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م ووو أعدتو و مفوض ووية األمو و المتح وودة الس ووامية لحق وووق اإلنس ووان وفق ووا
للفقرة (15ج) من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان  1/5والفقورة  5مون
مرفق قرار المجلس 21/16
رواندا*
موجز للمعلومات املقدمة من  22جهةً من اجلهات صاحبة املصلحة( )1إىل
هذا التقرير ٌ
عملية االستعراض الدوري الشامل .وهو يتّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس
أي آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من
حقوق اإلنسان يف مقرره  .119/17وال يتضمن التقرير ّ
أي حكم أو قرار بشأن ادعاءات
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وال ّ
بعينها .وقد أدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،
وتُركت النصوص األصلية على حاهلا قدر املستطاع .وعمالً بقرار اجمللس ُُ ،21/16يصص،
مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة
ع
حسب مقتضى احلال ،فر ٌ
ٌ
موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً على التقيد الكامل مببادئ باريس .وتتاح على املوقع الشبكي
للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة .وقد
روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تل الفرتة.

* مل ُُتَّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة.
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أوال -المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة لحقوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة
موضوع االستعراض والمعتمدة بناء على التقيد الكامل بمبادئ باريس
رحبــت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف روانــدا بق ـرار حكومــة مجهوريــة روانــدا ( روانــدا
-1
ّ
()2
و احلكومة  ،على التوايل) بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني .
ورحب ــت اللجن ــة باإلص ــالحات ال ــيت أُدتل ــت عل ــى التشـ ـريعات الوطني ــة املتص ــلة ب ــاحل يف
-2
ّ
ورحب ــت أيض ـاً بتنق ــي ك ــل مــن الق ــانون املتعل ـ
املعلومــات وحري ــة التعبــر وحري ــة تك ــوين اجلمعيــاتّ .
()3
بأيديولوجيــة اإلبــادة اجلماعيــة والتشـريعات الوطنيــة األتــرك املتصــلة ب مكانيــة الوصــول إىل العدالــة .
تعجــل روانــدا بس ــن مشــروع القــانون الــذي ي ــنظم حيــاة األش ـ اص واألُســر ومش ــروع
وأوصــت بــأن ّ
الق ــانون املتعل ـ ـ ب ــنُظُم ال ــزوا واهلب ــات والرتك ــات األُس ـ ـرية ،ومه ــا مش ــروعا ق ــانونني معروض ــان عل ــى
الربملان(.)4
 -3وذكرت اللجنة أهنا شـاركت يف وضـع تطـة عمـل وطنيـة بشـأن حقـوق اإلنسـان مل تكـن قـد
بعد؛ وأوصت بأن تعجل رواندا باعتمادها(.)5
اعتُمدت ُ
 -4وأفـادت اللجنـة بــأن روانـدا قــد تلقـت ،يف االســتعراض الـدوري الشــامل الـذي أُجــري يف 24
كــانون الثاين/ينــاير ( 2011اس ــتعراض عــا  ،)6( )2011توصــيات ب ل ــاء أحكــا القــانون اجلن ــائي
املتعلقــة بالتشــهر( )7وب هنــاء احلــبس االنفـرادي( .)8وأوصــت بــأن تعـ ّدل روانــدا قــانون العقوبــات ب ل ــاء
مجيع األحكا املتعلقة بالتشهر واحلبس االنفرادي(.)9

ثانيا -المعلوماا المقدمة من هاا أخرى صاحبة مصلحة
ألف -المعلوماا األساسية واإلوار
 -1نطاق االلت اماا الدولية

()10

 -5دعــت الورقــة املشــرتكة  7روانــدا إىل التعجيــل بالتصــدي علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع
األش اص من االتتفاء القسري(.)11
 -6وأوصــت منظمــة تنميــة اخلــزافني الشــبا بــأن تت ــذ روانــدا تط ـو ق
ات للتصــدي علــى اتفاقيــة
ّ
منظم ـ ــة العمـ ـ ــل الدولي ـ ــة رقـ ـ ــم  169وأن تن ّف ـ ــذ إعـ ـ ــالن األم ـ ــم املتحـ ـ ــدة بش ـ ــأن حقـ ـ ــوق الشـ ـ ــعو
األصلية(.)12
 -2اإلوار الدستوري والتشريعي
 -7ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن رواندا كانت ،أثناء استعراض عا  ،2011قـد قبلـت
التوصيات الداعية إىل تنقـي القـانون املتعلـ بأيديولوجيـة اإلبـادة اجلماعيـة جلعـل تعريـ جرميـة اإلبـادة
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اجلماعية متمشـياً مـع املعـاير الدوليـة( .)13وتشـتمل صـي ة القـانون املنقحـة ،الصـادرة يف تشـرين األول/
أكتــوبر  ،2013علــى عــدة ُتســينات .بيــد أنــه ال ت ـزال م ـواد عديــدة مصــا ة بل ــة ميكــن اســت دامها
لتجــرح حريــة التعبــر( .)14وذكــرت منظمــة املــادة  19أن القــانون املـ َّ
ـنق يضــيّ نطــاق اجلرميــة وجيعلهــا
أق ــر إىل املع ــاير الدولي ــة .ــر أن املنظم ــة ال ت ـزال تش ــعر ب ــالقل ألن اإلبق ــاء عل ــى املفه ــو الواس ــع
ل أيديولوجية اإلبادة اجلماعية  ،امل تلـ عـن مفهـو التحـري علـى اإلبـادة اجلماعيـة  ،يـرت جمـاالً
إلس ــاءة اس ــت دا الق ــانون ب ــرض إس ــكات األص ـوات املنتق ــدة أو قم ــع التعلي ـ عل ــى املس ــائل اهلام ــة
املتعلقة باملصلحة العامة .وذكرت منظمة املادة  19أن رواندا ينب ي أن تكفل عد التالعب بالقـانون
املـ َّ
ـنق وعــد تفســره علــى ي ـ قو يقيّــد ارســة حريــة ال ـرأي أو التعبــر أو تكــوين اجلمعيــات ،وأن تعــر
اجلرمية وفقاً ألحكـا املـادة  19واملـادة  )2(20مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية،
وأحكا اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،لعا .)15(1948
 -8وذكرت منظمة املادة  19أن كثراً من األحكا الواردة يف قانون العقوبات تفرض على حرية
التعبر قيوداً امضة و ر مشـروعة و ـر متناسـبة ،مثـل املـادة  289املتعلقـة باإلهانـة ،واملـادتني 288
و 290املتعلقت ــني بالتش ــهر ،وامل ــادتني  447و 449املتعلقت ــني ب ــاألمن ال ــوطي( .)16ودع ــت منظم ــة
املادة  19إىل تنقي قانون العقوبات وفقاً للمعاير الدولية املتعلقة حبرية التعبر(.)17
 -9وأعرب ـت الورقــة املشــرتكة  7عــن القل ـ إمياء تــرح التشــهر مبوجــب أحكــا املــادة  288مــن
قانون العقوبات( .)18ودعت الورقة إىل إل اء هذه األحكا (.)19
 -10وأش ــارت املنظم ــة الدولي ــة حلماي ــة اخلصوص ــية إىل تطبي ـ نظ ــا اهلوي ــات البيومرتيـ ـة وأوص ــت
باعتمــاد قـ ق
ـانون شـ ق
ـامل حلمايــة البيانــات ميتثــل للمعــاير الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان وب نشــاء هيئــة
مستقلة حلماية البيانات(.)20
 -11وذكرت املنظمة الدولية حلمايـة اخلصوصـية أن اإلطـار القـانوين العـرتاض االتصـاالت ومراقبـة
هــذا االعـرتاض ال يرقيــان إىل مســتوك املعــاير الدوليــة املطبَّقــة يف جمــال حلقــوق اإلنســان( .)21وأوصــت
ب عــادة النظ ــر يف الق ـوانني والسياس ــات واملمارس ــات املتعلقــة مبراقب ــة االتص ــاالت ب يــة تعزي ــز احل ـ يف
اخلصوصــية وفق ـاً للمعــاير الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ،علــى النحــو املكـ َّـر يف املبــادئ الدوليــة
