
(A)   GE.10-17372    161210    171210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
   ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

ات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة        جتميع للمعلوم   
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  رواندا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
ق األمم املتحدة ويف غري ذلك من وثائالدولة املعنية وتعليقاهتا،  اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالف ما يرد منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وعـي يف   وقد رُ . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

عـدم وجـود   عند  و. االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      دورية  إعداد التقرير أن    
 .تزال صاحلة  معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال           

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن                
قد ُيعزى إىل عـدم     على هذه املسائل    أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    االفتقار إىل معلومات    

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة       /التصديق على معاهدة ما و    
  .اإلنسان قحلقو
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيع أشـكال    على االتفاقية الدولية للقضاء  
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ١٩٧٥أبريل / نيسان١٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٧٥أبريل / نيسان١٦

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         
 والسياسية

املـادة  (لشكاوى املتبادلة بني الدول     ا   يوجدال ١٩٧٥أبريل / نيسان١٦
  ال): ٤١

لعهـد  الثاين امللحق با  الربوتوكول االختياري   
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية      

 واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   يوجدال ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٥

 ضـد   مجيع أشكال التمييـز اتفاقية القضاء على  
 املرأة

  -   يوجدال  ١٩٨١مارس / آذار٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوحد ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
 املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        

 أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ٢٠٠٨ديسمرب /ون األول كان١٥
  ال): ٢١

  ال ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٤  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفـل      

  ال يف الرتاعات املسلحةبإشراك األطف املتعلق
اإلعالن املُلزم مبوجب   ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣

   عاما١٨ً: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مارس / آذار١٤

ق مجيع العمـال    االتفاقية الدولية حلماية حقو   
  املهاجرين وأفراد أسرهم

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الـدول        ال يوجد ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
  -  ال يوجد ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق       
  شخاص ذوي اإلعاقةاأل

 نعم): ٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥

،)٣(حلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      اخلاص بـا  الدويل  امللحق بالعهد    الربوتوكول االختياري    : طرفاً فيها  رواندااملعاهدات األساسية اليت ليست     
، واالتفاقية الدوليـةالتعذيبول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة             األوالربوتوكول االختياري   

  . حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم جلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة ا

 ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٦( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(تفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاال

 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة رواندا على النظر يف التصديق               -١
ريق العامل  كما أن الف  . )٨(على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        

املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي دعا رواندا إىل توقيع هذه االتفاقية والتصديق              
والحظت جلنة القـضاء علـى      . )٩(٣٢ و ٣١عليها وقبول اختصاص اللجنة مبوجب املادتني       

الدولية  من االتفاقية  ١٤التمييز العنصري أن رواندا مل ُتصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة            
  .)١٠(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى روانـدا             ٢٠٠٩يف عام     -٢

. )١١( الذي يكرس مبدأ املساواة بني اجلنسني وعـدم التمييـز          ٢٠٠٣العتمادها دستور عام    
دا على اإلسراع يف عملية مراجعة قوانينها وضمان إلغاء مجيع األحكـام            وحثت اللجنة روان  

  . )١٢(التمييزية الواردة يف التشريعات
والحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن الدستور يعترف بأسبقية ما ُصـدِّق              -٣

  .)١٣(عليه من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على القوانني الوطنية
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد مشروع القانون املتعلق           ورحبت الل   -٤

  .)١٤(مبنع العنف القائم على نوع اجلنس واملعاقبة عليه
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التـشريعات املتعلقـة            ٢٠٠٤ويف عام     -٥

  .)١٥(تفاقيةحبقوق الطفل، مبا يف ذلك القانون العريف، ليست مطابقة ألحكام اال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان      -٦

، وهو األمر الذي أُعيد     ٢٠٠١اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رواندا يف الفئة ألف يف عام            
ورغم ترحيب جلنة حقوق الطفل بإنشاء اللجنة       . )١٦(٢٠٠٧أكتوبر  /تأكيده يف تشرين األول   

الوطنية حلقوق اإلنسان يف رواندا فإهنا أعربت عن قلقها لعدم كفاية املوارد البشرية واملاليـة               
  .)١٧(املتاحة للجنة
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، الحظت املفوضة السامية إنشاء مكتب رصد الشؤون اجلنسانية،         ٢٠١٠ويف عام     -٧
  .)١٨(سة لتعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييزوهو مؤسسة عامة مستقلة مكر

، الحظ املمثل اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبالـة حقـوق          ٢٠٠٠ويف عام     -٨
  .)١٩(اإلنسان يف رواندا إنشاء اللجنة الوطنية للوحدة واملصاحلة

  تدابري السياسة العامة   -دال   
 خطة عمـل وطنيـة      ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد رواندا       ٢٠٠٤يف عام     -٩

  .)٢٠(للطفل وأن ُتخصص موارد لتنفيذها
 إىل أن   ٢٠١٢-٢٠٠٨وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -١٠

  . )٢١(٢٠٢٠تصّور رواندا للتنمية يف األجل الطويل حمدد يف السياسة العامة لرؤية عام 
 املرأة عن تقديرها لكـون املـسألة        وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        -١١

 ويف السياسات الوطنية األخرى،     ٢٠٢٠اجلنسانية مسألة شاملة لعدة قطاعات يف رؤية عام         
ويف عـام   . )٢٢(لكنها الحظت عدم وجود هنج شامل ملعاجلة مجيع جوانب التمييز ضد املرأة           

وتعهـد  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، أُطلقت خطة العمل الوطنية املتعلقة بقرار جملس األمـن           ٢٠١٠
  .)٢٣(الزعماء مبزيد من االلتزام مبنح املساواة بني اجلنسني أولوية يف خطط وبرامج التنمية

  على أرض الواقعومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٤(عاهدةهيئة امل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  فيهوُنظر 
قُدم التقريران الثالث عشر والرابع       -  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٩  جلنة القضاء على التمييز العنصري

