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أوال -مقدمة
 -1يس ــر حكومـ ـةّ روان ــدا أن تقـ ـ ّدم الوثيق ــة األساس ــيّة املتعلّق ــة بتنفي ــذ املعاه ــدات الدولي ــة ال ـ ـ
صـ ـ ّدقي عليو ــا روان ــدا .وتق ــدم الوثيق ــة باألس ــان معلوم ــات ع ــن األط ــر القانوني ــة الرامي ــة إ اي ــة
حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا علــى املســتوى الــوطين فىـالا عــن التــدابري املت ــذة للقىــاء علــى التمييــز ق
التّمت ــل ب ــاحلقوق املدنيّ ــة والسياس ــيّة واالقتص ــاديّة واالجتماعيّ ــة والثقافيّ ــة .وق ــد أعـ ـ ّدت الوثيق ــة وفقـ ـ ا
املنســقة فيم ــا يتعلــو باملعاه ــدات الدوليــة حلق ــوق اإلنســان ــا ق ل ـ مب ــادل
للمبــادل التّوجيوي ــة ّ
مفو ـية األمــم
توجيويـة لتقـدو وثيقــة أساسـية موحـدة ووثــائو هاصـة عاهــدات بعينوـا و ّ
الصـادرة عــن ّ
الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان ق مايو/أي ــار ( 2006انظ ــر الوثيق ــة  .)HRI/MC/2006/3فوفق ـ ـ ا
املتح ــدة ّ
عامـة عـن روانـدا واإلطـار
هلذه املبادل التوجيوية تُق ّدم الوثيقـة األساسـية ق ثالثـة أجـزاء :معلومـات ّ
الع ـ ــام حلماي ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وتعزيزه ـ ــا وتنفي ـ ــذ األحك ـ ــام املو ـ ــوعية املتعلق ـ ــة ق ـ ــوق اإلنس ـ ــان
واملشـ ـ ة ب ــي ي ــل الص ــكو  .وأعـ ـ ّدت ه ــذه الوثيق ــة بلريق ــة تش ــار ية و ــاملة س ــا ة احلكوم ــة
واجملتمل املدين والشر اء ق التنمية.

عامة عن رواندا
ثانيا -معلومات ّ
ألف -الخصائص الجغرافيّة والديمغرافيّة والثقافيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة
 -1الخصائص الجغرافيّة
 -2تق ــل روان ــدا ق ــرق وس ــة أفريقي ــا مبا ــرة إ اجلن ــو م ــن ه ــة االس ــتواء ب ــي هل ــي
عرض  1.4درجـة و 2.51درجـة جنوبـا وهلـي طـول  28.63درجـة و 30.54درجـة ـرقا .وتبلـ
مس ـ ــاحتوا  26 338يل ـ ــوم ا مربعـ ـ ـا وحتـ ـ ـ ّدها أوغن ـ ــدا ـ ــاالا وتنزاني ـ ــا ـ ــرقا و ووري ـ ــة الكونغ ـ ــو
الدميقراطي ــة غربـ ـا وبورون ــدي جنوبـ ـا .وه ــي دول ــة غ ــري س ــاحليّة تبع ــد  1 200يل ــوم ع ــن ا ــية
اهلنــدي و 2 000يلــوم عــن ا ــية األطلســي .وتش ـ ّكل روانــدا جــزءا مــن مرتفعــات ــرق ووســة
متوس ــة ارتفاعو ــا  1 700مـ ـ ( .)1ونظ ــرا الرتفاعو ــا تتمتّ ــل
أفريقي ــا وتتميّ ــز بتى ــاريي جبليّ ــة يبلـ ـ
ّ
متوســة درجــة احل ـرارة الســنوية  18.5درجــة مةويــة .ويبل ـ
روانــدا نــات معتــدل ــبه اســتوائي ويبل ـ
ّ
متوس ــة األمل ــار الس ــنويّة  1 250مليمـ ـ ا إ هتل ــل األمل ــار ه ــالل فص ــلي ملـ ـريين تلف ــي م ــن
ّ
حيث طوهلما يتناوبان مل فصـل جـاف طويـل و هـر جـاف قصـري .وملتلـف املنـات نوعـا مـا مـن إقلـيم
إ ه ــر تبعـ ـا لالرتف ــا ( .)2وتوج ــد ق روان ــدا ــبكة ثيف ــة م ــن األت ــار واجل ــداول .وتتى ــمن املـ ـوارد
الرطبـة .وقـد ااسـرت مسـاحة الغابـات باألسـان
املائية أيىا العديـد مـن البحـريات ا اطـة باألرا ـي ّ
__________
( )1الدراسة االستقصائية السكانية والصحية لرواندا لعام  2010املعود الوطين الرواندي لإلحصاء

( )2املرجل اته.
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بس ــبز إزال ــة األحـ ـرات م ــن أج ــل توس ــيل نل ــاق املش ــروعات الزراعي ــة وأدى لـ ـ عمومـ ـا إ ظو ــور
النباتــات االســتوائية مــل بقــاء مســاحات قليلــة وصــغرية مــن الغابــات اللبيعيــة (متثّــل  7ق املائــة مــن
البلد) على اخلة الفاصل الكونغو  -النيل ومنحدرات سلسلة الربا ي(.)3
 -3وتنقســم روانــدا إ أربــل افظــات جغرافيــة :الشــمال والشــرق واجلنــو والغــر ومدينــة
يغــا  .مــا تنقســم ا افظــات إ ثالثــي مقاطعــة و 416قلاع ـ ا و 2 148هليــة و14 837
قري ـ ــة (املس ـ ــتوطنات اجلماعي ـ ــة)( .)4ويعـ ـ ـ ّد التقس ـ ــيم اإلداري للبل ـ ــد ج ـ ــزءا م ـ ــن عملي ـ ــة االنتق ـ ــال إ
الالّمر زي ــة ال ـ ـ ب ــدأت ق ع ــام  .2000ويُـ ـراد م ــن عملي ــة االنتق ــال إ الالّمر زي ــة ــمان ام ــتال
السياســية واالقتصــاديّة واالجتماعيّــة والتّنظيميــة واإلداريّــة والتّقنيــة .وقــد
للســللات ّ
الســكان ا ليّــي ّ
ّ
()5
اعتم ــدت روان ــدا سياس ــة االنتق ــال إ الالمر زي ــة ألول م ــرة ق أيار/م ــايو  . 2000وص ــيغي ه ــذه
السياســة علــى إثــر إج ـراء سلســلة مــن املشــاورات علــى مســتوى الرئاســة ق قريــة أوروغــويرو ق الف ـ ة
املمت ــدة م ــن أيار/م ــايو  1998إ ار/م ــارن  1999وع ــدد م ــن جلس ــات احلـ ـوار م ــل املـ ـواطني
واملش ــاورات م ــل اخلـ ـرباء .وأ ــحي الالمر زي ــة من ــذ ع ــام  2000سياس ــة أساس ــية حلكوم ــة روان ــدا
لل ـ ويل للحو مــة الر ــيدة وتقــدو اخلــدمات وحتقيــو التنميــة الوطنيّــة .وقــد تلـ ّـور اإلطــار القــانوين
ـنص
املتعلّــو بعملي ــة االنتق ــال إ الالّمر زي ــة بص ــورة تدراي ــة م ــن أج ــل متك ــي احلكوم ــات ا ليّــة .وي ـ ّ
الدسـ ــتور علـ ــى مبـ ــادل وا ـ ــحة تتعلـ ــو بالالّمر زيـ ــة .وحت ـ ـ ّدد ق ـ ـواني إداريّـ ــة وقلاعيّـ ــة معيّنـ ــة معـ ــايري
التفاصــيل املسسســية ــا ق ل ـ اهليا ــل األساســية واإلج ـراءات وجوانــز املســاءلة وســبل االنتصــاف
فىـالا عــن سلســلة مــن الــنظم واملبــادل التوجيويــة وغريهــا مــن األدوات العمليــة لتوجيــه عمليــة إعمــال
الرئيسي:
الالّمر زية على يل املستويات ودعموا .ويعرض اجلدول أدناه اإلطار القانوين ّ
اإلطار القانوني المتعلق بالالّمركزية في رواندا
دستور وورية رواندا
القـ ـ ــانون القا ـ ـ ــي ب نشـ ـ ــاء الكيانـ ـ ــات اإلداريـ ـ ــة ق
وورية رواندا

()6

ينص ق املـادة  167منـه علـى إ ـفاء الالمر زيـة علـى اإلدارة العموميـة لنقـل
السللات واملوام واملسسوليات واملـوارد مـن احلكومـة املر زيـة إ
ّ
الصالحيات و ّ
احلكومات ا لية.
يعـ ّـرف بالكيانــات اإلداريــة ( افظــات ومدينــة يغــا ومقاطعــات وقلاعــات
ويقرر عددها وحدودها وهيكلوا.
وهاليا وقرى) ّ

__________
( )3املرجل اته.

( )4املرجل اته.
( )5وزارة احلكم ا لي والشسون االجتماعية سياسة الالمر زية الوطنيّة أيار/مايو .2001
( )6القــانون األساســي رقــم  2005/29امل ــسرت  31ــانون األول/ديســمرب  2005املنش ــل للكيانــات اإلداريــة جلمووري ــة
روانـ ــدا القـ ــانون رقـ ــم  2013/87املـ ــسرت  11تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب  2013الـ ــذي ـ ــدد نظـ ــام الكيانـ ــات اإلداريـ ــة
الالمر زيــة وطرائــو عملوــا القــانون رقــم  2011/59املــسرت  31ــانون األول/ديســمرب  2011الــذي يــنظم مصــادر
دهل الكيانات اإلدارية وممتلكاهتا وينظم إدارهتا األمر الوزاري رقم  004/07.01املـسرت  18أيلول/سـبتمرب 2006
املنشل لقواني تنظم عمل جملي مقاطعة ومدينة يغا .
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ق ـ ـ ــانون ـ ـ ـ ـ ّدد ـ ـ ــكل نظ ـ ـ ــام الكيان ـ ـ ــات اإلداريّـ ـ ــة
الالّمر زية وطرائو عملوا
دستور وورية رواندا
الق ـ ـ ــانون ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــنظّم مص ـ ـ ــادر ده ـ ـ ــل يان ـ ـ ــات
ال مر زية وممتلكاهتا والتّصرف فيوا
األم ــر ال ــوزاري املنش ــل لقـ ـواني ت ــنظم طرائ ــو عم ــل
جملي مقاطعة ومدينة يغا

يع ـ ـ ّـرف مدين ـ ــة يغ ـ ــا ومقاطعتو ـ ــا ش ص ـ ــيتي ق ـ ــانونيتي ات اس ـ ــتقاللية
إداريــة وماليــة و ـ ّدد يفيــة نقــل احلكومــة الســللات وامل ـوارد إ الكيانــات
الالمر زيــة ال ـ تعتــرب الر يــزة األساســية لتنميــة اجملتمعــات ا ليــة والتس ـريل ق
وترية تقدو اخلدمات.
ينص ق املـادة  167منـه علـى إ ـفاء الالمر زيـة علـى اإلدارة العموميـة لنقـل
السللات واملوام واملسسوليات واملـوارد مـن احلكومـة املر زيـة إ
ّ
الصالحيات و ّ
احلكومات ا لية.
يص ــف و ــدد مص ــادر ده ــل يان ــات ال مر زيـ ـة وممتلكاهت ــا مث ــل :الىـ ـرائز
والرس ــوم والغرامـ ــات واألرب ــا املتثتيـ ــة م ــن االسـ ــتثمارات والق ــروض واهلبـ ــات
واإلعانات احلكومية.
ــدد القـواني الـ تــنظم طرائــو عمــل جمــالي مقاطعــة ومدينــة يغــا ــا ق
ل ـ  :نظــام وطرائــو عمــل جمــالي مقاطعــة ومدينــة يغــا وجلــان اجمللــي
وطرائو عمل جلن التوظيف واملناقصات واجتماعات اجمللي
تس ـ ــلية عقوب ـ ــات عل ـ ــى أعى ـ ــاء اجمل ـ ــالي وحص ـ ــانة اجملل ـ ــي واإلجـ ـ ـراءات
املست دمة الختا قرارات بشثن مسائل متنوعة.

 -2الخصائص الديمغرافية والثقافية
الس ــكان واملسـ ــا ن الرابـ ــل( )7ال ــذي أجـ ــري ق /أغسـ ــلي  2012أن
-4
ش ــف تعـ ــداد ّ
إ ــا س ـ ّكان روانــدا بل ـ ق تل ـ الســنة  10 515 973نســمة .وبل ـ عــدد اإلنــا 5 451 105
نس ــمة أو  51.8ق املائ ــة بينم ــا بلـ ـ ع ــدد ال ــذ ور  5 064 868نس ــمة أو  48.2ق املائ ــة م ــن
جممـ ــو السـ ــكان .وأفـ ــاد التعـ ــداد بوجـ ــود  511 738مسـ ــن ا ( 60سـ ــنة فمـ ــا فـ ــوق) ـ ــا ميثـ ــل 4.9
ق املائ ــة م ــن جمم ــو الس ــكان م ــنوم  207 239م ــن الرج ــال و 304 499م ــن النس ــاء ق ح ــي
بل ـ ـ ع ـ ــدد الش ـ ــبا أي األ ـ ـ ـ ان ال ـ ــذين يـ ـ ـ او س ـ ــنوم ب ـ ــي  14و 35س ـ ــنة 4 166 777
نسـ ـ ــمة ـ ـ ــا ميثـ ـ ــل نسـ ـ ــبة  40ق املائـ ـ ــة مـ ـ ــن جممـ ـ ــو السـ ـ ــكان .وبل ـ ـ ـ عـ ـ ــدد اإلنـ ـ ــا ق صـ ـ ــفوف
الشــبا  2 033 130ق حــي بل ـ عــدد الــذ ور  .2 133 647وعموم ـ ا أفــاد تعــداد 2012
بوجـود  446 453صـ ا ي إعاقــة يبلـ سـنه  5ســنوات فمــا فــوق ق روانـدا .وبلـ عــدد اإلنــا
ق ص ـ ـ ــفوفوم  225 303فيم ـ ـ ــا بلـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــذ ور  .221 150وارتفع ـ ـ ــي الكثاف ـ ـ ــة الس ـ ـ ــكانية
م ــن  321ق ع ــام  2002إ  416ق ــل ل ــم 2ق ع ــام  2012بينم ــا بلغ ــي الكثاف ــة الس ــكانية
ق املساحة الصاحلة للزراعة  556نسمة ق ـل لـم 2علـى الصـعيد الـوطين األمـر الـذي يىـل روانـدا
الش ــبا أغلبي ــة الس ــكان لـ ـ أن
ق مص ــاف أعل ــى البل ــدان ثاف ــة س ــكانية ق الع ــا  .ويشـ ـ ّكل ّ
الســكاين الســنوي
نســبة  42.3ق املائــة مــن يــل الروانــديي هــم دون ســن  15ســنة .ويبل ـ النمـ ّـو ّ
نسبة  2.8ق املائة.
__________
( )7املعود الوطين الرواندي لإلحصاء تعداد السكان واملسا ن الرابل التقرير املوا يعي :حجم وتر يبة وتوز السكان .2012
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 -5وإن اعتــاد الروانــديون علــى تنظــيم أنفســوم ق جمموعــات صــغرية قائمــة علــى أســان القرابــة
أو الوالء لـزعيم ثقـاق فقـد عملـوا مـل بعىـوم الـبعل مـن أجـل بنـاء دولـة روانـدا القويـة .فقـد ط ّـوروا
لغــة واحــدة وهــي لغــة ينياروانــدا وأنتجـوا جمموعــة مشـ ة مــن املعتقــدات الدينيــة والفلســفية وصــنعوا
ثقافــة تق ـ ّدر األغنيــة والــرقص والشــعر .وهــم يــون ــرى األبلــال اهتــم .وينقســم الروانــديون قبــل
عــام  1994إ تصــنيفات إثنيــة وهــي اهلوتــو والتوتســي والتـوا .وهــذه التصــنيفات قائمــة علــى مفــاهيم
األص ــول التارملي ــة للمجموع ــة ب ــدالا ع ــن االهتالف ــات الثقافي ــة .وتتح ــد اجملموع ــات ال ــثال اللغ ــة
اهتــا ومتــارن نفــي الــديانات وتعــيض مــل بعىــوا الــبعل ق امــل أاــاء اإلقلــيم اتــه وتتشــار ق
ثقافــة واحــدة .وقــد اســتُغلي التصــنيفات املــذ ورة الحق ـا إلحــدا الفرقــة بينوــا .وتســبّبي التّــوترات
الناجتــة عــن لـ ق حصــول إبــادة ــد التوتســي ق عــام  .1994وقــد تغـ ّـريت سياســة احلكومــة منــذ
ّالروانديـةّ علمـا أن روانـدا ال توجـد فيوـا
عام  1994و ل باالع اف جموعـة إثنيـة رئيسـية وهـي ّ
يـل الروانـديي بلغـة واحـدة وهـي لغـة ينياروانـدا اللغـة
السـكان األصـليي .ويتحـ ّد
اعات من ّ
الرمسية األو ق البلد وتليوا اإلنكليزية والفرنسية.
()8
الروانــديون
 -6وقــد ُ
الســكان املقيمــون ق عــام  2012إ ثــال فةــات قوميّــة بــرية ّ :
صــنّف ّ
والروانــديون مزدوجــو اجلنســية واملواطنــون األجانــز .أمــا األ ـ ان الــذين ملــون اجلنســية الروانديــة
فو ــم األ ث ــر ع ــددا ق البل ــد ــا أت ــم ميثّل ــون نس ــبة  98.9ق املائـ ـة م ــن الس ــكان املقيم ــي .وال ميث ــل
ـجل
األجانــز إال نســبة  0.8ق املائــة ق حــي ميثــل مزدوجــو اجلنســية بالكــاد نســبة  0.2ق املائــة .وتشـ ّ
الثقافة الرواندية قيم التىـامن التقليديـة املشـ ة علـى صـعيد األسـرة واجلـريان والبلـد .فعلـى سـبيل املثـال
الرعايــة داهــل األســرة أ ــف إ ل ـ أن ا تــاجي واألرامــل واأليتــام والىــعفاء ( وي
يلقــى املســنّون ّ
اإلعاقة البصرية والسمعية والبدنية) ظون برعاية أقارهبم أو جرياتم على قدر استلاعتوم.

ـنص املــادة  33مــن دســتور روانــدا املعتمــد ق عــام  2003علــىّ :حريــة التفكــري وال ـرأي
 -7وتـ ّ
والى ــمري وال ــدين والعب ــادة ومظاهره ــا العام ــة وفقـ ـا للش ــروط الـ ـ ح ــددها الق ــانونّ .وينتم ــي غالبي ــة
الروان ــديي إ طوائ ــف و عي ــات ديني ــة تلف ــة .و ل ــول ع ــام  2014بلـ ـ ع ــدد املنظّم ــات الديني ــة
املس ــجلة  489منظم ــة تقريبـ ـا .ورغ ــم تعـ ـ ّدد ال ــديانات الـ ـ مت ــارن ق روان ــدا فـ ـ ن اللائف ــة الديني ــة
الســكان املقيمـي ق البلــد.
املسـيلرة ق روانـدا هــي طائفـة الكاثوليـ الـذين ميثلـون  44ق املائــة مـن ّ
أمــا اللائفــة الدينيــة الثانيــة األ ثــر انتشــارا فوــي طائفــة الربوتســتاني ( 38ق املائــة) ق حــي تشــمل
اللوائ ــف األه ــرى الس ــبتيي ( 12ق املائ ــة) واملس ــلمي ( 2ق املائ ــة) و ــوود يو ـ ـوا ( 1ق املائ ــة).
وبينما ميثل األ ـ ان الـذين ال ينتمـون إ أي ديـن  2.5ق املائـة تقـل نسـبة املنتمـي إ الـديانات
التقليدية/اإلحيائية وغريها من الديانات األهـرى عـن  1ق املائـة لكـل ديانـة .وبنـاء علـى لـ متثـل
اللوائ ــف الديني ــة املس ــيحية نس ــبة  95ق املائ ــة م ــن س ــكان روان ــدا( .)9و ــو لك ــل مـ ـواطن ممارس ــة
__________
( )8املرجل اته.

( )9املعود الوطين الرواندي لإلحصاء تعداد السكان واملسا ن الرابل اخلصائص االجتماعية والثقافية للسكان .2012
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معتقده دون تفرقة أو متييز .ومتارن حريـة الـدين والعبـادة دون عـائو طاملـا أتـا ال تتعـارض مـل النظـام
السـكانية ـا ق لـ حقـوق
العام .وتشار املنظّمـات الدينيـة بنشـاط ق اجملـاالت املرتبلـة بالتنميـة ّ
اإلنسان والتعليم والصحة ومتكي النساء واملراهقي والشبا .
 -3الخصائص االجتماعية واالقتصادية
 -8يس ــيلر قل ــا الزراع ــة عل ــى س ــوق العمال ــة ق روان ــدا ( 73ق املائ ــة) وتف ــوق النس ــبة املةوي ــة
لإلن ــا الع ــامالت ق ه ــذا القل ــا نس ــبة ال ــذ ور ( 63ق املائ ــة) .وباملث ــل فـ ـ ن نس ــبة األ ـ ـ ان
ال ــذين ميارس ــون الزراع ــة أعل ــى ق املن ــاطو الريفي ــة ( 83ق املائ ــة) .أم ــا ق املن ــاطو احلىـ ـرية فيعم ــل
األ ـ ان باألســان ق القلــا غــري الرمســي أو ميتلكــون مشــروعات جتاريــة صــغرية .ويبل ـ النشــاط
االقتصــادي مع ـ ّدالا أعلــى ق املنــاطو الريفيــة ( 75ق املائــة) مقارنــة باملنــاطو احلى ـرية ( 68ق املائــة)
ـجل مع ـ ّدالا أعلــى ق صــفوف الــذ ور ( 76ق املائــة) مقارنــة باإلنــا ( 72ق املائــة)(.)10
وهــو يسـ ّ
للشـر وهـدمات الصـرف الصـحي
وحتسني نسبة السكان الذين صـلون علـى املـاء ا مـن الصـاّ ّ
ّ
مــن  64ق املائــة ق عــام  2006إ  74.5ق املائــة ق الف ـ ة  2011-2010بينمــا حتســن أيى ـ ا
التّص ـ ــحا الع ـ ــام م ـ ــن  58.5ق املائ ـ ــة ق  2006إ  74.5ق املائ ـ ــة ق الفـ ـ ـ ة 2011-2010
(الدراسـ ـ ــة االستقص ـ ـ ــائية السـ ـ ــكانية والص ـ ـ ــحية  -الدراسـ ـ ــة االستقص ـ ـ ــائية الثالثـ ـ ــة للظ ـ ـ ــروف املعيش ـ ـ ــية
لألسر)( .)11وتو روانـدا علـى حتقيـو هـدفوا اللّمـو املتمثّـل ق تـوفري التّغليـة بنسـبة  100ق املائـة
الصـ ـ ـ ــحي املللوبـ ـ ـ ــة ق برنـ ـ ـ ــامل ر يـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــام .)12(2020
الصـ ـ ـ ــرف ّ
باإلمـ ـ ـ ــدادات املائيـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــدمات ّ
وارتفعـي املـوارد املرصــودة مـن ميزانيــة الدولـة لفائــدة املـاء والصــرف الصـحي مــن 19 465 684 800
فرنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا روان ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ا ق الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  2011-2010إ  27 139 012 649فرنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا روان ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ا ق
الف ة  2013-2012و 38 400 000 000فرنك ا رواندي ا ق الف ة .)13(2014-2013
الص ـ ــعيدين االجتم ـ ــاعي واالقتص ـ ــادي ق
 -9ومت ـ ـ ّـر روان ـ ــدا بثس ـ ــر الف ـ ـ ات ـ ـ ّـوا وتق ـ ـ ّدما عل ـ ــى ّ
تارملوـ ــا .فقـ ــد حت ّقـ ــو تق ـ ـ ّدم اجتمـ ــاعي واقتصـ ــادي ملحـ ــوأ هـ ــالل تلبيـ ــو أول اس ـ ـ اتيجية للتنميـ ــة
االقتص ــادية وختفيـ ــف حـ ــدة الفق ــر للف ـ ـ ة  .)14(2012-2008و ـ ــود االقتص ــاد ـ ـ ّـوا قوي ـ ـا وحتقـ ــو
هــدف احلــد مــن الفقــر بدرجــة بــرية .وق الوقــي اتــه ( )2012-2008أهــرت أ ثــر مــن مليــون
ـ ص مــن دائــرة الفقــر .وأفــادت ال ّدراســة االستقصــائية املتكاملــة الثالثــة للظــروف املعيشــية لألســر

__________
( )10املعود الوطين الرواندي لإلحصاء تعداد السكان واملسا ن الرابل التقرير املوا يعي :مشار ة القوة العاملة .2012

