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   رواندا  
  

 
 

 استنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة. * 
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 مقدمة -أوالل  
 
تواصــح ومومـــة روانـــدا عمضهـــا عضـــ  لـــمان  تــق ايـــق الروانـــدي   قـــو  ا نســـان األساســـية  -1

وســا ر اــوان  وقــو  ا نســان الودنيــة والدوليــة الســارية. ويمــر  دســتور  (1)املمفولــة جو ــد الدســتور
( مـــادة  رســـا  وقـــو  ا نســـان واةريـــات األساســـية ولـــما ا. وا لتـــ ا  41روانـــدا ىوـــدع وأر عـــ  )

وا ســتاتيةية الثانيــة لضتنميــة  2020 إعمـا  هــذه اةقــو  األساســية منهـو  عضيــل ل رليــة ال ضــد لعـا  
اةـــد مـــن الفقـــر )ا ســـتاتيةية الثانيـــة( الضتـــ  تشـــمان تـــ  األســـا   ميـــق السياســـات ا اتهـــادية و 

ــــــة  والــــــربامم اةموميــــــة. ومــــــق  ضــــــو  روانــــــدا املروضــــــة النها يــــــة مــــــن  قيــــــ  األهــــــدا  ا ــــــددة ل الرلي
 وا ستاتيةية، ترود اةمومة  الفرصة اليت يتيحها ا ستعراض الدوري الشامح لتقييم اةالة.

توصــية، ل رتــر مــرة تهــعت فيهــا  ســتعراض أ ــراه  67أعر ــت اةمومــة عــن ا ــو   واــد -2
مـــن تضـــ   63. وتـــرع أ ـــا نفـــذت وـــ  ا ن 2011جمضـــس وقـــو  ا نســـان ل كـــانون الثاين/ينـــاير 

التوصيات، وشرعت  الفعح ل اختـا  ا  ـرا ات الاةمـة  شـلن التوصـيات األر ـق املت قيـة. وي ـ  هـذا 
 رة ل تنفيـذ تضـ  التوصـيات ويقـر ل الواـت  اتـل  ـلن هنـا  دا مـام م يـدام مـن العمـح التقرير التقد  ا

 ميمن ا لطاع  ل.
وتعتقــد اةمومــة أن هــذا ا ســتعراض ةــد  مهــضحة الروانــدي . ويعــود ســ د املشــاركة فيــل  -3

وـتا . وا سـتعراض ل املقا  األو  ىىل التـ ا  اةمومـة  هـمان  تـق الروانـدي   قهـم ل المرامـة وا 
 الدوري الشامح أداة أترع لتقييم أدا  اةمومة فيما يتعض   الت اماهتا ىةا  الرواندي .

  
المنهجية -ثانيال  

 
 صـي  هـذا التقريــر  قيـادة وةارة العــد  ل ىدـار فراـة العمــح الودنيـة املعنيــة  تقـد  التقــارير ىىل -4

مــن لتضــؤ املتسســات اةموميــة الــيت تهــطضق  ــدور  املعاهــدات. وتهــم فراــة العمــح  ثضــ  هيئــات
ر يســيف ل تنفيــذ معــاي  وقــو  ا نســان. وتتــللؤ فراــة العمــح أيهــام مــن  ثضــ  عــن املتسســات  ــ  
اةموميـــة، جـــا ل  لـــ  ا تمـــق املـــدين واملـــدافعون عـــن وقـــو  ا نســـان الـــذين هـــم شـــركا  مهمـــون 

رض التقريــــر أيهــــام،  عــــد أن وافــــ  عضيــــل جمضــــس لضحمومــــة ل تع يــــ  وقــــو  ا نســــان و ايتهــــا. وع ــــ
 (.1الوةرا ، عض  جمضسيف الربملان   را  مشاورات  ا ية  شلنل )املرف  

  
 التطورات المستجدة اي اإلطار المعياري والمؤسسي -ثالثال  

 
اإلطار المعياري -ألف 

 
العنهـري، واتفاايـة منـق رواندا در  ل ا تفااية الدولية لضقها  عضـ  ايـق أشـما  التمييـ   -5

 رميــة ا  ــادة ا ماعيــة واملعاا ــة عضيهــا، والعهــد الــدوا انــا   ــاةقو  املدنيــة والسياســية، والعهــد 
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الــــدوا انــــا   ــــاةقو  ا اتهــــادية وا  تماعيــــة والثقافيــــة، واتفاايــــة القهــــا  عضــــ  ايــــق أشــــما  
شــعو ، واتفاايــة وقــو  الطفــح، فهــام عــن التمييــ  لــد املــرأة، وامليثــا  األفريقــيف ةقــو  ا نســان وال

 عدد من الربوتوكو ت الر يسية املتهضة  تض  املعاهدات و  ها.
و ا لــافة ىىل الدســتور وا تفاايــات الدوليــة األتــرع، ســنت ومومــة روانــدا اــوان   ديــدة  -6

ان  و/أو عـــدلت اـــوان  مو ـــودة تركـــ  عضـــ   ايـــة وقـــو  ا نســـان واوتامهـــا. وتشـــمح  عـــ  القـــو 
، والقـــانون املتعضـــ   األرالـــيف 2013، واـــوان  العمـــح لعـــا  (2)2012الودنيـــة القـــانون ا نـــا يف لعـــا  

، واــــوان  وســــا   ا عــــا  الــــيت تهــــم اانونــــام لــــددام  شــــلن اةهــــو  عضــــ  املعضومــــات 2013لعــــا  
واــانون ، 2013، واــانون األوـ ا  السياســية لعــا  2012، واــانون ا تمــق املـدين لعــا  2013 لعـا 

 ، واوان  أترع.2012وقو  الطفح لعا  
مـــن الدســـتور  لســـ قية ا تفاايـــات الدوليـــة الـــيت صـــدات عضيهـــا روانـــدا  190وتعـــت  املـــادة  -7

 عض  القوان  الودنية.
  

 اإلطار المؤسسي -باء 
 

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان -1 
   ٣-78 التوصية   

. وهــــيف هيئـــة دســــتورية منهــــو  1999ا نســــان ل عـــا  أنشـــئت الضةنــــة الودنيـــة ةقــــو   -٨
مــن الدســتور الروانــدي، ومتسســة مســتقضة مســتولة عــن تع يــ  وقــو  ا نســان  177عضيهــا ل املــادة 

 و ايتها ل رواندا.
ــن ل عــا   -9 أعــاد تلكيــد اســتقاليتها ل أدا   (3)اــانون  ديــد يســري عضــ  الضةنــة 2013وس 

 مهامها. ويض   هذا القانون الضةنة  تقد  تقارير عن أنشطتها ىىل الربملان فق  لضنظر فيها.
وتتمثــح الو يــة الر يســية املســندة ىىل الضةنــة ل تثقيــؤ الســمان وتــوعيتهم  قــواهم ا نســانية.  -10

عهـــوام ل  220 قـــو  ا نســـان،  ضـــت   ـــات ودنيـــة لضتثقيـــؤ 2011ويّســـرت الضةنـــة منـــذ عـــا  
ـــــذيام مـــــن لتضـــــؤ  ٨30ا ضـــــس الـــــودل لضمـــــرأة عضـــــ  صـــــعيدي املقادعـــــات وا افظـــــات، و أمينـــــام تنفي

دـــــا  أعهـــــا  ل  206معضمـــــام ل املـــــدار  ا  تدا يـــــة، و 390املقادعـــــات واألاهـــــية وال ضـــــديات، و
ر يســــام لرا طــــات األشــــخا   وي  59ةعيمــــام دينيــــام، و 324نــــوادي وقــــو  ا نســــان ل املــــدار ، و

فنانــام لضيــام،  33ر يســام لرا طــات األشــخا  املهــا    فــ و  نقــش املناعــة ال شــرية، و 49ا عااــة، و
مــن أ ــح تع يــ  التوعيــة  قــو  ا نســان. واســتفاد مــن أنشــطة التثقيــؤ  قــو  ا نســان الــيت الــطضعت 

   .2014ىىل عا   2011من عا   ةعيمام لضيام ل الفتة 3 ٨62هبا الضةنة ما جمموعل 
وةاد  ويـــح الضةنـــة ســـنويام منـــذ رتـــر اســـتعراض دوري شـــامح. و ـــاوة امل ضـــ  املخهـــش  ـــا ل  -11

 ماي  دو ر عض  مدع األر ق سنوات ونهؤ املالية. 7.5مضيار فرن  رواندي أو  5.2املي انية 
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   المظالم أمي  مكتب  -2 
جو ـد اـانون  2013دسـتورية أتـرع ع ـ ةت سـضطتها ل عـا  ممتد أمـ  املظـام متسسـة  -12

 ديــد يســـري عضيهــا. وم ـــنط املمتــد ســـضطات ىلــافية تشـــمح توســيق ســـضطة التحقيــ  ل انتهاكـــات 
 وقو  ا نسان امل ض  عنها.

( ىىل أنــــل 2014-2013وتشــــ  أوــــد  الســــةات املوثقــــة لــــدع ممتــــد أمــــ  املظــــام ) -13
ل املا ـة منهـا،  ٨0نة، توصـح ىىل تسـوية م اشـرة ملـا ي يـد عضـ  اهـية تـا  تضـ  السـ 4 492تضق  

ل املا ـــة املت قيـــة ىىل متسســـات أتـــرع معنيـــة  ختـــا  م يـــد مـــن ا  ـــرا ات. وت ضـــ     20وأوـــا  نســـ ة 
 املتسسات اةمومية املعنية  اختا  ى را ات  نا م عض  التوصيات املقدمة من ممتد أم  املظام.

فهـام عـن  "أسـ وع ممافحـة الفسـاد"ويام  ضـة ودنيـة ت عـر  عمومـام  اسـم وينظم املمتد سن -14
 ضــة أســ وع ثــان تركــ  عضــ  ممافحــة الظضــم. ويعمــح املمتــد تــا  أســ وعيف اةمضتــ  عضــ  التوعيــة 
 و يتــل وهبياكــح ا  ــا  املو ــودة ل ا تمعــات ا ضيــة ل أفــا  ال ضــد كافــة. ويتضقــ  املمتــد تــا  

ام الشـــماوع الفرديـــة وا ماعيـــة املتهـــضة  ـــا ت الفســـاد واملمارســـات  ـــ  املشـــروعة األســـ وع  أيهـــ
 اليت يرتم ها موظفو اندمة املدنية.

 
   بالطفل المعنية الوطنية اللجنة  -٣ 

املتعضــــ   22/2011القــــانون راــــم  2011و يران/يونيــــل  2٨اعتمــــدت ومومــــة روانــــدا ل  -15
. وهـــذه الضةنـــة هيئـــة مســـتقضة تشـــر  عضيهـــا وةارة الشـــتون (4) الطفـــح  إنشـــا  الضةنـــة الودنيـــة املعنيـــة

 ا نسانية والنهوض  األسرة، وتتوىل مستولية رصد وقو  الطفح ل رواندا وتع ي ها و ايتها.
 11 001أدفــا  يتــام  ولــعا  اةــا  ) 23 604وتقــد   نــة الطفــح واليــام الــدعم ىىل  -16

 كــــرام(  1 ٨76أنثــــ  و 1 133أدفــــا  ) 3 009انويــــة، و كــــور( ل املــــدار  الث 12 603أنثــــ  و
ل متسســـات التعضـــيم التقـــل واملهـــل،  ـــدفق رســـومهم املدرســـية وتـــوف  التـــلم  الهـــحيف  ـــم. وختـــر   

   . و ضـــو   ايـــة نيســـان/2013دال ـــام  ضـــو  كـــانون األو /ديســـمرب  19 779 فهــح هـــذا الربنـــامم 
ولــــعيؤ اةــــا  اــــد أكمضــــوا التعضــــيم الثــــانوي والتعضــــيم دفــــام يتيمــــام  10 112، كــــان 2014أ ريــــح 

 التقل واملهل.
وتـــنظم الضةنـــة مـــت ر امـــة ســـنويام لضطفـــح هـــو جثا ـــة منتـــدع استشـــاري ودـــل يهـــم منـــدو    -17

أدفا م من ايق األاهية ا دارية ل أفا  ال ضـد كافـة. وتـ امن مـت ر القمـة الـودل السـنوي لضطفـح ل 
رع انامســـة والعشـــرين  تفاايـــة األمـــم املتحـــدة ةقـــو  الطفـــح. وشـــهد مـــت ر مـــق الـــذك 2014عـــا  

دفـــام مـــن  ضـــدان أتـــرع ل شـــر  أفريقيـــا  17أدفـــا  مـــن ايـــق أفـــا  روانـــدا و 507القمـــة ا تمـــاع 
 ملنااشة وقو  الطفح و ايتها.
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 مكتب رصد الشؤون الجنسانية -٤ 
ا نســـانية، أســـندت ىليـــل و يـــة رصـــد تعمـــيم أنشـــلت ومومـــة روانـــدا ممت ـــام لرصـــد الشـــتون  -1٨

مراعـــاة املنظـــور ا نســـاين ل ايـــق املتسســـات واملنظمـــات العامـــة واناصـــة والتا عـــة لضمةتمـــق املـــدين 
   أيضــو / 20املــتر   51/2007واملتسســات واملنظمــات الدينيــة، عضــ  النحــو ا ــدد ل القــانون راــم 

ملســـةح ل تعمـــيم مراعــــاة املنظـــور ا نســـاين ل ايــــق . ويـــرت   املعـــد  ا  ــــا  ا(5)2007ســـ تمرب 
أفــا  ال ضــد ارت ادــام م اشــرام  عمــح هــذه املتسســة املمــر  لهــمان تنفيــذ القــوان  والسياســات  فعاليــة. 
 و ا لـافة ىىل  لــ ، يتــوىل املمتــد أيهـام مســتولية املشــاركة ل رســم السياسـات والتهــدي لقهــايا العنــؤ

 اهــية  شـلن العنــؤ ا نسـاين. واــد تولـت املتسســات 259تضقــ  املمتـد  ،2011ا نسـاين. ومنــذ عـا  
 املعنية معا ة ايق هذه القهايا.

 
 المجلس الوطني لألشخاص ذوي اإلعااة -5 

ـــــنش املـــــادة  -19 مـــــن الدســـــتور الروانـــــدي عضـــــ  مســـــتولية اةمومـــــة عـــــن لـــــمان ىدمـــــا   14ت
ولألشــــخا   وي ا عااــــة، عضــــ  و ــــل األشــــخا   وي ا عااــــة ل ايــــق  ــــرامم التنميــــة الودنيــــة. 

( مــــن ا ضــــس الـــــودل 4-76انهــــو ، اةــــ  ل أن يمــــون  ــــم  ثــــح ل جمضـــــس النــــوا  )املــــادة 
 لألشخا   وي ا عااة.

هبــد   (6)2011شــ اف/فرباير  10املـتر   03/2011وأنشـ  ا ضــس جو ـد القــانون راــم  -20
عااــة، واــق و ــم ررا هــم ايعــام، والتوعيــة تنســي  األنشــطة الراميــة ىىل النهــوض  األشــخا   وي ا 

 املســا ح الــيت تعنــيهم، وةيـــادة اســتقاليتهم، والتعــاون مــق املنظمـــات  ــ  اةموميــة العامضــة ل جمـــا  
 األشخا   وي ا عااة.

 
 مجلس الحوكمة الرواندي -6 

 1-77التوصية   
 30املــتر   41/2011 جمضــس اةوكمــة الروانــدي متسســة عامــة أنشــئت جو ــد القــانون راــم -21

ــــمح ا ضــــس  ــــدمم ا ضــــس ا ستشــــاري الروانــــدي لضحوكمــــة واألمانــــة (7)2011أيضو /ســــ تمرب  . وش 
 الودنية لتنفيذ سياسة الامرك ية، وأني  جهمة أساسية هيف تع ي  م ادئ ا دارة الرشيدة والامرك ية.

