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  املنهجية وعملية التشاور العامة  - أوالً  
 واملبادئ التوجيهية إلعـداد     ٥/١يستند هذا التقرير إىل قرار جملس حقوق اإلنسان           -١

وقد نسق إعداَد تقرير االستعراض الدوري      .  االستعراض الدوري الشامل   املعلومات يف إطار  
الشامل لرواندا فرقة العمل املشتركة بني املؤسسات واملعنيـة بتقـدمي التقـارير مبوجـب               

؛ ووزارة العدل؛ والوزارة    )الرئاسة(املعاهدات، وتتألف من وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون        
تعزيز األسرة؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة اخلدمات        املعنية بالشؤون اجلنسانية و   

العامة والعمل؛ ووزارة األمن الداخلي؛ ووزارة شؤون اجملتمعات احمللية؛ واللجنـة الوطنيـة             
عملية إعداد االستعراض الدوري الـشامل، الـيت        اً  وبعد أن انطلقت رمسي   . حلقوق اإلنسان 

اً عراض الدوري الشامل، أعدت تلك الفرقة اسـتبيان       أعقبها تدريب فرقة العمل بشأن االست     
أرسل إىل مؤسسات خمتلفة جلمع املعلومات عن اإلجنازات اليت حتققت يف جمـال حقـوق               

ونوقش املشروع، الذي صيغ بناء على ما ُجمع من معلومات، يف اجتماعات خمتلفة           . اإلنسان
مم املتحدة ومنظمات اجملتمع    مع مؤسسات حكومية ومع الربملان وجهاز القضاء ومنظومة األ        

وضمت حلقتا عمل   . من خالل اإلذاعة الوطنية والتلفزيون الوطين     اً  املدين، ومع اجلمهور أيض   
وأسهمت حلقتـا   . واسعتان للتحقق مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بقضايا حقوق اإلنسان        

قبل أن يقـدم إىل     يف حتسني تقرير االستعراض الدوري الشامل لرواندا        اً  كبرياً  العمل إسهام 
مث صدرت صيغته النهائية على املوقع الشبكي لوزارة الـشؤون          . جملس الوزراء للموافقة عليه   

  .اخلارجية والتعاون باإلنكليزية والفرنسية والكينيارواندية

  معلومات أساسية عن البلد وإطاره املؤسسي  - ثانياً  
 مليون نـسمة،  ١١بنحو ، ويقدر عدد سكاهنا   ٢ كلم ٢٦ ٣٣٨تبلغ مساحة رواندا      -٢

 ٣٩٥وتبلغ الكثافة السكانية    .  يف املائة  ٤٨,٣ يف املائة، والذكور     ٥١,٧يشكل اإلناث منهم    
 نسمة يف   ٥٥٦، بينما تبلغ الكثافة السكانية يف املساحة الصاحلة للزراعة          ٢نسمة يف كل كلم   

 إىل ٢٠٠٢ عام   دوالرات يف  ٢٠٦ وارتفع الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد من         .٢كل كلم 
 يف املائـة    ٨٥على الزراعة اليت توظف     اً  ويقوم االقتصاد أساس  . ٢٠١٠يف عام   اً   دوالر ٥٤١

ويتزايد عدد  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٣٧من أسر البلد غري أن مسامهتها ال تتعدى         
 يف املائة   ١١,٢ع بنسبة   ، أما الناتج احمللي اإلمجايل فقد ارتف       يف املائة سنوياً   ٢,٨السكان بنحو   

ومـن  . ٢٠٢٠متوسط الدخل حبلول عام اً وتطمح رواندا إىل أن تصبح بلد  . ٢٠٠٨يف عام   
على اً   قد أثرت سلب   ١٩٩٤املهم اإلشارة إىل أن اإلبادة اجلماعية اليت شهدهتا رواندا يف عام            

ومن هـذا   . يةالنسيج االجتماعي، وكذلك على املرافق االجتماعية األخرى مثل البنية التحت         
املنطلق، شرعت حكومة رواندا يف برنامج إلعادة بناء نفسها بتعزيز مبادئ سيادة القـانون              

  .واحترام حقوق اإلنسان وحتقيق الوحدة الوطنية واملصاحلة
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ودولة رواندا هي مجهورية دميقراطية علمانية ذات سيادة وتوجه اجتماعي، تعترف             -٣
التـشريعية والتنفيذيـة    (طات الـثالث يف احلكومـة       والسل. بنظام احلكم متعدد األحزاب   

ويؤكد الدستور الروانـدي  . منفصل ومستقل بعضها عن بعض، بيد أهنا متكاملة       ) والقضائية
من جديد يف ديباجته االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان املكرسة يف ميثـاق األمـم املتحـدة،                

الفصل الثاين من الدستور، من وينص . وكذلك يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
كما ترد يف اإلعالن العاملي حلقوق      (، على حقوق اإلنسان األساسية      ٥٢ إىل املادة    ١٠املادة  

وقد صدقت رواندا بالفعل على مجيع صكوك حقـوق         . وعلى واجبات املواطنني  ) اإلنسان
لعديـد مـن    كما صدقت علـى ا    . اإلنسان الرئيسية الثمانية ومعظم بروتوكوالهتا اإلضافية     

. االتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان أو هي يف طور التصديق عليها            
ومبوجب . وُتدمج مجيع املعاهدات واالتفاقيات، فور التصديق عليها، يف النظام القانوين احمللي          

وقد سحبت  . ةأحكام الدستور، تكون للمعاهدات املصدق عليها األسبقية على القوانني احمللي         
 ملتزمة بتقـدمي    اورواند. رواندا مجيع حتفظاهتا على املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان        
فقد أُعدت مجيع التقارير    : تقارير دورية عن تنفيذ املعاهدات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان        

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩اليت فات موعدها وقدمت هليئات املعاهدات يف عامي 
وتشمل هـذه   . اقتصادي - تستهدف حتقيق حتول اجتماعي    ت رواندا برامج  ووضع  -٤

وُوضـعت  .  واستراتيجية التنمية االقتصادية واحلـد مـن الفقـر         ٢٠٢٠الربامج رؤية عام    
 لدفع عجلة اجملتمع حنو حتقيق ما تصبو إليه البالد حبلول عـام             ٢٠٢٠استراتيجية رؤية عام    

لتطلعات البلد اإلمنائية اً  االقتصادية واحلد من الفقر إطار   ، بينما توفر استراتيجية التنمية    ٢٠٢٠
.  واألهداف اإلمنائية لأللفية   ٢٠٢٠على املدى الطويل على النحو احملدد يف رؤية رواندا لعام           

كما صاغ البلد عدة سياسات وبرامج موجهة حنو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املكرسة يف              
بصرف النظر عن السياسة العامة حلقوق اإلنسان، اليت        و. خمتلف ورقات السياسات القطاعية   

يف اً  ال تزال واحدة من األولويات الرئيسية، اعُتمدت مجيع السياسات الرئيسية األخرى تقريب           
التعليم والصحة واحلماية االجتماعية وحقوق     (خمتلف القطاعات ذات الصلة حبقوق اإلنسان       

  ...). عاقةاملرأة وحقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإل
يف تعزيز حقوق اإلنـسان     اً  رئيسياً  وتؤدي مجيع السلطات الثالث يف احلكومة دور        -٥

  :ومحايتها
) سواء يف جملس النواب أو جملس الشيوخ      (معنية حبقوق اإلنسان    اً   يضم جلان  فالربملان  -٦

لتحقيق وقد مكن ذلك الربملانيني من ا     . تتعلق باحترام حقوق اإلنسان   اً  ُتجري حتقيقات وحبوث  
ـ اً  وكثري. يف احترام حقوق اإلنسان يف اجملتمعات احمللية من خالل زيارات عمل           يـسائل  ا  م

وأنـشأ الربملـان    . الربملان سلطات حكومية خمتلفة بشأن القضايا املتصلة حبقوق اإلنـسان         
الرواندي آليات لزيادة املشاركة يف تعزيز حقوق اإلنسان، تشمل منتدى الربملانيات ومنتدى            

  . الذي يشارك بنشاط يف تعزيز السالم واألمن يف منطقة البحريات الكربىأماين
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اً وهي تعمل وفق  .  فهي مؤسسة مستقلة ودائمة    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   أما    -٧
 ٣٠وتضم اللجنة سبعة مفوضني تشكل النساء منهم        ". ألف"وُمنحت الدرجة   ملبادئ باريس   

ضون من فئات خمتلفة من اجملتمع الرواندي، مبا فيها اجملتمـع           ويعيَّن املفو . يف املائة على األقل   
واللجنة مكلفة مبهمة حمـددة تتمثـل يف        . ويتمتع هؤالء باحلصانة لدى أداء مهامهم     . املدين

تثقيف اجلمهور وتوعيته حبقوق اإلنسان وتقدمي التوجيه بناء على الطلب أو مببـادرة منـها               
ن، وُتشرك اهليئات احلكومية يف التصديق على االتفاقيات        بشأن القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسا    

. الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان، وتتخذ خطوات إلدراج هذه االتفاقيات يف التشريع الوطين           
يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكب داخل أراضي مجهورية رواندا          اً  وحتقق اللجنة أيض  

موميني الذين يسيئون استغالل سلطاهتم وعلـى يـد      على يد اهليئات احلكومية واملوظفني الع     
واللجنة خمولة لرفع دعاوى لدى احملاكم املدنيـة والتجاريـة واإلداريـة           . املنظمات واألفراد 

عن أنشطتها إىل اً وتقدم اللجنة كل سنة تقرير. وحماكم العمل يف حال انتهاك حقوق اإلنسان     
وميثل هذا التقرير   . لس الوزراء واحملكمة العليا   منه لرئيس اجلمهورية وجم   اً  الربملان وتعطي نسخ  

  .أداة هامة للربملان لرصد محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف رواندا
وهو مـسؤول   .  مؤسسة عامة مستقلة أنشئت مبوجب الدستور      مكتب أمني املظامل  و  -٨

 عن العمل كصلة وصل بني املواطنني واملؤسسات العامة واخلاصة؛ ومنـع وحماربـة الظلـم       
 وتلقي الشكاوى من األفـراد      والفساد وسائر اجلرائم ذات الصلة يف اإلدارة العامة واخلاصة؛        

واجلمعيات املستقلة ضد أفعال املوظفني العموميني واملؤسسات اخلاصة والنظـر فيهـا، يف             
، وتعبئة هؤالء املوظفني وهذه املؤسـسات إلجيـاد حلـول لتلـك             السياق املذكور سابقاً  

عن تلقي تصرحيات كبار املوظفني احلكوميني وسائر املوظفني احلكـوميني            الشكاوى؛ فضالً 
  .بأصوهلم، هبدف منع اختالس األموال العامة

 واحملاكم األخرى اليت نص الدستور على إنـشائها الـسلطة           احملكمة العليا س  ومتار  -٩
 أحكام  وتضطلع احملاكم بدور يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل إصدار          . القضائية

وما انفكت األحكام الصادرة عن احملكمـة العليـا حتيـل إىل            . عادلة ويف الوقت املناسب   
وجتمع احملكمة العليا القـضايا     . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها رواندا       

  .وحتيلها إىل احملاكم لتستخدمها كمرجعبانتظام 
ة حقوق اإلنسان وتعزيزها،    ـ يف محاي  يسياً رئ  دوراً ة االدعاء العام  ـهيئكما تؤدي     -١٠

ال سيما من خالل براجمها املتعلقة بتعقب الفارين من مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية، ومحاية              
والـسلطة  . الشهود والضحايا، ومكافحة العنف اجلنساين، ومكافحة الفساد واملخـدرات        

وع متارسـه الـسلطتان     القضائية مستقلة عن السلطات األخرى وعن أي تأثري غري مـشر          
  .التشريعية والتنفيذية يف احلكومة

: ومثة مؤسسات أخرى ال تقل أمهية يف محاية حقوق اإلنسان تشمل ما يلـي               -١١
واللجنة الوطنية ملكافحة اإلبـادة     الشرطة الوطنية الرواندية، واللجنة االنتخابية الوطنية،       
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 العمل الوطين، وجلنة اخلدمة العامـة،       اجلماعية، واللجنة الوطنية للوحدة واملصاحلة، وجملس     
ومكتب رصد الشؤون اجلنسانية، واجمللس الوطين للمرأة، ومرصد حقوق الطفل، ومكتـب            
املراجع العام حلسابات مالية الدولة، واجمللس الوطين للشباب، ودائرة الـسجون الوطنيـة،             