( )11وورية رواندا وزارة املالية والت لـية االقتصـادي الـدرون املسـتفادة مـن  4سـنوات مـن االسـ اتيجية األو للتنميـة
االقتصادية واحلد من الفقر باط/فرباير .2012
( )12ر ي ــة روان ــدا  2020ه ــو برن ــامل تنم ــوي حك ــومي أطلق ــه ال ـرئيي الروان ــدي ب ــول اغ ــامي ق ع ــام  .2000ويو ــدف
الربنامل أساسا إ حتول رواندا إ بلـد قـائم علـى املعرفـة ومتوسـة الـدهل لـول عـام  2020ـا مـن ـثنه احلـد مـن
الفقر واملشا ل الصحية وإ فاء الوحدة والدميقراطية على البلد.
( )13وزارة املالية والت لية االقتصادي امليزانية الوطنية الرواندية .2014/2013
( )14وورية رواندا وزارة املالية والت لية االقتصادي اس اتيجية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر .2018-2013
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الس ــنوات اخلم ــي األه ــرية ق مس ــتوى ع ــيض س ــكان
للفـ ـ ة  2011-2010ــدو قف ــزة ه ــالل ّ
ـوطين
روانــدا .وتظوــر نتــائل ال ّدراســة االستقصــائية حــدو اافــاض ق نســبة الفقــر علــى املســتوى الـ ّ
بنس ــبة  12نقل ــة مةوي ــة ق الف ـ ة املمت ــدة م ــن  2006-2005إ  .2011-2010وتق ـ ّدر نس ــبة
الفقــر ــا يقــر مــن  44.9ق املائــة علــى الصــعيد الــوطين ويوجــد  22.1ق املائــة مــن الفق ـراء ق
املن ــاطو احلىـ ـرية و 48.7ق املائ ــة م ــن الفقـ ـراء ق املن ــاطو الريفي ــة .واافى ــي نس ــبة الفق ــر امل ــدقل
م ــن  40ق املائ ــة ق الفـ ـ ة  2001-2000إ  36ق املائ ــة ق الف ـ ـ ة  2006-2005و 24ق
املائ ـ ــة ق الفـ ـ ـ ة  .)15(2011-2010و ان ـ ــي األنش ـ ــلة االقتص ـ ــادية مدفوع ـ ــة بالزي ـ ــادة الكب ـ ــرية ق
الصـ ــادرات واللّل ـ ــز ال ـ ـ ّداهلي النّش ـ ــية .وأُبقـ ــي عل ـ ــى مع ـ ـ ّدل التّى ـ ـ م ق
اإلنتـ ــات الزراع ـ ــي وق ـ ـ ّـوة ّ
مســتويات من فىــة :فقــد بل ـ املع ـ ّدل األساســي للتى ـ م ق املتو ّس ــة ســنويّا نســبة  3.2ق املائ ــة
هالل ور نيسان/أبريل .2014
 -10وق  8أيار/م ـ ـ ــايو  2013واف ـ ـ ــو جمل ـ ـ ــي وزراء روان ـ ـ ــدا عل ـ ـ ــى ث ـ ـ ــاين اسـ ـ ـ ـ اتيجية للتّنمي ـ ـ ــة
االقتص ــادية وختفي ــف حـ ـ ّدة الفق ــر للفـ ـ ة  2017-2013ال ـ تعت ــرب بداي ــة حتقي ــو تقـ ـ ّدم حاس ــم ق
املتوســة مــن
برنــامل ر يــة عــام  .2020ويتمثّــل هــدفوا الرئيســي ق ابتكــار اسـ اتيجية روانــدا لألجــل ّ
متوســة
أجــل و ــل البلــد ق مســار ــو أ ــرب بكثــري ممــا ــان عليــه لىــمان الوصــول إ و ــل البلــد ّ
الـ ـ ّدهل ل ــول ع ــام  .2020ومتا ــي ا م ــل ه ــذا اهل ــدف ص ــادق جمل ــي ال ــوزراء عل ــى أه ــداف ر ي ــة
عـام  2020املع ّدلـة وجــرت مواءمـة أهـداف ثــاين اسـ اتيجية للتّنميـة االقتصــاديّة وختفيـف حـ ّدة الفقــر
معوـ ــا .وحتتـ ــات روانـ ــدا إ حتقيـ ــو ـ ـ ّـو ق النّـ ــاتل ا لـ ــي اإل ـ ــا بنسـ ــبة  11.5ق املائـ ــة سـ ــنويّا ق
املتوســة وهــي هتــدف أيى ـ ا إ احل ـ ّد مــن الفقــر لتقـ ّـل نســبته عــن  30ق املائــة .وينتظــر مــن القلــا
اخلـ ــان أن يشـ ــرف بشـ ــكل مبا ـ ـر هـ ــالل الف ـ ـ ة املشـ ــمولة بثـ ــاين اس ـ ـ اتيجية للتنميـ ــة االقتصـ ــادية
وختفيف ح ّدة الفقر ( )2017-2013على حتقيو النمو االقتصادي واحلد من الفقر(.)16
 -11وظلّــي إمكانيــة احلصــول علــى التمويــل األولويــة األساســية للبلــد مــن أجــل بنــاء ســوق ماليــة
فعال ـ ــة ومس ـ ــتقرة وق متن ـ ــاول اجلمي ـ ــل .وأظو ـ ــرت نت ـ ــائل الدراس ـ ــة االستقص ـ ــائية فينس ـ ــكو روان ـ ــدا
لع ــام  )17(2012أن ب مكـ ــان  7ق املائ ــة مـ ــن الروان ــديي البـ ــالغي احلص ــول علـ ــى اخل ــدمات املاليـ ــة
وأن  42ق املائة منوم انتفعـوا دـدمات رمسيـة ( 23ق املائـة حتصـلوا علـى اخلـدمات مـن بنـو جتاريـة
و 33ق املائــة مــن مسسســات رمسيــة غــري بنكي ـة) وأن  58ق املائــة مــنوم انتفع ـوا بيليــات ماليــة غــري
رمسي ــة .ويع ــيض أ ث ــر م ــن  90ق املائ ــة م ــن الروان ــديي ق أم ــا ن تبع ــد مس ــافة ال تزي ــد ع ــن س ــة
يلـوم ات مــن أي مسسســة مصـرفية .وبفىــل إنشــاء  416تعاونيــة لالئتمـان واالدهــار علــى مســتوى
__________
( )15الدراسة االستقصائية الثالثة للظروف املعيشية لألسر تقرير املس رات الرئيسية املعود الوطين الرواندي لإلحصاء .2010

( )16وورية رواندا وزارة املالية والت لية االقتصادي اس اتيجية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر .2018-2013
( )17الدراسة االستقصائية فينسكو رواندا  2012التقرير الفين فرن احلصول على التمويل انون الثاين/يناير .2013
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القلاعــات( )18ق عــام  2008وقــد حــد تلـ ّـور ق إمكانيــة الوصــول إ املسسســات املاليــة الرمسيــة
ق روان ــدا مم ــا غ ــري املش ــود بش ــكل ملح ــوأ .وا ــا ه ــذا الت ــدهل ق إتاح ــة اخل ــدمات املالي ــة الرمسي ــة
لفائــدة الروانــديي الــذين مــا ــانوا لينتفع ـوا لــوال ل ـ التــدهل باخلــدمات املاليــة الرمسيــة .وارتفــل عــدد
حسـ ــابات احلرفـ ــاء ق البنـ ــو التجاريـ ــة ق عـ ــام  2013مـ ــن  2 548 287ق تايـ ــة ـ ــور ـ ــانون
األول/ديس ــمرب  2012إ  2 701 493ق تاي ــة ــور ــانون األول/ديس ــمرب  2013ــا ميث ــل
نس ــبة  6.1ق املائ ــة .وفيم ــا يتعل ــو سسس ــات التموي ــل األص ــغر ارتف ــل ع ــدد احلس ــابات املفتوح ــة
بنسـ ـ ـ ـ ــبة  18.7ق املائـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــور ـ ـ ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ــمرب  2012و ـ ـ ـ ـ ــور ـ ـ ـ ـ ــانون األول/
ديســمرب  2013علم ـا أن  38.9ق املائــة مــن احلســابات علــى مل ـ نســاء .وارتفــل عــدد القــروض
يســر اســت دام
ق نفــي الف ـ ة بنســبة  7.5ق املائــة ومــنا  29.7ق املائــة منوــا إ نســاء .وباملثــل ّ
التّكنولوجيــات اجلديــدة مثــل اخلــدمات النقديــة بــاألدوات ا مولــة واخلــدمات املصــرفية عــرب اإلن نــي
إمكانية الوصول إ اخلدمات املالية(.)19
وأجوزة الصرف ا
 -4وضع قطاع الصحة
 -12تش ــري نت ــائل الدراس ــة االستقص ــائية الس ــكانية والص ــحية ق روان ــدا إ حتق ــو تق ــدم ب ــري ق
قل ــا الص ــحة .وتظوـ ــر الدراس ــة اافا ـ ـ ا ق مع ــدالت وفيـ ــات األمو ــات والر ـ ــل مقارن ــة بدراسـ ــة
ع ــام  2005ودراس ــة الفـ ـ ة  2008-2007وارتفاعـ ـ ا ق ع ــدد الزي ــارات ق إط ــار رعاي ــة احلوام ــل
واالنتفا ددمات الـوالدة وارتفاعـ ا ق اسـت دام اللـرق احلديثـة ملنـل احلمـل وتغليـة أعلـى بـالتلعيم
لفائـ ــدة األطفـ ــال الـ ــذين ي ـ ـ او سـ ــنوم بـ ــي  12و 23ـ ــورا .واافـ ــل معـ ــدل وفيـ ــات األموـ ــات
مــن  750حالــة لكــل  100 000مول ــود حـ ّـي ق عــام  2005إ  476حالــة لك ــل 100 000
مول ــود ح ـ ّـي ق  2010مقارن ــة باهل ــدف رق ــم  5م ــن األه ــداف اإل ائي ــة لأللفي ــة وه ــو  286حال ــة
لكـ ـ ـ ـ ــل  100 000مولـ ـ ـ ـ ــود حـ ـ ـ ـ ـ ّـي ومقارنـ ـ ـ ـ ــة هبـ ـ ـ ـ ــدف ر يـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــام  2020وهـ ـ ـ ـ ــو  200حالـ ـ ـ ـ ــة
()20
األموــات اسـ اتيجية
لكــل  100 000مولــود حـ ّـي  .وتعتــرب عمليــات التّــدقيو ق حــاالت وفيــات ّ
األموـات .واـري التّحقيـو ق ـل حالـة وفـاة حتـد ق مرفـو
ملبقة حديث ا لتقلـيص حـاالت وفيّـات ّ
الســللات العليــا للبلــد .وتت ــذ
صــحي أو ق البيــي ملعرفــة أســبا الوفــاة .ويعــد تقريــر يعــرض علــى ّ
للرعاي ــة
عل ــى إث ــر لـ ـ إجـ ـراءات للحيلول ــة دون ح ــدوثوا .وتسـ ـلّة عقوب ــات عل ــى اجلو ــة املق ّدم ــة ّ
ـردي جــودة اخلــدمات) إ ا تبيّنــي مســسوليّتوا عــن حــدو الوفــاة .وق الوقــي احلا ــر
الصــحية (تـ ّ
ّ
األموات.
الرئيسي لوفيّات ّ
السبز ّ
يعترب النزيف الالّحو للوالدة ّ
__________
( )18برنامل تعاونيات االدهار واالئتمـان الـذي و ـل ق عـام  2008علـى مسـتوى القلاعـات (برنـامل أومـورونل) هبـدف
دعم االدهار ق املناطو الريفية ومتكي الروانديي من قروض حتسن دهلوم وتدعم مستوى معيشتوم.

باط/فرباير .2014
( )19البن الوطين الرواندي بيان السياسة املالية واالستقرار املا
( )20الدراســة االستقصــائية الســكانية والصــحية لروانــدا لعــام  2010التقريــر النوــائي املعوــد الــوطين الروانــدي لإلحصــاء
وزارة املالية والت لية االقتصادي وزارة الصحة يغا رواندا .2010
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 -13وق ــد ن ّف ــذت اسـ ـ اتيجيّات تلف ــة م ــن أج ــل اإلس ــوام ق ختف ــيل ع ــدد وفيّ ــات األطف ــال.
الر ــل  50حال ــة لك ــل  1 000مول ــود ح ـ ّـي ق ح ــي يبلـ ـ مع ــدل الوفيّ ــات
ويبلـ ـ معـ ـ ّدل وفيّ ــات ّ
الكلّــي  27حالــة لكــل  1 000مولــود حـ ّـي بينمــا يبل ـ معــدل وفيــات الر ــل مــا بعــد الــوالدة 23
حال ــة وف ــاة لك ــل  1 000مول ــود ح ـ ّـي( .)21و ل ــول ع ــام  2012ااف ــل مع ــدل وفي ــات األطف ــال
دون ســن اخلامســة حســز منظمــة اليونيســيف وغريهــا مــن املنظّمــات الدوليــة مــن  76حالــة وفــاة
لكـ ــل  1 000مول ـ ــود حـ ـ ّـي إ  54حال ـ ــة وفـ ــاة لك ـ ــل  1 000مولـ ــود ح ـ ـ ّـي (اهلـ ــدف الراب ـ ــل م ـ ــن
األه ــداف اإل ائي ــة لأللفي ــة 51 :حال ــة وف ــاة لك ــل  1 000مول ــود ح ـ ّـي) .ومي ّك ــن ه ــذا األداء م ــن
تصــنيف روانــدا ق صــفوف عــدد قليــل مــن البلــدان الناميــة ال ـ بلغــي اهلــدف الرابــل مــن األهــداف
اإل ائيـة لأللفيــة املتعلــو بت فــيل معـ ّدل وفيــات األطفــال .و ّأدى الـ ويل للـوالدة برعايــة طبيــة ىــور
املمر ــات والقــابالت ق املرافــو الصــحية إ زيــادة س ـريعة ق عــدد عمليــات الــوالدة
مونيـ ّـي مثــل ّ
برعايــة طبيــة ق املرافــو الصــحية مــن  27ق املائــة ق عــام  2005إ  69ق املائــة ق عــام 2010
الص ـ ــحة
(انظ ـ ــر الدراس ـ ــة االستقص ـ ــائية الس ـ ــكانية والص ـ ــحية لع ـ ــام  .)2010وبالت ـ ــا وق إط ـ ــار ّ
اجملتمعية منعي القـابالت التقليـديات واسـتعيل عـنون بالعـاملي ق أفرقـة الصـحة اجملتمعيـة املـدربي
واملسسولي عن متابعة احلوامل ق القرية واصلحاهبن إ مرفو صحي من أجل الو ل.
 -14وتتميز االستشارات السابقة للوالدة ق روانـدا سـن التنظـيم وحتصـل  98ق املائـة مـن احلوامـل
على زيارة واحدة قبل الوالدة على األقل بينما حتصل  35ق املائة منون على الزيارات األربل املوصى هبا
لتلقي الرعاية قبـل الـوالدة .وتتك ّفـل ثـال أفرقـة للصـحة اجملتمعيـة علـى األقـل بـالتنظيم وهـي متواجـدة ق
ووزع ــي وزارة الص ــحة هوات ــف مول ــة عل ــى أفرق ــة الص ــحة اجملتمعي ــة
ــل قري ــة ومنت ب ــة م ــن الس ــكانّ .
لتمكينوا من تقـدو التقـارير الصـحية باسـت دام الرسـائل القصـرية السـريعة بصـورة يوميـة والتواصـل السـريل
ـحي ق احل ــاالت املس ــتعجلة .وهب ــذه اللريق ــة تت ــا جلمي ــل املعني ــي ق القل ــا الص ــحي
م ــل املر ــز الص ـ ّ
ـحة األمو ــات
معلوم ــات وبيان ــات دث ــة بش ــثن الو ــل الص ــحي للس ــكان ال س ــيما فيم ــا يتعل ــو بص ـ ّ
واألطفال.
 -15وق عــام  2012اعتمــدت سياســة جديــدة لتنظــيم األســرة( .)22وزيــادة علــى توزيــل منتجــات
تنظيم األسرة جمانيا ق يل املرافـو الصـحية العموميـة اـري حاليـا تشـييد مرا ـز صـحية علـى مقربـة مـن
املرافــو الصــحية الـ تــديرها طوائــف دينيــة ال تع ـ ف بفكــرة تنظــيم األســرة لىــمان تيســري احلصــول علــى
منتجــات تنظــيم األســرة وعلــى املســاعدة ال ـ يق ـ ّدموا موظّفــون يتمتّعــون بتــدريز فعــال .وباإل ــافة إ
ل و ل برنامل امل لتوعية وتثقيف السكان بشثن است دام طرق تنظيم األسرة .وأ حى الربنامل
الرفال قيـد التنفيـذ وهـو يوـدف إ حتقيـو غـايتي و ـا الوقايـة مـن
التّسويقي الذي ّ
يشجل على استعمال ّ
__________
( )21الدراسة االستقصائية السكانية والصحية لعام .2010

( )22وورية رواندا وزارة الصحة سياسة تنظيم األسرة انون األول/ديسمرب .2012
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ـجل الرجـال هـالل دورات
األمراض املنقولة جنسيّا ومنـل حـدو حـاالت احلمـل غـري املرغـو فيـه .ويش ّ
زوجاهتن بينما تتا بعل هدمات التّعقيم اللّوعية ملن يرغز ق ل .
التّوعية على اصلحا
ّ

 -16و ّأدت اربــة األم ـراض املعديــة إ حتقيــو نتــائل مذهلــة .وفقــد اافىــي حــاالت اإلصــابة
باملالريــا والوفيّــات النا ــة عنوــا بنســبة  85ق املائــة بــي عــامي  2003و .2012واافىــي نســبة
انتق ــال ف ــريون نق ــص املناع ــة املكتس ــز م ــن األم إ اللف ــل م ــن  10.4ق املائ ــة ق ع ــام 2004
إ  1.9ق املائـة ق عــام  2012ق حـي اافىــي نســبة اإلصـابة بفــريون نقـص املناعــة املكتســز
ـ ـوا  50ق املائ ــة ق ص ــفوف ح ــديثي ال ــوالدة .وبلغ ــي نس ــبة التغلي ــة لرعاي ــة املص ــابي بف ــريون
نق ــص املناع ــة املكتس ــز وعالجو ــم  91.6ق املائ ــة ق ع ــام  2012فيم ــا ان ــي النس ــبة  24.5ق
املائــة ق عــام  .)23(2004وجتــري تســوية مشــكلة إمكانيــة الوصــول مــن هــالل تشــييد عــدد متنــام مــن
املرا ـ ــز الصـ ــحية واملستشـ ــفيات .وق األثنـ ــاء ارتفـ ــل عـ ــدد املستشـ ــفيات مـ ــن  34ق عـ ــام 2000
إ  46ق عــام  2013ــا ق ل ـ  4مستشــفيات مر زيــة وازداد عــدد املرا ــز الصــحية مــن 291
مر ــزا فقــة ق عــام  2000إ  469مر ــزا ق حزيران/يونيــه  .)24(2013وق ســبيل ــمان حصــول
يــل املر ــى علــى اخلــدمات الصــحية ُو ــعي هلــة للتــثمي الصــحي مــن أجــل التصــدي العوائــو
املاليــة .أمــا علــى املســتوى اجملتمعــي فقــد اســتحد التــثمي الصــحي القــائم علــى اجملتمــل ا لــي ق
عــام  .2003وبلغــي نســبة االنىــمام إ التــثمي الصــحي القــائم علــى اجملتمــل ا لــي  7ق املائــة ق
عــام  2003وارتفعــي إ  91ق املائــة ق عــام  2010ولكنوــا اافىــي قلــيالا إ  86ق املائــة ق
عــام  .)25(2012وباإل ــافة إ الــدعم احلكــومي تلــزم هلــة التــثمي الصــحي األهــرى باملســا ة
بنسبة  1ق املائة من إيراداهتا السنوية لدعم التثمي الصحي القائم على اجملتمل ا لي.
 -17وفيمــا يتعلــو بالنّقــل ق حــاالت الل ـوارل اقتــين مــا ال يقــل عــن  150ســيارة إســعاف منــذ
ع ــام  2008وتوج ــد ق ــل مقاطع ــة  5س ــيارات إس ــعاف عل ــى األق ــل لى ــمان ال ـ ّـربة ب ــي املرا ــز
الصحية واملستشفيات من أجل نقل املر ى و ـذل مـن أجـل نقـل املر ـى اـو املستشـفيات املر زيـة
وهاصــة بعــل احلــاالت املســتعجلة .وق الف ـ ة  2013-2012اقتــين مر ــز إســعاف وأرســل إ
ــرية يفــو مــن أجــل النقــل السـريل للمر ــى الــذين يعيشــون حــا اة البحــرية .ويوجــد ق روانــدا مر ــز
وطين لنقل الـدم يعمـل بلاقتـه القصـوى عنـد حـدو حالـة مـن النزيـف الشـديد أثنـاء الو ـل .وجتـدر
اإل ــارة إ أن أغل ــز البني ــة التحتي ــة الص ــحية متواج ــدة ق املن ــاطو الريفي ــة وأن  75ق املائ ــة م ــن
ـوزعي حالي ـا ق املرافــو الصــحية بتل ـ املنــاطو( .)26وأه ـريا
ـحي املــسهلي مـ ّ
العــاملي ق اجملــال الصـ ّ
بلغ ـ ـ ــي نس ـ ـ ــبة األطب ـ ـ ــاء إ الس ـ ـ ــكان  50 000/1ق ع ـ ـ ــام  2005واافى ـ ـ ــي إ 16 000/1

__________
( )23وورية رواندا وزارة الصحة تيّز اإلحصاءات الصحية السنوية لرواندا .2012
( )24وورية رواندا وزارة الصحة اإلحصاءات الصحية السنوية لرواندا .2013

( )25املرجل اته.
( )26املرجل اته.
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ق تاي ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــام ( 2012اهل ـ ـ ـ ــدف .)10 000/1 :أم ـ ـ ـ ــا نس ـ ـ ـ ــبة املمر ـ ـ ـ ــي إ الس ـ ـ ـ ــكان فق ـ ـ ـ ــد
بلغ ــي  3 700/1ق ع ــام  2005وتبلـ ـ حاليـ ـا ( 1 294/1اهل ــدف .)1 000/1 :ووفقـ ـا لنظ ــام
املعلومــات املتعلقــة ب ـ دارة ــسون الصــحة لعــام  2012تبل ـ النســبة حالي ـا  16 001/1فيمــا يتعلــو
باألطباء و 1 291/1فيما يتعلو باملمر ي(.)27
 -5التعليم
 -18إن احل ــو ق التعل ــيم مكف ــول للجمي ــل وم ــن ه ــذا املنلل ــو و ــعي سياس ــات وت ــدابري تش ـريعية
ومسسس ــية وإداري ــة متنوع ــة لتيس ــري تل ــور قل ــا التعل ــيم .وتتما ــى القـ ـواني وال ــنظم الـ ـ ت ــنظم قل ــا
التعل ــيم ق روان ــدا م ــل ظ ــروف البل ــد وتثه ــذ بع ــي االعتب ــار الـ ـربامل الدولي ــة ومنو ــا ّالتعل ــيم للجمي ــلّ
وّاألهـداف اإل ائيـة لأللفيـةّ .وال ترغـز احلكومـة الروانديـة ق اال تفـاء ببنـاء اقتصـاد قـائم علـى املعرفــة
ومســتندة إ التكنولوجيــا ولكنوــا ترغــز أيىـ ا ق تعزيــز النظــام التعليمــي الــذي يتــيا للفتيــات واألوالد
املوــارات والقــيم الالزمــة ليصــبحوا م ـواطني صــاحلي .فقــد اعتمــدت روان ـدا تباع ـ ا سياســة قلــا التعلــيم
ق ع ــام  )28(2003والسياس ــة التعليمي ــة ل ــذوي االحتياج ــات اخلاص ــة ق ع ــام  )29(2007وسياس ــة
التعلـيم والتـدريز التقـين واملوـين ق عـام  )30(2008إلاـاز هـدف التعلـيم جلميـل املـواطني .واعتُمــدت
اخللــة االسـ اتيجية لقلــا التعلــيم ( )2012-2008الـ تتىـمن األهــداف الرئيســية التاليــة :إمكانيــة
حص ــول اجلمي ــل عل ــى التعل ــيم وج ــودة التعل ــيم واملس ــاواة ق ي ــل املس ــتويات ونظ ــام تعليم ــي يتمي ــز
بالفعاليــة والكفــاءة وتعزيــز العلــوم وتــدريي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ودون نســيان الثقافــة
والس ــالم والوح ــدة واملص ــاحلة وزي ــادة فـ ـرن الوص ــول إ التعل ــيم الث ــانوي بتوعي ــة اجملتمع ــات ا لي ــة
بشــثن تشــييد مــدارن غــري داهليــة علــى مســتوى املقاطعــات وتعزيــز بقــاء الفتيــات ق النظــام املدرســي
()32
وتعزيـ ــز أدائوـ ــن( .)31وتىـ ــل اخللـ ــة االس ـ ـ اتيجية املعدلـ ــة لقلـ ــا التعلـ ــيم للف ـ ـ ة 2015-2010
ــمن أولوياهتــا ختفــيل عــدد املتســربي والراســبي ق التعلــيم األساســي .ونتيجــة إلتاحــة التعلــيم اجملــاين
للجميــل التح ــو بامل ــدارن عــدد أ ــرب م ــن األطف ــال الــذين يع ــانون م ــن صــعوبات ب ــرية ق ال ــتعلم ــا
اعلوــم بالتــا عر ــة للتســر أ ثــر مــن غــريهم .وعــوو هــذا التحــدي علــى يــل مســتويات النظــام
التعليمي ب را معاهـد تـدريز املدرسـي واألوسـاط األسـرية واجملتمـل ا لـي وزيـادة إتاحـة التعلـيم اجليـد
والشـ ــامل .ونتيجـ ــة لـ ــذل اافـ ــل معـ ــدل التسـ ــر اإل ـ ــا مـ ــن  15.2ق املائـ ــة ق عـ ــام 2008
إ  10.9ق املائــة ق عــام  2012واافــل معــدل تســر الفتيــات مــن  14ق املائــة ق عــام 2008
__________
( )27نظام املعلومات املتعلقة ب دارة سون الصحة لرواندا .2012
( )28وورية رواندا وزارة التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي سياسة التعليم متوز/يوليه .2003
( )29وورية رواندا وزارة التعليم السياسة التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة متوز/يوليه .2007
( )30وورية رواندا وزارة التعليم سياسة التعليم والتدريز التقين واملوين ق رواندا نيسان/أبريل .2008
( )31وورية رواندا وزارة التعليم اخللة االس اتيجية لقلا التعليم (.2008 )2012-2008
( )32وورية رواندا وزارة التعليم اخللة االس اتيجية لقلا التعليم (.2010 )2015-2010
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إ  10.7ق املائ ـ ـ ــة ق ع ـ ـ ــام  2012وااف ـ ـ ــل مع ـ ـ ــدل تس ـ ـ ــر الفتي ـ ـ ــان م ـ ـ ــن  15.6ق املائ ـ ـ ــة ق
عام  2008إ  11.2ق املائة ق عام .)33(2012
 -19و ــود مع ـ ـ ّدل االلتح ــاق ارتفاع ـ ـ ا طفيف ـ ـ ا م ــن  93.5ق املائ ــة ق ع ــام  2005إ  96.5ق
املائ ــة ق ع ــام  2012ق امل ــدارن االبتدائي ــة وم ــن  9ق املائ ــة إ  28.0ق املائ ــة ق امل ــدارن الثّانوي ــة
ه ــالل الفـ ـ ة اهت ــا .وروان ــدا ه ــي أح ــد البل ــدان الـ ـ تتمي ــز ب ــثعلى ص ــاق نس ــز االلتح ــاق بامل ــدارن
االبتدائيـ ــة ق أفريقيـ ــا .وقـ ــد التحـ ــو  95ق املائـ ــة مـ ــن الفتيـ ــان و 98ق املائـ ــة مـ ــن الفتيـ ــات باملـ ــدارن
االبتدائي ـ ــة .والتحـ ـ ــو  26ق املائ ـ ــة مـ ـ ــن الفتي ـ ــان و 98ق املائ ـ ـ ـة م ـ ــن الفتيـ ـ ــات بامل ـ ــدارن الثانويـ ـ ــة ق
ع ــام  .)34(2012وت ــدوم مرحل ــة التعل ــيم الث ــانوي س ــي س ــنوات :ث ــال س ــنوات ق املس ــتوى الع ــادي
أو املرحلــة الــدنيا مــن التعلــيم الثــانوي وثــال ســنوات ق املســتوى املتقــدم أو املســتوى الثــانوي العــا .
ويشـ ــمل املسـ ــتوى املتقـ ــدم سـ ــة ميـ ــادين تعليميـ ــة ملتارهـ ــا اللـ ــال للت صـ ــص فيمـ ــا يلـ ــي :العلـ ــوم
واإلنســانيات واللغــات وتــدريز املدرســي (ق مــدارن تــدريز املدرســي) والتعلــيم والتــدريز التقــين
واملو ــين .وباإل ــافة إ تق ــدو املع ــارف يس ــاعد التعل ــيم الث ــانوي عل ــى تل ــوير املو ــارات والكف ــاءات
إلعداد اللال لسوق العمل .وعـالوة علـى لـ تعـ ّد املـدارن الثانويـة العامـة اللـال ملرحلـة التعلـيم
اجل ــامعي .وي ـ او س ــن ط ــال املرحل ــة الثانوي ــة ب ــي  13و 18س ــنة .وق ع ــام  2012التح ــو  25ق
املائ ــة م ــن الفتي ــان و 30ق املائ ــة م ــن الفتي ــات بامل ــدارن الثانوي ــة( .)35وحص ــلي روان ــدا عل ــى ج ــائزة
الكومنولــث األو ألفىــل املمارســات ق جمــال التعلــيم مــن أجــل إعلــاء األولويــة إلمكانيــة الوصــول إ
التعليم األساسي الذي يدوم تسل سنوات (موريشيون ق / 29أغسلي .)2012
 -20واستُحد التعليم التقين واملوين لتلبيـة احتياجـات البلـد إ عمـال مونيـي وتقنيـي مـسهلي عـرب
حتويــل بعــل مرا ــز التــدريز املوــين ( ــعبة قصــرية) إ مــدارن مونيــة تقنيــة ( ــعبة طويلــة)( .)36وتتــا
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والعلــوم مــن هــالل جتويــز يــل املــدارن االبتدائيــة والثانويــة تــدرايا
عــدات احلاســو وتــدريز عــدد بــري مــن املدرســي املت صصــي ق تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
فىالا عن تزويد الشُّعز العلمية ق املرحلة الثانويـة بـثجوزة امل تـربات وفقـا للمـوارد املتاحـة( .)37وأطلقـي
ق هذا الصدد ّسياسة احلاسو ا مول لكـل طفـلّ لتزويـد يـل املتعلمـي باحلواسـيز ا مولـة عنـدما
تكون هوادم املـدارن والشـبكة ا ليـة الالسـلكية موصـولة باملـدارن .وو ـل برنـامل الـتعلّم عـن بعـد لرفـل
()38
مدرسون مـن  150مدرسـة تـارة التـدريز علـى
مستوى تثهيل املدرسي ق املدارن الثانوية وتلقى ّ
اســت دام أجو ــزة احلاس ــو ا مول ــة أ ــي .أو .وتع ــزز برن ــامل ت ــوفري الكورب ــاء لفائ ــدة نص ــف امل ــدارن