لــطاع  و يتـل، ســةح أدا  ومـن أفهـح امل تمــرات الـيت ولــعها جمضـس اةوكمــة ل معـرض ا  -22
اةوكمــة ل روانــدا، وهـــو أداة لضتقيــيم الشــامح لضحوكمـــة. وت ــ  رتــر املعضومـــات الــواردة ل ســـةح أدا  

أن الوصـــو  ىىل العدالـــة مـــن  ـــ  أعضـــ  انـــدمات اةموميـــة أدا م،  2014اةوكمـــة ل روانـــدا ل عـــا  
ــــري ٨0.2وقــــ  نســــ ة  ى  جمضــــس اةوكمــــة دراســــات استقهــــا ية  ل املا ــــة. و ا لــــافة ىىل  لــــ ،   

ـــــح ا ستقهـــــا  القـــــا م عضـــــ   طااـــــات تســـــةيح ررا  املـــــوادن  )دراســـــة استقهـــــا ية ســـــنوية  أتـــــرع مث
لضتهـــــورات تقـــــيس األدا  اةمـــــوميف مـــــن منظـــــور املســـــتفيدين(، ومقيـــــا  وســـــا   ا عـــــا  ل روانـــــدا، 
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نــدا. و ةيــة ةيــادة مشــاركة املــوادن ، ومقيــا  تطــور ا تمــق املــدين ل روانــدا، واســتعراض اةوكمــة ل روا
ــــيت هتــــد  أساســــام ىىل معا ــــة  ــــادرة شــــهر اةوكمــــة ال ــــادرات لضيــــة مثــــح م  اعتمــــد جمضــــس اةوكمــــة م 

 شماوع املوادن  وتع ي  اةوكمة املستولة والشفافية.
 

 اللجنة الوطنية لمكااحة اإلبادة الجماعية -7 
 16املــتر   09/2007ا ماعيــة جو ــد القــانون راــم أنشــئت الضةنــة الودنيــة ملمافحــة ا  ــادة  -23

، الــذي وـــدد أيهــام اتتهاصـــاهتا وتنظيمهــا ودرا ـــ  عمضهــا. و ـــدأت الضةنــة عمضهـــا 2007شــ اف/فرباير 
ــــة و 200٨ل نيســــان/أ ريح  ــــة ىيديولو ، وتهــــطضق جهمــــة أساســــية هــــيف منــــق وممافحــــة ا  ــــادة ا ماعي ي

 ا ماعية داتح رواندا وتار ها.ا  ادة ا ماعية، ومعا ة عوااد ا  ادة 
 

 اللجنتان البرلمانيتان المعنيتان بحقوق اإلنسان -8 
يهــم  رملــان روانــدا  نتــ  لــددت  معنيتــ   قــو  ا نســان، قــا  نــة الووــدة ووقــو  ا نســان  -24

وممافحــــــة ا  ــــــادة ا ماعيــــــة التا عــــــة  ضــــــس النــــــوا ، و نــــــة الشــــــتون ا  تماعيــــــة ووقــــــو  ا نســــــان 
 وا لتماسات التا عة  ضس الشيو .

وفهــام عــن تضقــيف الشــماوع الفرديــة  شــلن وقــو  ا نســان، تتــوىل الضةنتــان معــام مســتولية  -25
النظر ل ايق املسا ح املتعضقة جوا مة اـوان  روانـدا مـق مـا صـدات عضيـل مـن اتفاايـات دوليـة ةقـو  

ا داريـــــة املعنيـــــة  قـــــو  ا نســـــان الوا  ـــــة  ا نســـــان. وت حـــــم الضةنتـــــان أيهـــــام درا ـــــ  عمـــــح ا ياكـــــح
 لضروانـدي  و تحقيــ  ووــدهتم واملهــاةة  يــنهم. ول هــذا الهـدد، تقــو  الضةنتــان   يــارات ميدانيــة ويثمــا

 دعت الهرورة لضتلكد من الولق عض  أرض الوااق.
  

 متابعة توصيات االستعراض السابق والتطورات اي حالة حقوق اإلنسان -رابعال  
 

  اإلنسان لحقوق المتحدة األمم نظاو مع التعاون  -ألف 
 

 21-79و 2-79و 1-79و 1-78و 12-77و 10-77و 9-77و 8-77التوصيات   
 27و هــــت روانــــدا دعــــوة دا مــــة ىىل ايــــق ا  ــــرا ات اناصــــة التا عــــة لألمــــم املتحــــدة ل  -26

مـــم املتحـــدة ةقـــو  ا نســـان. ،  ـــا يعمـــس اســـتعدادها لضتعـــاون مـــق رليـــات األ2011و يران/يونيـــل 
ول أعقــا  الـــدعوة الدا مـــة، ةار روانـــدا ثاثـــة ممضفـــ   ـــا  را ات اناصـــة لألمـــم املتحـــدة )املقـــررة 

، واملقـررة اناصـة املعنيـة  السـمن الا ـ  كعنهـر مـن 2011اناصـة املعنيـة  قهـايا األاضيـات ل عـا  
ملقـــرر انـــا  املعـــل  ـــاة  ل وريـــة ، وا2012عناصـــر اةـــ  ل مســـتوع معيشـــيف مناســـد ل عـــا  

(، وأ ــروا وــوارام مــق املتسســات اةموميــة و ــ  2014التةمــق الســضميف وتمــوين ا معيــات ل عــا  
 اةمومية الر يسية املعنية  و ية كح منهم.
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وــ  ا ن، ايــق  2011و ا لــافة ىىل  لــ ، اــدمت روانــدا ىىل األمــم املتحــدة، منــذ عــا   -27
املطضو ـــة مـــن هيئـــات املعاهـــدات، جـــا ل  لـــ ل التقريـــر الـــدوري الرا ـــق  شـــلن العهـــد الـــدوا التقـــارير 

انـــا   ـــاةقو  املدنيـــة والسياســـية، والتقريـــر اةـــادي عشـــر  شـــلن ا تفاايـــة الدوليـــة لضقهـــا  عضـــ  
مييـ  التميي  العنهري، والتقـارير السـا ق والثـامن والتاسـق  شـلن اتفاايـة القهـا  عضـ  ايـق أشـما  الت

لــد املــرأة، والتقريــر األوا  شــلن اتفاايــة وقــو  األشــخا   وي ا عااــة، فهــام عــن وثيقــة أساســية 
مشـــتكة. و فهـــح تقـــد  ايـــق التقـــارير املتـــلترة، ر ّد عضـــ  ايـــق ا ستفســـارات الـــواردة مـــن هيئـــات 

الــيت ســت عا  املعاهــدات و  هــا مــن رليــات األمــم املتحــدة ةقــو  ا نســان،  اســتثنا  ا ستفســارات 
 ل الدورات املق ضة  يئات املعاهدات.

وصـــدات روانـــدا أيهـــام عضـــ  الربوتوكـــو  ا تتيـــاري  تفاايـــة مناههـــة التعـــذيد والربوتوكـــو   -2٨
    ا تتيــــاري املضحــــ   العهــــد الــــدوا انــــا   ــــاةقو  ا اتهــــادية وا  تماعيــــة والثقافيــــة ل شــــ اف/

واوــدة مــن جمموعــة مــن الــدو  األعهــا  ل األمــم املتحــدة . و ــذل  أصــ حت روانــدا 2014فربايــر 
عهــوام الــيت صــدات عضــ  الربوتوكــو  ا تتيــاري املضحــ   العهــد. و ــري واليــام  15يقــح عــددها عــن 

مشــاورات ودنيــة  شــلن التهــدي  عضــ  اتفاايــة ا تتفــا  القســري. وستستشــد اةمومــة  املشــاورات 
 تق ام  شلن هذه املسللة.ل موافها ول انطوات اليت ستتخذها مس

  
 الوصول إلى العدالة وسيادة القانون -باء 

 
 2-77و 9-79و 8-79التوصيات   

مـــــن الدســـــتور  1٨الوصـــــو  ىىل العدالـــــة وـــــ  أساســـــيف  ميـــــق الروانـــــدي . وتمفـــــح املـــــادة  -29
فاع. وــ  ايــق الروانــدي  ل الــد 2013مــن اــانون ا  ــرا ات ا نا يــة الهــادر ل عــا   37 واملــادة

 وتتاح لضمعوةين والقهر فرصة ا ستفادة جمانام من التمثيح القانوين.
، عيّنــت وةارة العــد  مــوظف  دا مــ  معنيــ   إتاوــة الوصــو  ىىل العدالــة ل 2014ول عــا   -30

ايــــق املقادعــــات الثاثــــ . ويهــــم كــــح ممتــــد معــــل  الوصــــو  ىىل العدالــــة ثاثــــة مــــوظف  ممضفــــ  
 ــات األشــخا  لــعا  اةــا  وتقريــد نظــا  العدالــة الروــيف مــن الســمان. ويتــوىل  ا ســتةا ة  وتيا

موظؤ واود معل  إتاوـة الوصـو  ىىل العدالـة ل كـح مقادعـة معا ـة اهـايا العنـؤ ا نسـاين  ديـدام. 
ويتـــوىل موظـــؤ رتـــر تقـــد  املســـاعدة ل تنفيـــذ األومـــا  القهـــا ية  ـــدعم مـــن ىدارة اةمومـــة ا ضيـــة. 

وظــــؤ الثالــــم األشــــخا  املعــــوةين أمــــا  ا ــــاكم. وعضــــ  الهــــعيد الــــودل، اــــدمت مماتــــد وميثــــح امل
 اهية. 20 74٨املساعدة القها ية جمانام ل  2014الوصو  ىىل العدالة ل املقادعات ل عا  

وتنس  نقا ة ا ـام  الروانديـة تـدمات املعونـة القهـا ية اةموميـة مـن تـا  اتفـا  ىدـاري  -31
مــــن القــــانون الــــذي يــــنظم نقا ــــة  6٨و 5٨عــــد . و ا لــــافة ىىل  لــــ ، تضــــ   املادتــــان مــــق وةارة ال

 أعها  النقا ة  تقد  املساعدة القها ية ىىل الفقرا . (٨)ا ام 
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 1997عهـــوام ل عـــا   37وأدع ت ايـــد ا ـــام  األعهـــا  ل نقا ـــة ا ـــام  الروانديـــة مـــن  -32
، ىىل ةيـــادة فـــر  وصـــو  ســـمان روانـــدا ىىل نظـــا  2015عهـــو ل كـــانون الثاين/ينـــاير  1 200 ىىل

العدالــة الروــيف. وتعــ ة هــذا الوصــو  أكثــر مــن تــا  تــوف  املســاعدة القهــا ية لألشــخا  لــعا  
(. وتشــةق وةارة العـد  منظمــات 3اةـا ، جـن فــيهم النسـا  واألدفــا  واألشـخا  املعــوةون )املرفـ  

ية ىىل الفئــات الهــعيفة، وتنســ  عمضهــا ل هــذا ا ـــا ، ا تمــق املــدين عضــ  تقــد  املســاعدة القهـــا 
مثــح  عثــة العدالــة الدوليــة ومنتــدع املســاعدة القهــا ية، وهــذا ا ــتا  مــن املنظمــات  ــ  اةموميــة 

 الودنية اليت تقد  تدمات املساعدة القها ية.
 شــلن  سياســة  شــلن املســاعدة القهــا ية وسياســة 2014واعت مــدت ل تشــرين األو /أكتــو ر  -33

العدالــة لألدفــا  مــن أ ــح ت ســي  ى ــرا ات تقــد  املســاعدة القهــا ية وتنســي  أنشــطة ايــق مقــدميف 
هــذه املســاعدة ل ال ضــد. وتهــق هاتــان السياســتان رليــات لتحســ  تقــد  املســاعدة القهــا ية لضمعــوةين 

وققتهـــا السياســـتان  والفقــرا  ل روانـــدا وكـــذل  لضقهــر املخـــالف  لضقـــانون. ومــن النتـــا م املضموســـة الــيت
ولق نظـا  لحوالـة  ـ  ا ليـات ال ديضـة لتسـوية املناةعـات  ةيـة تفـادي اةدوا يـة العمـح وةيـادة المفـا ة 
والفعاليــة. وأفهــت سياســة املســاعدة القهــا ية ىىل ىنشــا  صــندو  تــا  هبــذه املســاعدة يمــون جثا ــة 

   نــة تو يهيــة لضمســاعدة القهــا ية مســتودع مركــ ي لمــح  ويــح مو ــل لضمســاعدة القهــا ية، وىىل ىنشــا
 أ سندت ىليها مهمة تنسي  ايق أنشطة هذه املساعدة.

وي ـــنظم ســـنويام أســـ وع املســـاعدة القهـــا ية مـــن أ ـــح ةيـــادة فـــر  وصـــو  الفئـــات الهـــعيفة ىىل  -34
كــ  العدالــة. وكانــت أنشــطة هــذا األســ وع تركــ  ل ال دايــة عضــ  التمثيــح القــانوين لضقهــر املــودع  ل مرا 

ا وتةـــاة، ولمـــن نطااهـــا اتســـق ا ن  فهـــح ىشـــرا  مـــوظفيف الســـةون وا ـــاكم وهيئـــة ا دعـــا  العـــا  
الودنيــــة والشــــردة الودنيــــة الروانديــــة ونقا ــــة ا ــــام . فخــــا  أســــ وع املســــاعدة القهــــا ية الــــذي ن ظــــم 

كم، مـــن شخهـــام مـــن التمثيـــح القـــانوين أمـــا  ا ـــا  159، عضـــ  ســـ يح املثـــا ، اســـتفاد 2014عـــا   ل
وممـــام. وا ـــدمت أشـــما  أتـــرع  112دفـــام. وا ـــدمت املســـاعدة القهـــا ية أيهـــام لتنفيـــذ  137 يـــنهم 

 سةينام. 1 175شخهام ل ايق املقادعات الثاث  وكذل  ىىل  1 130من املشورة القانونية ىىل 
يعمــح  ومــن أ ــح  ســ  الوصــو  ىىل ا ــاكم و ســ  ىدارة القهــايا، أتــذ ا هــاة القهــا يف -35

تــدر يام  نظــا  ىلمــتوين  يــداع القهــايا. واــد ت ــ  أن هــذا النظــا  فعــا  مــن ويــم التمضفــة ى  يــوفر 
تمــاليؤ الســفر مــن ا ــاكم وىليهــا والنفقــات الــيت يتحمضهــا الطرفــان لــو   لــ  ل عمضيــة التقالــيف. 

 م.لاك ٨03وألحت القهايا تودع ىلمتونيام ل ايق لاكم ال ضد ال ال  عددها 
القالـــيف الـــذي يفهــــح ل  (9)مـــن القـــانون املتعضـــ   قـــو  الطفـــح و ايتـــل 56وتضـــ   املـــادة  -36

اهـية تتعضــ   ـامرأة وامــح أو أ   ــا دفـح دون الثالثــة  ــلن ي ـذ  كــح ا هــود املممنـة لفــرض عقو ــات 
    اوتةاةية.

ــــّن ل عــــا   -37 ــــة الشــــهود، يمفــــح اــــانون س  امل ضةــــ    شــــلن  ايــــة 2012وفيمــــا يتعضــــ   ماي
 ايــــة هــــت   األشــــخا  مــــن أي شــــمح مــــن أشــــما  املهــــايقة أو التخويــــؤ.  (10)املخالفــــات عــــن

وتو ــد لــدع هيئــة ا دعــا  العــا  الودنيــة وا ممــة العضيــا أيهــام ووــدات ةمايــة الشــهود، كمــا تمفــح 
 الدولة ىتاوة  يوت رمنة لهمان أمن شهود ا دعا  والدفاع.
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 انتهــا  عمــح لــاكم الةاكاكــا  نةــاح  عــد أن  تــت ل  2012يونيــل و يران/ 1٨واوت فــح ل  -3٨
ـــــر مـــــن  ـــــنش القـــــانون األساســـــيف راـــــم  1.9أكث ـــــون اهـــــية. وي ـــــذي و لـــــق ل  OL/04/2012مضي  15ال

ــــيت كانــــت  2012و يران/يونيــــل  ــــات تســــوية املســــا ح ال عضــــ  ى ــــا  عمــــح لــــاكم الةاكاكــــا وئــــدد رلي
نطــوي عضــ  شــوا ح مــن  ــرا  اــرارات تضــ  ا ــاكم تالــعة  تتهاصــها، ويمفــح تســوية أي اهــايا ت

عـــن دريـــ  الوصـــو  ىىل نظـــا  ا ـــاكم الرويـــة. وتشـــمح لـــاكم الةاكاكـــا  اعت ارهـــا رليـــة لضيـــة لضعدالـــة 
 ا نتقالية منو  ام لضمةتمعات انار ة من الن اع ل ايق أفا  العام لتعضم امل يد من رواندا.

