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 حقوق اإلنسان مجلس
 العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق
 الثالثة والعشرون الدورة

    2015تشرين الثاين/نوفمرب  2-13
 وفقوووا   اإلنسوووان  لحقووووق السوووامية المتحووودة األمووو  مفوضوووية أعدتووو  موووو    

مون  5والفقورة  5/1)ج( من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنسان 15 للفقرة
 16/21مرفق قرار المجلس 

 
 *رواندا  

  
 

إىل  (1)جهًة من اجلهات صاحبة املصلحة 22هذا التقرير موجٌز للمعلومات املقدمة من 
االستعراض الدوري الشامل. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس عملية 

 من اقرتاحات أو نظر وجهات أو آراء أيّ  التقرير يتضمن وال. 17/119حقوق اإلنسان يف مقرره 
كم أو قرار بشأن ادعاءات ح أيّ  وال اإلنسان، حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية جانب
 التقرير، يف الواردة املعلومات مراجع النص هناية حواشي يف منهجية بصورة أدرجت وقد. بعينها
، ُُيصص، 16/21. وعماًل بقرار اجمللس املستطاع قدر حاهلا على األصلية النصوص وتُركت

احلال، فرٌع مستقٌل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة  مقتضىحسب 
 الشبكي املوقع على وتتاحموضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد الكامل مببادئ باريس. 

وقد . الواردة املعلومات مجيع تتضمن اليت الكاملة النصوص اإلنسان حلقوق السامية للمفوضية
  تل  الفرتة. يف حدثت اليت والتطورات االستعراض دورية التقريرهذا  عدادإ يف روعي

 

 
 

 .مل ُُترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة يف األمم املتحدة * 
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المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة لحقوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  -أوال   
 موضوع االستعراض والمعتمدة بناء  على التقيد الكامل بمبادئ باريس

 
حكومـــة مجهوريـــة روانـــدا ) روانـــدا   بقـــراررّحبـــت اللجنـــة الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان يف روانـــدا  -1

 .(2)و احلكومة ، على التوايل( بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني
بــــاحل  يف  املتصــــلةورّحبــــت اللجنــــة باإلصــــالحات الــــيت أُدتلــــت علــــى التشــــريعات الوطنيــــة  -2

القـــانون املتعلـــ  كـــل مـــن  وحريـــة تكـــوين اجلمعيـــات. ورّحبـــت أيضـــاً بتنقـــي   املعلومـــات وحريـــة التعبـــر
. (3)يديولوجيــة اإلبــادة اجلماعيــة والتشــريعات الوطنيــة األتــرك املتصــلة ب مكانيــة الوصــول إىل العدالــةأب

ع ومشـــرو  ســـراألشـــ اص واألُ حيـــاة روانـــدا بســـن مشـــروع القـــانون الـــذي يـــنظم  تعّجـــلوأوصـــت بـــأن 
ــــزوا القــــانون املتعلــــ   علــــى  معروضــــانقــــانونني  مشــــروعا  ومهــــا، اأُلســــرية رتكــــاتالو  واهلبــــات بــــُنُظم ال

 .(4)الربملان
مل تكـن قـد حقـوق اإلنسـان بشـأن وذكرت اللجنة أهنا شـاركت يف وضـع تطـة عمـل وطنيـة  -3

 .(5)؛ وأوصت بأن تعجل رواندا باعتمادهااعُتمدت بعدُ 
  24يف  الـذي ُأجــرياالســتعراض الـدوري الشــامل  يف ،تلقـتقــد وأفـادت اللجنـة بــأن روانـدا  -4

 توصـــيات ب ل ـــاء أحكـــا  القـــانون اجلنـــائي ،(6) (2011)اســـتعراض عـــا   2011كـــانون الثاين/ينـــاير 
. وأوصــت بــأن تعــّدل روانــدا قــانون العقوبــات ب ل ــاء (8) هنــاء احلــبس االنفــراديبو  (7)التشــهراملتعلقــة ب

   .(9)س االنفراديمجيع األحكا  املتعلقة بالتشهر واحلب
  

 المعلوماا المقدمة من  هاا أخرى صاحبة مصلحة -ثانيا   
 

 المعلوماا األساسية واإلوار -ألف 
 

 (10)الدولية االلت اماا نطاق -1 
روانــدا إىل التعجيــل بالتصــدي  علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع  7دعــت الورقــة املشــرتكة  -5

 .(11)األش اص من االتتفاء القسري
وأوصــت منظمــة تنميــة اخلــزّافني الشــبا  بــأن تت ــذ روانــدا تطــواتق للتصــدي  علــى اتفاقيــة  -6

ــــــة رقــــــم  ــــــذ إعــــــالن األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن حقــــــوق الشــــــعو   169منظمــــــة العمــــــل الدولي وأن تنّف
 .(12)األصلية

 
 والتشريعي الدستوري اإلوار -2 

قبلـت  ، قـد2011استعراض عا  أثناء كانت، ن رايتس ووتش أن رواندا  ذكرت منظمة هيوم   -7
جرميـة اإلبـادة جلعـل تعريـ   يديولوجيـة اإلبـادة اجلماعيـةأب املتعلـ تنقـي  القـانون  الداعية إىلالتوصيات 



A/HRC/WG.6/23/RWA/3  
 

GE.15-13869 3/19 
 

 صـي ة القـانون املنقحـة، الصـادرة يف تشـرين األول/ وتشـتمل. (13)ملعـاير الدوليـةا متمشـياً مـعاجلماعية 
ميكــن اســت دامها مصــا ة بل ــة مــواد عديــدة  ال تــزال بيــد أنــهعــدة ُتســينات. علــى ، 2013أكتــوبر 

جيعلهــا و  نطــاق اجلرميــة يضــّي   أن القــانون املــنقَّ  19. وذكــرت منظمــة املــادة (14)لتجــرح حريــة التعبــر
ـــالقل  ألن   ـــر أنأقـــر  إىل املعـــاير الدوليـــة.  الواســـع  املفهـــو علـــى  اإلبقـــاءاملنظمـــة ال تـــزال تشـــعر ب

يـرت  جمـااًل  ، التحـري  علـى اإلبـادة اجلماعيـة ، امل تلـ  عـن مفهـو  جلماعية يديولوجية اإلبادة اأ   ل
األصـــوات املنتقـــدة أو قمـــع التعليـــ  علـــى املســـائل اهلامـــة  إســـكاتإلســـاءة اســـت دا  القـــانون ب ـــرض 

أن رواندا ينب ي أن تكفل عد  التالعب بالقـانون  19منظمة املادة  وذكرتباملصلحة العامة.  املتعلقة
وعــد  تفســره علــى يــوق يقّيــد  ارســة حريــة الــرأي أو التعبــر أو تكــوين اجلمعيــات، وأن تعــر     املــنقَّ 

مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، ( 2)20 املـادةو  19 ةملـادحكـا  ااجلرمية وفقاً أل
 .(15)1948اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، لعا  أحكا  و 
على حرية تفرض من األحكا  الواردة يف قانون العقوبات  كثراً أن   19وذكرت منظمة املادة  -8

 288 املتعلقـة باإلهانـة، واملـادتني 289، مثـل املـادة  امضة و ر مشـروعة و ـر متناسـبةالتعبر قيوداً 
ودعــــت منظمــــة . (16)بــــاألمن الــــوطي املتعلقتــــني 449و 447بالتشــــهر، واملــــادتني  املتعلقتـــني 290و

 .(17)رية التعبراملتعلقة حبقانون العقوبات وفقاً للمعاير الدولية  تنقي إىل  19 املادة
مـــن  288عـــن القلـــ  إمياء تـــرح التشـــهر مبوجـــب أحكـــا  املـــادة  7الورقـــة املشـــرتكة  تعربـــأو  -9

 .(19)األحكا  هذهإىل إل اء الورقة . ودعت (18)قانون العقوبات
وأوصـــت  ةمرتيـــالبيو وأشـــارت املنظمـــة الدوليـــة حلمايـــة اخلصوصـــية إىل تطبيـــ  نظـــا  اهلويـــات  -10

 هيئــةقــوق اإلنســان وب نشــاء املتعلقــة حبباعتمــاد قــانونق شــاملق حلمايــة البيانــات ميتثــل للمعــاير الدوليــة 
 .(20)مستقلة حلماية البيانات

ومراقبـة لقـانوين العـرتاض االتصـاالت اإلطـار اوذكرت املنظمة الدولية حلمايـة اخلصوصـية أن  -11
. وأوصــت (21)ال يرقيــان إىل مســتوك املعــاير الدوليــة املطبَّقــة يف جمــال حلقــوق اإلنســان هــذا االعــرتاض