__________
( )33وورية رواندا وزارة التعليم تا اإلحصاءات السنوية املتعلقة بالتعليم .2012
( )34املرجل اته.

( )35املرجل اته.
( )36املرجل اته.
( )37وزارة التعليم ( )2003السياسة القلاعية ق جمال التعليم يغا
( )38وزارة التعليم ( )2002املرجل املذ ور أعاله .7
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لتيسري است دام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لول تاية عـام  .)39(2012وتنفـذ احلكومـة برنـامل
ــو األميــة بالتعــاون مــل ــر ائوا الرئيســيي أي املنظّمــات غــري احلكوميّــة واللوائــف الدينيــة واجلمعيــات
والنـوادي وهــو يوــدف أساسـا إ احلــد مــن األميــة الـ تعتــرب عقبــة ق طريــو التنميــة املســتدامة للســكان
ال سيما ق فةة السكان الذين ت او أعمارهم بي  10و 40عاما(.)40
 -21وح ّققــي روانــدا تق ـ ّدم ا بــريا ق جمــال تعزيــز تعلــيم الفتيــات .فقــد و ــعي ق عــام 2008
سياس ـ ــة تعل ـ ــيم الفتي ـ ــات ات اسـ ـ ـ اتيجيات ـ ــددة لتعزي ـ ــز البقاء/واس ـ ــتكمال التعل ـ ــيم ق امل ـ ــدارن
ومسسســات التعلــيم العــا والتصــدي للعوامــل ال ـ قــد حتــول دون املشــار ة الكاملــة .وأنشــةي فرقــة
العمل املعنيـة بتعلـيم الفتيـات وهـي جتمـل سـنوي ا املس ـرات ق مصـفوفة السياسـات وتعـ ّد تقييمـ ا لنظـام
التّعل ــيم عل ــى أس ــان ن ــو اجل ــني لرص ــد الف ـ ـوارق القائم ــة ب ــي اجلنس ــي واق ـ ـ ا الت ــدابري الكفيل ــة
بالقىــاء عليوــا .وفيمــا يتعلّــو بالتّقســيم التّقليــدي لــألدوار وإعلــاء األفىــلية للبنــي ف ـ ن احلكومــة
وا بـاء وعامــة اجلموـور يــدر ون حقيقــة أن يـل األطفــال متسـاوين ق احلقــوق بغــل النظـر عــن نــو
اجلـ ـ ـ ــني .وق الوقـ ـ ـ ــي احلا ـ ـ ـ ــر بلغـ ـ ـ ــي نسـ ـ ـ ــبة املسـ ـ ـ ــاواة بـ ـ ـ ــي اجلنسـ ـ ـ ــي ق التعلـ ـ ـ ــيم األساسـ ـ ـ ــي
تقريب ا  49.2/50.8للفتيات والفتيان على التوا (.)41
 -22وازداد عـ ـ ــدد الللبـ ـ ــة ق التّعلـ ـ ــيم العـ ـ ــا مـ ـ ــن  62 734ق عـ ـ ــام  2010إ  76 629ق
()42
السنوات العشر املا ية .فمنذ عام  2007ازداد عـدد
حتسن التّعليم اجلامعي ق ّ
عام  . 2012ما ّ
مسسسـات التّعلـيم العـا بشـكل ملحـوأ مـن  41 013ق عـام  2007إ  76 629ق
اللّال ق ّ
العامــة مــن  18 972ق عــام  2007إ  37 632ق
املسسســات ّ
عــام  .2012وتىــاعف العــدد ق ّ
ع ـ ـ ـ ــام  2012وارتف ـ ـ ـ ــل ق املسسس ـ ـ ـ ــات اخلاص ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن  22 041ق ع ـ ـ ـ ــام  2007إ  38 997ق
ع ــام  .2012وتظو ــر ال ّدراس ــة االستقص ــائية املتكامل ــة الثالث ــة للظ ــروف املعيش ــية لألس ــر أيى ـا أن نس ــبة
األفـ ـراد ال ــذين تـ ـ او أعم ــارهم ب ــي  19و 25عامـ ـا وامللتحق ــي سسس ــات التعل ــيم الع ــا تى ــاعفي
م ــن  1.3ق املائ ــة ق الدراس ــة االستقص ــائية املتكامل ــة الثاني ــة للظ ــروف املعيش ــية إ  2.6ق املائ ــة ق
مسسســات التّعلــيم
الدراسـة االستقصــائية املتكاملـة الثالثــة للظــروف املعيشـية .وق عــام  2012بلـ عـدد ّ
مسسســة حكوميّـة و 14مسسسـة هاصـة .وتىــم مسسسـات التعلـيم العــا
العـا  31مسسسـة منوـا ّ 17
مسسس ــات للتعل ــيم الع ــا و 9مسسس ــات دراس ــية ملرحل ــة م ــا بع ــد الث ــانوي
احلكوميّــة الس ــبل عش ــرةّ 8 :
وتشمل ي مدارن للتمريل والقبالة و ليتي لل بية و ليتي للتكنولوجيا(.)43
__________
( )39و ال ــة الكورب ــاء واملي ــاه والص ــرف الص ــحي السياس ــة الوطني ــة ق جم ــال اللاق ــة واالسـ ـ اتيجية الوطني ــة ق جم ــال اللاق ــة
لرواندا .2012-2008

( )40وورية رواندا وزارة التعليم الكتا السنوي لإلحصاءات املتعلقة بالتعليم .2012
( )41املرجل اته.
( )42وورية رواندا وزارة التعليم الكتا السنوي لإلحصاءات املتعلقة بالتعليم .2012
( )43املرجل اته.

14/48

GE.15-17999

HRI/CORE/RWA/2015

باء -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني
 -1السياق التاريخي
 -23ارتكــزت مسسســات احلكومــة الروانديــة قبــل احلقبــة االســتعمارية علــى قيــادة القاعــدة العشــائرية
ال ـ انــي وراثيــة .ولكــن احلقبــة االســتعمارية أدهلــي تغي ـريات واســعة .واســتحد هيكــل مسسســي
جدي ــد يق ــوم عل ــى ال ــوالء للس ــللة االس ــتعمارية .ون ّف ــذ البلجيكي ــون ال ــذين حلـ ـوا ــل األمل ــان بع ــد
ـجل
احلــر العامليــة األو اس ـ اتيجية ّفـ ّـرق تســدّ االســتعمارية علــى مــدى عــدة ســنوات حيــث يسـ ّ
يــل الروانــديي توتســي أو هوتــو أو ت ـوا عنــد والدهتــم .وواصــلي احلكومــة اجلمووريــة اجلديــدة ال ـ
أنشــةي ق عــام  1962تنفيــذ هــذه السياســة التمييزيــة ــد جــزء معــي مــن الســكان وبلـ أوجــه هــذا
التمييــز عنــد حــدو اإلبــادة اجلماعيــة عــام  1994الـ أغرقــي البلــد ق فو ــى عارمــة وأودت يــاة
أ ثر من مليون ص.
 -24وبعــد س ــقوط النظ ــام الــذي ــان العق ــل املــدبر لإلب ــادة اجلماعي ــة عــام  1994ــان يتع ــي
عل ــى البل ــد مواجو ــة حت ــديات ـ مة :تفش ــي األم ـراض وو ــل املش ــردين داهلي ـ ا و ي ــل أ ــكال
الص ــدمات النفس ــية والعدي ــد م ــن الفة ــات الى ــعيفة ــا ق ل ـ األرام ــل واأليت ــام والالجة ــي ال ــذين
ع ــادوا إ وط ــنوم والن ــاجي م ــن اإلب ــادة اجلماعي ــة ب ــدون مص ــدر للع ــيض .وس ــعي ا ا ــو إقام ــة حك ــم
القــانون وو ــل ليــات فعالــة ــد يــل أ ــكال التمييــز واإلقصــاء وإعــادة البنــاء السياســي واملصــاحلة
وإعــادة الالجةــي وإاــاد حلــول جلميــل املشــا ل النا ــة عــن اإلبــادة اجلماعيــة ُ ـ ّكلي أول حكومــة
م ــا بع ــد اإلب ــادة اجلماعي ــة .وق تش ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  1994أنش ــةي اجلمعي ــة الوطنيّ ــة االنتقالي ــة
إلاـ ــاز املوم ـ ــة التش ـ ـريعية وإنش ـ ــاء هيك ـ ــل ملعاقب ـ ــة اجل ـ ـرائم ال ـ ـ ارتكب ـ ــي ه ـ ــالل اإلب ـ ــادة اجلماعي ـ ــة
عام  1994د التوتسي .وعلى إثـر الفـ ة االنتقاليـة وافـو ـعز روانـدا علـى الدسـتور اجلديـد مـن
ه ــالل اس ــتفتاء نظ ــم ي ــوم  26أيار/م ــايو  .2003وأجري ــي ّأول انت اب ــات رئاس ــية تعددي ــة مبا ــرة
ب ــاالق ا الع ــام ق / 25أغس ــلي  2003وأجري ــي االنت اب ــات التشـ ـريعية ق الفـ ـ ة م ــن 29
أيلول/سبتمرب إ  3تشرين األول/أ توبر من العام اته.
 -2التنظيم السياسي
 -25و ــل دســتور عــام  2003األســان للنظــام السياســي ق روانــدا .وهــو ــدد طبيعــة النظــام
السياس ــي ويق ــدم معلوم ــات ع ــن العالق ــات القائم ــة ب ــي تل ــف الس ــللات املسسس ــية ب ـ جراء حتلي ــل
لنظ ــام ــل منو ــا وطرائ ــو عملو ــا .وي ــنص الدس ــتور عل ــى املب ــدأ األساس ــي القا ــي ب نش ــاء هية ــات
الس ــللتي التنفيذي ــة والتش ـريعية ع ــن طري ــو انت اب ــات متع ــددة األح ـزا  .والدول ــة الرواندي ــة ووري ــة
مســتقلة ودميقراطيــة وعلمانيــة و ات ســيادة و ات توجــه اجتمــاعي .أمــا املبــدأ الــذي كــم اجلمووريــة
فو ـ ــو ّحك ـ ــم الش ـ ــعز بواس ـ ــلة الش ـ ــعز ولص ـ ــاّ الش ـ ــعزّ( .)44وه ـ ــي تس ـ ــتمد ـ ــل س ـ ــللاهتا

__________
( )44دستور وورية رواندا  2003املادة .1
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ملول ـوا ألنفس ــوم ممارس ــة الس ــللة .فالس ــيادة
م ــن الش ــعز .وال ميك ــن جملموع ــة م ــن الن ــان أو ف ــرد أن ّ
الوطنيّة مل للشعز الذي ميارسوا مبا رة عن طريو االستفتاء أو عن طريو ممثليه(.)45

 -26وق ــد اعـ ـ ف بنظ ــام التعددي ــة احلزبي ــة ق احلك ــم .ويس ــما للمنظّم ــات السياس ــية الـ ـ تس ــتوق
تتكون وتعمل رية .واز عليوا االلتزام بالدستور والقواني األهرى
الشروط ال يقتىيوا القانون بثن ّ
و ذل املبادل الدميقراطيـة وال ينبغـي هلـا زعزعـة الوحـدة الوطنيّـة وسـالمة أرا ـي الـوطن وأمنـه .وتشـار
املنظّمــات السياســية ق توعيــة املـواطني بــشثن السياســة القائمــة علــى الدميقراطيــة واالنت ابــات واــز أن
تعمــل علــى اــو يكفــل إمكانيــة وصــول النســاء والرجــال علــى قــدم املســاواة إ املناصــز االنت ابيــة(.)46
ويتمت ــل الروان ــديون ري ــة االنى ــمام إ املنظّم ــات السياس ــية ال ـ ملتاروت ــا .وال ميك ــن ألي روان ــدي أن
يتعــرض للتمييــز بســبز االنتمــاء إ تنظــيم سياســي معــي أو علــى أســان عــدم االنتمــاء إ أي تنظــيم
سياســي( .)47و ظــر علــى املنظّمــات السياســية أن تتشــكل علــى أســان العنصــر أو اجملموعــة العرقيــة
أو القبيلة أو الساللة أو املنلقة أو اجلني أو الدين أو أي تقسيم هر قد يسدي إ التمييز .واز
على املنظّمات السياسية أن تعرب باستمرار عن وحدة عز رواندا واملساواة والتكامل بي اجلنسي سواء
فيما يتعلو باستقلا األعىاء وو ل أجوزة القيادة وتنفيذ عملياهتا وأنشلتوا(.)48
 -27وت ــنص امل ــادة  60م ــن الدس ــتور عل ــى أن الف ــرو الثالث ــة للحكوم ــة ه ــي التالي ــة :الس ــللة
التش ـ ـريعية والس ــللة التنفيذي ــة والس ــللة القى ــائية .والف ــرو الثالث ــة منفص ــلة ومس ــتقلة ع ــن بعى ــوا
الــبعل ولكنوــا متكاملــة .و ــدد الدســتور مســسولياهتا ونظاموــا وطريقــة عملوــا .وتكفــل الدولــة إســناد
ممارســة الســللات التش ـريعية والتنفيذيــة والقىــائية إ أ ـ ان يتمتعــون بالكفــاءة والنزاهــة املللوبــة
للوفاء باملسسوليات املمنوحة للفرو الثالثة(.)49

السللة التنفيذية
موحــد .وينت ــز ال ـرئيي مبا ــرة مــن الشــعز
 -28تتمتــل روانــدا بنظــام سياســي رئاســي وبرملــاين ّ
لواليــة مــدهتا ســبل ســنوات .وهــو ميــارن الســللة التنفيذيــة ويتمتــل بصــالحيات واســعة بصــفته رئــيي
الدولــة ورئــيي احلكومــة .و ــدد ال ـرئيي السياســة العامــة ويقودهــا ويتمتــل بالســللة التنظيميــة ويســن
القـواني الـ يعتمـدها الربملــان ويعـي أعىــاء احلكومـة و ـ ّدد صـالحياّهتم وينوــي واليـاهتم .ويتــثلف
جمل ـ ــي ال ـ ــوزراء م ـ ــن رئ ـ ــيي ال ـ ــوزراء وال ـ ــوزراء ووزراء الدول ـ ــة وأعى ـ ــاء ه ـ ـرين ق ـ ــد ـ ـ ّددهم رئ ـ ــيي
اجلمووريــة عنــد االقتىــاء .ويتــو رئــيي اجلمووريــة تر ــيا رئــيي الــوزراء وتعيينــه وعزلــه مــن منصــبه.
ويتـو رئـيي اجلمووريــة تعيـي أعىـاء هـرين ق جملـي الـوزراء وعـزهلم مـن منصـبوم بنــاء علـى اقـ ا
__________
( )45املرجل اته املادة .2

( )46املرجل
( )47املرجل
( )48املرجل
( )49املرجل

16/48

اته
اته
اته
اته

املادة .52
املادة .53
املادة .54
املادة ( 60التعديل رقم  4املسرت ق  17حزيران/يونيه .)2010
GE.15-17999

HRI/CORE/RWA/2015

رئيي جملـي الـوزراء .واـري اهتيـار أعىـاء جملـي الـوزراء مـن املنظّمـات السياسـية علـى أسـان عـدد
مقاعــدها ق جملــي الن ـوا دون اســتبعاد إمكانيــة تعيــي أ ـ ان أ فــاء ه ـرين ق جملــي ال ــوزراء
ال ينتمــون إ منظّمــات سياســية .ومــل ل ـ يتعــي علــى منظمــة سياســية متل ـ أغلبيــة املقاعــد ق
جملي النوا أال تتجاوز نسبتوا سي ق املائة ( 50ق املائة) من يل أعىاء جملي الوزراء.
 -29ويت ــو جمل ــي ال ــوزراء تنفي ــذ السياس ــة الوطنيّ ــة الـ ـ واف ــو عليو ــا رئ ــيي اجلمووري ــة وجمل ــي
الــوزراء .ويتحمــل جملــي الــوزراء املســسولية أمــام رئــيي اجلمووريــة والربملــان( .)50ويــسدي اجمللــي أعمالــه
عل ـ ــى أس ـ ــان التش ـ ــار ق املس ـ ــسولية( .)51وتنظ ـ ــر اجتماعات ـ ــه (جمل ـ ــي ال ـ ــوزراء) ق يـ ـ ـل القـ ـ ـرارات
السياس ــية العام ــة الـ ـ اخت ــذهتا الدول ــة م ــن مش ــاريل القـ ـواني ومش ــاريل املراس ــيم بقـ ـواني ومش ــاريل
األوامــر الرئاســية وأوامــر رئــيي الــوزراء واألوامــر الوزاريــة واألوامــر الصــادرة عــن وزراء الدولــة وأعىــاء
ه ـرين ق جملــي الــوزراء وأيــة مســائل أهــرى تعوــد مســسوليتوا إ جملــي الــوزراء وجــز الدســتور
والقواني األهرى(.)52

السللة التشريعية
 -30يتو الربملان السـللة التشـريعية ويتـثلف مـن جملسـي :جملـي النـوا ويعـرف أعىـا ه باسـم
ّالن ـوا ّ وجملــي الشــيوتّ الــذي يعــرف أعىــا ه باســم ّأعىــاء جملــي الشــيوتّ .واــري الربملــان
مـ ـ ــداوالت ويسـ ـ ـ ّـن الق ـ ـ ـواني ويراقـ ـ ــز أعمـ ـ ــال السـ ـ ــللة التنفيذيـ ـ ــة وفق ـ ـ ـا لإلج ـ ـ ـراءات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــددها
الدستور( .)53ويتـثلف جملـي النـوا مـن  80نائبـا ينت بـون ملـدة ـي سـنوات مـن بيـنوم  53نائبـا
ينت بــون وفقـا ألحكــام املــادة  77مــن الدســتور( )54و 24امـرأة منت بــة مــن قبــل جمــالي ــددة وفقـا
للكيانــات اإلداريــة للدولــة ونــائبي منت بــي مــن قبــل اجمللــي الــوطين للشــبا ونائــز منت ــز مــن
قبــل اجمللــي الــوطين لأل ـ ان وي اإلعاقــة( .)55أمــا اجمللــي األعلــى فوــو جملــي الشــيوت املسلّــف
مـ ــن  26عىـ ــوا منت ب ـ ـا أو معيّن ـ ـا ملـ ــدة سـ ــاين سـ ــنوات :مـ ــنوم  12نائب ـ ـا تنت ـ ــبوم جمـ ــالي األقـ ــاليم
والقلاعــات و 8ن ـوا يعيّــنوم رئــيي اجلمووريــة لى ــمان متثيــل اجملتمعــات ا ليــة املومشــة تارملي ـا
و 4نـوا يعيّـنوم منتــدى التنظيمـات السياســية ونائبـان ينت بومـا موظفــو اجلامعـات( .)56وباإل ــافة
إ ل ـ يصــبا ر ســاء الدولــة الســابقي أعىــاء ق جملــي الشــيوت بنــاء علــى طلــز يتقــدمون بــه

__________
( )50املرجل اته املادة ( 116التعديل رقم  4املسرت ق  17حزيران/يونيه .)2010

( )51املرجل اته املادة .120
( )52املرجل اته املادة .121
( )53املرجل اته املادة .62
( )54اــري انت ــا  53عى ـوا ق جملــي الن ـوا بــاالق ا العــام املبا ــر عــن طريــو االق ـ ا الســري مــن القائمــة النوائيــة
لألمســاء باســت دام نظــام التمثيــل النس ـ  .وتــوز املقاعــد ال ـ تبقــى بعــد توزيــل املقاعــد بقســمة األص ـوات املتحصــل
عليوا باحلاصل االنت ايب على املنظمات السياسية وفق ا لنظام أ رب البقايا.
( )55دستور وورية رواندا  2003املادة ( 76التعديل رقم  4املسرت ق  17حزيران/يونيه .)2010
( )56املرجل اته املادة ( 82التعديل رقم  4املسرت ق  17حزيران/يونيه .)2010
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أم ــام ا كم ــة العلي ــا ـ ـريلة أن يكونـ ـوا ق ــد أمتـ ـوا والي ــتوم بص ــورة مش ـ ّـرفة أو اس ــتقالوا طواعيّ ــة م ــن
منصــبوم .وتوجــد ســبعة أح ـزا سياســية ممثلــة ق جملــي الن ـوا ق الربملــان وهــي :اجلبوــة الوطنيّــة
الرواندي ــة واحل ــز اال ـ ا ي ال ــدميقراطي واحل ــز الليـ ـربا وح ــز الوس ــة ال ــدميقراطي واحل ــز
الدميقراطي املثا واحلز اال ا ي الرواندي وحز التقدم والوفاق.
األم ــة بثس ــرها ول ــيي فق ــة أولةـ ـ ال ــذين انت ب ــوه أو ر ــحوه
 -31وميث ــل ــل عى ــو ق الربمل ــان ّ
أو التنظــيم السياســي الــذي تر ــا علــى قائمتــه للمشــار ة ق االنت ابــات .وتعتــرب أي واليــة مفرو ــة
الغي ـ ــة وباطل ـ ــة .أم ـ ــا ح ـ ــو عى ـ ــو الربمل ـ ــان ق التص ـ ــويي فو ـ ــو إع ـ ــالن ص ـ ــي( .)57وال ميك ـ ــن
ألي ص أن يكون ق الوقـي نفسـه عىـوا ق جملـي النـوا وعىـوا ق جملـي الشـيوت ويتعـارض
منصــز النائــز أو العىــو ق جملــي الشــيوت مــل منصــز العىــو ق جملــي الــوزراء( .)58والربملــان ق
روانـدا هـو اجلوـة الوحيـدة امل ّولــة بس ّـن القـواني .ويعمـل الربملـان أثنــاء ا ـلالعه ومتـه علـى النظــر
ق مشــاريل القـواني املتعلقــة بتســيري ــسون الدولــة والتمتــل قــوق اإلنســان واحلريــات األساســية للفــرد
ويتعوــد الربملــان ق عملــه التشـريعي بسـ ّـن قـواني تكفــل احلقــوق االقتصــادية
وتعــديلوا بغيــة اعتمادهــاّ .
واالجتماعيـ ــة والثقافي ـ ـة واملدنيـ ــة والسياسـ ــية املع ـ ـ ف هبـ ــا ق الدسـ ــتور وتىـ ــمي التش ـ ـريعات ا ليـ ــة
أحكــام الصــكو الدوليــة حلقــوق اإلنســان .ويشــار الربملــان أيى ـ ا ق صــياغة الق ـواني واإلج ـراءات
املتعلقة باهليكل احلكومي وتوزيـل الصـالحيات بـي السـللات احلكوميّـة وا ليـة وإنشـاء املسسسـات
العام ــة أو الش ــر ات الوطنيّــة وف ــرض القي ــود عل ــى ممارس ــة احلري ــات املدني ــة ألس ــبا تتعل ــو بال ــدفا
الــوطين .ويصــادق جملــي النـوا علــى الصــكو الدوليــة حلقــوق اإلنســان وتن ّفــذ بــذل إدماجوــا ق
التش ـريعات الوطنيّــة .و ــو للربملــان احلصــول علــى املعلومــات ومراقبــة اإلج ـراءات واإلدارة احلكوميّــة.
ويعتمــد جملــي الن ـوا ق ــل ســنة ماليــة ميزانيــة الدولــة (ق ـواني املاليــة) ويراقــز تنفيــذها (الق ـواني
التنظيميـ ـ ــة) ويوافـ ـ ــو علـ ـ ــى األهـ ـ ــداف ا ـ ـ ــددة لعمـ ـ ــل الدولـ ـ ــة االقتصـ ـ ــادي واالجتمـ ـ ــاعي (ق ـ ـ ـواني
الت لــية) ممــا لــه أثــر حاســم علــى إعمــال حقــوق اإلنســان األساســية .ويتّ ــذ الربملــان ق النوايــة
موقف ـ ا م ــن التوج ــه الع ــام للسياس ــة الىـ ـريبية والنقدي ــة واملص ــرفية للبل ــد م ــن ه ــالل الوس ــائل القانوني ــة
املنصــون عليوــا ق الدســتور (األســةلة الشــفوية أو اخلليــة وجلســات االســتما أمــام جلــان وجلــان
برملانية للتحقيو أو االستجوا ).
 -32ووفقا للمادة  88من الدستور يص ّـوت جملـي الشـيوت علـى يـل القـواني باسـتثناء قـواني
املاليــة وامليزانيــة ال ـ تعــد مــن صــالحيات جملــي الن ـوا  .وباإل ــافة إ ل ـ يتمتّــل جملــي الشــيوت
بصــالحية املوافقــة علــى تعيــي رئــيي ا كمــة العليــا ونائبــه وقىــاهتا ورئــيي ــل مــن ا كمــة العليــا
للجمووريــة وا كمــة التجاريــة العليــا ونائبــه واملــدعي العــام ونائبــه .و ظــى جملــي الشــيوت بصــالحية
املوافق ــة عل ــى تعي ــي ر س ــاء اللج ــان الوطنيّــة وأعى ــائوا وأم ــي املظا /ونواب ــه واملراج ــل الع ــام ملالي ــة
__________
( )57املرجل اته املادة .64

( )58املرجل اته املادة .68
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الدولة/ونائب ــه والس ــفراء واملمثل ــي ال ــدائمي ل ــدى املنظّم ــات الدولي ــة و ــافظي املقاطع ــات ور س ــاء
املسسسـ ــات العامـ ــة واملنظّمـ ــات ـ ــبه احلكوميّـ ــة ال ـ ـ هلـ ــا صـ ــية اعتباريـ ــة وغـ ــريهم مـ ــن املـ ــوظفي
ـروريا .ومـن أجـل حتسـي
العموميي على النحو الـذي ـدده القـانون األساسـي حيثمـا ـان لـ
فــاءة األعمــال التحى ـريية تتــو اللجــان الربملانيــة الدائمــة إج ـراء يــل البحــو املناســبة ق مســائل
معينة وتلجث إ هدمات اخلرباء واألطراف املعنية الفاعلة ق جمال اية حقوق اإلنسان.
 -33وملــتص الربملــان أيىـ ا بتثييــد أي إعــالن حــر تقدمــه الســللة التنفيذيــة أو رفىــه .ورغــم أن
رئيي اجلموورية وجملـي الـوزراء يعلنـان حالـة احلصـار أو حالـة اللـوارل ف نـه ال اـوز متديـدها أل ثـر
مــن ســة عشــر يوم ـ ا إال وافقــة مســبقة مــن الربملــان .وباإل ــافة إ االســتقاللية املاليــة ال ـ متنحوــا
ـسمن االس ــتقالل ع ــن الســللة التش ـريعية وتكف ــل
األحكــام الدس ــتورية للربمل ــان ف ـ ن ه ــذه األحك ــام تـ ّ
احلصــانة (املــادة  )69ألعىــاء الربملــان الــذين ال ميكــن القــبل علــيوم أو تقــدميوم للمحا مــة بســبز
تصــويتوم أو مــا يعربــون عنــه مــن راء أثنــاء ا ــلالعوم بوظــائفوم .ولغــرض تقاســم الســللة اــز
()59
أال ينتمـ ـ ــي رئـ ـ ــيي اجلمووريـ ـ ــة ورئـ ـ ــيي جملـ ـ ــي الن ـ ـ ـوا إ املنظمـ ـ ــة السياسـ ـ ــية نفسـ ـ ــوا  .ووفق ـ ـ ـ ا
للمادة  96من الدستور يتمتل الربملان بصـالحية تقـدو التفسـري الرمسـي للقـواني حيـث يعمـل جملسـ ا
الربملــان معـ ا إثــر إصــدار ا كمــة العليــا رأيوــا بشــثن املســثلة املعنيــة .واــز علــى ــل جملــي اختــا قـرار
علــى أس ــان األغلبيــة املش ــار إليو ــا ق املــادة  93م ــن الدســتور .وق ــد تلل ــز أط ـراف مث ــل احلكوم ــة
أو عىو مـا ق أحـد جملسـي الربملـان أو نقابـة ا ـامي التفسـري الرمسـي للقـواني .واـوز ألي ـ ص
موتم طلز التفسري الرمسي للقواني من هالل أعىاء الربملان أو نقابة ا امي.