  .واجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وهلم جرا
ة الرواندية بفعالية كبرية وباملسؤولية يف تقدمي خدمات جيدة         وتتحلى احلكوم   -١٢

فمن خالل عملية الالمركزية، ُنقلت السلطة واملسؤولية وإجـراءات         . لشعب رواندا 
وحتظـى  . توفري اخلدمات من احلكومة املركزية إىل اجلماعات احمللية وُشعبها اإلداريـة          

يز بالتزامه الراسخ بتحقيق النمو االقتصادي، ، يتم رواندا باعتراف دويل على أهنا بلد آمن جداً       
وقـد تلقـى رئـيس      . مع الفساد اً  باإلدارة الرشيدة وعدم التسامح مطلق    اً  بل والتزامه أيض  

اجلمهورية، وحكومة رواندا بوجه عام، العديد من اجلوائز الدولية ملا حتقق من إجنازات كبرية            
ائزة األفريقية للمـساواة بـني اجلنـسني        شىت يف جمال تنمية البلد وسكانه، مبا يف ذلك اجل         

  .٢٠٠٩ يف عام ، وجائزة اليونيسيف العاملية بشأن األطفال)٢٠٠٧السنغال يف عام (

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثالثاً  

  مكافحة اإلبادة اجلماعية وإعمال احلق يف احلياة واألمن  - ألف  
كمـا أدت   . جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    صدقت رواندا على اتفاقية منع        -١٣

يف اعتماد ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى،          اً  رئيسياً  رواندا دور 
وخباصة بروتوكوله املتعلق مبنع جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية            

وسنت رواندا عدة قوانني تتـصل مبكافحـة اإلبـادة    . ليهاومجيع أشكال التمييز واملعاقبة ع 
يديولوجية اإلبادة اجلماعية وقانون تنظـيم احملـاكم        إاجلماعية مثل قانون املعاقبة على جرمية       

واختصاصاهتا وأدائها الذي يتضمن أحكاما تنص على مالحقة وحماكمة مرتكيب جرمية اإلبادة      
وبغية ضمان رصد تنفيذ هذه الصكوك القانونية،       . يةاجلماعية وغريها من اجلرائم ضد اإلنسان     

مـن اآلليـات   اً  وقد اعتمدت هذه اللجنة عدد    . أنشئت جلنة وطنية ملكافحة اإلبادة اجلماعية     
يديولوجية اإلبادة اجلماعية، تتمثل يف تعزيز التوعية العامة ومكافحة         إالوقائية ملكافحة انتشار    

إنكارها والتهوين من أمرهـا، وغـري ذلـك مـن           عملية حتريف حقائق اإلبادة اجلماعية و     
وتشمل األنشطة الرئيسية األخرى اليت تضطلع هبا اللجنة توعية السجناء الـذين            . اإلجراءات

ارتكبوا جرائم اإلبادة اجلماعية لدفعهم إىل تقدمي معلومات عن أماكن وجـود الـضحايا؛              
د اللجنة إنشاء مركـز وطـين       وتقو. والتواصل مع الناجني من اإلبادة اجلماعية، وغري ذلك       

للبحث والتوثيق ونشر املعلومات بشأن اإلبادة اجلماعية، من املقرر بناؤه يف املوقع التذكاري             
 يف إطار تعاون وثيق مـع خمتلـف مجعيـات         وتعمل اللجنة . كيكوكريو يف كيغايل   - نيانزا

لشاملة للنـاجني مـن     اجلمعية ا ) (Ibuka(مجعية إيبوكا   الناجني من اإلبادة اجلماعية، ومنها      
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 ومجعية الطلبة النـاجني مـن       ؛)AVEGA(؛ ومجعية أرامل اإلبادة اجلماعية      )اإلبادة اجلماعية 
وينظَّم كل سنة   ). AOCM(ومجعية األطفال األيتام معيلي األسر      ؛  )AERG(اإلبادة اجلماعية   

  .أبريل أسبوع إلحياء ذكرى اإلبادة اجلماعية/ نيسان١٣ إىل ٧من 
وصدقت روانـدا علـى   . دستور احلق يف احلياة والسالمة العقلية والبدنية ويضمن ال   -١٤

: الصكوك الدولية الرئيسية فيما يتعلق باحلفاظ على احليـاة والكرامـة اإلنـسانية وهـي              
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف    

 واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة            إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛   
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة              

. وبروتوكوالها اإلضافيان؛ واتفاقيات األمم املتحدة املتصلة مبكافحة اإلرهاب، وغري ذلـك          
ئي على اجلرائم اليت تنتهك احلق يف حياة الشخص وسـالمته البدنيـة             ويعاقب القانون اجلنا  

القتل واإلبادة واالختفاء القسري لألشخاص والتعذيب والتسميم واالعتـداء         : والعقلية وهي 
. على التهديـد بالقتـل    اً  ويعاقب القانون أيض  . والضرب وسائر األفعال الالإنسانية املماثلة    

ي، اعُتمدت قوانني ملنع ومكافحة اإلرهاب وغسل األموال        وبصرف النظر عن القانون اجلنائ    
واتُّخذت تدابري خمتلفة للحفاظ على األمن، تشمل  . واالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال    

خفارة اجملتمعات احمللية، واألرقام اهلاتفية اجملانية اليت يستخدمها السكان يف حالة الطـوارئ             
ورواندا عضو نـشط يف اآلليـات   . الليلية، عند االقتضاء  لطلب تدخل الشرطة، والدوريات     

اإلقليمية للحفاظ على السالم واألمن، مبا فيها اللواء االحتياطي لشرق أفريقيـا؛ ومنظمـة              
. التعاون بني رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا؛ واملركز اإلقليمي املعين باألسـلحة الـصغرية             

 جرمية  ٢٣٤من، اخنفض عدد جرائم القتل من       وبفضل مجيع اآلليات القائمة للحفاظ على األ      
  .٢٠٠٨ يف عام ١٤٤ إىل ٢٠٠٥يف عام 

  احلق يف الصحة والرفاه والبيئة اآلمنة  - باء  
وضعت رواندا سياسات قطاعية شىت متكن املواطنني مـن الوصـول إىل املرافـق                -١٥

اخلـدمات  ، والسياسات املنظمة ملعايري     )٢٠٠٥(الصحية، ال سيما سياسات قطاع الصحة       
، والسياسة )٢٠٠٨(، والسياسة الوطنية املتعلقة بالصحة اجملتمعية )٢٠٠٩(الصحية يف رواندا 

، والسياسة الوطنيـة املتعلقـة      )٢٠٠٥(اإليدز  /الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
، وسياسة التأمني الصحي    )٢٠٠٥(، والسياسة الوطنية للتغذية     )٢٠٠٥(الرفاالت  باستخدام  
، وسياسة الـصحة البيئيـة      )٢٠٠٣(، والسياسة الوطنية للصحة اإلجنابية      )٢٠٠٤(اجملتمعي  

، والسياسة املتعلقة باملياه والـصرف الـصحي        )٢٠٠٨(احملددة لشروط النظافة يف املدارس      
يف ارتفـاع   اً  كبرياً  ومن الواضح أن هذه السياسات املختلفة قد أسهمت إسهام        ). ٢٠٠٤(

  .٢٠٠٧ سنة يف عام ٥٢,٧ إىل ٢٠٠٢ سنة يف عام ٤٩ من متوسط العمر املتوقع
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األمهـات  (وانطلقت عدة برامج ومبادرات تستهدف فئات خمتلفة من الـسكان             -١٦
بني يف الـزواج، وفئـات      احلوامل، واملواليد اجلدد واألطفال غري املولودين، واألزواج الراغ       

ملشورة واالختبـار الطـوعيني    وتشمل تلك الربامج واملبادرات فيما تشمله ا      ). عديدة أخرى 
 وهناية عام   ٢٠٠٣ويف الفترة املمتدة بني عام      . والوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل       

كما ُروج الختبار .  شخص من مجيع هذه الربامج واملبادرات    ٤ ٢٨٦ ٠٠٠، استفاد   ٢٠٠٩
.  الطـوعيني  الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية يف إطار خدمات املشورة واالختبـار           

 يف املائة يف عام     ١٠,٨واخنفض معدل انتشار الفريوس بني األشخاص اخلاضعني لالختبار من          
، بلغ عدد احلوامل الالئي  ٢٠٠٩وحبلول هناية عام    . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٢,٤ إىل   ٢٠٠٣

جل  يف املائة، بينما س    ٧١يترددن على خدمات الوقاية من انتقال العدوى من األم إىل الطفل            
وأجري اختبار للكشف عن الفريوس .  يف املائة  ٢,٧معدل انتشار الفريوس يف صفوفهن نسبة       

 يف املائة من املصابات منهن بالفريوس، مبن        ٧٧,٨، أُخضع    حامالً ١ ٥٥٤ ٨٧٦ملا جمموعه   
 يف املائة من األطفال املولودين ألمهات مصابات بالفريوس، للعالج املـضاد            ٧٤,٦يف ذلك   

  .لعكوسةللفريوسات ا
عدة استراتيجيات تشمل توزيع الناموسيات     ويضم الربنامج الوطين ملكافحة املالريا        -١٧

عن رش األماكن     املعاجلة باملبيدات احلشرية على األطفال دون سن اخلامسة واحلوامل، فضالً         
 وقد سامهت هذه اإلجراءات يف خفض     . املغلقة باملبيدات ممتدة املفعول الذي جيرى يف املنازل       

وارتفع عدد األطفـال دون سـن       .  يف املائة  ٦٠كبري يف معدل انتشار املالريا بلغت نسبته        
 يف املائـة يف عـام       ١٣اخلامسة الذين ينامون حتت الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات مـن           

، يف حني ارتفع عدد احلوامل الالئي ينمن حتـت تلـك            ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٥٨ إىل   ٢٠٠٥
 ٤ ٠٥٣ ٧٥٦وُوزع ما جمموعه    .  يف املائة يف الفترة ذاهتا     ٦٢٠٣ يف املائة إىل     ١٧من  الناموسيات  

واخنفض معدل اإلصابة بـاألمراض     . ٢٠٠٩ناموسية معاجلة مببيدات احلشرات حبلول هناية عام        
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٤,٨ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٦٤,٧النامجة عن املالريا من 

 شىت للنهوض بصحة األم والطفل، تشمل تنظيم األسرة، والرعاية السابقة          ومثة برامج   -١٨
ق الصحية اخلاصة بالتوليد، ورعاية التوليد واملواليد       للوالدة، والرعاية الصحية اجملتمعية، واملراف    

اجلدد يف احلاالت الطارئة، وبناء أقسام الوالدة وجتهيزها، وبناء قدرات القابالت، وزيـادة             
وبفضل برنامج تنظيم . العاملني يف جمال الصحة، وتوفري التأمني الصحي اجملتمعي   عدد وكفاءة   

 إىل  ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٠األسرة الفعال، ارتفع معدل استخدام وسائل منع احلمل من          
 يف املائة يف    ٢٨وارتفعت حاالت الوالدة يف املرافق الصحية من        . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٥
ويبلغ معدل االستفادة من الرعاية الـسابقة       . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٦٦,٢ إىل   ٢٠٠٥عام  

وأدت هذه الربامج مجيعها    ). فحص واحد على األقل قبل الوالدة     ( يف املائة    ٩٦للوالدة نسبة   
 من املواليد األحيـاء     ١ ٠٠٠ يف املائة لكل     ٨٦إىل خفض كبري يف معدل وفيات الرضع من         

، ٢٠٠٨ طفل مولود يف عـام       ١ ٠٠٠ يف املائة لكل     ٦٢  إىل ٢٠٠٥يف عام   ) سنة واحدة (
  . طفل دون سن اخلامسة١ ٠٠٠ يف املائة لكل ١٠٣ يف املائة إىل ١٥٢ومن 
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وتضطلع وزارة الصحة باملسؤولية عن سالمة األغذية بالتعاون مع مكتب املعـايري              -١٩
. برنامج التغذية اجملتمعيـة    اًجداً  وقد أُقرت السياسة املتعلقة بالتغذية وسُيعتمد قريب      . لروانديا

، عن طريق وكاالت من قبيل الوكالة الروانديـة للتنميـة الزراعيـة             وتعمل احلكومة حالياً  
والوكالة الرواندية لتنمية املوارد احليوانية، على تنفيذ إصالحات شاملة، كمـا شـرعت يف              