ب عـــادة النظـــر يف القـــوانني والسياســـات واملمارســـات املتعلقـــة مبراقبـــة االتصـــاالت ب يـــة تعزيـــز احلـــ  يف 
املبــادئ الدوليــة قــوق اإلنســان، علــى النحــو املكــرَّ  يف املتعلقــة حباخلصوصــية وفقــاً للمعــاير الدوليــة 

 .(22)حقوق اإلنسان فيما يتعل  مبراقبة االتصاالتتطبي  ل
  

 التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان -باء 
 

 التعاون مع اإل راءاا الخاصة -1 
ة التجمـــــع ن رايــــتس ووتــــش أّن املقـــــرر اخلــــاص املعــــي بــــاحل  يف حريــــذكــــرت منظمــــة هيــــوم   -12

وقــــت ، وقــــد  يف 2014الســــلمي وتكــــوين اجلمعيــــات قــــا  بزيــــارة إىل روانــــدا يف كــــانون الثاين/ينــــاير 
 االعــرتاض الواســع علــى منهــامجلــة أمــور عــن ذلــ  العــا  إىل جملــس حقــوق اإلنســان تقريــراً  الحــ  مــن
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جانــب وعــداء احلكومــة للمبــادرات الســلمية املنظَّمــة مــن  وحريــة التعبــر عــن ا راء، القويــةاملناقشــات 
روانــــدا رفضــــت العديــــد مــــن  بيــــد أن. املنشــــقةاألصــــوات  إلســــكاتمنتقـــديها، ووجــــود إطــــار قــــانوين 

 .(23)املقرر اخلاص النتائج اليت تلص إليها
  

تنفيووا االلت اموواا الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان  مووع مراعوواة القووانون الوودولي  - ي  
 اإلنساني الوا ب التطبيق

 
   التميي  وعدم المساواة -1 

التقاليــد الثقافيــة الــيت  تركــة مــنذكــر املركــز الــدويل ملناهضــي التمييــز أّن روانــدا مــا ميالــت تواجــه  -13
 وبينما ميادتتكّر  تبعية املرأة. وما ميال الرجال يسيطرون على األسر املعيشية ويتحكمون يف أمواهلا. 

يف املـدن، فـ ن املـرأة يف املنـاط  الريفيـة مـا برحـت تواجـه مشـاكل  املرأة للممتلكـات متّل إىل حد كبر 
أن الضـمانة الدسـتورية الـيت تكفـل بـاملركز الدويل ملناهضي التمييـز  وأفاد. (24)األراضي خبصوص ملكية

 تســاعد يف سـّهلت إرســاء قواعـد للمســاواة بـني اجلنســني، ولكنهـا ملقــد للمـرأة مكانــة هامـة يف اإلدارة 
التحيـزات الثقافيـة بـارمية إذ ال يـزال  ميالـت ومـا. (25)من التحديات اليت تواجهها املرأة كثرالت لب على  

، ومــا بــرح الرجــال عجمــون عــن تنفيــذ القــرارات الــيت تت ــذها البنــاتعلــى  األوالدن يفضــلون و الروانــدي
القــانون العــريف  ميال ومــاة للممتلكــات، املــرأ متّلــ . واســتمرت أيضــاً التحيــزات الثقافيــة ضــد (26)النســاء

 .(27)احلقوق يف هذا اجملالمتتع النساء باملساواة يف ينافس القانون التشريعي يف تقوي  
ال يــزال يتضــمن هيكــل األســرة يقــر القــانون الــذي وذكــر املركــز الــدويل ملناهضــي التمييــز أن  -14

مــن مدونــة األســرة  206تــنص املــادة وبصــورة تاصــة، املســاواة العامــة.  أنــه يعــّزميأحكامــاً متييزيــة ر ــم 
 .(28)على أن الزو  هو ر  األسرة الزوجية

أن معــدل تســجيل املواليــد مــن ف ، وأن عــدد األطفــال الــذين  4وذكــرت الورقــة املشــرتكة  -15
أن  وأضـــافت. (29)مـــن ذلـــ  بكثــر بســـبب اإلجــراءات املعقـــدة أدىناسُتصــدرت شـــهادات مــيالدهم 

ن عـن تسـجيل اذين يت لفـلـال الوالـدينعلـى  جـزاءاتتفـرض  14/2008القانون رقم من  12املادة 
عـن تسـجيل  الوالـدينيومـاً. ومـن شـأن هـذا احلكـم أن يثـي  30 بــاحملـددة املطلوبة يف الفرتة  اأطفاهلم
. وأوصــت (30)ال ُيـد  مصــال الطفـل الفضـلى وهكــذا ف نـهبعـد انقضـاء فــرتة الثالثـني يومـاً،  اأطفاهلمـ

عــن أن تت ــذ روانــدا تــدابر لضــمان تســجيل مجيــع األطفــال مباشــرًة بعــد والد ــم بــ 4قــة املشــرتكة الور 
 .(31)للجميع اعتماد إجراءات تسجيل مبسطة شاملةطري  
املتطرفـــة ويُنظ ـــر وذكـــرت منظمـــة البقـــاء الثقـــايف أن أفـــراد جمتمـــع البـــاتوا يعـــانون مـــن العنصـــرية  -16

أصــوهلم، مـن التحيـز العرقـي والتمييــز إىل  ـر متحضــرين وجهلـة. وهـم يعـانون، نظـراً  إلـيهم علـى أهنـم
. وينظــر بــاقي اجملتمــع الروانــدي إىل أفــراد البــاتوا علــى أهنــم (32)والعنــ  واالســتبعاد مــن اجملتمــع عمومــاً 

بب بســـ ومــزدرين فأصــبحوا تــدرجيياً منبــوذين اجتماعيــاً أشــ اص ناقصــون أتالقيــاً وجســدياً وفكريــاً، 
 .(33)أصوهلم العرقية
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 الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي -2 
، اعتمـدتقـد بدنيـة لططفـال أن روانـدا ذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيـع أشـكال العقوبـة ال -17

املتعلـ  حبقـوق ويايـة الطفـل،  54، قوانني جديـدة، مبـا فيهـا القـانون رقـم 2011منذ استعراض عا  
ولكــــن هــــذه ، 2012(، وقــــانون العقوبــــات لعــــا  2012)دتــــل حيــــز النفــــاذ يف عــــا   2011لعــــا  

ــــة لططفــــال القــــوانني ال ُتظــــر ــــة البدني ــــع أشــــكال العقوب ــــة و . (34)مجي يف  ــــر مشــــروعة العقوبــــة البدني
حظــــراً تامــــاً يف املنــــاميل وأمــــاكن الرعايــــة البديلــــة   ــــر ةظــــورة اار  ويف نظــــا  العقوبــــات، ولكنهــــاملــــد

تكفــل للوالــدين  حــ  التأديــب   1988مــن القــانون املــدين لعــا   347املــادة ف. (35)والرعايــة النهاريــة
شــــؤون ميارة قــــوق الطفــــل، الــــيت اعتمــــد ا و املتعلقــــة حبيف املنــــزل. وتــــنص السياســــة الوطنيــــة املتكاملــــة 

لتشــريعات، علــى أن ل يُقصــد  ــا أن تكــون دلــيالً ، والــيت 2011والنهــوض باألســرة يف عــا   اجلنســني
 اإليـــذاء البـــدين، مبـــا فيـــه تعـــذيب األطفـــال والقســـوة علـــيهم وإتضـــاعهم للعقوبـــة البدنيـــة، ةظـــوٌر يف 

احملليـــة، واملـــدار ، املنـــاميل، واجملتمعـــات   بأهنـــا تشـــمل مجيـــع األمـــاكنوهـــي تعـــّر  مجيـــع األمـــاكن ، 
. (36)األطفـال، والسـجون، ومراكـز االحتجـامي، ومـا إىل ذلـ   تسـتقبلاملراكز واملؤسسات الـيت مجيع و 

مـــن القـــانون  25وذكـــرت املبـــادرة العامليـــة إلهنـــاء مجيـــع أشـــكال العقوبـــة البدنيـــة لططفـــال أن املـــادة 
وجيـــب ب نســـانية وكرامـــة  ؤنبـــاهيأن  أن الوالـــدين، عنـــدما يؤنبـــان الطفـــل، ينب ـــيتـــنص علـــى  54 رقـــم

 يــنص ُتديــداً علــى أمــراً أن يصــدر الــوميير  علــىأيضــاً  وهــي تــنص؛ عليهمــا عــد   إحلــاق الكــر   بــه
تقـــدح الرعايــــة والعــــال  للطفـــل . ولكــــن القــــانون علــــى تأديبيــــة  ـــر عنيفــــة و العقوبــــات ال أن تكـــون 