السللة القىائية
 -34إن الســللة القىــائية مســتقلة ومنفصــلة عــن الســللتي التشـريعية والتنفيذيــة .وتتمتــل الســللة
القى ــائية باالس ــتقالل امل ــا واإلداري .ويق ــام الع ــدل باس ــم الش ــعز وال ا ــوز ألي أح ــد أن يك ــون
قا ـ ــي ا ق قىـ ــية ختص ـ ــه( .)60والقىـ ــاء الروانـ ــدي مس ـ ــسول عـ ــن ـ ــمان اح ـ ـ ام احلقـ ــوق واحلري ـ ــات
املنص ــون عليو ــا ق الدس ــتور .ومت ــارن الس ــللة القى ــائية م ــن قب ــل ا كم ــة العلي ــا وا ــا م العلي ــا
للجمووريـة ات األربـل دوائـر وتوجـد ق موزانسـي ونيـانزا ورواماغانـا وروسـيزي وا كمـة التجاريــة
العلي ـ ــا وث ـ ــال ـ ــا م جتاري ـ ــة و 12كم ـ ــة متوس ـ ــلة تتك ـ ــون م ـ ــن  3دوائ ـ ــر مت صص ـ ــة :دائ ـ ــرة
األحــدا والــدائرة اإلداريــة ودائــرة العمــل و 60كمــة ابتدائيــة و كمــة عســكرية عليــا و كمــة
عس ـ ــكرية .وحت ـ ــدد األحك ـ ــام القانوني ـ ــة الـ ـ ـواردة ق الق ـ ــانون األساس ـ ــي رق ـ ــم  2008/51امل ـ ــسرت 9
أيلول/س ــبتمرب  2008نظ ــام ا ــا م وطرائ ــو عملو ــا واهتصاص ــوا عل ــى أس ــان نظ ــام ق ــانوين واح ــد
وإعمال مبدأ احلو ق االستةناف أمام كمة ات درجة أعلى.
__________
( )59املرجل اته املادة .58

( )60املرجل اته املادتان  58و.140
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 -35وتىــم ا كمــة االبتدائيــة الـ تفصــل ق القىــايا قا ــيا واحــدا يســاعده رئــيي قلــم ا كمــة
(املـادة  7مـن القـانون األساسـي رقــم  2008/51املـسرت  9أيلول/سـبتمرب  .)61()2008واـز علــى
ا ا م االبتدائية ا مة يـل اجلـرائم باسـتثناء تلـ الـ حكـم فيوـا بالسـجن ملـدة تزيـد علـى ـي
()62
س ــنوات و ــذل تل ـ املتعلق ــة بقواع ــد امل ــرور (امل ــادة  .)66وم ــل ل ـ ينبغ ــي للجن ــة الوس ــاطة
البــي أوالا ق القىــايا اخلاصــة بــاجلرائم املنصــون عليوــا ق القــانون األساســي املتعلــو بنظــام اللّجنــة
وواليتوــا القىــائية وطرائــو عملوــا قبــل انتقاهلــا إ النيابــة أو ا ــا م علــى النحــو املنصــون عليــه ق
دس ــتور ووري ــة روان ــدا امل ــسرت  4حزيران/يوني ــه  2003بص ــيغته املعدل ــة ح ــمل ا ن ق امل ــادة .159
وتتـ ــو ا ـ ــا م االبتدائيـ ــة قىـ ــايا الدرجـ ــة األو ال ـ ـ تتعلـ ــو ـ ــا يلـ ــي :النزاعـ ــات بـ ــي األ ـ ـ ان
اللبيعيــي واالعتبــاريي الـ ال تتجــاوز قيمتوــا النقديــة ثالثــة ماليــي فرنـ روانــدي ()3 000 000
باس ــتثناء ال ــدعاوى املدني ــة املتعلق ــة بالت ــثمي و ــذل ال ــدعاوى الـ ـ تل ــتمي التع ــويل ع ــن اخلس ــارة
النا ــة ع ــن جرمي ــة ينظ ــر فيو ــا أم ــام كم ــة أه ــرى واملنازع ــات املتعلق ــة باألرا ــي والث ــروة احليواني ــة
وهالفتو ــا والنزاع ــات املتعلق ــة بامللكي ــة املنقول ــة ال ـ ال تتج ــاوز قيمتو ــا النقدي ــة ثالث ــة مالي ــي فرن ـ
روانــدي ( )3 000 000وهالفتوــا واملنازعــات املتعلقــة بغريهـا مــن املمتلكــات غــري املنقولــة دــالف
األرض ال ـ ال تتج ــاوز قيمتو ــا النقدي ــة ثالث ــة مالي ــي فرن ـ روان ــدي ( )3 000 000وهالفتو ــا
واملنازعــات املتعلقــة بــاألحوال الش صــية واألســرة (املــادة  .)67وتنظــر ا ــا م االبتدائيــة دون حــو
االس ــتةناف ق ي ــل القى ــايا املدني ــة والتجاري ــة الـ ـ ال تتج ــاوز قيمتو ــا النقدي ــة  50 000فرنـ ـ
رواندي (املادة .)68
 -36وتنظر ل ا ـا م املتوسـلة ق القىـايا املدنيـة واجلنائيـة ابتـدائي ا وق مرحلـة االسـتةناف وهـي
تتثلف من قاض واحد يسـاعده رئـيي قلـم ا كمـة .ومـل لـ اـوز لـرئيي ا كمـة التصـرف ريـة
مللقــة وتعيــي فريــو مــن ثالثــة قىــاة ( )3أو أ ثــر يســاعدهم رئــيي قلــم ا كمــة تبعـ ا لتقييمــه ملــدى
صعوبة وأ يـة القىـية (املـادة  .)14وللمحـا م املتوسـلة اهتصـان أيىـ ا بـالنظر ق القىـايا املتعلقـة
ب ــاجلرائم الـ ـ تزي ــد م ــدة احل ــبي فيو ــا عل ــى ــي س ــنوات باس ــتثناء اجلـ ـرائم الـ ـ يس ــندها الق ــانون
األساسـ ــي إ ـ ــا م أهـ ــرى .مـ ــا أن لـ ــديوا االهتصـ ــان فيمـ ــا يتعلـ ــو الفـ ــات قـ ــانون املـ ــرور.
وللمحــا م املتوســلة اهتصــان أيى ـ ا علــى األ ـ ان املتومــي بارتكــا ج ـرائم اإلبــادة اجلماعيــة
ــد التوتس ــي وغريه ــا م ــن اجل ـ ـرائم ــد اإلنس ــانية ال ـ ـ ارتكب ــي ق روان ــدا ب ــي  1تش ـ ـرين األول/
أ تــوبر  1990و 31ــانون األول/ديســمرب  1994واملصــنفة ق الفةــة األو وفق ـ ا للفق ـرتي  1و2
مــن املــادة  51مــن القــانون األساســي رقــم  2004/16املــسرت  19حزيران/يونيــه  2004الــذي ــدد
نظ ــام واهتص ــان وطرائ ــو عم ــل ــا م الغا ا ــا املكلف ــة قا ــاة و ا م ــة مـ ـرتك جرمي ــة اإلب ــادة
__________
( )61اجلريدة الرمسية جلموورية لرواندا إصدار هان مسرت  10أيلول/سـبتمرب  2008القـانون األساسـي رقـم 2008/51
املسرت  9أيلول/سبتمرب  2008الذي دد كل نظام ا ا م وطرائو عملوا وواليتوا.

( )62اجلري ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة جلمووري ـ ـ ــة لروانـ ـ ـ ــدا رقـ ـ ـ ــم  24مك ـ ـ ـ ّـرر مسرهـ ـ ـ ــة  14حزيران/يوني ـ ـ ــه  2010القـ ـ ـ ــانون األساسـ ـ ـ ــي
رقم  OL/2010/02املسرت  9حزيران/يونيه  2008بشثن نظام جلنة الوساطة وواليتوا واهتصاصوا وطرائو عملوا.
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اجلماعيـة وغريهــا مــن اجلـرائم ــد اإلنســانية الـ ارتكبـي بــي  1تشـرين األول/أ تــوبر  1990و31
ـانون األول/ديسـمرب  .)63(1994وللمحـا م املتوسـلة اهتصــان اسـتةناق للنظـر ق قىـايا نظــرت
فيوا ا ا م االبتدائية ق إطار والية ل منوا(.)64
 -37وتتمت ــل ا ــا م املتوس ــلة ق القى ــايا املدني ــة باالهتص ــان للنظـ ـر ق قى ــايا م ــن الدرج ــة
ـي فيوــا .وهــي تنظــر أيى ـ ا ابتــدائي ا ق يــل القىــايا
األو ال ـ ال ميكــن للمحــا م األهــرى أن تبـ ّ
املتعلقــة بالتــثمي بغــل النظــر عــن قيمــة امللالبــة (املــادة  .)78وهــي تتمتّــل باالهتصــان للنظــر ق
اللعــون املقدمــة ــد األحكــام الصــادرة ق املقــام األول مــن قبــل ا ــا م االبتدائيــة ق نلــاق واليتوــا.
وهي تنظر أيى ا ق طلبات االستةناف والقـرارات املت ـذة بشـثن الللبـات امللحـة الـ يقـدموا ر سـاء
القص ــر ال ــذين يتوم ــون بارتك ــا
ا ــا م االبتدائي ــة أو القى ــاة امل ــرهص هل ــم (امل ــادة  .)79و ــا م ّ
أي جرميــة ابتــدائي ا أمــام دائــرة األحــدا املت صصــة لــدى ا كمــة املتوســلة .وباإل ــافة إ احلكــم
علــى األحــدا امل ــالفي للقــانون تكفــل دائــرة األحــدا اختــا التــدابري املناســبة لســالمتوم وتــدعم
اإل راف على هسالء األطفال وتعليموم (املادة .)75
 -38وتنظ ــر ا كم ــة العلي ــا ق القى ــايا ابت ــدائيا وق مرحل ــة االس ــتةناف وه ــي تت ــثلف م ــن ق ــاض
واحــد يســاعده رئــيي قلــم ا كمــة .ومــل ل ـ اــوز ل ـرئيي ا كمــة التصــرف ريــة مللقــة وتعيــي
فريــو مــن ثالثــة قىــاة ( )3أو أ ثــر يســاعدهم رئــيي قلــم ا كمــة وفقـا لتقييمــه ملــدى صــعوبة وأ يــة
القىــية (املــادة  .)23واــوز جلميــل ا ــا م باســتثناء ا كمــة العليــا االنعقــاد والنظــر ق القىــايا أيـا
ــرورة مــن أجــل إقامــة العــدل
ــان مصــدرها داهــل واليتوــا القىــائية إ ا رأى ر ســا ها ق ل ـ
بصــورة أفىــل (املــادة  .)62وا كمــة العليــا هــي أعلــى كمــة ق البلــد .ويرأســوا رئــيي ويســاعده
نائــز ال ـرئيي واثــين عشــر ( )12قا ــيا ه ـرين .وال ختىــل ق ـرارات ا كمــة العليــا لللعــن باســتثناء
االلتماســات الـ تقــدم ملمارســة امتيــاز العفــو أو إعــادة النظــر ق قـرار قىــائي .وتكــون قراراهتــا ملزمــة
جلميــل األط ـراف املعنيــة س ـواء أجوــزة الدولــة أو املســسولي احلكــوميي أو املــدنيي أو العســكريي
أو موظفي اجلواز القىائي أو األفراد(.)65
 -3نظام لالعتراف بالمنظّمات غير الحكوميّة
 -39ملىل تسجيل املنظّمات غري احلكوميّة واإل راف عليوـا للقـانون األساسـي رقـم 0L/2013/10
املــسرت  11متوز/يوليــه  2013الــذي كــم نشــاط املنظّمــات السياســية والسياســيي .و ـ ّدد القــانون
رقـ ــم  2012/06املـ ــسرت  17ـ ــباط/فرباير  2012نظـ ــام وطرائـ ــو عمـ ــل املنظّمـ ــات القائمـ ــة علـ ــى
ال ـ ــدين و ـ ـ ـ ّدد الق ـ ــانون رق ـ ــم  2012/04امل ـ ــسرت  17ـ ــباط/فرباير  2012نظ ـ ــام وطرائ ـ ــو عم ـ ــل
__________
( )63القانون األساسي رقم  2008/51املسرت  9أيلول/سبتمرب  2008الذي دد نظـام ا ـا م وطرائـو عملوـا وواليتوـا
املادة .73

( )64املرجل اته املادة .74
( )65دستور وورية رواندا  2003املادة .144
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ـسرت  14ــانون
املنظّم ــات غ ــري احلكوميّ ــة الوطنيّ ــة و ـ ـ ّدد الق ـ ـرار ال ــوزاري رق ــم  01-07/001امل ـ ّ
الثاين/ين ــاير  2013املتللب ــات اإل ــافية الالزم ــة لتس ــجيل املنظّم ــات القائم ــة عل ــى ال ــدين .وتوج ــد
اإلدارة املســسولة عــن تســجيل املنظّمــات غــري احلكوميّــة واملنظّمــات القائمــة علــى الــدين والتنظيمــات
السياســية ق جملــي احلو مــة الروانــدي( )66وهــي تقــدم اخلــدمات التاليــة :تســجيل املنظّمــات القائمــة
علــى الــدين وتســجيل املنظّمــات غــري احلكوميّــة ا ليــة وتســجيل املنظّمــات السياســية ورصــد عمــل
املنظّمــات القائم ــة عل ــى ال ــدين واملنظّمــات غ ــري احلكوميّــة .ويس ــتول اإلج ـراء عل ــى مس ــتوى املنلق ــة
باحلصول على رسالة تعاون مـن العمـدة .أمـا علـى املسـتوى الـوطين فيسـلّم جملـي احلو مـة الروانـدي
وادة تسجيل مسقتة عند تقدو الللـز ألول مـرة و ـوادة االمتثـال الـ متـنا الش صـية القانونيـة
وتس ـ ـ ّـول نش ـ ــر الش ص ـ ــية القانوني ـ ــة ق اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة .ويتب ـ ــي بالت ـ ــا أن األحك ـ ــام الدس ـ ــتورية
والتش ـريعية املتعلق ــة ري ــة تك ــوين اجلمعي ــات م ّكن ــي م ــن و ــل إط ــار مـ ـسات أ ث ــر م ــن قب ــل لتنوي ــل
أنشــلة املنظم ــات ــا ق ل ـ ق جمــال حق ـوق اإلنس ــان وأتاح ــي امتــدادها لتش ــمل ي ــل أا ــاء
البلــد .وتشــجل مبادراهتــا األنشــلة الراميــة إ زيــادة الــوعي ونشــر املعلومــات بــي عامــة النــان أو بــي
الفة ــات املس ــتودفة واملش ــار ة ق عملي ــة ص ــنل القـ ـرار وص ــياغة توص ــيات للف ــي انتب ــاه احلكوم ــة إ
جوانز ددة من احلقوق واحلريات.
 -4النظام االنتخابي
 -40تتــو اللّجنــة الوطنيّــة لالنت ابــات إدارة االنت ابــات ق روانــدا وهــي هيةــة مســتقلة ومنفصــلة
أو لــي هلــا مومــة إج ـراء انت ابــات حــرة ونزيوــة و ــفافة .أمــا االنت ابــات الرئيســية املتكــررة ق روانــدا
عل ــى املس ــتوى ال ــوطين فتتعل ــو بانت ــا رئ ــيي اجلمووري ــة وأعى ـاء جمل ــي الن ـوا وأعى ــاء جمل ــي
الشـ ـ ـ ــيوت .فقـ ـ ـ ــد أجريـ ـ ـ ــي انت ابـ ـ ـ ــات برملانيـ ـ ـ ــة ق ثـ ـ ـ ــال مناسـ ـ ـ ــبات ()2013-2008-2003
وانت ابــات رئاســية ق مناســبتي ( )2010-2003منــذ اعتمــاد الدســتور اجلديــد ق عــام .2003
وأجريــي أيى ـ ا انت ابــات للقــادة ا ليــي علــى صــعيد القريــة واخلليــة والقلــا واملقاطعــة ومدينــة
يغا وأجريي انت ابات أعىاء جملي الشيوت ق مناسبتي (.)2011-2003
 -41وينت ــز ال ـرئيي مبا ــرة باألغلبيــة البســيلة ملــدة  7ســنوات .ويعـ ّـي رئــيي اجلمووريــة رئــيي
ال ــوزراء .ويت ــثلف جمل ــي الن ـ ـوا م ــن  80عى ــوا م ــنوم  53عى ــوا فق ــة ( )3/2ا ــري انت ــاهبم
ـجلة
مبا ـ ــرة م ـ ــن ه ـ ــالل القائم ـ ــة املغلق ـ ــة بنظ ـ ــام التمثي ـ ــل النس ـ ـ  .وباإل ـ ــافة إ األح ـ ـزا املس ـ ـ ّ
ــو للمر ــحي األف ـراد ال ــا لالنت ابــات .واــز علــى ــل قائمــة أو ــل مر ــا احلصــول علــى
مــا ال يقــل عــن  5ق املائــة مــن األص ـوات .و جــز  24مقعــدا للنســاء علــى النحــو التــا  :ا افظــة
الش ــمالية :أربع ــة ( )4مقاع ــد وا افظ ــة اجلنوبي ــة :س ــتة ( )6مقاع ــد وا افظ ــة الش ــرقية :س ــتة ()6
مقاع ــد وا افظ ــة الغربي ــة :س ــتة ( )6مقاع ــد ومدين ــة يغ ــا  :مقع ــدان م ــن ه ــالل انت اب ــات غ ــري
__________
(.www.rgb.rw )66
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مبا ــرة .وينت ــز عى ـوان ( )2مــن جملــي الن ـوا مــن قبــل اجمللــي الــوطين للشــبا وتتــوّ اللّجنــة
التنفيذية للمجلي الوطين لأل ان وي اإلعاقة انت ا عىو واحد.
 -42وال تــنظّم انت ابــات مبا ــرة ألي مــن مقاعــد جملــي الشــيوت الســتة والعش ـرين .وتتــو ّ هيةــة
ناهب ــة تت ــثلّف م ــن أعى ــاء جم ــالي املقاطع ــات ومكت ــز جم ــالي القلاع ــات انت ــا  12عى ــوا ق
جملــي الشــيوت .وجتــرى االنت ابــات ق دورة واحــدة .ويعـ ّـي رئــيي اجلمووريــة سانيــة أعىــاء ق جملــي
الش ـ ــيوت .وينت ـ ــز املنت ـ ــدى االستش ـ ــاري ال ـ ــوطين للمنظّم ـ ــات السياس ـ ــية أربع ـ ــة أعى ـ ــاء ق جمل ـ ــي
الشـ ــيوت .وينت ـ ــز عىـ ــو واحـ ــد ق جملـ ــي الشـ ــيوت مـ ــن بـ ــي ا ا ـ ـرين والبـ ــاحثي ق اجلامعـ ــات
ومسسســات التعلــيم العــا احلكوميّــة الــذين ملــون رتبــة أســتا مشــار علــى األقــل .وأهــريا ينت ــز
عىو واحد ق جملي الشـيوت مـن بـي ا ا ـرين والبـاحثي مـن اجلامعـات ومسسسـات التعلـيم العـا
اخلاصة الذين ملون رتبة أستا مشار على األقل.
 -43وجتـري انت ابـات القيــادات اإلداريـة ا ليــة علـى صــعيد القريـة واخلليــة والقلـا واملقاطعــة
ومدينـة يغـا  .ومتتـد واليـة السـللات اإلداريـة ا ليــة املنت بـة لفـ ة ـي سـنوات .وجتـرى انت ابــات
القي ــادات اإلداري ــة ا لي ــة ق املقاطع ــات ومدين ــة يغ ــا م ــن ه ــالل االقـ ـ ا الع ــام املبا ــر أو غ ــري
املبا ــر وب ــاالق ا الس ــري .أم ــا املر ــا ال ــذي ص ــل عل ــى أغلبي ــة األصـ ـوات ه ــالل االقـ ـ ا الع ــام
املبا ــر ق االنت ابــات ا ليــة اإلداريــة علــى مســتوى القريــة واخلليــة والقلــا فــيعلن عــن فــوزه هبــذا
املنصــز .وق حالــة وجــود مر ــا واحــد ف نــه يعلــن عــن فــوزه إ ا حصــل علــى األغلبيــة املللقــة مــن
األصـ ـوات .وإ ا ص ــل عل ــى األغلبي ــة املللق ــة م ــن األصـ ـوات تع ــاد االنت اب ــات إ أن ص ــل
امل ا على األغلبية املللقة.
 -44وال توجد أية أسبا مثل األميـة أو اللغـة أو الفقـر أو عـائو حريـة احلر ـة متنـل املـواطني مـن
ممارســة حقوــم ق التصــويي حيــث يــنظم االق ـ ا بــثال لغــات رمسيــة (الكينياروانديــة و اإلنكليزيــة
والفرنســية) وتف ــتا مرا ــز االق ـ ا قريب ـ ا م ــن التجمعــات الس ــكانية باإل ــافة إ اس ــت دام بص ــمات
األص ــابل .واعتم ــدت جلن ــة االنت اب ــات الوطنيّ ــة  1 236مالحظ ـ ـ ا ملراقب ــة االنت اب ــات الربملاني ــة ق
ع ــام  2013ــا ق لـ ـ  176مالحظـ ـ ا م ــن ه ــارت روان ــدا .ويش ــمل فري ــو املالحظ ــي ال ــدوليي
املعتمـ ــدين ملراقبـ ــة االنت ابـ ــات الروانديـ ــة االحتـ ــاد األورويب واالحتـ ــاد اإلفريقـ ــي واجملموعـ ــة االقتصـ ــادية
لبلــدان منلقــة البح ـريات العظمــى و اعــة ــرق أفريقيــا .وبيّنــي فــرق املالحظــي الــدوليي اجلوانــز
اإلاابي ـ ــة لالنت اب ـ ــات ق روان ـ ــدا و ـ ــوعية .وأ ـ ــارت بعث ـ ــة م ـ ـراق االحت ـ ــاد األورويب والكومنول ـ ــث
ومنتــدى اجملتمــل املــدين الروانــدي إ اجلانــز اإلاــايب لالنت ابــات ق روانــدا .فقــد ــار النــاهبون
بثعداد برية ( 97.5ق املائة) وتصرفوا بلريقة هادئة ومنظمة.
 -45وباإلمكــان إيــدا أيــة عريىــة بشــثن االنت ابــات الرئاســية والتشـريعية لــدى ا كمــة العليــا ق
ســان وأربعــي ســاعة مــن ســاعات العمــل عقــز إعــالن رئــيي جلنــة االنت ابــات الوطنيّــة عــن النتــائل
املسقت ــة .ويتع ــي عل ــى ا كم ــة العلي ــا أن تت ــذ قـ ـرارا ق غى ــون س ــة أي ــام ابت ــداء م ــن الي ــوم ال ــذي
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قــدمي فيــه العريىــة .ويشــري الق ـرار إ األســبا ال ـ يســتند إليوــا و ــال إ األط ـراف أو ممثلــيوم.
ويتعي على ا كمة العليـا إلغـاء نتـائل االنت ابـات وإعـالن إجـراء انت ابـات جديـدة ق مـدة تسـعي
ّ
يوم ـ ـا بعـ ــد االنت ابـ ــات األو إ ا غـ ـ ّـريت العيـ ــو ال ـ ـواردة ق العريىـ ــة نتيجـ ــة االنت ابـ ــات بشـ ــكل
حاسم .وإ ا أ ـارت ا كمـة العليـا إ أنـه مـن غـري املـرجا أن تـسدي مثـل هـذه العيـو إ اإللغـاء
وج ــز عليو ــا املى ــي ق ــدما ق عملي ــة التص ــحيا ق م ــدة ال تتج ــاوز س ــة أي ــام ق أعق ــا ص ــدور
القـ ـرار .ويعت ــرب رف ــل امللالب ــات ثاب ــة تث ي ــد للنت ــائل املسقت ــة الـ ـ أعلن ــي عنو ــا جلن ــة االنت اب ــات
الوطنيّــة( .)67وتســتلم الشــكاوى االنت ابيــة ق املســتويات اإلداريــة ا ليــة مــن قبــل اهليةــات العليــا وفقـا
لتسلســلوا اهلرمــي .وإ ا ــان مق ـ ّدم العريىــة غــري راض عــن القـرار الــذي اختــذه اجلوــاز الــذي قــدم لــه
العريىــة ميكن ــه أن يلتجــل إ املس ــتوى األعل ــى امل ـوا ق جلن ــة االنت اب ــات الوطنيّــة س ـواء ان ــي
مقاطع ــة أو مدين ــة يغ ــا وإ املس ــتوى ال ــوطين عن ــد االقتى ــاء .ويس ــتثنف القـ ـرار النوـ ـائي املت ــذ
عل ــى الص ــعيد ال ــوطين أم ــام ا كم ــة امل تص ــةّ .أم ــا ا كم ــة امل تص ــة الـ ـ تس ــتلم العريى ــة املتعلق ــة
بتنظــيم االنت ابــات فوــي ملزمــة ببــدء إجـراءات ا ا مــة فيمــا يتصــل ميــل احلجــل القانونيــة والنلــو
بــاحلكم النوــائي قبــل يــوم االنت ابــات .وق حالــة اللعــن ق نتــائل االنت اب ـات ف ـ ن ا كمــة ملزمــة
البي فيوا قبل يوم اإلعالن عن النتائل النوائية لالنت ابات(.)68
بالنظر ق القىية و ّ

ثالثا -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -46رواندا هي دولة طرف ق سانية مـن الصـكو الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنسـان .ووفقـا
لدس ـ ـ ــتورها تع ـ ـ ـ ف روان ـ ـ ــدا بثولوي ـ ـ ــة مب ـ ـ ــادل الق ـ ـ ــانون ال ـ ـ ــدو املع ـ ـ ـ ف هب ـ ـ ــا عاملي ـ ـ ـا وتكف ـ ـ ــل
مواءمــة تشـريعاهتا معوــا وبالتــا قــدمي تعوــدات دوليــة ملزمــة للتقيــد باملعــايري املنصــون عليوــا
ـنص املــادة  190مــن دســتور ووريــة روانــدا علــى
ق هــذه الوثــائو العامليــة حلقــوق اإلنســان .وتـ ّ
أنـ ــه عنـ ــد نشـ ــرها ق اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة تصـ ــبا املعاهـ ــدات واالتفاقيـ ــات الدوليـ ــة ال ـ ـ اعتمـ ــدت
بشكل قاطل وفقا ألحكام القانون أ ثر إلزاما من القواني األساسـية والقـواني العاديـة مـا عـدا
ق حالــة عــدم امتثــال أحــد اللــرفي .وختىــل التش ـريعات الوطنيّ ـة ال ـ هــي ق طــور االعتمــاد
ملراجعـ ــة قانونيـ ــة إلزاميـ ــة مـ ــن قبـ ــل وزارة العـ ــدل وتتنـ ــاول امتثاهلـ ــا للدسـ ــتور واالتفاقـ ــات الدوليـ ــة
الـ ـ تك ــون روان ــدا طرفـ ـا فيو ــا .وق ــد س ــحبي روان ــدا ي ــل حتفظاهت ــا عل ــى املعاه ــدات الدولي ــة
حلقوق اإلنسان.
وتبي اجلداول التالية حالة تنفيذ الصكو الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان.
-47
ّ

__________
( )67اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة إصـ ــدار هـ ــان مـ ــسرت  19حزيران/يونيـ ــه  2010القـ ــانون رقـ ــم  2010/27املـ ــسرت  19حزي ـ ـران/
يونيه  2010بشثن االنت ابات ق رواندا.

