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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

من ) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته امل      
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *رواندا    

إىل عمليـة   مثانية من أصحاب املصلحة      املقدمة من    )١(ات للورق هذا التقرير هو موجز     
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . قوق اإلنسان ح
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    .  اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري      التقرير، كما أُبقي قدر   

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي أصـحاب                  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    . من مجيع املعلومات الواردة   حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتض     
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أعربت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة عن قلقها إزاء عدم تصديق رواندا علـى                -١
وأوصت املنظمة  . )٢( املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية    ١٦٩فاقية منظمة العمل لدولية رقم      ات

رواندا بالتصديق على هذه االتفاقية واختاذ تدابري لتعزيز فعاليتها يف دعم حقـوق الـشعوب               
  .)٣(األصلية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
يتعـارض مـع    يولوجية اإلبادة اجلماعية     إىل أن قانون إيد    "١٩املادة  " أشارت منظمة   -٢

 هلذا القانون املتمثـل يف      أن املفهوم األساسي  واعتربت املنظمة   . القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
الف من عدة أوجه كالً من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية           خي" إيديولوجية اإلبادة اجلماعية  "

. ١٩٦٦ لعـام اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية  ، والعهد الدويل ١٩٤٨عام لواملعاقبة عليها  
قانون إيديولوجية اإلبادة اجلماعيـة     الواردة يف   من األحكام املتعلقة بالعقوبات     العديد  كما أن   

ودعـت الورقـة    . )٤(ختالف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ال سيما اتفاقية حقوق الطفـل          
لية تنفيذ مجيع القـوانني املتعلقـة باإلبـادة          رواندا إىل إجراء مراجعة مستقلة لعم      ٣املشتركة  

 مع احلقوق اليت أقرها إعـالن األمـم         تتوافقاجلماعية، وإىل ضمان تنفيذ هذه القوانني بطريقة        
  .)٥( ومع االلتزامات الدولية لرواندا١٩٨١املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان لعام 

  ى أرض الواقعتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها عل  -ثانياً   

القـانون  أحكام  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة             
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 مجاعةقالت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إن استقصاًء أُجري مؤخراً بني نساء               -٣

. اإلثنيـة األخـرى   ماعات  أكثر تعرضاً للعنف من نساء اجل     أهنن  قد أظهر   الباتوا يف رواندا    
السنني، وإىل تباين أسـباب     على مر   وأشارت املنظمة إىل تزايد اإليذاء اجلنسي لنساء الباتوا         

غري أن معظم نساء الباتوا يشعرن بأن الفقر املـدقع هـو       . هذه األشكال من اإليذاء والعنف    
وأوصت املنظمة رواندا باستخدام بيانـات      .  ضدهن العامل الرئيسي لإليذاء والعنف املمارس    
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وُيـشترط  . لوضع سياسات تتصدى للعنف ضد النساء     واألصل اإلثين   مصنفة حسب اجلنس    
  .)٦(تسميها بأمسائهالذلك أن تقر احلكومة بتنوع السكان وبوجود أقليات وشعوب أصلية 

ور يؤكـد حقـوق     إىل أن الدست  أيضاً  وأشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة         -٤
أقليـة  الباتوا كماعة ، ومع ذلك ترفض احلكومة االعتراف جب"اجلماعات املهمشة واملستبعدة  "

إىل جتاهلها يف برامج الرعاية االجتماعيـة واخلـدمات         يؤدي  معرضة للتهميش والتمييز، مما     
جمـة يف   الباتوا ال تزال غـري مند     مجاعة  والحظت املنظمة أن    . اإلمنائية اليت تقدمها احلكومة   

من املشاركة الفّعالة   حمرومة  اجملتمع كما ينبغي وال تتمتع بأي وضع أو اعتراف قانوين، وأهنا            
 ١وقدمت الورقة املشتركة    . )٧( عددها قلّةيف األنشطة السياسية على الصعيد الوطين نظراً إىل         

  .)٨(مالحظات مماثلة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن رواندا ألغـت عقوبـة اإلعـدام يف              أشارت من   -٥
اً هو  حكماً جديد قد استحدثت   رواندا   أن   يف الوقت نفسه  إال أن من املؤسف     . ٢٠٠٧ عام

وأفادت املنظمة بـأن هـذا      . يشمل احلبس االنفرادي  ، وهو   "السجن املؤبد بشروط خاصة   "
املرافق الالزمة لوضع عدد كبري     فيها  وافر  احلكم مل يطبق حىت اآلن، ألن سجون رواندا ال تت         

  يف مناقـشة   الربملان الرواندي شرع  ،  ٢٠١٠وخالل عام   .  احلبس االنفرادي  يفمن السجناء   
، وهو ينص على حق الـسجناء       "السجن املؤبد بشروط خاصة   "بشأن حكم   مشروع قانون   
املباشرين أسرهم أفراد من تلقي الزيارات احلكم يف اخلروج من الزنزانات، ويف احملكومني هبذا  

. وحماميهم، ويف احلصول على العالج الطيب، ويف ممارسة األنشطة البحثية والفنية والثقافيـة            
ممارسة السجناء هلذه احلقوق، وترية ومع ذلك، تشري املنظمة إىل أن هذا القانون ال ينص على    

  .)٩(وال على التفاصيل املهمة األخرى املتعلقة باحلقوق
 عن القلق إزاء حاالت العنف املرتيل وعدم كفاية التدابري         ١لورقة املشتركة   وأعربت ا   -٦