ق حبلول عـام    جتميع األراضي لضمان بناء قطاع زراعي منتج عايل القيمة وموجه حنو السو           
وارتفعت الزيـادة الـسنوية يف إنتـاج    . وقد أدى ذلك إىل زيادة هائلة يف احلصاد   . ٢٠٢٠

ويفيد . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٦,٤ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ١,٨احملاصيل الغذائية من    
، ٢٠١٠السنوي بشأن اجلوع، الصادر يف عام ) Action Aid(تقرير منظمة املساعدة العملية 

) ست درجات أفضل من السنة املاضية( ضمن مجيع البلدان النامية ١١بأن رواندا حتتل املرتبة   
ون على مياه الشرب النظيفة     ـوارتفعت نسبة السكان الذين حيصل    . يف جمال مكافحة اجلوع   

 يف املائة يف ٧٨من )  متر يف املناطق احلضرية٢٠٠ة و ـ متر يف املناطق الريفي    ٥٠٠يف حدود   (
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨٥ إىل ٢٠٠٥عام 
على أن لكل مواطن احلـق يف بيئـة صـحية           من الدستور   ) ١ (٤٩وتنص املادة     -٢٠

ويفرض هذا النص على احلكومة أن تلتزم بضمان عيش املواطنني يف بيئـة آمنـة               . وُمرضية
ناطق التلية  وبغية الوفاء هبذا االلتزام، كُثفت عمليات إعادة التحريج والتصطيب يف امل          . ونظيفة

ملنع تآكل التربة، يف الوقت الذي جتري فيه محاية املستنقعات والغطاء النبـايت يف األراضـي                
. وأوشكت رواندا على التصديق على مجيع الصكوك الدولية املتصلة حبماية البيئة          . املنخفضة

طنية بشأن املياه وتقدم احلكومة التوجيه من خالل السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة والسياسة الو  
وتضطلع اهليئة الرواندية إلدارة البيئة بدور قيادي يف تنظيم برامج محايـة            . والصرف الصحي 

  .بيئة آمنة ونظيفة واحلفاظ على تلك الربامج وتعزيزها

  مكافحة التمييز  - جيم  
صدقت رواندا على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،              -٢١
قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية منظمة            واتفا

بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة واتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف           العمل الدولية   
ملكافحة التمييز، كما سنت رواندا قوانني      اً  ويتضمن الدستور الرواندي أحكام   . جمال التعليم 

بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز، تشمل القانون املتعلق مبنع وقمـع جرميـة التمييـز             
والطائفية واملعاقبة عليهما، والقانون الذي يعاقب على جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضـد             

ومثة قوانني أخرى مثل القانون اجلنائي وقانون العمـل وقـانون           . اإلنسانية وجرائم احلرب  
عن القانون املتعلـق بـالنظم         والقانون املتعلق بنظام الزواج واإلرث واهلبات فضالً       األراضي

وتـضطلع مؤسـسات   . ملكافحة التمييزاً  األساسية للخدمة العامة يف رواندا، تتضمن أحكام      
 إيتوريرو ري إيغيهوغو  خمتلفة، مبا فيها الربملان، واللجنة الوطنية للوحدة واملصاحلة، ومؤسسة          
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اللجنة الوطنية للتسريح وإعـادة     ، و لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   ، وال )ربية املدنية مؤسسة الت (
، عالوة على منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها الكنائس، بـدور رئيـسي يف توعيـة              اإلدماج

ـ      . السكان الروانديني مبكافحة التمييز    طـالب  اً وتستهدف أنشطة التوعية املـذكورة أساس
وظفي اخلدمة املدنية والقادة احملليني واجلنود املسرحني، بيد أهنا تركز          اجلامعات واملدرسني وم  

على الالجئني واملتمردين السابقني الذين فروا من القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وأعيدوا            
 يف مكافحة التمييز يف اجملتمع       رئيسياً كما تؤدي مؤسسات البحث اخلاصة دوراً     . إىل رواندا 

 ومركز إدارة الرتاعات التابع     املعهد الرواندي للحوار والسالم والدميقراطية    ة  الرواندي؛ وخباص 
  .للجامعة الوطنية يف رواندا

  حرية التعبري واحلق يف احلصول على املعلومات  - دال  
فقد ارتفع عدد الصحف    . ة التعبري يف زيادة وسائط اإلعالم يف البلد       ـتتجسد حري   -٢٢
؛ وبعد أن كانت يف البلـد       ٢٠١٠عام    صحيفة يف  ٥٧  ىل إ ٢٠٠٣فة يف عام    ي صح ١٥من  

ـ         ١٩٩٧إذاعة وطنية واحدة يف عام        ١٩اً ، أصبح عدد احملطات اإلذاعية العاملة يف البلد حالي
ـ يف مجيع احملافظات لتمكني اجلماهري مـن ا       اً  وأنشأت اإلذاعة الوطنية فروع   . حمطة شاركة مل

 هيستخدمون  حمموالًاً  هاتفا  دنا يف رو  لبالغنين ا ا من السك  ة املائ  يف ٥٠أكثر من    لكومي .افةكثب
ومن اجلدير بالذكر أن بعض وسائط اإلعالم املطبوعة قد تطور إصدارها مـن             . لالتصاالت

 وقد ُرخص لبعض .Imvaho Nshya وThe New timesأسبوعيات إىل يوميات، مثل صحيفيت 
وتشمل هـذه احملطـات     (ا  احملطات اإلذاعية الدولية للعمل على املوجات املتوسطة يف رواند        

BBC و DW و VoA (    وتدخل الصحف الدولية حبرية إىل     . وتبث براجمها الشعبية باللغة الوطنية
  .السوق الرواندية من البلدان اجملاورة بل وحىت من البلدان األمريكية واألوروبية

 وبغية تيسري اإلجراءات على وسائط اإلعالم احمللية لنشر صحفها بتكلفة منخفضة،            -٢٣
اقتنت احلكومة آلة شبكية ذات قدرات عالية لطباعة الصحف وسائر املنتجـات اإلعالميـة              

، مما أدى إىل خفض تكاليف السفر وما يرتبط هبا من نفقات، ذلك أن معظم الصحف                حملياً
تنظم برامج تدريبية للصحفيني داخل     اً  وما فتئت احلكومة أيض   . كانت ُتطبع يف كينيا وأوغندا    

اك كليـات  ن رواندا، كما أن هيفطنية وعة الم اجلايف الصحافة  ةكلي وأنشئت   .البلد وخارجه 
ـ وافتـتح املر  . ايي كابغ يفالكاثوليكية  اجلامعة   لصة مث اات اخل افة يف بعض اجلامع   للصح ز ك
 لالرتقـاء باملـستوى املهـين       ٢٠٠٨نطقة البحريات الكربى يف كيغايل يف عام        مي مل الاإلع

اً  صـحفي ٢٨، خترج من املركز ما جمموعـه     ٢٠٠٩ويف عام   . للصحفيني يف املنطقة الفرعية   
  .رواندياً
استعمال حريـة   اً  وبالنظر إىل السياق الرواندي حيث أساءت وسائط اإلعالم سابق          -٢٤

هر يف  تـس ا حرية التعبري و   دانوتضمن ر التعبري مما أفضى يف هناية املطاف إىل اإلبادة اجلماعية،          
ة االستعمال اليت قد تؤدي بسهولة إىل شكل آخـر مـن            لوقت ذاته على محايتها من إساء     ا
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وأنشئ اجمللس األعلى لإلعالم لتعزيز حرية وسائط اإلعـالم ومـسؤوليتها           . أشكال العنف 
ويتألف اجمللس من ممثلَني عن وسائط اإلعالم اخلاصة وممثل عن وسائط اإلعـالم             . ومهنيتها

ويتمتع . اص وممثلَني عن احلكومة املركزية    العامة وممثل عن اجملتمع املدين وممثل عن القطاع اخل        
اجمللس بصالحية اختاذ أية تدابري تأديبية يف حق الصحفيني أو املؤسـسات اإلعالميـة ممـن                

 Umusesoمها  (ويف هذا الصدد، علق اجمللس صحيفتني مستقلتني        . ينتهكون القوانني السارية  
  . ملدة ستة أشهر)Umuvugiziو

 احلصول على املعلومات، ُيلزم مجيع املؤسـسات العامـة          ومثة مشروع قانون بشأن     -٢٥
كمـا  . على وزارة اإلعـالم   اً  بتزويد وسائط اإلعالم بكل املعلومات الالزمة، معروض حالي       

توفر التوجيه بشأن مهنية وسائط اإلعالم وتطويرها       ) ٢٠٠٤(ُوضعت سياسة عامة لإلعالم     
ويعقد رئيس  . حلق يف احلصول على املعلومات    يف البلد، لتكميل القوانني والعمليات اليت متنح ا       

مع وسائط اإلعالم تتاح فيه الفرصة للصحفيني احملليني والـدوليني          اً  شهرياً  اجلمهورية مؤمتر 
ويبث هذا املؤمتر مباشرة على اإلذاعـة والتلفزيـون         . لتوجيه أسئلة إىل املوظفني العموميني    

ـ اً  اُت واملقاطعات والدوائر يوم   ظاحملافزارة شؤون اجملتمعات احمللية و    وظم  ن وت .الوطنيني اً عام
وباملثل، فإن أيـام    .  أشهر لتوفري معلومات عن تقدمي اخلدمات للعموم       ةمرة كل ثالث  اً  مفتوح

املساءلة العامة اليت ينظمها الربملان مرة كل ثالثة أشهر الستعراض التقدم الـذي أحرزتـه                
.  فرصة جيدة للحصول علـى املعلومـات       ، تتيح )Imihigo(املقاطعات يف تنفيذ عقود األداء      

وُتتاح وسائط اإلعالم اإللكترونية ويشجَّع الناس على اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات             
توجـد   كما. واالتصاالت باعتبارها تقنية حديثة ملمارسة حقهم يف احلصول على املعلومات         

 حافلـة خاصـة     تلف مقاطعات البلد، بينما تـسافر     خم راكز اهلاتف يف  ممقاهي اإلنترنت و  
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل بعض املناطق الريفية النائية، اليت مل توَصل بعد بشبكة             

وتعمل . اإلنترنت، للسماح لسكاهنا بالوصول إىل األدوات احلديثة للمعلومات واالتصاالت        
جمموعة  لتوفري ) وغريمهاDSTV وStar Africa Mediaهي (عدة شركات تلفزيونية يف رواندا 

  .متنوعة من اخليارات للحصول على املعلومات

  حرية تكوين اجلمعيات وحرية الدين  - هاء  
يتمتع كل رواندي حبرية تكوين اجلمعيات، مما يفي بااللتزامات الواردة يف الدستور              -٢٦

الرواندي، وكذلك يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أصبحت رواندا            
أخرى خمتلفة  اً  سياسية وأنواع اً  ويتمتع الروانديون باحلق يف أن يشكلوا حبرية أحزاب       . فيهاً  طرف

وتوجـد يف   . من اجلمعيات، وذلك يف إطار االحترام التام للقانون وسائر املتطلبات اإلدارية          
للقانون، ُيسمح للتنظيمات   اً  ووفق.  تنظيمات سياسية حتظى باعتراف رمسي     ١٠اً  رواندا حالي 

واعُتمـدت تـدابري    . بأن تنظم نفسها يف إطار حمفل تـشاوري       اً  رمسيا  سية املعترف هب  السيا
وتشمل هذه التدابري فيما تشمله القـانون       . تشريعية لتعزيز ومحاية احلق يف تكوين اجلمعيات      
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األساسي املتعلق باملنظمات غري احلكومية، والقانون األساسي املتعلق بالتنظيمات الـسياسية           
وتتـضمن هـذه    . ياسية، والقانون الناظم للتعاونيات، وغري ذلك من القوانني       واألخالق الس 

ت ااسية واجلمعي يد األحزاب الس  دن ع  أ غري. يةالتفرقة والطائف القوانني تدابري وقائية ملكافحة     
: ، ُرخص لثالثة أحزاب سياسية جديدة هـي       ٢٠٠٣فمنذ عام   . يات ما زال يرتفع   ناوعوالت

لتضامن ا، وحزب )٢٠٠٣ ()Parti pour le Progrès et la Concorde(حزب التقدم والوفاق 
، واحلــزب االجتمــاعي )٢٠٠٣ ()Parti pour la Solidarité et le Progrès(م قــدوالت