   ٢٠١٠عشر يف عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
ـ        -  ١٩٨٩فرباير /شباط  ١٩٨٧ اين إىل  قُدمت التقـارير مـن الث

  ٢٠١٠اخلامس يف عام 
حيل موعد تقدميـه يف       ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠١٠مارس /آذار
حيل موعد تقدمي التقرير الرابـع يف       

  ٢٠١٣عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      

  املرأة
حيل موعد تقدميـه يف       ٢٠٠٩فرباير /شباط  ٢٠٠٦

  ٢٠١١عام 
د تقدمي التقارير الـسابع     حيل موع 

  ٢٠١٤والثامن والتاسع يف عام 
حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف         -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٠عام 
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  )٢٤(عاهدةهيئة امل
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  فيهوُنظر 
تأخر تقـدمي التقريـرين الثالـث         -  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٨والرابع منذ عام 
الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      

ية حقوق الطفل املتعلـق     االختيـاري التفاق 
  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  ٢٠١٠قُدم التقرير األويل يف عام   -  -  -

 الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق     
ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  ٢٠١٠ام قُدم التقرير األويل يف ع  -  -  -

جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين 
  وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام        -  -  -
٢٠٠٩  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  اص املعين بقضايا األقلياتاملقرر اخل  الزيارات املوافَق عليها من حيث املبدأ

  .وردت احلكومة على مخس رسائل. خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت تسع رسائل  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
بواليات يف إطـار     استبياناً أرسلها املكلفون     ٢٣ردت رواندا على استبيانني من جمموع         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٢٥(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، أوفدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مستشار حقوق اإلنسان         ٢٠٠٧يف عام     -١٢

يف رواندا للتركيز على مجلة مسائل من بينها تقدمي املساعدة التقنية إىل رواندا لتمكينها مـن                
 .)٢٦(اللتزاماهتا املتعلقة باإلبالغ واملتابعة جتاه هيئات املعاهداتاالمتثال 

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -١  

، أثنت املفوضة السامية على جهود رواندا الرامية إىل تشكيل جمتمع           ٢٠١٠يف عام     -١٣
للتمييز التارخيي والحظت التقدم احملرز حنـو حتقيـق         جديد يكون شامالً ورافضاً بوضوح      

  .)٢٧(املساواة بني اجلنسني
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم حظر التمييـز                -١٤

ويف . )٢٨(ري املباشـر  ـضد املرأة حظراً صرحياً، يتسق مع االتفاقية ويشمل التمييز املباشر وغ          
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ظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق وجود متييز ضد املرأة يف عدد مـن              ، الح ٢٠١٠عام  
امليادين، وخباصة يف القانون املدين وقانون األسرة اللذين يعتربان الـزوج رئـيس الرابطـة               

، أكدت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيـات والتوصـيات          ٢٠١٠ويف عام   . )٢٩(الزوجية
تعليقاهتا السابقة اليت ذهبـت     ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (ولية  التابعة ملنظمة العمل الد   

فيها إىل أن التشريعات اليت تنص على أن الزوج هو رب األسرة املعيشية تؤثر تأثرياً سـلبياً                 
  .)٣٠(على املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال التوظيف

لتمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء      ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على ا      ٢٠٠٩ويف عام     -١٥
استمرار القوالب النمطية األبوية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بـدور ومـسؤوليات املـرأة              
والرجل يف األسرة واجملتمع وهي القوالب اليت تؤدي إىل ممارسة العنف ضد املرأة وتـنعكس               

  .)٣١(سوق العملبصورة خاصة يف قلة فرص التعليم املتاحة للمرأة وضعف مركزها يف 
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عدم وجود تشريعات وتدابري              -١٦

وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل رواندا أن تعتمد          . )٣٢(للتصدي للتحرش اجلنسي  
  .)٣٣(تعريفاً للتحرش اجلنسي يف مكان العمل

ى التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء عل      -١٧
البطالة الكلية واجلزئية بني النساء يف القطاعني العام واخلاص مقارنة بالرجال، وتركّز النساء             

  .)٣٤(يف الوظائف حمدودة األجر
الـاليت يلـتحقن بـالتعليم    البنات  والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن عدد          -١٨

وأبدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       . )٣٥(البننيعليم العايل أقل من عدد      الثانوي والت 
من الدراسة وألن   البنات  املرأة مالحظات مماثلة وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع معدل تسرب           

  .)٣٦( البناتمن أسباب تسربهي املواقف التقليدية وحاالت احلمل املبكر 
القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء انتشار الفقر بني           وأعربت اللجنة املعنية ب     -١٩

والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن األسر   . )٣٧(النساء، وخباصة بني ربات األسر املعيشية     
. )٣٨(املعيشية اليت ترأسها نساء هي األسر اليت يكون فيها الفقر أوسع انتشاراً وأعمق تـأثرياً              

نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن حالة النساء الريفيـات             وأعربت اللجنة املع  
الوصول إىل القضاء واحلصول على الرعايـة       وضعف إمكانية   معظمهن من الفقر    الاليت يعاين   

  .)٣٩(الصحية والتعليم والفرص االقتصادية واخلدمات اجملتمعية
بالقلق لعدة أسباب منها عـدم      وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أهنا ال تزال تشعر            -٢٠

كفاية احلماية القانونية والفعلية واملرافق واخلدمات املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة وعدم كفاية            
  .)٤٠(اجلهود املبذولة لتيسري إدماجهم يف نظام التعليم ويف اجملتمع

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من جديد إىل مالحظات           ٢٠٠٨ويف عام     -٢١
منظمات العمال بشأن التمييز الفعلي بسبب اجلنس أو االنتماء اإلثين أو الدين أو االنتمـاء               
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ويف عامي  . )٤١(السياسي أو األصل االجتماعي، على الرغم من أن القانون حيظر هذا التمييز           
، أوصت اللجنة بأن تبحث رواندا فيما إذا كانت سبل االنتصاف اإلدارية            ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