لتطبي حقوق اإلنسان فيما يتعل مبراقبة االتصاالت(.)22

باء -التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان
 -1التعاون مع اإل راءاا الخاصة
 -12ذكـ ــرت منظمـ ــة هيـ ــومن رايـ ــتس ووتـ ــش أ ّن املقـ ــرر اخلـ ــاص املعـ ــي بـ ــاحل يف حري ـ ـة التجمـ ــع
الس ــلمي وتك ــوين اجلمعي ــات ق ــا بزي ــارة إىل روان ــدا يف ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،2014وق ــد يف وق ــت
الحـ مــن ذلـ العــا إىل جملــس حقــوق اإلنســان تقريـراً عــن مجلــة أمــور منهــا االعـرتاض الواســع علــى
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املناقشــات القويــة وحريــة التعبــر عــن ا راء ،وعــداء احلكومــة للمبــادرات الســلمية املنظَّمــة مــن جانــب
منتق ــديها ،ووج ــود إط ــار ق ــانوين إلس ــكات األصـ ـوات املنش ــقة .بي ــد أن روان ــدا رفض ــت العدي ــد م ــن
النتائج اليت تلص إليها املقرر اخلاص(.)23

ي  -تنفيووا االلت اموواا الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الوا ب التطبيق
 -1المساواة وعدم التميي
 -13ذكــر املركــز الــدويل ملناهضــي التمييــز أ ّن روانــدا مــا ميالــت تواجــه تركــة مــن التقاليــد الثقافيــة الــيت
تكر تبعية املرأة .وما ميال الرجال يسيطرون على األسر املعيشية ويتحكمون يف أمواهلا .وبينما ميادت
ّ
إىل حد كبر متلّ املرأة للممتلكـات يف املـدن ،فـ ن املـرأة يف املنـاط الريفيـة مـا برحـت تواجـه مشـاكل
خبصوص ملكية األراضي( .)24وأفاد املركز الدويل ملناهضي التمييـز بـأن الضـمانة الدسـتورية الـيت تكفـل
للمـرأة مكانــة هامـة يف اإلدارة قــد س ّـهلت إرســاء قواعـد للمســاواة بـني اجلنســني ،ولكنهـا مل تســاعد يف
الت لب على كثر من التحديات اليت تواجهها املرأة( .)25ومـا ميالـت التحيـزات الثقافيـة بـارمية إذ ال يـزال
الروانــديون يفضــلون األوالد علــى البنــات ،ومــا بــرح الرجــال عجمــون عــن تنفيــذ القـرارات الــيت تت ــذها
النســاء( .)26واســتمرت أيضـاً التحيـزات الثقافيــة ضــد متلّـ املـرأة للممتلكــات ،ومــا ميال القــانون العــريف
ينافس القانون التشريعي يف تقوي متتع النساء باملساواة يف احلقوق يف هذا اجملال(.)27
 -14وذكــر املركــز الــدويل ملناهضــي التمييــز أن القــانون الــذي يقــر هيكــل األســرة ال ي ـزال يتضــمن
أحكامـاً متييزيــة ر ــم أنــه يعـ ّـزمي املســاواة العامــة .وبصــورة تاصــة ،تــنص املــادة  206مــن مدونــة األســرة
على أن الزو هو ر األسرة الزوجية(.)28
 -15وذكــرت الورقــة املشــرتكة  4أن معــدل تســجيل املواليــد مــن ف  ،وأن عــدد األطفــال الــذين
استُصــدرت شــهادات مــيالدهم أدىن مــن ذل ـ بكثــر بســبب اإلج ـراءات املعقــدة( .)29وأضــافت أن
املادة  12من القانون رقم  2008/14تفـرض جـزاءات علـى الوالـدين اللـذين يت لفـان عـن تسـجيل
أطفاهلما يف الفرتة املطلوبة احملـددة ب ـ  30يومـاً .ومـن شـأن هـذا احلكـم أن يثـي الوالـدين عـن تسـجيل
أطفاهلمـا بعـد انقضـاء فــرتة الثالثـني يومـاً ،وهكــذا ف نـه ال ُيـد مصــال الطفـل الفضـلى( .)30وأوصــت
الورقــة املشــرتكة  4بـأن تت ــذ روانــدا تــدابر لضــمان تســجيل مجيــع األطفــال مباشــرًة بعــد والد ــم عــن
طري اعتماد إجراءات تسجيل مبسطة شاملة للجميع(.)31
 -16وذكــرت منظمــة البقــاء الثقــايف أن أف ـراد جمتمــع البــاتوا يعــانون مــن العنص ـرية املتطرفــة ويُنظــر
إلـيهم علـى أهنـم ـر متحضـرين وجهلـة .وهـم يعـانون ،نظـراً إىل أصـوهلم ،مـن التحيـز العرقـي والتمييــز
والعنـ واالســتبعاد مــن اجملتمــع عمومـاً( .)32وينظــر بــاقي اجملتمــع الروانــدي إىل أفـراد البــاتوا علــى أهنــم
أش ـ اص ناقصــون أتالقي ـاً وجســدياً وفكري ـاً ،فأصــبحوا تــدرجيياً منبــوذين اجتماعي ـاً ومــزدرين بس ـبب
أصوهلم العرقية(.)33
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 -2الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي
 -17ذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة لططفـال أن روانـدا قـد اعتمـدت،
منذ استعراض عا  ،2011قوانني جديـدة ،مبـا فيهـا القـانون رقـم  54املتعلـ حبقـوق ويايـة الطفـل،
لع ــا ( 2011دت ــل حي ــز النف ــاذ يف ع ــا  ،)2012وق ــانون العقوب ــات لع ــا  ،2012ولك ــن ه ــذه
الق ـ ـوانني ال ُتظ ــر مجي ــع أش ــكال العقوب ــة البدني ــة لططف ــال( .)34والعقوب ــة البدني ــة ــر مش ــروعة يف
امل ــدار ويف نظ ــا العقوب ــات ،ولكنهـ ـا ــر ةظ ــورة حظـ ـراً تامـ ـاً يف املن ــاميل وأم ــاكن الرعاي ــة البديل ــة
والرعايــة النهاريــة( .)35فاملــادة  347مــن القــانون املــدين لعــا  1988تكفــل للوالــدين حـ التأديــب
يف املن ــزل .وت ــنص السياس ــة الوطني ــة املتكامل ــة املتعلق ــة حبق ــوق الطف ــل ،ال ــيت اعتم ــد ا وميارة ش ــؤون
اجلنســني والنهــوض باألســرة يف عــا  ،2011والــيت يُقصــد ــا أن تكــون دلــيالً للتش ـريعات ،علــى أن
ـور يف
اإليــذاء البــدين ،مبــا فيــه تعــذيب األطفــال والقســوة علــيهم وإتضــاعهم للعقوبــة البدنيــة ،ةظـ ٌ
مجيــع األم ــاكن  ،وه ــي تع ـ ّـر مجيــع األم ــاكن بأهن ــا تش ــمل املنــاميل ،واجملتمع ــات احمللي ــة ،وامل ــدار ،
ومجيع املراكز واملؤسسات الـيت تسـتقبل األطفـال ،والسـجون ،ومراكـز االحتجـامي ،ومـا إىل ذلـ (.)36
وذك ــرت املب ــادرة العاملي ــة إلهن ــاء مجي ــع أش ــكال العقوب ــة البدني ــة لططف ــال أن امل ــادة  25م ــن الق ــانون
رق ــم  54ت ــنص عل ــى أن الوال ــدين ،عن ــدما يؤنب ــان الطف ــل ،ينب ــي أن يؤنب ــاه ب نس ــانية وكرام ــة وجي ــب
عليهمــا عــد إحلــاق الكــر بــه؛ وهــي تــنص أيض ـاً علــى أن يصــدر ال ـوميير أم ـراً يــنص ُتديــداً علــى
أن تك ــون العقوب ــات التأديبي ــة ــر عنيف ــة وعل ــى تق ــدح الرعاي ــة والع ــال للطف ــل  .ولك ــن الق ــانون
رق ــم  54ال عظ ــر ص ـراحةً مجي ــع أش ــكال العقوب ــة البدني ــة .وه ــو أيض ـاً ال يل ــي ح ـ التأدي ــب عل ــى
النحــو املنصــوص عليــه يف القــانون املــدين ،ويــنص بــدالً مــن ذل ـ علــى أن هــذا القــانون يــأ عم ـالً
بالقانون املدين(.)37
 -18وذكــرت منظمــة هيــومن رايــتس ووتــش أن ـه توجــد العش ـرات مــن احل ـاالت الــيت احتُجــز فيهــا
األفـراد بصــورة ـر قانونيــة مــن جانـب اجلــيش والشــرطة يف مراكـز احتجــامي ــر رةيـة لعــدة أســابيع أو
ح ـ ـ ـ أش ـ ــهر ب ـ ــني عـ ـ ــامي  2011و .2014وأودع احملتج ـ ــزون يف احل ـ ــبس االنف ـ ـ ـرادي يف معسـ ـ ــكر
‘كامـب كـامي‘ ويف معسـكرات أتـرك تابعـة للجــيش ويف مركـز للشـرطة يعـر باسـم شـي اســينيا