كما أن عدم وجود إحصاءات عن حاالت العنف املرتيل   . املتخذة ملساعدة ضحايا هذا العنف    
وأوصت . )١٠( املشكلة يف البلد هذهدون احلصول على صورة موضوعية عامة عن نطاقحيول 

تتخذ تدابري ) ٢(استراتيجيات لتوعية السكان مبسألة االغتصاب؛      تنفذ  ) ١(الورقة رواندا بأن    
  .)١١( هلمالكافيةحلماية ضحايا االغتصاب والعنف املرتيل وتقدم املساعدة 

 حاالت احتجاز أشخاص يف السجون دون        وجود  إىل ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧
 ٥٤٦ كان هناك    ٢٠١٠اير  فرب/الورقة أنه يف شباط   وأفادت  . أو تقدميهم للمحاكمة  اّتهامهم  

 األشخاص املنتمني   وأشارت الورقة إىل أن العديد من     . مسجوناً حمتجزين بصورة غري قانونية    
ضعيفة، مثل أطفال الشوارع واملتسولني والبغايا، كثرياً ما ُيقبض عليهم وينقلـون إىل          لفئات  

نقلون إىل هذه    ويُ كما ُيقبض على من ال حيملون بطاقات هوية       ". مراكز احتجاز غري رمسية   "
  .)١٢(املراكز
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خاصة السادسة عشرة، و   إىل احتجاز أطفال دون سن       ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٨
إىل  أو" خميمـات للتثقيـف  "رسـاهلم عـادةً إىل   األطفال املشردين واألحداث اجلاحنني، وإ  

  .)١٣(السجون
 بـسبب    أن معظم حاالت االعتقال التعسفي حتـدث       ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٩

لسلطات الدولة أو بعد إجراءات سياسية تتخـذها أحـزاب          فيها   غري املرغوب    اتاالنتقاد
، اعُتقـل   ٢٠١٠يونيه  /في حزيران ف. ت غري احلكومية ووسائط اإلعالم    املعارضة أو املنظما  

. )١٤(مؤيدة للدميقراطية، وال يزال مصريهم غـري واضـح        عدد من املشاركني يف مظاهرات      
تكفل امتناع الشرطة عن االعتقـال التعـسفي        ) ١( رواندا بأن    ١شتركة  وأوصت الورقة امل  

اليت " مراكز االحتجاز غري الرمسية   "تغلق مجيع   ) ٢(سيما ألفراد الفئات السكانية الضعيفة؛       ال
  .)١٥(ال تكفل أي حقوق أو ضمانات للمحتجزين

 السجون ال تزال     أنه رغم اجلهود الرامية إىل حتسني نظام       ١وذكرت الورقة املشتركة      -١٠
 كانـت كثافـة     ٢٠١٠فربايـر   /ففي شـباط  . هناك مشاكل خطرية، مثل اكتظاظ السجون     

وأشارت .  يف املائة من سعتها    ١٤٩ سجناً تبلغ    ١٤سجون رواندا البالغ عددها     االستيعاب يف   
  .)١٦( إىل أن األشخاص املتهمني ال ُيفصلون يف مجيع األحيان عن املدانني١الورقة املشتركة 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل تنفيذ عدد من اإلصالحات اإلجيابيـة يف               -١١

 إىل حد   اليت دّمرهتا فقد أعادت احلكومة إنشاء البنية األساسية للنظام القضائي         . قطاع القضاء 
حتـسني  كان من بني أهدافها      كما أجرت إصالحات قانونية      بعيد عمليات اإلبادة اجلماعية،   

ويف الوقـت  . )١٧(مؤهالت احملامني والقضاة، وضمان حماكمة املتهمني وفق األصول القانونية      
القضاء عمل  نفسه، قالت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إن التدخل السياسي يف            

غة السياسية، ويف القضايا اليت تنطوي على       أمر ملحوظ ال سيما يف احملاكمات ذات الصب       هو  
عالوة على ذلك، تدخلت احلكومة على حنو غري دستوري يف تعيني و". بث الفرقة"ب اهتامات 
وأشارت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل وجود بواعـث قلـق إزاء             . القضاة

 مـستويات النظـام     االختصاصات ومستويات التدريب اليت حيصل عليها القضاة على مجيع        
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان رواندا مبواصلة إصالح نظامها القضائي،          . )١٨(القضائي

  .)١٩(سيما باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز استقالليته ومحايته من الفساد والتدخل السياسي ال
النظـر  وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن حماكم الغاكاكا اجملتمعية، اليت بدأت       -١٢

وأشـارت  . ٢٠١٠، ُيتوقع أن تغلق أبواهبا يف عام        ٢٠٠٢يف قضايا اإلبادة اجلماعية يف عام       
املنظمة إىل أن رواندا تواجه حتدياً يتمثل يف كيفية التعامل مع قضايا اإلبادة اجلماعية املعلقـة                

حمـاكم  وقالت املنظمـة إن     . املستوى الدويل على  اجلديدة، سواء على املستوى احمللي أم        أو
إىل املنظمة  وأشارت  . لألفراد الروانديني وللبلد ككل   بالنسبة  خمتلفة  جتارب  الغاكاكا قدمت   
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أن اجلانب اإلجيايب هلذه احملاكم يتمثل يف أهنا نظرت يف عدد كبري مـن القـضايا وأدت إىل                  
 تقليل عدد السجناء بصورة ملحوظة؛ وأهنا أشركت السكان احملليني يف عملية تطبيق العدالة            