تاحة مناسبة للتصدي للتمييز يف جمال العمل وأي عقبات أخرى تعترض كشف            والقضائية امل 
  .)٤٢(وتسوية حاالت التمييز يف جمال العمل

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بسبب التقارير اليت تشري إىل تعّرض               -٢٢
 اإلجراءات الالزمـة    وأوصت اللجنة بأن تتخذ رواندا    . أبناء مجاعة الباتوا للتهميش والتمييز    

  .)٤٣(لضمان محاية أبناء الباتوا من التمييز يف مجيع امليادين

  الشخصيواألمن حق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
غري أهنا الحظت بقلق . )٤٤(رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإلغاء عقوبة اإلعدام  -٢٣

ياة مع احلبس االنفـرادي، وهـي       أن عقوبة اإلعدام قد حلت حملها عقوبة السجن مدى احل         
  .)٤٥(معاملة منافية للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 حالة  ٢٤، أشار الفريق العامل إىل أنه كان قد أحال، منذ إنشائه،            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤
وأشار الفريق العامـل أن     .  حالة منها مل ُيبت فيها بعد      ٢١اختفاء إىل حكومة رواندا؛ وأن      

 بشأن مجيع احلاالت اليت مل ُيبت فيها بعـد          ٢٠٠٩علومات اليت أحالتها احلكومة يف عام       امل
، أوضح أن معظم احلاالت اليت مل ٢٠٠٧ويف عام . )٤٦(معلومات غري كافية لتوضيح احلاالت    

 وأهنا ُتعزى إىل القوات املـسلحة       ١٩٩٦ و ١٩٩٠ُيبت فيها حدثت يف الفترة ما بني عامي         
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      . )٤٧(ين واجليش الوطين الرواندي   وقوات الدرك الوط  

عن قلقها إزاء حاالت االختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي اليت             
أُبلغت إليها وبشأن اإلفالت من العقاب الذي يبدو أن قوات الشرطة املسؤولة عـن هـذه                

  .)٤٨(االنتهاكات تتمتع به
وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أنه رغم علمها حبظر مجيع أعمال التعـذيب الـيت                 -٢٥

    ُتماَرس ضد األطفال مبوجب قانون حقوق الطفل ومحاية األطفال من إساءة املعاملة، فإهنـا              
وأوصت اللجنة بأن تعتمد    . ال تزال قلقة لعدم وجود تعريف هلذه اجلرائم يف قانون العقوبات          

، شجعت املفوضة السامية رواندا علـى  ٢٠٠٧ويف عام   . )٤٩(ملكافحة التعذيب رواندا تدابري   
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ومن مثّ الـسماح للـهيئات             

  .)٥٠( من حريتهم، هبدف منع التعذيبنياألفراد احملروماحتجاز املستقلة بزيارة أماكن 
 عدم نص التشريعات على حظر صـريح للعقوبـة          وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل      -٢٦

البدنية وأعربت عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية اليت يلجأ إليها اآلباء واملعلمون              
وأوصت، فيما أوصت، بأن ُتصدر رواندا تشريعاً حيظر        . واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني   

  .)٥١(يب البديلة اخلالية من العنفصراحة العقوبة البدنية ويشجع أشكال التأد
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع وتزايد معـدل اإليـذاء البـدين         -٢٧

وأوصـت،  . واجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك إيذاؤهم يف املدارس ومؤسسات الرعاية واألسرة 
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ي ُيراعـي   فيما أوصت، بأن ُتجري رواندا حتقيقاً يف حاالت العنف عن طريق إجراء قـضائ             
  .)٥٢(احتياجات الطفل

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل العنـف                -٢٨
والحـظ  . )٥٣(املرتيل وإزاء عدم كفاية التدابري اليت تتخذها السلطات العامة يف هذا الـشأن            

 تعّرضهن ألعمال عنف من     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن أكثر من ثلث النساء أبلغن عن          
وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أهنا ما زالـت             . )٥٤(ِقبل أزواجهن 

ـ             ـ  ـتشعر بالقلق إزاء انتشار شىت أشكال العنف ضد املرأة وإزاء عدم وج ة ـود استراتيجي
  .)٥٥(شاملة ملكافحته

 إزاء التقـارير الـيت تـشري إىل أن    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها    -٢٩
سلطات كيغايل كثرياً ما ُتلقي القبض على األشخاص املنتمني إىل الفئات الـضعيفة، مثـل               

وتشري التقارير إىل أن هؤالء     . بسبب التشرد أطفال الشوارع واملتسولني واملشتغلني باجلنس،      
وق الطفل عن قلقهـا     وأعربت جلنة حق  . )٥٦(األشخاص ُيحتجزن دون توجيه أي ُتهم إليهم      

  .)٥٧(ألن جيوز لآلباء طلب حبس الطفل الذي ال يرضون عن سلوكه
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التقارير املتعددة اليت تـشري إىل جتنيـد                 -٣٠

. األطفال دون سن اخلامسة عشرة يف اجلماعات املسلحة العاملة يف رواندا أو يف بلد جمـاور               
ضاً ألن وسائل التعايف النفسي وإعادة التأهيل االجتماعي ال ُتتاح جلميع           وأعربت عن قلقها أي   

وأوصت رواندا بعدة أمور منها ضمان عـدم        . األطفال اجلنود السابقني، وال سيما الفتيات     
جتنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة يف القوات املسلحة احمللية أو يف أي مجاعة مسلحة تعمل     

، قدمت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة طلبـات          ٢٠١٠ويف عام   . )٥٨(يف أراضي رواندا  
 وحثت رواندا على اعتماد تدابري حمددة زمنياً لتسريح اجلنود األطفال وضمان إعادة             )٥٩(مماثلة

  .)٦٠(تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
ـ               -٣١ وال وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل أح

