األمــم املتحـدة

A/HRC/31/8

الجمعية العامة

Distr.: General
18 December 2015
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الحادية والثالثون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

*

رواندا

* يعمم املرفق باللغة اليت قدم هبا فقط.
)GE.15-22472 (A

291215

**1522472

281215

A/HRC/31/8

المحتويات
مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

أولا -موجز مداولت عملية الستعراض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ألف  -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع الستعراض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

باء  -احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الستعراض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ثاني ا -الستنتاجات و/أو التوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

املرفق

2/37

الصفحة

تشكيلة الوفد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

GE.15-22472

A/HRC/31/8

مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشـ وجــب قـرار جملــح وقــو
اإلنس ـ ــا 1/5ر دورت ـ ــا ال ال ـ ــة والعشـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين ال ـ ــا /نوفم .2015
واستعرضت احلالة روانـدا اللسـة امامسـة املعقـودة  4تشـرين ال ـا /نوفم  .2015وتـرأ
وفــد روانــدا جونســتو بوســينغيي .واعتمــد الفريــق العام ـ جلســتا العا ــرةر املعقــودة  6تش ـرين
ال ا /نوفم  2015التقرير املتعلق برواندا.
 -2و  13كــانو ال ا /ينــاير 2015ر اختــار جملــح وقــو اإلنســا جمموعــة املقــررين التاليــة
(اجملموعــة ال ةثي ــةري لتيس ـ اس ــتعراض احلال ــة روان ــدال نيا ي ــار ودول ــة بوليفي ــا املتع ــددة القومي ــاتر
ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
 -3وعمةا ب وكام الفقـرة  15مـن مرفـق قـرار جملـح وقـو اإلنسـا  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
قرار اجمللح 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة رواندال
(أري

تقرير وطر/عرض خطي مقدم وفق ا للفقرة (15أري (A/HRC/WG.6/23/RWA/1ري؛

(بري جتميــع أعدتــا مفوضــية األمــم املتح ــدة الســامية حلقــو اإلنســا وفق ـا للفق ــرة (15بري
(A/HRC/WG.6/23/RWA/2ري؛
(جري موجز أعدتـا مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـو اإلنسـا وفقـ ا للفقـرة (15جري
(A/HRC/WG.6/23/RWA/3ري؛
 -4وأويلت إىل رواندار عن طريق اجملموعة ال ةثيـةر قائمـة أسـ لة أعـد ا سـلفا إسـبانيار وأملانيـار
والمهوريــة التشــيكيةر وســلوفينيار والســويدر واملكســي ر واململكــة املتحــدة ل يطانيــا الع مـ وأيرلنــدا
الش ــماليةر والن ــرويدر ووولن ــدار والولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة .وو ـ ـ األس ـ ـ لة متاو ــة عل ـ ـ املوق ــع
الشبكي امارجي للفريق العام .

