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 مقدمة   

السييييييييتورا  الدور  الاييييييييامل ال ا  بها   توصييييييييية تهقتها جمهورية رواندا   ل ا  284من بين  -1
أكده التقرير  ما  نحو توصية  عهى    49توصية وأرجأت النظر في   75 ب  توصية  وأحاطت عهما    160  أيدت

 .2021كانون الثاني/يناير  29الذ  اعتمده الفريق الوامل الموني باالستورا  الدور  الاامل في 

  وهي  رجئ النظر فيهاأُ المتبقية التي    49  لوقد اسييييييييتور ييييييييت حيومة رواندا بونا ة التوصيييييييييات ا -2
 .في هذا الاأن هناتور  رأيها 

افترا ييييات أو تأكيدات   ت تضييييمن   ا حظ بتأييدنا ألنه ت لم  أ رى    و جزئيا    عهما    ا أحيط به   توصيييييات وهناك   -3
 غير دقيقة ال تويس الحقيقة عهى أر  الواقع. 

تواأأأأأأااو بالتلأأأأأأدقق  لل االتفالاة الدولاة لألمااة تما  ال أأأأأأ ا  من   -توالا  
؛  4- 135؛ و3-135؛ و2-135  ؛1-135  اواالختفاء القسأأأأأأأري  التواأأأأأأأا

و5-135و و6-135؛  و7-135؛  و8-135؛  و9-135؛  ؛  10- 135؛ 
؛  16- 135؛ و 15- 135؛ و 14- 135؛ و 13- 135؛ و 12- 135؛ و 11- 135و 
 ( 19- 135و   ، 18- 135؛ و 17- 135و 

أهداف االتفاقية  فإننا ال نؤيد التوصييييية بالت ييييديق عهى    قاسييييم مع غيرهارغم أن حيومة رواندا تت -4
ر  رواندا ال تزال تدرس تطو  ن حيومة كو االتفاقية الدولية لحما ة جميع األشيييييييي ا  من اال تفا، الق يييييييير    

التأكد  ب يييدد    هي أ ضيييا  عهى تنفيذ االتفاقية  و  تؤثر   قدبوض الووامل الجغرافية ال يييياسيييية في المنطقة التي  
 جميع المتطهبات الدستورية. جرى استيفا،مما إذا 

   ؛20- 135  اوتواأأأأأااو بالتلأأأأأدقق  لل نألاا روما السأأأأأاسأأأأأي  التواأأأأأا -ثانااا  
 (22-135و ؛21-135و

حين توترف روانييدا بييأهييداف ميييافحيية اعف ت من الوقييام عهى الجرائم ال طيرة مثييل اعبييادة  في   -5
الجماعية والجرائم المرتكبة  يييد اعن يييانية أينما وقوت  فإننا ال نؤيد هذه التوصييييات التي تطه  الت يييديق  

 عهى نظام روما األساسي.

للجنأة الفر اأة لمن   م  ا فأا ألالت  معأاو ةالتعأاون م  اإلتراءاو ال أااأأأأأأأأأة و  -ثالثاا  
  26- 135؛ و25-135؛ و24-135و  ؛23-135  اوالتعأأبقأأل  التواأأأأأأأأأاأأ

 (27-135و

التي تطه  التواون مع اعجرا،ات ال اصييييييييييية. وتحافظ    23-135تحيط رواندا عهما  بالتوصيييييييييييية   -6
باييييييأن توجيه  2011رواندا عهى موقفها المت ذ   ل الجولة األولى من االسييييييتورا  ال ا  بها في عام  

  دائمة إلى اعجرا،ات ال اصيييية. وتقدر رواندا التفاعل والتواون مع اعجرا،ات ال اصيييية وسييييتقوم  وفقا    دعوة
 لما ت مح به وال ة كل منها ولاروط متفق عهيها ب ورة متبادلة  بدراسة كل الطهبات.
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موياودة  فيميا يتوهق ب  27-135و 26-135و 25-135و  24-135ال نؤييد التوصييييييييييييييييات    لكننياو  -7
والطريقية التي    الهجنية تاييييييييييييييور بيالقهق إزا، مواق ال تزال روانيدا  فمع الهجنية الفرعيية لمنع التويذيي .    التفياعيل

 انتهت بها زيارتها األولى.