( )68وردت التفاصيل ق القانون املذ ور أعاله.
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المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

العود الدو اخلان باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العود الدو اخلان باحلقوق املدنية والسياسية
االتفاقية الدولية للقىاء على يل أ كال التمييز العنصري
اتفاقية القىاء على يل أ كال التمييز د املرأة
اتفاقيــة مناهىــة التعــذيز وغــريه مــن ــرو املعاملــة أو العقوبــة
القاسية أو الالإنسانية أو املوينة
االتفاقية الدولية حلماية حقوق يل العمال املواجرين وأفراد أسرهم
اتفاقية حقوق اللفل
اتفاقية حقوق األ ان وي اإلعاقة

تاريخ توقيل رواندا

تاريخ التصديو/االنىمام

اإلعالن ــات
التحفظات

 1أيار/مايو 1980
 10انون األول/ديسمرب 1984

 16نيسان/أبريل 1975
 16نيسان/أبريل 1975
 16نيسان/أبريل 1975
 2ار/مارن 1981
 1تشرين األول/أ توبر 2008

ال
ال
ال
ال
ال

 18انون األول/ديسمرب 1990
 26انون الثاين/يناير 1991
 13انون األول/ديسمرب 2006

 14حزيران/يونيه 2010
 24انون الثاين/يناير 1991
 15انون األول/ديسمرب 2008

ال
ال
ال

المعاهدات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان
معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

تاريخ توقيل رواندا

الربوتو ـ ــول االهتيـ ــاري الثـ ــاين امللحـ ــو بالعوـ ــد الـ ــدو اخلـ ــان
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إ إلغاء عقوبة اإلعدام
الربوتو ـ ــول االهتي ـ ــاري امللح ـ ــو باتفاقي ـ ــة القى ـ ــاء عل ـ ــى ي ـ ــل
أ كال التمييز د املرأة
بروتو ـول منــل االجتــار باأل ـ ان وداصــة النســاء واألطفــال  14انون األول/ديسمرب 2000
وقمعــه واملعاقبــة عليــه املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنيّة
الربوتو ـ ــول االهتي ـ ــاري التفاقي ـ ــة حق ـ ــوق اللف ـ ــل بش ـ ــثن بي ـ ــل
األطفال واستغالل األطفال ق البغاء وق املواد اإلباحية
الربوتو ــول االهتي ــاري التفاقي ــة حق ــوق اللف ــل بش ــثن ا ـ ـ ا
األطفال ق املنازعات املسلحة
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــثن حظــر أسـوأ أ ــكال عمــل
األطفال واإلجراءات الفورية للقىاء عليوا
بروتو ــول مكافح ــة هتري ــز املو ــاجرين ع ــن طري ــو ال ــرب والبح ــر  14انون األول/ديسمرب 2000
واجل ــو املكم ــل التفاقي ــة األم ــم املتح ــدة للقى ــاء عل ــى اجلرمي ــة
املنظمة عرب احلدود الوطنيّة
اتفاقية حظر االجتار باأل ان واستغالل دعارة الغري
اتفاقية منل جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليوا
اتفاقية اليونسكو اخلاصة كافحة التمييز ق جمال التعليم
االتفاقية اخلاصة بو ل الالجةي
الربوتو ول اخلان بو ل الالجةي
الربوتو ول االهتياري امللحو باتفاقية حظر التعذيز
الربوتو ـ ــول االهتي ـ ــاري امللح ـ ــو باالتفاقي ـ ــة اخلاص ـ ــة ب ـ ــاحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
GE.15-17999

تاريخ التصديو/االنىمام

اإلعالنات
التحفظات

 15انون األول/ديسمرب 2008

ال

 15انون األول/ديسمرب 2008

ال

 26أيلول/سبتمرب 2003

ال

 23نيسان/أبريل 2002

ال

 23نيسان/أبريل 2002

ال

 23أيار/مايو 2000

ال
ال

 26أيلول/سبتمرب 2003
 16نيسان/أبريل 1975
 16نيسان/أبريل 1975
 3انون الثاين/يناير 1980
 3انون الثاين/يناير 1980
باط/فرباير 2014
باط/فرباير 2014

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية منظمة العمل الدولية

اتفاقية احلرية النقابية و اية حو التنظيم
اتفاقية حو التنظيم واملفاو ة اجلماعية
االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي
اتفاقية املساواة ق األجور

تاريخ توقيل رواندا

تاريخ التصديو/االنىمام

 8تشرين الثاين/نوفمرب 1988
 8تشرين الثاين/نوفمرب 1988
 23أيار/مايو 2001
 2انون األول/ديسمرب 1980

اإلعالنات
التحفظات

ال
ال
ال
ال

التصديق على االتفاقيات اإلقليمية األفريقية لحقوق اإلنسان
االتفاقيات اإلقليمية األفريقية حلقوق اإلنسان

تاريخ توقيل رواندا

 9حزيران/يونيه 1998
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو
بروتو ــول امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعو املتعلــو  19انون األول/ديسمرب 2003
قوق املرأة ق أفريقيا
االتفاقية ال حتكم املظاهر اخلاصة شكالت الالجةي ق أفريقيا  10أيلول/سبتمرب 1969
الربوتو ول امللحو بامليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنسـان والشـعو  11تشرين الثاين/نوفمرب 1981
املتعلو ب نشاء كمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعو
 2تشرين األول/أ توبر 1991
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية اللفل
 29حزيران/يونيه 2007
امليثاق األفريقي بشثن الدميقراطية واالنت ابات واحلكم

تاريخ التصديو/االنىمام

اإلعالنات
التحفظات

 19تشرين الثاين/نوفمرب 1979
 15متوز/يوليه 1983

ال
ال

 11أيار/مايو 2001
 9متوز/يوليه 2010

ال
ال

 5أيار/مايو 2003

ال
ال

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -48يكفــل التشـريل الــداهلي لروانــدا ايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية بواســلة تلــف
أحكامه الدستورية وبنوده الواردة ق القواني العادية.
 -1األحكام الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان
متســكه بــادل حقــوق
 -49يعـ ف ال ّدســتور قــوق اإلنســان مبــدأ أساســي .وتسّ ــد ديباجتــه جمـ ّددا ّ
اإلنسـان املنصـون عليوـا ق ميثـاق األمـم املتّحـدة املـسرت  26حزيران/يونيـه  1945واتفاقيـة منـل جرميـة
اإلب ــادة اجلماعي ــة واملعاقب ــة عليو ــا املسره ــة  9ــانون األول/ديس ــمرب  1948واإلع ــالن الع ــاملي حلق ــوق
اإلنسان املسرت  10انون األول/ديسمرب  1948واالتفاقية الدوليـة للقىـاء علـى يـل أ ـكال التمييـز
العنصـ ــري املسرهـ ــة  21ـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  1965والعوـ ــد الـ ــدو اخلـ ــان بـ ــاحلقوق االقتصـ ــادية
واالجتماعيــة والثقافيــة املــسرت  19ــانون األول/ديســمرب  1966والعوــد الــدو اخلــان بــاحلقوق املدنيــة
والسياســية املــسرت  19ــانون األول/ديســمرب  1966واتفاقيــة القىــاء علــى يــل أ ــكال التمييــز ــد
املـ ـرأة امل ــسرت  1أيار/م ــايو  1980وامليث ــاق األفريق ــي حلق ــوق اإلنس ــان والش ــعو امل ــسرت  27حزيـ ـران/
يونيه  1981واتفاقية حقوق اللفل املسرهة  20تشرين الثاين/نوفمرب .)69(1989

__________
( )69دستور وورية رواندا الديباجة الفقرة .9
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 -50ويكفــل البــا الثــاين مــن دســتور ووريــة روانــدا املعنــون (ّحقــوق اإلنســان األساســية وحقــوق
وواجب ــات املـ ـواطنّ م ــن امل ــادة  10إ  )44جمموع ــة ب ــرية م ــن احلق ــوق ويى ــل املب ــادل األساس ــية
الىــرورية لكــي تتجســد ق التشـريعات الداهليــة احلقــوق األهــرى املنصــون عليوــا ق الصــكو الدوليــة
الرئيسية حلقوق اإلنسان .وتشمل احلقوق ال يكفلوا دستور وورية رواندا ما يلي:
• حرمة اإلنسان (املادة )10
• املساواة أمام القانون (املادة  )16والتمتل باحلقوق واحلريات املع ف هبا دون متييز (املادة )11
• احلو ق احلياة (املادة )12
• احلــو ق احلمايــة للنــاجي مــن اإلبــادة اجلماعيــة الىــعفاء (املــادة  )14وعــدم تقــادم جرميــة
اإلبادة اجلماعية وجرائم احلر (املادة )13
• احلو ق السالمة البدنية والعقلية (املادة )15
• ــرعية العقوبــات واحلــو ق املثــول أمــام القا ــي املعـ ّـي وجــز القــانون (امل ـواد 18 17
)21 20 19
• حرمة املنزل (املادة )22
• احل ــو ق التح ــر والتنق ــل واالس ــتقرار ق أي مك ــان ق روان ــدا واملغ ــادرة والع ــودة إ البل ــد
(املادتان )24 23
• اح ام املصاّ الفىلى لللفل (املادتان )28 27
• اح ام حقوق امللكية (املواد )32 31 30 29
• حرية الفكر والىمري والدين (املادة )33
• احلـ ــو ق حيـ ــاة تكفـ ــل رامـ ــة اإلنسـ ــان وتشـ ــمل احلـ ــو ق العمـ ــل والىـ ــمان االجتمـ ــاعي
(املادتان  37و )38
• حرية الصحافة والتعبري (املادة )34
• حرية تكوين اجلمعيات (املادة )35
• احلو ق التجمل ّسلميا ودون أسلحةّ (املادة )36
• حرية التعليم (املادة )40
• احلو ق بيةة صحية وق االزدهار الثقاق واالجتماعي (املادة )43
• املساواة ق احلماية بي املواطني واألجانز (املادة )42
• املس ــاواة ب ــي الرج ــل واملـ ـرأة ــا ق لـ ـ تك ــافس ف ــرن الوص ــول إ الوالي ــات االنت ابي ــة
والوظائف العامة (املادة .)9
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 -2إدماج معاهدات حقوق اإلنسان في النظام القانوني الوطني
 -51ي ـ ـرتبة األث ــر الق ــانوين ألحك ــام معاه ــدة دولي ــة رتب ــة تل ـ ـ األحك ــام ق التسلس ــل اهلرم ــي
للقــانون ا لــي ق حــال تعار ــوا مــل األحكــام الوطنيّــة .وإ ا ــان الدســتور يىــل املبــادل األساســية
فثمــة ق ـواني وأنظمــة
والىــمانات الالزمــة لــدمل حقــوق اإلنســان ق اإلطــار القــانوين لروانــدا عموم ـ ا ّ
أهرى هاصة بكل جمال صدرت عن السللة التنفيذية أو الربملان تتيا حتديدها وتيسري تلبيقوا.
 -52وحت ـ ـ ّدد املـ ــادة  189م ـ ــن ال ّدسـ ــتور اإلج ـ ـراءات وال تيب ـ ــات العمليـ ــة واملسسسـ ــات امل تص ـ ــة
ويتحمــل
فيمــا يتعلــو بـ درات املعاهــدات الـ يلتــزم هبــا البلــد علــى الصــعيد الــدو ق القــانون ا لــي.
ّ
ومللــر
رئــيي اجلمووريــة مســسوليّة التفــاوض بشــثن املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة والتصــديو عليوــاُ .
الربمل ــان بش ــثن ه ــذه املعاه ــدات واالتفاق ــات عل ــى إث ــر إبرامو ــا .بي ــد أن ــه ال ميك ــن التص ــديو عل ــى
معاهدات الصلا واملعاهدات واالتفاقيات املتعلقـة بالتجـارة واملنظّمـات الدوليـة وتلـ الـ تلـزم ماليـة
الدولــة وتعــديل أحكــام الق ـواني ال ـ ســبو اعتمادهــا مــن قبــل الربملــان أو تتعلــو ر ــز أ ـ ان مــا
إال بعد احلصول على إ ن من الربملان.
 -53وقد تبنّي حكومة رواندا الـنول األحـادي ق نظاموـا القـانوين .فعنـدما اـري التصـديو علـى
اتفاقي ــة أو معاه ــدة تلب ــو مبا ــرة دون أي عملي ــة إدم ــات ق التشـ ـريعات ا لي ــة .و ج ــرد التص ــديو
عليوــا تــدرت يــل املعاهــدات واالتفاقيــات تلقائيـ ا ق القـواني ا ليــة وفقـ ا للمــادة  190مــن دســتور
ـنص علــى أنّ :تكــون املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة ال ـ اعتمــدت بشــكل
ووريــة روانــدا ال ـ تـ ّ
ت ــائي وفقـ ـ ا ألحك ــام الق ــانون أ ث ــر إلزامـ ـ ا م ــن القـ ـواني األساس ــية والقـ ـواني العادي ــة عن ــد نش ــرها ق
اجلريدة الرمسية ما عدا ق حالة عدم امتثال أحد اللرفيّ.
 -54واعتمــدت روانــدا تش ـريعات حتظــر التمييــز لعــدة أســبا منوــا األســبا التاليــة :االنتمــاء
العرق ـ ـ ــي أو األص ـ ـ ــل أو القبيل ـ ـ ــة أو العش ـ ـ ــرية أو الل ـ ـ ــون أو اجل ـ ـ ــني أو املنلق ـ ـ ــة أو األصـ ـ ـ ــل
االجتمــاعي أو الــدين أو املعتقــد أو الـرأي أو الو ــل االقتصــادي أو الثقافــة أو اللغــة أو املر ــز
االجتمــاعي أو العجــز اجلســدي أو العقلــي أو اإلعاقــة أو الو ــل األســري أو االجتمــاعي .وتتــيا
هــذه التش ـريعات احلمايــة مــن التمييــز الــذي يكــون مصــدره األف ـراد فى ـالا عــن الكيانــات احلكوميّــة.
وصــيغي ق ـواني ليــة حلمايــة فةــات معينــة مــن النــان مــن أعمــال التمييــز .أمــا الــنص األساســي فوــو
بلبيع ــة احل ــال امل ــادة  16م ــن الدس ــتور الـ ـ ت ــنص عل ــى أن ي ــل البش ــر متس ــاوون أم ــام الق ــانون
ويتمتعـون مايــة القــانون دون أي متييـز وعلــى قــدم املسـاواة مــل ا هـرين .وتعـزز هــذه املبــادل مدونــة
ســلو اجلوــاز القىــائي ال ـ تلــزم القا ــي ددمــة العدالــة ب ـ هالن ونزاهــة ومو ــوعية وحيــاد دون
أي متيي ــز م ــن أي ن ــو وال س ــيما فيم ــا يتعل ــو ب ــالعرق أو الل ــون أو األص ــل أو اجملموع ــة اإلثني ــة
أو العشرية أو اجلني أو الرأي أو الدين أو املر ز االجتماعي(.)70

__________
( )70امل ــادة  12م ــن الق ــانون رق ــم  2004/09امل ــسرت  27نيس ــان/أبريل  2004املسس ــي ملدون ــة قواع ــد الس ــلو اخلاص ــة
باجلواز القىائي اجلريدة الرمسية رقم  11املسرهة  1حزيران/يونيه .2004
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 -55وقد صدرت القواني الرئيسية التالية:
• القـ ـ ــانون األساس ـ ـ ــي رقـ ـ ــم  2004/29امل ـ ـ ــسرت  3ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ــمرب  2004املتعل ـ ـ ــو
باجلنس ـ ــية الرواندي ـ ــة ال ـ ــذي نقح ـ ــه الق ـ ــانون األساس ـ ــي رق ـ ــم  2008/30امل ـ ــسرت  25مت ـ ــوز/
()71
يوليه  2008املتعلو باجلنسية الرواندية
• الق ــانون رق ــم  2007/51امل ــسرت  20أيلول/س ــبتمرب  2007ال ــذي ــدد مس ــسوليات إدارة
رصد الشسون اجلنسانية ق رواندا ونظاموا وطرائو عملوا
• الق ــانون األساس ــي رق ــم  2008/12امل ــسرت  10أيلول/سـ ـبتمرب  2008املتعل ــو بـ ـ جراءات
انت ا ممثلي رواندا إ اجلمعية التشريعية لشرق أفريقيا
()72

• القانون األساسي رقم  2008/30املسرت  25متوز/يوليه  2008املتعلو باجلنسية الرواندية

• القـ ــانون رقـ ــم  2008/59املـ ــسرت  10أيلول/سـ ــبتمرب  2008بشـ ــثن منـ ــل ومعاقبـ ــة العنـ ــف
القــائم عل ــى ن ــو اجل ــني ولوائح ــه الالحقــة :أم ــر رئ ــيي ال ــوزراء رق ــم  03/001امل ــسرت 11
ـانون الثاين/ينـاير  2012الــذي ـدد اللــرق الـ تتّبعوــا املسسسـات احلكوميّــة ملنـل العنــف
القائم على نو اجلني والتصدي له
()73

• القانون رقم  2009/13املسرت  27أيار/مايو  2009الذي ينظم العمالة ق رواندا ()2009
• القانون رقم  2010/27املسرت  19حزيران/يونيه  2010املتعلو باالنت ابات

• القــانون رقــم  2011/02املــسرت  10ــباط/فرباير  2011الــذي ــدد مســسوليات اللّجنــة
الوطنيّة للمرأة ونظاموا وطرائو عملوا
• القانون رقم  2011/54املسرت  14انون األول/ديسمرب  2011املتعلو قوق اللفل و ايته

()74

• القانون األساسي رقم  OL/2011/02املسرت  27متوز/يوليه  2011الذي كم نظام التعليم

• القانون رقم  2011/54املسرت  14انون األول/ديسمرب  2011املتعلو قوق اللفل و ايته
__________
( )71اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة إصـ ــدار هـ ــان مـ ــسرت  5أيلول/سـ ــبتمرب  2008القـ ــانون األساسـ ــي رقـ ــم  2008/30املـ ــسرت 25
متوز/يوليه  2008املتعلو باجلنسية الرواندية.

( )72اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة إصـ ــدار هـ ــان مـ ــسرت  5أيلول/سـ ــبتمرب  2008القـ ــانون األساسـ ــي رقـ ــم  2008/30املـ ــسرت 25
متوز/يوليه  2008املتعلو باجلنسية الرواندية.
( )73اجلريــدة الرمسيــة إصــدار هــان مــسرت  27أيار/مــايو  2009القــانون رقــم  2009/13املــسرت  27أيار/مــايو 2009
املنظم للعمالة ق رواندا.
( )74اجلري ــدة الرمسي ــة رق ــم  34م ــسرت / 22أغس ــلي  2011الق ــانون رق ــم  OL/2011/02امل ــسرت  27متوز/يولي ــه
 2011الذي كم نظام التعليم.
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• الق ــانون رق ــم  2012/04امل ــسرت  17ــباط/فرباير  2012ال ــذي ك ــم نظ ــام املنظّم ــات
()75
غري احلكوميّة الوطنيّة وطرائو عملوا
• القــانون األساســي رقــم  OL/2012/01املــسرت  2أيار/مــايو  2012القا ــي بســن قــانون
()76
العقوبات اجلديد
• القــانون رقــم  2013/43املــسرت  16حزيران/يونيــه  2013الــذي كــم اســتغالل األرا ــي
()77
ق رواندا
• القــانون األساســي رقــم  01/2013/10املــسرت  11متوز/يوليــه  2013الــذي يــنظم نشــاط
()78
املنظّمات السياسية والسياسيي
• القانون رقم  2013/02املسرت  8باط/فرباير  2013الذي ينظم وسائل اإلعالم
• الق ــانون رق ــم  2013/03امل ــسرت  8ــباط/فرباير  2013ال ــذي ــدد مس ــسوليات اجملل ــي
األعلى لإلعالم ونظامه وطرائو عمله.
 -56و م ــا س ــيجري تفص ــيله ق الفق ـ ـرات التالي ــة تت ــو الف ــرو الثالث ــة للحك ــم وه ــي الس ــللة
التنفيذية والسللة التشريعية والسـللة القىـائية الرقابـة املشـ ة علـى مسـائل حقـوق اإلنسـان .فـرئيي
اجلمووريـ ــة يفـ ــاوض بشـ ــثن املعاهـ ــدات واالتفاقـ ــات الدوليـ ــة ويصـ ــادق عليوـ ــا .ويُبل ـ ـ الربملـ ــان هبـ ــذه
السـالم واملعاهـدات واالتفاقيـات
املعاهدات واالتفاقات بعـد إبراموـا ويتـو التصـديو علـى معاهـدات ّ
ال تتعلـو بالتجـارة واملنظّمـات الدوليـة والـ تلـزم ماليـة الدولـة ويعـ ّدل أحكـام القـواني الـ سـبو لـه
اعتمادهــا أو الـ تتصــل ر ــز األ ـ ان .ويتــو القىــاء مســسولية ــمان احـ ام احلقــوق واحلريــات
املنصــون عليوــا ق الدســتور .ومتــارن ا كمــة العليــا وا كمــة العليــا للجمووريــة وا ــا م املتوســلة
وا ــا م االبتدائيــة وا ــا م العســكرية الســللة القىــائية .وأنشــثت الســللة القىــائية ق روانــدا دائــرة
هاص ــة ق ا كم ــة العلي ــا للجمووري ــة للتص ــدي للجـ ـرائم ــد اإلنس ــانية و ــمان حص ــول ــحايا
ـجل روان ــدا عل ــى نش ــر اإلع ــالن الع ــاملي حلق ــوق
انتوا ــات حق ــوق اإلنس ــان عل ــى التعويى ــات .وتش ـ ّ
اإلنســان لىــمان فوــم يــل الروانــديي هلــذه احلقــوق وليلــالبوا مايتوــا وتعزيزهــا .ومــن موــام اللّجنــة
الوطنيّـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان ومكتـ ــز أمـ ــي املظـ ــا التعامـ ــل مـ ــل قىـ ــايا حقـ ــوق اإلنسـ ــان أثنـ ــاء أداء
ورد االعتبار للىحايا.
الواجبات اليومية ال سيما ق ما ملص رب الىرر والتعويل ّ

__________
( )75اجلريــدة الرمسيــة رقــم  15مــسرت  9نيســان/أبريل  2012القــانون رقــم  2012/04املــسرت  17ــباط/فرباير 2012
الذي كم نظام املنظمات األهلية غري احلكومية وطرائو عملوا.
( )76اجلريــدة الرمسيــة إصــدار هــان مــسرت  14حزيران/يونيــه  2012القــانون األساســي رقــم  OL/2012/01املــسرت 2
أيار/مايو  2012ا د لقانون اإلجراءات اجلنائية.
( )77اجلريــدة الرمسيــة إصــدار هــان مــسرت  16حزيران/يونيــه  2013القــانون رقــم  2013/43املــسرت  16حزيران/يونيــه
 2013الذي ينظم استغالل األرا ي ق رواندا.
( )78اجلريــدة الرمسي ــة إص ــدار هــان م ــسرت  12متوز/يولي ــه  2013القــانون األساس ــي رق ــم  01/2013/10امل ــسرت 11
متوز/يوليه  2013الذي كم نشاط املنظمات السياسية والسياسيي.
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 -57واـ ــوز وفق ـ ـا للدسـ ــتور االحتجـ ــات بالصـ ــكو الدوليـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان أمـ ــام السـ ــللات
ـنص امل ــادة  190م ــن الق ــانون امل ــذ ور عل ــى أن تك ــون املعاه ــدات
القى ــائية واإلداري ــة الوطنيّ ــة .وت ـ ّ
واالتفاقيــات الدوليــة ال ـ اعتمــدت بشــكل تــائي وفق ـا ألحكــام القــانون أ ثــر إلزام ـا مــن الق ـواني
العى ــوية والق ـ ـواني العاديـ ــة عن ــد نش ــرها ق اجلريـ ــدة الرمسي ــة مـ ــا ع ــدا ق حال ــة عـ ــدم امتث ــال أحـ ــد
اللــرفي .ويراعــى هــذا املللــز الدســتوري ق يــل التش ـريعات ال ـ حتكــم نظــام الســللات القىــائية
وطرائو عملوا .ويفـرض بالتـا علـى القىـاة أن يلجـثوا قـدر املسـتلا إ هـذه الصـكو الدوليـة ق
تســوية النزاعــات .ولروانــدا العىــو ق اعــة ــرق أفريقيــا ممثلــون ق اجلمعيــة التش ـريعية لشــرق أفريقيــا
وهــي تقبــل اهتصــان كمــة العــدل لشــرق أفريقيــا الــذرا القىــائي للجماعــة .وبوصــفوا عىــوا ق
االحت ــاد األفريق ــي واللّجن ــة األفريقي ــة حلق ــوق اإلنس ــان والش ــعو تقب ــل روان ــدا اهتص ــان ا كم ــة
األفريقي ــة حلق ــوق اإلنس ــان وحق ــوق الش ــعو وه ــي ا كم ــة القاري ــة الـ ـ أنش ــثهتا البل ــدان األفريقي ــة
لىــمان ايــة حقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعو ق أفريقيــا .وقبلــي روانــدا عــالوة علــى ل ـ بيليــة
امللالبات الفردية للجنة األفريقية.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -58تــسدي الســللات الــثال ق احلكــم دورا رئيســي ا ق تعزيــز حقــوق اإلنســان و ايتوــا .وتعمــل
ق روان ــدا ــبكة م ــن املسسس ــات احلكوميّ ــة املت صص ــة عل ــى اي ــة وتعزي ــز تل ــف فة ــات حق ــوق
اإلنسان و ل ق إطار را ة بناءة بي الدولة واجملتمل املدين.
 -1مجلسا البرلمان
 -59يىـم الربملـان جلانـا معنيّــة قـوق اإلنســان (سـواء ق جملــي النـوا أو جملــي الشـيوت) جتــري
حتقيقــات و وث ـا تتعلــو بــاح ام حقــوق اإلنســان .وأنشــث الربملــان الروانــدي ليــات لزيــادة املشــار ة ق
تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان عل ــى ي ــل مس ــتويات احلكوم ــة .وتت ــا هل ــذه اللج ــان هي ــارات تلف ــة خت ــدم
أغرا ا متنوعة لتحقيو الغرض التا :
 -60اعتماااد تاادابير تش اريعية فااي إطااار اختصا ااها إن اهلــدف مــن و ــل تشـريعات حلمايــة حقــوق
اإلنسـان هــو إتاحــة أفىـل ايــة ممكنــة حلقـوق الروانــديي مــن هـالل تعــديل أو اعتمــاد تشـريل جديــد .وقــد
اعتمد الربملان عددا بريا من القواني و ل على سـبيل املثـال ق جمـال حقـوق املـرأة واللفـل واأل ـ ان
وي اإلعاقة أو ق العديد من اجملاالت األهرى ال تنلبو فيوا مبادل اتفاقية حقوق اإلنسان.
يوج ــه النّـ ـ ّـوا العدي ــد م ــن األس ــةلة الش ــفوية
 -61ممارسا ااة الرقابا ااة علا ااى أنشا ااطة الحكوما ااة ّ
أو اخلليــة ويعقــدون ــذل جلســات اســتما أمــام اللجــان ويتــابعون عــن ثــز عمــل احلكومــة ق
جمال حقوق اإلنسان .وتعقـد اجملـالي أيىـا جلسـات منتظمـة لالسـتما إ الـوزراء ق الربملـان بشـثن
ع ــدة مس ــائل منو ــا عل ــى س ــبيل املث ــال هل ــة العم ــل املتعلق ــة ق ــوق الى ــعفاء والقى ــايا الش ــاملة
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األهـ ــرى والتقـ ــارير الدوريـ ــة ال ـ ـ تقـ ــدموا الدولـ ــة إ هيةـ ــات رصـ ــد املعاهـ ــدات والتقـ ــارير اخلاصـ ــة
بثنشلة أمـي املظـا واللّجنـة الوطنيّـة حلقـوق اإلنسـان وجلنـة مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وجلنـة الوحـدة
واملصاحلة واللّجنة الوطنيّة ملكافحة اإلبادة اجلماعية.