أوالا -موجز مداوالت مملية االستعراض
ألف -مرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أ ــار الوفــد إىل أ روانــدا قــد نف ـ ت  63توصــية مــن أص ـ  67توصــية تلقتهــا إثــر عمليــة
الســتعراض لعــام 2011ر وأ تنفي ـ التوصــيات املتبقيــة مســتمر .وباتــت روانــدا دولــة طرف ـا مثانيــة
مــن صــكوم األمــم املتحــدة األساســية حلقــو اإلنســا  .ومن ـ الســتعراض الســابقر صــدقت روانــدا
علـ ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيـة مناوعــة التعـ يب وغـ مــن ضــروب املعاملـة أو العقوبــة القاســية
أو الةإنســانية أو املهينــةر وال وتوكــول الختيــارن امللحــق بالعهــد الــدو امــاص بــاحلقو القتصــادية
والجتماعي ــة وال قافي ــة .وليس ــت ل ــدر روان ــدا أي ــة تق ــارير مت ـ ـ خرة ع ــن موع ــد تق ــد ها إىل وي ــات
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املعاوــدات تات الصــلة .وأصــدرت روانــدا دعــوة دائمــة لميــع املكلفــا بوليــات إطــار اإلجـراءات
اماصـ ــةر وقـ ــد دار روانـ ــدار من ـ ـ السـ ــتعراض السـ ــابقر ثةثـ ــة مقـ ــررين خاصـ ــا .وتتطلـ ــع روانـ ــدا إىل
استقبال مقررين خاصا آخرين.
 -6وينهض الن ام احلا القائم روانـدا علـ ثقافـة سياسـية قوامهـا ت مـا التنـوع وبنـاء التوافـق
اآلراء .وكــا املواطنــو الروانــديو تــور عمليــات التّطــيط و ــاركوا هبمــة تنفي ـ ال ـ امد الــيت
متح ويا مر و إجياد ولول تاتية للتحديات احملددة اليت تواجههم.
روانـدا ـوا
 -7وأ ار الوفـد إىل أنـا الفـ ة 1994-1990ر سـا النـاتد احمللـي اإل ـا
ســلبيا قــدر  11.4 -املائــةر ويــت ف تــوفر اإليـرادات احلكوميــة ســور أقـ مــن  20املائــة مــن
ـ الفقــر أو الفقــر املــدقع .و الوقــت احلــا ر
امليزانيــة الوطنيــةر وكــا مع ــم الروانــديا يعيشــو
يبل ــع مع ــدل ــو الن ــاتد احملل ــي اإل ــا  7املائ ــةر بينم ــا تس ــتطيع اإلي ـرادات احلكوم ــة تغطي ــة 66
وخف ــض الفق ــر
املائ ــة م ــن امليزاني ــة الوطني ــة .وقاع ــي بص ــورة تك ــاد تك ــو كلي ــة عل ـ الفق ــر امل ــدقع ا
بدرجة كب ة.
 -8ويتمتـع أغلبيــة الروانــديا بنــوع مــا مــن أنـواع التـ ما الصــحي .وجمانيــة التعلــيم األساســي ملــدة
اثــر عشــر عام ـ ا مكفولــة لمي ــع األطفــال .وتس ــا روانــدا أعل ـ نســبة مت ي ـ للم ـرأة ال مل ــا
العاف.
 -9ومن ـ ج ـرائم القت ـ الووش ــي الــيت ران ضــحيتها أك ــر م ــن مليــو ــّ قب ـ  21عام ـار
تعمـ احلكومــة برصـرار علـ رتــق النســيد الجتمــاعي وخلــق وويــة وطنيــة .واليــومر أصــب الروانــديو
ــعبا أبي ـا فّــورا بانتمائــا الروانــدن ال ـ ن بــات يســع إىل ت بيتــا فــو ك ـ اعتبــارات التفرقــة اإلثنيــة
العــيقة واملصــطنعة .واســت مرت احلكومــة ي ــة ا ياك ـ القانونيــة وامل سســية مــن أج ـ دعــم و ـ ا
الن ام الديد.
 -10ومن عام 2011ر أنشـ ت م سسـات رئيسـية حلمايـة وقـو اإلنسـا ر م ـ اللانـة الوطنيـة
للطفولــةر واجمللــح الــوطر لذ ــّاص تون اإلعاقــةر وجملــح ـ و احلكــم الروانــدنر املعــر بتعزيــز
احلكم الر يد و ي ة بي ة متكينية مواتية ملن مات اجملتمع املد ووسائط اإلعةم.
 -11وأبــرد الدســتور الــدور احملــورن حلقــو اإلنســا وكــر  41مــادة مــن مـواد لعــما احلريــات
األساس ــيةر ــا تل ـ ـ وق ــو اإلنس ــا املنص ــوص عليه ــا اإلع ــة الع ــاملي حلق ــو اإلنس ــا ر
والعهـ ــد الـ ــدو امـ ــاص بـ ــاحلقو املدنيـ ــة والسياسـ ــية والعهـ ــد الـ ــدو امـ ــاص بـ ــاحلقو القتصـ ــادية
وســنت علـ مــدر  21ســنة املاضــية قـوانا متكينيــة متعــددة .و ــهدت علـ
والجتماعيــة وال قافيــة .ا
وجــا امصــوص جمــالت ضــما وريــة التعب ـ ر واحلصــول عل ـ املعلومــاتر ووريــة التامــع وتكــوين
المعياتر تغي ات ر ا كانت األك ر دينامية خةل ف ة السنوات األربع والنصف املاضية.
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ت -12وقــدم الوفــد تفاصــي عــن اإلرــادات الرئيســية جمــال تنفيـ التوصــيات املنب قــة عــن جــولت