الوصــو  ىىل العدالــة  تعيــ  وســطا  لضيــ  يعرفــون  اســم  وأتــيط ى ــرا  لضــيف لتحســ  فــر  -39
الوســـادة الفوريـــة ل الن اعـــات و ـــدون  2010. ويتـــوىل هـــت   الوســـطا  منـــذ عـــا  (Abunzi)أ ـــون ي 

 30 76٨ ا تسوية ل كث  مـن األويـان  يـم   يسـتدعيف األمـر الضةـو  ىىل ا ـاكم. ويهـم ال ضـد 
 4 000مايــ  فرنــ  ) 3دنيــة الــيت   تتةــاوة ايمــة اةمــم فيهــا وســيطام يعــا ون ايــق القهــايا امل

دو ر(. ور ــم أن األدــرا  املتهـــررة  ــتفا  ــاة  ل ا نتهـــا  لــدع نظــا  ا ـــاكم الرويــة،  ال ـــام 
ت ــــدي هــــذه األدــــرا  رلــــاها عــــن اــــرار  نـــة الوســــطا  ألن أعهــــا ها هــــم عــــادة أفــــراد ئظــــون  مـــا

ضــيف ويفهمـــون أيهـــام الســيا  ا ـــدد الــذي تنطـــوي عضيــل كـــح اهـــية. شـــديد داتــح ا تمـــق ا   تقــدير
اهــية، أ ــدع األدــرا   57 473، عضــ  ســ يح املثــا ، عــا  الوســطا  2013-2012 ففــيف الفــتة

ل املا ــة منهــا وم يضةــتوا ىىل ا ــاكم. وارتفعــت هــذه النســ ة منذ ــذ  ٨7.47ارتيــاوهم لنتيةتهــا ل 
   .2015-2014تة ل املا ة ل الف 97.57لتهح ىىل 

و ا لـــافة ىىل ايـــق هـــذه التـــدا   الراميـــة ىىل ةيـــادة فـــر  الروانـــدي  كافـــة ل الوصـــو  ىىل  -40
العدالة، تعمؤ اةمومة أيهام عض  ولـق صـيةة  ا يـة ملشـروع تطـة العمـح الودنيـة ةقـو  ا نسـان 

. وسـتمفح تطـة 2015من أ ح تع ي  وقـو  ا نسـان و ايتهـا، والـيت سـتمون  ـاه ة  نهايـة عـا  
يقـــو  عضـــ  وقـــو  ا نســـان ىةا  ايـــق  العمـــح هـــذه ومـــا يقـــتن هبـــا مـــن سياســـات ات ـــاع  ـــم شـــامح

  واند التنمية ل رواندا.
  

  القضائية السلطة استقالل -جيم  
 

 10-77و 7-79التوصيتان   
اســتقا  ‘ 2‘ا ســتقا  املــاا وا داري  ‘ 1‘ي مفــح اســتقا  الســضطة القهــا ية جــا يضــيفل  -41

اســـتقا  ا ضـــس األعضـــ  لضقهـــا  ل ‘ 3‘القهـــاة ل اختـــا  اـــرارات   يتقيـــدون فيهـــا ى   القـــانون  
 ىدارة القهاة، جا ل  ل  تعيينهم وترايتهم وع  م وتلدي هم.

ات القهـــاة ولـــدع الســـضطة القهـــا ية مفتشـــية مســـتولة عـــن التخطـــي  مـــن أ ـــح تنميـــة اـــدر  -42
لهمان المفا ة ل العمح. وتتوىل املفتشية أيهـام التحقيـ  ل القهـايا الـيت يـ  عم أ ـا تتعضـ   الفسـاد، 
مث  يضهـــا ىىل ا ضـــس األعضـــ  لضقهـــا   ختـــا  مـــا يضـــ   مـــن ى ـــرا ات. و ا لـــافة ىىل  لـــ ، ي مض ـــؤ 

لقهــايا املرت طــة  هــاة القهــا ، ممتــد أمــ  املظــام  و يــة التحقيــ  ل اهــايا الفســاد جــا ل  لــ  ا
 وم اشرة ماوقات اها ية لد املمارسات الفاسدة.



 A/HRC/WG.6/23/RWA/1 
 

10/28 GE.15-18694 
 

ونتيةــة لمــح هــذه ا هــود ولضسياســة اةموميــة املدروســة ملمافحــة الفســاد، صــنفت دراســة  -43
ل املا ــة مــن ال ضــدان الــيت  تــح  25استقهــا ية أ راهــا املنتــدع ا اتهــادي العــامليف روانــدا لــمن فئــة 

ووــ  ا ن. و  تــ ا  روانــدا مــن  2011وىل عامليــام ل اســتقا  الســضطة القهــا ية منــذ عــا  الرت ــة األ
 ال ضدان اليت تت وأ الهدارة ل ممافحة الفساد ل أفريقيا.

ويتضقــ  القهــاة تــدري ام اانونيــام مســتمرام مــن تــا  ىدــار تعــاوين  ــ  ا ممــة العضيــا ولتضــؤ  -44
، د ر  القهـــاة عضـــ  تط يـــ  القـــانون الـــدوا ةقـــو  ا نســـان 2011 الشـــركا  ا منـــا ي . فمنـــذ عـــا 

ا ـــاكم الودنيـــة. و ا لـــافة ىىل  لـــ ، يـــنظم معهـــد املمارســـة القانونيـــة والتطـــوير القـــانوين تـــدري ام  ل
عضــ   نـا  اــدرات القهـاة واملــوظف  القهــا ي  ا تـرين. ويّســرت ومومـة روانــدا أيهــام دورات  دوريـام 

انية لضقهاة  شلن املمارسـة القانونيـة، وي تواـق أن تشـمح هـذه الـدورات ايـق القهـاة دراسية اه ة جم
   .2015ل عا  

وروانــــدا أوــــد ال ضــــدان األفريقيــــة الســــ عة الــــيت ا ضــــت  اتتهــــا  ا ممــــة األفريقيــــة ةقــــو   -45
دين. ويعــل ا نســان والشــعو  ل النظــر ل القهــايا املرفوعــة ىليهــا مــن األفــراد ومنظمــات ا تمــق املــ

 لـــ  ىرســـا  اســـتقا  الســـضطة القهـــا ية وشــــفافيتها كـــيف   تـ ــدو  اراراهتـــا عنـــد التمحـــيش أمــــا  
ا ممــة ا اضيميــة األفريقيــة. ويعــل  لــ  أيهــام ا لتــ ا    عــد  انتهــا  امليثــا  األفريقــيف ةقــو  ا نســان 

 والشعو  والهمود أما  تداي  ا ممة األفريقية.
  

  االحتجاز ومراكز السجون اي األوضاع -دال  
 

 21-79و 6-79و 10-78التوصيات   
أ  ريـــت ىصـــاوات شـــ  لنظـــا  الســـةون  شـــيام مـــق اواعـــد األمـــم املتحـــدة النمو  يـــة الـــدنيا  -46

ــــّيدت ســــةون  ديــــدة مثــــح  ملعامضــــة الســــةنا  لهــــمان اةقــــو  األساســــية لألشــــخا  ا تةــــ ين. وش 
، و  يـــ ا  ســـةن مـــا  ا  ي ايـــد ال نـــا . وســـي نقح ىىل ســـةن مـــا  ا  ي رو ـــافو ونيـــان ا ونيا اتـــاري

األشـــخا  ا تةـــ ون ل ســـةن كيةـــاا. ور  ـــت أيهـــام  عـــ  الســـةون القدميـــة جـــا فيهـــا ســـةنا هـــوييف 
ورواما انــــا. وتســــاهم عمضيــــات ا صــــاح هــــذه ل  ســــ  ظــــرو  العــــي  ل الســــةون. وعضــــ  و ــــل 

ــيد  ــدعم مــن اليونيســي ؤ ومنظمــة وفــا كرامــة املعتقضــ ، مركــ  نيا اتــاري  عــادة تلهيــح انهــو ، ش 
. 2013عامــــام، وافتـ ـــتط رويــــام ل شـــــ اف/فرباير  1٨عامــــام و 14القهــــر الــــذين تــــتاوح أعمــــارهم  ـــــ  

. وختطــ  دا ــرة الشــتون 2014وافت ــتط ســةنان ىلــافيان لضنســا  ل مقــادعيت نةومــا ونياما ــا  ل عــا  
  ختهيش سةن لضنسا  ل كح لافظة ل املستق ح.ا صاوية ل رواندا ىىل

وت عتمــــد أيهــــام عــــدة  ــــدا ح لضحــــ س لضحــــد مــــن عــــدد األشــــخا  الــــذي يقهــــون عقو ــــة  -47
الســةن. واعتيــد عضــ  الضةــو  ىىل اندمــة ا تمعيــة  ــديام لضســةن ل اهــايا ا  ــادة ا ماعيــة،  ــ  

. 2012أن نطـــا  هـــذا ا  ـــرا  اتســـق واليـــام ليشـــمح  ـــرا م أتـــرع جو ـــد القـــانون ا نـــا يف لعـــا  
، ت عتمــد أســاليد أتــرع ل كثــ  مــن األويــان كــإتا  الســ يح املشــروف  تاوــة و ا لــافة ىىل  لــ 

 عقو ات    اوتةاةية.
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و ــدير  الــذكر أن عــدد األشــخا  ا تةــ ين ل انتظــار ا اكمــة مــنخف   ــدام ل روانــدا،  -4٨
 قيا.ل املا ة ل  ضدان أترع ل أفري 35 ينما تهح النس ة ىىل  ل املا ة، 7ى  ت ض  نس تهم 

وعنــدما يــودع األفــراد ل اةــ س، ت  ــذ  كــح ا هــود املممنــة لهــمان تضقــيهم أفهــح مــا ميمــن  -49
تشــــرين  12املــــتر   34/2010مــــن القــــانون راــــم  29مــــن الرعايــــة. فعضــــ  ســــ يح املثــــا ، تــــنش املــــادة 

، عضــ  (11)املتعضــ   إنشــا  وتشــةيح وتنظــيم دا ــرة الشــتون ا صــاوية ل روانــدا 2010الثــاين/نوفمرب 
يســةن الســة   ــالقر  مــن ممــان ىاامــة أســرتل. وئــ  لضطفــح الرلــيق اةهــو  عضــ  األ ذيــة "أن 

ـــر  مـــن الســـةن ويـــودع لـــدع أســـرتل عنـــدما ي ضـــ  الثالثـــة مـــن  المافيـــة واملةذيـــة الـــيت ئتـــا  ىليهـــا وة 
يـــة و ـــ  . ويســـتفيد األدفـــا  ل مركـــ  نيا اتـــاري  عـــادة التلهيـــح مـــن الـــربامم التعضيميـــة الرو"عمـــره

الرويــــة. وو لــــعت ل ســــةون أتــــرع  ــــرامم تاصــــة مثــــح دور اةهــــانة واألنظمــــة الةذا يــــة اناصــــة 
 لتهيئة  يئة مواتيل  م.

وي مفـــح  ميـــق الســـةنا  اةـــ  ل الهـــحة مـــن تـــا  تـــوف  التـــلم  الهـــحيف ا تمعـــيف جمانـــام  -50
عضيهــا عامــة النــا . و ا لــافة  يتســهل  ــم اةهــو  عضــ  ايــق تــدمات الرعايــة الهــحية الــيت ئهــح كــيف

ىىل  لـــ ، تتـــيط وةارة الهـــحة تشـــخيش املاريـــا وفـــ و  نقـــش املناعـــة ال شـــرية وعا همـــا جمانـــام  ميـــق 
الســـةنا  ا تـــا   ل ايـــق مستوصـــفات الســـةون. ويســـتفيد الســـةنا  أيهـــام مـــن جممـــوع نظـــا  ا والـــة 

 املتخههة عض   رار عامة النا . الودل من مراف  الرعاية الهحية الوسيطة ىىل املراف 
وانطضقت عمضية فهح السةنا  املدان  وا مـو  عضـيهم عـن ا تـرين الـذين ينتظـرون ا اكمـة  -51

ل ســـةن نيـــان ا )م انةـــا(. وتركـــ  تطـــ  دا ـــرة الشـــتون ا صـــاوية ل روانـــدا ل املســـتق ح عضـــ  فهـــح 
 ل ايق السةون وايق فئات ا را م. السةنا  املدان  عن األشخا  الذين ينتظرون ا اكمة

و ري واليام مشاورات  شلن ىلةا  اةـ س ا نفـرادي مـن القـانون ا نـا يف مـن أ ـح مواصـضة  -52
لـــمان وقــــو  األشـــخا  ا تةــــ ين. وســـت تناو  تضــــ  املشـــاورات ل ا ســــتعراض ا ـــاري لضقــــانون 

 ا نا يف.
ا  العــا  الودنيــة ودا ــرة الشــتون ا صــاوية ل ولــدع الشــردة الودنيــة الروانديــة وهيئــة ا دعــ -53

روانــدا مفتشــيات مســتولة عــن التحقيــ  ل الشــماوع املتعضقــة  إســا ة املــوظف  اســتخدا  ســضطتهم، 
و ــوة  ــذه املفتشــيات أيهــام ىتاوــة ســ ح انتهــا  مناســ ة  شــلن ادعــا ات ىســا ة معامضــة ا تةــ ين. 

شــخا  املواــوف  أو ا تةــ ين لضتعــذيد أو ســو  وأنشــئت هــذه املفتشــيات لهــمان عــد  تعــرض األ
املعامضة. ويشمح وظر التعذيد واملعامضـة القاسـية أو الاىنسـانية أو املهينـة  ـ  ام   يتةـ أ مـن اواعـد 

 العمح واملعاي  األتااية ا ددة لضموظف  املمضف   إنفا  القوان .
 يــــة تاصــــة تتمثــــح ل ى ــــرا  ةيــــارات وتهــــطضق الضةنــــة الودنيــــة ةقــــو  ا نســــان أيهــــام  و  -54

منتظمــــة ىىل الســــةون وتقــــد  اســــتنتا اهتا ل تقريــــر مســــتقح ىىل ر ــــيس ا مهوريــــة ور ــــيس ا ممــــة 
والربملــان. ويمفــح  لــ  تــوف  رليــات رمنــة ومســتقضة لح ــا  والتحقيــ  ل أي ادعــا ات تتعضــ   العضيــا

 جعامضة السةنا .
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األ ـر و  هـا مـن املنظمـات  ـ  اةموميـة ةقـو  ا نسـان، وت تاح لضةنـة الدوليـة لضهـضيد  -55
مثـــح الرا طـــة الروانديـــة لضـــدفاع عـــن وقـــو  ا نســـان ورا طـــة تع يـــ  وقـــو  ا نســـان والـــدفاع عنهـــا ل 

(، فــــر  الوصــــو   ريــــة ىىل ايــــق مرافــــ  ا وتةــــاة ل روانــــدا، SERUKAروانــــدا ورا طــــة ســــ وكا )
ت ىىل الســةون وتقــد  املشــورة ىىل مــديريها  شــلن ســ ح  ســ  و ــري هــذه املنظمــات  انتظــا  ةيــارا

تـدماهتا وىدارهتــا. وىىل  انــد هــذه املنظمــات، ي سـمط لســا ر منظمــات ا تمــق املــدين  الوصــو  ىىل 
 مراف  ا وتةاة وتفتيشها ل أي وات لهمان استمرارها ل استيفا  املعاي  ا ددة.