 ١٠٠ن م هائالًاً ، بينما ارتفع عدد التعاونيات ارتفاع)Parti Social Imberakuri(إميبرياكوري 
 ومل.  وحـده   قطاع احلـرف   يف ٢٠٠٩يف عام   نية  او تع ٣ ٠٠٠ ىلإ ٢٠٠٥ مة يف عا  ياونتع

 الـشروط   ُيسمح لبعض التنظيمات بأن تتحول إىل أحزاب سياسية لعجزها عـن اسـتيفاء            
  .القانونية

وحرية العبادة حق مضمون لكل رواندي، ينص عليه الدستور وتـضمن الدولـة               -٢٧
تقده دون تفرقة أو    ولكل مواطن حرية ممارسة مع    . للشروط اليت حيددها القانون   اً  ممارسته وفق 

 ٣١٢اً وتوجد يف رواندا حالي. وينتمي غالبية الروانديني إىل فئات ومجعيات دينية خمتلفة. متييز
ومتاَرس حرية الدين والعبادة دون قيد أو عائق طاملا أهنا ال تتعارض مع النظام . كنيسة مسجلة

  .ست حمطات إذاعية دينيةاً وتضم البالد حالي. العام

   يف التعليماحلق  - واو  
ميثل تعميم التعليم االبتدائي أحد اإلجنازات اليت حتققت يف جمال تعزيـز احلـق يف                 -٢٨

 احلواجز اليت متنع األطفال عادة من االلتحاق        فما انفكت رواندا تزيل تدرجيياً    . التعليم ومحايته 
اسية على صعيد   بالتعليم االبتدائي، وذلك بإلغاء الرسوم املدرسية وبناء مزيد من الفصول الدر          

وقد اعُتمد هـذا الربنـامج      . اجملتمعات احمللية حيث ميكن لألطفال املشي بسهولة إىل املرتل        
حبلول عـام   ) تعميم التعليم االبتدائي والثانوي   (لتمكني البلد من حتقيق هدف تعميم التعليم        

 يف فالً ط١ ٦٣٦ ٥٦٣وزاد النظام التعليمي عدد األطفال املسجلني يف املدارس من          . ٢٠١٥
وارتفع معدل التحاق التالميذ باملدارس . ٢٠٠٩ يف عام  طفال٢ً ٢٦٤ ٦٧٢ إىل ٢٠٠٣عام 

وشيدت احلكومة،  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨٨ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤٥الثانوية من   
  . إضافياً دراسياً فصال٣ً ٠٧٢، بالتعاون مع اجلماعات احمللية، ٢٠٠٩يف عام 

. واتمة يف الترويج لفترة التعليم األساسي اليت تـدوم تـسع سـن            وشرعت احلكو   -٢٩
اسـتفادة  ضمان  لتيات  فليم ال تعليت توجه التعليم سياسة     الرئيسية ا  الوطنية   تساامل السي شوت

الفتيات الصغريات من تعميم التعليم على قدم املساواة مع الفتيان الصغار، والسياسة املتعلقة             
ة لفئات معينة من الروانديني الذين حيتاجون إىل اهتمام خاص،          باالحتياجات التعليمية اخلاص  

حاسوب حممول  "واسُتهل برنامج   . عن السياسة املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار       فضالً
واعُتمد . هبدف توزيع حواسيب حممولة على املدارس االبتدائية يف مجيع أحناء البلد" لكل طفل 
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على املنهجيـة   اً   مدرس ٣٨٦ اإلعاقة البدنية أو العقلية، وُدرب       التعليم اخلاص باألطفال ذوي   
ونتيجة لذلك، أُدمج . اليت ينبغي اتباعها يف الفصول الدراسية املخصصة هلذه الفئة من األطفال

ـ  ٨٠وافتـتح   . يف مدارس مواتية لذوي اإلعاقـة     اً  معوق   طفالً ٣ ٣٣٣ لـدروس  لاً  ز مرك
ـ لتاً  يبرتـد اً   مدرس ٦٨٠ى  لقويت. ذي تلم ١٤ ٩٠٠اً  ون حالي ية يضم كااالستدر س ودمي در ق
  .ملتعلمنيا  هلؤالءةعملي
ى ق، يل اًم عا ١٥وما فتئ التعليم قبل املدرسي، الذي كان شبه منعدم يف رواندا قبل               -٣٠
حلضانة، ُسجل فيها أكثـر مـن       ان دور   ماً  ر دا ٢ ٣٣٠نيت حىت اآلن    قد بُ  ف .متزايداًاً  تروجي
لتعليم اجلامعي، فبعد أن كانت يف رواندا جامعة واحدة يف          وفيما يتعلق با  .  طفل ١٥٠ ٠٠٠
 مؤسسة للتعلـيم العـايل يف       ٢٧ هي اجلامعة الوطنية لرواندا، أصبح فيها اآلن         ١٩٩٤عام  

 من الـذكور    ٤ ٢٥٨ (٥ ٧٥١ وارتفع عدد طالب اجلامعات من       .حمافظات خمتلفة يف البلد   
قدم غالبية هذه وت. ٢٠١٠يف عام  اً طالب٦٣ ٥٦٢ إىل ١٩٩٧يف عام )  من اإلناث١ ٤٩٣و

ومل ُيهَمـل تعلـيم     . ليلية، مما يساعد خمتلف العمال على متابعة دراستهم       اً  اجلامعات دروس 
 ٣٠٠ ٠٠٠ مركز حملو األمية يضمون قرابة       ٦ ٥٠٠اندا  رو، كان يف    ٢٠٠٥ففي عام   : الكبار

  .متعلم من الشباب والكبار

  احلق يف العمل  - زاي  
لى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهي يف طور التصديق           صدقت رواندا ع    -٣١

كما صدقت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهـاجرين          . على اتفاقيات أخرى  
وينص قانون العمل اجلديد على حقوق العمل األساسية، مبا فيها حظر عمل            . وأفراد أسرهم 

مال من العنف أو التحرش، وحظر التمييـز يف         األطفال، وحظر العمل القسري، ومحاية الع     
للعمال حرية تكوين اجلمعيات، والنقابات،     اً  ويضمن القانون أيض  . االستخدام، وحرية الرأي  

  .واحلق يف اإلضراب
وتشرف جلنة اخلدمة العامة على توظيف املوظفني وتنسيبهم يف مجيـع املؤسـسات      -٣٢

. وى املتصلة بالعمل اليت يقدمها فرادى العمـال       كما تتوىل اللجنة التحكيم يف الشكا     . العامة
 لتقدمي املشورة إىل احلكومة بشأن املشاكل املتعلقة ٢٠٠٦وأنشئ جملس العمل الوطين يف عام      

بالعمل واالستخدام والتدريب املهين والضمان االجتماعي والـصحة والـسالمة يف اجملـال             
الة تنمية القوى العاملة لبنـاء      وأنشئت وك . عن ظروف عمل وعيش العمال      الوظيفي، فضالً 

ويتمثل أحد أركاهنا يف تنفيذ نظام املعلومات اخلاصة بسوق العمل          . مهارات املوظفني التقنية  
، ُعززت إجـراءات    ٢٠٠٨ويف عام   . من أجل الربط بني أرباب العمل والباحثني عن العمل        

  .تطوير العمل واملقاولة من خالل إنشاء التعاونيات
أخرى تتوىل مهمة بناء القدرات هي املؤسسة الرواندية لإلدارة والتسيري    ومثة مؤسسة     -٣٣

 أفراد من القطاعني العام واخلاص ومن املنظمات غري احلكومية ٢ ٩٠٧اليت دربت ما جمموعه  
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، أنشئت إدارة استشارية يف اجملال الوظيفي      ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٦من عام   
 جامعة  ١٦كما أنشئت مراكز استشارية يف اجملال الوظيفي يف         . ضمن جملس التنمية الرواندي   

  .يف خمتلف أرجاء البلد
وبغية بناء قدرات املتخرجني الشباب للبحث عن العمل، اسـتهلت وزارة العمـل               -٣٤

، الربنـامج  ٢٠٠٩ووزارة الشباب، يف إطار شراكة مع جملس التنمية الروانـدي، يف عـام    
وحبلـول هنايـة عـام      . اب يف املؤسسات العامة واخلاصة    الرواندي للتدريب الداخلي للشب   

 من املتخرجني الشباب قد أكملوا الربنامج الذي سيستمر         ٦٠٠، سيكون ما جمموعه     ٢٠١٠
فقد تلقى : كما تنظم دورات تدريبية لفائدة موظفي اخلدمة املدنية املسرحني   . يف العمل سنوياً  

 منهم يف مؤسسات خمتلفة للتعليم العـايل        ١٧٨يف جمال املقاوالت، وقُبل     اً   منهم تدريب  ١٥٨
  .٢٠٠٨عرب صناديق وكالة متويل الطالب يف عام 

وألغت رواندا الرسوم املفروضة على تصاريح العمل اخلاصة بكل العمال القـادمني              -٣٥
من بلدان مجاعة شرق أفريقيا، الجتذاب يد عاملة ماهرة، وُخففت شروط احلصول علـى              

آلخرين، يف الوقت الذي يشجَّع فيه الشباب الروانـديون علـى           تصاريح العمل لألجانب ا   
وأنشئ مركز إيواوا إلعادة التأهيل والتدريب املهين يف مـستهل       . االخنراط يف التدريب التقين   

 .عيشة بؤس يف الشوارع لتقدمي تدريب مهين وتقين للشباب الذين كانوا يعيشون ٢٠١٠عام 
 يف  ، تـدريباً   عامـاً  ٣٥واً   عام ١٨أعمارهم بني    شاب، تتراوح    ١ ١٠٠موعه  ى ما جم  قلويت

ـ  وم ؛ستدامةملة وا فظينهيز األغذية؛ والطاقة ال   جتراعة و زال االتاملركز يف جم   ارات البنـاء؛   ه
 إقليميـة متكاملـة متعـددة       كـز وجيري إنشاء مرا  . لي والتجم واجلمالواملهارات التقنية؛   

ىت اآلن من أصـل سـتة مراكـز    وقد افُتتح مركزان ح. التخصصات يف خمتلف أرجاء البلد   
ـ و وعلى مست. مدينة كيغايلويفة  كل حمافظ يفمتوقعة، على أساس مركز      قـوم  يى، رى الق

يجيات لتحـسني   ات بتعزيز اسـتر   "abakanguriramurimo"سّمون   يُ مدربون يف جمال العمل   
  .العمل

  احلق يف احلماية االجتماعية  - حاء  
فـصندوق  . لفئات معينة اً  لإلدارة والتنظيم وفق  ختضع احلماية االجتماعية يف رواندا        -٣٦

واألخطار املهنية، بينما ُيـدار     الضمان االجتماعي يف رواندا مسؤول عن املعاشات التقاعدية         
التأمني الصحي للموظفني العموميني يف إطار التأمني الطيب الرواندي اخلاص مبوظفي اخلدمـة         

عن التأمني الـصحي اجملتمعـي        خمطط للتأمني الطيب العسكري، فضالً    اً  وهناك أيض . العامة
)Mutuelles de Santé( . يف املائة يف البلد يف هنايـة عـام   ٩٢وبلغت التغطية التأمينية نسبة 

 يف املائة مـن  ٦ يف املائة من املشتركني يف التأمني الصحي اجملتمعي و٨٦، تضم نسبة    ٢٠٠٩
الرواندي اخلاص مبوظفي اخلدمة العامة، والتأمني الطيب العسكري،  املشتركني يف التأمني الطيب     

) SONARWA(والتأمني اخلاص الذي توفره شركات مالية من قبيل الشركة الوطنية للتأمني            
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، )CORAR (والشركة الرواندية للتأمني وإعادة التأمني    ،  )SORAS (والشركة الرواندية للتأمني  
ومن اجلدير بالذكر أن مبلـغ  . Phoenix incو AARكيت وشركات دولية للتأمني من قبيل شر

) دوالران تقريبـاً  ( فرنك رواندي    ١ ٠٠٠ هو   االشتراك السنوي يف التأمني الصحي اجملتمعي     
فقد بلغ عدد املستفيدين    : ومع ذلك تدفع احلكومة اشتراك األشخاص املعوزين      . للفرد الواحد 

وتعتزم رواندا، من خالل    . ٢٠٠٨ عام   يفاً   شخص ٧١٤ ٢٥٠من البطاقات الصحية اجملانية     
تنفيذ السياسة املتعلقة بالضمان االجتماعي، أن تتخذ تدابري شىت تشمل فيما تشمله اعتمـاد              