الس ــتعراض الس ــابقر ورد علـ ـ األسـ ـ لة املطروو ــة س ــلفا .وفيم ــا يتعل ــق س ــائ اللا ــوء إىل العدال ــة
وســيادة القــانو ر تكــر الوفــد ب ـ ودارة العــدل باتــت اآل ودارة ل مركزيــة .وتتمتــع يــع املقاطعــات
وعددوا  30مقاطعة بفـرص اللاـوء إىل القعـاء .والقـيم األساسـية الـيت تشـك رون الن ـام القعـائي
وــي احلــرص عل ـ تشــايع املصــاحلة والتحكــيم بــدلا مــن املنادعــاتر واحل ـ ول دو العتمــاد املفــر
عل التقاضـي إطـار ن ـام العدالـة الروـي .وقـد ثبتـت سـةمة وـ ا النمـوتجر بـالن ر إىل مـا وققتـا
ت ـ ــاكم غاكاك ـ ــا م ـ ــن ر ـ ــان مش ـ ــهود .وأنشـ ـ ـ ت ل ـ ــا الوس ـ ــاطةر املعروف ـ ــة تليـ ـ ـا باس ـ ــم "أب ـ ــونزن"
(Abunziرير حل ـ ـ املنادع ــات النا ـ ـ ة اجملتمع ــات احمللي ــةر ج ــا يقل ـ ـ احلاج ــة إىل اللا ــوء إىل ن ــام
العدالة الروي.
 -13وتكـ ــر الوفـ ــد أ القعـ ــاء تـ ــابع للمالـ ــح األعل ـ ـ للقعـ ــاءر ووـ ــو وي ـ ــة دسـ ــتورية يرأسـ ــها كب ـ ـ
القعــاة .ويتمتــع القعــاء أيعـ ا باســتقةل إدارن ومــا  .واســت مرت م ـوارد كبـ ة تط ـوير الن ــام القعــائي
فيما يتعلق بنوعية ونزاوة األوكام الصادرةر فعةا عن حتسينات ا ياك األساسية للمحاكم.
 -14وفيمــا يتعلــق بادعــاءات الختفــاءر أ هــرت التحقيقــات أ املعلومــات تات الصــلة ــالت
العديــد مــن األ ــّاص ف تاطلــع عليهــا الشــرطة أو أن وكالــة وكوميــة أخــرر قــادرة علـ الــرد بصــورة
فعليــة .وأصــبحت روانــدا أفع ـ قــدرة مــن الناويــة التاهيزيــة عل ـ التحقيــق الدعــاءات والتحقــق
منها عن طريق الن م الوطنية اإللك ونيـة لتحديـد ا ويـة .وبـات جكنـا البحـت عـن األوـاء قاعـدة
بيانــات ن ــام الســاو  .وتبــا أ بعــض األف ـراد املبلــع عــنهم كمفقــودين يقعــو أوكام ـا بالســان.
ومــن أصـ  175والــة اختفــاء مزعومــة امبلغــة إىل احلكومــة مــن جانــب وي ــات الســل الدبلوماســير
تب ــا أ  158وال ــة منه ــا ف تبل ــع هب ــا الش ــرطة أصـ ـةار فيم ــا ف يط ــابق  89اوـ ـا أي ـ ـا م ــن األو ــاء
املوجــودة قاعــدة البيانــات الوطنيــة لتحديــد ا ويــةر وعا ــر الســان عل ـ أ ــّاص ك ــر آخ ـرين
ووم يقعو أوكاما مشروعة بالسان.
 -15وفيم ــا يتعل ــق ب ــروج مراف ــق الوتا ــادر فق ــد أثن ــتر منـ ـ عه ــد قري ــبر الرابط ــة الدولي ــة
لإلص ــةويات والس ــاو ب ــدوائر اإلص ــةن روان ــدا عل ـ م ــا ب لت ــا م ــن جه ــود جم ــال النه ــوض
بصحة الساناء ورفاوهمر وإعمال املمارسات السليمة من الناوية البي ية الساو .
 -16وت خ ـ ـ روانـ ــد عل ـ ـ تم ـ ـ الـ ــد التزاما ـ ــا وجـ ــب العهـ ــد الـ ــدو امـ ــاص بـ ــاحلقو املدنيـ ــة
والسياســية واتفاقيــة مناوعــة التع ـ يب .وتوجــد آليــة وقائيــة وطنيــة ملنــع التع ـ يب قيــد اإلنشــاء .ويالــزم
يــع أف ـراد ق ـوات األمــنر ــا تل ـ الــيت والشــرطةر بالتقيــد باملبــادا النا ـ ة عــن تل ـ املعــاي
الدوليــة املهمــة أثنــاء جارســة عملهــم .وت تــب عل ـ اإلخــةل هب ـ ا اللت ـزام إج ـراءات ت ديبيــة وأخــرر
قانونيـة .و كـن اإلبــةا مبا ـرةر وــم مـن جهــة جمهولـة ا ويــةر عـن ادعــاءات سـوء الســلوم إىل إدارة
الش ـ و القانونيــة التابعــة للشــرطة الوطنيــة الروانديــة .و كــن أيع ـا توجيــا الشــكاور إىل مكتــب أمــا
امل افر أو اللانة الوطنية حلقو اإلنسا أو اللانتا ال ملانيتا املعنيتا قو اإلنسا .
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 -17و يــع مرافــق الوتاــاد روانــدا قانونيــة وموثقــة وفــق املعــاي الوطنيــة والدوليــة .وباإلضــافة
إىل تل ـ ر ععــع يــع أمــاكن الوتاــاد للتفتــيت املنــت م مــن جانــب م سســات عامــة م ـ النيابــة
العام ــة فع ـ ـةا ع ــن م سس ــات مس ــتقلة م ـ ـ اللان ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر وك ـ ـ ل من م ــات
مستقلة خمتلفةر م لنة الصليب األمحر الدولية.