  
  المعلومات على والحصول التعبير حرية -هاء  

 
 ٣-80و 16-79و 11-79و ٤-79و ٣-79و 12-78و 1٣-77التوصييييييييييييييييات   

 8-80و 7-80و 6-80و 5-80و
اةــ  ل وريــة التع ــ  واةهــو  عضــ  املعضومــات وتمــوين ا معيــات معــت   ــل ل الدســتور  -56

 2013شــــ اف/فرباير  ٨املــــتر   02/2013والهــــمو  التشــــريعية األتــــرع، جــــا فيهــــا القــــانون راــــم 
املتعضـــ   2013شـــ اف/فرباير  ٨املـــتر   04/2013والقـــانون راـــم  (12)الـــذي يـــنظم وســـا   ا عـــا 

 الذي ينش عض  اة  ل ورية الرأي والتع  . (13) اةهو  عض  املعضومات
وي عــت  ل القــانون واملمارســة  الــدور ا ــوري الــذي تتديــل وســا   ا عــا  املســتقضة واملهنيــة  -57

عنهـــرام أساســـيام مـــن عناصـــر اةمـــم الرشـــيد. واـــد نشـــر ممتـــد أمـــ  املظـــام املســـتو  عـــن  اعت ارهـــا 
موظفــام معنيــام  املعضومــات لاســتةا ة  540رصــد وتنفيــذ اــانون اةهــو  عضــ  املعضومــات اا مــة تهــم 

 لطض ات اةهو  عض  املعضومات.
 صــحيفة. 51ىل ى 32، ةاد عــدد الهــحؤ مــن 2015و 2011ول الفــتة املمتــدة  ــ  عــاميف  -5٨

 34ىىل  24وايــق الهــحؤ ا ديــدة  ضوكــة لضقطــاع انــا . وةاد أيهــام عــدد ا طــات ا  اعيــة مـــن 
انـــاة. و ةيـــة تيســـ  ا  ـــرا ات عضـــ  وســـا   ا عـــا  ا ضيـــة لنشـــر صـــحفها  تمضفـــة منخفهـــة، ااتنـــت 

ـــة شـــ مية  ات اـــدرات عاليـــة لط اعـــة الهـــحؤ وســـا ر املنتةـــات ا عاميـــة ،  ـــا أدع ىىل اةمومـــة رل
تفـــ  تمـــاليؤ الســـفر ومـــا يـــرت   هبـــا مـــن نفقـــات،  لـــ  أن معظـــم الهـــحؤ كانـــت ت ط ـــق ل كينيـــا 

   (.5وأو ندا )املرف  
ومـا فتئــت وسـا   ا عــا  ا لمتونيــة تـ داد مــن ويـم عــددها وىممانيــة الوصـو  ىليهــا ى   ــاوة  -59

م انــــوات ا  اعــــة والتضف يــــون أيهــــام منااشــــات مواعــــام. وتــــنظ ٨0عــــدد املوااــــق الشــــ مية ا ت اريــــة ا ضيــــة 
م اشـــرة يشـــار  فيهـــا املوادنـــون،  ا لـــافة ىىل  ـــرامم ا تهـــا  ا ـــاتفيف الـــيت تتـــيط  ـــم ايعـــام لفـــام ةريـــة 

صـــحفيام  74الـــيت تهـــم  PAX Pressالتع ـــ . ومـــن األمثضـــة عضـــ   لـــ  العمـــح الـــذي الـــطضعت  ـــل را طـــة 
ت اةمومــة و راجمهـــا عضــ  املســتوع الشـــع . ويتــيط هــذا املنتـــدع  ــرون  انتظــا  منااشــات  شـــلن سياســا

فرصــة لضمــوادن  لضتع ــ  عــن و هــات نظــرهم  شــلن سياســات اةمومــة، مث ت  ــم هــذه ا را  م اشــرة عضــ  
لطـــات ى اعيـــة وتضف يونيـــة لتضفـــة. ويشـــار  ال عمـــا  ا ضيـــون ل هـــذه املنااشـــات. وانطضقـــت هـــذه امل ـــادرة 

   (.5منااشة ل لتضؤ أفا  ال ضد )املرف   44 ريت و  ا ن ، وأ200٨عا   ل
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، املنشـــ  لضمةضـــس األعضـــ  2010شـــ اف/فرباير  ٨املـــتر   03/2013 القـــانون راـــم و ـــ    -60
، و يــة هــذا ا ضــس فحولــل ىىل جمــرد متسســة ل نــا  اــدرات اطــاع ا عــا . ومنــذ (14)لوســا   ا عــا 

، نظمــت اةمومــة عــن دريــ  ا ضــس  ــرامم تدري يــة لضهــحفي  داتــح روانــدا وتار هــا. 2011عــا  
ون قــــح معهــــد الهــــحافة مــــن  امعــــة روانــــدا ل  وتــــاري ىىل كيةــــاا  ســــتيعا  أنشــــطة  نــــا  اــــدرات 

 ضقــ  الهــحفيون ا تــرون التــدريد ل كضيــات الهــحافة ل  امعــات تاصــة،الهــحفي  العــامض ، وت
 منها ا امعة الماثوليمية ل كا ةاييف ومرك  ال ح ات المربع لحعا .

الــذي يــنظم وســا    2013شــ اف/فرباير  ٨املــتر   02/2013وأنشــئت جو ــد القــانون راــم  -61
أنشــله الهـــحفيون  لنفســهم يتـــوىل مســتولية لـــمان ا عــا ، هيئــة التنظـــيم الــذاو لحعـــا ، وهــيف  هـــاة 

ا متثـــا  لضم ـــادئ الـــيت تـــنظم وســـا   ا عـــا . وأنيطـــت ا يئـــة  ـــدور ا هـــاة التنظيمـــيف الـــذي كـــان يتديـــل 
 سا قام ا ضس األعض  لوسا   ا عا .

، اعت مــــدت سياســــة لوســــا   ا عــــا  تتهــــمن رليــــة هتــــد  ىىل تةيــــ  اطــــاع 2011ول عــــا   -62
عض  فـو يراعـيف مالـيف روانـدا ويسـتةيد ةالـرها وينطـوي عضـ  مسـتق ح دمـوح  ـا، تمـون فيـل  ا عا 

وســـا   ا عـــا  اويـــة ومســـتولة ل الواـــت  اتـــل. وتتقيـــد هـــذه السياســـة ج ـــدأ تعدديـــة وســـا   ا عـــا ، 
ه السياســـة واســـتقالية هيئـــة التحريـــر، ووريـــة التع ـــ ، ل ىدـــار يتســـم  املهنيـــة وســـيادة القـــانون. وت ـــنقط هـــذ

واليـــام  درا  ىصـــاوات ل اطـــاع ا عـــا  الـــذي شـــهد تنقـــيط عـــدد مـــن القـــوان  وســـن اـــانون  ديـــد 
  شلن اةهو  عض  املعضومات.

ول انتظــار أمــر مــن ر ــيس الــوةرا  ئــدد مهــا  الوكالــة الروانديــة لتنظــيم املرافــ  العامــة فيمــا يتعضــ   -63
ــل واليــام دضــد رتهــة ىنشــا  وســا    وســا   ا عــا  وفقــام لضقــانون املــنقط الــذ ي يــنظم هــذا القطــاع، ي و  

ال ــم ا  اعــيف ىىل هــذه الوكالــة كتا ــة عــن دريــ  ا ســتمارة املخههــة  ــذا الةــرض. ويقــد  أي شــخش 
ير ــد ل ىنشــا   ريــدة لضيــة دض ــل ىىل هيئــة التنظــيم الــذاو لحعــا . ويتمتــق ايــق أعهــا  اطــاع وســا   

 ا اضيميف والقاري والدوا  اةرية ل التةطية واق األت ار ونشرها ل رواندا.ا عا  عض  املستويات 
وئظــر اــانون وســا   ا عــا  الراا ــة عضــ  املعضومــات.  ــ  أن وريــة الــرأي واملعضومــات    ــد  -64

أن تشـــمح تطـــرام عضـــ  النظـــا  العـــا  واألتـــا  اةميـــدة، وعضـــ  وـــ  الفـــرد ل وفـــا كرامتـــل ووعتـــل  ـــ  
 ، وورمـــة وياتـــل الشخهـــية واألســـرية. و ظـــ  وريـــة الـــرأي واملعضومـــات  ـــا وتا  وا عـــتا  مـــا م النـــا

تشــما مساســام  مايــة الطفــح. ومــن املهــم ا شــارة ىىل عــد  و ــود أي صــحفيف روانــدي ايــد ا وتةــاة 
 واليام  س د  ارسة مهامل.

ملعا ــــة مــــا أ  ــــدي مــــن شــــوا ح  يــــة ا  ــــادة ا ماعيــــةإيديولو واــــد ع ــــد  التشــــريق املتعضــــ    -65
مفادهــا أنــل يقــوض وريــة التع ــ  أو يعيقهــا. ومــق  لــ ، مــن املهــم أن يتتــذ ل ا عت ــار أنــل م يمــن 

وـــ  ل القـــانون ا نـــا يف.  200٨يـــة ا  ـــادة ا ماعيـــة ا ـــح عـــا  إيديولو هنـــا  أي اـــانون يتعضـــ   
ة، أ ـرع الربملــان  ثـام ل ايــق أفــا  يــة ا  ـادة ا ماعيــىيديولو  شـلن  200٨وا ـح ســن اـانون عــا  

يــــة راســــخة لضةايــــة ل أ هــــان عامــــة الروانــــدي  ولــــ   مــــن يديولو ال ضــــد، تضــــش فيــــل ىىل أن هــــذه ا 
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ــن وــ  ل  مث ولــق اــانون صــار  ملمافحتهــا. فقــد كانــت األفمــار املثــ ة لضشــقا    تــ ا  رنــذا  ت ضق 
يـــة ا  ـــادة إيديولو وـــوا . و ـــا  القـــانون املتعضـــ   املـــدار  أو يضقنهـــا ا  ـــا  أل نـــا هم ل معظـــم األ

ا ماعيــة اســـتةا ة  ـــذه اةا ـــة املضحـــة، وهـــذا مـــا يـــربر ســـ د تهـــمينل عقو ـــات شـــديدة وـــ  ي ـــردع 
 ية أو التع   عنها.يديولو النا  ردعام تامام عن ىلمار هذه ا 

لســد هــذه الثةــرات، أ ريــت ى  أن املمارســة  ينــت أن القــانون تعتيــل ثةــرات ك ــ ة. وســعيام  -66
 و   ضـت ا ـام  والقهـاة لضواـو  عضـ  التحـديات الـيت تعـتض تنفيـذ القـانون. ومـن  ـ   عـ  

يـــة ا  ــــادة ا ماعيـــة. ولــــذل  ع ـــد  القــــانون ىيديولو التحـــديات الـــيت أشــــ  ىليهـــا  مــــوض تعريـــؤ 
 لتوليط هذه ا رمية وىةالة أي  موض يمتنؤ تعريفها.

،  ـــرةت صـــورتل  فهـــح اـــرار 2011ح  ـــذري لقطـــاع ا عـــا  العـــا  ل ســـنة وانطضـــ  ىصـــا -67
اةمومــــة نقــــح مضميــــة املمتــــد الروانــــدي لحعــــا  وا  اعــــة مــــن الدولــــة ىىل وكالــــة ال ــــم ا  اعــــيف 

 الرواندية، وهيف هيئة عامة مستقضة لض م ا  اعيف تتمتق  الشخهية القانونية.
جمضـس اةوكمـة الروانــدي وـوارام ودنيـام سـنويام  شــلن ويـنظم ا ضـس األعضـ  لوســا   ا عـا  و  -6٨

وســـا   ا عـــا   شـــراكة مـــق را طـــات الهـــحفي  والشـــركا  ا منـــا ي  يتمثـــح هدفـــل العـــا  ل تعـــاون 
لتضــؤ ا هــات املعنيــة عضــ  تع يــ  وريــة ا عــا  والهــحافة املســتولة. و ــري واليــام مشــاورات، مــن 

ا هــات املعنيــة، ملنااشــة رفــق صــفة ا رميــة عــن التشــه  مــن تــا  هــذا املنتــدع و ــ ه مــن منتــديات 
أ ـــــح معا ـــــة أي شـــــوا ح  منـــــة تتعضـــــ  جمارســـــة وريـــــة التع ـــــ . وسي ستشـــــد هبـــــذه املشـــــاورات ل 

 ا ستعراض األ ح ا اري  الفعح لضقانون ا نا يف.
  

حرية التجمع وتكوي  الجمعيات -واو 
 

 12-80و 10-80و 9-80و 2-80و 1-80و 17-79و 1٤-77التوصييييييييييييييييات   
 1٤-80و 1٣-80و

وريــــة تمــــوين ا معيــــات ممفولــــة و  تتطضــــد ى نــــام "مــــن الدســــتور عضــــ  أن  35تــــنش املــــادة  -69
. واـــد اعت مـــدت منـــذ ا ســـتعراض الـــدوري الشـــامح الســـا   اـــوان  شـــ   ةيـــة تع يـــ  و ايـــة وريـــة "مســـ قام 

ـــــات، مثـــــح ا تمـــــق املـــــدين واملـــــد افع  عـــــن وقـــــو  ا نســـــان واألوـــــ ا  السياســـــية، ايـــــق األفـــــراد والفئ
ــــات. وتشــــمح هــــذه القــــوان  القــــانون األساســــيف راــــم  ل       ــــوة/ 11املــــتر   OL/10/2013تمــــوين ا معي

مــــن القــــانون تلكيــــد نظــــا   3. وتمــــرر املــــادة (15) شــــلن التنظيمــــات السياســــية والسياســــي  2013يوليــــل 
ــــنش عضــــ  اةــــ  ل العمــــح  ــــ  تعــــدد األوــــ ا ، وت ــــدأ املســــاواة   ــــة ل ايــــق أفــــا  ال ضــــد، وعضــــ  م   ري
 التنظيمات السياسية أما  املتسسات اةمومية.