أما اجلوانب  . يف قضايا اإلبادة اجلماعية؛ وأن بعض القضاة أصدروا أحكاماً عادلة وموضوعية          
استناداً إىل أدلة بالغة    مشددة  السلبية هلذه احملاكم فهي أهنا أصدرت يف بعض األحيان أحكاماً           

لثقة  مما أثر يف نتائج احملاكمات وقوَّض ا       ،الضعف، وأن الشهود والقضاة كانوا ُعرضة للفساد      
يف هذه احملاكم؛ وأن بعض شهود الدفاع أحجموا عن اإلدالء بشهاداهتم خوفاً من اهتـامهم               

ت باحلقيقـة يف    ضـحّ قد  اإلبادة اجلماعية؛ وأن هذه احملاكم      بالتورط يف جرمية    هم أنفسهم   
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان رواندا      . املصاحل السياسية خدمةً  العديد من االدعاءات    

  .)٢٠(املراجعة املستقلة لألخطاء القضائية املزعومة وتصحيحها عند االقتضاءبأن تكفل 
وذكرت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن األشخاص الذين حيـاكمون             -١٣

أمام حماكم الغاكاكا ال ُيسمح هلم باالستعانة مبحامني، وهو ما خيالف أحكام الدستور والعهد              
وأشارت املنظمة أيضاً إىل عدم وجود مبـادئ        . )٢١(ية والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق املدن   

توجيهية، أو معايري، أو قواعد أو قوانني لألدلة أو إلجراءات اإلثبات أو لشهادات الشهود أمام               
عتمد عملية مجع األدلة يف كثري من األحيان على شهادة الشهود القائمـة             وت. حماكم الغاكاكا 

فـرص ضـئيلة    ح للمتهمني إالى أدلة أخرى غري مكتملة، وال يتا   على السماع من الغري أو عل     
وأشارت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن املسؤولني يف          .  أدلة اإلثبات  لفحص

 . )٢٢( يؤدون دوراً مهماً يف مجع األدلة٢٠٠٨اجلبهة الوطنية الرواندية كانوا حىت عام 

بواعث قلـق إزاء عـدم عدالـة       ىل وجود   إمنظمة رصد حقوق اإلنسان     وأشارت    -١٤
الشهود واحملامني عن   ثين  احملاكمات، وإساءة استخدام قانون إيديولوجية اإلبادة اجلماعية يف         

املشاركة يف الدفاع عن األشخاص املتهمني باإلبادة اجلماعية، ووجود ضغوط أخرى علـى             
  . )٢٣(الشهود وختويفهم، والفساد، وعدم استقاللية اجلهاز القضائي

وقالت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إن االستقصاء األساسي املتعلق باملساعدة             -١٥
يف نظام املساعدة   املتأصلة  حدد عدداً من العوامل     قد  ،  ٢٠٠٨القانونية، الذي أُجري يف عام      

وأضافت املنظمـة أن    . العدالةإىل  الباتوا  وصول مجاعة    أدت إىل احلد من فرص        اليت القانونية
عدم وجود إطار قانوين وتنظيمي مالئم، والتمويل احملدود، وقلة عـدد           تشمل  ذه العوامل   ه

قد و. ، وقلة الوعي خبدمات املساعدة القانونية املتاحة       لعملهم اجلغرايفالنطاق  احملامني وضيق   
بالنـسبة  وقلة سبل الوصول إىل نظام املساعدة القانونية إىل مشاكل حتمية   ملعرفة  أدى نقص ا  

  .)٢٥(وأوصت املنظمة رواندا بإتاحة املساعدة القانونية للمحتاجني إليها. )٢٤(الباتواة جلماع
  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  

 إىل أن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي         ١أشارت الورقة املشتركة      -١٦
فاألقليـات اجلنـسية    . ت كافية  بضمانا حتظىومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني ال       
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 أن الرابطات ١وأضافت الورقة املشتركة . تتمتع حبقوقها وحرياهتا اليت نص عليها الدستور      ال
حتظـر مجيـع    ) ١(بأن   وأوصت الورقة رواندا  . اليت تضم هذه الفئات غري معترف هبا رمسياً       
أشكال اإليذاء ضد هذه    تدين املضايقة ومجيع    ) ٢(أشكال التمييز القائم على امليل اجلنسي؛       

  .)٢٦(الفئات

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة                  -٥  
  والسياسية العامة
 من الدستور تكفل    ٣٤ذكرت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن املادة           -١٧

على ممارسة حرية الكالم وفقاً     حرية الصحافة وحرية تداول املعلومات، ولكنها تفرض قيوداً         
ويعين ذلك أن حرية الكالم جيب تفسريها وفقاً لقوانني أخرى، مثل القوانني الـيت              . للقانون

 حرية الكالم إىل درجـة      ُيخضعتعزز الوئام العرقي وحتظر إيديولوجية اإلبادة اجلماعية، مما         
 هذه القيود، إىل جانـب      نوأشارت املنظمة إىل أ   . )٢٧(كبرية من التفسري من جانب احلكومة     

إىل ضـعف ثقافـة     تؤدي  ستقلة للسكان األصليني،    املعالم  اإلوسائط  وضعف اجملتمع املدين    
  . )٢٨(حرية الكالم داخل رواندا