 -18بيــد أنــا يلــزم التمييــز بوضــون بــا أمــاكن الوتاــاد ومراكــز العبــور أو إعــادة الت وي ـ م ـ
غيكوندو وغيتاغاتـا وإيـواوا ونياغاتـارن .فمحـور الوتمـام مراكـز إعـادة الت ويـ وـو إعـادة الت ويـ
وإعــادة اإلدمــاج .إت كعــع ك ـ ــّ للتقيــيم ويقــدم لــا الــدعم مــن أج ـ ف الــا بعائلتــا أو يعــاد
ت ويليا ويتعلم ورفة تساعد عل عدم الرتداد إىل ما كا عليا سابق عهد .
 -19ومنـ ـ جول ــة الس ــتعراض األو ر ب ــادرت احلكوم ــة برص ــةوات نفـ ـ ا لغ ــرض و ــو املق ــام
األول توســيع قاعــدة احلريــات اإلعةميــةر وخلــق وســائط إعــةم يكــو امل ـواطن وــو مصــب اوتمامهــار
والنه ــوض بقط ــاع اإلع ــةم والسـ ــت مار و ي ــة التن ــيم ال ـ ـ ا  .وترتـ ــب عل ـ ـ و ـ ـ اإلص ــةوات ـ ــو
قط ـ ــاع اإلع ـ ــةم .فمن ـ ـ ع ـ ــام 2011ر داد ع ـ ــدد احملط ـ ــات اإلتاعي ـ ــة م ـ ــن  23إىل  35تط ـ ــة؛ وداد
ع ـ ــدد احملط ـ ــات التلفزيوني ـ ــة م ـ ــن  1إىل  6تط ـ ــاتر  5منه ـ ــا تط ـ ــات خاص ـ ــة؛ وأص ـ ــب ع ـ ــدد املواق ـ ــع
اإللك وني ـ ــة  80موقعـ ـ ـا بع ـ ــد أ كان ـ ــت معدوم ـ ــة؛ وداد ع ـ ــدد الص ـ ــحف م ـ ــن  15إىل  57ص ـ ــحيفة.
وباإلضــافة إىل تل ـ ر داد عــدد الصــحفيا املعتمــدين قــدار أك ــر مــن العــعف .وانتقلــت أيع ـا روانــدا
من البت التنا رن إىل منصة رقمية.
 -20وتعــد روانــدا واو ــدة مــن جمموعــة دول ل تزي ــد عل ـ  11دولــة أفريقي ــة ســنت قانون ـ ا يتعل ــق
بفــرص احلصــول علـ املعلومــات .وداد رضــا املـواطنا إداء احلصــول علـ املعلومــات مــن  52املائــة
عام  2012إىل  76املائة عام 2014ر وسب سا أداء احلكم الر يد رواندا.
 -21و الف ـ ة 2012-1962ر س ــا م ــا جمموع ــا  350من م ــة م ــن من م ــات اجملتم ــع امل ــد
روان ــدا .واعتب ــارا م ــن ع ــام 2012ر ك ــا ون ــام أك ــر م ــن  1 600من م ــة م ــن من م ــات اجملتم ــع
املــد املســالة .وقب ـ عــام 2011ر كــا يتعــا عل ـ من مــة تســع إىل تســاي نفســها أ متــر بعــدة
وكــالت خمتلفــة لســتكمال عمليــة التســاي  .و الوقــت احلــا ر يتــوىل جملــح ـ و احلكــم الروانــدن
تســاي كافــة من مــات اجملتمــع املــد احملليــة واألوـزاب السياســية واملن مــات الدينيــة وكانــت املن مــات
غ ـ احلكوميــة الدوليــة تســا لــدر قســم معــا دائــرة ا اــرة الوطنيــة .وتوجــد والي ـا  174من مــة
دولي ــة مس ــالة تبا ــر أعما ــا .وتعك ــف والي ـا املديري ــة العام ــة للها ــرة الواف ــدة وا ا ــرة الص ــادرة عل ـ
إصةن عملية التساي لديها لكي تتي إمكانية إمتام العملية برمتها ع اإلن نت.
 -22وفيمــا يتعلــق بــالقلق إداء ســوء التغ يــة صــفوج األطفــالر وخاصــة األطفــال ال ـ ين تق ـ
أعم ــاروم ع ــن  5س ــنواتر فق ــد با ــرت ودارة الص ــحة بالتع ــاو م ــع اله ــات املعني ــة األخ ــرر ب ـرامد
عديـدة وـ ا الصــدد .ومـع تلـ ر ل تـزال ونـام حتــديات تــددة تتعلـق بالتوعيــة والت قيــف جمــال
التغ ية .وسوج تستمر الهود املب ولة لتدارم و الفاوة املعرفية.
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 -23ويوجــد واليـا قــانو األســرة الديــد املراوـ النهائيــة مــن عمليــة اإلصــدار .وســيقطع و ـ ا
إدارة و األسرة.
القانو وطا طويةا حنو ضما تساور احلقو با املرأة والرج
 -24ومصطل "املهمشا تاركي ا" مفهـوم روانـدن فريـد مـن نوعـا يرمـز إىل مـن يوجـدو والـة
دونيــة ل ترق ـ إىل املســتور املعيــارن الــوطر بســبب أوــداخ معينــة وقعــت التــاري  .واســتاحدخ
و ـ ا التصــنيف للفــت انتبــا احلكومــة واجملتمــع املــد إىل وضــع اجتمــاعي  -اقتصــادن معــا اجــة
إىل معالــة .وك ـ ــّ معــرض للتهمــيتر لكــن تل ـ كــن أ ياعــاجي عــن طريــق العم ـ اإلجيــا
ومنا السياسات وال امد احلكومية.
 -25وردا عل ـ املّ ــاوج امل ــارة بش ـ أم ــن الةج ــا البورون ــديا واحلف ــا عل ـ الط ــابع امل ــد
للمّيمــات الــيت يقيمــو هبــار أجــرت احلكومــة حتقيقــات للوقــوج عل ـ وقيقــة و ـ الش ـواغ وتبــا
أهنا ل تستند إىل أن أسا .