مـــن اـــانون  12و 11و  ـــام سياســـيام معتفـــام  ـــل وفقـــام لضمـــادت   11ويو ـــد ل روانـــدا واليـــام  -70
(، 19. و ا لـــافة ىىل  لـــ ، ئـــ  لألوـــ ا  السياســـية عقـــد ا تماعـــات عامـــة )املـــادة 2013عـــا  

(، و ـا وريـة اتتيـار 22(، وىنشـا  وسـا   ا عـا  اناصـة هبـا )املـادة 20وتنظيم املظاهرات )املـادة 
 (.50و 49ا نهما  ىىل املنتدع ا ستشاري الودل لضتنظيمات السياسية )املادتان 
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و واــد أدع هــذا النظــا  القــانوين ا ديــد ىىل مشــاركة التنظيمــات السياســية ل روانــدا عضــ  فــ -71
اســـــت اايف. ووفقـــــام لســـــةح أدا  اةوكمـــــة ل روانـــــدا، تشـــــ  منشـــــورات جمضـــــس اةوكمـــــة الروانـــــدي ىىل 

ـــــــنفت ل در ـــــــة  أن ـــــــة ص  ـــــــات الدميقرادي ـــــــة )ســـــــةح أدا  اةوكمـــــــة  ٨3.03اةقـــــــو  واةري ل املا 
   .2012ل املا ة ل عا   ٨1.03(. وت شمح هذه النس ة ةيادة مقارنة  نس ة 2014 الرواندي

عت ومومــة روانــدا، ســعيام منهــا لتــوف  الــدعم المامــح ةريــة تمــوين ا معيــات ولضوفــا  وشــر  -72
، ل 2015 الت اماهتـــا جو ـــد األهـــدا  ا منا يـــة لأللفيـــة وأهـــدا  التنميـــة املســـتدامة ملـــا  عـــد عـــا  
 لــمان ووكمــةتنفيــذ  رنــامم لتع يــ  ا تمــق املــدين متسســيام وتقنيــام وماليــام لتممينــل مــن ا ســها   فعاليــة ل 

   .2014مستولة وتستةيد لضتطضعات. واد انطض  الربنامم ل نيسان/أ ريح 
منظمـــــة فقـــــ   350، شـــــهدت روانـــــدا تســـــةيح 2011ىىل عـــــا   1962ول الفـــــتة مـــــن عـــــا   -73
 06وراـــــم  05وراـــــم  04منظمـــــات ا تمـــــق املــــدين واملنظمـــــات الدينيـــــة. و عــــد ســـــن القـــــوان  راــــم  مــــن

، تســـــــارعت وتـــــــ ة التســـــــةيح وأممـــــــن  ضـــــــس اةوكمـــــــة الروانـــــــدي 2012 شـــــــ اف/فرباير 17 املترتـــــــة
 1٨ منظمات لضية  ـ  وموميـة ومنظمـات دينيـة ل فـتة سـنت  فقـ . وتـنش املادتـان 1 509 تسةيح

مـــن القـــانون املتعضـــ   املنظمـــات  ـــ  اةموميـــة عضـــ  املســـاواة  ينهـــا ايعـــام ل ى ـــرا ات التســـةيح.  22و
 ـــ  اةموميـــة الودنيـــة  ـــنفس اةقـــو  وتقـــق عضيهـــا نفـــس ا لت امـــات املنهـــو  وتتمتـــق ايـــق املنظمـــات 

عـــــدد  )املســـــتوليات( مـــــن  لـــــ  القـــــانون. ويســـــتمر ت ايـــــد 29)اةقـــــو ( واملـــــادة  2٨عضيهـــــا ل املـــــادة 
 475ا ــــــادام و 13نقا ــــــة و 100تعاونيــــــة و 4 ٨93ا معيــــــات والتعاونيــــــات. ويو ــــــد ل ال ضــــــد واليــــــام 

ـــــة لادتـــــار وا  (16)2007أيضو /ســـــ تمرب  1٨املـــــتر   50/2007  تمـــــان. ويـــــنش القـــــانون راـــــم تعاوني
 ىنشا  املنظمات التعاونية وتنظيمها ومهامها. عض 
ا تماعـــات فهـــضية  ـــ  جمضـــس اةوكمـــة الروانـــدي  2014وتع يـــ ام لضتعـــاون، ت ـــنظم منـــذ عـــا   -74

عـات سـنوية لضتوعيـة  السياسـات ل وا تمق املـدين. و ا لـافة ىىل  لـ ، يـنظم ا تمـق املـدين ا تما
ىدار شـراكة مـق املتسسـات اةموميـة. ويهـد  أسـ وع منظمـات ا تمـق املـدين، وهـو وـد  سـنوي 
ينظمل منتدع ا تمق املدين، ىىل تع يـ  مشـاركة املنظمـات  ـ  اةموميـة ل الـربامم ا منا يـة الودنيـة. 

ا  أيامــام مفتووــة عضــ  مســتوع املقادعــات لتع يــ  ويعقــد املنتــدع املعــل  تطــوير العمــح املشــت   انتظــ
 مشاركة منظمات ا تمق املدين وى راة صورهتا.

 7و 5و  ي شـــتف عضـــ  املنظمـــات ا ضيـــة  ــــ  اةموميـــة أن ت ســـةح ســـنويام. وتـــنش املــــواد  -75
املتعضــ   طــر  عمــح املنظمــات  2012شــ اف/فرباير  17املــتر   05/2012مــن القــانون راــم  11و

اةموميــة عضــ  شـــروف تســةيضها وصــحة شـــهادة تســةيضها. وت قــ  هـــذه الشــهادة صــاةة ملـــدة  ــ  
ســـنوات اا ضـــة لضتةديـــد. و التـــاا ميمـــن تســـةيح املنظمـــات الدوليـــة  ـــ  اةموميـــة مـــدة  5أاهـــاها 

 لضتةديد ما دامت تستول الشروف املنهو  عضيها ل القانون. مخس سنوات اا ضة
مــن ســةح أدا  اةوكمــة  2014( ونســخة عــا  2012تمــق املــدين )ويتــيط مقيــا  تطــور ا  -76

ل روانــدا متشــرات مضموســة عضــ  و ــود  يئــة سياســية وا تماعيــة صــحية ل ال ضــد. وتهــنؤ اةقــو  
ل املا ـة )ســةح أدا  اةوكمــة ل  73.62ت ضــ   السياسـية واةريــات املدنيـة ل رت ــة عاليـة ىىل وــد مـا

 ( عض  التواا.2014ة )سةح أدا  اةوكمة ل رواندا ل املا  77.05( و2012رواندا 
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    التعليم اي الحق  -زاي  
 

 19-79و 18-79و 9-78و 19-77و 18-77و 7-77التوصيات   
ىن ومومـــة روانـــدا مضت مـــة   يـــادة ا ســـتثمار ل اطـــاع التعضـــيم لهـــمان تـــوف  التعضـــيم  ميـــق  -77

 (.4األدفا  الرواندي  )املرف  
وتشمح ا جناةات الـيت  ققـت ل جمـا  وهـو  ا ميـق عضـ  التعضـيم األساسـيف اسـتمرار لـمان  -7٨

تعمــيم التعضــيم ا  تــدا يف ل الســنوات ا ثنــيت عشــرة األوىل مــن التعضــيم، والنهــوض جشــروع تــوف  واســو  
ع و  يـــ ا  متواصـــام وـــ  ا ن. ويهـــد  هـــذا املشـــرو  2007لمـــو  لمـــح دفـــح، الـــذي انطضـــ  ل عـــا  

. واــد و ةع 2017توةيــق نهــؤ مضيــون واســو  لمــو  عضــ  دــا  املــدار  ا  تدا يــة  ضــو  عــا   ىىل
واســـو  لمـــو  عضـــ  دـــا  املـــدار  ل ايـــق أفـــا  ال ضـــد.  140 000أكثـــر مـــن  2011منـــذ عـــا  

وأدع  لـــ  ىىل ةيـــادة فـــر  اةهـــو  عضـــ  املعضومـــات وال حـــم، وتع يـــ  مهـــارات تمنولو يـــا املعضومـــات 
 (.4تها ت منذ سن م مرة، ووف  الطا  عض  ا  داع )املرف  وا 
عضــــ  العق ــــات الــــيت  نــــق األدفــــا  عــــادة مــــن ا لتحــــا   واســــتطاعت روانــــدا التةضــــد تــــدر يام  -79

 التعضيم ا  تدا يف، فاختذت ى ـرا ات شـ  منهـا ىلةـا  ايـق الرسـو  املفرولـة عضـ  التسـةيح  املـدار . 
مومـــة األســـر الـــيت   تســـتطيق  مـــح تمـــاليؤ التعضـــيم األتـــرع، مثـــح الـــ ي ول هـــذا الهـــدد،  ـــدد اة

املدرســـيف واملـــواد التعضيميـــة، وتوفرهـــا  ـــا. وت تـــاح لألدفـــا  الـــذين   يضتحقـــون عـــادة  املـــدار ، ألســـ ا  
ااتهـادية أو ا تماعيــة أو ثقافيـة )جــن فـيهم، عضــ  ســ يح املثـا    اةهــر، الفتيـات واألدفــا  املهــا ون 

و ــ هم مــن األدفــا  لــعا  اةــا (، تيــارات شــ  لضحمايــة  يــدة  نقــش املناعــة ال شــرية وا  فــ و 
ا  تماعيـــة، مثـــح املـــنط املدرســـية والتةذيـــة املدرســـية ل ىدـــار شـــراكة مـــق ا  ـــا ، و ـــرامم التحـــويات 
ىل النقديــة. و  نيــت أيهــام فهــو  دراســية ىلــافية عضــ  صــعيد األاهــية لتســهيح وصــو  األدفــا  مشــيام ى

املــدار ، فل ةيضــت تمــاليؤ النقــح الــيت ميمــن أن  ــو  دون  لــ . واعت مــد هــذا الربنــامم لتممــ  ال ضــد 
   .2015من  قي  هد  تعميم التعضيم )تعميم التعضيم ا  تدا يف والثانوي(  ضو  عا  

ل ومـــن ا جنـــاةات األتـــرع الـــيت  ققـــت لتهيئـــة  يئـــة تعضيميـــة صـــحية ىلةـــا  العقو ـــة ال دنيـــة  -٨0
املدار ، ى  تو د ا ن أنظمـة داتضيـة تقيـد أسـاليد العقـا  الـيت ت سـتخد  ل املـدار   ةيـة القهـا  

 عض  العقو ة ال دنية.
وســي ت ق  2015ومــن التطــورات ا امــة األتــرع املنهــا  الدراســيف ا ديــد الــذي أ عــد ل عــا   -٨1

عات ىلـافية لـتعضم الضةـات مـن . وست خهش ل املنهـا  الدراسـيف ا ديـد سـا2016اعت ارام من عا  
 أ ح تطوير التعددية الضةوية ل رواندا.

ـــــيم األدفـــــا   وي ا عااـــــة لهـــــمان ىدمـــــا هم التـــــا  ل  -٨2 وينهـــــد تركيـــــ  تـــــا  عضـــــ  تعض
السياســـات والـــربامم التعضيميــــة اةموميـــة. ويتضقــــ  املدرســـون تــــدري ام دوريـــام عضــــ  منهةيـــات تــــدريس 

 األدفا   وي ا عااة.
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  الجنسي  بي  والمساواة التمييز عدو -حاء  
 

 5-79و 1٤-78و 1٣-78و 7-78و 6-78و 2-78و 11-77التوصيات   
ل املا ـة مـن سـمان روانـدا. وت ـ  هـذه النسـ ة ووـدها أن مـن الهـروري  52تشمح النسا   -٨3

نســ  مــن أ ــح ىشــرا  املــرأة ل عمضيــة تنميــة ال ضــد. و  ت ت ــق سياســة عــد  التمييــ  واملســاواة  ــ  ا 
  س  أووا  املرأة،  ح من أ ح  قي  الرفاه الودل وتسريق وت ة التنمية.

واــد أدت األســس الدســتورية ىىل ىصــاوات كــربع ل القطــاع  القــانوين والقهــا يف، فس ــنت  -٨4
 ، اـــوان  تراعـــيف ا عت ـــارات ا نســـانية ون قحـــت القـــوان  الـــيت تنطـــوي عضـــ  التمييـــ . فعضـــ  ســـ يح املثـــا

املتعضــ   األرالــيف لهــمان مســاواة املــرأة مــق الر ــح ل التمتــق  2005اــانون عــا   2013ع ــد  ل عــا  
  اةقو  املتهضة  اةهو  عض  األرض ومضميتها واستخدامها واةقو  املتهضة  ا ر .

 أكثــر تقــدمام مــن القــانون ا نــا يف القــد  2012و املثــح، فــإن القــانون ا نــا يف ا ديــد لعــا   -٨5
ويمفح املساواة    املـرأة والر ـح ل العقو ـة عضـ  ارتمـا  ا ـرا م نفسـها. فعضـ  سـ يح  1977لعا  

املثــا ، ي عااــد الر ــح واملــرأة  الســةن مــا  ــ  ســتة أشــهر وســنة واوــدة عضــ   رميــة انيانــة ال و يــة، 
 ة أشد.خبا  ما كان ينش عضيل القانون ا نا يف السا   ويم كانت ت فرض عض  املرأة عقو 

وتواصـــح روانـــدا تع يـــ  املســـاواة  ـــ  ا نســـ   تنفيـــذ م ـــادرات هتـــد  ىىل ةيـــادة  ثيـــح املـــرأة  -٨6
ل املا ـة مـن املقاعـد ل جمضـس  64عض  لتضـؤ املسـتويات اةموميـة. ونتيةـة لـذل ، تشـةح النسـا  

ل املا ــة مــن  46ل املا ــة مــن املناصــد الوةاريــة، و 40ل املا ــة ل جمضــس الشــيو ، و 3٨النــوا ، و
ل املا ـــة مـــن مناصـــد ومـــا  ا افظـــات. وت ضـــ  نســـ ة  ثيـــح املـــرأة  40مناصـــد  هـــاة القهـــا ، و

ل املا ــة  45.1ل املا ــة و 43.2ا ــالس ا ستشــارية ل املقادعــات واألاهــية ول مدينــة كيةــاا  ل
د صـنق القــرار ل القطــاع ل املا ـة عضــ  التــواا. ويتةسـد هــذا ا  ــاه أيهـام ل ســا ر مناصــ 51.5و

 انا  واةمومة املرك ية واةمومات ا ضية.
وتتعــاون وةارة الشــتون ا نســانية والنهــوض  األســرة مــق منتــدع الربملانيــات، وا ضــس الــودل  -٨7

لضمــرأة، وشــ مة القيــادات النســا ية الروانديــة، وممتــد رصــد الشــتون ا نســانية، وتقــد  الــدعم أيهــام 
النســا ية العامضــة عضــ  توعيــة النســا  لتــوا أدوار اياديــة عضــ  ايــق املســتويات اةموميــة ىىل الرا طــات 

وا لــطاع  لنشــطة مــدرة لضــدتح. وتنفــذ هــذه املتسســـات ســنويام  ــرامم ىرشــادية ل يــادة ثقــة املـــرأة 
 واعت اةهـــا  نفســـها لتـــوا دور القيـــادة، فهـــام عـــن تطـــوير مهاراهتـــا ل جمـــا  تنظـــيم األعمـــا . وتولـــق
واليــام اســتاتيةيات لتعمــيم مراعــاة املنظــور ا نســاين ل اةمومــات ا ضيــة والقطــاع انــا  مــن أ ــح 

 ةيادة مشاركة املرأة فيهما.
ول ىدــار  رنــامم تعمــيم التعضــيم، ت ــذ  ومومــة روانــدا، عــن دريــ  وةارة التعضــيم، م يــدام مــن  -٨٨

و  عضـــ  التعضـــيم ا يـــد وىةالـــة اةـــوا   الـــيت ا هـــود لهـــمان املســـاواة  ـــ  الفتيـــات والفتيـــان ل اةهـــ
 (.4 و  دون وصو  الفتيات ىىل التعضيم )املرف  
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وعض  الهعيد الدوا، شـاركت الروانـديات  نشـاف ل  عثـات األمـم املتحـدة ةفـا السـا ،  -٨9
ـــــو  الســـــودان  ـــــات ل الشـــــردة وا ـــــي  ل الســـــودان و ن ـــــدور وفظـــــة الســـــا  واملراا  والـــــطضعن  

    ىىل أيـــار/ 2005وكـــوت ديفـــوار وليربيـــا ومـــاا واهوريـــة أفريقيـــا الوســـط . ول الفـــتة مـــن عـــا   وهـــاييت
شــــردية روانديــــة ل  عثــــات األمــــم املتحــــدة وا  ــــاد األفريقــــيف ةفــــا  446شــــاركت  ،2014مــــايو 

 لا طة من ا ي  الرواندي ل  عثات وفا السا . 200السا ، وتشار  واليام 
 ـرامم لتحسـ  التحـا  الفتيـات  املـدار  أدت ىىل  قيـ   2011منـذ عـا   وتنفذ اةمومة -90

(. ومــن األمثضــة عضــ  4املســاواة  ــ  ا نســ  ل ا لتحــا   املــدار  ا  تدا يــة وال قــا  فيهــا )املرفــ  
 لـــ  ممافـــلة أفهـــح الطال ـــات وتشـــةيق الفتيـــات عضـــ  دراســـة العضـــو  والتمنولو يـــا. و ا لـــافة ىىل 

 ل املا ة من جمموع الطا  ل متسسات التعضيم العاا اناصة والعامة. 44طال ات  ل ،  ثح ال
ومــــن منظــــور ااتهــــادي، ع ممــــت مراعــــاة املســــاواة  ــــ  ا نســــ  و مــــ  املــــرأة  اعت ارقــــا  -91

مســــللت  شــــامضت  ل ايــــق سياســــات ا اتهــــاد المضــــيف واســــتاتيةيات التنميــــة، جــــا ل  لــــ  رليــــة 
ســـــتاتيةيتان األوىل والثانيـــــة لضتنميـــــة ا اتهـــــادية واةـــــد مـــــن الفقـــــر، والربناجمـــــان ، وا 2020 عـــــا 

   (.2017-2010و 2010-2003اةموميان الس اعيان املتتاليان )
التعاونيــات الـذي تشــر  عضيــل  ومثـة  رنــامم رتـر اســتفادت منــل املـرأة كثــ ام هــو  رنـامم وركــة -92

عاونيـات الروانديـة. وتضـ  هـذا الربنـامم فـر  العمـح ووسـق تنفيذ عـن دريـ  وكالـة الت اةمومة و ري
نطــا  الوصــو  ىىل األنشــطة املــدرة لضــدتح، و منــت النســا  مــن تــا  التعضــيم والتــدريد مــن ةيــادة 

 مدتراهتن واستثماراهتن فتحسن ولعهن ا  تماعيف.
  