     / أصـدرت يف نيـسان      قد وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن احلكومة         -١٨
مبـا يف   عية ومرهقة على الصحفيني،      قانوناً جديداً لإلعالم فرض قيوداً غري واق       ٢٠٠٩أبريل  

باهظة عند إنشاء صحيفة، واشتراط مستويات عالية مـن املـؤهالت           ذلك رسوم تسجيل    
 أن قانون   "١٩املادة  "  منظمة وأكدت. )٢٩(الرمسية اليت ال ميتلكها معظم الصحفيني الروانديني      

قبـل  نة من    يشترط حصول مجيع الصحفيني على ترخيص مبمارسة امله        ٢٠٠٩اإلعالم لعام   
والحظت . اجمللس األعلى لإلعالم، كما يشترط وفاءهم بعدد من االشتراطات يف هذا الصدد           

املهنة ال تتفـق    ملزاولة هذه   أن نظام الترخيص املذكور واالشتراطات املنصوص عليها        املنظمة  
 عن رأيـه  مع املعايري الدولية حلرية التعبري، نظراً إىل عدم اعترافها بأن حق الشخص يف التعبري       

باإلضافة إىل ذلـك، فـرض قـانون    و. من خالل وسائط اإلعالم اجلماهريية هو حق عاملي 
نع األشخاص من إنـشاء شـركات       ميوسائط اإلعالم، مما    للترخيص  لاإلعالم رسوماً باهظة    

وأفادت املنظمـة  . الصحفإصدار اجمللس األعلى لإلعالم سلطة وقف      كما أنه منح     ،جديدة
أن يكشف الصحفيون عن مصادر معلوماهتم إذا رأت السلطات أن           أيضاً يشترطالقانون  بأن  

  .)٣٠(جنائيةقامة دعاوى جراء حتقيقات أو إإلضروري ذلك 
قانون االتصاالت الـسلكية    من كون   رغم  على ال أنه  ب "١٩املادة  "أفادت منظمة   و  -١٩

أراضي البلد،   مينح رواندا سلطات تقديرية كاملة يف ضمان سالمة          ٢٠٠١والالسلكية لعام   
ومبصادرة املعدات اإلذاعية من أجـل      البث  فإنه يسمح بوقف االتصاالت اخلاصة وخدمات       

منع االتصاالت اليت قد تعرض سالمة الدولة للخطر أو اليت تتعارض مع القانون أو النظـام                
غة غامضة وعرضة للتأويل، ومـن مث       املنظمة أن هذه الصي   وترى  . العام أو األخالق احلميدة   

رواندا مبراجعة قواعـد    املنظمة  وأوصت  . )٣١(ن استخدام هذا التشريع كوسيلة للتخويف     ميك
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مع حرية وسائط اإلعالم، وهتيئة وإدامة      تتعارض  التنظيم اإلعالمي وإلغاء مجيع األحكام اليت       
ودعـت   .)٣٢(بيئة تعمل فيها وسائط اإلعالم حبرية وفعالية واستقاللية عن التأثري الـسياسي           

 رواندا إىل حتديد وتنفيذ التدابري املناسبة إلصالح اجمللس األعلى لإلعـالم            ٣شتركة  الورقة امل 
  .)٣٣(ولتعزيز مصداقيته واستقالليته

وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن وسائط اإلعالم الرواندية تـسيطر عليهـا               -٢٠
وين حكـر    إىل أن البث التلفزي    "١٩املادة  "منظمة  وأشارت  . )٣٤(الصحف املؤيدة للحكومة  

  .)٣٥(على احلكومة
 إىل أن قانون العقوبات الروانـدي جيـرم التـشهري           "١٩املادة  "  منظمة وأشارت  -٢١

ملتمـسة  املخالفات اجلنائيـة غامـضة و     تعاريف  أيضاً إىل أن    املنظمة  وأشارت  . والقذف
املنظمة وأشارت  . وفضفاضة، مما يسمح بالتالعب يف التشريعات من أجل قمع حرية الكالم          

 والحظت هذه املـادة أن       يفرض جزاءات جنائية،   ٢٠٠٩م لعام   ك إىل أن قانون اإلعال    كذل
هذا التشريع ُيستخدم ضد منتقدي احلكومة وضد وسائط اإلعالم، وأشارت إىل أن فـرض              

فـرض رقابـة    إىل  التعبري وأدى     حرية عقوبات جنائية على التشهري كان له تأثري شديد على        
تلغي مجيع األحكام املتعلقة بالتـشهري اجلنـائي        ) ١(اندا بأن   رواملنظمة  وأوصت  . )٣٦(ذاتية

 ٢٠٠٩تراجع قانون اإلعالم لعـام      ) ٢(واالستعاضة عنها بأحكام مناسبة يف القانون املدين؛        
  .)٣٧(بغية مواءمته مع املعايري الدولية

 من الدسـتور    ١٣وأشارت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن املادة            -٢٢
القانونيـة  عـايري   ، إال أهنا مل حتدد امل     "بث الفرقة ورفض اآلخر واحلط من قدر اآلخر       "ظر  حت

 إىل أن رواندا أصدرت يف عـام        ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٨(املوضوعية هلذه املخالفات  
 قانوناً جديداً يتعلق بإيديولوجية اإلبادة اجلماعية يكمِّل القـانون املتعلـق باإلبـادة              ٢٠٠٨
اإلبادة اجلماعيـة  حدوث ، حيث جيرم القانون اجلديد إنكار ٢٠٠٣عية الصادر يف عام   اجلما