 -62ر ااد اس ااتخدام الم ااوارد يش ــجل الربمل ــانيون م ــن ه ــالل املنت ــديات اخلاص ـة بك ــل م ــنوم
(منت ــدى النس ــاء الربملاني ــات لروان ــدا ومنت ــدى أم ــاين و ــبكة الربمل ــانيي للس ــكان والتنمي ــة و ــبكة
الربملــانيي األفارقــة ملكافحــة الفســاد) علــى طــر األســةلة حــول ختصــيص امل ـوارد لفائــدة السياســات
ال تسثر ق ممارسة حقوق اإلنسـان .ومـا مـن ـ أنـه سّـة حاجـة إ حتسـي هـذا اجلانـز مـن عمـل
الربملــان علــى الــرغم مــن أن امليزانيــة املرصــودة لتعزيــز أنشــلة حقــوق اإلنســان ســبو بيــان تفاصــيلوا
بشكل وا ا.
 -63رف ااع ال ااوعي الع ااام اهل ــدف ه ــو تنظ ــيم التظ ــاهرات واملناقش ــات العام ــة .وق جم ــال حق ــوق
اإلنسان تـنظم تلـ التظـاهرات واملناقشـات علـى مسـتويات معينـة مـن السـللة بلـرق منوـا تنظـيم
ّأيــام مفتوحــةّ وّالزيــارات امليدانيــةّ حيــث يلتقــي برملــانيون بعامــة النــان مــن أجــل أهــذ توصــياهتم
بع ــي االعتب ــار ق العم ــل الربمل ــاين .ويى ــللل ــل جمل ــي ق الربمل ــان بثنش ــلته اخلاص ــة لرف ــل مس ــتوى
الـ ــوعي لـ ــدى اجلموـ ــور .ويعـ ـ ّـي الن ـ ـوا أيى ـ ـا أفرقـ ــة عمـ ــل صصـ ــة ألصـ ــناف ـ ــددة مـ ــن حقـ ــوق
اإلنسان وتنظّم اجتماعات بي احلي وا هر بي تلف اجملالي واجملتمل املدين.
 -2المؤسسات الوطنيّة لحقوق اإلنسان
(أ) اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

 -64تتمس ـ روانــدا بــادل راس ـ ة ق القــانون الــدو تتعلــو بالــدور ا ــوري الــذي تىــللل بــه
املسسســات الوطنيّــة حلقــوق اإلنســان ق تعزيــز حقــوق اإلنســان و ايتوــا علــى املســتوى الــوطين .وعنــد
تر ــة هــذا املبــدأ إ ممارســة عمليــة أنشــثت روانــدا اللّجنــة الوطنيّــة حلقــوق اإلنســان وهــي جلنــة وطنيّــة
مستقلة مكلّفة على وجه اخلصون بتعزيز حقوق اإلنسان.
 -65وتتمثـ ــل املومـ ــة اخلاص ـ ـة للجنـ ــة الوطنيّـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان بشـ ــثن تعزيـ ــز حقـ ــوق اإلنسـ ــان
فيمــا يلــي :تثقيــف الســكان وتــوعيتوم بشــثن املســائل املتعلقــة قــوق اإلنســان واملشــار ة ق تل ــوير
الربامل التعليمية حلقـوق اإلنسـان والتعـاون مـل األجوـزة األهـرى ق تصـميم اسـ اتيجيات ملنـل وقـو
انتوا ــات حلقــوق اإلنســان وإعــداد ونشــر تقــارير عــن حالــة حقــوق اإلنســان ق روانــدا علــى أســان
ســنوي و لمــا دعــي احلاجــة إ تقــدو وجوــات نظرهــا بنــاء علــى الللــز أو بــادرة منوــا بشــثن
الق ـواني ول ـوائا األجوــزة العامــة املعمــول هبــا ق البلــد ومشــاريل الق ـواني و ل ـ لىــمان تلابقوــا مــل
ـث املسسس ـ ــات احلكوميّـ ــة املعنيّـ ــة عل ـ ــى التص ـ ــديو عل ـ ــى
املب ـ ــادل األساس ـ ــية حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وح ـ ـ ّ
ـث املسسســات
املعاهــدات الدوليــة املتعلقــة قــوق اإلنســان وإدماجوــا ق الق ـواني ا ليــة القائمــة وحـ ّ
احلكوميّة املعنيـة علـى تقـدو التقـارير املتعلقـة باملعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـ صـ ّدقي عليوـا
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روانــدا ق الوقــي املناســز واقـ ا التــدابري الـ ينبغــي للســللات املعنيــة اختا هــا ملعاجلــة أي انتوــا
حلقــوق اإلنســان واملعاقبــة عليــه وفق ـا للقــانون .وتقــدم اللّجنــة الوطنيّــة حلقــوق اإلنســان ســنوياّ تقــارير
ع ــن برناجمو ــا ونش ــاطوا إ جملس ــي الربمل ــان ق جلس ــة مشـ ـ ة وتت ــيا نسـ ـ ا منو ــا ألجو ــزة الدول ــة
األهــرى علــى النحــو الــذي يبيّنــه القــانون الــذي ــدد نظــام اللّجنــة وطرائــو عملوــا( .)79ومتتثــل اللّجنــة
الوطنيّة حلقوق اإلنسان ملبادل باريي وقد منحي املر ز ّألفّ.
(ب) مكتب أمين المظالم
تثســي مكتــز أمــي املظــا ق عــام  2003وهــي مسسســة عموميــة ومســتقلة ت ـسدي دور
ّ -66
حلقة الوصل بي املـواطن واجلموـور واملسسسـات اخلاصـة ملنـل الظلـم والفسـاد واجلـرائم األهـرى ات
الصلة و اربتوـا .وتشـمل مسـسوليات مكتـز أمـي املظـا مـا يلـي :العمـل حلقـة وصـل بـي املـواطن
واملسسسـ ــات العامـ ــة واخلاصـ ــة ومنـ ــل الظلـ ــم والفسـ ــاد واجل ـ ـرائم األهـ ــرى ات الصـ ــلة و اربتوـ ــا ق
اإلدارات العامــة واخلاصــة وتلقــي ــكاوى األف ـراد واجلمعيــات املســتقلة ال ـ تتعلــو بثعمــال مــوظفي
ـث
اخلدم ــة املدني ــة وأجو ــزة الدول ــة واملسسس ــات اخلاص ــة ودراس ــتوا ق الس ــياق امل ــذ ور أع ــاله وح ـ ّ
ـربرة وتوعي ــة
ه ــسالء امل ــوظفي واملسسس ــات عل ــى إا ــاد حل ــول هل ــذه الش ــكاوى إ ا م ــا ثب ــي أت ــا م ـ ّ
الســكان علــى العمــل جنب ـ ا إ جنــز مــل املسسســات العامــة واخلاصــة لبنــاء البلــد وعــدم اخلــوف مــن
اإلبالغ عن املمارسات السيةة القائمة علـى الظلـم والفسـاد واجلـرائم ات الصـلة واملسـا ة ق تعزيـز
احلكـ ــم الر ـ ــيد ق يـ ــل املسسسـ ــات و ل ـ ـ بلفـ ــي انتباهـ ــا إ ـ ــعف أدائوـ ــا والعالقـ ــات القائمـ ــة
فيمــا بينوــا نظـرا مل الفتوــا للقــانون وصــالحيات ــل منوــا والسياســة العامــة للدولــة أو ألتــا تــسثر ســلب ا
ق الس ــكان( .)80ويتع ـ ّـي عل ــى مكت ــز أم ــي املظ ــا النظ ــر ق ي ــل أنـ ـوا اجلـ ـرائم املدرج ــة ــمن
موامــه .ومــن صــالحياته أيى ـ ا أن يللــز إ ا كمــة العليــا إعــادة النظــر ومراجعــة األحكــام النوائيــة
الصادرة عن ا ا م العادية وا ا م التجارية والعسكرية إ ا استمر الظلم(.)81
(ج) هيئة االدعاء العام الوطنيّة
 -67تىــللل هيةــة االدعــاء العــام الوطنيّــة أيىـا بــدور رئيســي ق ايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا
ال سيما مـن هـالل براجموـا اخلاصـة باقتفـاء أثـر اهلـاربي وبشـثن ايـة الشـوود والىـحايا ومكافحـة
العنف القائم على نو اجلني ومكافحة الفساد وامل درات.
__________
( )79القانون رقم  2013/19املسرت  25ار/مارن  2013الذي دد مومات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسـان ونظاموـا
وطرائو عملوا.

( )80اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة إصـ ــدار هـ ــان مـ ــسرت  18تش ـ ـرين األول/أ تـ ــوبر  2013القـ ــانون رقـ ــم  2013/76املـ ــسرت 11
أيلول/سبتمرب  2013الذي دد مومة مكتز أمي املظا وصالحياته ونظامه وطرائو عمله.
( )81املرجل اته.
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(د) المؤسسات الهامة األخرى في حماية حقوق اإلنسان

‘ ‘1الشرطة الوطنيّة الرواندية

 -68متارن الشرطة الوطنيّة الروانديـة سـللتوا علـى امـل الـ ا الـوطين وتك ّـرن جوودهـا لتقـدو
هدمـة ات جــودة عاليــة ق ظ ّـل املســاءلة والشــفافية و ايـة ســيادة القــانون وبـذل ــل مــا ق وســعوا
لت ــوفري بية ــة س ــليمة و من ــة للجمي ــل .وه ــي تقـ ـ ّدم ه ــدماهتا للنّــان عل ــى أس ــان املب ــادل التالي ــة بوج ــه
ه ــان :احلف ــاأ عل ــى احلق ــوق األساس ــية ال ـ ـ يكفلو ــا ال ّدس ــتور والق ـ ـواني األه ــرى و اي ــة أمـ ــن
األ ـ ان واملمتلكــات والتعــاون املتنــاغم مــل اجملتمــل ا لـ ّـي وإعــالم الســكان بشــثن ســبل إاازهــا
ملومتوـ ــا ومسـ ــاءلة الشـ ــرطة الوطنيّـ ــة الروانديـ ــة أمـ ــام اجملتمـ ــل( .)82وجتـ ــري الشـ ــرطة الوطنيّـ ــة الروانديـ ــة
حتقيقــات بانتظــام للتث ــد مــن الو ــل الفعلــي حلــاالت العنــف اجلنســاين .وتشــري إحصــاءات الشــرطة
األهـ ــرية إ أن حـ ــاالت العنـ ــف اجلنسـ ــاين ال ـ ـ هىـ ــعي للتحقيـ ــو بـ ــي ع ـ ــامي  2006و2011
وتثسسـ ــي مديريـ ــة
بلغ ــي  12 992حالـ ــة .وتولّـ ــي أجوـ ــزة تلفـ ــة معاجلـ ــة يـ ــل هـ ــذه احلـ ــاالتّ .
مكافح ــة العن ــف اجلنس ــاين ق جو ــاز الش ــرطة الوطنيّ ــة للتص ــدي حل ــاالت العن ــف اجلنس ــاين وحق ــوق
الىــحايا .وللمديريــة مرا ــز تنســيو ق يــل مرا ــز الشــرطة ق البلــد وهــي تعمــل بشــكل وثيــو مــل
املستشفيات واملرا ز الصحية لتيسري التواصل مل اخلرباء ق اجملاالت اللبية.

‘ ‘2اللّجنة الوطنيّة لالنت ابات

 -69اللّجن ـ ــة الوطنيّـ ـ ــة لالنت ابـ ـ ــات هـ ـ ــي جلنـ ـ ــة مسـ ـ ــتقلة ومسـ ـ ــسولة عـ ـ ــن االنت ابـ ـ ــات ا ليـ ـ ــة
والتشريعية والرئاسية واالستفتاءات واالنت ابات األهرى ال ّددها القانون(.)83

‘ ‘3جملي احلو مة الرواندي
 -70تشــمل مومــة جملــي احلو مــة الروانــدي تعزيــز مبــادل احلكــم الر ــيد والالمر زيــة ورصــد
ممارســات احلكــم الر ــيد ق املسسســات السياســية والعامــة واخلاصــة وتنســيو عمليــة تلــوير قلــا
اإلع ــالم ودعمو ــا وتس ــجيل منظّم ــات اجملتم ــل امل ــدين والتمك ــي هل ــا ومراقبتو ــا وتعزي ــز املش ــار ة
املدنيــة وإج ـراء البحــو والدراســات املتعلقــة باحلو مــة ونشــر نتائجوــا وتوثيــو احللــول املســتنبلة
ليـ ـ ا ودع ــوة احلكوم ــة إ اتب ــا السياس ــات الرامي ــة إ تق ــدو اخل ــدمات اجلي ــدة وحتقي ــو التنمي ــة
املستدامة واالزدهار(.)84

__________
( )82القــانون رقــم  2010/46املــسرت  14ــانون األول/ديســمرب  2010الــذي ــدد صــالحيات جوــاز الشــرطة الوطنيــة
الرواندية ومسسولياهتا ونظاموا وطرائو عملوا.

( )83القانون رقم  2005/31املسرت  24انون األول/ديسمرب  2005املتعلو بنظام اللجنة الوطنية لالنت ابات وطرائو عملوا.
( )84القانون رقم  2011/41املسرت  30أيلول/سبتمرب  2011الذي دد مومة جملي احلو مة الرواندي ونظامه وطرائو عمله.
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‘ ‘4اللّجنة الوطنيّة ملكافحة اإلبادة اجلماعية

 -71اللّجنة الوطنيّة ملكافحة اإلبادة اجلماعيـة هـي جلنـة وطنيّـة مسـتقلة مكلفـة علـى وجـه هـان
باملســائل املتعلق ــة بت لي ــد ــرى اإلب ــادة اجلماعي ــة ومنعو ــا وال ــدفا ع ــن قى ــية الن ــاجي م ــن اإلب ــادة
اجلماعية ال استودفي التوتسي داهل وهارت البلد على حد سواء(.)85

‘ ‘5اللّجنة الوطنيّة للوحدة واملصاحلة

 -72أنشــةي اللّجنــة الوطنيّــة للوحــدة واملصــاحلة ق عــام  1999وهــي جلنــة وطنيّــة مســتقلة مســسولة
بش ــكل ه ــان ع ــن تعزي ــز الوح ــدة واملص ــاحلة ب ــي الروان ــديي باس ــت دام ي ــل الوس ــائل املتاح ــة حلش ــد
الروانديي من أجل املصاحلة والوحدة مثل ال بية املدنية واملساعدات املتاحة للجمعيات اجملتمعية.

‘ ‘6جلنة اخلدمة العامة
 -73جلنـ ــة اخلدمـ ــة العامـ ــة هـ ــي جلنـ ــة مسـ ــتقلة مسـ ــسولة عـ ــن ـ ــمان االلت ـ ـزام بالسياسـ ــات واملبـ ــادل
والقواني ال تنظم التوظيف واإلدارة ق اخلدمة العامة وتو يل املسسسات احلكوميّة إنفا ها(.)86

‘ ‘7مكتز رصد الشسون اجلنسانية
 -74يتــو مكتــز رصــد الشــسون اجلنســانية مســسوليات ــددة تتعلــو برصــد مــدى احـ ام املبــادل
األساســية للشــسون اجلنســانية ق يــل األجوــزة علــى املســتويات احلكوميّــة واخلاصــة وغــري احلكوميّــة
والدينيـ ــة وفحـ ــص ال ـ ـربامل والسياسـ ــات الوطنيّـ ــة الراميـ ــة إ ـ ــمان تعزيـ ــز املسـ ــاواة بـ ــي اجلنسـ ــي
ومراقبتوــا ورصــد وجــود السياســة العامــة والـربامل و ــذل املشــاريل امل تلفــة الراميــة إ تعزيــز املســاواة
بــي اجلنســي وتنفيــذها ونظــام توزيــل ميزانياهتــا و ــمان تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة والـربامل املتعلقــة
باح ام مبادل املساواة بي اجلنسي و اربـة الظلـم والعنـف القـائمي علـى نـو اجلـني والـدعوة إ
اح ام املساواة بي اجلنسي على يل املستويات(.)87

‘ ‘8اجمللي الوطين للمرأة
 -75يى ـ ــللل اجملل ـ ــي ال ـ ــوطين للمـ ـ ـرأة باملس ـ ــسوليات التالي ـ ــة :ـ ــل راء ـ ــل الفتي ـ ــات والنس ـ ــاء
الروان ـ ــديات دون متيي ـ ــز وت ـ ــدريز النس ـ ــاء عل ـ ــى حتلي ـ ــل مش ـ ــا لون وحلّو ـ ــا م ـ ــل بعى ـ ــون ال ـ ــبعل
وتشجيعون على املشار ة ق تلوير البلد وعلى إبداء رأيون ق هذا اإلطار(.)88

__________
( )85الق ــانون رق ــم  2007/09امل ــسرت  16ــباط/فرباير  2007املتعل ــو باهتصاص ــات اللجن ــة الوطني ــة ملكافح ــة اإلب ــادة
اجلماعية ونظاموا وطرائو عملوا.

( )86تثسسي جلنة اخلدمة العامة وجز املادة  181من دستور وورية رواندا.
( )87القانون رقم  2007/51املسرت  20أيلول/سبتمرب  2007الـذي ـدد مسـسوليات ونظـام وطرائـو عمـل مكتـز رصـد
الشسون اجلنسانية.
( )88اجلريـ ــدة الرمسي ـ ــة إصـ ــدار ه ـ ــان مـ ــسرت  11ـ ــباط/فرباير  2011القـ ــانون رق ـ ــم  2011/02املـ ــسرت  10ـ ــباط/
فرباير  2011الذي دد مسسوليات اجمللي الوطين للمرأة ونظامه وطرائو عمله.
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‘ ‘9اللّجنة الوطنيّة لللفولة ومرصد حقوق اللفل

 -76اللّجنـة الوطنيّـة لللفولـة جوـاز مسـتقل يتبـل وزارة الشـسون اجلنسـانية والنوـوض باألسـرة .وقــد
أنش ــةي اللّجن ــة ح ــديثا وه ــي مس ــسولة ع ــن تعزي ــز حق ــوق األطف ــال و ايتو ــا ق روان ــداّ .أم ــا مرص ــد
حق ــوق اللف ــل ومق ــره داه ــل اللّجن ــة الوطنيّ ــة حلق ــوق اإلنس ــان فو ــو مس ــسول ع ــن مراقب ــة حق ــوق
األطف ــال و ايتو ــا ق روان ــدا( .)89وه ــو يكف ــل أيىـ ـا مش ــار ة األطف ــال ق ي ــل مس ــتويات ص ــياغة
متسوم.
القواني والسياسات ال ّ

‘ ‘10مكتز املراجل العام لشسون مالية الدولة
 -77مكتــز املراجــل العــام مسسســة عامــة مســتقلة ومســسولة عــن التــدقيو ق الشــسون املاليــة للدولــة
وممتلكاهتا(.)90

‘ ‘11اجمللي الوطين للشبا
 -78اجمللــي الــوطين للشــبا فــل يعقــد فيــه الشــبا مناقشــات هبــدف التشــجيل علــى تــرقّيوم
وعلــى حتقيــو التنميــة ق البلــد .وتشــمل أهــداف اجمللــي الــوطين للشــبا مــا يلــي ّ :ــل الشــبا
ـث الش ــبا عل ــى
وتعل ــيموم ال بي ــة املدني ــة وت ــدريبوم عل ــى الثقاف ــة الرواندي ــة والريا ــة وال في ــه وح ـ ّ
املشار ة ق األنشـلة اإلنتاجيـة الـ هتـدف إ ارتقـاء الشـبا وتنميـة البلـد ودعـم عيـات الشـبا
والتمــان املســاعدة هلــا والــدفا عــن الشــبا ق أجوــزة صــنل الق ـرار ي الصــلة بالشــبا ومتكيــنوم
من املشار ة ق عملية صنل القرار يث تسهذ املشا ل ال يواجووتا ق االعتبار(.)91

‘ ‘12دائرة اإلصالحيات الرواندية
تتحمل دائرة اإلصـالحيات الروانديـة مسـسوليات عـدة ومنوـا مومـة احـ ام حقـوق املعتقلـي
-79
ّ
والســجناء وفق ـا للقــانون واح ـ ام حيــاة ا تج ـزين والســجناء وســالمتوم البدنيــة واملعنويــة ورفــاهوم
وتلوير موارات املعتقلي والسجناء وو ل هلة األنشلة الريا ية وال فيوية لفائدهتم(.)92

‘ ‘13اجمللي الوطين لشسون األ

ان وي اإلعاقة

تثسـ ــي اجمللـ ــي الـ ــوطين لشـ ــسون األ ـ ـ ان وي اإلعاقـ ــة ق عـ ــام  2011لغـ ــرض تعزيـ ــز
ّ -80
و اي ــة و ــمان متت ــل األ ـ ـ ان وي اإلعاق ــة بش ــكل ام ــل وعل ــى ق ــدم املس ــاواة مي ــل حق ــوق
اإلنســان واحلريــات األساســية وتعزيــز االح ـ ام لك ـرامتوم املتثصــلة ( لــة مكـ ّـررة) لغــرض تعزيــز و ايــة

__________
( )89معود التحاليل والبحو السياسية  -رواندا اإلطار القانوين والسياسي حلقوق األطفال ق رواندا .2012

( )90القانون رقم  98/05املسرت  4حزيران/يونيه  1998املسسي ملكتز املراجل العام لشسون مالية الدولة.
( )91القانون رقم  2003/24املسرت / 14أغسلي  2003الذي دد طرائو عمل اجمللي الوطين للشبا ونظامه.
( )92القــانون رقــم  2010/34املــسرت  12تش ـرين الثــاين/نوفمرب  2010املتعلــو بتحديــد طرائــو عمــل دائــرة اإلصــالحيات
الرواندية ونظاموا.
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و ــمان متت ــل األ ـ ان وي اإلعاق ــة بش ــكل ام ــل وعل ــى ق ــدم املس ــاواة مي ــل حق ــوق اإلنس ــان
واحلريات األساسية وتعزيز االح ام لكرامتوم املتثصلة(.)93

دال -دور المنظّمات غير الحكوميّة
هام ــة
 -81تى ــللل منظّم ــات اجملتم ــل امل ــدين ــا ق لـ ـ املنظّم ــات ال ّدينيّ ــة بوظيف ــة تثقيفيّ ــة ّ
أيىـ ا .ففــي روانــدا جمموعــة مــن املنظّمــات غــري احلكوميّــة القويـّـة والنشــلة الـ تــسدي دورا مزدوجـ ا ق
جمـ ــال التثقيـ ــف قـ ــوق اإلنسـ ــان .فوـ ــي تقـ ــدم إ احلكومـ ــة معلومـ ــات حامسـ ــة عـ ــن قىـ ــايا حقـ ــوق
اإلنسان الـ تعـين السـكان علـى املسـتوى الشـع مـن هـالل منتـديات ـ ّددة تعقـدها احلكومـة مـل
املنظّمات غري احلكوميّة وعلى مستوى أع ّـم مـن لـ  .وق الوقـي اتـه تعمـل هـذه املنظّمـات علـى
تثقيــف اجلموــور ب ـربامل حقــوق اإلنســان وســبل احلمايــة ال ـ تتــوفّر هلــم .وتســتودف هــذه األنشــلة
العامــة والقــادة
املدرســي ومــوظ ّفي اخلدمــة ّ
التوعويـّـة بشــكل رئيسـ ّـي اجملتمعــات ا ليّــة واللّــال و ّ
الس ــابقي ال ــذين يورب ــون م ــن أفـ ـراد
ا لّي ــي واجلن ــود املس ـ ّـرحي ولك ــن ّ
هاص ــة الالّجة ــي واملتم ـ ّـردين ّ
اخلاصــة أيى ـا دورا
ـسدي معاهــد البحــو
القـ ّـوات ال ّدميقراطيــة لتحريــر روانــدا ويعــادون إ الــوطن .وتـ ّ
ّ
الس ـ ــالم
الروان ـ ــدي وهصوصـ ـ ـا املعو ـ ــد ّ
رئيس ـ ــيّا ق مكافح ـ ــة التّميي ـ ــز ق اجملتم ـ ــل ّ
الروان ـ ــدي للحـ ـ ـوار و ّ
وال ّدميقراطية ومر ز إدارة النّزاعات التّابل للجامعة الوطنيّة ق رواندا.
 -82وب ـ ــادرت اللّجن ـ ــة الوطنيّ ـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان ب نش ـ ــاء منت ـ ــدى استش ـ ــاريّا للمنظّم ـ ــات غ ـ ــري
احلكوميّــة لتعزي ــز الق ــدرة عل ــى إقام ــة ـ ـرا ات مس ــتدامة والتّع ــاون م ــل اجلو ــات الفاعل ــة ق اجملتم ــل
الســنة وا ــا ق تشــجيل الش ـرا ة ب ــي اللّجنــة الوطنيّــة واجلو ــات
املــدين .واتمــل املنت ــدى مـ ّـرتي ق ّ
الفاعل ــة ق اجملتم ــل امل ــدين .وجت ــدر اإل ــارة إ أن ــه ا ــوز دع ــوة اجلو ــات الفاعل ــة ق اجملتم ــل امل ــدين
العام ــة والتّـ ـدريز ملكافح ــة ــل ــكل م ــن أ ــكال
للمش ــار ة ق ــالت الـ ـ ّدعوة وأنش ــلة التّوعي ــة ّ
أي ــكل ه ــر م ــن أ ــكال انتوا ــات حق ــوق اإلنس ــان .وأنش ــث اجملتم ــل امل ــدين
ـري و ّ
التّميي ــز العنص ـ ّ
تنســقه منظّمــة جامعــة وهــي عيّــة ّمناصــرة
ّ
الروانــدي حتالف ـا ـ ّد العنــف القــائم علــى نــو اجلــني ّ
املـرأة  -تــويي هــامويّ ويشــمل مر ــز الرجــال ملكافحــة العنــف القــائم علــى نــو اجلــني وهــو مر ــز
للرجــال اخل ـرباء الــذي يســعى جاهــدا لتوعيــة اجملتمــل مــن هــالل مشــار ة الرجــال ق مكافحــة
روانــدا ّ
العنــف القــائم علــى نــو اجلــني وحتديــدا العنــف ــد امل ـرأة .وتىــللل العديــد مــن املنظّمــات غــري
احلكوميّ ــة األه ــرى ب ــدور رئيس ــي ق التثقي ــف بش ــثن حق ــوق اإلنس ــان ومنو ــا رابل ــة تعزي ــز حق ــوق
اإلنس ــان وال ــدفا عنو ــا ق روان ــدا والرابل ــة الرواندي ــة لل ــدفا ع ــن حق ــوق اإلنس ــان (وه ــي اجملموع ــة
اجلامع ــة الرئيس ــية ملنظّم ــات حق ــوق اإلنس ــان اخلم ــي األعى ــاء) و عي ــة ال ــدفا ع ــن حق ــوق املـ ـرأة
واللفــل و عيــة الشــبا لتعزيــز حقــوق اإلنســان و ــبكة م ـواطني مــن أجــل العدالــة والدميقراطيــة
وبعثة العدالة الدولية واهليةة السبتية للتنمية واإلغاثة اإلنسانية لرواندا.