 العنف الجنساني -طاء 
 

   8-78 التوصية   
 سياســـة عـــد  التســـامط مطضقـــام ىةا  العنـــؤ املنـــ ا و ـــ ه مـــن أنـــواع الت مـــت ومومـــة روانـــدا  -93

العنــؤ ا نســـاين. ومـــن األدلـــة عضـــ  التـــ ا  اةمومــة  القهـــا  عضـــ  العنـــؤ ا نســـاين اعتمـــاد سياســـة 
وتعــ ة هــذه السياســة رليــيت املنــق واملســا لة لضقهــا  عضــ   .مــن أ ــح ممافحتــل 2011شــامضة ل عــا  

 للة معامضة الهحايا.هذا العنؤ وتتناو  كذل  مس
الــذي ي ــدع   و ــدأت  عــ  ا ــاكم الروانديــة تنظــر ل اهــايا العنــؤ ا نســاين ل ا تمــق ا ضــيف -94

ويمفــح هــذا ا  ــرا  لــمانات اوــتا  كرامــة الهــحايا ومراعــاة مشــاعرهم، ويهــد   .ارتمــا  ا رميــة فيــل
ات ا ضيــة جناعتــل مــن تــا  مســا لة ىىل اةـد مــن عــدد وــا ت العنــؤ ا نســاين، وأث ــت لسـمان ا تمعــ

 مرتم  هذا العنؤ.
عضــــ  م ــــادئ تو يهيــــة  صــــدار األومــــا  ل اهــــايا  2012ويــــنش القــــانون ا نــــا يف لعــــا   -95

مـــن أن يعااـــد مرتمـــد هـــذه ا رميـــة  الســـةن  العنـــؤ ا نســـاين، جـــا فيـــل ا  تهـــا  ال و ـــيف، ى  مي 
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  11املـتر   001/03يهـام أمـر ر ـيس الـوةرا  راـم مدع اةياة ى ا نتةت عنها وفـاة الهـحية. وس ـن أ
الذي ئـدد درا ـ  عمـح املتسسـات اةموميـة عضـ  منـق العنـؤ ا نسـاين  2012كانون الثاين/يناير 

ومعا تــل، ويتهــمن م ــادئ تو يهيــة والــحة ملنــق وــا ت العنــؤ ا نســاين، جــا فيــل العنــؤ املنــ ا، 
 النظر ل اهايا العنؤ ا نساين وىعطا ها األولوية.ومعا تها. وينش األمر عض  لرورة التعةيح  

وأنشــــلت الشــــردة الودنيــــة وا ــــي  مماتــــد ملمافحــــة العنــــؤ ا نســــاين وووــــدات لرصــــده  -96
تشـــر  عضـــ  اهـــاياه وعضـــ   ايـــة الطفـــح. ولضةهـــاةين أيهـــام مـــديريتان ملمافحـــة العنـــؤ ا نســـاين 

املتسســـــيف، وت رشـــــدان عمضيـــــة ولـــــق تهـــــمنان و ـــــود  يئـــــة تاليـــــة مـــــن هـــــذا العنـــــؤ عضـــــ  الهـــــعيد 
استاتيةيات/سياســات التهــدي لــل. واــد تههــت الشــردة تطــام هاتفيــام وتــدمات عضــ  ا نتنــت 
لمــيف ي ضــ  املوادنــون عــن ىســا ة معامضــة األدفــا  وعــن العنــؤ ا نســاين. وأنشــئت ووــدة متخههــة 

ســاين، وأنشــئت ىدارة مســتقضة داتــح هيئــة ا دعــا  العــا  الودنيــة ملاوقــة ا ــرا م املتهــضة  ــالعنؤ ا ن
 لرعاية لحايا هذا العنؤ والشهود عضيل ورصد  ايتهم.

وت ــــنظم أنشــــطة دوريــــة لتوعيــــة ا تمعــــات ا ضيــــة  ــــالعنؤ ا نســــاين. وأنشــــئت  ــــان مرك يــــة  -97
( معنيــة  ــالعنؤ ا نســاين مــن أ ــح لــمان منعــل وا  ــا  Umuduguduولضيــة عضــ  صــعيد القــرع )

ذ م ــادرات جمتمعيــة شــ  ملمافحــة العنــؤ ا نســيف/املن ا، تشــمح عضــ  ســ يح املثــا  و ــدأ تنفيــ .عنــل
)امل ضةــون عــن املخالفــات(. ومنتــدع ا  ــا   (inzegoz'impuruza)اةهــر  ــرامم الشــردة ا تمعيــة   

( لفــح يضتقــيف فيــل ايــق ا  ــا  ل اريــة مــا ملنااشــة ايــق القهــايا Umugoroba w‘ababyeyiاملســا يف )
ـــذت م ـــادرات أتـــرع مـــن  ينهـــا  ـــم  ـــرامم ى اعيـــة وتضف يونيـــة، وىنشـــا  ا   تماعيـــة والهـــحية. واختا
ل ايــق املـــدار  )ا  تدا يــة والثانويـــة، ومتسســات التعضـــيم العــاا(، وم ـــادرات  "النــوادي ا نســـانية"

 املتسسـات العامـة ومتسسـات القطـاع انـا . و ا لـافة ىىل  لـ ، ن ظمـت  ـات  ـالطوا  عضـ 
 املناة  ل ايق أفا  ال ضد ترك  عض  التوعية  العنؤ ا نساين والعنؤ ا نسيف لد األدفا .

ومــن أ ــرة منــا   ممافحــة العنــؤ ا نســاين مراكــ  ىيســاجنيف ا امعــة لضخــدمات الــيت انطضــ   -9٨
مضة ، وتتهـدع  هـورة شـا2009 ري ها ج ـادرة وىشـرا  مـن الشـردة الودنيـة الروانديـة ل  وة/يوليـل 

لضعنــؤ ا نســاين ل املنــ  . وتســع  هــذه امل ــادرة الدوليــة الفهــض   اهــدة لضتقضيــح ىىل أد  وــد مــن 
ـــة وتـــلت  ى ـــرا ات  تطـــر معـــاودة ىيـــذا  الهـــحايا وصـــدمتهم مـــن  ديـــد ومـــن تطـــر ىتـــا  األدل

ات ا نتهــا . وتقــد  هــذه املراكــ  عضــ  مــدار الســاعة املشــورة الط يــة والنفســية وا  تماعيــة وانــدم
الط يــــة والقانونيــــة وتــــوفر لضهــــحايا د ورام رمنــــة ل وــــا ت الطــــوارئ. ولــــدعم هــــذه املراكــــ ، ف تحــــت 
تطـــــوف هاتفيـــــة جمانيـــــة تيســـــر ا  ـــــا  الســـــريق عـــــن اةـــــا ت الطار ـــــة واةهـــــو  عضـــــ  املعضومـــــات 

 مركــ ام مــن مراكــ  ىيســاجنيف ل لتضــؤ 12والتهــدي الســريق لقهــايا العنــؤ ا نســاين. ويو ــد واليــام 
، شـــــرعت اةمومـــــة ل 2009مستشـــــفيات املقادعـــــات ل ال ضـــــد. ومنـــــذ انطـــــا  التةر ـــــة ل عـــــا  

توســيق نطــا  هــذا النمــو   ليشــمح أفــا  ال ضــد كافــة. ومــن املقــرر تشــةيح مركــ  ىيســاجنيف واوــد عضــ  
   .2016األاح ل كح مقادعة من مقادعات ال ضد الثاث   ضو   اية عا  
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لفــــرع املتعضــــ   الوصـــو  ىىل العدالــــة، يو ــــد ل كــــح مقادعــــة ل ال ضــــد وكمـــا ســــ    يانــــل ل ا -99
ممتد معل  الوصو  ىىل العدالة تنسـ  عمضـل وةارة العـد . ويتـوىل أوـد املـوظف  الثاثـة ل املمتـد 
 ديــدام مهمــة ممافحــة العنــؤ ا نســاين واملنــ ا. و ــوة ملــوظفيف املمتــد التــدتح ل اهــايا العنــؤ 

 الهحايا ل ى را ات ا ممة. ويقدمون تدماهتم ىىل ا تمق جمانام.ا نساين ومساعدة 
و ـــــّو  التـــــ ا  روانـــــدا  ولـــــق وـــــد لضعنـــــؤ ا نســـــاين ىىل م ـــــادرة ااريـــــة عـــــن دريـــــ  ىعـــــان  -100
كيةـــاا الـــدوا  شـــلن دور أ هـــ ة األمـــن ل القهـــا  عضـــ  العنـــؤ لـــد املـــرأة ل أفريقيـــا. واـــد  مـــت ر

   عــا  لألمــم املتحــدة، و ــيم يونــ  كــيم، ر ــيس ال نــ  الــدوا، ل أيــار/ولــق  ــان كــيف مــون، األمــ  ال
، وةـــر األســـا  ل كيةـــاا ملركـــ  أفريقـــيف أل هـــ ة األمـــن مـــن أ ـــح تنســـي  ا  ـــرا ات 2013مـــايو 

 الرامية ىىل القها  عض  العنؤ لد النسا  والفتيات.
ا دعــــا ات املتعضقــــة  نفــــا  أمــــر وةاري يضةــــيف ايــــق رســــو  ا ــــاكم ل 2014و ــــدأ ل عــــا   -101

  ــالعنؤ ا نســاين وانتهــا  وقــو  الطفــح. وسييســر هــذا األمــر ى ــرا ات ا ممــة فيمــا يتهــح  ادعــا ات
 الهحايا.

وا  ــار  ال شـــر شــمح  ديـــد رتــر مـــن أشـــما  اســتةا  الفئـــات الهــعيفة. ويـــرد القـــانون  -102
. ويتنـــــاو  ا  ـــــار 2012لعـــــا  املتعضـــــ   ا  ـــــار  ال شـــــر ل الفهـــــح الثـــــامن مـــــن القـــــانون ا نـــــا يف 

 15ســنوات و ٨ األشـخا  داتـح روانـدا وتار هـا. وتـتاوح العقو ــات املفرولـة عضـ  مرتم يـل  ـ  
مـــن القـــانون املتعضـــ   قـــو  الطفـــح و ايتـــل،  51و ظـــر أيهـــام املـــادة  .ســـنة  ا لـــافة ىىل الةرامـــات

ةـا  واسـتاااهم. وروانـدا دولـة واعـت ، ا  ـار  األدفـا  واسـتةا م ل ال 2012الذي س ن ل عـا  
 عض  معظم املعاهدات الدولية األساسية املتعضقة  ا  ار  ال شر.

ويسـتفيد أيهـام لــحايا ا  ـار  ال شـر والهــحايا ا تـرون مـن مماتــد معنيـة  الشـتون ا نســانية  -103
ية تضقـ  تــدري ام أنشـئت ل ايـق مراكــ  الشـردة. ويهــم كـح ممتـد مــن هـذه املماتــد لـا   شـردة اهــا 

ـــــ  ل اهـــــايا ا  ـــــار  ـــــدريد أيهـــــام تقنيـــــات التحقي لتحديـــــد لـــــحايا ا  ـــــار ومســـــاعدهتم. ويشـــــمح الت
وماوقـــة ا نـــاة. و ا لـــافة ىىل  لـــ ، يتضقـــ  ايـــق مـــوظفيف دوا ـــر ا ةـــرة املعينـــ  وـــديثام تـــدري ام عضـــ  

ىىل لـحايا العنـؤ ا نسـاين، جـن  ديد لـحايا ا  ـار. و  هـ ت ايـق مراكـ  ىيسـاجنيف لتقـد  املسـاعدة 
 فيهم األشخا  الذين اد يقعون لحايا ا  ار  ال شر.

وتتعـــاون روانـــدا مـــق  ضـــدان أتـــرع لضتحقيـــ  ل  ـــرا م ا  ـــار عـــرب اةـــدود الودنيـــة، وتيســـر  -104
ىعــادة الهــحايا ىىل أودــا م، وتواــؤ عمضيــات ا  ــار. ومــن األمثضــة عضــ  هــذه ا هــود فــتط ممتــد 

 2013   ــــا نت و  ل مطــــار كيةــــاا الــــدوا، ويــــم اعتلــــت الشــــردة الروانديــــة ل عــــا  لاتهــــا
سـ يح أو نـديات عـا رات ىىل د  لا ـار هبـن عضـ  مـا ي ـدو. وت ـ  هـذه ا هـود و  هـا مـن ا هــود 
املتواصـــضة أن مســـللة ا  ـــار  ال شـــر تـــوىل اهتمامـــام شـــديدام ل روانـــدا، وتمفـــح عـــد  انتشـــار ظـــاهرة 

 فات من العقا .ا 
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  الصحة اي الحق -ياء  
 

 5-78و ٤-78و 177-77و 16-77التوصيات   
ـــــة  شـــــيام مـــــق ع  -105 ـــــرامم التنمي ـــــق   ضـــــت اةمومـــــة صـــــحة األ  والطفـــــح مـــــن األولويـــــات ل اي

األهــدا  ا منا يــة لأللفيــة. ونتيةــة لــذل ، أوــرةت روانــدا تقــدمام ك ــ ام ل لــمان صــحة األ  والطفــح. 
 اةـــد  ل مســـعاها لتحقيـــ  ا ـــد  ا منـــا يف لأللفيـــة املتعضـــ  أوـــرةت روانـــدا تقـــدمام  ســـ يح املثـــا ، فعضـــ 
مولـــود وـــيف  عـــد أن   1 000وفـــاة لمـــح  34 وفيـــات األدفـــا  الـــيت أصـــ حت ل الواـــت الـــراهن مـــن

وهـــذا التا ــق ل وفيــات األدفــا  نتيةــة م اشــرة لـــربامم  .مولــود وــيف 1 000وفــاة لمــح  52كانــت 
مثــح ةيــادة التةطيــة  مــات  هــ  األدفــا . فخــا  الســنوات العشــر املالــية، ارتفــق معــد  وموميــة 

ل املا ـــــة. وأدع تشـــــةيق ا اتهـــــار عضـــــ  الرلـــــاعة  93ل املا ـــــة ىىل  69.٨ هـــــ  األدفـــــا  مـــــن 
ـــاة الطفـــح أيهـــام ىىل اةـــد مـــن ســـو  تةذيـــة األدفـــا . وي ضـــ   الط يعيـــة ل األشـــهر الســـتة األوىل مـــن وي

 44ل املا ــة، واــد نــتم عنــل اةفــاض نســ ة ســو  التةذيــة املــ من مــن  ٨7الرلــاعة الط يعيــة ا ن معــد  
 .2015ل املا ة ل عا   3٨ىىل  2010ل املا ة ل عا  

ل املا ـــة مـــن الروانـــديات الرعايـــة الســـا قة لضـــو دة عضـــ  يـــد  99و ا لـــافة ىىل  لـــ ، يتضقـــ   -106
ل املا ـــة مـــن األدفـــا  ل املرافـــ  الهـــحية. وأدع  لـــ  كضـــل،  91أتهـــا ي  مهـــرة، ويولـــد أكثـــر مـــن 