 مـن   وبينما قد يبدو أن األهداف العامة هلذه القوانني مشروعة        . وحتريف الوقائع وبث الفرقة   
اسُتخدمت للتضييق على املعارضني واحُتج هبا يف عدد مـن          أحكامها قد   ، إال أن    حيث املبدأ 

، بشكل خـاص، يتـضمن      ٢٠٠٨فقانون عام   . دافعني عن حقوق اإلنسان   احلاالت ضد امل  
. تعريفاً فضفاضاً إليديولوجية اإلبادة اجلماعية ولألفعال اليت ُتعد من قبيل اإلبادة اجلماعيـة            

 مبا ذكرته مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عـن            ٣ونوهت الورقة املشتركة    
من املرجح أن حيد من أي معارضة للحكومة ولـو كانـت   "قانون حقوق اإلنسان من أن ال 

وقـدمت  . )٣٩("معتدلة، وأن يفرض قيوداً على التمتع الكامل باحلق يف حرية التعبري والرأي           
د شـرط   منظمة رصد حقوق اإلنسان مالحظات مماثلة، وأعربت عن قلقها إزاء عدم وجو           

 إىل شـدة    "١٩املادة  "منظمة  وأشارت  . )٤٠(هذه اجلرمية فيما خيص   " السببية"و" النية"إثبات  
 األطفال الذي هم    حبقالعقوبات املقترنة باجلرائم املنصوص عليها يف القانون، ومنها عقوبات          

 ومنظمة رصـد حقـوق اإلنـسان        ٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٤١(الثانية عشرة دون سن   
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 اإلثـين  مجيع أشكال التحريض      قوانني إيديولوجية اإلبادة اجلماعية إدانة     تستهدفبينما   أنهب
ومنع خطاب الكراهية قبل اإلبادة اجلماعية وأثناءها، أصبحت قوانني إيديولوجيـة اإلبـادة             

لتقدمي روايـة أحاديـة     اجلماعية أداة لقمع النقاش وتشويه مسعة منتقدي احلكومة، وحماولة          
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان رواندا بأن تراجع القانون         . )٤٢(تاريخ رواندا احلديث  ل

املتعلق بإيديولوجية اإلبادة اجلماعية مبا يضمن وضع تعريف أكثر دقة وحتديداً للجرائم وفقـاً       
املساعدة أو   اإلبادة اجلماعية أو  جرمية   ارتكاب   ة، ويشترط أن تثبت جبالء نية     للمعايري الدولي 

  .)٤٣(على ارتكاهباالتحريض 
 أن مضايقة الصحفيني وختويفهم، عن طريق االعتقـال         "١٩املادة  "منظمة  وأكدت    -٢٣

وقدمت منظمـة   . )٤٤(ثابت منط    هي واالحتجاز غري القانوين واإلبعاد عن مواقع األحداث،      
فقد أشارت إىل أن اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان   . رصد حقوق اإلنسان مالحظات مماثلة    

، إبان تقييمها ملدى امتثال رواندا للعهـد الـدويل اخلـاص            ٢٠٠٩مارس  /أعربت يف آذار  
باحلقوق املدنية والسياسية، عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة بتخويف ومضايقة الصحفيني الذين   

 إىل انتشار الرقابة الذاتية مـن       "١٩املادة  "منظمة  وتشري  . )٤٥(ينتقدون السياسات احلكومية  
التعرض للمضايقة من جانب السلطات احلكومية أو من        جانب الصحفيني بسبب اخلوف من      
جتري حتقيقـات   ) ا( رواندا بأن    املنظمةوأوصت  . )٤٦(اجلماعات واألفراد املؤيدين للحكومة   

 عـن   تكـف ) ٢(سريعة وفعالة ونزيهة يف مجيع حاالت االعتداء البدين على الـصحفيني؛            
فيني املـسجونني أو احملكـوم      مضايقة الصحفيني وجتري مراجعة مستقلة جلميع قضايا الصح       

بسبب عملهم املهين، وذلك بغية اإلفراج عن املـسجونني         املالحقني قضائياً   عليهم بغرامة أو    
 رواندا إىل إجراء حتقيق مستقل يف مصدر مجيع ٣ودعت الورقة املشتركة . )٤٧(دون وجه حق

إلنسان ومنظمات  أشكال التخويف واملضايقة واالعتداء اليت تستهدف املدافعني عن حقوق ا         
  .)٤٨(حقوق اإلنسان

 خضعت لقيود شديدة على      قد وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن حرية التعبري         -٢٤
مدى سنوات عديدة، وإن األشهر اليت سبقت االنتخابات الرئاسية شهدت مزيداً من أعمال             

مبن فيهم  وأوصت املنظمة رواندا بأن تسمح للصحفيني،       . )٤٩(البطش ضد األصوات املستقلة   
احلكومة، حبرية العمل، وبأن جتـري حتقيقـات وتنـشر نتائجهـا            انتقاد  من هلم سجل يف     

  .)٥٠(يةعمال انتقامالتعرض ألوالتعليقات عليها دون 
 إىل أن العام الذي سبق االنتخابات الرئيسية اليت جرت          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥

اب الـسياسية غـري املنـضمة إىل         قد شهد منع حرية جتمع األحز      ٢٠١٠أغسطس  /يف آب 
 إىل أن على األحزاب السياسية املعارضة أن        "١٩املادة  "  منظمة وأشارت. االئتالف احلكومي 