السجون املروعة، وخباصة فيما يتعلق بالصحة العامة واحلـصول علـى الرعايـة الـصحية               
  .)٦٢(، أبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري مالحظات مماثلة٢٠٠٠ويف عام . )٦١(والغذاء
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا             ٢٠٠٩ويف عام     -٣٢

وحثت على وضع تـدابري وقايـة فعالـة         . ري فعالة للتصدي لالجتار بالبشر    لعدم تطبيق تداب  
. ومقاضاة املتجرين بالبشر ومعاقبتهم يف الوقت املناسب وتوفري احلماية والـدعم للـضحايا            

  .)٦٣(وأوصت، فيما أوصت، بأن تتصدى رواندا لألسباب األساسية لالجتار بالبشر
 طفـالً   ٣٥٢ ٥٥٠مة العمل الدولية أن     خرباء منظ جلنة  ، الحظت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٣

ويف عـام   . )٦٤( سنة يعملون، حسبما تشري التقـارير      ١٧ سنوات و  ٥تتراوح أعمارهم بني    
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء انتشار عمل األطفال، وخباصة يف القطاع              ٢٠٠٤

  .)٦٥(غري الرمسي وألن األطفال قد يعملون لساعات طويلة
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 حقوق الطفل إىل أهنا ال تزال قلقة بسبب تزايد عدد األطفال ضحايا             وأشارت جلنة   -٣٤
  . )٦٦(االستغالل اجلنسي وبسبب عدم كفاية الربامج املتاحة لتعافيهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع وعدم وجود               -٣٥
وأشارت إىل أهنا تشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير اليت تشري          . هماستراتيجية شاملة ملعاجلة حالت   

  .)٦٧(إىل إلقاء القبض على أطفال الشوارع واحتجازهم
، الحظ األمني العام أن حق الناجني من اإلبادة اجلماعية يف األمـن     ٢٠٠٩ويف عام     -٣٦

لى مؤخراً مـن تـدمري      ُمهدد وأن إيديولوجية اإلبادة اجلماعية ال تزال باقية، على حنو ما جت           
 أدىل منـهم بـشهادته يف       ومن اعتداءات على مـن    ملمتلكات الناجني من اإلبادة اجلماعية      

  .)٦٨(احملاكم

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
، الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن رواندا قد أعادت إرسـاء            ٢٠٠٧يف عام     -٣٧
  .)٦٩(ألساس لنظام عدالة فعالا

 غاكاكاوالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن نظام العدالة املعروف باسم              -٣٨
ال يعمل وفقاً للقواعد األساسية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة، وخباصة فيما يتعلق برتاهـة               

شعر بالقلق الفتقار القـضاة     وأشارت اللجنة إىل أهنا ما زالت ت      . القضاة ومحاية حقوق املتهم   
، ٢٠٠٧ويف عـام    . )٧٠(إىل التدريب القانوين وبسبب التقارير اليت تشري إىل وجود فـساد          

رحبت املفوضة السامية برغبة احلكومة يف العمل مع مجيع الشركاء للتوصل إىل حلول مناسبة             
  .)٧١(هلذه التحديات

إزاء قلة احملامني الـذين يقـدمون       وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها          -٣٩
وأوصت اللجنة بأن تتخذ روانـدا      . ُيَعدون من الفقراء  املساعدة القانونية للمحتجزين الذين     

اإلجراءات الالزمة لضمان توفري املساعدة القانونية اجملانية ملن ال تتوفر لديهم املوارد الكافيـة         
  .)٧٣(مم املتحدة اإلمنائي توصية مماثلةوقدم برنامج األ. )٧٢(لدفع أتعاب حمامٍ للدفاع عنهم

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األشخاص الذين كانوا دون الثامنة عشرة          -٤٠
وقت جرائم احلرب اليت ُيدعى أهنم ارتكبوها مل ُيقدموا بعد للمحاكمة، وألهنم            يف  من العمر   

 سابقاً  اً ميكن اعتباره احتجاز   حمتجزون يف ظروف شديدة القسوة وألهنم ما زالوا خاضعني ملا         
  .)٧٤(للمحاكمة

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم إحراز تقدم كبري حنو إنشاء نظام فعـال         -٤١
وأوضحت أن ما ُيقلقها بصورة خاصة هو نقص حماكم األحداث وقضاة           . لقضاء األحداث 

تجـاز، بـسبب    األحداث واألخصائيني االجتماعيني يف هذا امليدان وسوء ظـروف االح         
االكتظاظ يف مرافق االحتجاز والسجون، واملغاالة يف االحتجاز السابق للمحاكمة وطـول            
فترات هذا االحتجاز، وطول الفترة الزمنية اليت تسبق جلسات احملاكمة يف قضايا األحداث،             
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ونقص املساعدات الالزمة إلعادة تأهيل األحداث وإعادة إدماجهم يف أعقاب اإلجـراءات            
  .)٧٥(ئيةالقضا
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ملا بدا هلا من عدم وجود ضمانات                -٤٢

وأوصت اللجنة بأن تنشئ    . لفصل األطفال احملتجزين عن البالغني وفصل املتهمني عن املُدانني        
  . )٧٦(رواندا نظاماً لفصل املتهمني عن املُدانني والقصَّر عن السجناء اآلخرين

، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اجلهود اليت تبذهلا روانـدا           ٢٠٠٩ عام   ويف  -٤٣
  . )٧٧(لتعزيز املصاحلة يف اجملتمع وإرساء سيادة القانون

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أهنا ال تزال قلقة بسبب العدد الكبري من                -٤٤
ـ      األشخاص، مبن فيهم النساء واألطفال، الذين تشري ا         ١٩٩٤ام  ـلتقارير إىل أهنم قُتلوا يف ع

وما بعده يف أثناء العمليات اليت شّنها اجليش الوطين الرواندي وبسبب قلة احلاالت اليت ُيذكر               
  .)٧٨(أن احملاكم نظرت فيها وعاقبت املتورطني فيها