 ٦٥نظام معاشات تقاعدية شامل لكي يتسىن جلميع الروانديني الذين تزيد أعمارهم علـى              
  .احلصول على معاش تقاعدياً عام
مبادرة حكومية هتدف إىل إعطاء بقـرة       ) GIRINKA (وميثل برنامج بقرة لكل أسرة      -٣٧

 يف حماولة لرفع مستويات التغذية عن طريق شرب احلليب واحلد           لكل أسرة فقرية ال متلك بقرا،     
مـا  ك. عن زيادة دخل األسر ببيع فائض احلليـب         من األمراض املرتبطة بسوء التغذية، فضالً     

 ويف  .بة التربة، فريتفع اإلنتاج الغـذائي     سيؤدي السماد الطبيعي وروث البقر إىل حتسني خصو       
  . أسرة على البقر٨٤ ٥٨٩، حصل ما جمموعه ٢٠٠٩ إىل هناية عام ٢٠٠٦الفترة من عام 

 إىل احلد   ٢٠٢٠ الذي يدخل يف إطار رؤية رواندا لعام         Umurengeويهدف برنامج     -٣٨
ـ              روف باسـم   من عدد الروانديني الذين يعيشون يف فقر مدقع، وذلك من خالل فرعه املع

 من ثالثة عناصر، يتمثل أوهلـا يف        Umurengeويتألف برنامج   . ةـبرنامج احلماية االجتماعي  
عـن  (تقدمي الدعم املباشر ألرباب األسر املعوزين غري القادرين على العمل لكسب عيشهم             

ويتعلق عنصر آخر بتوفري فـرص العمـل   ). طريق تقدمي بدالت املعيشة والتأمني الصحي هلم  
 األسر املعوزين القادرين على العمل يف املرافق العامة يف إطار الربامج الكثيفة العمالة              ألرباب

؛ أما العنصر   )٢٠٠٨على العمل عن طريق هذا املشروع يف عام         اً   شخص ٢٩ ٦٧٤حصل  (
الثالث فهو مساعدة أفراد اجملتمعات احمللية على كسب رزقهم واالنـضمام إىل تعاونيـات              

وبفضل الربامج احلكومية الفعالة ملكافحـة الفقـر،        . طط االستثمار االدخار للشروع يف خ   
 يف  ٤٣ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف عـام       ٥١اخنفض عدد األسر اليت يعوهلا أشخاص ضعفاء من         

  .٢٠٠٧املائة يف عام 
كما يساهم الصندوق احلكومي اخلاص بالناجني من اإلبادة اجلماعيـة يف تقـدمي               -٣٩

 بني الناجني من اإلبادة اجلماعية، وذلك بتوفري الغـذاء واملـأوى            مناً  لألكثر عوز املساعدة  
ويف الفترة من   . والرعاية الطبية واألموال الالزمة لتغطية الرسوم الدراسية لألطفال واملراهقني        

 مـن   ٢٥٠ ٠٠٠ مليون دوالر لقرابة     ٥٠، ُخصص زهاء    ٢٠٠٥ إىل هناية عام     ١٩٩٨عام  
  .طالب التعليم العايل يف شكل رسوم ولوازم مدرسيةطالب املدارس الثانوية ولآلالف من 

 مـن األسـر     ٢ ٢٢٧، ُبنيت منازل الئقة إليواء      وفيما يتعلق بالفئة املهمشة تارخيياً      -٤٠
عدد من أطفال األسر املهمشة واألسـر       اً  املهمشة والفئات السكانية الضعيفة؛ ويستفيد حالي     

ملدارس االبتدائية والثانوية، يف الوقت الـذي       الضعيفة األخرى من التعليم اجملاين للجميع يف ا       
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ن من ذلك الوسط االجتماعي يف مؤسـسات        ـيدرس فيه عدد كبري من الطالب املنحدري      
، قـدمت احلكومـة   ٢٠٠٨ويف عام  . التعليم العايل بدعم من وزارة شؤون اجملتمعات احمللية       

 للدخل تستفيد منـها     ملقاطعات خمتلفة لتنفيذ مشاريع مدرة    اً  رواندياً   فرنك ٤٤ ١٩٢ ٠٤٠
. الفئات املهمشة والضعيفة، ال سيما يف جماالت الزراعة واملاشية وصناعة الفخـار احلديثـة             

وتستفيد الفئات الضعيفة، مثل سائر املواطنني الروانديني، من برامج خمتلفة هتدف إىل حتسني             
ـ       ٨٤فيستفيد  : الظروف املعيشية للسكان   ة مـن التـأمني      يف املائة من األسر الضعيفة املؤهل

 يف املائة منها على األراضي والبقر يف عام ٢٢؛ وحصل )mutuelle de santé(الصحي اجملاين 
وزار املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية يف       ". برنامج بقرة لكل أسرة   " من خالل    ٢٠١٠

ة مـن    وأعرب عن تقديره للجهود اليت تبذهلا احلكومة الرواندي        ٢٠٠٨أفريقيا رواندا يف عام     
  .أجل تعزيز حقوق السكان املهمشني والضعفاء

  احلق يف احلياة األسرية ويف امللكية  - طاء  
وينص التشريع  . حتمي الدولة األسرة باعتبارها األساس الطبيعي للمجتمع الرواندي         -٤١

الرواندي على أن الزواج جيب أن يتم يف إطار املوافقة احلرة وعلى أن لألزواج نفس احلقوق                
االتفاقية املتعلقـة   وقد صدقت رواندا على     . م نفس الواجبات خالل الزواج والطالق     وعليه

باملوافقة على الزواج واحلد األدىن لسن إبرام عقد الزواج وتسجيل الزواج واتفاقية جنـسية              
القانون املتعلق بنظام الزواج    وينص  . وينظم القانون مؤسسة الزواج يف رواندا     . املرأة املتزوجة 

كما أن هناك سياسـة     .  على املساواة بني مجيع الفتيان والفتيات يف املرياث        اهلباتواإلرث و 
ويستفيد األزواج املتعاقدون على زواج عريف من التوعية بالزواج املدين          . وطنية لتعزيز األسرة  
يف محاية احلق يف اإلرث اً هاماً  اره، األمر الذي يؤدي دور    ـران يف إط  ـويشجَّعون على االقت  

  .ا للنساء واألطفالال سيم
ومثة قوانني عدة تنظم حقوق امللكية، تشمل القانون الذي ينظم نزع امللكية من أجل     -٤٢
صلحة العامة؛ والقانون األساسي الذي حيدد استخدام األراضـي وإدارهتـا يف روانـدا؛              امل

ألراضـي  وتشكل السياسة الوطنية بشأن ا    . والقانون املتعلق بامللكية الفكرية، وقوانني أخرى     
وخارطة الطريق االستراتيجية بشأن إصالح إجراءات حيازة األراضي أداتني أساسيتني فيمـا            

وحتـدد تعليمـات    . وينص أمر وزاري على طرائق تقاسم األراضي      . يتعلق مبلكية األراضي  
ويـضطلع املركـز    . رئيس الوزراء سبل تنفيذ ميثاق الزبون بشأن إدارة األراضي وحيازهتا         

حبملة لتسجيل امللكية مما سيمكن حاملي شهادات امللكية من احلصول          اً  ي حالي الوطين لألراض 
 ٧٠٠ ٠٠٠وبدأت احلملة يف مجيع املقاطعات وُسجل حوايل        . على االئتمان برهن أراضيهم   

وقد تسىن بنجاح إعادة توزيع األراضي يف املقاطعة الشرقية بغية معاجلة الظلم            . قطعة أرضية 
  .الذي ارُتكب يف املاضي

  



A/HRC/WG.6/10/RWA/1 

17 GE.10-17155 

  احلق يف الثقافة  - ياء  
عـن   ، فضالً)Itorero ry’Igihugu(أنشئت مؤسسة لتنشيط املدرسة التقليدية للثقافة   -٤٣

. أكادميية للغات والثقافة، لتعزيز الثقافة وضمان نقل قيم ثقافية إجيابية من جيـل إىل جيـل               
.  للثقافـة الروانديـة    لدولة، مينح الدستور املواطنني احلق يف الترويج      وعالوة على التزامات ا   

ويتجلى ذلك من خالل إقامة عدة مجعيات تشمل فيما تشمله مجعيـة احلكمـاء املـسنني                
)Inteko izirikana( ومجعية الكتاب واملصورين واملوسيقيني واحلرفيني واحملررين، ومجعية فرق ،

 الثقافية  وتشارك الفرقة . الرقص، ومركز رواندا السينمائي، وفرق اإلنتاج املسرحي، وغريها       
 يف خمتلـف  "Inganzo Ngali"وفرق ثقافية خاصة خمتلفة مثل فرقـة  ) Urukerereza(الوطنية 

وعهد االحتاد األفريقي لرواندا    . املهرجانات الثقافية الدولية حيث تفوز مبيداليات وجوائز شىت       
ثقافة غنية املهرجان األفريقي للرقص مرة كل سنتني، بالنظر إىل ما تزخر به رواندا من    بتنظيم  

  .من األغاين والرقص التقليديني
وتشجع الدولة املتاحف يف مجيع أرجاء البلد، ومن ذلك املتحف الوطين يف بوتاري               -٤٤
عه املتخصصة املنتشرة يف خمتلف أحناء البلـد، مثـل متحـف التـاريخ الطبيعـي يف                 ووفر

ـ  )٢٠٠٦(، ومتحف الفنون يف رويسريو      )٢٠٠٦(كيغايل  /نياروغينغي ف التـاريخ   ، ومتح
. عن فرع آخر يف مقر احلكومة السابق يف كانوميب          ، فضالً )٢٠٠٨(نيانزا  /القدمي يف روكايل  

كما تـشارك اجلامعـات     . وهناك برنامج إلقامة متحف يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد         
فقد افُتتحت شعبتان للفنون اجلميلة يف معهـد كيغـايل للعلـوم            : الرواندية يف تعزيز الثقافة   

كنولوجيا ومعهد كيغايل للتعليم، يف حني أن مركز الفنون واملسرح يف اجلامعة الوطنيـة              والت
فنـون األداء   (إىل كلية للفنون اجلميلة واملوسيقى والرقص واملـسرح         اً  لرواندا سيتحول قريب  

  ).املسرحي

  احلق يف العدالة  - كاف  
. القانون وحقوق اإلنسان   مبا ينص عليه الدستور، تتعهد رواندا باحترام سيادة          عمالً  -٤٥

وقد أدى هذا االلتزام إىل الشروع يف إصالح قطاع العدالة بغية حتسني وتيسري الوصـول إىل             
ليت كانت تؤول يف بدايـة      وأعيدت هيكلة احملاكم الوطنية حبيث أصبحت القضايا ا       . العدالة

درجة الوسـطى للبـت      على احملكمة العالية أو حماكم ال      األمر إىل احملكمة العليا ُتعرض حالياً     
اً وقلص هذا اإلصالح من عدد القضايا املتراكمة ووضع حد        . فيها، بناء على طبيعتها وأمهيتها    

وُخولت احملاكم االبتدائية صالحية النظر يف معظم القضايا اليت حتيلها          . لإلجراءات اليت ال تنتهي   
قاضي الواحد على مجيـع     وُنقحت القوانني حبيث تنص على نظام ال      . جلان الوساطة إىل احملاكم   

. املستويات، باستثناء ما يتعلق باحملكمة العليا، من أجل احلد من تأخر اإلجـراءات القانونيـة              
  . التجاريةعن حماكم العمل واحملاكم وأنشئت دوائر متخصصة للبت يف قضايا األحداث فضالً
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اً اضـي  ق ٧٤، كان عدد القضاة املـؤهلني       ٢٠٠٤فقبل عام   : وُعني قضاة مؤهلون    -٤٦
 يف املائة، أما اآلن فجميع ١١ من املوظفني القضائيني، وهو ما يعادل     ٧٠٢فحسب من أصل    

يف جهاز القضاء حاصلون على شهادة يف القانون علـى          اً   قاضي ٢٨١القضاة البالغ عددهم    
فقط، يعملون يف العاصـمة،     اً   عضو ٣٧، كانت نقابة احملامني تضم      ١٩٩٧ويف عام   . األقل

. ، يعملون يف خمتلف حمافظـات البلـد       ٢٠١٠يف عام   اً   عضو ٦١٩ددهم إىل   بينما ارتفع ع  
يب العملي واألدوات العملية يف جمـال       وأنشئ معهد املمارسة القانونية والتنمية لتوفري التدر      