وأشارت منظمة رصد   . )٥١(تسجِّل نفسها لدى احلكومة، وهي عملية تستلزم موافقة الشرطة        
 مـن   ٢٠١٠حقوق اإلنسان إىل منع حزبني معارضني يسعيان إىل خوض انتخابات عـام             

التسجيل، وأُبلغ احلزبان بأن عليهما تقدمي موافقة الشرطة وضمانات أمنية قبل الترخيص هلما             
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 حلقوق اإلنسان إىل تسجيل حـزب       الكومنولثوأشارت منظمة مبادرة    . )٥٢(بعقد مؤمترمها 
  .)٥٣(٢٠١٠أغسطس /معارض واحد فقط النتخابات آب

لتقارير العديـدة املتعلقـة بتخويـف        عن القلق إزاء ا    "١٩املادة  "منظمة  وأعربت    -٢٦
 وأشـارت إىل أن املعارضـني       ،٢٠١٠أغسطس  /يني قبيل انتخابات آب   املعارضني السياس 

يف كثري من األحيان بأهنم جمرمون يستغلون القوانني التقييديـة املتعلقـة            وصموا  السياسيني  
 استبعاد األصوات   رواندا بأن تضمن عدم   املنظمة  وأوصت  . )٥٤(يديولوجية اإلبادة اجلماعية  إب

 حرية التعبري يف فتـرة حامسـة      من  البلد، وبأال تنتقص    هذا  املعارضة من العملية السياسية يف      
تزيل القيود،  ) ١(نسان رواندا بأن    وأوصت منظمة رصد حقوق اإل    . )٥٥( لتنمية البلد  بالنسبة

مضايقة ف عن   الك) ٢( على األنشطة السياسية؛     ، حبكم القانون وبفعل األمر الواقع     املفروضة
 األحزاب من التسجيل حبرية والقيام بأنشطتها وخوض        متكني) ٣(عضاء األحزاب املعارضة؛    أ

  .)٥٦(االنتخابات
 أن عملية تسجيل املنظمات غري احلكومية مرهقة وأن ٣والحظت الورقة املشتركة   - ٢٧

 وأشارت هـذه الورقـة إىل أن عمليـة        . على هذه املنظمات أن جتدد التسجيل كل عام       
التسجيل تشترط على املنظمات غري احلكومية أن تثبت أن أنشطتها تتوافق مع أولويـات              

وقبل احلصول على ترخيص من احلكومة املركزية، جيب على         . احلكومة احملددة يف سياساهتا   
. هذه املنظمات أن حتصل على ترخيص مؤقت من كل منطقة أو مقاطعة تعتزم العمل فيها              

 أن القانون يشترط أن تقدِّم هذه املنظمات إىل السلطات كل           ٣ والحظت الورقة املشتركة  
وقـدمت الورقـة    . )٥٧(ثالثة أشهر بيانات مالية وقوائم بأمساء العاملني وبيان باألصـول         

  .)٥٨( مالحظات مماثلة ١املشتركة 
 إىل أن حيز النشاط املستقل يف جمال حقـوق اإلنـسان            ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨

وأشارت الورقـة   . الرقابة الذاتية ال تزال واسعة االنتشار يف جمتمع حقوق اإلنسان         حمدود، وأن   
أيضاً إىل تسجيل حاالت اعتداء ضد منظمات حقوق اإلنسان وفرادى املدافعني عن حقـوق              

وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن املنظمات اليت تسعى إىل توثيق انتهاكات            . )٥٩(اإلنسان
والحظـت هـذه املنظمـة أن       .  مستمرة دا تواجه هتديدات وعقبات   حقوق اإلنسان يف روان   

يـسعون إىل اإلطاحـة   من املسؤولني احلكوميني اهتموا النشطاء يف جمال حقوق اإلنسان بدعم    
وقد تعرضت املنظمات الدولية    . باحلكومة وبدعم اجلماعات املسلحة املرتبطة باإلبادة اجلماعية      

يف وسـائل اإلعـالم املؤيِّـدة       السمعة  وتشويه  لالنتقاد  ة  املعنية حبقوق اإلنسان بصورة متكرر    
 رواندا إىل احترام الدور الذي تؤديه املنظمات الدولية         ٣ودعت الورقة املشتركة    . )٦٠(للحكومة

والوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، وإىل ضمان عدم التذرع بإجراءات تسجيل املنظمـات غـري              
. )٦١(ع الذي يقوم به املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان          احلكومية لتأخري وإعاقة العمل املشرو    

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان رواندا بأن تضمن حرية املنظمات الوطنية والدولية املعنية             
  .)٦٢(حبقوق اإلنسان يف القيام بأعماهلا دون عقبات أو ختويف
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 وقالت منظمة رصد حقوق اإلنسان إن احلكومة حثت املنظمات غـري احلكوميـة              -٢٩
العاملة يف رواندا على االنضمام إىل منتدى اجملتمع املدين اجملاز رمسياً، ومهَّشت املنظمات اليت              

 رواندا إىل ضمان حرية املـدافعني عـن         ٣ودعت الورقة املشتركة    . )٦٣(رفضت االنضمام 
  .)٦٤(مضايقة وأحقوق اإلنسان يف القيام بأنشطتهم دون اضطهاد 

 يف املائة من أعضاء الربملان هم مـن         ٥٦,٢٥أن كون    ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٠
.  احمللية ال يزال منخفـضاً     غري أن متثيل املرأة يف احلكومات     . ميثل إجنازاً عظيماً  هو أمر   النساء  