باء -الحوار التفاملي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -26أدىل  88وفدا ببيانـات خـةل احلـوار التفـاعلي .وتـرد التوصـيات الـيت قـدمت أثنـاء احلـوار
الفرع ال ا من و ا التقرير.
 -27واع ـ ج الكرســي الرســو بــالهود املب ولــة حلمايــة األطفــال واأل ــّاص تون اإلعاقــة عــن
طريق إنشاء اللانة الوطنية للطفولة واجمللح الوطر لذ ّاص تون اإلعاقة.
 -28ولو ـ ــت ونغاريـ ــا ب سـ ــف الروايـ ــات ال ـ ـواردة بوقـ ــوع تاكمـ ــات جـ ــائرة عـ ــدد مـ ــن الـ ــدعاور
القعائية احلساسة من الناوية السياسيةر وك ا استمرار تعرض املدافعا عن وقو اإلنسا لةنتقام.
 -29وروب ــت إندونيس ــيا بتنفيـ ـ الر ي ــة أف ــق ع ــام  2020والسـ ـ اتياية ال اني ــة للتنمي ــة القتص ــادية
واحلد من الفقرر وأقرت باستحداخ سياسة عامة نا مة لوسائط اإلعةم.
 -30وأعرب ــت أيرلن ــدا ع ــن امتعاض ــها م ــن اس ــتمرار ورود تق ــارير بتع ــرض الص ــحفيا ومن م ــات
اجملتمــع املــد واملــدافعا عــن وقــو اإلنســا لل ويــب واملعــايقة .وأ ــارت أيع ـ ا إىل ـواغ لنــة
وقو الطف بش ارتفاع نسبة سوء التغ ية.
 -31وون ـ ت إس ـرائي روان ــدا عل ـ إنش ــاء م سس ــات مس ــتقلة متع ــددة حلق ــو اإلنس ــا  .وأثن ــت
أيع ـا عل ـ اإلر ــادات ال ــيت حتقق ــت جم ــال احلص ــول عل ـ التعل ــيمر م ـ ض ــما التعل ــيم للامي ــع
وجمانية التعليم عل مدر  12سنة األوىل من التمدر .
 -32وأثنــت إيطاليــا عل ـ روانــدا لرتفــاع نســبة تنفي ـ توصــيات الولــة الســابقة مــن الســتعراض
ال ــدورن الش ــام  .ولو ــت بتق ــدير اله ــود املب ول ــة م ــن أجـ ـ إدم ــاج عنص ــر وق ــو اإلنس ــا
الدستور والقوانا الوطنية.
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 -33ولو ــت اليابــا بقلــق التقــارير الــيت تفيــد بقمــع احلــزب احلــاكم ألوـزاب املعارضــة وباختفــاء
قسرن ملا جمموعا ّ 30صا الشمال الغر من رواندا.
 -34وأ ــادت كينيــا برضــفاء الطــابع امل سســي عل ـ السياســات الجتماعيــة التدرجيــةر وأ ــارت
إىل تــوف التعلــيم األساســي للاميــع باجملــا  .وروبــت ببنــاء ســاو جدي ـدة وغ ـ تل ـ مــن الهــود
الساو .
املب ولة للحد من الكت ا
 -35وروبت لتفيا بتعاو رواندا مـع آليـات األمـم املتحـدة حلقـو اإلنسـا وبـامطوات اإلجيابيـة
اليت اع ت لتعزيز ومحاية وسائط اإلعةم املستقلة واملهنية.
 -36وأعربــت ليتوانيــا عــن خيبــة أملهــا لكــو التقريــر الــوطر لروانــدا ف ياقــدم
بالهود الرامية إىل القعاء عل الفساد.