( ،)Chez Gacinyaيف كي ــايل .وتعـ ّـرض بع ـ احملتج ـزين للتعــذيب ،ومورس ـت علــيهم ض ـ وط لك ــي
جيرم ـوا أش اصـ ـاً آت ـرين .ويف الف ــرتة م ــا ب ــني آذار/م ــار وتشـ ـرين
يعرتف ـوا ب ــاجلرائم امل ــدَّعاة أو لك ــي ّ
الث ــاين/نوفمرب  ،2014أُبل ـ ـ ع ــن اتتف ــاء م ــا ال يق ــل ع ــن  30ش ص ـ ـاً ،كث ــرون م ــنهم ك ــانوا م ــن
الش ــمال ال ــرا لروان ــدا .وألق ــى الق ــب عل ــى بعض ــهم أعـ ـوان الدول ــة ال ــذين اقت ــادوهم إىل جه ــات
جمهول ــة .وبع ــد ع ــدة أس ــابيع ،ه ــر بعـ ـ املفق ــودين يف أم ــاكن احتج ــامي تابع ــة للش ــرطة ونُقلـ ـوا إىل
سجون مدنية(.)38
 -19وذك ــرت منظم ــة هي ــومن راي ــتس ووت ــش أ ّن مئ ــات األش ـ اص م ــن الفئ ــات الض ــعيفة  -مب ــن
فــيهم أطفــال الش ـوارع ،واملشــت لون بــاجلنس التجــاري ،والباعــة املتجولــون  -قــد احتُجــزوا بشــكل ــر
قـ ـ ــانوين دون ا ـ ـ ــا أو ةاكمـ ـ ــة ويف أوضـ ـ ــاع سـ ـ ــيئة يف مركـ ـ ــز احتجـ ـ ــامي ـ ـ ــر رةـ ـ ــي يعـ ـ ــر باسـ ـ ــم
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‘كـوا كابو ــا‘ ،أو جيكونــدو ،يف منطقــة جيكونــدو بكي ــايل .وذكــرت منظمــة هيــومن رايــتس ووتــش
أ ّن احلكومة قد ّادعت أن جيكوندو هي مركز عبور وليس مركز احتجامي(.)39

 -20وأشــادت الورقــة املشــرتكة  7ببنــاء روانــدا مراف ـ ســجون جديــدة وبــاجلهود الــيت لــت تُبــذل
للح ــد م ــن االكتظ ــاا يف الس ــجون .وأعرب ـ ـت الورق ــة ع ــن القل ـ ـ لع ــد حص ــول مجي ــع امل ــو فني يف
اخلــدمات اإلصــالحية يف روانــدا علــى تــدريب يف جمــال حقــوق اإلنســان ،وأوصــت الورقــة بــأن تق ـ ّد
رواندا هذا التدريب إىل مجيع مو في السجون(.)40
جرم ـت يف ع ــا  2012االت ــار بالبش ــر مبوج ــب
 -21وذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  7أن روان ــدا ق ــد ّ
قــانون العقوبــات وإن كــان قــد ســب هلــا أن رفضــت توصــيةً قُــدمت إليهــا ــذا اخلصــوص يف اســتعراض
عــا  .)41( 2011وأعرب ـت هــذه الورقــة املشــرتكة عــن القل ـ إمياء عــد وجــود آليــة لتقــدح الــدعم إىل
الضحايا(.)42
 -3إقامة العدل بما في ذلك مسألة اإلفالا من العقاب وسيادة القانون
 -22ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتـش أ ّن روانـدا كانـت قـد قبلـت ،يف اسـتعراض عـا ،2011
التوص ــيات الداعي ــة إىل إص ــالح نظ ــا العدال ــة وإىل القض ــاء عل ــى الفس ــاد والت ــدتل السياس ــي(.)43
وعلــى الــر م مــن اإلصــالحات القانونيــة والتحســينات اإلداريــة الــيت شــهد ا الســلطة القضــائية ،ف هنــا
مــا ميالــت تفتقــر إىل االســتقاللية ،وأســفر ذل ـ عــن عقــد ةاكمــات ــر عادلــة يف عــدد مــن القضــايا
احلساسـة سياســياً .ومــا ميال القضــاة واملـ ّدعون العــامون والشـهود عرضـةً للضـ ع علــيهم مــن احلكومــة،
وال سيما يف احلاالت املنطويـة علـى معارضـي احلكومـة املزعـومني( .)44وأوصـت منظمـة هيـومن رايـتس
ووتــش بــأن تع ـزمي روانــدا اســتقاللية نظــا العدالــة وأن متنــع التــدتل السياســي يف املالحقــات القضــائية
واحملاكمات وأن متتنع عن ذل (.)45
وجهــت إىل معارضــي احلكومــة احلقيقيــني
 -23وأفــادت منظمــة هيــومن رايــتس ووتــش ب ـأن روانــدا ّ
أو املشــتبه فــيهم م ـاً مــن قبيــل تع ـري أمــن الدولــة لل طــر أو التح ـري علــى اإلتــالل بالنظــا
الع ــا  .واحتُج ــز بع ـ ـ ه ــؤالء املتهم ــني بارتك ــا ه ــذه اجل ـ ـرائم و ره ــا م ــن اجل ـ ـرائم ذات الص ــلة
احتجــامياً ــر قــانوين وتعرضــوا للتعــذيب .ومل ُتق ـ احملــاكم يف ادعــاءات املتهمــني بتعرضــهم للتعــذيب
ومل تســتبعد االعرتافــات واال امــات املــدَّعى أهنــا انتُزعــت ُتــت التعــذيب .وأديــن العديــد مــن املتهمــني
يف هذه القضايا بعد تضوعهم حملاكمات ر عادلة(.)46
 -24وأعرب ـ ـت الورق ــة املش ــرتكة  7ع ــن القل ـ ـ إمياء الت ــأتر يف اعتم ــاد تط ــة اس ـ ـرتاتيجية لسياس ــة
املســاعدة القانونيــة ،وكــذل مشــروع قــانون املســاعدة القانونيــة( .)47وأعرب ـت عــن القل ـ أيض ـاً بشــأن
أي ُت ـ قر للم ـوارد املاليــة واض ـ
احتمــال إســاءة اســت دا املســاعدة القانونيــة نظ ـراً إىل عــد وجــود ّ
وموضوعي ميكن است دامه كمعيار لتحديد العومي(.)48
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 -25وذكــرت الورقــة املشــرتكة  9أن روانــدا كانــت قــد قبلــت ،يف اســتعراض عــا  ،2011توصــية
ت ــدعوها إىل مواص ــلة عملي ــة اإلص ــالح الق ــانوين ،مب ــا يف ذلـ ـ األت ــذ خبط ــة عم ــل لض ــمان إمكاني ــة
وص ــول األطف ــال إىل العدال ــة( .)49واعتم ــدت روان ــدا السياس ــة واخلط ــة االس ـرتاتيجية املتعلقت ــني بت ــوفر
العدالــة لططفــال .بيــد أنــه ال توجــد ةــاكم لططفــال علــى مجيــع املســتويات ،وهــو مــا يــرت ث ــرة يف
املعاجلة الشاملة حلاالت األطفال املتعاملني مع القضاء(.)50
 -26وذك ــرت منظم ــة تنمي ــة اخلـ ـزافني الش ــبا أن ف ــرص وص ــول أفـ ـراد جمتم ــع الب ــاتوا إىل العدال ــة
ةــدودة وأن ـه تُرتكــب انتهاكــات حلقــوقهم يف ــل اإلفــالت مــن العقــا  .فنــادراً مــا ُتق ـ الشــرطة يف
حاالت هذه انتهاكات ،وال َّ
يقد اجلناة إىل العدالة(.)51
 -4الحق في الخصوصية
 -27ذكــرت الورقــة املشــرتكة  8أن جلــان الشــرطة اجملتمعيــة تشــكل عنص ـراً مــن عناصــر اس ـرتاتيجية
الشــرطة الوطنيــة الروانديــة ملعاجلــة املشــاكل احملليــة ،وال ســيما مشــكلة العن ـ القــائم علــى نــوع اجلــنس
(العن ـ اجلنســاين) .ــر أ ّن هــذه اللجــان ،ب بال هــا الشــرطة بقيــا النســاء بعمليــات إجهــاض ــر
قانونية ،إمنا تنته ح النساء يف اخلصوصية(.)52
 -5حريووة الوودين أو المعتقوود وحريووة التعبيوور وتكوووين الجمعيوواا والتجمووع السوولمي والحووق فووي
المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
 -28ذك ــرت الرابط ــة األوروبي ــة لش ــهود يه ــوه املس ــيحيني أن املوق ـ احملاي ــد يف الش ــؤون السياس ــية
لطائف ــة ش ــهود يه ــوه املس ــيحيني ي ــؤثّر يف عمله ــم وتعل ــيمهم وق ــدر م عل ــى تس ــجيل وع ــود ال ــزوا
املــدين( .)53وذكــرت الرابطــة أن تالميــذ شــهود يهــوه أُر مـوا علــى املشــاركة يف أنشــطة مدرســية تنته ـ
حـريتهم يف الوجــدان والــدين( .)54وذكــرت أن روانــدا ينب ــي أن تكـ عــن طــرد التالميــذ مــن املــدار
لرفضــهم أن يــرددوا النشــيد الــوطي وأن يشــاركوا يف االحتفــاالت الدينيــة( .)55وذكــرت أيضـاً أن شــهود
يهــوه فُصــلوا مــن عملهــم العلمــاين بســبب رفضــهم ضــمرياً أداء اليمــني وهــم عملــون العلــم الــوطي.
