـري الالئقـة              

   .  اح                           والنهوض مبرافق النظافة واإلصح
     يف    ٥٨                                                       يف املائة من األسر املعيشية مراحيض، يف حني يـصل              ٩٨                  ويف رواندا، ميلك      -  ٢٤

    ِّ                       وتطبِّق احلكومة الروانديـة      .                             يف املائة إىل املاء النقي       ٨٠                                       املائة منها إىل مرافق إصحاح نظيفة و      
              يف املائـة يف     ١٠٠   ً         ً                                               هنجاً اجتماعياً يف سعيها إىل بلوغ هدف حتسني اإلصحاح كي يبلغ نسبة   

   .    ٢٠١٢                       يع أحناء البلد حبلول عام  مج
                                                                                     وبفضل ما يبذل من جهود محيدة يف سبيل ترويج السكن الالئـق ومرافـق النظافـة                  -  ٢٥

      ٢٠١١       يوليه   /           ُ                                                                واإلصحاح، انُتخبت رواندا لرئاسة موئل األمم املتحدة وستستضيف يف شهر متوز          
   .                                    املؤمتر األفريقي الثالث لإلصحاح والنظافة

    .                                          دعوة رمسية إىل املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق                      وقد وجهت حكومة رواندا   -  ٢٦

                     التأمني الصحي الشامل  -    جيم   
   ).Mutuelle de sante (                    يف املائة من السكان   ٩١                              ً يشمل التأمني الصحي اجملتمعي حالياً   -  ٢٧

                                                 رواندا، هو الشركة الرواندية للتأمني من املرض                                                 يتوخى خمطط رئيسي آخر للتأمني الصحي يف         و
) RAMA (  يع نطاق تأمينه الصحي كي يشمل أعضاءه املتقاعدين ووالدي أعضائه   توس                                                            .    

                              مجيع األفراد الضعفاء واملهمشني                         تقدمي املساعدة القانونية إىل  -    دال   
                         فإىل جانب مكاتب الوصول      .                                                          يتزايد تقدمي خدمات املساعدة القانونية إىل سكان رواندا         -  ٢٨

       ً   مساعداً   ١     ٣٧٠                                الثالثني مجيعها، ساهم أكثر من                                                        إىل العدالة، وهي مكاتب تعمل يف أقاليم البلد         
         يف إعانة    )                                   يف إطار منتدى املساعدة القانونية     (       ً                                         قانونياً يعملون يف منظمات غري حكومية متنوعة        

   .                                                      السكان على احلصول على اخلدمات القانونية يف مجيع أحناء البلد
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              لق باالستعراض     ملتع                         َّ                           معلومات رئيسية أخرى مل تبيَّن يف التقرير الوطين ا          -     ً خامساً  
               الدوري الشامل

            قطاع الصحة  -    ألف   
                                                                                  رواندا هي أحد البلدان األفريقية القليلة اليت بلغت اهلدف املنصوص عليه يف إعـالن            -  ٢٩

                                       يف املائة من امليزانيـة الوطنيـة          ١٥                                                      أبوجا بشأن الصحة واملتمثل يف ختصيص ما ال يقل عن           
     يف    ١٧                                    يف املائة من امليزانية الوطنيـة و          ١٥                                   وبلغت ميزانية الصحة هذا العام        .             لقطاع الصحة 

   .                       املائة حبساب الدعم اخلارجي
                                                                                    وكانت رواندا من أول البلدان األفريقية اليت طرحت التطعيم ضد املكورات الرئوية              -  ٣٠

                                             يف تنفيذ الربنامج الشامل للوقاية املتكاملة        )     ٢٠١١       أبريل   /        يف نيسان  (       وشرعت    )             العام املاضي  (
        سنة،    ١٥    و   ١٣                                             رنامج خاص بالفتيات املتراوحة أعمارهن بني                                    من سرطان عنق الرحم وهو ب     

                                                                                       إضافة إىل التطعيم ضد فريوس الورم احلليمي البشري والتشخيص املبكر للـسرطان لـدى              
   .     سنة  ٤٥   و  ٣٥                           النساء املتراوحة أعمارهن بني 