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري جهود رواندا ملنع إفـالت مـرتكيب               -٤٥
جلماعية وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب وتقدمي املسؤولني عن هذه            اإلبادة ا 

ومع ذلك، ظلت اللجنة قلقة النتشار اإلفالت من العقاب، وخباصة          . )٧٩(األفعال إىل العدالة  
وأعربت اللجنة . غري مشروعةأفعاالً يف بعض احلاالت اليت ارتكب فيها أفراد من قوات األمن 

 بسبب التقارير اليت تشري إىل التخويف الذي تتعرض له السلطات القضائية            عن قلقها كذلك  
 ضد اهلوتو والتصدي    ١٩٩٤الساعية للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكَبة منذ عام          

وأوصت بأن تواصل رواندا التصدي لإلفالت من العقاب عـن طريـق            . هلذه االنتهاكات 
  .)٨٠(اإلجراءات القضائية

، نشرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقريـراً   ٢٠١٠أكتوبر  /شرين األول ويف ت   -٤٦
بشأن عملية مسح أُجريت لتوثيق أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين            

ونشرت يف . ٢٠٠٣ و١٩٩٣املرتكَبة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف الفترة ما بني عامي 
يت أبداها عدد من احلكومات املعنية، مبا فيها حكومة رواندا، بـشأن            الوقت ذاته التعليقات ال   

وقد تضمن التقرير وصفاً ألخطر االنتـهاكات املرتكَبـة يف مجهوريـة الكونغـو              . التقرير
من ِقبل عناصر تابعة للدولة وأخرى غري تابعة هلا، مبا          خالل السنوات العشر هذه     الدميقراطية  

 من القوات العسكرية األجنبية، مبا فيها       اُيدعى أن مرتكبيه    اليتيف ذلك عدد من االنتهاكات      
لتعزيز املساءلة عن انتـهاكات حقـوق       ليكون وسيلة   تقرير املسح   وقد أعد   . قوات رواندا 

اإلنسان اليت وقعت يف املاضي، وملنع تكرارها يف املستقبل وضمان السلم والتنميـة بـشكل               
  .)٨١(مستدام يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

، شكر األمني العام رواندا لتعاوهنا مع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٧
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح أن رواندا          ٢٠٠٠ويف عام   . )٨٢(لرواندا

  .)٨٣(استأنفت تعاوهنا مع احملكمة
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  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
عام أن اإلبادة اجلماعية والزيادة يف حاالت اإلصابة        ، الحظ األمني ال   ٢٠٠٩يف عام     -٤٨

اإليدز جعلتا رواندا واحداً من البلدان اليت تشهد أعلى نَِسب يف  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن عدداً كبرياً من          . )٨٤(العامل لألسر اليت يعوهلا أطفال    
واجه صعوبات مالية وأنواع أخـرى      ياألسر اليت يعوهلا أطفال     األسر اليت يعوهلا والد وحيد و     

  .)٨٥(من الصعوبات
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن عـدد اليتـامى             ٢٠١٠ويف عام     -٤٩

 طفـل وفقـاً ألحـدث       ٢١٠ ٠٠٠اإليـدز ينـاهز     /بسبب فريوس نقص املناعة البشرية    
لقها ألن اليتامى ميثلون ثلث األطفال وألن       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن ق     . )٨٦(التقديرات

التقارير تشري إىل ختلي اآلباء عن أطفاهلم ألسباب اقتصادية واللجوء إىل إيداع عدد كبري من               
  .)٨٧(األطفال يف املؤسسات بدالً من اختاذ تدابري للرعاية البديلة

 يف احليـاة العامـة      حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة          -٥  
  واحلياة السياسية

الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق ما تشري إليـه التقـارير مـن تعـّرض          -٥٠
تقوم هبا السلطات ومن اهتـام      ألعمال ختويف أو عدوان     الصحفيني الذين ينتقدون احلكومة     

ل التخويـف أو    وأوصت اللجنة بأن ُتجري رواندا حتقيقات يف أعما       ". بث الفرقة  "ببعضهم  
الصحفيني تتفق مـع    أن ممارسة أي تقييد ألنشطة      العدوان وتعاقب مرتكبيها وأن تتأكد من       

ما يسمى  على  عاقبة  املأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن تكف عن           
 وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل رواندا ضمان عـدم          . )٨٨("بث الفرقة "بأعمال  

القائم تعّرض األشخاص الذين يتبنون رأياً خمالفاً للنظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي 
  .)٨٩(أو ُيعربون عن هذا الرأي ألحكام بالسجن مع الشغل

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بسبب ما تشري إليه التقـارير مـن               -٥١
ومية حلقوق اإلنسان وأحزاب املعارضة السياسية      عقبات تعترض تسجيل املنظمات غري احلك     

وأوصت اللجنة بأن متكّن رواندا املنظمات غري احلكومية مـن العمـل دون             . وحرية عملها 
وذكرت أنه ينبغي أن تعامل رواندا مجيع األحزاب السياسية على قدم املـساواة وأن              . عائق

  .)٩٠(تتيح هلا فرصاً متساوية ملمارسة أنشطتها املشروعة
، أعرب األمني العام، مبناسبة االنتخابات الوشيكة يف رواندا،         ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز   -٥٢

التوتر السياسي وشدد على ضرورة تعزيز حقـوق        اليت تسببت يف    عن قلقه بشأن األحداث     
وشجع األمني العام سلطات رواندا على اختاذ إجراء فوري، مبا يف ذلـك إجـراء               . اإلنسان

  .)٩١(اث، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالةحتقيق شامل يف األحد
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وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن رواندا من البلدان اليت هبا أعلى معدالت                -٥٣
وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على روانـدا           . )٩٢(متثيل للمرأة يف الربملان   

وأبـدت اللجنـة    . )٩٣(لسياسية واحلياة العامة  لنجاحها يف استخدام نظام احلصص يف احلياة ا       
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد       . )٩٤(املعنية حبقوق اإلنسان مالحظات مماثلة    