وخيـضع  . املمارسة القانونية خلرجيي كلية احلقوق قبل أن يدخلوا غمار احلياة املهنيـة بالفعـل             
عن   داء احملاكم للتقييم مرة كل ثالثة أشهر لضمان املساءلة والشفافية فضالً          املوظفون القضائيون وأ  

ففـي عـام    : وقد أثر ذلك كله على أداء جهاز القـضاء        . الفعالية والكفاءة يف تقدمي اخلدمات    
، بلغ عدد القضايا اليت بتت فيها احملكمة العالية للجمهورية وحماكم الدرجـة الوسـطى               ٢٠٠٥
 حبيث بتت   ٢٠٠٨ضايا على التوايل، يف حني ارتفع هذا العدد يف عام            ق ٦ ٣٠٥ قضية و  ١ ١٦٦

  . قضية١٠ ٢٢٢ قضايا وحماكم الدرجة الوسطى يف ٣ ٠٠٨احملكمة العالية للجمهورية يف 
ئية اليت يكون   أما فيما يتعلق بالقضايا اجلنا    . واحلق يف الدفاع مضمون يف كل احملاكم        -٤٧

وقد . اءات اخلاصة واملساعدة القانونية مفيدتان بوجه خاص      ، فإن اإلجر  املتورطون فيها قّصراً  
لتقدمي املساعدة القانونية من أجل كفالة وصول الفئات الـضعيفة إىل           اً  أنشأت احلكومة نظام  

فبوسع أي شخص حامل لشهادة صادرة عن سلطة حملية تثبت عوزه أن يـصل إىل               . العدالة
لعدل يف كل حمكمة مـن حمـاكم الدرجـة          وتعني وزارة ا  . احملاكم دون دفع رسوم احملكمة    

ويف مجيع القـضايا األخـرى      . الوسطى حماميني وتدفع أجرمها ملساعدة القصر يف قضاياهم       
اً وقد فتحت وزارة العدل ُدور    . ملساعدة احملتاجني اً  املتعلقة بالضعفاء، تعني نقابة احملامني حمامي     

يف دور الوصول إىل العدالة مكاتـب        اًوسُتقام قريب . للوصول إىل العدالة يف مجيع املقاطعات     
، وأنشأت منظمات اجملتمع املدين أيـضاً     . حمددة تعاجل قضايا العنف اجلنساين وحقوق الطفل      

للمساعدة القانونية، يتوىل مهمة تقدمي املساعدة القانونيـة          بدعم من شركاء خمتلفني، حمفالً    
  .لألشخاص

، أُنشئت حماكم   ١٩٩٤التوتسي يف عام    ويف أعقاب اإلبادة اجلماعية اليت تعرض هلا          -٤٨
غاكاكا، وهي عبارة عن عدالة تشاركية تقليدية، تشمل بعض تقنيات العدالة احلديثة، للنظر             

ومنذ إنشاء حماكم غاكاكـا يف عـام        . يف قضايا اإلبادة اجلماعية اليت تراكمت لدى احملاكم       
 قضايا نظرت   ١ ١٢٧ ٧٠٦، ُرفع إليها ما جمموعه      ٢٠٠٨أكتوبر  / إىل تشرين األول   ٢٠٠٢

 قضية فقط يف انتظار صدور      ٤ ٦٧٩وما زالت   .  منها وبتت فيها   ١ ١٢٣ ٠٢٧احملاكم يف   
اليت أنشئت يف كل قرية من قرى البلد إىل حتـسن           ) Abunzi(وأدت جلان الوساطة    . احلكم

 فعلي يف سرعة إقامة العدل بإشراك أفراد اجملتمعات احمللية بصورة عملية يف حل املنازعـات              
 ما يزيد علـى     ٢٠٠٩ومن اجلدير بالذكر أن جلان الوساطة قد حلت بانتهاء عام           . البسيطة
  . منازعات٣٨ ٠٠٥
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  حقوق احملتجزين  - الم  
مبسؤولية تعزيز ومحاية حقوق السجناء     اً  تضطلع دائرة السجون الوطنية املنشأة حديث       -٤٩
تجـزين وسـالمتهم البدنيـة    عن ضمان احترام حياة احمل    اً  للقوانني؛ وهي مسؤولة أيض   اً  وفق

وينص األمر الرئاسي الذي ينظم بناء السجون وتنظيمها يف رواندا على           . ورفاههموالنفسية  
ـ ااجع ومراحيض من  همضرورة احتواء كل مرفق من مرافق السجون على          حات بة وسـا  س

 رباء، فـضالً كهاء والمللى اعضرورة توفره  و  وقاعات للزوار ومطبخ،   يحياضة ومركز ص  رلل
وحيتوي كل سجن   . حملتجزين وللحفاظ على بيئة آمنة     أحوال ا  ييف مالئم حلسن  نظام تك عن  

املـرض  ة  للون، يف حا  ق ُين ء السجنا نني طبيني، ولك  فظوميف رواندا على مرفق صحي يضم       
ويتلقى األطفال دون سن الثالثة واحلوامل واألمهات       . اخلطري، إىل مستشفيات رواندا الرئيسية    

وبصرف النظر عن   . على وجبات غذائية حمسنة     صة تشمل احلصول مثالً   املرضعات معاملة خا  
،  رضـيعاً ٤٥٦الوجبات اخلاصة، ُتوفَّر للرضع الذين يعيشون مع أمهاهتم احملتجزات، وهـم   

اً تعد الوزارة املعنية بالشؤون اجلنسانية وتعزيز األسرة مـشروع        و. مرافق للعب والترفيه  
 وُيحـبس   .ل الذين يعيشون مع أمهاهتم املسجونات     لتوفري التعليم قبل املدرسي لألطفا    
  .الرجال والنساء يف أماكن منفصلة

: إىل إجياد حل ملشكلة االكتظاظ يف السجون، ُبنيت سجون جديـدة هـي            اً  وسعي  -٥٠
صة ااخل احملكمةالذين حتكم عليهم    ، الذي ُيحبس فيه اجملرمون      )احملافظة اجلنوبية (سجن مبانغا   

وميب ك جي نجأوي القصر فقط؛ وس   ي الذي) قيةرالشاحملافظة   (اتاري؛ وسجن نياغ  نلسرياليو
اً واعتمدت رواندا أيض  ). احملافظة الشمالية (اجرياجريي  عن سجن م    ، فضالً )يةبرفظة الغ احملا(

تدابري بديلة للسجن تشمل احلكم بأداء أنشطة خلدمة اجملتمع، ينص عليها القانون اجلنـائي               
. تلك األنـشطة  اً   شخص ١٠٦ ٩١٨، أدى ما جمموعه     ٢٠١٠سبتمرب  /وحىت أيلول . اجلديد

ففي الفترة من عـام     . قبل انتهاء عقوبة سجنهم   اً  مشروطاً  ويفرج عن بعض السجناء إفراج    
من اإلفراج املشروط، يف حني     اً   سجين ٦٠ ٢٨٠، استفاد ما جمموعه     ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٣

ومن . ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة   اً سجين ٢ ٢٩٠أن املؤسسات املعنية تنظر اآلن يف اإلفراج عن         
 ر أحكام ااإلفراج عن السجناء بكفالة أو إصد     اً  املمارسات الشائعة لدى احملاكم الرواندية أيض     

ـ لون ا جلـس ادل ملء   عموقد أسهمت هذه التدابري يف احلد من        . ؤجلة التنفيذ م ، إذ  ةرواندي
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٤٣ إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٩٣تراجع من 

  حقوق املرأة وحقوق الطفل  - ميم  
صدقت رواندا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا              -٥١
لق وب املتع ي حلقوق اإلنسان والشع   قاألفري اقثق باملي ح املل لعن الربوتوكو   الًضتياري ف االخ

ة تتوىل النهوض بـاملرأة     فل خمت إنشاء مؤسسات نص الدستور على    يو. أة يف أفريقيا  رحبقوق امل 
ومتكينها تشمل مرصد مراقبة الشؤون اجلنسانية، واجمللس الوطين للمرأة الذي حيظى بتمثيل يف 
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حتمي تلك  اً  والقوانني اليت حتمي حقوق املرأة أو تتضمن أحكام       . اهلياكل اإلدارية الالمركزية  
بنظام الـزواج واإلرث     تعلقاحلقوق تشمل القانون املتعلق مبنع العنف اجلنساين؛ والقانون امل        

راضي الـذي   تلكات آبائهم؛ وقانون األ   بإرث مم اً  وإناثاً   الذي يسمح لألطفال ذكور    واهلبات
؛ وغري ذلـك     السندات اجلديدة مللكية األراضي امسي الزوج والزوجة معاً        يشترط أن تتضمن  

. آلن قيد االستعراض  وُحددت بعض القوانني القدمية اليت متيز بني اجلنسني وهي ا         . من القوانني 
ويقوم املرصد، يف إطار شراكة مع املركز الوطين لألراضي، برصد الكيفية اليت تعاجل هبا عملية   

 ١٢وقد مشلت العمليـة بالفعـل       . تسجيل األراضي الشواغل اجلنسانية يف مجيع املقاطعات      
 اإلرث،  مقاطعة ُتجري فيها اجملتمعات احمللية مناقشات بشأن ملكيـة األراضـي، وقـوانني            

وقد ُوضعت هياكل ملكافحـة     . وكذلك مناقشات بشأن األسرة والزواج والعنف اجلنساين      
ونتيجة لـذلك، اخنفـضت     . من املستوى الوطين إىل صعيد القرية     اً  العنف اجلنساين، انطالق  
  .٢٠٠٨ حالة يف عام ٣٨٣ إىل ٢٠٠٥ حالة يف عام ٢ ٩٩٩حاالت االغتصاب من 

هيئات صنع القرار وخمتلف املؤسسات األخرى، بنسبة ال تقل         واملرأة ممثلة يف مجيع       -٥٢
وتبلغ نسبة متثيل املـرأة     .  يف املائة، على النحو املنصوص عليه يف الدستور الرواندي         ٣٠عن  
 يف املائة بني قضاة احملكمة العليا، كما أن نسبة متثيل املرأة يف             ٥٠ يف املائة يف احلكومة و     ٣٨

 إىل لربملانيات جنباًا نتدىويعمل م.  يف املائة  ٥٦ى يف العامل إذ تبلغ      الربملان الرواندي هي األعل   
، ومع خمتلـف اجلمعيـات      سانيةنن اجل واقبة الشؤ رين للمرأة ومرصد م   طلوالس  جنب مع اجمل  
.  صندوق لتوفري الضمانات للمرأة لتيسري حصول النساء على االئتمان         وأنشئ. النسائية أيضاً 

 امرأة منهن   ٥١٨وقُدمت املساعدة ملا جمموعه     .  حىت اآلن  اً مشروع ١٧٩وقد ُمول أكثر من     
. نساء كن يف السابق بائعات متجوالت أو بغايا، لتشكيل تعاونيات يف مقاطعاهتن األصـلية             

  . مليون فرنك رواندي٦٥يبلغ اً وقد تلقت هؤالء النساء دعم
يـات الدوليـة    على مجيع االتفاق  اً  وفيما يتعلق حبقوق الطفل، صدقت رواندا تقريب        -٥٣

 املتصلة بتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، مبا فيها اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل             
وبروتوكوالها اإلضافيان، واتفاقية محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، 

طفـل  وقدمت رواندا إىل جلنة حقـوق ال      . عن امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه       فضالً
التقارير املتأخرة عن تنفيذ بروتوكويل اتفاقية حقوق الطفل، وقدمت التقرير املتعلق بتنفيـذ             
امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه إىل جلنة اخلرباء املعنية، يف حني أن التقـارير املتعلقـة                

 املالئمـة   أفريقيـا "و" عامل صاحل لألطفال  "بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتقريرين املعنونني       
واعُتمدت قوانني وطنية حلمايـة     . ستقدم إىل املؤسسات املعنية يف املستقبل القريب      " لألطفال

  . بشأن محاية حقوق الطفل٢٠٠١حقوق الطفل، من بينها قانون عام 
يتـام وسـائر   قة باألل املتعةلسياسة الوطنياوتشمل السياسات الرئيسية يف هذا اجملال      -٥٤

واتُّخذت تدابري أخـرى  . والسياسة الوطنية للقضاء على عمل األطفال   األطفال املستضعفني،   
لتعزيز حقوق الطفل من بينها إنشاء مرصد حقوق الطفل، ضمن اللجنة الوطنيـة حلقـوق               
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ويتألف مرصد حقوق الطفل من     . اإلنسان، لضمان احترام حقوق الطفل يف مجيع أحناء البلد        
وهنـاك  . وطين وعلى صعيد املقاطعات واجلماعات    جلان ميثَّل فيها األطفال، على الصعيد ال      