من الميثأاق    (6 24إ أا ة االلت اا بأال  ن روانأدا السأأأأأأأأأأادق بموتأل المأا ة  -رابعاا  
 (38-135و 28-135الفريقي لألقوق اإلنسان والشعوب  التوايتان 

قائمة     زالت  مااألسييييبام التي دفوتها إلى سييييح  إع نها    كون رواندا ال تؤيد هاتين التوصيييييتين    -8
 حياد المحيمة واستق ليتها.مدى  إزا،رواندا تاور بالقهق  التزالوبالتالي 

تجريم التجنيأأد اإلترأأاري لل فأأال في القواو المسأأأأأأأأألألأأة الو ناأأة والجمأأا أأاو   - خامساا  
 ( 31- 135و   ؛ 30- 135و   ؛ 29- 135للدولة  التواااو  المسلألة غير التابعة  

ال تحظى هذه التوصيات بالتأييد ألنها توتبر غير ذات صهة وتاير إلى أفوال ال تويس الحقيقة عهى   - 9
 أر  الواقع. والقوانين وا حة فيما يتوهق ب ن االلتحاق بقوات الدفاع الرواند ة والارطة الوطنية الرواند ة. 

تألقاقأأاو مسأأأأأأأأأتقلأأة في تما  اال  أأاءاو المتعلقأأة بأأانت أأا أأاو حقوق إتراء   - سا ساا  
اإلنسأان، مثل حاالو االختفاء القسأري، واالحتجاا التعسأفي والم ول، واإل داا  
خارج ن اق القضأأأأاء، والتعبقل وسأأأأوء المعاملة في مرا   االحتجاا، وضأأأأمان  

؛  35- 135؛ و 34- 135و   ؛ 33- 135  مقاضأأأأأاة الجناة الم  ومين  التواأأأأأااو 
حمااة اللأأأأأألفيين والمدافعين  ن حقوق اإلنسأأأأأان    ( 37- 135و   ؛ 36- 135و 

 ( 45- 135و   ؛ 44- 135و   ؛ 41- 135وضمان حرية التعبير  التواااو  

ر رواندا التأكيد   هاال نؤيد كل هذه التوصييات لتضيمن  إننا -10 افترا يات أو تأكيدات غير دقيقة. وتكر 
الماييييبوهة أثنا، االحتجاز  واالسييييت دام المفرط لهقوة     عهى أن االعتقاالت واالحتجازات التو يييي ية  والوفيات

 توتبر جرائم  حقق فيها كهما حدثت. هاسياسة الحيومة  وأن أعمال ال تندرج  من

مراتعة القوانين المتعلقة بالدسأأأأأأتور ورانون رفد اإلبا ة الجما اة ورانون   -سابعاا  
،  40- 135و  ،32-135المنألمأاو غير الألووماأة  التواأأأأأأأأأاأاو  تسأأأأأأأأأجيأل  

 (43-135و 42-135و

تنص صيييييراحة  من دسيييييتور رواندا   16من المادة    1  كون الفقرة  32-135ال نؤيد التوصيييييية  إننا   -11
مت ييييياوين في الحقوق والحريات. وتحظر الفقرة ال حقة التمييز     ويظهون    أن جميع الروانديين يولدون   عهى

 من أ  نوع كان.

  2018من قيانون عيام   93من الميادة    3  فيإنهيا لم تحظ بتيأيييدنيا ألن الفقرة 40- 135توصييييييييييييييية أميا ال و  - 12
ورطين في التحريض المباشييير أو غير المباشييير  الذ   حدد الجرائم والوقوبات باييييل عام  تنص عهى مواقبة المت 

عهى ارتكام اعبادة الجماعية. وال يتوار  هذا الحيم مع أ  معيار من الموايير الدولية المتوهقة بحرية التوبير   
 ولذلك فإننا نجد التوصية غير ذات صهة. 
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الحيومية    المتوهقتان بومهية ت ييييييييييجيل المنظمات غير   43-135و  42-135التوصييييييييييتان  ولم تحظ   -13
والتايييييياور حولها  بتأييدنا حيح ترى حيومة رواندا أنها لي ييييييت م ييييييألة ينبغي تقد م توصييييييية باييييييأنها. ورواندا  