املرأة بأن تواصل رواندا تعزيز جهودها لزيادة مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار، وخباصة              
  .)٩٥(ا يف القطاع اخلاصعلى املستوى احمللي، ويف مناصب اإلدارة العلي

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
، كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية مالحظاهتا السابقة الـيت           ٢٠٠٦يف عام     -٥٤

نوع "من قانون العمل يركز على مقارنة       باملساواة يف األجر    ذهبت فيها إىل أن النص اخلاص       
 مبدأ املساواة يف األجر لدى تساوي قيمة العمل هو أوسع من ذلك             يف حني أن  " العمل نفسه 

، ٢٠١٠ويف عـام    . )٩٦(ة مـع ذلـك    تساوي القيم املويتطلب أيضاً مقارنة العمل املختلف      
الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بأسف أن رواندا مل تنتهز الفرصة لتعكس بالكامل              

ى تساوي قيمة العمل باملعىن املقصود يف اتفاقية منظمة          مبدأ املساواة يف األجر لد     ايف تشريعاهت 
  .)٩٧(١٠٠العمل الدولية رقم 

وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تعليقاهتا السابقة بشأن األحكام املتعلقة   -٥٥
 والذي جيوز مبقتضاه    -بالتشرد فاعتربت أن التشريع، بنصه على تعريف واسع جلرمية التشرد           

 وجبعله األشخاص املعنيني حتـت تـصرف        - عدم مزاولة عمل يف حد ذاته جرمية         أن ُيعترب 
احلكومة، يشكل وسيلة مباشرة وغري مباشرة الغتصاب العمل ويتناىف مع اتفاقيـة منظمـة              

  .)٩٨(٢٩العمل الدولية رقم 
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل تعليقاهتا السابقة اليت           ٢٠١٠ويف عام     -٥٦
حظت فيها عدم وجود نصوص تشريعية تشري إىل االعتراف حبق موظفي اخلدمـة العامـة           ال

  .)٩٩(الذين ال ميارسون السلطة باسم الدولة يف اإلضراب والشروط املنظمة هلذا احلق

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
منائية، شهدت رواندا انتعاشاً ملحوظاً     وفقاً إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإل        -٥٧

فمنذ هناية فترة الطوارئ، بلغت معـدالت       . ١٩٩٤منذ اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام        
 يف املائة سنوياً، ما جعل رواندا من بلدان الصدارة يف أفريقيا ومثـاالً              ٥,٨النمو يف املتوسط    

التحدي الذي ستواجهه روانـدا يف      و. حيتذى للنجاح يف اإلعمار يف مرحلة ما بعد الصراع        
العقد القادم هو االنتقال بنجاح من االنتعاش والنمو املعتمد على اإلعمار إىل منـو مـستدام                
ومستند إىل قاعدة عريضة، يسمح هلا بتحقيق رؤيتها للتنمية يف األجل الطويل، أو ما يعرف               

  .)١٠٠(٢٠٢٠باسم رؤية عام 
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ن رواندا تعاين من تدهور ظروف التغذية وأشـار إىل  وذكر برنامج األغذية العاملي أ    -٥٨
 وأوضحت أن املستويات الوطنية لتوقـف       ٢٠٠٩الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف عام       

ويف عـام  . )١٠١( يف املائة١٦ يف املائة ومستويات نقص الوزن تبلغ   ٥٢النمو قبل األوان تبلغ     
غم تراجع سوء التغذية احلاد بني األطفال       ، الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه ر       ٢٠٠٧

.  يف املائة من األطفال٤٥ يف املائة إىل ٤٣دون سن اخلامسة، فإن سوء التغذية املزمن زاد من 
 يف املائة من األسر املعيشية من قدر من الضعف يف جمال            ٧٨وباإلضافة إىل ذلك، تعاين نسبة      

 يف املائة من األسر املعيشية مـن انعـدام          ٢٨احلصول على الغذاء أو استهالكه وتعاين نسبة        
وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن انعدام األمـن            . )١٠٢(األمن الغذائي 

 والتشرد الداخلي الذي أدى إىل إزالة الغابـات         الغذائي ال يزال مرتفعاً نتيجة للنمو السكاين      
  .)١٠٣(وتعرية التربة وتناقص اإلنتاجية الزراعية

، الحظ األمني العام تناقصاً يف مستويات الوفيات مـن األطفـال            ٢٠٠٩ويف عام     -٥٩
ويف عـام   . )١٠٤(واألمهات ويف مستويات اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واملالريـا         

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على رواندا لالخنفـاض الـذي               ٢٠٠٩
اإليدز واملالريا ولزيادة نطاق    /ت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية     حدث مؤخراً يف حاال   

وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أنـه        . )١٠٥(لكال املرضني املتاح  العالج  
صحة السكان، فإن هذه املؤشرات     مسألة  رغم حتسن املؤشرات االجتماعية من حيث معاجلة        

  .)١٠٦(رات يف العاملال تزال من أعلى املؤش
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنه رغم هبوط معدل الوفيات          -٦٠

. توليـد الاحلصول على خـدمات  إمكانية بني األمهات، فإن العدد ظل مرتفعاً بسبب نقص   
 وأعربت عن قلقها ألن عدداً كبرياً من النساء، وخباصـة يف املنـاطق الريفيـة، يلـدن يف                 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن معدالت الوفيات من الرضع واألطفال      . )١٠٧(املرتل
وشعرت .  منخفض متوسط العمر املتوقع  وألن  دون سن اخلامسة واألمهات ما زالت مرتفعة        

الطفولة املبكـرة وألن سـوء      هتددمها أمراض    تزال بالقلق ألن بقاء ومنو األطفال ما     اللجنة  
وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة إىل أن          . )١٠٨(التغذية ميثل مشكلة خطرية   