ورف طلبهم أداء اليمني وهم عملون الكتا املقد (.)56
ُ
 -29وذك ــرت منظم ــة امل ــادة  19أنـ ـه عق ــب قب ــول العدي ــد م ــن التوص ــيات املقدم ــة يف اس ــتعراض
عــا  ،)57(2011بـُـدئ يف إجـراء إصــالحات ،وأشــارت املنظمــة إىل اعتمــاد سياســة إعالميــة جديــدة
يف  1حزيران/يونيه  2012وإنشاء جلنة وسائع اإلعال يف رواندا يف هذا الصدد(.)58

 -30وذكـرت الورقـة املشـرتكة  7أن القــانون رقـم  2013/02املـؤر  2013/02/08يـنص علــى
التنظــيم الــذا لوســائع اإلعــال ( .)59وذكــرت الورقــة املشــرتكة أن ـه عم ـالً ــذا القــانون ،أنشــئت جلنــة
وس ــائع اإلع ــال يف روان ــدا لتك ــون هيئ ــة إعالمي ــة ذاتي ــة التنظ ــيم تُع ــى بال ــدعوة إىل ت ــوفر بيئ ــة مواتي ــة
للص ـ ـحافة وإىل تعزيـ ــز قـ ــدرة وسـ ــائع اإلعـ ــال ( .)60وأعربـ ــت هـ ــذه الورقـ ــة املشـ ــرتكة عـ ــن القل ـ ـ ألن
املادة  )2(4من القانون متـن هيئـة تنظـيم املرافـ يف روانـدا صـالحية تنظـيم وسـائع اإلعـال السـمعية
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والبصـ ـرية ،وه ــي ب ــذل تق ـ ّـوض التنظ ــيم ال ــذا لوس ــائع اإلع ــال ( .)61وأوص ــت الورق ــة املش ــرتكة 7
بتعــديل املــادة  )2(4مــن القــانون لضــمان إجيــاد متييــز واض ـ يف الواليــات بــني جلنــة وســائع اإلعــال
وهيئــة تنظــيم املراف ـ يف روانــدا ،إذ تنحصــر مســؤولية هــذه األتــرة يف تنظــيم الــرتددات وتومييعهــا علــى
وسائع اإلعال السمعية والبصرية(.)62
 -31وذك ـ ــرت منظم ـ ــة مراس ـ ــلون ب ـ ــال ح ـ ــدود أن اإلط ـ ــار الق ـ ــانوين املنص ـ ــوص علي ـ ــه يف الق ـ ــانون
رقـ ــم  2013/02امل ـ ــؤر  2013/02/08مل يك ـ ــن كافي ـ ـاً ألن العديـ ــد م ـ ــن األحك ـ ــا ال ـ ـواردة في ـ ــه
مــا ميالــت تشــكل ديــداً بفــرض رقابــة شــديدة للدولــة علــى وســائع اإلعــال و ديــداً حلريــة الصــحفيني
يف ارس ــة مهن ــتهم .فامل ــادة  9م ــن ه ــذا الق ــانون ،ال ــيت ُت ــد م ــن حري ــة الـ ـرأي واملعلوم ــات ،مل ُت ــدد
الظ ــرو ال ــيت ميك ــن مبوجبه ــا تقيي ــد وس ــائع اإلع ــال  ،وه ــي ال تق ــد الض ــمانات القانوني ــة الالميم ــة
لكفالة املمارسة الكاملة حلرية اإلعال (.)63
 -32وبع ــد أن أش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  2إىل امل ــادة  34م ــن دس ــتور مجهوري ــة روان ــدا (الدس ــتور)
وإىل قانون وسـائع اإلعـال وقـانون احلصـول علـى املعلومـات ،ف هنـا ذكـرت أن اإلطـار القـانوين احمللـي
حلماي ــة احل ـ ـ يف حريـ ــة التعبـ ــر يسـ ــتح الثنـ ــاء .وروان ــدا ملزمـ ــة علـ ــى الصـ ــعيدين اإلقليمـ ــي والـ ــدويل
بااللتزامــات الرئيســية املتعلقــة حبقــوق اإلنســان .بيــد أن الورقــة املشــرتكة  2قــد أعربــت عــن القل ـ إمياء
الفص ــل عل ــى نط ــاق واس ـ ـع ومتزاي ــد ب ــني الق ــانون واملمارس ــة ،إذ إ ّن وس ــائع اإلع ــال دض ــع لقي ــود
شــديدة .وذكــرت هــذه الورقــة املشــرتكة أن الصــحفيني يتعرضــون للمالحقــة القضــائية و ــر القضــائية،
واستشهدت حباالت يف هـذا الصـدد( .)64وذكـرت منظمـة هيـومن رايـتس ووتـش أ ّن عـدداً قلـيالً فقـع
مـن الصـحفيني ير بـون يف كتابـة مواضـيع مبنيـة علـى النقـد والتحقيـ عـن االنتهاكـات املـدَّعاة حلقــوق
اإلنســان النامج ــة عــن س ــنوات مــن التهدي ــد والرتهيــب واملالحق ــة( .)65وذكــرت الورق ــة املش ــرتكة  2أن
البيئة اإلعالمية اليت يعمـل فيهـا الصـحفيون مـا ميالـت تقييديـة إىل حـد كبـر وتاضـعة للسـيطرة الفعليـة
للحكوم ــة( .)66وذك ــرت منظم ــة امل ــادة  19أن احلكوم ــة م ــا فتئ ــت تت ــدتل يف أعم ــال جلن ــة وس ــائع
اإلعال يف رواندا(.)67
 -33وذكــرت منظمــة املــادة  19أن روانــدا كانــت قــد تعهــدت ،تــالل اســتعراض عــا ،2011
باد ــاذ ت ــدابر حلماي ــة امل ــدافعني ع ــن حق ــوق اإلنس ــان والص ــحفيني والع ــاملني يف وس ــائع اإلع ــال ،
وبضــمان التحقي ـ النزيــه يف االدعــاءات املتعلقــة مبضــايقة الصــحفيني وبتقــدح اجلنــاة إىل العدالــة(.)68
وذكــرت الورقــة املشــرتكة  1أن الصــحفيني يتعرضــون للتهديــد والرتهيــب ،ويواجهــون تطــر املالحق ــة
أثنـ ــاء القيـ ــا بعملهـ ــم( ،)69واستشـ ــهدت بعـ ــدد مـ ــن احلـ ــاالت يف هـ ــذا الصـ ــدد( .)70ودعـ ــت الورقـ ــة
املشــرتكة  1الســلطات إىل التحقي ـ يف مجيــع ادع ــاءات العن ـ والرتهيــب ومقاضــاة اجلنــاة( ،)71كم ــا
دعــت إىل ذل ـ منظمــة املــادة  .)72(19وينب ــي أيض ـاً ادــاذ تــدابر حلمايــة الصــحفيني مــن املضــايقة
واالعتداء(.)73
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 -34وأش ــارت منظم ــة املـ ــادة  19إىل س ــن قـ ــانون إمكاني ــة احلص ــول علـ ــى املعلوم ــات (القـ ــانون
رقــم  )2013/04يف آذار/مــار  ،2013وأعربــت عــن قلقهــا إمياء مــدك فعاليــة تنفيــذ هــذا القــانون
السـ ـرية يف احلكوم ــة
ب ــالنظر إىل احلـ ـواجز الكث ــرة ال ــيت ُت ــول دون ذلـ ـ وال ــيت (ت74ش) ــمل ت ل ــل ثقاف ــة ّ
واخل ــو م ــن العق ــا يف حال ــة الكشـ ـ ع ــن املعلوم ــات  .وأش ــارت منظم ــة مب ــادرة الدميقراطي ــة
املفتوحة والتنمية املستدامة إىل التحديات اليت تواجه يف جمال تنفيذ القانون(.)75
 -35وذكــرت الورقــة املشــرتكة  1أن روانــدا ينب ــي أن تعطــي أولويــة لتنفيــذ قــانون إمكانيــة احلصــول
علــى املعلوم ــات .وينب ــي التعجيــل بتعي ــني م ــو فني يف جم ــال املعلومــات وبوض ــع ترتيب ــات للتنفي ــذ يف
مجي ــع الوك ــاالت عل ــى ي ــو منهج ــي .وينب ــي أيضـ ـاً ميي ــادة وع ــي املـ ـواطنني حبقه ــم يف احلص ــول عل ــى
املعلومات وبالطريقة اليت مت ّكنهم من إعمال هذا احل (.)76