  وقد  ا  اسييييييييييتراتيجي   ا  مهتزمة بمواصييييييييييهة توزيز شييييييييييراكة التواون مع المنظمات غير الحيومية بوصييييييييييفها شييييييييييريي
يتواصل اسيتورا ها عند  سيطنية والدولية  و ور يت القوانين القائمة التي تحيم المنظمات غير الحيومية الو اسيتُ 

 شركت جميع الجهات صاحبة الم هحة  بما فيها المنظمات غير الحيومية  في الومهية.الضرورة  وقد أُ 

للرلااو الدقناة    رتيراو التاسأأأيريةتالتع ي  التسأأأامل الدقني من خ ل لفالة   -ثامناا  
 (39-135في موان العمل  التوااة 

صيييييييييراحة من الدسيييييييييتور    16تحظر المادة    ففي المقام األول .  39-135بالتوصيييييييييية    نحيط عهما   -14
  عهى  57  تهعهى حما ة حرية الضييييييييمير والدين. وتحظر ماد 37  تهالتمييز عهى أسيييييييياس الدين. وتنص ماد

 أمور أ رى.  من تتأسس بدافع دينيالمنظمات ال ياسية أن 

والييذ  ينظم الومييل في روانييدا    2018/ 08/ 30المؤرخ   2018/ 66من القييانون رقم    9وتنص المييادة   -15
ح هذا الحيم أن عهى صييييييياح  الومل منح المو فين فرصيييييييا     عهى الحما ة من التمييز في ميان الومل. ويو ييييييي 

 مت اوية في ميان الومل وأنه ممنوع من التمييز  د المو فين عهى أساس الدين من بين أمور أ رى. 

  أن التوصييييييية منفذة بالفول تنفيذا    وتبر االحترام في الواقع  وبالتالي نب  أ ضييييييا  هذه األحيام تحظى و  -16
  ومن ثم ال حاجة عدراجها في قائمة التوصيييييييييييات التي سييييييييييتركز عهيها رواندا في الجولة القادمة من كام   

 االستورا  الدور  الاامل ال ا  بها.

ء المؤرت التابعة  فرا ضأأألااا االتجار، بمن في م الموتو ون في مرا   اإلقوا -تاسعاا  
 (46-135للألوومة، وتألدقد هويت م وتقدام الد م إلي م  التوااة 

بجز، من التوصييية المتوهقة بالجهود المبذولة لتحديد  ييحا ا االتجار بالبايير ودعمهم    نحيط عهما   -17
 من الوسائل لهت د  لظاهرة االتجار بالبار. كافيا   بالفول قدرا   ت ت دمن رواندا إوتوقبهم  حيح 

ونحن ال نؤيد الجز، الثاني من التوصيييييييية ألنه  ايييييييير إلى وجود  يييييييحا ا ل تجار بالباييييييير في مراكز   -18
 الوبور. وهذا افترا  ال أساس له من ال حة. وال يوجد  حا ا ل تجار محتجزون في مراكز الوبور الحيومية. 

  ؛ 47- 135حمااة ال فال من االسأأأت  ل الجنسأأأي وال واج المرور  التواأأأااو   -  ا راا  
 ( 49- 135و   48- 135و 

نه  حظر إ  حيح واسيتغ ل األطفال   يوصيا    رواندا مهتزمة بميافحة االسيتغ ل الجن يي عموما   -19
 بقوة وتنزل بمرتكبيه عقوبات شديدة.

ونحن ال نؤيد هذه التوصيات  حيح ال يوجد شي،  ايل استغ ال لألطفال في ال ياحة الجن ية  -20
 في رواندا.

يتوهق بزواج األطفال  نود  أن ناييير إلى أن سيين الزواج في رواندا محدد في الحاد ة والواييرين.  وفيما   -21
وأ  فول جن ييييييييي  مارس عهى طفل ادون سيييييييين الثامنة عاييييييييرةه  وتبر جريمة ويواق  عهيه القانون. وبنا، عهى  

 بالتأييد.   سبق  فإن هذه التوصيات ال صهة لها بالحقيقة عهى أر  الواقع  وبالتالي ال تحظى  ما 
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