وتـنظَّم  . منتدى األطفال الذي يضم متثيليات لألطفال على أصعدة شىت تشمل القرى          اً  أيض
إىل  تدمي املشورة والتوصيامؤمترات قمة سنوية لألطفال يلتقي فيها ممثلو األقران للمناقشة وتق

ىت اآلن ستة مؤمترات قمة لألطفال من       وقد ُنظمت ح  . ومة بشأن كيفية ممارسة حقوقهم    كاحل
إىل قرب انتهاء إنشاء جلنة وطنية معنيـة        اً  وجتدر اإلشارة أيض  . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٤عام  

اليت تترأسها السيدة األوىل يف     (باألطفال، وكذلك إىل الدور الذي تضطلع به مؤسسة إميبوتو          
  .ليف النهوض بتعليم الفتيات الصغريات ومحاية األطفا) رواندا
وتوفَّر مرافق مالئمة لألطفال ذوي اإلعاقة، كما يوفَّر التعليم األساسـي لألطفـال            -٥٥

وتقدَّم املساعدة القانونية للقصر الذين ميثلون أمام احملاكم، وأنشئت مراكز خاصة           . الالجئني
  .إلعادة تأهيل القصر املدانني بارتكاب جرائم

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  - نون  
. االختياريرواندا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا         صدقت    -٥٦

 طرائق محاية األشخاص ذوي اإلعاقة      ٢٠٠٧در يف عام    ا الص ٠١/٢٠٠٧نون رقم   اوحيدد الق 
وقد صدرت أوامر وزارية هبدف تيسري فرص وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل            . بوجه عام 

ملعلومات واالتصاالت والرياضة واالندماج الثقـايف،      التعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا ا    
واتُّخـذت  . وتسهيل وصوهلم إىل خمتلف اهلياكل مبا فيها املباين ووسائل النقـل، وغريهـا            

ة إلعادة  جراحيمليات  ع مبادرات عدة لتحسني رفاه األشخاص ذوي اإلعاقة، تشمل إجراء        
صة باملكفوفني، تشمل إنشاء    وُوضعت برامج خا  . عاجزةلهم ا اء جسد هم وتعويض أعض  تأهيل

 مستشفى  ٤٤عيادات للعيون يف عدة مستشفيات وتوفري خدمات يف جمال الصحة العقلية يف             
وأنشئ اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة لرصد تنفيذ خمتلف الربامج الرامية إىل            . رئيسياً

  .تعزيز حقوق هذه الفئة
 شخص من   ٣٠٠ل اً  حيوياً  ايل يقدم دعم  وما فتئ مركز إعادة تأهيل املعاقني يف كيغ         -٥٧

ويقـدم مركـز جيكونـدو املعـروف باسـم          . ١٩٩٧ذوي اإلعاقة كل شهر منذ عام       
Réadaptation à Base Communautaire) ـ ) إعادة التأهيل اجملتمعي ثـة  البعاً الذي متوله أساس

رق أفريقيـا   الدولية املسيحية للمكفوفني، املساعدة للشباب ذوي اإلعاقة يف خمتلف أحناء ش          
مـن أطـراف    اً  طرفويتخصص املركز يف مساعدة األشخاص الذين فقدوا        . ويعيد تأهيلهم 

جسدهم أو كُسرت عظامهم، واألشخاص الذين يعانون من أمراض من قبيل الشلل املخـي              
 بني ناوعالتل ضفوب. تنبالو ومرضالتهاب املفاصل وحنف القدم وزمة داون  ومتالرعوالص

بانية للتعاون الدويل، أعيد تدريب مـا       ايلوكالة ال ادة اإلدماج و  اريح وإع سلترواندية ل لجنة ا لال
على مهارات عملية ومهنية مثـل الـسباكة والبنـاء      اً  مسرحاً  معوقاً  دين ج ١ ٠٢٥جمموعه  
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 وسيتواصل ملـساعدة مـن   ٢٠٠٥وانطلق هذا الربنامج يف عام   . والتبليط واخلياطة والزراعة  
  . جنديا٩ً ٠٤١عوقني البالغ عددهم تبقى من اجلنود السابقني امل

وساعدت حكومة رواندا األشخاص ذوي اإلعاقة على تنظيم أنفسهم يف مجعيـات              -٥٨
وميثَّـل  . خمتلفة، ختضع كلها إلشراف مجعية تسمى االحتاد الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة          

عيـة  ماجل وحىت   ومنها الربملان الرواندي، بل   : املعوقون يف رواندا على مجيع مستويات اإلدارة      
ـ  . فريقياة شرق أ  ية جلماع عالتشري ـ  ضويتزايد ح اص ذوي اإلعاقـة يف املـدارس       خور األش

، كان عدد التالميـذ املعـوقني يف        ٢٠٠٣ففي عام   . الرواندية، مبا يشمل املستوى اجلامعي    
 تلميذ يف عـام     ٢ ٠٠٠ تلميذ؛ وارتفع هذا العدد إىل       ٦٠٠املدارس االبتدائية الرواندية يبلغ     

يتابعون دراستهم يف مؤسسات التعليم العـايل       اً  معوقاً   طالب ٣٠؛ يف حني أن حوايل      ٢٠٠٨
ما تنظم يف رواندا بطوالت ومنافسات وطنية وإقليميـة         اً  ويف اجملال الرياضي، غالب   . الرواندية

  .ودولية لألشخاص ذوي اإلعاقة

  والعائدينحقوق طاليب اللجوء والالجئني   - سني  
وال يسمح بتـسليم األجانـب إال إذا كـان    . رواندي حق اللجوءيكفل القانون ال   -٥٩

وصدقت رواندا  . أو االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها رواندا      /يتماشى مع القانون احمللي و    
اقية اخلاصة بوضع الالجئني، والربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني، واتفاقية االحتاد          تفاالعلى  

وقد ُوقع علـى االتفاقيـة      . جئني يف أفريقيا  اللددة ملشاكل ا  حملاليت حتكم اجلوانب ا   األفريقي  
وبغيـة اسـتكمال الـصكوك      . األفريقية بشأن املشردين وهي اآلن يف طور التصديق عليها        

املذكورة أعاله، اعُتمدت عدة تدابري تشريعية تشمل القانون املتعلق بالالجئني بصيغته املعدلة            
  .٢٠٠٦واملستكملة بقانون عام 

ث وبـالالجئني   رالكـوا  بإدارة لوزارة املعنية بفضل اجلهود املشتركة اليت بذلتها ا     و  -٦٠
والوزارة املعنية بالشؤون االجتماعية، ُتعقد بانتظام اجتماعات ثالثية مع مفوضـية األمـم             

ت ا اجتماع ا، أو دننها الالجئون إىل روا    يأيت م  يتلاملتحدة السامية لشؤون الالجئني والبلدان ا     
إىل إجياد حلول دائمة ملشكلة     اً  ليت تستضيف الالجئني الروانديني، سعي    ا بلدانلة وا يع املفوض م

أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومالوي وزامبيـا    اً  وتضم تلك البلدان أساس   . الالجئني
وُيعرف عن رواندا أهنا أعادت أكرب عدد من الالجئني، يبلغ حوايل ثالثة            . وكينيا وبوروندي 

وقـد  . ١٩٩٤ص، إىل بلدهم وأعادت توطينهم عقب اإلبادة اجلماعية يف عام           ماليني شخ 
أعادت احلكومة توطني العائدين وأعطتهم األراضي، يف حني أن املفوضية قـدمت إلـيهم              

ع املراكز الـصحية     بالتعاون م  ووفرت وزارة الصحة للعائدين،   . صفائح حديدية لبناء املأوى   
وبناء على التعليمـات الوزاريـة   . ي اجملتمعيح الصنيالتأمك ذل يف ، مبا ةيالرعاية الطب  ية،احملل

يف البلد، علـى بطاقـات      اً   عام ١٥، حيصل الالجئون الذين أمضوا      ٢٠١٠الصادرة يف عام    
  .اهلوية، مما مينحهم احلق يف العمل وحيصل أطفاهلم من مث على اجلنسية الرواندية
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  ركاءالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان وسائر الش  - عني  
ـ  ـوضعت رواندا، بالتعاون مع وكاالت األمم املتح        -٦١ لتوطيـد اإلدارة   اً  دة، برناجم

الرشيدة والقدرات املؤسسية على االستجابة لدى ست مؤسسات رئيسية تعىن بتعزيز حقوق            
اإلنسان ومحايتها، وهي الربملان واجمللس الوطين للمرأة واللجنة الوطنية للوحـدة واملـصاحلة           

ويف إطار ذلك   . على لإلعالم واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل        واجمللس األ 
، أنشئت وحدة لتقدمي التقارير هليئات املعاهدات ضمن وزارة الشؤون اخلارجية، التعاون أيضاً 

وُوضع برنامج لتقدمي املساعدة القانونية بغية مساعدة املـواطنني الـضعفاء أمـا احملـاكم               
  .اريةواملؤسسات اإلد

ورواندا هي أول بلد أخضع نفسه للتقييم الذي أجرته اآللية األفريقية السـتعراض               -٦٢
، كما أهنا من البلدان اليت تقدم بانتظام تقارير دورية عن تنفيذ امليثاق             ٢٠٠٥األقران يف عام    

رواندا بدور رئيـسي يف املـؤمترات         حكومة عوتضطل. بن والشعو اق اإلنس و حلق األفريقي
ع أحناء العامل، كما أهنا استضافت منتـديات دوليـة         ـ لتعزيز حقوق اإلنسان يف مجي     الدولية

خمتلفة هتدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومنها املؤمترات املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام، وتعزيز             
ة املتصلة حبقوق اإلنـسان، مثـل امليثـاق         ـحقوق املرأة، والتصديق على الصكوك الرئيسي     

الدميقراطية واالنتخابات واحلوكمة، وباحلفاظ على البيئة، ومكافحة اإليدز،        األفريقي بشأن   
  .ومؤمترات أخرى

ويف إطار التعاون مع إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ الـسالم ومـع االحتـاد                 -٦٣
األفريقي، شاركت رواندا يف بعثات شىت حلفظ السالم، تشمل السودان وليبرييـا وكـوت              

 قيـادة مؤسـسات     وتشكل مشاركة الروانديني يف   . زر القمر وهاييت  ديفوار وسرياليون وج  
احملكمـة  واإلنـسان والـشعوب      قوقحلإقليمية حلقوق اإلنسان، من قبيل اللجنة األفريقية        

  .نسانإل بتعزيز حقوق اانداالتزام رو ر علىخ آق اإلنسان، دليالًية حلقواألفريق
 جلنة التنسيق الدولية حلقـوق      يفضو  عوشاركت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ك       -٦٤

منتـدى  كما أن اللجنة الوطنية عضو يف   . ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧اإلنسان يف الفترة من عام      
نسان وتشغل كذلك منصب نائب رئيس املؤسسات الفرانكوفونيـة         اإلومنولث حلقوق   الك

 للشبكة يةجيهالتو ةأما على الصعيد اإلقليمي، فاللجنة الوطنية عضو يف اللجن. نسانإلحلقوق ا
منصب الرئيس املؤقـت للمؤسـسات      اً  األفريقية للجان املعنية حبقوق اإلنسان وتشغل حالي      

وتتعاون اللجنة الوطنية مع املنظمات احملليـة       . الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجاعة شرق أفريقيا      
  .املشاركة يف تعزيز حقوق اإلنسان
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  أفضل املمارسات والتحديات واملعوقات    - رابعاً

  أفضل املمارسات  - ألف  
تقدم االبتكارات الرواندية القائمة على الثقافة مساعدة مجة يف التعامل مع التحديات              -٦٥

  :وتشمل تلك االبتكارات ما يلي. املتصلة حبقوق اإلنسان
، وهو نظام عدالة تقليدي أعيد إنشاؤه يف أعقـاب اإلبـادة            غاكاكانظام    )أ(  

. ، للمساعدة يف معاجلة املسائل املتصلة باإلبادة اجلماعية       ١٩٩٤اجلماعية اليت حدثت يف عام      
ومتكنت حماكم غاكاكا من تقليص عدد القضايا املتراكمة يف خمتلف أحناء البلد بسبب كثرة              

اً وساهم نظام غاكاكـا أيـض     . رتكاب جرائم اإلبادة اجلماعية   عدد السكان املتورطني يف ا    
د من خالل التمييز بني اجملرمني احلقيقيني واألبريـاء،     مسامهة كبرية يف جهود املصاحلة يف البل      