 ا لـــــافة ىىل ةيـــــادة اســـــتخدا  تمنولو يـــــات ا ـــــاتؤ ا مـــــو  والرســـــا ح النهـــــية القهـــــ ة الســـــريعة ل 
وــا ت الولــق الطــارئ واملهــاعفات الط يــة األتــرع، ىىل اةفــاض ك ــ  ل معــد ت وفيــات األمهــات 

مولـــــود وـــــيف ل  100 000وفـــــاة لمـــــح  750األمهـــــات مـــــن واألدفـــــا . واةفـــــ  معـــــد  وفيـــــات 
ـــــــاة لمـــــــح  476ىىل  2005/2006 الفـــــــتة ـــــــود وـــــــيف ل الفـــــــتة  100 000وف  2010/2011مول

مولـــود وـــيف واليـــام. وسيهـــدر تقريـــر لـــد  عـــن اةالـــة ل الدارســـة  100 000وفيـــات لمـــح  210و
 .2015 ا ستقها ية املق ضة لضهحة الدميةرافية اليت ست ةرع ل  اية عا 

و ـ ـذلت  هــود وثيثــة أيهــام لضحــد مــن تطــر انتقــا  فــ و  نقــش املناعــة ال شــرية مــن األ   -107
ىىل الطفح عند الـو دة، وتع يـ  الهـحة العامـة لألدفـا  واألمهـات املهـا    ـالف و . واـد وـددت 

 ــرامم ، 2013كــانون األو /ديســمرب   5املــتر   20/32وةارة الهــحة مــن تــا  األمــر الــوةاري راــم 
 يدةواســـتاتيةيات لتــــوف  اةمايـــة واملســــاعدة لألدفـــا  املهــــا    فـــ و  نقــــش املناعـــة ال شــــرية/ا 

املتـــلثرين  ـــل. وت شـــة ق اةوامـــح  و ـــل تـــا  عضـــ  ى ـــرا  أر عـــة فحـــو  عضـــ  األاـــح ا ـــح الـــو دة  أو
تســــةيح معــــد ت ت قــــد   جمانــــام ل املراكــــ  الهــــحية. واــــد أدت هــــذه الــــربامم ا ديــــدة ايعهــــا ىىل 

 مشةعة ل جما  صحة األ  والطفح ل رواندا.
س ــن أيهــام تــوف  انــدمات  -10٨ وفهــام عــن ا  ــرا ات ا ــددة املتعضقــة  هــحة األ  والطفــح،   

الهــحية العامــة عضــ  ايــق الهــعد. وتو ــد ا ن ســتة مستشــفيات ىوالــة ل لتضــؤ منــاد  روانــدا، 
ستشــف  أو أكثــر ل كــح مقادعــة، ومركــ  صــحيف واوــد عضــ  ومستشــف  ىاضيمــيف ل كــح لافظــة، وم

اهـــا م. وأدع  لـــ  ىىل تقضـــيش  416ل املا ـــة مـــن األاهـــية ا داريـــة ال ـــال  عـــددها  96األاـــح ل 
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)الدراســــة  2005دايقــــة ل عــــا   95املــــدة ال منيــــة الاةمــــة لضوصــــو  ىىل مركــــ  صــــحيف مــــن وــــواا 
)الدراســـة  2011دايقـــة ل عـــا   60ية لألســـر( ىىل ا ستقهـــا ية املتمامضـــة الثانيـــة لضظـــرو  املعيشـــ

   ا ستقها ية املتمامضة الثالثة لضظرو  املعيشية لألسر(.
وتواصــــح اةمومــــة أيهــــام ا ســــتثمار ل تــــدمات الرعايــــة ا تمعيــــة واألوليــــة  إنشــــا  أاســــا   -109

ط ــ  ل يــادة عــددها اســمام صــحيام ل ايــق أفــا  ال ضــد، وة   36٨صــحية ل ال ضــديات. ويو ــد واليــام 
ســــنويام. و ا لــــافة ىىل  لــــ ، اتتــــارت كــــح اريــــة ثاثــــة عــــامض  صــــحي  عضــــ  الهــــعيد ا تمعــــيف. 
ويشــــمح هــــت   عنهــــرام هامــــام مــــن نظــــا  الهــــحة ل روانــــدا أل ــــم يتيحــــون لضمةتمــــق ا ضــــيف فرصــــة 

لية عـن صـحة األ  املشاركة ل ىدارة صحة أفراده. وتتوىل عامضـة صـحية عضـ  الهـعيد ا تمعـيف املسـتو 
والطفــح،  ينمــا تشــر  العامضــة األتــرع والعامــح ا تــر عضــ   ــ   لــ  مــن أشــما  الرعايــة. ويتضقــ  

عامـــح صـــحيف جمتمعـــيف تـــدمات  45 000اـــيعهم تـــدري ام مـــن وةارة الهـــحة. ول ا مـــوع، يقـــد  
أاــر  مرفــ    يـدة ل ايــق أفــا  ال ضــد، ويرصــدون األولــاع الهــحية ل القــرع، وئيضــون املرلــ  ىىل

صحيف. ويسـهم العـامضون الهـحيون ا تمعيـون، مـن تـا  توعيـة القـرع ا ضيـة وولـق أنفسـهم رهـن 
ا شــارة، ل  ســ  فــر  اةهــو  عضــ  الرعايــة  تع يــ  النظــا  الهــحيف وكفالــة عــد  الــطرار النــا  

 ىىل املشيف مسافات دويضة  ثام عن الرعاية.
م  صــحيف شــامح  ــدير  الــذكر. ووفقــام لضقــانون املتعضــ  و ا لــافة ىىل  لــ ، مثــة نظــا  تــل -110

 التــلم  الهــحيف،  ــد أن يمــون  ميــق األشــخا  الــذين يعيشــون ل روانــدا، جــن فــيهم املوادنــون 
واملها رون واأل اند والا ئون ومضتمسـو الضةـو ، شـمح مـن أشـما  التـلم  الهـحيف. واـد شـهد 

ــنام ك ــ ام لضةايــة مــق ظهــو  ر نظــا  التــلم  الهــحيف ا تمعــيف وتوســيق نطااــل. ف مو ــد هــذا النظــا   سا
هـــذا النظـــا ، تســـاعد اةمومـــة لـــعا  اةـــا  العـــا  ين عـــن دفـــق أاســـاف التـــلم   ـــدفعها عـــنهم أو 
مشاركتهم ل  مح التماليؤ ل مراكـ  الرعايـة. ومثـة نظـا  لضتـلم  الهـحيف لهـش ملـوظفيف اندمـة 

 دين الرواندي.املدنية ي عر   اسم التلم  الهحيف امل
وشــرعت اةمومــة أيهــام ل  ــذ   هــود وثيثــة نفــ  معــد ت ا صــا ة  املاريــا ل ال ضــد  -111

  يــادة فــر  الوصــو  ىىل املراكــ  الهــحية وتوةيــق الناموســيات جمانــام. ونتيةــة لــذل ، ارتفعــت نســ ة 
ل  96تضقــ  ، 2014ل املا ــة مــن األدفــا  والنســا . ول عــا   74اســتخدا  الناموســيات لتشــمح 

املا ــة مــن األدفــا  دون ســن انامســة املهــا    املاريــا العــا  املناســد عضــ  الهــعيد ا تمعــيف ل 
ىىل  2010. ول الفــــتة مــــن عــــا  2010ل املا ــــة ل عــــا   ٨9ســــاعة مقارنــــة  نســــ ة  24 هــــون 

ل  12.9، وـــد  اةفـــاض مضحـــو  ل معـــد ت الوفيـــات  املاريـــا ى  ترا عـــت مـــن 2014 عـــا 
 ل املا ة. 4.7املا ة ىىل 
وت نف ـــذ أيهـــام  ـــرامم لضواايـــة مـــن فـــ و  نقـــش املناعـــة ال شـــرية تركـــ  عضـــ  األســـ ا  الر يســـية  -112

 نتشـــار و ـــا  الفـــ و ، وتشـــمح ةيـــادة فـــر  اةهـــو  عضـــ  تـــدمات املشـــورة والفحـــش. ول هـــذا 
   كــــانون األو /  5 املــــتر  20/32الهــــدد، وــــددت وةارة الهــــحة مــــن تــــا  األمــــر الــــوةاري راــــم 

،  ــرامم واســتاتيةيات لتــوف  اةمايــة واملســاعدة لألدفــا  املهــا    فــ و  نقــش 2013ديســمرب 
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أو املتـلثرين  ــل أو  ـلمراض أتــرع. ونتيةـة لــذل ، ت شـة ق اةوامــح عضـ  ى ــرا   يدةاملناعـة ال شــرية/ا 
أثنـــا  الولـــق ل املراكـــ  الهـــحية. أر عـــة فحـــو  عضـــ  األاـــح ا ـــح الـــو دة، ويتضقـــ  الرعايـــة ا انيـــة 

وــ  ا ن تــدمات املشــورة  2013مرافــ  صــحية منــذ و يران/يونيــل  510وفهــام عــن  لــ ، ي قــد  
مايــ  فحــش ت ــ   3والفحــش فيمــا يتعضــ   فــ و  نقــش املناعــة ال شــرية. واــد أ  ــري أكثــر مــن 

 ل املا ة فق  من انالع   ا مها ون  الف و . 0.٨منها أن 
ل املا ــة مــن املرافــ  الهــحية ل روانــدا العــا  املهــاد لضف وســات القهقريــة  ٨3وي قــد  واليــام  -113

ــــام لضمســــتفيدين. و ضــــو  عــــا   ، وصــــح جممــــوع ال ــــالة  واملــــراهق  الــــذين يتضقــــون العــــا  2014جمان
ـــةح ل الفـــتة املم 133 574جهـــادات الف وســـات القهقريـــة  تـــدة شخهـــام. و ا لـــافة ىىل  لـــ ، س 

دفــام ل  رنــامم مــا ا ــح العــا   2 212مــا جمموعــل  2014ىىل و يران/يونيــل  2013مــن  وة/يوليــل 
 دفام. 7 ٨53جهادات الف وسات القهقرية ليه ط جمموع األدفا  الذين يتضقون هذا العا  

 شـــلن تنظـــيم األســـرة ىممانيـــة  2012وعـــاوة عضـــ   لـــ ، تتنـــاو  السياســـة الودنيـــة لعـــا   -114
ةهو  عض  تدمات تنظيم األسرة، وتشـةق ىدما هـا مـق انـدمات املرت طـة  فـ و  نقـش املناعـة ا

، وصــــحة األ ، وصــــحة الطفــــح، و ــــ   لــــ  مــــن امل ــــادرات ا منا يــــة. وتســــهم هــــذه يدةال شــــرية/ا 
السياســة كــذل  ل ولــق  ــرامم الهــحة ا نســية وا جنا يــة لضمــراهق ، مــن أ ــح ا تــذا  واســت قا  

القــاد  مــن املســتفيدين مــن تنظــيم األســرة. وت قــد   ايــق تــدمات تنظــيم األســرة جمانــام، وت تــاح ا يــح 
 ايق الوسا ح    ا راوية لتنظيم األسرة ل كح ارية عن دري  العامض  الهحي  ا تمعي .

ســنة واليــام  64ىىل  1994ســنة ل عــا   49ويــد  كــذل  ارتفــاع معــد  العمــر املتواــق مــن  -115
ضـــ  كـــح هـــذه ا هـــود الشـــامضة امل ذولـــة مـــن أ ـــح ةيـــادة  تـــق ايـــق األشـــخا  الـــذين يعيشـــون ل ع

 رواندا  اة  ل الهحة.
  

  مناسب معيشي مستوى اي الحق -كاف  
 

   15-77 التوصية   
اعتمــــدت روانــــدا سياســــة اســــتيطان تنطــــوي عضــــ  تقــــد  املشــــورة ىىل الســــمان ومســــاعدهتم  -116

لحاامــة ل التةمعــات الســمنية مــن أ ــح تــوف  األرالــيف وتيســ  الوصــو  ىىل املرافــ  العامــة وا ياكــح 
األساســـية مثـــح املـــدار  واملراكـــ  الهـــحية والمهر ـــا  وامليـــاه. ووهـــضت األســـر الهـــعيفة عضـــ  منـــاة  

جســـاعدة اةمومـــة وجشـــاركة  (،”bye-bye “nyakatsi)عـــن دريـــ   ضـــة وداعـــام أيتهـــا األكـــوا   ديـــدة 
السمان فهام عن ا الية الرواندية ل انـار . وأممـن القهـا  تـدر يام  الفعـح عضـ  أكـوا  القـ  ل 

   .2014رواندا منذ عا  
وأعر ت املقررة اناصـة املعنيـة  السـمن الا ـ  كعنهـر مـن عناصـر اةـ  ل مسـتوع معيشـيف  -117

، عــن تقــديرها ملــا وققتــل 2012مناســد و ــاة  ل عــد  التمييــ  ل هــذا الســيا ، ل تقريرهــا لعــا  
روانـــدا ل جمـــا  تـــوف  الســـمن الا ـــ . وأثنـــت املقـــررة اناصـــة ل  لـــ  التقريـــر عضـــ  ومومـــة روانـــدا 



 A/HRC/WG.6/23/RWA/1 
 

24/28 GE.15-18694 
 

 ىدراكهــا مفهــو  الســمن الا ــ  وعضــ  مــا  ذلتــل مــن  هــود أتــرع، ومنهــا سياســة تنميــة ا تمعــات عضــ 
 القروية و رنامم وداعام أيتها األكوا .

واـــــد و لـــــعت سياســـــات واســـــتاتيةيات شـــــ  لتع يـــــ  اةهـــــو  عضـــــ  امليـــــاه النظيفـــــة والهـــــر   -11٨
   مـــدادات امليـــاه والهـــر  الهـــحيف، الهـــحيف والنظافـــة الهـــحية. ووفقـــام لربنـــامم تـــا   الرصـــد املشـــت 

 200٨ل املا ـــــة ل عـــــا   65ةادت نســـــ ة ســـــمان ال ضـــــد الـــــذين يهـــــضون ىىل مهـــــدر ميـــــاه لّســـــن مـــــن 
   .2012ل املا ة  ضو  عا   71 ىىل

وتتحســــن ظــــرو  معيشــــة الفقــــرا  واألشــــخا  لــــعا  اةــــا  ل روانــــدا مــــن تــــا  الــــربامم  -119
، واألشـــةا  العامــــة كثيفـــة اليـــد العامضــــة، 2020رنــــامم أومـــورينةيف رليـــة التاليـــةل أومو نـــدا، وأو ـــوديهيف، و 

وعهــــوية نظــــم التــــلم  الهــــحيف التعالــــدي الــــيت تيّســــر عضــــ  النــــا   مــــح تمــــاليؤ الرعايــــة الهــــحية 
و مــيهم مــن النفقــات الهــحية ال اهظــة وتســهم مــن مث ىســهامام ك ــ ام ل  قيــ  النمــو ا اتهــادي والتنميــة 

 هادية لضموادن  الرواندي ، و  سيما من يعمح منهم ل القطاع    الرويف.ا  تماعية ا ات
و ا لـافة ىىل  رنـاجميف أومـورينةيف وتعاونيـات ا دتـار وا  تمـان، هنـا   رنـامم رتـر يســم   -120

أســرة معيشــية وــ   21٨ 000 قــرة لمــح أســرة فقــ ة. واــد اســتفادت مــن هــذا الربنــامم  -  ينمــا 
. واـــد 201٨ ضـــو  عـــا   350 000ربنـــامم ىىل أن ي ضـــ  عـــدد األســـر املســـتفيدة ا ن. ويهـــد  ال

أسـهم  رنــامم   ينمــا ل اةــد مــن ســو  التةذيــة مــن تــا  اســتها  اةضيــد، وةاد ا نتــا  ال راعــيف 
 من تا  ىنتا  السماد العهوي، وع ة دتح األسر   يق اةضيد.