 رواندا مبضاعفة جهودها من أجل دعم مشاركة املرأة يف احلياة           ١وأوصت الورقة املشتركة    
  . )٦٥(العامة ويف القطاع اخلاص

  ق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحل  -٦  
 ٢,٢( يف املائة على األقل من األسر املعيشية         ٢٢ إىل أن    ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣١

معرضة بـشدة   من اُألسر    يف املائة أخرى     ٢٤تفتقر إىل األمن الغذائي، وأن      ) مليون شخص 
مشكلة، وهو ما يتجلـى يف      متثل   من الغذاء    االستفادةكما أن درجة    . نعدام األمن الغذائي  ال

وتـشري  . ارتفاع مستويات سوء التغذية بني األمهات واألطفال يف العديد من مناطق البلـد            
 يف املائة من األطفال يعانون من سوء التغذية املزمن، يف حـني   ٥٠  إىل أن  ٢الورقة املشتركة   
  . )٦٦(الوزننقص كل أربعة أطفال من بني يعاين طفل من 

اعتمدت استراتيجية التنمية االقتصادية    قد   إىل أن رواندا     ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٢
، وهي استراتيجية تتضمن خطة لإلصالح الزراعـي        ٢٠١٢-٢٠٠٨واحلد من الفقر للفترة     

 وهي هتدف إىل حتويل قطاع الزراعة الرواندي من زراعة الكفاف           ،"الثورة اخلضراء "تسمى  
وقامت وزارة الزراعة بتوجيـه وإرشـاد املـزارعني         . النقدية التصديرية إىل إنتاج احملاصيل    

 واملواشي اليت جيـب     اليت جيب عليهم إنتاجها   الزراعية  الروانديني بشأن نوع وكمية احملاصيل      
وقد ُنفذَّت خطط اإلنتاج بفعالية، وكان على كل أسرة متتلك مزرعة أن تتحد مـع         . تربيتها

شارت الورقة املشتركة أيضاً إىل أن العديد من قطع األراضي          وأ. أسر أخرى لتكوين مجعيات   
صودرت وُمنحت إىل الشركات الزراعية الكربى املنتجة للمحاصيل النقدية اليت تـصدَّر إىل             

وسـاعدت هـذه    . الشاي والزهور والتوابل  شركات إنتاج وتصدير    األسواق العاملية، مثل    
اد الزراعي الوطين لرواندا، ولكنها تركـت       السياسة على زيادة معدالت التصدير يف االقتص      

  .)٦٧(آالف املزارعني دون أرض أو دخل
النسبة املئوية للمـواطنني الـذين      خفض   أن احلكومة تعتزم     ٢وأكدت الورقة املشتركة      -٣٣

 يف املائـة  ٥٠إىل ) ٢٠٠٩يف عام ( يف املائة ٨٥يعتمدون اعتماداً مباشراً على زراعة الكفاف من      
ولكن ما حدث حىت اآلن هو جتريد آالف الروانديني من األراضي اليت كانـت              . ٢٠٢٠يف عام   

أسرهم تزرعها على مدى أجيال دون ظهور أي فرص عمل بديلة، مما خلَّف مزيدا من املواطنني                
وبينما أدت ندرة األراضي وجتميع األراضـي وامليكنـة وتقـدمي           . دون دخل يف املناطق الريفية    
عمليات الزراعة إىل حتسني دخل بعض املزارعني، فقد خلَّف ذلك يف           اإلرشادات بشأن البذور و   

  .)٦٨(الوقت نفسه عدداً متزايداً من األسر املعيشية الواقعة يف دائرة من الفقر وسوء التغذية
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 يف املائة من السكان يف العاصـمة كيغـايل          ٨٠ إىل أن    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤
  الـصحي ون أي بنية أساسية مثل الكهرباء واملاء والصرف    يعيشون يف مستوطنات غري رمسية د     

اخلطة املفاهيمية األساسـية للعاصـمة       "٢٠٠٨اعتمدت رواندا يف عام     قد  و. والطرق املعبَّدة 
الرامية إىل حتويل كيغايل إىل مناطق جتارية مع تقدمي مواقع البناء إىل املستثمرين احملليني              " كيغايل

 إىل أن بلدية كيغايل حددت قيمـاً ثابتـة          ٢شري الورقة املشتركة    وت. والدوليني بأسعار خمفضة  
. لألراضي املصادرة، غري أن هذه املبالغ تقل كثرياً عن القيمة السوقية للممتلكـات املـصادرة              

عالوة على ذلك، مل ُتحترم اإلجراءات يف العديد من احلاالت، حيث ُشردت األسر املعيـشية     و
 عشية وضحاها، حيث    ، مما أدى إىل تشرد السكان بني      الء باإلخ دون تلقي إخطارات واضحة   

ويف حاالت أخرى، أُخطر مالك املنازل بأن علـيهم     .  فجأة ُدمرت منازل هذه األسر وممتلكاهتا    
ميكنـهم خالهلـا     مغادرة أراضيهم، ولكنهم ُتركوا يف حرية من أمرهم مدة شهور وأعوام ال           

وُتـرك املـستأجرون دون أي     .  زراعة أراضـيهم   االستفادة الكاملة من منازهلم أو صيانتها أو      
إىل املالك فقط، مما خلَّف العديد من األسر املعيـشية دون           ُيدفع   التعويض   كانتعويض، حيث   