امة العدل خالل احملاكمـات     قإعن    وحتديد األرقام واألمساء واملواقع احلقيقية للضحايا، فضالً      
  .وإدانة اجلناة

وال تزال أساسية يف تسوية املنازعات بني       ) Abunzi (جلان املصاحلة كانت    )ب(  
ونـزاع  باحلقوق واملسؤوليات الزوجية، وقضايا األراضـي       ففي املسائل املتعلقة    . األشخاص

م كاحملا وء إىل ج الل تجنببل  واملا بري الوقت كإىل حد   لسكان  جلان املصاحلة ل   ر، وفرت ااجلو
بتلك القضايا اليت رغم بساطتها تشكل ضررا حلسن اجلوار بني           لقعلتماسات فيما يت  اوتقدمي  

  .الناس، ما مل تعالَج
. لتقييم األداء على أساس النتائج    اً  وطنياً  نظام) Imihigo (داءعقود األ متثل    )ج(  

قع الُعَمد على عقود األداء مع رئيس       ووي. رزةحملاويقاس األداء بناء على املهام احملددة والنتائج        
اً كبرياً وتسهم عقود األداء إسهام  . اجلمهورية، بينما يوقع عليها املوظفون اآلخرون مع قادهتم       

  .السكانيف حتسني رفاه 
هو منتدى ) Inama y’Igihugu y’Umushyikirano (جملس احلوار الوطين  )د(  

ة هتـدف إىل تقيـيم      يات سنو شحلياة يف مناق  ايون من مجيع مناحي     د الروان هيوطين يشارك ف  
 للمـواطنني   سلويسمح اجمل . امجربياسات وال س خمتلف ال  ذالد وتنفَّ ب اليت ُتحكم هبا ال    ةالكيفي

  .ن أداء الواليات املعهودة إليهممبساءلة القادة ع
لالرتقاء باملستويني االقتـصادي    ) بقرة لكل أسرة   (Girinkaبرنامج  ُوضع    )ه(  

  .والغذائي للفقراء من خالل استهالك احلليب وبيعه
ـ     ) أنشطة خدمة اجملتمع   (Umugandaنظام    )و(   اً الذي جيمع سكان القرى مع

لحة العامة جيتمعون بعدها ملناقشة مسائل تتعلق للمشاركة بصورة مجاعية يف أداء أعمال للمص
  .بتحقيق الرفاه العام جملتمعهم
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اً الذي اعُتمـد جمـدد  ) التربية املدنية الوطنية (Itorero ry’Igihuguنظام   )ز(  
لتعزيز القيم الثقافية اإلجيابية ومساعدة اجملتمعات احمللية على املشاركة يف البحث عن حلـول             

  .شئةحملية للتحديات النا
الـذي اسـُتهل    ) Ubudehe(اً  الربنامج الوطين لتمكني الفقراء اقتصادي      )ح(  

  .لالرتقاء برفاه السكان من خالل توظيفهم يف بناء اهلياكل األساسية القروية
وبصرف النظر عن أفضل املمارسات القائمة على الثقافة الرواندية، تشمل            )ط(  

، وهـو برنـامج   )Mutuelle de santé( ملالتأمني الصحي الشاأفضل املمارسات األخرى 
للرعاية الطبية ُوضع لتمكني املواطنني من احلصول على املـساعدة الطبيـة للتغلـب علـى          

  .التحديات الصحية اجلاحمة
 اليت تيسر فرص )Maison d’accèss à la Justice( ُدور الوصول إىل العدالة  )ي(  

قانونية اجملانية يف مجيع املقاطعات الثالثني يف    حصول الفئات الضعيفة والفقراء على املساعدة ال      
  .البلد

أصبحت هذه الوحدة هامة يف تعزيز حقوق الطفل        : مرصد حقوق الطفل    )ك(  
ومحايتها من خالل التوعية العامة وإنشاء إدارات لرصد حقوق الطفل على املستويات احمللية،             

  .حبيث تصبح صالحيات اختاذ القرارات لدى األطفال

  التحديات واملعوقات  - باء  
رغم اجلهود الوطنية املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ما زالت هناك حتديات              -٦٦

  :ُتربز فيما يلي
فمعدل اخلصوبة . كبرياًاً  يف املائة حتدي٢,٨ بنسبة منو السكانيشكل معدل   )أ(  

 نـسمة يف  ٣٧٣ تبلـغ  مقارنة مع الكثافة السكانية اليتاً  أطفال لكل امرأة عال جد     ٦البالغ  
 املواطنني الـريفيني    ةندرة األراضي لدى غالبي    م مشكلة قتفاويسهم هذا التحدي يف     . ٢كلم

  .الة يف قطاع الزراعةمملائة من العا يف ٨٥ كبري بنسبة دىل حإمون هسالذين ي
تبلغ نسبة السكان الـذين     : قلة املوارد املتاحة ملعاجلة مشكلة الفقر املدقع        )ب(  

.  يف املائة من األسر تعيش يف فقر نسيب        ٢١,٤ يف املائة يف حني أن       ٣٣ فقر مدقع    يعيشون يف 
بالصعوبات االقتـصادية، ويتعرضـون     اً  مباشراً   يف املائة من السكان الفقراء تأثر      ٥٤ويتأثر  

وتعرقل مشكلة قلة املوارد التزام احلكومة مبواجهة       . لألمراض املتصلة بسوء الظروف املعيشية    
  .هذا التحدي

ما زال  : عدم وجود آليات مناسبة حلماية احلقوق يف القطاع غري الرمسي           )ج(  
وميثل القطاع غـري    . لتحديات العمالة واملشاكل املتصلة بالعمل    اً  القطاع غري الرمسي معرض   

مبن فيهم املزارعون والفالحـون العـاملون يف        :  يف املائة من السكان العاملني     ٩٣,٨الرمسي  
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، وخدم املنـازل    ) يف املائة  ٦(، والعمال الزراعيون املأجورون     ) املائة  يف ٧١(أراضي األسرة   
. وما انفكت هذه الفئات من العمال تنتظم يف إطار تعاونيـات          . ، وغريهم ) يف املائة  ١٥,٢(

وحيمي قانون العمل هؤالء العمال يف املسائل املتصلة بالصحة والتأمني، بيد أن هناك حاجـة               
  .فيما يتعلق باملعاشات التقاعدية والضمان االجتماعيإىل آليات أخرى حلمايتهم 

 فيما يتعلق بوقـف مـرتكيب       لدولمن ا  العديد   عدم رغبة أو عدم التزام      )د(  
جرائم اإلبادة اجلماعية الفارين املوجودين يف أقاليم تلك الدول وتقدميهم إىل العدالـة، ممـا               

ا احلكومة الرواندية مـن أجـل       يشجعهم على مواصلة محلتهم اخلبيثة ضد اجلهود اليت تبذهل        
من أفراد ميليـشيات إنترياهـاموي       ات اآلالف رفهناك عش . حتقيق املصاحلة يف البلد وتنميته    

)Interahamwe(            واجلنود احلكوميني السابقني، الذين ارتكبوا جرائم اإلبادة اجلماعيـة ضـد 
 يف البلدان اجملاورة    ، يقيمون يف خميمات بالقرب من احلدود الرواندية       ١٩٩٤التوتسي يف عام    
  .للسالم واألمن يف رواندا ويف املنطقة بأسرهااً حقيقياً ويشكلون هتديد

األولويات الوطنية الرئيسية اليت حددهتا اجلهات املعنية، واملبـادرات           - خامساً 
  وااللتزامات اليت ينبغي أن تتعهد هبا الدولة املعنية

: ل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها فيما يلـي       تتمثل أولويات رواندا الرئيسية يف جما       -٦٧
فاإلجراء األول ذو األولوية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان يف رواندا هو زيادة االسـتثمار يف    

. املناطق الريفية من أجل القضاء على الفقر املدقع ومن مث حتسني ظروف عـيش الـسكان               
ام األراضـي؛ ومراقبـة منـو       وتشمل اإلجراءات األخرى ذات األولوية تعزيز إدارة استخد       

عـن   السكان من خالل تنظيم األسرة؛ واعتماد السياسة العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان فضالً      
خطة العمل الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ وتوعية املمارسني القـانونيني لزيـادة             

لعمال يف القطاع غري استخدام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ وإرساء آليات لزيادة محاية ا      
  .الرمسي، مبا يف ذلك حتديد احلد األدىن لألجور

أو /التطلعات يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية اليت تقـدمها و            - سادساً 
  توصي هبا اجلهات املعنية

ورة كسية املذ يطنية الرئ والع باألولويات ال  طضحتتاج رواندا إىل مساعدة إجرائية لال       -٦٨
إىل املـساعدة   اً  وحتتاج رواندا أيض  . وق اإلنسان ومحايتها  ـجل زيادة تعزيز حق   أعاله من أ  

إليهـا   تـاج كمـا حت  نفسها يف جمال التعليم ولتغيري عقليات السكان لكي يعرفوا حقوقهم؛           
ملالحقة ومقاضاة مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية الذين استقروا يف خمتلـف أحنـاء العـامل               

ن فرص لتقويض إجنازات رواندا يف جمال السالم والوحدة والتنمية          عاً  ويتحركون حبرية، حبث  
  .االقتصادية - االجتماعية
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  خامتة  - سابعاً  
ومحايتها على النحو املـبني يف هـذه        تلتزم حكومة رواندا بتعزيز حقوق اإلنسان         -٦٩

اين وليس هناك شك يف أن إجنازات رواندا يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد امليد             . الورقة
ه، ألن العدد احملدود من الصفحات    ـذا التقرير عن توضيح   ـيعجز ه اً  ن األمهية قدر  ـتبلغ م 

ال يتيح إمكانية إدراج مجيع البيانات والشهادات، وألن آليات مجع البيانات واإلحـصاءات             
ومع ذلك مثة ما يُسر ألن روانـدا سـتحقق معظـم            . تواجه مشاكل يف بعض مناطق البلد     

، مبا فيها القضاء على الفقر املدقع واجلوع وتعميم         ٢٠١٥ئية لأللفية قبل عام     األهداف اإلمنا 
 وفضالً. التعليم االبتدائي وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وضمان االستدامة البيئية          

اً عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية قبل حلول موعدها النهائي، أنـشأت روانـدا أيـض              
ة كما هو مبني يف هذه الورقة، للمساعدة على تعزيـز حقـوق اإلنـسان               مؤسسات خمتلف 

ومن أحدث هذه املؤسسات اجمللس االستشاري  . ومحايتها على مجيع أصعدة اجملتمع الرواندي     
وتعمـل املؤسـستان    . مبوجب املعاهدات  غاإلبالبعنية  امل ة العمل قالرواندي للحوكمة، وفر  

الوطين لإلحصاء، على مجع بيانات إحصائية حقيقية يف كل    ، يف إطار التعاون مع املعهد       حالياً
  .اجملاالت املتصلة باإلدارة الرشيدة وحقوق اإلنسان

وستَعد التقارير املقبلة املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف رواندا علـى حنـو أسـهل                 -٧٠
وبصرف النظر عن املؤسسات احلكومية، ما انفكت       . أكرب من اإلحصاءات  اً  وستتضمن قدر 

وتقدمي التقـارير   منظمات اجملتمع املدين واملنظمات احمللية غري احلكومية هتتم حبقوق اإلنسان           
تقاريرها اً  فهي ال تشارك فقط يف إعداد التقارير احلكومية، وإمنا تعد أيض          . مبوجب املعاهدات 

بيد أن بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة          . دات املعنية ات املعاه ئياملوازية وترسلها إىل ه   
ملنظمات الدولية تبالغ، يف بعض احلاالت، يف وصف التحـديات القائمـة، يف تقاريرهـا            وا
بذاته، ذلك أن وسائط اإلعالم واملنظمـات       اً  قائماً  ملوازية، مما يشكل يف هناية املطاف حتدي      ا

وبعـد  .  اليت لديها جدول أعمال متحيز، تستغل تلك التقارير وتشوه صورة رواندا           األخرى
، حتقق الكثري يف جمال ١٩٩٤على اإلبادة اجلماعية ضد التوتسي يف عام اً ممضي ستة عشر عا

غري أن هذه عملية مستمرة مـا زالـت قابلـة           . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف رواندا     
  . وترحب رواندا بتوصيات جملس حقوق اإلنسان والدول الشريكة.للتحسني

        