 -36وذك ـ ـ ــرت منظم ـ ـ ــة اخلدم ـ ـ ــة الدوليـ ـ ـ ـة حلق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان أ ّن روان ـ ـ ــدا كان ـ ـ ــت ،يف اس ـ ـ ــتعراض
عــا  ،2011قــد قبلــت مجيــع التوصــيات املتعلقــة ُتديــداً باملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان ،وال ســيما
تلـ الـيت تـدعو إىل تــوفر يايـة أفضـل مــن املضـايقة والرتهيـب( .)77بيـد أ ّن اجلهــود الـيت تبـذهلا روانــدا
يف جمــال يايــة حقــوق اإلنســان متثــل بيئــة حافلــة بالتحــديات للمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان الــذين
عادةً ما يتعرضون للمضايقة والرتهيب واالعتقاالت التعسفية واحملاكمات ر العادلة(.)78
 -37وأش ـ ـ ــارت الورق ـ ـ ــة املش ـ ـ ــرتكة  2أيض ـ ـ ـ ـاً إىل أن روان ـ ـ ــدا كان ـ ـ ــت ق ـ ـ ــد قبل ـ ـ ــت ،يف اس ـ ـ ــتعراض
عــا  ،2011التوص ــيات ال ــيت تُلزمه ــا جبملــة أم ــور منه ــا ض ــمان عــد تع ـ ّـرض امل ــدافعني ع ــن حق ــوق
اإلنسـان للمضــايقة والرتهيـب( .)79بيــد أن منظمــات اجملتمـع املــدين واملنظمــات ـر احلكوميــة وفـرادك
املــدافعني عــن حقــوق اإلنســان مــا ميال ـوا يواجهــون تصــاعداً يف أعمــال الرتهيــب واألعمــال االنتقاميــة
أثنــاء أداء عملهــم وبســبب أداء هــذا العمــل( .)80وأفــادت الورقــة املشــرتكة  2بـأن األمــر الباعــى علــى
القلـ البـال هـو اسـتمرار احلكومـة يف اسـتهدا ومهامجـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان العـاملني يف
أنشطة مشروعة( ،)81وذكرت الورقة حاالت يف هذا الصدد(.)82
 -38وأوصـ ــت منظمـ ــة اخلدمـ ــة الدوليـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان روانـ ــدا مبـ ــا يلـ ــي (أ) أن تسـ ــن ق ـ ـوانني
وسياسات ة ّددة تعرت بعمل املدافعني عـن حقـوق اإلنسـان وُتميـه وتسـلّم حبـ الوصـول علـى يـ قو
آم ـ ـ قن ودون أيّـ ــة عراقيـ ــل إىل ا ليـ ــات الدوليـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان؛ و( ) أن تـ ــدين أعمـ ــال الرتهيـ ــب
واألعم ــال االنتقامي ــة املرتكب ــة يف ح ـ امل ــدافعني ع ــن حق ــوق اإلنس ــان املتع ــاونني م ــع األم ــم املتح ــدة
واملنظومــات اإلقليميــة حلقــوق اإلنســان ،وأن تعاقــب عليهــا؛ ( ) أن تكــاف اإلفــالت مــن العقــا
عــن طريـ ضــمان التحقيـ بشــكل فــوري وشــامل ونزيــه يف مجيــع االنتهاكــات املرتكبــة ضــد املــدافعني
عن حقوق اإلنسان مبا يفضـي إىل مقاضـاة اجلنـاة املزعـومني وإىل وصـول الضـحايا إىل سـبل انتصـا
فعالــة؛ (د) أن تُظهــر ال ـدعم السياســي القــوي والرفيــع املســتوك للمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان مــن
تالل إصدار املسؤولني احلكوميني لبيانـات عامـة يعرتفـون فيهـا بالعمـل اهلـا واملشـروع الـذي يقـو بـه
املدافعون عن حقوق اإلنسان(.)83
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 -39وأعرب ـ ــت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  7ع ـ ــن القل ـ ـ ـ إمياء امل ـ ــادة  30م ـ ــن الق ـ ــانون رق ـ ــم 2012/04
املؤر  2012/02/17اليت ُتكم تنظيم وعمـل املنظمـات الوطنيـة ـر احلكوميـة ،والـيت متـن جملـس
احلوكم ــة يف روان ــدا والي ـةً واس ــعة النط ــاق لرص ــد أنش ــطة املنظم ــات ــر احلكومي ــة ،وه ــو م ــا أدك يف
بعـ ـ األحي ــان إىل ت ـ ق
ـدتل ال م ــربر ل ــه يف أداء املنظم ــات ــر احلكومي ــة لعمله ــا .وأعرب ــت الورق ــة
املش ــرتكة  7أيض ـ ـاً ع ــن القل ـ ـ إمياء امل ــادة  38ال ــيت تقتض ــي م ــن املنظم ــات ــر احلكومي ــة أن تُبل ـ ـ
السـ ــلطات اإلداريـ ــة وأجهـ ــزة األمـ ــن مبـ ــا إذا كـ ــان يُتوقَّـ ــع إج ـ ـراء مناقشـ ــات يف اجتماعـ ــات اجلمعيـ ــة
العموميـ ــة؛ وإمياء اش ـ ـرتاطات تس ـ ــجيل املنظمـ ــات ـ ــر احلكومي ـ ــة ومفادهـ ــا أنـ ــه يُش ـ ــرتط علـ ــى ه ـ ــذه
املنظمــات احملتملــة تقــدح رســائل تزكيــة مــن املقاطعــات الــيت تعتــز العمــل فيهــا؛ وإمياء اش ـرتاط تقــدح
ق
يقوض مصداقية املنظمات ر احلكومية(.)84
طلب للحصول على إقامة مؤقتة ،وهو ما ّ
 -40وذكــرت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان أن قــانون عــا  2012املتعل ـ باملنظمــات
ــر احلكوميـ ــة يف ــرض اش ـ ـرتاطات وعراقي ــل بروقراطيـ ــة مفرط ــة ومرهقـ ــة للحص ــول علـ ــى الش صـ ــية
االعتباري ــة .وتع ــاين أيض ـاً املنظم ــات ــر احلكومي ــة ذات الص ــب ة الدولي ــة م ــن القي ــود املفروض ــة عل ــى
اســت دا ميزانيتهــا ،ومينعهــا القــانون ،بعكــس املنظمــات الوطنيــة ــر احلكوميــة ،مــن احلصــول علــى
رتصــة التســجيل الســارية ملــدة مخــس ســنوات( .)85وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان
بــأن تضــمن روانــدا بنــاء جمتمــع مــدين مفعــم باحليويــة وأن تكفــل اســتقاللية املنظمــات ــر احلكوميــة
عــن طري ـ القيــا (باالش ـرتا م ــع اجملتمــع املــدين) بتنقــي وتعــديل الق ـوانني الــيت تــؤثر علــى تس ــجيل
وعمــل املنظمــات ــر احلكوميــة ،وعــن طري ـ فــرض عقوبــات يف حالــة التــدتل املفــرط مــن جانــب
املسؤولني احلكوميني (.)86
 -41وذكــرت منظمــة هيــومن رايــتس ووتــش أن منظمــات اجملتمــع املــدين املســتقلة مــا ميالــت ضــعيفة
لل ايــة نتيجــة ســنوات مــن الرتهيــب واالتـرتاق مــن جانــب الدولــة( .)87وأفــادت الورقــة املشــرتكة  2بــأن
احلكومــة قــد قامــت ،علنـاً أو سـراً ،بــاترتاق جــل منظمــات اجملتمــع املــدين ومجاعــات حقــوق اإلنســان
العاملــة يف روانــدا ،وال ســيّما تل ـ الــيت هلــا ســجل مــن انتقــاد إج ـراءات احلكومــة وال ـدعوة إىل ةاســبة
الدولــة( ،)88وذُك ــرت حــاالت يف ه ــذا الصــدد( .)89وأعرب ــت الورقــة املش ــرتكة  2عــن القل ـ إمياء ع ــد