  
  تاريخيال  المهمشي  األشخاص حقوق -الو  

 
   20-79 التوصية   

ــــح ايــــق األشــــخا  معامضــــة متســــاوية ل القطاعــــات كافــــةل التعضــــيم والهــــحة والثقافــــة  -121 ي عام 
مـــن الدســـتور. واـــد اختـــذت روانـــدا م ـــادرة لتع يـــ  الووـــدة  11والعـــد ، وفقـــام ملـــا تـــنش عضيـــل املـــادة 

ومـــة الراهنــة سياســـات ترمـــيف ىىل الودنيــة  ةيـــة منــق تمـــرار الن اعــات العرايـــة الســـا قة. واعتمــدت اةم
 تقوية و ت  الشعور  ا نتما  ىىل الودن الرواندي  د م من ا ويات العراية الهيقة.

وي مفــح  ميــق املــوادن  الروانــدي  اةــ  ل املشــاركة ل اةيــاة السياســة والعامــة. وتتــيط الــنظم  -122
ىىل املـــوادن  ومشـــاركتهم يشـــمح ايـــق املســـتويات جـــا الامرك يـــة الفعالـــة منـــربام مثاليـــام لتقـــد  انـــدمات 

(. وينطــوي  لـــ  عضــ  ىشـــرا  ا تمـــق ا ضــيف ىىل وـــد  عيــد ل  ـــرامم تهـــم Umuduguduفيهــا ا ضـــيف )
ـــــة ا  تماعيـــــة ) (. وت عـــــ  ة هـــــذه الـــــنظم  اســـــتمرار Umuganda) واألشـــــةا  ا تمعيـــــة (Ubudeheاةماي

 ضيـــة. وتنـــاا  اهـــايا التنميـــة ا تمعيـــة والسياســـات  ات الهـــضة وت ســـتخد  منـــا ر ملشـــاركة ا تمعـــات ا
 وتتضق  التعقي ات املناس ة.
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واعتافـــــام  تعـــــرض  عـــــ  أعهـــــا  ا تمـــــق الروانـــــدي لتهمـــــي  تـــــارةيف، وخباصـــــة فيمـــــا يتعضـــــ   -123
ــذت و  تــ ا  ت تخــذ تــدا   عا يــة لتع يــ  ىدمــا هم ورفــاههم .  ا دمــا  ا  تمــاعيف ا اتهــادي، اختا

وينتمـــيف األشـــخا  املهمشـــون تارةيــــام ىىل ايـــق شـــرا ط ا تمـــق الروانــــدي الـــيت وا هـــت عـــرب التــــاري  
 ـــــديات فريــــــدة ل ا ــــــا ت ا اتهــــــادي أو ا  تمــــــاعيف أو الثقــــــال، والــــــت دون تنميتهــــــا  ــــــالوت ة 

ا مـــام. املســـةضة عضـــ  الهـــعيد الـــودل. وت اينـــت تشـــميضة هـــذه الفئـــة عـــرب الـــ من ى  لـــيس هـــذا الولـــق د
ولمن هذا التهـنيؤ ي سـتخد  ملسـاعدة اةمومـة عضـ  اختـا  ى ـرا ات لـددة ترمـيف ىىل النهـوض  ميـق 

 األشخا  الذين هم ل وا ة ىىل  س  أووا م.
واـــد ن فـــذت  ـــرامم شـــ  لتحســـ  الولـــق ا  تمـــاعيف وا اتهـــادي لألشـــخا  املهمشـــ   -124

وتـــوف  التـــلم  الهـــحيف ا تمعـــيف، والتعضـــيم األساســـيف تارةيـــام، مـــن  ينهـــا  ـــرامم لـــو أميـــة الم ـــار، 
عامــــام، وتــــوف  املــــلوع الا ــــ ، الــــيت انتشــــضت مضيــــون روانــــدي مــــن  ــــراثن الفقــــر املــــداق ل  12 ملــــدة

 السنوات انمس األت ة.
  

 حقوق األشخاص ذوي اإلعااة -ميم 
 

شخهــام  446 453عــا   ، يعــي  ل روانــدا  و ــل2012وفقــام لتعــداد الســمان واملســاكن لعــا   -125
ىنـــا .  225 303 كـــرام و 221 150ىعااـــة تـــتاوح أعمـــارهم  ـــ  مخـــس ســـنوات فمـــا فـــو ، مـــنهم   ا

ــذت تــدا    وروانــدا مضت مــة  هــمان وقــو  األشــخا   وي ا عااــة وفقــام لضمعــاي  الدوليــة الســارية. واــد اختا
تــــا  ىنشــــا  ا ضــــس الــــودل  لتضفــــة لتحســــ  ىدمــــا  األشــــخا   وي ا عااــــة ل نســــيم ا تمــــق، مــــن

 10املتر   03/2011(، وتنظيمل جو د القانون رام 2010لألشخا   وي ا عااة جو د الدستور )
  و ثيــح األشــخا   وي ا عااــة ل الربملــان الــودل )مقعــد واوــد( ول  رملــان ااعــة 2011شــ اف/فرباير 

عــح ىىل ا ياكــح األساســية العامــة واناصــة شــر  أفريقيــا، فهــام عــن  ســ  وصــو  هــت   األشــخا   الف
ـــــة اوتيا ـــــات األشـــــخا   وي  ـــــاين لتض ي ـــــ ات ل امل  ـــــ  ىدتـــــا  تةي ـــــنش عض ـــــة ت جو ـــــد تعضيمـــــات وةاري

ا سـدية. وتــرمد معضومـات مفهـضة عــن ىعمـا  وقـو  األشــخا   وي ا عااـة ل روانـدا ل التقريــر  ا عااـة
  .2015األشخا   وي ا عااة ل نيسان/أ ريح  األوا املقد  من ومومة رواندا ىىل  نة وقو 

  
 حقوق الالجئي  وملتمسي اللجوء -نون 

 
، ر ــم صــةر مســاوتها ونــدرة أرالــيها، عضــ  اســتق ا  الا ئــ  مــن ال ضــدان اعتــادت روانــدا -126

ـــــد يف.  ـــــاعتا  م  ـــــدي. ووظـــــيف هـــــت   دا مـــــام   ـــــح اهوريـــــة المونةـــــو الدميقراديـــــة و ورون ا ـــــاورة مث
روانـــدا أيهـــام، ل ىدـــار شـــراكة مـــق مفولـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية لشـــتون الا ئــــ  وتستهـــيؤ 

)املفولــية( الــيت تهــطضق  و يــة تقــد  انــدمات ىىل هــذه الفئــة،   ئــ  ومضتمســيف  ــو  مــن أو نــدا 
 واهورية أفريقيا الوسط  وكينيا وتشاد والهوما  والسودان و نو  السودان وىثيو يا وىريتيا.
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   مــن الدســتور الروانــدي. وصــدر ل و يــران/ 25واةــ  ل التمــا  الضةــو  ممــر  ل املــادة  -127
ـــــل  ـــــانون  ديـــــد هـــــو القـــــانون راـــــم  2014يوني  شـــــلن  2014أيار/مـــــايو  21املـــــتر   13ter/2014ا

 شــلن الا ئــ . واــد أوــد   2006و 2001، وــح لــح القــانون  الســا ق  لعــاميف (17)الا ئــ 
 ديد تةي ات متسسية ى ا ية وع ة التقيد  امل ادئ القانونية الدولية.اانون الا ئ  ا 

وأ در ــت ل القــانون ا ديــد أومــا  هامــة لضةايــة مــن القــانون الــدوا املتعضــ   ــالا ئ  م يمــن  -12٨
ــــيس  ــــح، و  ســــيما عــــد  ا عــــادة القســــرية والتوايــــؤ وا ســــت عاد وا لةــــا  والتةن منهوصــــام عضيهــــا مــــن ا 

 .1951ح األسرة وا شارة ىىل اةقو  ا  تماعية ا اتهادية،  شيام مق اتفااية عا    ومّ 
 16 234  ـــــ  يشـــــمضون  175 000ويعـــــي  ل ليمـــــات الا ئـــــ  ل روانـــــدا واليـــــام  -129

  ئــام( معظمهــم نســا  وأدفــا .  73 915ل املا ــة منهــا ) 99.23نســ ة  أســرة، ميثــح المونةوليــون
، ليهــح 2015  ئــام  ورونــديام ل أيار/مــايو  25 591و ا لــافة ىىل  لــ ، كــان يعــي  ل روانــدا 

    . 175 000جمموع عدد الا ئ  ىىل 
كيةيمـــــيف ويعـــــي  معظـــــم الا ئـــــ  ل ســـــتة ليمـــــات هـــــيفل  يهمـــــ  وكي ي ـــــا ونيـــــا يهيميف و  -130

ومو وم ــوا وماشــاما، ويقــيم عــدد اضيــح مــنهم ل العاصــمة كيةــاا. ويشــمح لــيم نمــام ا ل مقادعــة 
موســـان ي ومركـــ  نيا اتـــاري ل روســـي ي لـــوري ع ـــور الا ئـــ  العا ـــدين. ويســـتفيد ايـــق الا ئـــ  

ــــاه وال رعايــــة الهــــحية املقيمــــ  ل املخيمــــات مــــن املســــاعدة املتعضقــــة  املــــلوع والةــــذا  واةطــــد واملي
و هــ  األدفــا ، ويســتمر تــوف  العقــاا  املهــادة لضف وســات القهقريــة لا ئــ  املهــا    فــ و  

 ،  تنسي  مق املفولية. ويو د مستوصؤ ل كح ليم لا ئ .يدةنقش املناعة ال شرية/ا 
وســيات،  ــا أدع ويســتفيد الا ئــون أيهــام مــن تــدا   الواايــة مــن األمــراض، مثــح توةيــق النام -131

ل املا ـــة. وترا ـــق أيهـــام معـــد  الوفيـــات  70ىىل ترا ـــق نســـ ة ىصـــا ة الا ئـــ   املاريـــا  ـــلكثر مـــن 
ل املا ــــة مــــن األدفــــا  دون ســــن  93ل املا ــــة، ةد عضــــ   لــــ  أن  ٨0النااــــة عــــن املاريــــا  نســــ ة 

 انامسة يتضقون التحه  جمانام.
الوافـــدين مـــن  ورونـــدي، اختــذت اةمومـــة تـــدا   تاصـــة و ةيــة ا ســـتةا ة لتـــدف  الا ئــ   -132

ةمايــة الوافــدين ا ــدد وأفــراد ا تمــق الروانــدي مــن األمــراض. وةهــق ايــق الا ئــ  عنــد وصــو م 
لفحــش لمشــؤ األمــراض املعديــة. وي قــد  العــا  جهــادات الف وســات القهقريــة  ميــق الا ئــ  

 ئـــ  التحهـــ ، وي ـــوف ر املـــا  ل ليمـــات الا ئـــ  كضهـــا. ا تـــا   ىليـــل. ويتضقـــ  ايـــق أدفـــا  الا
ذت تدا   ىلافية لوااية الا ئ  من املاريا وعا  املها   هبا.  واد اختا

كــــانون   27ومــــن أ ــــح  ايــــة ومســــاعدة املشــــردين داتضيــــام، واعــــت روانــــدا وصــــدات، ل  -133
 ن املشردين داتضيام. شل 2009، عض  اتفااية كم ا  لعا  2012األو /ديسمرب 
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 أاضل الممارسات -خامسال  
 

أنشــلت ومومــة روانــدا منتــدع العمــح ا منــا يف املشــت  الــذي يشــمح م ــادرة لضيــة لتحقيــ   -134
أهــدا  التنميــة ا ضيــة مــن تــا  ىدــار منســ  لضمســا لة املت ادلــة مــق أفــراد ا تمــق املــدين والشــركا  

 اةوكمـــة. ويتماشـــ   لـــ  مـــق التـــ ا  الشـــراكة الـــوارد ل ىعـــان ا منـــا ي   اعت ـــارهم  هـــات معنيـــة 
  اريس الذي ينطوي عض  ةيادة فعالية املعونة وىدارهتا لتحقي  نتا م التنمية.

( Tumurere Mu Muryangoومــــن امل ــــادرات ا ضيــــة أيهــــام  رنــــامم تومــــوريري مــــو موريــــانةو ) -135
ــــدع أســــر  تهــــنهم ــــذي يهــــد  ىىل ىيــــداع اليتــــام  ل ــــد م مــــن اســــت قا هم دا مــــام ل  ال أو تت ــــا م  

 األيتا . ونتيةة  ذه امل ادرة، يعي  ايق اليتام  ل رواندا تقري ام ل أسر والنة أو مت نيل. دور
وتشـــمح مراكـــ  ىيســـاجنيف ا امعـــة لضخـــدمات مـــن أ ـــح التهـــدي لضعنـــؤ ا نســـاين م ـــادرة  -136

امضة لهـــحايا هـــذا العنـــؤ، جـــا ل  لـــ  التحقيــــ  ل روانديـــة فريـــدة أيهـــام، ت قـــد  فيهـــا الرعايـــة الشــــ
 القهايا واق األدلة ملاوقة ا ناة.

وأنشـــ  مركـــ  نيا اتــــاري  عـــادة التلهيـــح  فهــــح سياســـة اةمومـــة الراميــــة ىىل تع يـــ  ىعــــادة  -137
 تلهيح القهر  د م من و سهم.

 الطــا ق الامركــ ي ويـ ـدار وتتميــ  روانــدا عــن   هــا  نظــا  الوصــو  ىىل العدالــة الــذي يتســم  -13٨
عضــ  الهــعيد ا ضــيف عــن دريــ  مماتــد الوصــو  ىىل العدالــة. وتســتخد  وةارة العــد  ثاثــة مــوظف  
معنيـ   إتاوــة الوصـو  ىىل العدالــة ل كـح مــن املقادعـات الثاثــ  يقـدمون املشــورة القانونيـة العا ضــة 

 عند اةا ة.
  
 الرئيسيةالتقدو المحرز اي األولويات  -سادسال  

 
 ةيـة لـمان األمـن الةـذا يف  اعت ـاره ىوـدع اسـتاتيةيات اةـد مـن الفقـر، شـرعت اةمومــة  -139

ل تنفيــذ م ــادرة الثــورة انهــرا  والتحــو  ال راعــيف، جــا ل  لــ  ىدرا  أومــا  املعاهــدة الدوليــة  شــلن 
 املوارد الوراثية الن اتية لأل ذية وال راعة ل القوان  ا ضية.

ــــة ىىل توســــيق نطــــا  كــــح مراكــــ  ىيســــاجنيف و  -140 ــــات الر يســــية األتــــرع انطــــة الرامي مــــن األولوي
 .2016ا امعة لضخدمات لمفالة تةطيتها ايق املقادعات الثاث   ضو  عا  
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 المراقات
 
 املتسسات املشاركة ل ىعداد التقرير. -1
 اا مة التوصيات املق ولة. -2
 و  ا ن. 2011القها ية من عا   ا وها ات املتعضقة  املساعدة -3
 و  ا ن. 2011ا وها ات املتعضقة  اة  ل التعضيم من عا   -4
 أراا  متعضقة  ت ايد وسا   ا عا  ل ال ضد. -5
 اا مة املختهرات. -6

Notes 

1 The Constitution of the Republic of Rwanda, 2003 as amended to date. 
2 Organic Law N° 01/2012/OL of 02/05/2012 instituting the penal code. 
3 Law No 19/2013 of 25/03/2013 determining the mission, organisation and functioning of the National 

Commission for Human Rights. 
4 Law No. 22/2011 of 28/6/2011 establishing the National Commission for Children. 
5 Law N° 51/2007 of 20/09/2007 determining the responsibilities, organisation and functioning of the gender 

monitoring office in Rwanda. 
6 Law no 03/2011 of 10/02/2011 determining the responsibilities, organization and functioning of the National 

Council of Persons with Disabilities. 
7 Law N° 41/2011 of 30/09/2011 determining the mission, organization and Functioning of Rwanda 

Governance Board. 
8 Law n°83/2013 of 11/09/2013 establishing the bar association in Rwanda and determining its organization 

and functioning. 
9 Law No 54/2011 of 14/12/2011 relating to the rights and protection of the child. 
10 Law n° 35/2012 of 19/09/2012 relating to the protection of whistleblowers. 
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