 يف ٣٥املالريا هي السبب الرئيسي لالعتالل والوفيات وأن األطفال دون سن اخلامسة ميثلون     
  .)١٠٩(املائة من جمموع حاالت الوفاة املرتبطة باملالريا

ار إطار عمل املم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل استمرار التفـاوت اجلغـرايف             وأش  -٦١
وأشار اإلطـار إىل أن     . )١١٠(واالجتماعي يف جمال احلصول على خدمات الصحة األساسية       

الطفل املولود يف أسرة فقرية يتضاعف خطر تعرضه للوفاة قبل بلوغ اخلامسة من العمر مقارنة 
  . )١١١(ة غنيةبالطفل املولود يف أسر

وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل أن معظم الروانديني ميوتـون               -٦٢
احلصول على ميـاه    إمكانية  أو عالجها عن طريق زيادة      /بسبب أمراض ميكن الوقاية منها و     
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    وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا        . )١١٢( وحتسني خدمات الصرف الصحي    بالشر
ية االهتمام بقضايا صحة املراهقني، مبا يف ذلك شواغل الصحة اإلمنائيـة والعقليـة         لعدم كفا 

املراهقني املصابني بالصدمة مـن جـراء   قضية واإلجنابية وتعاطي مواد اإلدمان، باإلضافة إىل    
  . )١١٣(اإلبادة اجلماعية

هـود  ، أشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة إىل اجل          ٢٠٠٧ويف عام     -٦٣
الضخمة املبذولة لتحسني تقدمي اخلدمات ومتويل قطاع الصحة حيث زاد اإلنفاق العام على             

غري أن رواندا بدأت من نقطـة       . الصحة بأكثر من الضعف على مدى األعوام القليلة املاضية        
بالغة االخنفاض إذ كانت معظم قدراهتا البشرية واملؤسسية قد أُهلكـت يف أثنـاء اإلبـادة                

ويف . )١١٤(سنوات من اإلمهـال   من   وكان نظامها الصحي خيرج من رماد احلرب و        اجلماعية
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن اخلدمات الصحية ما زالت تفتقر إىل              ٢٠٠٤عام  

  .)١١٥(املوارد الكافية ولنقص الرعاية الصحية قبل الوالدة
 أنه رغم التقدم احملرز يف جمال       وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية إىل         -٦٤

احلد من معدالت الفقر، فإن الزيادة السكانية سامهت يف حدوث زيـادة عامـة يف عـدد                 
وأشـار  . )١١٦(٢٠٠١الروانديني الذين يعانون من الفقر بأكثر من نصف مليون منذ عـام             

فقراء الريف   منه   ُحرمبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن النمو الذي شهدته رواندا مؤخراً            
  .)١١٧(إىل حد بعيد

  احلق يف التعليم  -٨  
. )١١٨( على جمانية وإلزامية التعليم٢٠٠٣رحبت جلنة حقوق الطفل بنص دستور عام   -٦٥

الكلـي  الصايف   إىل أن املعدل     ٢٠١٠ة يف عام    دوأشار مصدر بشعبة إحصاءات األمم املتح     
غري أنه وفقاً لتقديرات    . )١١٩(٢٠٠٨ة يف عام     يف املائ  ٩٥,٩لاللتحاق بالتعليم االبتدائي بلغ     

 يف الـصف األول     اإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ال تتجاوز نسبة من بـدأو           
وأشار . )١٢٠( يف املائة من البنات    ١٠,٣ يف املائة من البنني و     ٩,٦وبلغوا فعلياً الصف اخلامس     

  .)١٢١( يف التعليم االبتدائيإطار العمل إىل أن اجلودة ما زالت تشكل حتدياً
والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن االلتحاق باملدارس الثانوية ما زال يـشكل             -٦٦

 يف املائة على املـستوى      ١٠إذ يبلغ معدل االلتحاق الصايف هبذه املدارس بالكاد         أيضاً  حتدياً  
مل األمم املتحـدة للمـساعدة   وأشار إطار ع  . )١٢٢( يف املائة يف املناطق الريفية     ٧,٩الوطين و 

    التعليم الثانوي تشمل، فيمـا تـشمل،       إجناز  اإلمنائية إىل أن العقبات اليت تعترض النجاح يف         
عدم وجود مدرسني مؤهلني، وعدم مالءمة البنية التحتية اليت ال تليب االحتياجات األساسـية   

ـ         . )١٢٣(دريس والـتعلم من املياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة وعدم كفاية مـواد الت
وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء التفـاوت بـني         . وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة     

  .)١٢٤(يف معدالت املواظبة يف احلضور وإزاء معدالت التسرب املرتفعةوبني املناطق اجلنسني 
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
قلقها بسبب عدم االعتراف بوجود أقليات      أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن         -٦٧

، كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة طلبـها          ٢٠١٠ويف عام   . )١٢٥(وشعوب أصلية 
وصول أبناء مجاعة الباتوا إىل التعليم      إمكانية  السابق ملعلومات بشأن التدابري املتخذة لتحسني       

  .)١٢٦(والعمل واملهنة
ا إزاء حالة األطفال الذين ينتمون إىل األقليات،      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقه       -٦٨

مبن فيهم أطفال الباتوا، وخباصة قلة فرص حصوهلم على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية،              
  .)١٢٧(وانتهاك حقوقهم يف التنمية ويف التمتع بثقافتهم اخلاصة ويف احلماية من التمييز

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 ٢٠٠٩ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن رواندا جددت يف عـام             ذكرت  -٦٩

اهتمامها بعودة ملتمسي اللجوء والالجئني الروانديني وأن األنشطة املرتبطة بالعودة وإعـادة            
ورحبت جلنة حقوق الطفل بإعادة عدد كبري من األطفال إىل . )١٢٨(اإلدماج تنفذ وفقاً للخطة
بعد ة لكنها ظلت تشعر بالقلق بسبب سوء حالة األطفال وأسرهم           أسرهم يف األعوام األخري   