قيــا احلكومــة بالتنفيــذ اجملــدي للتوصــيات الــيت قبلتهــا يف اســتعراض عــا  2011بشــأن املــدافعني عــن
()90
احلقـوق املدنيــة وعـن حقــوق اإلنســان  .ودعـت الورقــة املشـرتكة  2روانــدا إىل يئــة بيئـة مواتيــة حقـاً
للصـحفيني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان ،وإىل بنــاء جمتمـع مــدين أوســع نطاقـاً( .)91وأوصــت الورقــة
املوجهـة ملمثلـي اجملتمـع املـدين وللمـدافعني عـن حقـوق
جبملة أمور منها التحقيـ يف مجيـع التهديـدات َّ
اإلنسان(.)92
 -42وذكــرت الورقــة املشــرتكة  2أن الدســتور وإن كــان يكفــل حريــة التجمــع ،ف نــه ال يُســم يف
الواقع باالحتجاجات السلمية إالّ إذا كانت مؤيدة لسياسات احلكومة أو إجراءا ا(.)93
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 -43وذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  7أن العض ــوية اإللزامي ــة لطح ـزا السياس ــية يف منت ــدك األح ـزا
السياس ــية ق ــد أُل ي ــت مبوج ــب الق ــانون التنظيم ــي رق ــم  2013/10امل ــؤر  ،2013/07/11ال ــذي
عكـم أوضــاع املنظمـات السياســية والسياسـيني .وأعربــت الورقـة املشــرتكة  7عـن القلـ إمياء املــادة 20
مــن هــذا القــانون ،الــيت تقتضــي مــن األحـزا السياســية الــيت تعتــز تنظــيم مظــاهرات أن تطلــب اإلذن
م ــن الس ــلطة( ،)94وأوص ــت الورق ــة بتع ــديل ه ــذا احلك ـم( .)95وأعرب ـت ع ــن القل ـ أيض ـاً إمياء ةدودي ــة
الدعم املقد لبناء قدرات األحزا السياسية ر األعضاء يف منتدك األحزا السياسية(.)96
 -44وذكـ ــرت منظمـ ــة هيـ ــومن رايـ ــتس ووتـ ــش أن األح ـ ـزا السياسـ ــية املعارضـ ــة الـ ــيت ُتـ ــاول أن
تتحدك اجلبهة الوطنية الرواندية ـر قـادرة علـى العمـل بطريقـة جمديـة( .)97وذكـرت الورقـة املشـرتكة 6
أن أحـ ـ ـزا املعارض ـ ــة ُمتن ـ ــع م ـ ــن ارس ـ ــة حري ـ ــة التعب ـ ــر السياس ـ ــي واملش ـ ــاركة يف احلي ـ ــاة السياس ـ ــية،
واستشـ ــهدت بعـ ــدد مـ ــن احلـ ــاالت يف هـ ــذا الصـ ــدد( .)98وأوصـ ــت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  6بـ ــأن تسـ ــم
احلكومة ألحزا املعارضة باالضطالع بأنشطتها دون ترهيب أو عرقلة(.)99
 -45وأعرب ــت الورق ــة املش ــرتكة  7ع ــن القلـ ـ إمياء املس ــتوك امل ــن ف
القيادية ومناصب صنع القرار يف احلكم احمللي(.)100

لتمثي ــل املـ ـرأة يف املناص ــب

 -6الحق في الضمان اال تماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -46ذكــرت الورقــة املشــرتكة  6أ ّن روانــدا ســجلت أحــد أعلــى معــدالت ســوء الت ذيــة املــزمن عنــد
األطفــال دون ســن اخلامســة يف املنطقــة ،وهــو مــا يُســفر عــن توق ـ النمــو .وال يعــزك انعــدا األمــن
ال ــذائي وســوء الت ذيــة إىل عــد ت ـوافر ال ــذاء ،بــل يُعــزك بــاألحرك إىل الصــعوبات الــيت تُصــاد يف
املوجـه يـو السـوق ولـيس علـى صـ ار
احلصول عليه .وقد رّكز الـدعم احلكـومي علـى اإلنتـا الزراعـي َّ
املـ ـزارعني ال ــذين يع ــانون م ــن انع ــدا األم ــن ال ــذائي وم ــن املس ــتوك املرتف ــع للفق ــر .وذك ــرت الورق ــة
املوج ـه ي ــو
املش ــرتكة  6أن اس ـرتاتيجيات التنمي ــة االقتص ــادية ال ــيت ترك ـز عل ــى تعزي ــز اإلنت ــا الزراع ــي َّ
السوق والتصدير ميكن أن يزيد من تفاقم مشكلة انعدا األمن ال ذائي القائمة أصالً(.)101
 -47وأش ـ ــارت الورق ـ ــة املش ـ ــرتكة  9إىل املع ـ ــدالت املرتفع ـ ــة لس ـ ــوء الت ذي ـ ــة وتوقـ ـ ـ النم ـ ــو عن ـ ــد
األطف ـ ــال( ،)102وذك ـ ــرت أن الفق ـ ــر ه ـ ــو الس ـ ــبب الرئيس ـ ــي يف ع ـ ــد تق ـ ــدح طع ـ ــا ك ـ ــا ق أو م ـ ــذ
لططفال(.)103
ـجعت التحض ــر السـ ـريع والتنمي ــة التجاري ــة يف
 -48وذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  6أن روان ــدا ق ــد ش ـ ّ
كي ــايل عل ــى حس ــا ت ــوفر الس ــكن الالئ ـ للس ــكان .وملكي ــة املن ــاميل واألراض ــي اململوك ــة لس ــكان
املــدن ذوي الــدتل املــن ف قــد انتُزعــت مــنهم دون تقــدح التعويضــات الالميمــة للمتضــررين ونقلهــم
إىل أماكن أترك(.)104
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 -7الحق في الرعاية الصحية
 -49ذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  3أن ــه يل ــز اد ــاذ ت ــدابر خلفـ ـ املع ــدل املرتف ــع للوفي ــات النفاس ــية
ولتحســني فــرص احلصــول علــى املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة بالصــحة النفاســية ،مبــا يف ذلـ الرعايــة
قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعـدها .وينب ـي أن تشـمل هـذه التـدابر مييـادة عـدد مرافـ الرعايـة الصـحية
املــزودة مبــا يلــز لتقــدح الرعايــة التوليديــة األساســية والطارئــة مــن أجهــزة ومــو فني ،وتاصـةً يف املنــاط
ذات الـ ــدتل املـ ــن ف واملنـ ــاط الريفيـ ــة ،ومييـ ــادة عـ ــدد مقـ ــدمي تـ ــدمات الرعايـ ــة الصـ ــحية املهـ ــرة
القــادرين عل ـى تقــدح رعايــة جيــدة ومالئمــة قبــل الــوالدة وبعــدها ،فض ـالً عــن املســاعدة املقدمــة مــن
ذوي املهارات أثنـاء الـوالدة .وينب ـي أن يكـون النقـل إىل مرافـ الرعايـة الصـحية اجليـدة متاحـاً باجملـان
للنساء القاطنات يف املناط ذات الدتل املن ف واملناط الريفية (.)105
 -50وأش ــارت الورق ــة املش ــرتكة  8إىل أن روان ــدا تؤي ــد التوص ــية الداعي ــة إىل ض ــمان إل ــاء مجي ــع
()106
األحكــا التمييزيــة يف التش ـريعات  .ويف عــا  ،2012اعتمــدت روانــدا قــانون عقوبــات جديــداً
يـُـدتل تعــديالت علــى األســبا الــيت تيــز اإلجهــاض( .)107وأفــادت الورقــة املشــرتكة  3ب ـأن روانــدا
ينب ــي أن تكفــل إمكانيــة حصــول النســاء والفتيــات علــى تــدمات اإلجهــاض املــأمون( ،)108ولكــن