يل ـــي حـــ  التأديـــب علـــى ال  أيضـــاً ال عظـــر صـــراحًة مجيـــع أشـــكال العقوبـــة البدنيـــة. وهـــو  54 رقـــم
النحــو املنصـــوص عليـــه يف القــانون املـــدين، ويـــنص بـــداًل مــن ذلـــ  علـــى أن هــذا القـــانون يـــأ  عمـــاًل 

 .(37)بالقانون املدين
الــيت احُتجــز فيهـــا االت احلــمــن  ه توجــد العشــراتن رايــتس ووتــش أنــوذكــرت منظمــة هيــوم   -18

 ــر رةيـة لعــدة أســابيع أو  ة يف مراكـز احتجــاميوالشــرط مــن جانـب اجلــيشاألفـراد بصــورة  ـر قانونيــة 
ــــــني عــــــامي  أشــــــهرحــــــ   . وأودع احملتجــــــزون يف احلــــــبس االنفــــــرادي يف معســــــكر 2014و 2011ب

  شـي  اســينيا باسـم  يعـر شـرطة للمركـز ويف  تابعـة للجــيشأتـرك عسـكرات ويف م ‘كـاميكامـب  ‘
(Chez Gacinya ّيف كي ـــايل. وتعـــر ،) ،ط لكـــي و ضـــ علـــيهم  تومورســـض بعـــ  احملتجـــزين للتعـــذيب

جيّرمـــوا أش اصـــاً آتـــرين. ويف الفـــرتة مـــا بـــني آذار/مـــار  وتشـــرين لكـــي أو  املـــدَّعاةيعرتفـــوا بـــاجلرائم 
ش صــــاً، كثــــرون مــــنهم كــــانوا مــــن  30، أُبلــــ  عــــن اتتفــــاء مــــا ال يقــــل عــــن 2014الثــــاين/نوفمرب 

اقتــــادوهم إىل جهــــات ن الــــذيالدولــــة  أعــــوان بعضــــهمالشــــمال ال ــــرا لروانــــدا. وألقــــى القــــب  علــــى 
قلــــوا إىل احتجــــامي تابعــــة للشــــرطة ونُ  أمــــاكنجمهولــــة. وبعــــد عــــدة أســــابيع،  هــــر بعــــ  املفقــــودين يف 

 .(38)سجون مدنية
مبـــن  - ن رايـــتس ووتـــش أّن مئـــات األشـــ اص مـــن الفئـــات الضـــعيفةوذكـــرت منظمـــة هيـــوم   -19

جــزوا بشــكل  ــر احتُ قــد  - لــون، والباعــة املتجو واملشــت لون بــاجلنس التجــاريفــيهم أطفــال الشــوارع، 
ســـــــيئة يف مركـــــــز احتجـــــــامي  ـــــــر رةـــــــي يعـــــــر  باســـــــم  أوضـــــــاعيف دون ا ـــــــا  أو ةاكمـــــــة و  قـــــــانوين
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ن رايــتس ووتــش ، أو جيكونــدو، يف منطقــة جيكونــدو بكي ــايل. وذكــرت منظمــة هيــوم  ‘كابو ــا كــوا‘
   .(39)مركز عبور وليس مركز احتجاميهي أن جيكوندو  قد اّدعتأّن احلكومة 

ل بــذتُ   لــتببنــاء روانــدا مرافــ  ســجون جديــدة وبــاجلهود الــيت  7وأشــادت الورقــة املشــرتكة  -20
عــــد  حصــــول مجيــــع املــــو فني يف لعــــن القلــــ   الورقــــة تعربــــأاالكتظــــاا يف الســــجون. و  للحــــد مــــن

تقـــّد  اخلــدمات اإلصـــالحية يف روانــدا علـــى تــدريب يف جمـــال حقــوق اإلنســـان، وأوصــت الورقـــة بــأن 
 .(40)مجيع مو في السجونإىل ريب رواندا هذا التد

مبوجـــب االتـــار بالبشـــر  2012يف عـــا   تجّرمـــقـــد أن روانـــدا  7الورقـــة املشـــرتكة  وذكـــرت -21
قــانون العقوبــات وإن كــان قــد ســب  هلــا أن رفضــت توصــيًة قُــدمت إليهــا  ــذا اخلصــوص يف اســتعراض 

وجــود آليــة لتقــدح الـــدعم إىل عــن القلــ  إمياء عـــد  هــذه الورقـــة املشــرتكة  تعربــأو  .(41) 2011عــا  
 .(42)الضحايا

 
 إقامة العدل  بما في ذلك مسألة اإلفالا من العقاب  وسيادة القانون -3 

، 2011يف اسـتعراض عـا   ،قبلـتكانـت قـد ن رايتس ووتـش أّن روانـدا  ذكرت منظمة هيوم   -22
. (43)تل السياســــيالقضــــاء علــــى الفســــاد والتــــدإىل إصــــالح نظــــا  العدالــــة و إىل  الداعيــــةالتوصــــيات 

، ف هنــا الســلطة القضــائية الــيت شــهد ا وعلــى الــر م مــن اإلصــالحات القانونيــة والتحســينات اإلداريــة
ةاكمــات  ــر عادلــة يف عــدد مــن القضــايا عقــد  وأســفر ذلــ  عــنتفتقــر إىل االســتقاللية،  ميالــت مــا

احلكومــة،  للضــ ع علــيهم مــن عرضــةً . ومــا ميال القضــاة واملــّدعون العــامون والشـهود سياســياً  احلساسـة
ن رايـتس . وأوصـت منظمـة هيـوم  (44)ال سيما يف احلاالت املنطويـة علـى معارضـي احلكومـة املزعـومنيو 

متنــع التــدتل السياســي يف املالحقــات القضــائية أن ووتــش بــأن تعــزمي روانــدا اســتقاللية نظــا  العدالــة و 
 .(45)متتنع عن ذل أن واحملاكمات و 

هــت إىل معارضــي احلكومــة احلقيقيــني أن روانــدا وجّ بــرايــتس ووتــش  نهيــوم  منظمــة  وأفــادت -23
حــري  علــى اإلتــالل بالنظــا   مــاً مــن قبيــل  تعــري  أمــن الدولــة لل طــر  أو  الت أو املشــتبه فــيهم

املتهمــــني بارتكــــا  هــــذه اجلــــرائم و رهــــا مــــن اجلــــرائم ذات الصــــلة  هــــؤالء. واحُتجــــز بعــــ  العــــا  
ا للتعــذيب. ومل ُتقــ  احملــاكم يف ادعــاءات املتهمــني بتعرضــهم للتعــذيب  ــر قــانوين وتعرضــو  احتجــامياً 

. وأديــن العديــد مــن املتهمــني ُتــت التعــذيب أهنــا انُتزعــت املــدَّعىاالعرتافــات واال امــات  ومل تســتبعد
 .(46)عهم حملاكمات  ر عادلةو تضالقضايا بعد  هذهيف 
سياســــة اســــرتاتيجية لاعتمــــاد تطــــة  عــــن القلــــ  إمياء التــــأتر يف 7الورقــــة املشــــرتكة  تعربــــأو  -24
عــن القلــ  أيضــاً بشــأن  تعربــأ. و (47)ملســاعدة القانونيــة، وكــذل  مشــروع قــانون املســاعدة القانونيــةا

واضـــ    للمـــوارد املاليـــة  ُتـــرق عـــد  وجـــود أّي إىل احتمـــال إســـاءة اســـت دا  املســـاعدة القانونيـــة نظـــراً 
 .(48)وعي ميكن است دامه كمعيار لتحديد العوميوموض
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، توصــية 2011يف اســتعراض عــا   ،قبلــتكانــت قــد أن روانــدا   9الورقــة املشــرتكة  وذكــرت -25
طـــة عمـــل لضـــمان إمكانيـــة خب األتـــذمواصـــلة عمليـــة اإلصـــالح القـــانوين، مبـــا يف ذلـــ   تـــدعوها إىل

 املتعلقتـــني بتـــوفرواخلطـــة االســـرتاتيجية  . واعتمـــدت روانـــدا السياســـة(49)وصـــول األطفـــال إىل العدالـــة
ال توجــد ةـــاكم لططفـــال علـــى مجيـــع املســتويات، وهـــو مـــا يـــرت  ث ـــرة يف  بيـــد أنـــهعدالــة لططفـــال. ال
 .(50)القضاءاالت األطفال املتعاملني مع الشاملة حلعاجلة امل

 العدالـــة البـــاتوا إىل وذكـــرت منظمـــة تنميـــة اخلـــزافني الشـــبا  أن فـــرص وصـــول أفـــراد جمتمـــع -26
ــب انتهاكــات حلةــدودة وأنــ نــادراً مــا ُتقــ  الشــرطة يف فقــوقهم يف  ــل اإلفــالت مــن العقــا . ه تُرتك 