. على اخلدمات الصحية والتعلـيم    بإمكانية احلصول   إىل رواندا، وخباصة فيما يتعلق      عودهتم  
هؤالء األطفال على ما يكفي لتعافيهم بدنياً ونفسياً        لعدم حصول   وأعربت عن قلقها كذلك     
  .)١٢٩(وإلعادة تأهيلهم اجتماعياً

 ٥٠ ٠٠٠والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن رواندا تستضيف ما بني              -٧٠
متحيص طلبات اللجوء مبزيد من     ، بدأت رواندا    ٢٠٠٨غري أنه منذ عام     .  الجئ ٦٠ ٠٠٠و

حتجم عن االعتراف مبلتمسي اللجوء من البلدان اجملـاورة وعـن معاجلـة             وباتت  الصرامة  
ة إىل قضايا متعلقة بعدة أمور منها استقبال الالجئني وحتديد          وأشارت املفوضي . )١٣٠(طلباهتم

وأوصـت  . )١٣١(مركز الالجئ وحصول الالجئني وملتمسي اللجوء على الوثائق األساسية         
املفوضية بنشر إجراءات اللجوء نشراً جيداً بني موظفي احلكومة املعنيني ويف اجملتمع املـدين؛              

للبـّت يف   ملكلفة بشؤون الالجئني جملساً جديـداً       كما أوصت بأن تنشئ الوزارة اجلديدة ا      
تكفل عقد جلسات منتظمة للبت يف مجيع طلبات اللجوء املعلقـة واجلديـدة             وبأن  األهلية  

  .)١٣٢(عملية اللجوءوتوفري املساعدة القانونية اجملانية مللتمسي اللجوء يف خمتلف مراحل 
 خميمات الالجئني مكتظة وأن     والحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن        -٧١

 متـراً   ١٤ البـالغ  أمتار مربعة وليس املستوى املوصى بـه         ٥املساحة املتاحة لالجئني تبلغ     
وأوصت بأن تبحث رواندا إمكانية إتاحة مكان معيـشة إضـايف لالجـئني يف              . )١٣٣(مربعاً

ذين تـربطهم   وباإلضافة إىل ذلك، أوصت املفوضية بأن حتدد رواندا الالجئني ال         . املخيمات
برواندا روابط أسرية واقتصادية راسخة وأن تيسر عملية إدماجهم حمليـاً، بالتـشاور مـع               

  .)١٣٤(الالجئني املعنيني
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وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حالة الالجئـات                -٧٢
يتعرضن فيها خلطر العنف اجلنسي      املعيشية اهلشة يف املخيمات اليت       نوالعائدات، وخباصة أحواهل  

  .)١٣٥(وغريه من أشكال العنف ويفتقرن إىل الرعاية الصحية والتعليم والفرص االقتصادية

  احلق يف التنمية  -١١  
أشار األمني العام إىل ارتفاع الكثافة السكانية وضعف إمكانية احلصول على ميـاه               -٧٣

 من التحديات اليت تواجهها روانـدا يف        عدد كبري ضمن  الشرب والطاقة وسوء البنية التحتية      
  . )١٣٦(سعيها لتحقيق التنمية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
أوضحت املفوضة السامية أن رواندا وجدت الشجاعة وتوافق اآلراء الالزمني إللغاء             -٧٤

ـ    . )١٣٧(٢٠٠٧عقوبة اإلعدام يف عام      دة لـشؤون الالجـئني     وأبدت مفوضية األمم املتح
  .)١٣٨(مالحظات مماثلة

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن رواندا ما زالت يف مرحلة اإلعمـار يف                -٧٥
. ما ترتب عليها من أحداث مأسـاوية       و ١٩٩٤أعقاب اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف عام        

م استقرار احلالة الراهنـة     ورغم اعتراف اللجنة بالتقدم احملرز، فقد أعربت عن قلقها إزاء عد          
    للمـساعدة وأشار إطار عمل األمـم املتحـدة        . )١٣٩(فيما يتعلق باملصاحلة بني أفراد اجملتمع     

السلم واملصاحلة وكذلك من    حيث حتقيق   إىل أن رواندا ما زالت تواجه حتديات من         اإلمنائية  
    نيايب وحـر وقـضاء    إعادة بناء دولة شاملة للجميع وتتمتع بالكفاءة، ونظام سياسي          حيث  

  .)١٤٠(عادل وشفاف

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  لمتابعةلتوصيات حمددة     
، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تقدم رواندا، يف غـضون            ٢٠٠٩يف عام     -٧٦

 ١٢لـواردة يف الفقـرات   بشأن التوصيات اعن إجراءات املتابعة اليت اختذهتا     عام، معلومات   
الـسجن   (١٤و) ١٩٩٤أعمال القتل اليت وقعت عـام        (١٣و) حاالت االختفاء القسري  (

  .أي ردتتلق اللجنة ومل . )١٤١() غاكاكاالعدالة املعروف باسمنظام  (١٧و) مدى احلياة
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 ، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن تقدم رواندا،           ٢٠٠٩ويف عام     -٧٧
ممارسة  (٢٦يف غضون عامني، معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني             

  .)١٤٢(من مالحظاهتا اخلتامية) الرعاية الصحية للمرأة (٣٦و) العنف ضد املرأة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
ا إىل مواصلة تعزيز تعاوهنـا  دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة رواند         -٧٨

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن . )١٤٣(مع وكاالت منظومة األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها      
خطـة عمـل    وأن تعتمد   رواندا املساعدة الدولية من خمتلف وكاالت األمم املتحدة         تلتمس  

ـ    )١٤٥(بـشأن اجلنـود األطفـال     أن تتخذ تدابري    و. )١٤٤(وطنية لألطفال  ل ؛ وبـشأن عم
  .)١٤٨(؛ وبشأن عمليات التبين)١٤٧(؛ وقضاء األحداث وتدريب الشرطة)١٤٦(األطفال
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