قــانون العقوبــات يتضــمن أحكامـاً ُتــد مــن إمكانيــة اإلجهــاض إذ يفــرض اشـرتاطات مــن قبيــل تقــدح
ـاجم عــن ا تصــا أو ســفاح ةــار أو ميوا
شــهادة مــن إحــدك احملــاكم امل تصــة تثبــت أن احلمــل نـ ٌ
قســري .ومينــع الوصــم واخلــو والضـ ع األســري النســاء والفتيــات مــن اإلبــالل عــن تعرضــهن لســفاح
احمل ــار أو العنـ ـ اجلنس ــي ،وه ــن عجم ــن ع ــن التعام ــل م ــع النظ ــا القض ــائي( .)109وأوص ــت الورق ــة
املشــرتكة  8بــأن تزيــل روانــدا احلـواجز القانونيــة واإلداريــة املقيّــدة لإجهــاض والـواردة يف املــادتني 165
و 166م ــن ق ــانون العقوب ــات؛ وأن تكف ــل مواءم ــة ق ــانون العقوب ــات م ــع الربوتوك ــول امللحـ ـ بامليث ــاق
األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعو  ،املتعلـ حبقــوق املـرأة يف أفريقيــا ،وال ســيما املــادة  ،) (14عــن
طري ـ إميالــة مجيــع احل ـواجز القانونيــة واإلداريــة ،وبالتحديــد اش ـرتاط إحضــار أم ـ قر مــن احملكمــة وتقــدح
ترتيص أو إذن طيب من طبيبني من أجل إجراء عملية اإلجهاض(.)110
 -51وأعربــت الورقــة املشــرتكة  7عــن القل ـ إمياء إدارة نظــا التــأمني الصــحي املرتكــز علــى اجملتمــع
احملل ــي واملع ــرو باس ــم ( Mutuelle de santéالتعاض ــد يف جم ــال الرعاي ــة الص ــحية) ،وال س ــيما إمياء
افتقار بع املراكز الصحية العامة لبع األدوية األساسية بصورة متواترة(.)111
 -8الحق في التعلي
 -52ذكرت الورقة املشرتكة  4أن روانـدا كانـت ،يف اسـتعراض عـا  ،2011قـد قبلـت التوصـيات
الداعيــة إىل ُتســني التمتــع بــاحل يف التعلــيم ،مــن تــالل التعلــيم االبتــدائي اإللزامــي ومييــادة االســتثمار
يف قطاع التعليم( .)112وكانـت سياسـة التعلـيم األساسـي املمتـد لتسـع سـنوات تطـوة جـديرة بالثنـاء
املدرســني ،ومــدك جــودة التعلــيم املتــاح للتالميــذ،
ر ــم وجــود مشــاكل فيمــا ُيــص نســبة التالميــذ إىل ّ
والتفــاوت بــني التعلــيم العــا والتعلــيم اخلــاص( .)113وأشــارت الورقــة املشــرتكة  4إىل أن نظــا التعلــيم
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القــائم علــى النــوبتني الدراســيتني حيــى تعمــل املــدار فرتتــني يف اليــو  ،فيحضــر أطفــال يف الصــباح
وآت ــرون بع ــد الظه ــر ،ه ــو نظ ــا أنشـ ـ دون اعتب ــار لرف ــاه املدرس ــني( .)114و ّأدك وج ــود مس ــتويات
ملدرس ــني إىل التالمي ــذ إىل ت ــدهور ج ــودة التعل ــيم( .)115وأش ــارت الورق ــة إىل قل ــة امل ـواد
مرتفعــة لنس ــبة ا ّ
()116
التعليمي ـ ــة املتاح ـ ــة وافتق ـ ــار امل تـ ـ ـربات إىل األجه ـ ــزة واملكتب ـ ــات إىل الكت ـ ــب  .وذك ـ ــرت الورق ـ ــة
املشــرتكة  4أن ا بــاء الــذين لــديهم مـوارد ماليــة يرســلون عمومـاً أطفــاهلم إىل املــدار اخلاصــة اعتقــاداً
منهم أن هذه املؤسسات توفر بيئة وفرصاً مؤاتية للتعليم(.)117
 -53وذكـ ــرت الورقـ ــة املشـ ــرتكة  9أن تكـ ــالي تش ـ ـ يل املـ ــدار  ،الـ ــيت ُتـ ــددها مجعيـ ــات ا بـ ــاء
املدرســني ،تشــكل عبئ ـاً علــى الوالــدين الفق ـرين ر ــم جمانيــة التعلــيم االبتــدائي( .)118وذكــرت الورقــة
و ّ
املش ـ ــرتكة  9أن التح ـ ــديات املواجه ـ ــة يف ت ـ ــوفر التعل ـ ــيم اجلي ـ ــد تش ـ ــمل االفتق ـ ــار إىل دورات تدريبي ـ ــة
املدرسـني وطـول سـاعات عملهـم ،وسـوء حالـة البـى التحتيـة
للمدرسني ،واملستوك املـن ف ملرتبـات ّ
ّ
()119
للمدار ّ ،ا يؤدي إىل اكتظاا الفصول وقلة املواد املدرسية املتاحة .
 -54وأعرب ــت الورق ــة املش ــرتكة  7ع ــن القلـ ـ إمياء م ــا يل ــي (أ) االفتق ــار إىل الكهرب ــاء يف بع ـ ـ
املــدار املوجــودة يف املنــاط النائيــة؛ و( ) عــد إدرا اإلملــا باحلاســو كمــادة دراســية يف مــنهج
العل ـو والتكنولوجيــا األساســية للمرحلــة العليــا مــن التعلــيم االبتــدائي؛ و( ) اســتمرار مطالبــة ا بــاء
املدرســني يف بع ـ املــدار العامــة ،واعتمــاد ب ـرامج الت ذيــة املدرســية الــيت يُطلــب
بــدفع رســو ُتفيــز ّ
من الوالدين دفع تكاليفها(.)120
 -55وذكــرت الورقــة املشــرتكة  9أن إمكانيــة تل ّقــي التعلــيم الثــانوي ال ت ـزال تش ـ ّكل ُتــدياً إذ بل ـ
صـ ــايف معـ ــدل االلتحـ ــاق باملـ ــدار الثانويـ ــة  36.4يف املائـ ــة يف عـ ــا  .2013وهنـ ــا تفـ ــاوت بـ ــني
املن ــاط اجل رافيـ ـة إذ تك ــون النس ــبة املئوي ــة لططف ــال ال ــذين يلتحق ــون بامل ــدار يف املن ــاط احلضـ ـرية
أعلى من مثيلتها يف املناط الريفية(.)121
 -56وذكــرت الورقــة املشــرتكة  9أن عمــل األطفــال يف أنشــطة تارجــة عــن املدرســة يشــكل ُتــدياً
عويصاً أما الدراسة باملدار وإمتا التعليم(.)122
 -9الحقوق الثقافية
 -57أفـادت منظمــة البقـاء الثقــايف بـأن التحــديات الـيت يواجههــا أفـراد جمتمــع البـاتوا ،بســبب عــد
ق ــدر م عل ــى ُتدي ــد ه ــويتهم ك ــأفراد م ــن ه ــذا اجملتم ــع ،تشـ ـ ّكل دي ــداً ثقافيـ ـاً تطـ ـراً للجماع ــات
الســكانية الص ـ رة ،وبــأن سياســة اإلدمــا الــيت تنتهجهــا احلكومــة ــدد اســتمرار ثقافــة البــاتوا(.)123
وتس ــبب االفتق ــار إىل ه ــذه اهلويـ ــة يف فق ــدان األجي ــال اجلدي ــدة مـ ــن جمتم ــع الب ــاتوا هلويته ــا املتميـ ــزة
كمجتم ـ قع يعتم ــد عل ــى الص ــيد ومج ــع الثم ــار ويف فق ــداهنا ملعرفته ــا العميق ــة بال اب ــات( .)124وأوص ــت
منظمــة تنميــة اخل ـزافني الشــبا بــأن تعتمــد روانــدا تــدابر لتعزيــز ويايــة املعــار التقليديــة واألصــلية
جملتمع الباتوا(.)125
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 -10األشخاص ذوي اإلعاقة