 .(51)حاالت هذه انتهاكات، وال يقدَّ  اجلناة إىل العدالة
 

 الحق في الخصوصية -4 
عنصــراً مــن عناصــر اســرتاتيجية  تشــكلأن جلــان الشــرطة اجملتمعيــة  8ذكــرت الورقــة املشــرتكة  -27

 الشــرطة الوطنيــة الروانديــة ملعاجلــة املشــاكل احملليــة، وال ســيما مشــكلة العنــ  القــائم علــى نــوع اجلــنس
عمليـــات إجهـــاض  ـــر ب بقيـــا  النســـاءالشـــرطة  ، ب بال هـــاهـــذه اللجـــان ـــر أّن . )العنـــ  اجلنســـاين(

 .(52)يف اخلصوصيةالنساء تنته  ح  ، إمنا قانونية
 

والحووق فووي   وتكوووين الجمعيوواا والتجمووع السوولمي  وحريووة التعبيوور  حريووة الوودين أو المعتقوود -5 
 المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

ذكـــرت الرابطـــة األوروبيـــة لشـــهود يهـــوه املســـيحيني أن املوقـــ  احملايـــد يف الشـــؤون السياســـية  -28
ــــؤثّ لطائفــــة شــــهود يهــــوه املســــيحيني  ــــزوا   عملهــــمر يف ي وتعلــــيمهم وقــــدر م علــــى تســــجيل وعــــود ال

الرابطــة أن تالميــذ شــهود يهــوه أُر مــوا علــى املشــاركة يف أنشــطة مدرســية تنتهــ   وذكــرت .(53)املــدين
. وذكــرت أن روانــدا ينب ــي أن تكــ  عــن طــرد التالميــذ مــن املــدار  (54)حــريتهم يف الوجــدان والــدين

. وذكــرت أيضــاً أن شــهود (55)يف االحتفــاالت الدينيــة اوأن يشــاركو النشــيد الــوطي  أن يــرددوا لرفضــهم
يهــوه ُفصــلوا مــن عملهــم العلمــاين بســبب رفضــهم ضــمرياً أداء اليمــني وهــم عملــون العلــم الــوطي. 

 .(56)اليمني وهم عملون الكتا  املقد طلبهم أداء  ورُف 
 اســـتعراض قبـــول العديـــد مـــن التوصـــيات املقدمـــة يف ه عقـــبأنـــ 19وذكـــرت منظمـــة املـــادة  -29
جديــدة إعالميــة إىل اعتمــاد سياســة املنظمــة وأشــارت  ،يف إجــراء إصــالحات ، بُــدئ(57)2011 عــا 
 .(58)وإنشاء جلنة وسائع اإلعال  يف رواندا يف هذا الصدد 2012حزيران/يونيه  1يف 
يـنص علــى  08/02/2013املـؤر   02/2013أن القــانون رقـم  7الورقـة املشـرتكة  وذكـرت -30

عمــاًل  ــذا القــانون، أنشــئت جلنــة  ه. وذكــرت الورقــة املشــرتكة أنــ(59)التنظــيم الــذا  لوســائع اإلعــال 
بيئـــة مواتيـــة تـــوفر الـــدعوة إىل ب تُعـــىذاتيـــة التنظـــيم  يـــةهيئـــة إعالم لتكـــونوســـائع اإلعـــال  يف روانـــدا 

املشـــــرتكة عـــــن القلـــــ  ألن  الورقـــــةهـــــذه  وأعربـــــت. (60)تعزيـــــز قـــــدرة وســـــائع اإلعـــــال إىل حافة و للصـــــ
تنظـيم املرافـ  يف روانـدا صـالحية تنظـيم وسـائع اإلعـال  السـمعية  هيئـةمن القانون متـن  ( 2)4 املادة
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 7. وأوصــــت الورقــــة املشــــرتكة (61)التنظــــيم الــــذا  لوســــائع اإلعــــال تقــــّوض بــــذل   وهــــيوالبصــــرية، 
واضــ  يف الواليــات بــني جلنــة وســائع اإلعــال   متييــز إجيــادمــن القــانون لضــمان ( 2)4املــادة بتعــديل 
تنظــيم املرافــ  يف روانــدا، إذ تنحصــر مســؤولية هــذه األتــرة يف تنظــيم الــرتددات وتومييعهــا علــى  وهيئــة

 .(62)وسائع اإلعال  السمعية والبصرية
ن ر القـــــانوين املنصـــــوص عليـــــه يف القـــــانو وذكـــــرت منظمـــــة مراســـــلون بـــــال حـــــدود أن اإلطـــــا -31
مل يكـــــن كافيـــــاً ألن العديـــــد مـــــن األحكـــــا  الـــــواردة فيـــــه  08/02/2013املـــــؤر   02/2013 رقـــــم
ريــة الصــحفيني  ديــداً حلرقابــة شــديدة للدولــة علــى وســائع اإلعــال  و بفــرض ميالــت تشــكل  ديــداً  مــا

، مل ُتـــدد واملعلومـــاتمـــن هـــذا القـــانون، الـــيت ُتـــد مـــن حريـــة الـــرأي  9املـــادة فيف  ارســـة مهنـــتهم. 
الظــــرو  الــــيت ميكــــن مبوجبهــــا تقييــــد وســــائع اإلعــــال ، وهــــي ال تقــــد  الضــــمانات القانونيــــة الالميمــــة 

 .(63)رية اإلعال حل ةالكامل املمارسةلكفالة 
 هوريـــة روانـــدا )الدســـتور(دســـتور مج مـــن 34املـــادة إىل  2الورقـــة املشـــرتكة بعـــد أن أشـــارت و  -32
ذكـرت أن اإلطـار القـانوين احمللـي ف هنـا احلصـول علـى املعلومـات، قـانون قانون وسـائع اإلعـال  و إىل و 

ــــة احلــــ  يف حريــــة التعبــــر يســــتح  الثنــــاء.  ــــدا و حلماي علــــى الصــــعيدين اإلقليمــــي والــــدويل ملز مــــة روان
عــن القلــ  إمياء قــد أعربــت  2ورقــة املشــرتكة ال بيــد أنقــوق اإلنســان. املتعلقــة حب لتزامــات الرئيســيةاالب

، إذ إّن وســــائع اإلعــــال  دضــــع لقيــــود ع ومتزايــــد بــــني القــــانون واملمارســــةالفصــــل علــــى نطــــاق واســــ
أن الصــحفيني يتعرضــون للمالحقــة القضــائية و ــر القضــائية، املشــرتكة الورقــة هــذه  وذكــرت. شــديدة

فقـع رايـتس ووتـش أّن عـدداً قلـياًل  هيـوم ن. وذكـرت منظمـة (64)االت يف هـذا الصـددحب واستشهدت
حلقــوق  املـدَّعاةعلـى النقـد والتحقيـ  عـن االنتهاكـات  كتابـة مواضـيع مبنيـةمـن الصـحفيني ير بـون يف  

أن  2الورقـــة املشـــرتكة  وذكـــرت. (65)ســـنوات مـــن التهديـــد والرتهيـــب واملالحقـــة النامجـــة عـــناإلنســـان 
وتاضـعة للسـيطرة الفعليـة  مـا ميالـت تقييديـة إىل حـد كبـر البيئة اإلعالمية اليت يعمـل فيهـا الصـحفيون

جلنـــة وســـائع  أعمـــالتتـــدتل يف مـــا فتئـــت أن احلكومـــة  19. وذكـــرت منظمـــة املـــادة (66)للحكومـــة
 .(67)اإلعال  يف رواندا

، 2011تـــالل اســـتعراض عـــا   كانـــت قـــد تعهـــدت،أن روانـــدا   19منظمـــة املـــادة  وذكـــرت -33
عني عــــن حقــــوق اإلنســــان والصــــحفيني والعــــاملني يف وســــائع اإلعــــال ، بادــــاذ تــــدابر حلمايــــة املــــداف

. (68)تقــدح اجلنــاة إىل العدالــةبضــايقة الصــحفيني و املتعلقــة مبدعــاءات االضــمان التحقيــ  النزيــه يف بو 
أن الصـــحفيني يتعرضـــون للتهديـــد والرتهيـــب، ويواجهـــون تطـــر املالحقـــة  1الورقـــة املشـــرتكة  وذكـــرت

. ودعـــــت الورقـــــة (70)مـــــن احلـــــاالت يف هـــــذا الصـــــدد دعـــــدواستشـــــهدت ب، (69)أثنـــــاء القيـــــا  بعملهـــــم
، كمـــا (71)الســـلطات إىل التحقيـــ  يف مجيـــع ادعـــاءات العنـــ  والرتهيـــب ومقاضـــاة اجلنـــاة 1 املشـــرتكة