              إىل              ٢٠٠٣                    ُ                                                 ويف سياق دحر املالريا، ُيستخلص من مقارنـة بيانـات مـن عـام                 -  ٣١
    ٦٠                                           يف املائة وحاالت املالريا تراجعت بنسبة          ٧٠                               ن تفشي املالريا تراجع بنسبة          أ     ٢٠١٠     عام  

                         وقد حققت رواندا اليوم      .            يف املائة    ٥٤                                                       يف املائة والوفيات النامجة عن املالريا تراجعت بنسبة         
                                                                                             التغطية الشاملة بالناموسيات املتينة املعاجلة مببيدات احلشرات إذ وفرت لكل أسرة ناموسيتني            

    .   قل      على األ
                           اإليدز، يتلقى العالج أكثر     /                                                 وخبصوص برنامج مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        -  ٣٢
            ، يف حـني      )                                                   يف املائة من األشخاص املتوقع إصابتهم بـالفريوس          ٨٠ (         مريض     ٩٠     ٠٠٠    من  

                                                                                        يف املائة من النساء احلوامل خبدمات برامج منع انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل،                 ٨٠       تتمتع  
                                                                       يف املائة من األطفال املصابني خدمات العالج مبضادات فريوسات النـسخ              ٧٧            ويتلقى حنو   

   .    َّ      ً                                 وينفَّذ أيضاً على نطاق واسع برنامج خلتان الذكور  .       العكسي
                                                                                واحتلت رواندا صدارة شرق أفريقيا يف ترتيب الشراكة مـن أجـل صـحة األم                 -  ٣٣

                  وفيات األطفـال        ِّ    وخفِّضت    .                                                        والرضيع والطفل يف جمال مكافحة وفيات األطفال واألمهات       
               من املواليد    ١     ٠٠٠              حاالت لكل       ١٠٣                            من املواليد األحياء إىل       ١     ٠٠٠              حالة لكل       ١٥٢    من  

                                       ، لكن االستقصاء الـدميغرايف والـصحي           ٢٠٠٨            إىل عام        ٢٠٠٥                            األحياء يف الفترة من عام      
   .                  ً         اجلاري سيتيح أرقاماً أكثر دقة

                      دوق األمـم املتحـدة                                                               ويف دراسة أعدها منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وصـن          -  ٣٤
                     ُ         ً                                                                للسكان والبنك الدويل، ُيشار أيضاً إىل رواندا باعتبارها من البلدان اليت حققت أكرب تراجع              

      من     ١٠٠     ٠٠٠              حالة لكل       ٧٥٠                                                       يف وفيات األمهات، إذ اخنفضت فيها وفيات األمهات من          
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                                      من املواليـد األحيـاء يف          ١٠٠     ٠٠٠              حالة لكل       ٣٨٣       إىل       ٢٠٠٥                         املواليد األحياء يف عام     
    ).         يف املائة  ٥١   (    ٢٠٠٨    عام 
                                                              َّ                    وبفضل التزام احلكومة القوي باالرتقاء بنوعية الرعايـة واخلـدمات املقدَّمـة يف               -  ٣٥

                                                       ً                                املستشفيات الرواندية، حصل مستشفى امللك فيصل يف كيغايل مؤخراً على اعتمـاد مدتـه              
     يف   ٩ ٩                        وأحرز املستشفى جممـوع       .                                                     سنتان من جملس شرق أفريقيا العتماد اخلدمات الصحية       

   .                                                                             املائة يف النتائج النهائية وأصبح بذلك أول مستشفى حكومي يف املنطقة حيظى باعتراف دويل
                                     َّ                                      وخبصوص املوارد البشرية املخصصة للصحة، حتسَّنت نسبة األطباء إىل السكان من             -  ٣٦

                     سـاكن يف              ١٧     ٠٠٠                      إىل طبيـب لكـل           ٢٠٠٥                   ساكن يف عـام        ٥٠     ٠٠٠           طبيب لكل   
            ساكن إىل    ٣     ٣٠٠                                             نسبة املمرضات إىل السكان من ممرضة لكل               ّ   كما حتّسنت   .     ٢٠١٠     عام  