__________
( )93القــانون رقــم  2011/03املــسرت  10ــباط/فرباير  2011املنشــل للمجلــي الــوطين لأل ـ ان وي اإلعاقــة وا ــدد
ملسسولياته ونظامه وطرائو عمله.
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هاء -عملية إعداد التقارير على المستوى الوطني
 -83تلتزم روانـدا بالتنفيـذ الكامـل اللتزاماهتـا جتـاه اهليةـات املنشـثة وجـز املعاهـدات الدوليـة ـا ق
لـ تقــدو تقــارير دوريــة عــن تنفيــذ صــكو حقــوق اإلنســان األساســية الدوليــة .وق روانــدا تُع ـ ّد وزارة
العــدل مر ــز التنســيو إلعــداد تقــارير وإرســاهلا إ األمــم املتحــدة .والــوزارة مســسولة عــن التنســيو بشــثن
تنفيذ التزامات رواندا جتاه هيةات املعاهدات الدولية وتتو تنظيم عملية إعداد هذه التقارير.
 -84وتشــمل املرحلــة األو مــن عمليــة إعــداد التقــارير و ــل قائمــة باملوا ــيل الـ يتناوهلــا التقريــر
املعين مث حتديد أي مسـتوى مـن احلكومـة أو الـوزارة أو الو الـة مسـسول عـن ـل واحـد منوـا .وتتـو
اإلدارات التوجيوي ــة ص ــياغة مش ــرو التقري ــر .وميكنو ــا ق ه ــذه املرحل ــة ــل أي معلوم ــات تعتربه ــا
مومـ ــة .ولغريهـ ــا مـ ــن مسـ ــتويات السـ ــللة أو اهليةـ ــات أو اإلدارات أن تق ـ ـ ّدم إ اإلدارات التوجيويـ ــة
املعلوم ـ ــات الـ ـ ـ تعتق ـ ــد أت ـ ــا س ـ ــتكون مفي ـ ــدة .مث جتم ـ ــل تل ـ ــف مش ـ ــاريل املس ـ ــا ات وتن ـ ــاقض ق
اجتماعــات هيةــة تنس ــيو تســمى ّفرق ــة العمــل املعنيــة بتق ــارير املعاهــدةّ ال ـ يوجــد مقره ــا ق وزارة
العدل .وتتا ق هـذه املرحلـة مل تلـف مسـتويات السـللة أو اإلدارة أو اهليةـات املعنيـة الفرصـة ـي
تقدم مالحظاهتا واق احاهتا إ اإلدارة التوجيوية املكلفة بصياغة املشرو .
 -85وعنــد االقتىــاء يعــاد النظــر ق تلــف املســا ات وملىــل املشــرو النوــائي لعمليــة تنســيو
للحصــول علــى املوافقــة النوائيــة عليــه .وجتــدر اإل ــارة إ أن املشــاورات تشــمل اجملتمــل املــدين أيىـا
باعتبــاره أمــرا طبيعي ـا ق إعــداد التقــارير املتعلقــة قــوق اإلنســان .وق هــذا اإلطــار متثــل املنظّم ــات
الشـ ـري الوحي ــد ق ه ــذه
مكون ــات اجملتم ــل امل ــدين ـ ـريكا مميّـ ـزا ولكنو ــا ليس ــي ّ
اجلامع ــة مل تل ــف ّ
العمليّــة .وإ ا مــا تىـ ّـمن التّقريــر النوــائي التزامــات ف نــه ملىــل ملوافقــة جملــي الــوزراء .وتشــمل عمليــة
السياس ــي
التنس ــيو ال ــوزارات املعني ــة واملسسس ــات احلكوميّــة األه ــرى ــا م ــن ـثنه أن يكف ــل ال ـ ّدعم ّ
للتّقرير املعين .وقد اتُّبعي املبادل واإلجراءات املذ ورة أعاله ق صياغة هذه الوثيقة األساسية.
 -86وق عــام  2007قـ ّدمي روانــدا إ هيةــات املعاهــدات الدوليــة ات الصــلة التقريــر الـ ّدوري
بشثن تنفيذ اتفاقية القىاء على يـل أ ـكال التّمييـز ـد املـرأة .وق عـام  2011هىـعي روانـدا
لالس ــتعراض الـ ـ ّدوري الش ــامل ق جمل ــي حق ــوق اإلنس ــان الت ــابل لألم ــم املتح ــدة .وق ع ــام 2012
قـ ّدمي روانــدا التقريــر الـ ّدوري اجلــامل للتقــارير مــن الثـاين إ الرابــل بشــثن تنفيــذ العوــد الــدو اخلــان
بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ( )E/C.12/RWA/2-4لتنظــر فيوــا اللّجنــة املعنيــة بــاحلقوق
االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة .وق أيار/م ــايو  2014ق ـ ـ ّدمي روان ــدا التقري ــر ال ــدوري اجل ــامل
للتقـارير مـن الثـامن عشـر إ العشـرين عـن حالـة التّنفيـذ اجلـاري لالتفاقيـة الدوليـة للقىـاء علـى يــل
أ كال التمييـز العنصـري و ـذل تقريرهـا الـدوري الرابـل بشـثن تنفيـذ العوـد الـدو اخلـان بـاحلقوق
السياسية املدنية والتقريرين الثاين والثالث املتعلقي بامليثاق األفريقي حلقوق اللفل ورفاهه.
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رابعا -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل االنتصاف الفعالة
 -87من املومّ أن نالحظ أن اإلبـادة اجلماعيّـة ـ ّد التّوتسـي الـ حـدثي ق روانـدا عـام 1994
أثـّـرت ســلب ا ق النّســيل االجتمــاعي والبنيــة التّحتيّــة للمجتمــل .ومــن هــذا املنللــو ــرعي حكومــة
روان ــدا ق برن ــامل إع ــادة بن ــاء البل ــد بتعزي ــز مب ــادل س ــيادة الق ــانون واح ـ ام حق ــوق اإلنس ــان وحتقي ــو
الوح ــدة الوطنيّــة واملص ــاحلة .ويعتق ــد الروان ــديون أن املـ ـواطني تبنّـ ـوا املص ــاحلة قيم ــة وممارس ــة وطنيّ ــة.
املوجوــة اــو تعزيــز و ايــة حقــوق اإلنســان
السياســات وال ـربامل ّ
مــا صــاغ البلــد أيى ـ ا العديــد مــن ّ
املنصون عليوا ق تلـف ورقـات السياسـات القلاعيـة .وبصـرف النّظـر عـن السياسـة العامـة حلقـوق
اإلنســان ال ـ ال ت ـزال واحــدة مــن األولويــات الرئيســية اعتمــدت يــل السياســات الرئيســية األهــرى
تقريبـ ا ق تلــف القلاعــات ات الصــلة قــوق اإلنســان (التعلــيم والصــحة واحلمايــة االجتماعيــة
وحقوق املرأة وحقوق األطفال وحقوق األ ان وي اإلعاقة .)...

ألف -عدم التمييز والمساواة
 -88تتــيا ســيادة القــانون املنصــون عليوــا ق الدســتور جلميــل األف ـراد التّمتــل بــاحلقوق واحلريــات
الفردية واجلماعية األساسية من أجـل حتقيـو ارتقـائوم املـادي والفكـري دون متييـز علـى أسـان الس ّـن
أو اجل ــني أو األص ــل العرق ــي أو اجلغـ ـراق أو الـ ـ ّدهل .وبالت ــا ّ يكف ــل الدس ــتور احلق ــوق الدميقراطي ــة
األساسـ ــية ال ـ ـ تىـ ــمن اح ـ ـ ام احليـ ــاة واخلصوصـ ــية وحريـ ــة التعبـ ــري وحريـ ــة ال ـ ـرأي وحريـ ــة الـ ــدين
واملعتق ــد وحريّــة التن ّق ــل و ايتو ــا .ويى ــل الدس ــتور قي ــودا دقيق ــة عل ــى احلرم ــان م ــن احلري ــة وعل ــى
اإلجراءات القىـائية مـن هـالل األحكـام الـ هتـدف إ احلفـاأ علـى احلقـوق األساسـية الـ يتمتـل
هب ـ ــا اإلنس ـ ــان :افـ ـ ـ اض الـ ـ ـرباءة واملس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة أثن ـ ــاء التحقي ـ ــو والفح ـ ــص اللـ ـ ـ ق حال ـ ــة
مسسســة صــالحيات ومزايــا تتــيا
الســللات وميــنا ــل ّ
االحتجــاز .ويـ ّ
ـنص الدســتور علــى الفصــل بــي ّ
واموا بالكامل.
هلا اال لال
ّ
 -89ولى ــمان املس ــاواة ومكافح ــة التميي ــز مي ــل أ ــكاله و ــعي روان ــدا سلس ــلة م ــن الت ــدابري
التش ـريعية واإلداريــة والقانونيــة ون ّف ــذت العديــد مــن املبــادرات ال ـ أســومي ق التّقــدم الكبــري ا ــرز
علــى مــدى العقــد املا ــي .ويُكـ ّـرن مبــدأ املســاواة ــا لــه مــن طــابل أساسـ ّـي ق الدســتور واــري
تفصيله ق العديد من نصون القـواني ا ليـة .ويع ّـزز تلبيـو املعاهـدات ال ّدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـ
ملتصـوا بــه
الصـلة ق التّشـريعات الوطنيّـة ومــا ّ
صـادقي عليوـا روانــدا مـن هــالل إدرات األحكـام ات ّ
الدستور من مكانة متميّزة اإلطار القانوين الوطين الذي يكفل عدم التّمييز واملساواة.
ـنص ق
 -90وفيم ـ ــا يتعل ـ ــو بالنّظ ـ ــام الق ـ ــانوين يس ـ ــد دس ـ ــتور ع ـ ــام  2003عل ـ ــى املس ـ ــاواة إ ي ـ ـ ّ
ديباجتــه علــى أن تكفــل روانــدا املســاواة بــي اجلميــل أمــام القــانون دون متييــز بســبز اللّغــة أو األصــل
أو العــرق أو اجلــني أو الـ ّدين .مــا يــدعم ال ّدســتور هــذا املبــدأ ق املــادة ( 16البــا الثــاين حقــوق
ـنص عل ــى أ ّن ي ــل البش ــر متس ــاوون أم ــام
اإلنس ــان األساس ــيّة وحق ــوق وواجب ــات امل ـواطني) ال ـ ت ـ ّ
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يكرن ال ّدسـتور املسـاواة ح ّـو أساس ّـي مـن حقـوق اإلنسـان إ ّـو جلميـل األفـراد
القانون .وبالتا
ّ
التّمتّــل بــنفي احلقــوق واملعاملــة دون متييــز .وبنــاء علــى ل ـ ف نــه ظــر يــل أ ــكال التّمييــز علــى
الثقاق.
أسان احلالة املدنيّة أو الثّروة أو املر ز
االجتماعي و ّ
ّ

الســللات املسسســيّة والتّش ـريعية والتّنفيذيــة والقىــائيّة املســسولية عــن تنفيــذ مبــادل
-91
ّ
وتتحمــل ّ
املساواة الـ يكفلوـا ال ّدسـتور وديباجتـه .وباإل ـافة إ لـ تع ّـززت ا ليـة الـ تكفـل احـ ام احلـو
ق املســاواة وعــدم التمييــز مــن هــالل إنشــاء اللّجنــة الوطنيّــة حلقــوق اإلنســان ومكتــز أمــي املظــا
يتدهالن ق حال حدو انتوا ات للحقوق.
حيث أتما ّ

ـنص علــى
 -92ويعــرض قــانون العقوبــات تفاصــيل تلــف احلــاالت الـ يشــملوا مبــدأ املســاواة .وهــو يـ ّ
أن التمييــز يتمثّــل ق أي تفرقــة بــي األ ـ ان اللبيعيّــي بســبز أصــلوم أو جنســوم أو حالــة أســرهم
أو حـ ــالتوم الصـ ــحية أو إعـ ــاقتوم أو عـ ــاداهتم أو وجوـ ــات نظـ ــرهم السياسـ ــيّة أو أنشـ ــلتوم النّقابيـ ــة
السجن(.)94
أو انتمائوم إ جمموعة عرقية معيّنة أو دينوم .ويعاقز على هذه األفعال التّمييزية بعقوبة ّ
السـ ــللات
 -93وإلعمـ ــال احلـ ـ ّـو ق املسـ ــاواة هتـ ــدف العديـ ــد مـ ــن التّـ ــدابري املتّ ـ ــذة ّ
الصـ ــادرة عـ ــن ّ
التحوالت ق اجملتمل .وتشمل هـذه التـدابري زيـادة أعـداد
القىائيّة إ إصال القىاء وإ تكييفه مل ّ
صصـات امليزانيّـة لعمـل نظـام العدالـة وإتاحـة أفىـل ظـروف
القىاة و فـاءهتم وتعزيـز مر ـزهم وزيـادة ّ
العمــل للمــوظّفي وبــذل اجلوــد لتقنــي التّش ـريعات .وفتحــي وزارة العــدل دورا للوصــول إ العدالــة ق
يـل املقاطعــات .وأنشــثت مكاتــز ـ ّددة ق دور الوصــول إ العدالــة تعــاو قىــايا العنــف القــائم علــى
حتســن
نــو اجلــني وحقــوق األطفــال .و ّأدت جلــان الوســاطة الـ أنشــةي ق ـ ّـل قريــة مــن قــرى البلــد إ ّ
حل املنازعات البسيلة.
فعلي ق سرعة إقامة العدل ب را أفراد اجملتمعات ا ليّة بصورة عمليّة ق ّ
ّ

وديـا دون اللجـوء إ ا ـا م باسـت دام التّحكـيم أو غريهـا
 -94ومن أجل ـمان تسـوية اخلالفـات ّ
من ا ليات البديلـة لتسـوية املنازعـات مثـل الوسـاطة أو التّحكـيم وإتاحـة تسـوية املنازعـات بالسـرعة الـ
ـان مر ـز يغـا
تاجوا املستثمرون ال ّدوليون وا لّيون من أجل حتقيو االزدهار أنشث ّاحتـاد القلـا اخل ّ
ـان تل ّقــى املر ــز ال ـ ّدعم مــن
للتّحكــيم ال ـ ّدو منــذ أيار/مــايو  .2012وق ظـ ّـل قيــادة ّاحتــاد القلــا اخلـ ّ
مرفـو املنــات االسـتثماري ألفريقيــا وهــي ـرا ة بــي احلكومـات والشــر ات اخلاصــة و ـر اء التنميــة الــذين
يعملون على حتسي ممارسة األعمال التجارية ق القارة األفريقية .ويوفّر املر ز حالا بديالا جملتمـل األعمـال
يتعي عليه إ ح ّد زمن قريز تسوية يل املنازعات التّعاقدية من هالل ا ـا م التّجاريـة ـا
الذي ان ّ
للروانـديي اهتيـار تسـوية
من ثنه أن يكون مكلفا ويستغرق وقتا طويالا .ومل بـدء املر ـز نشـاطه ميكـن ّ
وديــة ودبلوماســيّة بفىــل إج ـراء التّحكــيم .ويعمــل
منازعــاهتم مــل ــر اء األعمــال ق إطــار عمليّــة أ ثــر ّ
املر ز وفقا للمعايري ال ّدولية املتّبعة ق مرا ز التّحكيم الشورية(.)95

__________
( )94القــانون األساســي رقــم  OL/2012/01املــسرت  2أيار/مــايو  2012القا ــي باســتحدا قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة
اإلصدار اخلان للجريدة الرمسية املسرت  14حزيران/يونيه .2012

( )95انظر .www.kiac.org.rw
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ـان ــرورة تعزيــز احلـ ّـو ق
الروانديــة تــدر بشــكل هـ ّ
الســللات ّ
 -95و مــا هــو مبـ ّـي أعــاله فـ ن ّ
اخلاص ــة و ب ــار الس ـ ّـن والنّ ــاجون م ــن
املس ــاواة ب ــي الفة ــات ّ
الى ــعيفة (األطف ــال و وو االحتياج ــات ّ
الىـعفاء) وتسـعى إ تـوفري احلمايـة الكافيـة حلقـوق اإلنسـان مـن هـالل العديـد مـن
اإلبادة اجلماعيّة ّ
املبــادرات القانونيّــة واالقتصــاديّة واالجتماعيّــة .ويتــو ّ ا ــامون الــذين ينســقون أنشــلة دور الوصــول
إ العدالــة مســاعدة املعــوزين وم ـ ّدهم باملشــورة ومتثــيلوم والــدفا عــنوم أمــام يــل ا ــا م .وهــم
الس ــن القانوني ــة) املت ــورطي ق
يتيح ــون فرص ــة التمثي ــل الق ــانوين اجمل ــاين ّ
للقص ــر (البن ــي والبن ــات دون ّ
قىــايا جنائيــة .وق ســياق مماثــل يــوفّر الربنــامل اجلديــد الــذي اعتمدتــه وزارة العــدل والــذي يوــدف
إ تعزي ـ ــز ّالوص ـ ــول إ العدال ـ ــة للجمي ـ ــلّ املس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة والقى ـ ــائية للمع ـ ــوزين وا ت ـ ــاجي
(الفقــراء واألحــدا و ــحايا العنــف القــائم علــى نــو اجلــني) الــذين ال يســتليعون دفــل أتعــا
ا ـ ــامي .وباإل ـ ــافة إ ا ـ ــامي ق دور الوصـ ــول إ العدالـ ــة الـ ــذين يقـ ــدمون املسـ ــاعدة القانونيـ ــة
والقى ــائية للمع ــوزين يوج ــد ــامون ه ــرون وه ــم أعى ــاء نقاب ــة ا ــامي ال ــذين يق ــدمون املس ــاعدة
القانونية وفقا للرائو ددها جملي النقابة(.)96
(األميــة والفقــر) األمــر الــذي
 -96وقــد متيّــز و ــل امل ـرأة لف ـ ة طويلــة بالعديــد مــن العوامــل املعيقــة ّ
أقصــاهن مــن املشــار ة ق عمليــة التنميــة الوطنيّــة .وملعاجلــة هــذا الو ــل والوفــاء بااللتزامــات الدوليــة
ا تمل اإلطـار القـانوين العـام الـذي يع ّـزز احلقـوق األساسـية للمـرأة مـن هـالل س ّـن املزيـد مـن القـواني
الصحة والعدل والعمل واالقتصاد.
واللوائا ال سا ي ق ازدهارها وهاصة ق جماالت التّعليم و ّ

 -97ول ــة املســاواة ال ـ تتمتّــل هبــا امل ـرأة مــن حيــث القــانون تر ــة عمليــة تُبــذل جوــود بغيــة
التعجيــل بــالنووض قــوق امل ـرأة .وق هــذا الســياق تن ّفــذ وزارة الشــسون اجلنســانية والنوــوض باألســرة
ال ـ أنشــةي ق عــام  1994السياســة الوطنيّــة إلدمــات امل ـرأة ق التّنميــة .ويع ـ ّد إنشــاء هــذه الــوزارة
بدايــة مشــار ة امل ـرأة ق الســللة التنفيذيــة ق حــي أن الق ـواني املتعلقــة بنظــام احلصــص ق املناصــز
االنت ابيــة واإلدارة العامــة تســعى إ تيســري مشــار ة امل ـرأة ق صــنل الق ـرار .ومــن ــثن هــذه التــدابري
حتسـي متثيـل املـرأة ق جملـي النـوا وجملــي الشـيوت .ويعتقــد أن املسـاواة بـي اجلنســي علـى مســتوى
القيــادة أيى ـا مس ّ ــر أساســي علــى االنفتــا علــى اجلميــل وهصوص ـا ق جم ـال احلكــم .وحتقيق ـا هلــذه
الغاي ــة ب ــذلي العدي ــد م ــن املسسس ــات التابع ــة ل ــوزارة الش ــسون اجلنس ــانية والنو ــوض باألس ــرة جو ــودا
عامــة وق اإلدارة
جديــدة لتحســي الثقــة ق النســاء والفتيــات وتشــجيعون علــى املشــار ة ق القيــادة ّ
ا لية على وجه اخلصون.
املوجوـة اـو تعزيـز و ايـة حقـوق اإلنسـان
 -98وصاغ البلد أيى ا العديد من السياسـات والـربامل ّ
املكرسـ ــة ق تلـ ــف ورقـ ــات السياسـ ــات القلاعيـ ــة .وبصـ ــرف النظـ ــر عـ ــن السياسـ ــة العامـ ــة حلقـ ــوق
ّ
اإلنسان والـ ال تـزال واحـدة مـن األولويـات الرئيسـية اعتمـدت يـل السياسـات الرئيسـية األهـرى
__________
( )96اجلريــدة الرمسيــة رقــم  44مــسرت  4تشـرين الثــاين/نوفمرب  2013القــانون رقــم  2013/83املــسرت  11أيلول/ســبتمرب 2013
املسسي لنقابة ا امي ق رواندا وا دد لنظاموا وطرائو عملوا.
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تقريبـا ق تلـف القلاعـات ات الصــلة قـوق اإلنسـان (التعلــيم والصـحة والىـمان االجتمــاعي
وحق ــوق امل ـرأة وحق ــوق األطف ــال وحق ــوق األ ـ ان وي اإلعاق ــة  .)...واخت ــذت ت ــدابري أه ــرى
ملعاجلة الفوارق االجتماعية واالقتصـادية بغيـة توجيـه عمـل يـل أصـحا املصـاّ إ مكافحـة الفقـر
والتوم ــيض االجتم ــاعي مث ــل اسـ ـ اتيجية التنمي ــة االقتص ــادية واحل ــد م ــن الفق ــر وبرن ــامل جريينك ــا
وبرنامل أبوديوي وغريها من الربامل(.)97
الس ــكان بش ــثن
 -99وأطلق ــي اللّجن ــة الوطنيّــة حلق ــوق اإلنس ــان ــالت تعليمي ــة تلف ــة لتوعي ــة ّ
قىــايا حقــوق اإلنســان .فعلــى ســبيل املثــال تشــار اللّجنــة الوطنيّــة حلقــوق اإلنســان والعديــد مــن
منظّمــات اجملتمــل املــدين ق االحتفــال بــاليوم العــاملي حلقــوق اإلنســان الــذي يتىــمن أنشــلة ت ـ او
العامــة والعــروض املســرحية واللقــاءات املفتوحــة املتعلقــة بقىــايا حقــوق اإلنس ــان.
بــي املناقشــات ّ
و تقتص ــر الفعالي ــات عل ــى مدين ــة يغ ــا ب ــل ل ــي أيىـ ـ ا العدي ــد م ــن املن ــاطو النائي ــة ق البل ــد
ـجل املشــار ة العامــة علــى نلــاق
ممــا م ّكــن مــن نشــر قىــايا حقــوق اإلنســان علــى نلــاق واســل و ـ ّ
واســل .ويــنظم مكتــز أمــي املظــا وجوــاز الشــرطة الوطنيّــة الروانديــة تلــف االحتفــاالت واحلمــالت
اإلعالميــة ق تلــف املنــاطو ق روانــدا لالحتفــال ّبــاليوم العــاملي ملكافحــة الفســادّ .ويشــمل ل ـ
تنظيم دورات تدريز ق جمـال حقـوق اإلنسـان تتعلـو بـالتحقيو ق قىـايا مكافحـة الفسـاد .ون ّفـذت
اللّجن ــة الوطنيّــة أيى ـ ا العدي ــد م ــن حلق ــات العم ــل بش ــثن ّت ــدريز امل ــدربيّ ال ـ هصص ــتوا لق ــادة
احلكوم ــات ا لي ــة وتتعل ــو بـ ــالنُّول القائم ــة عل ــى حق ــوق اإلنسـ ــان عل ــى املس ــتوى ا ل ــي .و لـ ــي
املو ــوعات هيك ــل حق ــوق اإلنس ــان ق روانـ ــدا ودور اللجن ــة الوطنيّ ــة حلق ــوق اإلنس ــان وواليتوـ ــا
وحقوق املرأة واللفل.