 أن هذه العملية أثرت يف بعـض الفئـات          ٢والحظت الورقة املشتركة    . دعم أو مسكن بديل   
 معيـشية ذات دخـل شـديد        األشد فقراً وضعفاً يف كيغايل، حيث يكتظ وسط املدينة بأسر         

. االخنفاض، أو أسر وحيدة الوالد، أو أشخاص يفتقرون إىل شبكة للرعاية االجتماعية العامـة             
مرافق كافية ومالئمة إىل األسر املعيـشية       توفر   إىل أن احلكومة مل      ٢وأشارت الورقة املشتركة    

ـ        . املشردة ُيخطـط أي برنـامج    ذ أو وباستثناء برنامج املساكن النموذجية يف باتسيندا، مل ُينف
  . )٦٩( مما ترك اآلالف من سكان املناطق الفقرية يف كيغايل دون مأوى،إسكان اجتماعي آخر

احلصول  رواندا باحترام حق من صودرت ممتلكاهتم يف         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥
ويف تعويض مالئم؛ وباختاذ تدابري حلماية حقوق التملّك املنصوص عليها يف الدسـتور             على  

  .)٧٠(االجتماعية والثقافيةاالقتصادية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

  احلق يف التعليم  -٧  
، ٢٠٠٩ إىل أن برنامج إصالح التعليم يف رواندا لعـام           ١أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

ي يتعارض فهذا اإلصالح الذ . الذي ينص على التدريس باللغة اإلنكليزية فقط، يتسم بالتمييز        
 يعاِقب املدرسني الذين ال ميتلكون املهارات الالزمة للتدريس باللغة           من الدستور  ٥ادة  مع امل 

 روانـدا   ١وأوصت الورقة املشتركة    . اإلنكليزية، ويعاِقب أيضاً التالميذ املتحدثني بالفرنسية     
  .)٧١( من الدستور٥بأن ُتعزز التعددية اللغوية، ال سيما يف إطار التدريس، عمالً باملادة 

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
حددت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة ملكية األراضي بوصفها املسألة األكثـر              -٣٧

الباتوا يف  مجاعة   الباتوا، وهي مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً حبق أفراد          مجاعةإحلاحاً اليت تواجهها    
جلماعة الباتوا اليت تـسكن     به البدوية   ومل يكن منط احلياة ش    . التنقّل واإلقامة ومحاية ممتلكاهتم   

أفراد الباتوا يف األراضي   هو الذي أدى إىل عدم اعتراف نظام األراضي يف رواندا حبق      الغابات
الباتوا فقدت الكثري   مجاعة  وتقول منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة إن        . اليت يعيشون عليها  



A/HRC/WG.6/10/RWA/3 

GE.10-17120 12 

وا من املنفى ومل حيصلوا على تعـويض        من أراضيها اليت ُمنحت آلالف األشخاص الذين عاد       
عن أراضيهم ومستوطناهتم اليت فقدوها، وهو التعويض الذي كان سيمكّنهم من إعادة تنظيم             

  .)٧٣( مالحظات مماِثلة١وقدمت الورقة املشتركة . )٧٢(حياهتم
وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة أن تزايد النشاط االقتصادي يف روانـدا          -٣٨

ر وإزالـة   قطع األشـجا  فإن  عالوة على ذلك،    و. الباتوامجاعة  له تأثريات ضارة على     كان  
إىل تشريد العديد من أفراد الباتوا والعديـد  قد أدى أيضاً لزراعة الغابات إلفساح اجملال أمام ا   

ويتمتع الربملان باستقاللية هائلة يف إصدار قـوانني        . ممن مل ُيقدَّم هلم تعويض وظلوا بال مأوى       
. بتحويل األراضي من امللكية اخلاصة إىل االستخدام العام، وذلك مبشاورات حمـدودة           علق  تت

الباتوا لتهميش عام يف عمليات التخطيط الوطين، ومل ُتستـشر بـشأن            مجاعة  وقد تعرضت   
ت هذه السياسات على أسـباب      السياسة العامة املتعلقة باستخدام األراضي وال بشأن تأثريا       

ت سياسات األراضي يف رواندا رسم اخلرائط الثقافية وأغفلت مطالـب           وقد جتاهل . معيشتها
وأشـارت منظمـة األمـم      . الباتوا بتخصيص مواقع حمددة هلم، ال سيما األراضي الرطبـة         

يديـة  الباتوا عن منع تدهور أراضـيها احلرجيـة التقل        مجاعة  والشعوب غري املمثَّلة إىل عجز      
  .)٧٤(الباتوا على تغيري أساليب حياهتا التقليديةمجاعة   أُرغمتومن مثّ فقد. ومواردها الطبيعية

 الباتوا هي األشد فقـراً      مجاعةوأشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة إىل أن           -٣٩
فالدستور . يف فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية من مجيع سكان رواندا         حظاً  واألقل  

لثقافية، واحلكومة رفضت االعتراف بأنشطتها     ال يعترف حبقوقها االقتصادية واالجتماعية وا     
وأوصـت  . )٧٥( العبودية احلديثـة   إىل هاوية الباتوا  مجاعة  ولذلك دفع الفقر    . الثقافية األصلية 

منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة رواندا باختاذ إجراءات إجيابية لوضع سياسات هتدف إىل              
  .)٧٦(احلد من الفقر يف جمتمع الباتوا

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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