   .      ساكن ١     ٧٠٠         ممرضة لكل 
                                                            ً      ً                 وبفضل مجيع هذه التدخالت القوية حقق استخدام الرعاية الصحية معـدالً بـاهراً                 -  ٣٧
   .    ٢٠١٠                يف املائة يف عام   ٩٥    بلغ 

              قطاع التعليم  -    باء   
ـ     :                                          شارفت رواندا على بلوغ التعليم الشامل       -  ٣٨                          دل التـسجيل يف املـدارس                  إذ يبلغ مع

         وينطبـق    .                            يف املائة بالنسبة إىل البنات    ٩٦,٥                            يف املائة بالنسبة إىل األوالد و  ٩٤                  االبتدائية اليوم   
     يف    ٨٩            قرابـة        ٢٠٠٩        ً                                                                ذلك أيضاً على التعليم الثانوي، حيث بلغ معدل التسجيل يف عام                

                               رتفع معدل إكمـال التعلـيم        وا  .                                 يف املائة بالنسبة إىل البنات       ٩٢                            املائة بالنسبة إىل األوالد و    
                 ومن املزمـع أن      .     ٢٠١٠                     يف املائة يف عام        ٧٦       إىل       ٢٠٠٧                     يف املائة يف عام        ٥٢              االبتدائي من   

             ً                تلميذا حالياً إىل مـدرس        ٦٣                                                         تنخفض نسبة املدرسني األكفاء إىل التالميذ من مدرس لكل          
   .    ٢٠١٥                  تلميذا حبلول عام   ٤٧    لكل 
ُ  ِّ     َّ                        وُخفِّض معدَّل األمية الوطنية من        -  ٣٩       إىل      ٢٠٠٠                                 يف املائة يف الفترة من عام          ٢٥   ىل      إ   ٥٠ 
                                                 ِ                           وشرعت احلكومة يف تنفيذ برنامج جديد لتوأمة الطالب الِكبار مع األميني من              .     ٢٠٠٨     عام  

  .                                        شاب سيتطوعون بوقتهم هلذه الغايـة       ٨     ٦٠٠  ُ   ِ                    وسُتشرِك احلملة أكثر من       .               أفراد جمتمعاهتم 
                           يف املائة من النساء قادرين   ٨٠ و                         يف املائة من الرجال        ٨٥                                  ويتمثل هدف احلكومة يف أن يصبح       

                                                 وسيعين بلوغ هذا اهلدف أن رواندا ستكون مؤهلة          .     ٢٠١١                                   على القراءة والكتابة حبلول عام      
   .    ٢٠١٥                                                                   لبلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف خفض معدل األمية إىل النصف حبلول عام 

                      الزراعة ومحاية البيئة  -    جيم   
                                                  احملاصيل والري واالرتقاء بأنشطة ما بعد احلـصاد                                         تتمثل أولويات البلد يف تكثيف        -  ٤٠

          ً                                         وجيري حالياً بناء منظومات موفومبا للـري الـيت           .                                   والنهوض باملاشية وتشجيع الصادرات   



A/HRC/17/4/Add.1 

GE.11-13644 10 

                                     وجيري تشييد مرافق ختـزين يف مجيـع          .                طن من األرز     ٢١     ٠٠٠    ِّ                     ستمكِّن وحدها من إنتاج     
                                يف املائة من جمموع األراضـي        ٧ ٨ ُ      وُيدار    .                                               املناطق الكبرية املشمولة بربنامج تكثيف احملاصيل     

   .                                                               اخلصبة يف رواندا إدارة مستدامة حتميها من التعرية بطرق أمهها التصطيب

      خامتة  -     ً سادساً  
       غري أن    .   َّ                                                                   حقَّقت احلكومة الرواندية يف جمال حقوق اإلنسان إجنازات جديرة باإلشادة           

                     يد الثغرات القائمة                                                                          من املؤكد أن عملية االستعراض الدوري الشامل ستساعد رواندا على حتد          
   .                                    وترحب رواندا بتوصيات جملس حقوق اإلنسان  .               الواجب تداركها

        
  
  
  