. وينب ــي أيضـــاً ادـــاذ تــدابر حلمايـــة الصــحفيني مـــن املضـــايقة (72)19دعــت إىل ذلـــ  منظمــة املـــادة 
 .(73)واالعتداء
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ــــة إىل ســــن قــــانون  19وأشــــارت منظمــــة املــــادة  -34 احلصــــول علــــى املعلومــــات )القــــانون إمكاني
تنفيــذ هــذا القــانون مــدك فعاليــة إمياء  هــاقلق، وأعربــت عــن 2013يف آذار/مــار   (04/2013 رقــم

رية يف احلكومــــة والــــيت تشــــمل ت ل ــــل ثقافــــة الّســــبــــالنظر إىل احلــــواجز الكثــــرة الــــيت ُتــــول دون ذلــــ  
الدميقراطيــــة مبــــادرة . وأشــــارت منظمــــة (74)الكشــــ  عــــن املعلومــــات يف حالــــةقــــا  واخلــــو  مــــن الع

 .(75)تنفيذ القانون تواج ه يف جمالوالتنمية املستدامة إىل التحديات اليت  املفتوحة
احلصــول إمكانيــة أن روانــدا ينب ــي أن تعطــي أولويــة لتنفيــذ قــانون  1وذكــرت الورقــة املشــرتكة  -35

وضـــع ترتيبـــات للتنفيـــذ يف بالتعجيـــل بتعيـــني مـــو فني يف جمـــال املعلومـــات و  علـــى املعلومـــات. وينب ـــي
. وينب ـــي أيضـــاً مييـــادة وعـــي املـــواطنني حبقهـــم يف احلصـــول علـــى منهجـــيمجيـــع الوكـــاالت علـــى يـــو 

 .(76)احل  اهذ إعمالنهم من اليت متكّ الطريقة باملعلومات و 
يف اســــــــتعراض كانــــــــت، ة حلقـــــــوق اإلنســــــــان أّن روانــــــــدا  منظمــــــــة اخلدمــــــــة الدوليــــــــ وذكـــــــرت -36
باملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان، وال ســيما  املتعلقــة ُتديــداً مجيــع التوصــيات  قبلــتقــد ، 2011 عــا 

اجلهــود الـيت تبـذهلا روانــدا  بيـد أنّ . (77)تلـ  الـيت تـدعو إىل تــوفر يايـة أفضـل مــن املضـايقة والرتهيـب
بيئــة حافلــة بالتحــديات للمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان الــذين  متثــليايــة حقــوق اإلنســان جمــال يف 

 .(78)عادًة ما يتعرضون للمضايقة والرتهيب واالعتقاالت التعسفية واحملاكمات  ر العادلة
ــــــــدا   2وأشــــــــارت الورقــــــــة املشــــــــرتكة  -37 ــــــــد أيضــــــــاً إىل أن روان يف اســــــــتعراض  ،قبلــــــــتكانــــــــت ق
ض املـــدافعني عـــن حقـــوق ضـــمان عـــد  تعـــرّ نهـــا م ملـــة أمـــورجب لزمهـــا، التوصـــيات الـــيت تُ 2011  عـــا

منظمــات اجملتمـع املــدين واملنظمــات  ـر احلكوميــة وفــرادك  بيــد أن. (79)اإلنسـان للمضــايقة والرتهيـب
 واألعمـــال االنتقاميـــةهيـــب أعمــال الرت  اً يفيواجهـــون تصـــاعدميالـــوا  مــااملــدافعني عـــن حقـــوق اإلنســـان 

أن األمــر الباعــى علــى بــ 2. وأفــادت الورقــة املشــرتكة (80)وبســبب أداء هــذا العمــل أثنــاء أداء عملهــم
هـو اسـتمرار احلكومـة يف اسـتهدا  ومهامجـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان العـاملني يف  البـال القلـ  

 .(82)، وذكرت الورقة حاالت يف هذا الصدد(81)أنشطة مشروعة
قــــوانني  أن تســــن أوصــــت منظمــــة اخلدمــــة الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان روانــــدا مبــــا يلــــي  )أ(و  -38

 دة تعرت  بعمل املدافعني عـن حقـوق اإلنسـان وُتميـه وتسـّلم حبـ  الوصـول علـى يـوق وسياسات ةدّ 
أعمـــــال الرتهيـــــب  أن تـــــدين) ( وعراقيـــــل إىل ا ليـــــات الدوليـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان؛ أيّـــــة ودون  آمــــنق 

مـــع األمـــم املتحـــدة  املتعـــاوننياملرتكبـــة يف حـــ  املـــدافعني عـــن حقـــوق اإلنســـان  يـــةاالنتقاماألعمـــال و 
اإلفـــالت مـــن العقـــا   أن تكـــاف عليهـــا؛ ) (  وأن تعاقـــب ،واملنظومـــات اإلقليميـــة حلقـــوق اإلنســـان

فــوري وشــامل ونزيــه يف مجيــع االنتهاكــات املرتكبــة ضــد املــدافعني بشــكل تحقيــ  الضــمان عــن طريــ  
إىل سـبل انتصـا   وصـول الضـحاياإىل اجلنـاة املزعـومني و  مقاضـاةيفضـي إىل مبا عن حقوق اإلنسان 

لمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان مــن لرفيــع املســتوك القــوي و السياســي الدعم الــ أن ُتظهــرفعالــة؛ )د( 
اهلـا  واملشـروع الـذي يقـو  بـه عمـل بالبيانـات عامـة يعرتفـون فيهـا لاملسؤولني احلكوميني  إصدارتالل 
 .(83)ن عن حقوق اإلنسانو املدافع
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ــــــم  30املــــــادة  إمياءقلــــــ  العــــــن  7الورقــــــة املشــــــرتكة  وأعربــــــت -39  04/2012مــــــن القــــــانون رق
لـس متـن  جماليت ُتكم تنظيم وعمـل املنظمـات الوطنيـة  ـر احلكوميـة، والـيت  17/02/2012 املؤر 

أدك يف هـــو مـــا لرصـــد أنشـــطة املنظمـــات  ـــر احلكوميـــة، و واســـعة النطـــاق  واليـــةً احلوكمـــة يف روانـــدا 
الورقــــة  وأعربــــت. لعملهــــا املنظمــــات  ــــر احلكوميــــة أداءال مــــربر لــــه يف  بعــــ  األحيــــان إىل تــــدتلق 

ــــيت تقتضــــي مــــن املنظمــــات  ــــر احلكوميــــة أن  38املــــادة  إمياءقلــــ  الأيضــــاً عــــن  7املشــــرتكة   تُبلــــ ال
يف اجتماعـــــات اجلمعيـــــة  إجـــــراء مناقشـــــات مبـــــا إذا كـــــان يُتوقَّـــــعالســـــلطات اإلداريـــــة وأجهـــــزة األمـــــن 

ومفادهـــــا أنـــــه ُيشـــــرتط علـــــى هـــــذه  ـــــر احلكوميـــــة تســـــجيل املنظمـــــات اشـــــرتاطات  وإمياء؛ العموميـــــة
اشـــرتاط تقـــدح  وإمياءتقـــدح رســـائل تزكيـــة مـــن املقاطعـــات الـــيت تعتـــز  العمـــل فيهـــا؛ احملتملـــة  املنظمـــات

 .(84)مصداقية املنظمات  ر احلكومية وهو ما يقّوضللحصول على إقامة مؤقتة،  طلبق 
املنظمــات املتعلــ  ب 2012منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان أن قــانون عــا   وذكــرت -40

ــــل  اشــــرتاطات يفــــرض ــــر احلكوميــــة  بروقراطيــــة مفرطــــة ومرهقــــة للحصــــول علــــى الش صــــية وعراقي
الدوليـــة مـــن القيـــود املفروضـــة علـــى ذات الصـــب ة . وتعـــاين أيضـــاً املنظمـــات  ـــر احلكوميـــة االعتباريـــة

احلصـــول علـــى ، مـــن  ـــر احلكوميـــة نظمـــات الوطنيـــةالقـــانون، بعكـــس امل ومينعهـــا ،اســـت دا  ميزانيتهـــا
وأوصــت منظمــة اخلدمــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان  .(85)ســنوات مخــسملــدة الســارية تســجيل الرتصــة 

تكفــل اســتقاللية املنظمــات  ــر احلكوميــة أن بــأن تضــمن روانــدا بنــاء جمتمــع مــدين مفعــم باحليويــة و 
ســـجيل تنقـــي  وتعـــديل القـــوانني الـــيت تـــؤثر علـــى تب الشـــرتا  مـــع اجملتمـــع املـــدين()باعـــن طريـــ  القيـــا  