 -58ذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  9أن إمكاني ــة وص ــول األطف ــال ذوي اإلعاق ــة ،وال س ــيما اإلعاق ــة
الفكرية ،إىل اخلدمات الصحية ومدك توافرهـا هلـم ال تـزال تشـكل ُتـدياً .وينتشـر التمييـز ضـد هـؤالء
األطفــال علــى نطـ ق
ـاق واس ـ قع ،وأصــبحت بع ـ األســر دجــل مــنهم ــا ال يكفــل هلــم احلصــول علــى
تدمات الرعاية الصحية(.)126
 -59وذك ــرت الورق ــة املش ــرتكة  9أن ـ ـه ر ــم وج ــود إط ــار سياس ــا ش ــامل بش ــأن األطف ــال ذوي
اإلعاقة ،ف هنم يواجهون ُتديات عديدة تعرتض متتعهم الكامل حبقهم يف التعليم(.)127
 -11األقلياا والشعوب األصلية
 -60أفــادت منظمــة البقــاء الثقــايف ب ـأن أف ـراد جمتمــع البــاتوا ال يُعــرت ــم كشــعب مــن الشــعو
األصــلية يف روانــدا ،بــل كمجموعــة مهمشــة تارُيي ـاً .ومبوجــب القــانون رقــم  2001/47املتعل ـ مبنــع
جرمييت التمييز والطائفية وقمعهمـا واملعاقبـة عليهمـا (قـانون مكافحـة بـى الفرقـة) ،الـذي عظـر ُتديـد
اهلويــة حســب االنتمــاء العرقــيُ ،مينــع ســن ق ـوانني ةــددة حلمايــة حقــوق جمتمــع البــاتوا .وميثــل جمتمــع
البــاتوا جمموعــة متميــزة تواجــه ُتــديات صتلفــة ال ميكــن التصــدي ألي منهــا مبوجــب قــانون مكافحــة
بى الفرقة(.)128
 -61وذكــرت منظمــة البقــاء الثقــايف أن ح ـ الش ــعو األصــلية يف تقريــر املصــر ينش ـ احل ـ يف
ملكيــة أراضــيها ومواردهــا والــتحكم فيهــا ،ويف املشــاركة الفعالــة يف عمليــات صــنع القـرار الــيت قــد تــؤثر
عليهــا .وأوصــت منظمــة البقــاء الثقــايف بــأن تعــرت روانــدا رةيـاً بشــعب البــاتوا كشــعب مــن الشــعو
األصــلية؛ وب ـأن تقــيّم مجيــع التش ـريعات وال ـربامج احلكوميــة وتوائمهــا مــع إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن
حقوق الشعو األصلية(.)129
 -62وأفــادت منظمــة البقــاء الثقــايف ومنظمــة األمــم والشــعو ــر املمثَّلــة بـأن أفـراد جمتمــع البــاتوا
ق ـ ــد أُجلـ ـ ـوا م ـ ــن أراض ـ ــي أج ـ ــدادهم دون تع ـ ــوي  ،فأض ـ ــحوا ال ميلك ـ ــون أر ق
اض ويعيش ـ ــون يف حال ـ ــة
فقــر( .)130وذكــرت منظمــة األمــم والشــعو ــر املمثل ـة أن ـه تكــاد ال توجــد ســبل انتصــا قانونيــة
ألف ـراد جمتمــع البــاتوا ألن قــانون امللكيــة الروانــدي ال يت ــي ســوك جمــال ضــئيل حلقــوق األجــداد ــر
الرةية يف األراضي األفريقية(.)131
حولـوا نشـاطهم إىل صـناعة اخلـز
 -63وأفادت منظمة البقاء الثقـايف بـأن أفـراد جمتمـع البـاتوا قـد ّ
كمص ــدر رئيس ــي لل ــدتل نظـ ـراً إىل ع ــد ق ــدر م عل ــى الوص ــول إىل أراض ــي أج ــدادهم .بي ــد أهنـ ـم
يواجه ــون منافس ــة ش ــديدة بس ــبب املنتج ــات املصـ ـنَّعة الزهي ــدة واملعان ــاة يف البح ــى ع ــن الط ــني ألن
املســتنقعات حيــى يوجــد الطــني باتــت تُســت د لزراعــة األرمي( .)132وذكــرت منظمــة األمــم والشــعو
ــر املمثَّل ــة أن أفـ ـراد جمتم ــع الب ــاتوا ق ــد أُج ــربوا عل ــى الع ــيش يف أوض ــاع ش ــبيهة ب ــالرق ،ويعمل ــون يف
أراضي الروانديني ا ترين مقابل ال ذاء ،أو يتسولون لكسب العيش(.)133
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 -64وأفــادت منظمــة تنميــة اخل ـزافني الشــبا بــأن روانــدا وافقــت علــى التوصــية الداعيــة إىل احلــد
مــن الفقــر يف جمتمــع البــاتوا( .)134ومــع ذل ـ  ،ال ي ـزال يتعــني علــى احلكومــة أن تضــع سياســة قانونيــة
واسـرتاتيجية ملعاجلـة الوضـع اخلــاص جملتمـع البـاتوا وتلبيـة احتياجاتــه اخلاصـة يف جمـال احليـاة االقتصــادية
واالجتماعية والثقافية يف البلد(.)135
 -65وذك ــرت منظم ــة البق ــاء الثق ــايف أن األوض ــاع الس ــكنية ألف ـراد جمتم ــع الب ــاتوا أدىن بكث ــر م ــن
املع ــاير ال ــدنيا ،وه ــي أوض ــاع ال تليـ ـ بالبش ــر( .)136وأض ــافت أن جمتم ــع الب ــاتوا ــر ثَّ ــل بتاتـ ـاً يف
احلكوم ــة ،وال يوج ــد س ــوك ث ــل واح ــد م ــن ه ــذا اجملتم ــع يف جمل ــس الش ــيو  .ومب ــا أن احل ــد األدىن
املطلو من املرشحني هو ست سـنوات مـن التعلـيم فـ ن ذلـ يسـتبعد فعليـاً الكثـر مـن أفـراد جمتمـع
البــاتوا( .)137وأف ــادت منظم ــة البق ــاء الثق ــايف ب ــأن أطف ــال الب ــاتوا يواجه ــون الكث ــر م ــن الص ــعوبات يف
التعليم ر ـم أن سياسـة احلكومـة تعفـيهم إعفـاءً فعليـاً مـن دفـع الرسـو املدرسـية .ويـؤثر سـوء األوضـاع
املعيشـية واجلـوع يف قـدرة أطفـال البــاتوا علـى الدارسـة باملـدار وُتصــيل نتـائج تعليميـة جيـدة .ويعــاين
الكثر من أطفال الباتوا من التمييز يف املدرسة وكثراً ما يطردون من الفصول الدراسية(.)138
 -66وأضــافت منظمــة البقــاء الثقــايف أن كث ـراً مــن أف ـراد جمتمــع البــاتوا مــا ميال ـوا ــر مــؤمن علــيهم
ر ــم اعتمــاد نظــاق للتــأمني الصــحي تـ ق
ـاص بالفئــات األكثــر ضــعفاً .ونظ ـراً إىل ســوء حالــة املســتوك
التعليم ــي واملعلوم ــات الص ــحية ،أص ــب أفـ ـراد جمتم ــع الب ــاتوا عرضـ ـةً لإص ــابة مبع ــدالت مرتفع ــة م ــن
الرض ـع
فــرو نقــص املناعــة البش ـرية/اإليدمي واألم ـراض املنقولــة جنســياً .فاملعــدالت املرتفعــة لوفيــات ّ
()139
منتشــرة وال توجــد إمكانيــة للحصــول علــى تــدمات كافيــة يف جمــال الرعايــة الصــحية النفاســية .
وأف ــادت منظم ــة األم ــم والش ــعو ــر املمثَّل ــة ب ــأن كثـ ـراً م ــن أفـ ـراد جمتم ــع الب ــاتوا مل يتمكنـ ـوا م ــن
االس ــتفادة م ــن نظ ــا الت ــأمني الص ــحي بس ــبب االفتق ــار إىل الوث ــائ الص ــحية الرةي ــة ،واش ـرتاط دف ــع
نس ــبة  10يف املائ ــة م ــن تك ــالي الع ــال الط ــيب ،وبُع ــد املراك ــز الص ــحية كث ـ ـراً ع ــن األم ــاكن ال ــيت
يعيشون فيها(.)140
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