باء -التاادابير المتخااضة للقىاااء علااى التمييااز فااي التّمتااع بااالحقوق المدنيااة والسياسااية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1المساواة في الحق في الحياة
()98
ـسهرا مـ ــن
 -100ألغيـ ــي عقوبـ ــة اإلعـ ــدام ق عـ ــام  . 2007وعـ ــالوة علـ ــى ل ـ ـ أزالـ ــي روانـ ــدا مـ ـ ّ
تش ـ ـريعوا عقوبـ ــة احلـ ــبي االنف ـ ـرادي واسـ ــتبدلتوا بالسـ ــجن املسبـ ــد مـ ــل أحكـ ــام هاصـ ــة .ويعاقـ ــز قـ ــانون
العقوب ــات عل ــى اجل ـرائم ال ـ تنتو ـ احل ــو ق احلي ــاة والس ــالمة البدني ــة والعقلي ــة لأل ـ ان وه ــي :القت ــل
بالىــر واألفعــال الالإنســانية
ـري لأل ـ ان والتّعــذيز والتّســميم واالعتــداء ّ
واإلبــادة واالهتفــاء القسـ ّ
األهــرى ات اللــابل املماثــل .ويعاقــز القــانون أيىـ ا علــى التوديــد بالقتــل .وزيــادة علــى قــانون العقوبــات
اعتمدت قواني ملنل ومكافحة اإلرها وغسل األموال واالجتار بالبشر وداصة النساء واألطفال(.)99

__________
( )97انظر أدناه الفقرة .114

( )98القانون األساسي رقم  2007/31املسرت  25متوز/يوليه  2007املتعلو ب لغاء عقوبة اإلعدام.
( )99القانون رقم  2008/47املسرت  9أيلول/سبتمرب  2008بشثن منل جرمية تبييل األموال ومتويل اإلرها واملعاقبة عليوا.
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 -2المساواة في الحقوق في مجال الرعاية الصحية

()100

 -101و ـ ــعي روانـ ــدا سياسـ ــات قلاعيـ ــة ـ ـ ّـمل متكـ ــن يـ ــل امل ـ ـواطني مـ ــن الوصـ ــول إ املرافـ ــو
الصــحية وال ســيما سياســة التــثمي الصــحي اجملتمعــي ( )2004ال ـ ســا ي ق حتســي انتفــاعوم
باخلــدمات الصــحية الـ أصــبحي ق متنــاوهلم مــن الناحيــة املاديــة .وقــد انللقــي العديــد مــن الـربامل
واملب ــادرات ال ـ ـ تس ــتودف فة ــات تلف ــة م ــن الن ــان (احلوام ــل واألطف ــال ح ــديثو ال ــوالدة وال ــذين
يولدوا بعد واأل ان الراغبون ق الـزوات وغـريهم الكثـري) .وتشـمل هـذه الـربامل تنظـيم األسـرة
والرعايــة الســابقة للــوالدة والرعايــة الصــحية اجملتمعيــة وإتاحــة املرافــو الصــحية والتوليــد ق احلــاالت
اللارئــة ورعايــة األطفــال ح ــديثي الــوالدة وبنــاء عنــابر األموم ــة وجتويزهــا وبنــاء قــدرات الق ــابالت
والزيــادة ق عــدد املونيــي ق جمــال الصــحة و فــاءهتم .ويتّبــل الربنــامل الــوطين ملكافحــة املالريــا العديــد
من االس اتيجيات ال ت او بـي توزيـل الناموسـيات املعاجلـة بيـدات احلشـرات لفائـدة السـكان مـل
إيــالء اهتم ــام هــان باألطف ــال دون ســن اخلامس ــة و ي ــل النســاء احلوام ــل فى ـالا ع ــن برن ــامل ر
األمـا ن املغلقـة باملبيــدات ممتـدة املفعــول الـذي نفـذ ق املنــازل .وسـا ي هــذه اإلجـراءات ق هفــل
بري ق معدل انتشار املالريا بلغي نسبته  60ق املائة.
 -3حرية التعبير
 -102ا ــري تلبي ــو الق ــانون رق ــم  2013/04امل ــسرت  8ــباط/فرباير  2013املتعل ــو باحلص ــول
علــى املعلومــات واملنشــور ق اجلريــدة الرمسيــة ق ار/مــارن  2013بعــد مشــاورات داهــل الربملــان
ومــل أعىــاء وســائة اإلعــالم( .)101ويكفــل القــانون للمـواطني الوصــول إ البيانــات الـ حتــتفظ هبــا
الدولــة وبعــل األجوــزة اخلاصــة وق الســابو ــان حصــول الصــحفيي علــى املعلومــات ال ـ يريــدوتا
ميثّــل حتــديا بســبز الربوتو ــوالت غــري الىــرورية ال ـ تلبقوــا اهليةــات العامــة .ومــن أبــرز أهــداف هــذا
القــانون تعزيــز احلكومــة املفتوحــة مــن هــالل الكشــف عــن املعلومــات وتســويل حــو يــل األ ـ ان
ـنص
ق احلص ــول عل ــى املعلوم ــات الـ ـ حت ــتفظ هب ــا الس ــللات العام ــة وبع ــل األجو ــزة اخلاص ــة .وت ـ ّ
املــادة  3علــى املبــدأ األساســي للقــانون املتعلــو باحلصــول علــى املعلومــات حيــث ــو لكــل ـ ص
الوصول إ املعلومات ال ميلكوا اجلواز احلكومي وبعل اهليةات اخلاصة.
وتثسـ ــي اجمللـ ــي األعلـ ــى لإلعـ ــالم مسسسـ ــة مسـ ــتقلة مسـ ــسولة عـ ــن بنـ ــاء قـ ــدرات وسـ ــائل
ّ -103
اإلعــالم وجــز القــانون رقــم  2013/03املــسرت  8ــباط/فرباير  2013الــذي ــدد مســسولياهتا
ونظاموــا وطرائــو عملوــا .وقــد نقــل ال ـ ّدور الســابو الــذي ــان يىــللل بــه اجمللــي باعتبــاره جوــازا
تنظيميـ ـ ا إ هية ــة التنظ ــيم ال ــذار لإلع ــالم املعروف ــة باس ــم جلن ــة اإلع ــالم الرواندي ــة الـ ـ أنش ــةي ق
ع ـ ــام  2013وأس ـ ــندت هل ـ ــا موم ـ ــة تعزي ـ ــز مب ـ ــادل التنظ ـ ــيم ال ـ ــذار واحلري ـ ــة واملس ـ ــسولية واملوني ـ ــة
__________
( )100دستور وورية رواندا املادتان  9و.41

( )101انظر اجلريدة الرمسية رقم  10املسرهة  11ار/مارن .2013
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ق ص ــفوف وس ــائل اإلع ــالم .وتوج ــد ق الوق ــي احلا ــر أ ث ــر م ــن  100وس ــيلة إع ــالم إلك وني ــة
تعم ــل ق روان ــدا وأ ث ــر م ــن  30وس ــيلة إع ــالم ملبوع ــة باإل ــافة إ م ــا ال يق ــل ع ــن  5ل ــات
تلفزيونية هاصة والعديد من ا لات اإل اعية.
 -104ويعق ــد رئ ــيي اجلمووري ــة مـ ـسمترات ص ــحفية عل ــى ا ــو من ــتظم ــا يت ــيا للص ــحفيي ا لي ــي
ـث هــذه املـسمترات علــى اهلـواء مبا ــرة مــن
والــدوليي الفرصــة للــر األســةلة بشــثن املســائل العامــة .وتبـ ّ
هــالل اإل اعــة والتلفزيــون .وتــنظم وزارة احلكــم ا لــي واملقاطعــات واملنــاطو والقلاعــات يومـ ا مفتوحـ ا
للعموم ل ثالثة أ ور لتـوفري املعلومـات بشـثن تقـدو اخلـدمات للجموـور .وباملثـل يتـيا تنظـيم أيـام
املس ـ ــاءلة العام ـ ــة ق الربمل ـ ــان ـ ــل ثالث ـ ــة أ ـ ــور الس ـ ــتعراض تق ـ ــدم ال ـ ــدوائر ق تنفي ـ ــذ عق ـ ــود األداء
(إمييويغـ ــو) فرصـ ــة جيـ ــدة للحصـ ــول علـ ــى املعلومـ ــات .وجتـ ــدر اإل ـ ــارة إ تزايـ ــد وسـ ــائل اإلعـ ــالم
ـجل اجلمو ـ ــور عل ـ ــى اس ـ ــت دام تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات
اإللك وني ـ ــة وأت ـ ــا ق متن ـ ــاول اجلمي ـ ــل .ويش ـ ـ ّ
واالتص ــاالت تقني ــة حديث ــة ملمارس ــة حقو ــم ق الوص ــول إ املعلوم ــات .وتت ــوفر مق ــاهي اإلن ن ــي
ومرا ــز االتص ــال ق من ــاطو تلف ــة م ــن البل ــد .وت ـ ـرتبة معظ ــم املن ــاطو الريفي ــة بش ــبكة اإلن ن ــي
لتمكينوــا مــن احلصــول علــى األدوات احلديثــة ق جمــال املعلومــات واالتصــاالت .وتعمــل ق روانــدا
ــر ات تلفزيوني ــة هاصـ ــة (س ــتار أفريقيـ ــا مي ــديا ودي .أن .ر .ق .وتـ ــل )10 .لت ــوفري جمموعـ ــة
وتيســر هــذه القنـوات اإلعالميــة التثقيــف ق جمــال
متنوعــة مــن اخليــارات ق احلصــول علــى املعلومــاتّ .
حقوق اإلنسان والتوعية ق صفوف يل فةات السكان.
 -4المساواة في الحق في التعليم
 -105تتىـمن اإلاـازات ا ققـة ق جمـال تعزيـز احلـو ق التعلـيم و ايتـه تعمـيم التعلـيم االبتــدائي.
فمــا انفكــي روانــدا تزيــل تــدرايا احل ـواجز ال ـ متنــل األطفــال عــادة مــن االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي
و لـ ـ ب لغ ــاء الرس ــوم املدرس ــية وبن ــاء املزي ــد م ــن الفص ــول الدراس ــية عل ــى مس ــتوى القل ــا اإلداري
ممــا ميكــن األطفــال مــن الــذها بســوولة إ املنــزل مشــيا علــى األقــدام .وقــد اعتمــد هــذا الربنــامل
لتمكــي البلــد مــن حتقيــو هــدف التعلــيم للجميــل (تعمــيم التعلــيم االبتــدائي والتعلــيم الثــانوي) لــول
ـجلي ق امل ــدارن ونس ــبة التالمي ــذ امللتحق ــي
ع ــام  .2015وزاد نظ ــام التعل ــيم ع ــدد األطف ــال املس ـ ّ
باملدارن الثانوية.
 -106و ــرعي احلكوم ــة ق الـ ـ ويل لفـ ـ ة التعل ــيم األساس ــي الـ ـ ت ــدوم تس ــل س ــنوات .وتش ــمل
توجــه التعلــيم سياســة تعلــيم الفتيــات لىــمان اســتفادهتن مــن تعمــيم
السياســات الوطنيّــة الرئيســية الـ ّ
التعل ــيم عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــل الفتي ــان والسياس ــة املتعلق ــة باالحتياج ــات التعليمي ــة اخلاص ــة لفة ــات
معيّنـ ــة مـ ــن الروانـ ــديي الـ ــذين تـ ــاجون إ اهتمـ ــام هـ ــان فى ـ ـالا عـ ــن السياسـ ــة املتعلقـ ــة بـ ــالعلوم
والتكنولوجي ــا واالبتك ــار .واس ــتول برن ــامل ّحاس ــو م ــول لك ــل طف ــلّ هب ــدف توزي ــل حواس ــيز
مولـ ــة علـ ــى املـ ــدارن االبتدائيـ ــة ق يـ ــل أاـ ــاء البلـ ــد .واعتمـ ــد التعلـ ــيم اخلـ ــان باألطف ـ ــال وي
ود ّر  386مدرس ـا عل ــى املنوجي ــة ال ـ يتع ـ ّـي اتباعو ــا ق الفص ــول
اإلعاق ــات اجلس ــدية أو العقلي ــة ُ
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الدراســية امل صصــة هل ــذه الفةــة م ــن األطفــال .ونتيج ــة لــذل أدم ــل  3 333طف ـالا ي إعاق ــة ق
مدارن مواتية لذوي اإلعاقة .واستول برنـامل ّحاسـو مـول لكـل طفـلّ هبـدف توزيـل حواسـيز
مولة على املدارن االبتدائية ق يل أااء البلد.
 -107وأصــبا التعلــيم ق مرحلــة اللفولــة املبكــرة الــذي ــان ــبه منعــدم ق روانــدا قبــل  15عامـا
ـجل فيوــا أ ثــر مــن 150 000
يلقــى رواجـا متزايــدا .فقــد بنيــي حــمل ا ن  2 330دار حىـانة سـ ّ
طفــل .أمــا بالنســبة إ التعلــيم اجلــامعي فبعــد أن انــي ق روانــدا جامعــة واحــدة ق عــام 1994
وهــي اجلامعــة الوطنيّــة لروانــدا أصــبا فيوــا ا ن  27مسسســة للتعلــيم العــا ق افظــات تلفــة مــن
البلد .وارتفل عدد طـال اجلامعـة مـن  5 751طالبـا ( 4 258مـن الـذ ور و 1 493مـن اإلنـا )
ق عــام  1997إ  63 562طالب ـا ق عــام  .2010وتقــدم غالبيــة هــذه اجلامعــات دروس ـا ليليــة
مما يساعد تلف العمال على متابعة دراستوم.
 -5حقوق متساوية في العمل
 -108ي ــنص الق ــانون رق ــم  13لع ــام  2009امل ــسرت  27أيار/م ــايو  2009القا ــي باس ــتحدا
مدونة العمـل علـى حقـوق العمـل األساسـية ـا ق لـ حظـر التمييـز ق التوظيـف وحريـة الـرأي.
ّ
ويكفــل القــانون أيى ـا حريــة تكــوين اجلمعيــات والنقابــات واحلــو ق اإل ـرا  .وتشــرف جلنــة اخلدمــة
العامــة علــى توظيــف املــوظفي وتنســيبوم ق يــل املسسســات العامــة .مـا تتــو اللجنــة التحكــيم ق
الشكاوى املتعلقة بالعمل ال يقدموا فرادى العمال.
 -109وأنش ــةي و ال ــة تنمي ــة الق ــوى العامل ــة لبن ــاء مو ــارات امل ــوظفي التقني ــة .ومتث ــل أح ــد أر ات ــا ق
تنفي ــذ نظ ــام املعلوم ــات اخلاص ــة بس ــوق العم ــل م ــن أج ــل الـ ـربة ب ــي أص ــحا العم ــل والب ــاحثي ع ــن
عم ــل .وق ع ــام  2009أنش ــةي إدارة استش ــارية ق اجمل ــال ال ــوظيفي ــمن جمل ــي التنمي ــة الروان ــدي
لبن ــاء ق ــدرات اخل ــراي الش ــبا ق جم ــال البح ــث ع ــن عم ــل .وألغ ــي روان ــدا الرس ــوم املفرو ــة عل ــى
تص ــاريا العم ــل اخلاص ــة مي ــل الع ــاملي الق ــادمي م ــن اع ــة ــرق أفريقي ــا الجت ــذا عمال ــة م ــاهرة
ـجل في ــه
ُ
وه ّفف ــي ــروط احلص ــول عل ــى تص ــاريا العم ــل لألجان ــز ا ه ـ ـرين ق الوق ــي ال ــذي يش ـ ّ
الشــبا الروانــدي علــى االا ـراط ق التــدريز التقــين .فقــد أنشــل مر ــز إي ـواوا إلعــادة التثهيــل والتــدريز
املو ــين ق مس ــتول ع ــام  2010لتق ــدو الت ــدريز املو ــين والتق ــين للش ــبا ال ــذين ــانوا يعيش ــون عيش ــة
بائسة ق الشوار  .وفتحي املرا ز اإلقليمية للفنون التلبيقية املتكاملة ق يل أااء البلد.
 -6الحقوق المتساوية في الحماية االجتماعية
 -110يت ــو ّ جمل ــي روان ــدا للى ــمان االجتم ــاعي مس ــسولية املعا ــات واألهل ــار املوني ــة والت ــثمي
الص ــحي لفائ ــدة م ــوظفي القل ــا الع ــام .ويوج ــد أيىـ ـا نظ ــام للت ــثمي اللـ ـ العس ــكري فىـ ـالا ع ــن
التــثمي الصــحي اجملتمعــي لعمــوم الســكان .ويتــا التــثمي الل ـ اخلــان بواســلة ــر ات ماليــة مــن
قبيــل الشــر ة الوطنيّــة للتــثمي والشــر ة الروانديــة للتــثمي والشــر ة الروانديــة للتــثمي وإعــادة التــثمي
و ر ات دولية التثمي مثل ر أو .أي .يب .وفينيكي.
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 -7حقوق المرأة
 -111صـ ـ ّدقي روان ــدا عل ــى اتفاقي ــة القى ــاء عل ــى ي ــل أ ــكال التميي ــز ــد املـ ـرأة والربوتو ــول
االهتيـاري امللحـو هبــا و ـذل الربوتو ــول امللحـو بامليثـاق األفريقــي حلقـوق اإلنســان والشـعو بشــثن
حقوق املرأة ق أفريقيا .ويـنص الدسـتور علـى إنشـاء مسسسـات تلفـة تتـو النوـوض بـاملرأة ومتكينوـا
وتش ــمل مرص ــد مراقب ــة الش ــسون اجلنس ــانية واجملل ــي ال ــوطين للمـ ـرأة ال ــذي ظ ــى بتمثي ــل ق اهليا ــل
اإلداريـ ــة الالمر زيـ ــة .وتشـ ــمل الق ـ ـواني ال ـ ـ حتمـ ــي حقـ ــوق امل ـ ـرأة أو تتىـ ــمن أحكام ـ ـ ا حتمـ ــي تل ـ ـ
احلقــوق القــانون املتعلــو نــل العنــف القــائم علــى نــو اجلــني والقــانون املتعلــو بنظــام الــزوات واإلر
واهلبــات الــذي يســما بــثن يــر األطفــال ــورا وإناث ـ ا ممتلكــات والــديوم وقــانون األرا ــي الــذي
يشـ ط أن تتىــمن ســندات ملكيــة األرا ــي اجلديــدة امســي الــزوت والزوجــة معـ ا .واملـرأة ممثلــة ق يــل
أجوــزة صــنل الق ـرار وغريهــا مــن املسسســات امل تلفــة بنســبة ال تقــل عــن  30ق املائــة علــى النحــو
املنص ــون علي ــه ق الدس ــتور الروان ــدي .وتبل ـ نس ــبة متثي ــل امل ـرأة  38ق املائ ــة ق احلكوم ــة و 50ق
املائة ق صـفوف قىـاة ا كمـة العليـا مـا أن نسـبة متثيـل املـرأة ق الربملـان الروانـدي هـي األعلـى ق
العا إ تبل  64ق املائة.
 -8حقوق الطفل
 -112فيمــا يتعل ــو ق ــوق اللف ــل ص ـ ّدقي روان ــدا تقريب ـا عل ــى ي ــل االتفاقي ــات الدولي ــة املتعلق ــة
بتعزي ـ ــز حق ـ ــوق اللف ـ ــل و ايتو ـ ــا ـ ــا ق لـ ـ ـ اتفاقي ـ ــة حق ـ ــوق اللف ـ ــل وبروتو واله ـ ــا االهتياري ـ ــان
واالتفاقيــة املتعلقــة مايــة األطفــال والتعــاون ق جمــال التبــين علــى الصــعيد الــدو فى ـالا عــن امليثــاق
األفريقــي حلقــوق اللفــل ورفاهــه .وقــدمي روانــدا إ جلنــة حقــوق اللفــل التقــارير املتــثهرة عــن تنفيــذ
الربوتو ـولي االهتي ــاريي لالتفاقي ــة وق ــدمي التقري ــر املتعل ــو بتنفي ــذ امليث ــاق األفريق ــي حلق ــوق اللف ــل
ورفاهــه إ جلنــة اخل ـرباء املعنيّــة ق حــي ينتظــر عــرض التقــارير املتعلقــة بتنفيــذ اتفاقيــة حقــوق اللفــل
والتقري ـرين املعنــوني ّعــا صــاّ لألطفــالّ وّأفريقيــا املالئمــة لألطفــالّ علــى املسسســات املعنيــة ق
املستقبل القريـز .أمـا تكـريي احلـو ق احليـاة لألطفـال فتس ـد عليـه مـن جديـد املـادة  8مـن القـانون
رق ــم  2011/54امل ــسرت  14ـ ــانون األول/ديس ــمرب  2012عل ــى وجـ ــه التحدي ــد واملتعل ــو قـ ــوق
اللفل و ايته إ تنص ّعلى أن لللفل احلو ق احلياة وأنه ال اوز حرمانه/ها منواّ.
 -113واختــذت تــدابري أهــرى لتعزيــز حقــوق اللفــل مــن بينوــا إنشــاء مرصــد حقــوق اللفــل ــمن
اللّجن ــة الوطنيّــة حلق ــوق اإلنس ــان واللجن ــة الوطنيّــة املعني ــة بش ــسون األطف ــال لى ــمان اح ـ ام حق ــوق
يل األطفال ق يل أااء البلـد .ويتـثلف مرصـد حقـوق اللفـل مـن جلـان ميثّـل فيوـا األطفـال علـى
الص ــعيد ال ــوطين وعل ــى ص ــعيد املقاطع ــات والقلاع ــات .وهن ــا أيى ـ ا منت ــدى األطف ــال ال ــذي يى ــم
متثيليــات لألطفــال علــى أصــعدة ــمل تشــمل القــرى .وتــنظم م ـسمترات قمــة ســنوية لألطفــال يلتقــي
فيوــا ممثلــو األق ـران للمناقشــة وتقــدو املشــورة والتوصــيات إ احلكومــة بشــثن يفيــة ممارســة حقــوقوم.
وجت ــدر اإل ــارة أيىـ ـ ا إ ال ــدور ال ــذي لعبت ــه مسسس ــة إميبوت ــو (برئاس ــة الس ــيدة األو ق روان ــدا) ق
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النوــوض بتعلــيم الفتيــات الصــغريات و ايــة األطفــال .وتــوفّر مرافــو مالئمــة لألطفــال وي اإلعاقــة
للقص ــر ال ــذين ميثل ــون أم ــام
ويت ــا التعل ــيم األساس ــي لألطف ــال الالجة ــي .وتق ـ ّدم املس ــاعدة القانوني ــة ّ
ا ا م وأنشةي مرا ز هاصة إلعادة تثهيل القصر املداني بارتكا جرائم.
 -9الحق في مستوى معيشي الئق
 -114اعتم ــدت روان ــدا برن ــامل أم ــورينغي لر ي ــة  2020ال ــذي يو ــدف إ تقلي ــل ع ــدد الروان ــديي
الــذين يعيشــون ق فقــر مــدقل دون أي ــكل مــن أ ــكال التمييــز مــن هــالل فروعــه الـ تعــرف باســم
برامل التنمية االقتصـادية واحلمايـة االجتماعيـة ا ليـة .ويعـد برنـامل أوبـوديوي واحـدة مـن املبـادرات الـ
و ــعي لي ـ ا ويتمثّــل ق بن ــاء الق ــدرات عل ــى ح ــل املش ــا ل عل ــى املس ــتوى ا ل ــي م ــن قب ــل امل ـواطني
واحلكومــة علــى املســتوى الشــع  .ويس ــد الربنــامل علــى تقيــيم املشــا ل ا ليــة/االحتياجات والت لــية
التشــار ي وحــل مشــا ل الســكان ا ليــي بواســلة الســكان ا ليــي ولفائــدة الســكان ا ليــي بــدعم
م ــن احلكوم ــة ا لي ــة واملنظّم ــات غ ــري احلكوميّ ــة واخلـ ـرباء ا لي ــي واجلو ــات املاا ــة( )102وهل ــة بق ــرة
واح ــدة لك ــل أس ــرة فق ــرية (جريينك ــا) الـ ـ تق ــدم بق ــرة لك ــل أس ــرة فق ــرية تف ــوق مس ــاحة أر ــوا 0.7
هكت ــار وبرن ــامل التزوي ــد باحليوان ــات الص ــغرية (امل ــاعز واألران ــز) لألس ــر الفق ــرية ال ـ ـ متل ـ ـ أرا ـ ــي
املدعمـة .وتلتـزم روانـدا كافحـة األمـراض النا ـة عـن سـوء التغذيـة مـن
صغرية وإتاحة األمسدة والبـذور
ّ
()103
هـ ــالل تعزيـ ــز ب ـ ـرامل مثـ ــل ّ ـ ــو واحـ ــد مـ ــن احلليـ ــز لكـ ــل طفـ ــلّ وب ـ ـرامل التغذيـ ــة املدرسـ ــية
واستحدا احلدائو املنزلية لدى األسر املعيشية إلنتات اخلىروات.
 -115أما فيما يتعلو بـاحلو ق السـكن الالئـو فـال تـزال عـدة ـمانات سـارية املفعـول ق روانـدا.
وق عـ ــام  2010أنشـ ــثت روانـ ــدا هيةـ ــة اإلسـ ــكان الروانديـ ــة( )104وحـ ــددت مسـ ــسولياهتا ونظاموـ ــا
وطرائ ــو عملو ــا .ويعتق ــد أن الق ــانون املنش ــل للوية ــة يى ــللل ب ــدور حاس ــم للغاي ــة ق و ــل املع ــايري
و ــمان احلــو ق الســكن علــى حــد س ـواء .ومــن املوــم أن نالحــظ أنــه مــن أجــل تــوفري ســكن الئــو
حولــي األم ـوال ال ـ بلغــي  3.732مليــار فرن ـ روانــدي
للســكان الــذين يعيشــون ق فقــر مــدقل ّ
( 5 741 538دوالر أمريكــي) إ منــاطو للقىــاء علــى بيــوت القــض .وحصــلي يــل األســر الـ
تعــيض ق هــذه البيــوت علــى ســكن الئــو( .)105وتلتــزم حكومــة روانــدا بــدعم التنميــة املراقبــة واســتدامة
املسـتوطنات البشـرية ق ــل مــن املنــاطو احلىـرية والريفيـة الـ تكــون ميســرة مــن الناحيــة االقتصــادية
ومتكامل ـ ــة اجتماعي ـ ـا حي ـ ــث يع ـ ـ ف ق ـ ــوق ي ـ ــل الن ـ ــان وال س ـ ــيما حق ـ ــوق النس ـ ــاء واألطف ـ ــال
واأل ـ ان وي اإلعاقـة واأل ـ ان الـذين يعيشـون ق فقـر والفةـات الىـعيفة .وأتاحـي الـربامل
__________
( )102وورية رواندا وزارة احلكم ا لي التقرير .2012

( :http://focus.rw/wp/2011/education-health-labor )103او حتقيو نتائل أ رب هالل السنوات السبل املوالية .2011
( )104القانون رقم  2010/40املسرت  25تشرين الثاين/نوفمرب  2010ا ـد هليةـة اإلسـكان الروانديـة وا ـدد ملسـسولياهتا
ونظاموا وطرائو عملوا.
( )105التقرير السنوي لوزارة احلكم ا لي والشسون االجتماعية .2011/2010
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احلكوميّــة ــا ق لـ سياســة تنميــة القــرى وبرنــامل ّوداعـا أل ـوات القــضّ املنــازل احلديثــة لفائــدة
الفة ــات الى ــعيفة ق ع ــام  .2011ونف ــذ برن ــامل القى ــاء عل ــى أ ـ ـوات الق ــض بنج ــا م ــن ه ــالل
مشــرو مشـ (وزارة احلكــم ا لــي والشــسون االجتماعيــة وقـوات الــدفا الروانديــة وقـوات الشــرطة
الوطنية الرواندية واحلكومات ا لية باإل افة إ السـكان) حيـث بلـ عـدد األسـر الـ انـي تعـيض
ق بي ـ ــوت الق ـ ــض وانتقل ـ ــي إ من ـ ــازل الئق ـ ــة  124 671أس ـ ــرة بينو ـ ــا  77 009أس ـ ــرة ـ ــعيفة.
م ــا أع ــادت احلكوم ــة ت ــوطي األس ــر م ــن املن ــاطو عالي ــة امل ــاطر ( 1 300أس ــرة م ــن غيشـ ـوار
و 1 200أسرة من جبل روبافو و 180أسرة من بويايي)(.)106

__________
( )106تقرير وزارة احلكم ا لي والشسون االجتماعية  2013التقدم ا ـرز واإلاـازات الرئيسـية ا ققـة هـالل الفـ ة املمتـدة
بي عامي  2009و.2013
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