مـــن جانـــب  املفـــرط يف حالـــة التـــدتل فـــرض عقوبـــاتعـــن طريـــ  ، و وعمـــل املنظمـــات  ـــر احلكوميـــة
 .(86)املسؤولني احلكوميني 

رايــتس ووتــش أن منظمــات اجملتمــع املــدين املســتقلة مــا ميالــت ضــعيفة  هيــوم نوذكــرت منظمــة  -41
بــأن  2. وأفــادت الورقــة املشــرتكة (87)مــن جانــب الدولــة واالتــرتاقلل ايــة نتيجــة ســنوات مــن الرتهيــب 

حقــوق اإلنســان  ومجاعــاتجــل منظمــات اجملتمــع املــدين  بــاترتاق، علنــاً أو ســراً، قــد قامــتاحلكومــة 
إىل ةاســبة دعوة الــانتقــاد إجــراءات احلكومــة و  مــنما تلــ  الــيت هلــا ســجل العاملــة يف روانــدا، وال ســيّ 

عـــن القلـــ  إمياء عـــد   2الورقـــة املشـــرتكة  وأعربـــت. (89)كـــرت حـــاالت يف هـــذا الصـــدد، وذُ (88)الدولـــة
بشــأن املــدافعني عــن  2011احلكومــة بالتنفيــذ اجملــدي للتوصــيات الــيت قبلتهــا يف اســتعراض عــا   قيــا 

حقــاً  يئــة بيئـة مواتيــة روانــدا إىل  2الورقــة املشـرتكة . ودعـت (90)احلقـوق املدنيــة وعـن حقــوق اإلنســان
الورقــة . وأوصــت (91)نطاقــاً  بنــاء جمتمـع مــدين أوســعإىل للصـحفيني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان، و 

عـن حقـوق  وللمـدافعنياجملتمـع املـدين  ملمثلـي املوجَّهـةالتهديـدات مجيـع جبملة أمور منها التحقيـ  يف 
 .(92)اإلنسان

ال ُيســـم  يف  ف نـــهيكفـــل حريـــة التجمـــع، وإن كـــان أن الدســـتور  2الورقـــة املشـــرتكة  وذكـــرت -42
 .(93)دة لسياسات احلكومة أو إجراءا اإاّل إذا كانت مؤي   الواقع باالحتجاجات السلمية
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طحـــزا  السياســـية يف منتـــدك األحـــزا  اإللزاميـــة لعضـــوية الأن  7وذكـــرت الورقـــة املشـــرتكة  -43
، الـــذي 11/07/2013املـــؤر   10/2013رقـــم  التنظيمـــيل يـــت مبوجـــب القـــانون أُ قـــد السياســـية 
 20عـن القلــ  إمياء املــادة  7وأعربــت الورقـة املشــرتكة السياســية والسياسـيني. املنظمـات أوضــاع عكـم 

مــن هــذا القــانون، الــيت تقتضــي مــن األحــزا  السياســية الــيت تعتــز  تنظــيم مظــاهرات أن تطلــب اإلذن 
عـــن القلـــ  أيضـــاً إمياء ةدوديـــة ت . وأعربـــ(95)م، وأوصـــت الورقـــة بتعـــديل هـــذا احلكـــ(94)مـــن الســـلطة

 .(96)عضاء يف منتدك األحزا  السياسيةاأل  رالدعم املقد  لبناء قدرات األحزا  السياسية 
رايـــــتس ووتـــــش أن األحـــــزا  السياســـــية املعار ضـــــة الـــــيت ُتـــــاول أن  هيـــــوم نوذكــــرت منظمـــــة  -44

 6. وذكـرت الورقـة املشـرتكة (97)بطريقـة جمديـةالعمـل   ـر قـادرة علـىتتحدك اجلبهة الوطنية الرواندية 
 ،أن أحــــــزا  املعارضــــــة مُتنــــــع مــــــن  ارســــــة حريــــــة التعبــــــر السياســــــي واملشــــــاركة يف احليــــــاة السياســــــية

بـــــأن تســـــم   6الورقـــــة املشـــــرتكة . وأوصـــــت (98)واستشـــــهدت بعـــــدد مـــــن احلـــــاالت يف هـــــذا الصـــــدد
 .(99)أو عرقلةاحلكومة ألحزا  املعارضة باالضطالع بأنشطتها دون ترهيب 

تمثيــــل املــــرأة يف املناصــــب املــــن ف  لســــتوك املعــــن القلــــ  إمياء  7الورقــــة املشــــرتكة  وأعربــــت -45
 .(100)احمللي احلكمالقيادية ومناصب صنع القرار يف 

 
 الحق في الضمان اال تماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -6 

عــدالت ســوء الت ذيــة املــزمن عنــد مأّن روانــدا ســجلت أحــد أعلــى  6الورقــة املشــرتكة  ذكــرت -46
انعـــدا  األمـــن  وال يعـــزك .وهـــو مـــا ُيســـفر عـــن توقـــ  النمـــويف املنطقـــة،  األطفـــال دون ســـن اخلامســـة

 الــيت ُتصــاد   يفالصــعوبات  يُعــزك بــاألحرك إىلعــد  تــوافر ال ــذاء، بــل  إىلال ــذائي وســوء الت ذيــة 
ه يـو السـوق ولـيس علـى صـ ار علـى اإلنتـا  الزراعـي املوجَّـ يدعم احلكـومالـرّكز قد ليه. و احلصول ع

لفقــــر. وذكــــرت الورقــــة ملرتفــــع لســــتوك امــــن املاملــــزارعني الــــذين يعــــانون مــــن انعــــدا  األمــــن ال ــــذائي و 
ـــ 6املشـــرتكة  ـــأن اســـرتاتيجيات التنميـــة االقتصـــادية الـــيت ترك  ه يـــو ز علـــى تعزيـــز اإلنتـــا  الزراعـــي املوجَّ

 .(101)أصالً  القائمةانعدا  األمن ال ذائي  السوق والتصدير ميكن أن يزيد من تفاقم مشكلة
ســــــوء الت ذيــــــة وتوقــــــ  النمــــــو عنــــــد املرتفعــــــة لعــــــدالت املإىل  9أشــــــارت الورقــــــة املشــــــرتكة و  -47

، وذكــــــرت أن الفقــــــر هــــــو الســــــبب الرئيســــــي يف عــــــد  تقــــــدح طعــــــا  كــــــا ق أو م ــــــذ  (102)األطفــــــال
 .(103)للططفا
التحضــــر الســــريع والتنميــــة التجاريــــة يف   قــــد شــــّجعتأن روانــــدا  6وذكــــرت الورقــــة املشــــرتكة  -48

ســـكان ل اململوكـــةكي ـــايل علـــى حســـا  تـــوفر الســـكن الالئـــ  للســـكان. وملكيـــة املنـــاميل واألراضـــي 
 ونقلهــمدون تقــدح التعويضــات الالميمــة للمتضــررين  مــنهم زعــتانتُ قــد املــدن ذوي الــدتل املــن ف  

 .(104)إىل أماكن أترك
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 الحق في الرعاية الصحية -7 
لوفيـــات النفاســـية املرتفـــع لعـــدل امل خلفـــ ادـــاذ تـــدابر  أنـــه يلـــز  3الورقـــة املشـــرتكة  ذكـــرت -49
تحســني فــرص احلصــول علــى املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة بالصــحة النفاســية، مبــا يف ذلــ  الرعايــة لو 

مرافـ  الرعايـة الصـحية عـدد وبعـدها. وينب ـي أن تشـمل هـذه التـدابر مييـادة  الوالدة وأثناءقبل الوالدة 
يف املنــاط   وتاصــةً ، مــن أجهــزة ومــو فني تقــدح الرعايــة التوليديــة األساســية والطارئــةمبــا يلــز  ل املــزودة

، ومييــــادة عــــدد مقــــدمي تــــدمات الرعايــــة الصــــحية املهــــرة واملنــــاط  الريفيــــةذات الــــدتل املــــن ف  
ى تقــدح رعايـــة جيـــدة ومالئمــة قبـــل الـــوالدة وبعــدها، فضـــاًل عـــن املســاعدة املقدمـــة مـــن القــادرين علـــ

ذوي املهارات أثنـاء الـوالدة. وينب ـي أن يكـون النقـل إىل مرافـ  الرعايـة الصـحية اجليـدة متاحـاً باجملـان 
 .(105) واملناط  الريفيةللنساء القاطنات يف املناط  ذات الدتل املن ف  

ــــد التوصــــية  8قــــة املشــــرتكة وأشــــارت الور  -50 ــــع  الداعيــــة إىل ضــــمانإىل أن روانــــدا تؤي إل ــــاء مجي
اعتمـــدت روانـــدا قـــانون عقوبـــات جديـــداً ، 2012يف عـــا  و . (106)األحكـــا  التمييزيـــة يف التشـــريعات