موعــد ر وروبــت

 -37وروبــت لكســم ا بالتقــدم الـ ن أوردتــا روانــدا مــن ويــت التشـريعات واحلريــات األساســية.
لكـن القلــق ل يـزال يســاوروا إداء البي ــة غـ املواتيــة لتطــوير اجملتمــع املــد وإداء عــدم املســاواة والتمييــز
با املناطق اإلقليمية جا يعو التمتع الفعلي باحلقو القتصادية والجتماعية.
 -38وروبــت مدغشــقر بالتصــديق عل ـ العديــد مــن الصــكوم الدوليــة حلقــو اإلنســا  .وروبــت
أيعـ ـ ا برع ــادة الن ــر الق ــانو املتعل ــق ب يديولوجي ــة اإلب ــادة الماعي ــة وغـ ـ م ــن القـ ـوانا الوطني ــة
املتعلقة بفرص اللاوء إىل العدالة.
 -39وأ ـارت مــا بارتيــان إىل اعتمـاد القــانو النــائي والقـانو رقــم  2011/54املتعلــق قــو
الطف ومحايتا .وروبت أيعا بالتداب املتّ ة للحد من اكت ا الساو وإصةن الن ام القعائي.
 -40وأ ــادت موريش ــيو بروان ــدا لعـ ــماهنا وص ــول المي ــع عل ـ ـ التعل ــيمر وللت ــداب املتّ ـ ـ ة
فيما يتعلق خبدمات الرعاية الصحية اليت سامهت اخنفاض الوفيات النا ة عن املةريا.
 -41وأ ـارت املكســي إىل التقـدم الـ ن أوردتـا روانــدا وإىل اعتمـاد قـوانا وسياسـات ترمــي إىل
تعزيز وقو اإلنسا  .وروبت بتنفي امطة الس اتياية لقطاع التعليم.
 -42وسـ لت هوريــة البـ األســود الوفــد عــن عــدم وجــود تعريــف لعمـ األطفــالر وعــن ارتفــاع
مع ــدل انتش ــار العن ــف ض ــد األطف ــالر والتميي ــز ض ــد األطف ــال تون اإلعاق ــة وفـ ـ و نقـ ـ املناع ــة
البشرية/اإليددر والجتار باألطفال.
 -43ولو ــت تــونح التقــدم احملــرد من ـ دورة الســتعراض األوىل .و ــاعت روانــدا عل ـ تعزيــز
التشريعات والسياسات حلماية األطفال من الستغةل وسوء املعاملة.
 -44وون ـ ت مودامبيــق روانــدا عل ـ تنفي ـ  63مــن أص ـ  67توصــية مقبولــة خــةل جولــة الســتعراض
الدورن الشام السابقة .وو ت رواندا عل استكمال تنفي ما تبق من التوصيات.