أن روانـــدا بـــ 3الورقـــة املشـــرتكة  وأفـــادت. (107)األســـبا  الـــيت تيـــز اإلجهــاضعلـــى  يُــدتل تعـــديالت
 ولكـــن، (108)حصـــول النســـاء والفتيـــات علـــى تـــدمات اإلجهـــاض املـــأمونإمكانيـــة ينب ـــي أن تكفـــل 

مــن قبيــل تقــدح  اشــرتاطاتاإلجهــاض إذ يفــرض  إمكانيــةقــانون العقوبــات يتضــمن أحكامــاً ُتــد مــن 
عــن ا تصــا  أو ســفاح ةــار  أو ميوا   شــهادة مــن إحــدك احملــاكم امل تصــة تثبــت أن احلمــل نــاجمٌ 

والضــ ع األســري النســاء والفتيــات مــن اإلبــالل عــن تعرضــهن لســفاح ومينــع الوصــم واخلــو   قســري.
وأوصـــت الورقـــة  .(109)القضـــائينظـــا  الوهـــن عجمـــن عـــن التعامـــل مـــع احملـــار  أو العنـــ  اجلنســـي، 

 165جهــاض والــواردة يف املــادتني بــأن تزيــل روانــدا احلــواجز القانونيــة واإلداريــة املقّيــدة لإ 8املشــرتكة 
لربوتوكـــول امللحـــ  بامليثـــاق مـــع اقـــانون العقوبـــات  مواءمـــةبـــات؛ وأن تكفـــل مـــن قـــانون العقو  166و

عــن ) (، 14األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعو ، املتعلــ  حبقــوق املــرأة يف أفريقيــا، وال ســيما املــادة 
وتقـــدح مـــن احملكمـــة  أمـــرق  إحضـــار اشـــرتاطلقانونيـــة واإلداريـــة، وبالتحديــد إميالـــة مجيـــع احلـــواجز اطريــ  

 .(110)إجراء عملية اإلجهاضمن أجل إذن طيب من طبيبني   ترتيص أو
املرتكــز علــى اجملتمــع عــن القلــ  إمياء إدارة نظــا  التــأمني الصــحي  7الورقــة املشــرتكة  وأعربــت -51

، وال ســــيما إمياء )التعاضــــد يف جمــــال الرعايــــة الصــــحية(  Mutuelle de santé املعــــرو  باســــم احمللـــي و 
 .(111)بصورة متواترة العامة لبع  األدوية األساسيةافتقار بع  املراكز الصحية 

 
 الحق في التعلي  -8 

قبلـت التوصـيات قـد ، 2011يف اسـتعراض عـا  كانـت، أن روانـدا   4الورقة املشرتكة  ذكرت -52
ومييــادة االســتثمار  اإللزامــي التعلــيم االبتــدائي مــن تــاللإىل ُتســني التمتــع بــاحل  يف التعلــيم،  الداعيــة

  تطـوة جـديرة بالثنـاء املمتـد لتسـع سـنوات . وكانـت سياسـة  التعلـيم األساسـي(112)تعليميف قطاع ال
لتالميــذ، املتــاح لالتعلــيم  ومــدك جــودةســني، ر ــم وجــود مشــاكل فيمــا ُيــص نســبة التالميــذ إىل املدرّ 

أن نظـــا  التعلـــيم إىل  4الورقـــة املشـــرتكة  وأشـــارت. (113)والتفـــاوت بـــني التعلـــيم العـــا  والتعلـــيم اخلـــاص
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أطفــال يف الصــباح  فيحضــرتــني يف اليــو ، فرت  حيــى تعمــل املــدار   النــوبتني الدراســيتنيالقــائم علــى  
وجــــود مســــتويات . وأّدك (114)رفــــاه املدرســــنيل اعتبــــاروآتــــرون بعــــد الظهــــر، هــــو نظــــا  أنشــــ  دون 

املـــواد رت الورقـــة إىل قلـــة وأشـــا. (115)التعلـــيم جـــودة ملدّرســـني إىل التالميـــذ إىل تـــدهورنســـبة ال مرتفعـــة
الورقــــــة  وذكــــــرت .(116)الكتــــــب إىلواملكتبــــــات  األجهــــــزةامل تــــــربات إىل  وافتقــــــار املتاحــــــة التعليميــــــة
أن ا بــاء الــذين لــديهم مــوارد ماليــة يرســلون عمومــاً أطفــاهلم إىل املــدار  اخلاصــة اعتقــاداً  4 املشــرتكة
 .(117)ليماملؤسسات توفر بيئة وفرصًا مؤاتية للتع هذهمنهم أن 

املـــــدار ، الـــــيت ُتـــــددها مجعيـــــات ا بـــــاء  تشـــــ يلأن تكـــــالي   9الورقـــــة املشـــــرتكة  وذكـــــرت -53
. وذكــرت الورقـــة (118)ر ــم جمانيــة التعلـــيم االبتــدائي الفقـــرين الوالــدينواملدّرســني، تشــكل عبئـــاً علــى 

دورات تدريبيـــــة  االفتقـــــار إىلهـــــة يف تـــــوفر التعلـــــيم اجليـــــد تشـــــمل أن التحـــــديات املواج   9املشـــــرتكة 
البـى التحتيـة  وسـوء حالـة، رتبـات املدّرسـني وطـول سـاعات عملهـممل واملستوك املـن ف للمدّرسني، 

 .(119)وقلة املواد املدرسية املتاحة الفصولاكتظاا  يؤدي إىل،  ّا لمدار ل
عــــ  الكهربــــاء يف ب االفتقــــار إىلعــــن القلــــ  إمياء مــــا يلــــي  )أ(  7الورقــــة املشــــرتكة  وأعربــــت -54

يف مـــنهج كمــادة دراســية ) ( عــد  إدرا  اإلملــا  باحلاســـو   واملــدار  املوجــودة يف املنــاط  النائيـــة؛ 
) ( اســـتمرار مطالبـــة ا بـــاء ومـــن التعلـــيم االبتـــدائي؛  العليـــالمرحلـــة األساســـية لالتكنولوجيـــا و   و العلـــ
يُطلــب املدرســية الــيت  رســو  ُتفيــز املدّرســني يف بعــ  املــدار  العامــة، واعتمــاد بــرامج الت ذيــة بــدفع

 .(120)دفع تكاليفها من الوالدين
ل ُتـــدياً إذ بلـــ  شـــكّ تزال تـــالتعلـــيم الثـــانوي ال  إمكانيـــة تلّقـــيأن  9الورقـــة املشـــرتكة  وذكـــرت -55

بــــني . وهنــــا  تفــــاوت 2013يف املائــــة يف عــــا   36.4صــــايف معــــدل االلتحــــاق باملــــدار  الثانويــــة 
نـــاط  احلضــــرية ططفــــال الـــذين يلتحقـــون باملــــدار  يف املاملئويـــة لإذ تكــــون النســـبة  ة رافيـــاملنـــاط  اجل

 .(121)يف املناط  الريفيةأعلى من مثيلتها 
شــكل ُتــدياً ياألطفــال يف أنشــطة تارجــة عــن املدرســة  عمــلأن  9الورقــة املشــرتكة  وذكــرت -56

 .(122)باملدار  وإمتا  التعليم الدراسةأما  عويصًا 
 

 الحقوق الثقافية -9 
بســبب عــد   ،أفـادت منظمــة البقـاء الثقــايف بـأن التحــديات الـيت يواجههــا أفـراد جمتمــع البـاتوا -57

 للجماعــــاتكــــأفراد مــــن هــــذا اجملتمــــع، تشــــّكل  ديــــداً ثقافيــــاً تطــــراً   ُتديــــد هــــويتهمقــــدر م علــــى 
. (123)ثقافـــة البـــاتوا اســـتمرار، وبـــأن سياســـة اإلدمـــا  الـــيت تنتهجهـــا احلكومـــة  ـــدد الصـــ رةالســـكانية 
ــــاتوا هلويتهــــا املتميــــزة   يفهــــذه اهلويــــة  االفتقــــار إىل وتســــبب ــــدة مــــن جمتمــــع الب ــــال اجلدي فقــــدان األجي

. وأوصـــت (124)ملعرفتهـــا العميقـــة بال ابـــاتيف فقـــداهنا ومجـــع الثمـــار و  الصـــيدكمجتمـــعق يعتمـــد علـــى 
ليديـــة واألصـــلية منظمــة تنميـــة اخلــزافني الشـــبا  بـــأن تعتمــد روانـــدا تــدابر لتعزيـــز ويايـــة املعــار  التق

 .(125)جملتمع الباتوا
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 ةاألشخاص ذوي اإلعاق -10 
وصــــول األطفــــال ذوي اإلعاقــــة، وال ســــيما اإلعاقــــة إمكانيــــة أن  9الورقــــة املشــــرتكة  ذكــــرت -58

نتشـر التمييـز ضـد هـؤالء ي. و شـكل ُتـدياً تال تـزال  هلـم ومدك توافرهـاالفكرية، إىل اخلدمات الصحية 
احلصــول علــى  كفــل هلــميال  ــا وأصــبحت بعــ  األســر دجــل مــنهم  ،واســعق  األطفــال علــى نطــاقق 

 .(126)تدمات الرعاية الصحية
األطفــــال ذوي بشــــأن ر ــــم وجــــود إطــــار سياســــا  شــــامل  هأنــــ 9الورقــــة املشــــرتكة  وذكــــرت -59

 .(127)الكامل حبقهم يف التعليم تعرتض متتعهميواجهون ُتديات عديدة  ، ف هنماإلعاقة
 

 عوب األصليةاألقلياا والش -11 
أن أفــراد جمتمــع البــاتوا ال يُعــرت   ــم كشــعب مــن الشــعو  بــمنظمــة البقــاء الثقــايف  أفــادت -60

املتعلــ  مبنــع  47/2001األصــلية يف روانــدا، بــل كمجموعــة مهمشــة تارُييــاً. ومبوجــب القــانون رقــم 
، الـذي عظـر ُتديـد جرمييت التمييز والطائفية وقمعهمـا واملعاقبـة عليهمـا )قـانون مكافحـة بـى الفرقـة(

ســن قـــوانني ةــددة حلمايــة حقــوق جمتمـــع البــاتوا. وميثــل جمتمـــع مُينــع اهلويــة حســب االنتمــاء العرقـــي، 
البـــاتوا جمموعـــة متميـــزة تواجـــه ُتـــديات صتلفـــة ال ميكـــن التصـــدي ألي  منهـــا مبوجـــب قـــانون مكافحـــة 

 .(128)بى الفرقة
احلـــ  يف  ينشـــ صـــلية يف تقريـــر املصـــر منظمـــة البقـــاء الثقـــايف أن حـــ  الشـــعو  األ وذكـــرت -61

، ويف املشــاركة الفعالــة يف عمليــات صــنع القــرار الــيت قــد تــؤثر والــتحكم فيهــا ملكيــة أراضــيها ومواردهــا
كشــعب مــن الشــعو    االبــاتو  بشــعبعليهــا. وأوصــت منظمــة البقــاء الثقــايف بــأن تعــرت  روانــدا رةيــاً 

احلكوميــة وتوائمهــا مــع إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن  أن تقــّيم مجيــع التشــريعات والــربامجبــاألصــلية؛ و 
 .(129)حقوق الشعو  األصلية

البــاتوا  جمتمــعأن أفــراد بــوأفــادت منظمــة البقــاء الثقــايف ومنظمــة األمــم والشــعو   ــر املمثَّلــة  -62
يف حالـــــة ويعيشـــــون  أراضق ُأجلـــــوا مـــــن أراضـــــي أجـــــدادهم دون تعـــــوي ، فأضـــــحوا ال ميلكـــــون قـــــد 
 ه تكـــاد ال توجـــد ســـبل انتصـــا  قانونيـــةة أنـــث لـــمنظمـــة األمـــم والشـــعو   ـــر املم وذكـــرت. (130)فقـــر
حلقـــوق األجـــداد  ـــر  ســـوك جمـــال ضـــئيل يتـــي البـــاتوا ألن قـــانون امللكيـــة الروانـــدي ال  فـــراد جمتمـــعأل

 .(131)الرةية يف األراضي األفريقية
لـوا نشـاطهم إىل صـناعة اخلـز   حوّ قـد وأفادت منظمة البقاء الثقـايف بـأن أفـراد جمتمـع البـاتوا  -63

م بيــــد أهنــــعــــد  قــــدر م علــــى الوصــــول إىل أراضــــي أجــــدادهم. إىل كمصــــدر رئيســــي للــــدتل نظــــراً 
عة الزهيــــدة واملعانــــاة يف البحـــى عــــن الطــــني ألن يواجهـــون منافســــة شـــديدة بســــبب املنتجــــات املصـــنَّ 

ظمــة األمــم والشــعو  . وذكــرت من(132)املســتنقعات حيــى يوجــد الطــني باتــت ُتســت د  لزراعــة األرمي
يعملـــون يف و شـــبيهة بـــالرق،  أوضـــاعجـــربوا علـــى العـــيش يف أُ قـــد البـــاتوا أفـــراد جمتمـــع  ـــر املمثَّلـــة أن 

 .(133)أراضي الروانديني ا ترين مقابل ال ذاء، أو يتسولون لكسب العيش
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إىل احلــد  الداعيــةوأفــادت منظمــة تنميــة اخلــزافني الشــبا  بــأن روانــدا وافقــت علــى التوصــية  -64
قانونيــة . ومــع ذلــ ، ال يــزال يتعــني علــى احلكومــة أن تضــع سياســة (134)مــن الفقــر يف جمتمــع البــاتوا

واسـرتاتيجية ملعاجلـة الوضـع اخلــاص جملتمـع البـاتوا وتلبيـة احتياجاتــه اخلاصـة يف جمـال احليـاة االقتصــادية 
 .(135)واالجتماعية والثقافية يف البلد

ـــاتوا أدىن بكثـــر مـــن ألفـــراد جمتمـــع  يةســـكنال األوضـــاعلثقـــايف أن وذكـــرت منظمـــة البقـــاء ا -65 الب
البــــاتوا  ــــر  ثَّــــل بتاتــــاً يف  جمتمــــعأن  وأضــــافت. (136)ال تليــــ  بالبشــــر أوضــــاعاملعــــاير الــــدنيا، وهــــي 

ىن يف جملــــس الشــــيو . ومبــــا أن احلــــد األد هــــذا اجملتمــــعيوجــــد ســــوك  ث ــــل واحــــد مــــن وال احلكومــــة، 
 جمتمـعمـن أفـراد  الكثـرسـنوات مـن التعلـيم فـ ن ذلـ  يسـتبعد فعليـاً  ني هو ستاملطلو  من املرشح

مـــن الصـــعوبات يف  الكثـــروأفـــادت منظمـــة البقـــاء الثقـــايف بـــأن أطفـــال البـــاتوا يواجهـــون  .(137)البـــاتوا
 األوضـاعر سـوء التعليم ر ـم أن سياسـة احلكومـة تعفـيهم إعفـاًء فعليـاً مـن دفـع الرسـو  املدرسـية. ويـؤث

باملـدار  وُتصــيل نتـائج تعليميـة جيـدة. ويعــاين  الدارسـةعلـى ة أطفـال البــاتوا واجلـوع يف قـدر  املعيشـية
 .(138)ما يطردون من الفصول الدراسية وكثراً من أطفال الباتوا من التمييز يف املدرسة  الكثر
  ــر مــؤمن علــيهمميالــوا  مــاالبــاتوا  جمتمــعمــن أفــراد  كثــراً وأضــافت منظمــة البقــاء الثقــايف أن   -66
املســـتوك  إىل ســـوء حالـــةنظـــا ق للتـــأمني الصـــحي تـــاصق بالفئـــات األكثـــر ضـــعفاً. ونظـــراً  اعتمـــادر ـــم 

مرتفعــــة مــــن عــــدالت لإصــــابة مب البــــاتوا عرضــــةً  جمتمــــعملعلومــــات الصــــحية، أصــــب  أفــــراد االتعليمــــي و 
ع وفيـــات الرّضـــملرتفعـــة لا تعـــدالفاملفـــرو  نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدمي واألمـــراض املنقولـــة جنســـياً. 

. (139)لحصـــول علـــى تـــدمات كافيـــة يف جمـــال الرعايـــة الصـــحية النفاســـيةلإمكانيـــة  توجـــد منتشـــرة وال
البــــاتوا مل يتمكنــــوا مــــن  جمتمــــعمــــن أفــــراد  كثــــراً وأفــــادت منظمــــة األمــــم والشــــعو   ــــر املمثَّلــــة بــــأن  

الوثـــائ  الصـــحية الرةيـــة، واشـــرتاط دفـــع  االفتقـــار إىلاالســـتفادة مـــن نظـــا  التـــأمني الصـــحي بســـبب 
ــــيت كثــــراً يف املائــــة مــــن تكــــالي  العــــال  الطــــيب، وبُعــــد املراكــــز الصــــحية   10 نســــبة عــــن األمــــاكن ال
 .(140)فيها ونيعيش
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