8/37

GE.15-22472

A/HRC/31/8

 -45و ــاعت ناميبي ــا روان ــدا عل ـ الس ــتمرار ال كي ــز عل ـ وق ــو
عل الهود املب ولة حلماية وقو األيتام واألطفال املعرضا للّطر.

ــعبها ووريات ــا .وأثن ــت

 -46وأعربــت وولنــدا عــن تقــديروا للتقــدم احملــرد من ـ الســتعراض الســابقر ل ســيما فيمــا يتعلــق
بتعدي قانو عام  2009املتعلق بوسائط اإلعةم.
 -47وونـ ت نيكــاراغوا روانــدا علـ إنشــاء م سســات عامــة واســتحداخ بـرامد وطنيــة موجهــة إىل
الف ــات األك ــر ض ــعفا اجملتم ــع .وروب ــت بالتق ــدم احمل ــرد جم ــالت األطف ــال والنس ــاء والص ــحة
العامة والتعليم.
 -48وأثنت النيار عل رواندا لتعزيز اإلطار امل سسي لتعزيز ومحاية وقو اإلنسا .
 -49وأ ــارت نيا ي ــا بارتي ــان إىل إنش ــاء اللان ــة الوطني ــة ملكافح ــة اإلب ــادة الماعي ــة واس ــتمرار
امطوات املتّ ة لتعزيز املساواة با النسا.
 -50وروبت النـرويد بالتقـدم الـ ن أوردتـا روانـدا مـن ويـت السياسـات والتشـريعات جمـالت
م ـ ـ وري ــة التعب ـ ـ وتك ــوين المعي ــات ووس ــائط اإلع ــةم ومحاي ــة امل ــدافعا ع ــن وق ــو اإلنس ــا .
وأعربت عن قلقها إداء تفس و السياسات والتشريعات وتنفي وا.
إعــداد التقريــر .كمــا روبــت
 -51وروبــت بنمــا بر ـرام أصــحاب املصــلحة مــن اجملتمــع املــد
بالق ــانو املنشـ ـ ل ــديوا امل ــاف .وأعرب ــت ع ــن تع ــامنها م ــع ي ــع العـ ـحايا وو ــت روان ــدا علـ ـ
مواصلة جهودوا من أج حتقيق املصاحلة.
 -52ولو ــت بــاراغوان برجيــاب الهــود املب ولــة للحــد مــن معــدلت وفيــات الرضــع واألمهــات.
ودعت لتقـد مزيـد مـن املعلومـات بشـ التحقيـق وـالت الختفـاء القسـرن املبلـع عنهـا وبشـ
القانو املتعلق ب يديولوجية اإلبادة الماعية.
 -53وأعرب ــت الفلب ــا ع ــن تق ــديروا إلع ــادة ت كي ــد اس ــتقةل امل سس ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا
وأ ادت برنشاء مكتب رصد الش و النسانية.
 -54ونوو ـ ــت ال تغ ـ ــال بال ـ ــدعوة الدائم ـ ــة املوجه ـ ــة إىل املكلف ـ ــا بولي ـ ــات إط ـ ــار اإلج ـ ـراءات
اماصة للمالح وبالتصديق عل ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناوعة التع يب.
 -55وأعرب ــت هوري ــة كوري ــا ع ــن تق ــديروا لتوجي ــا دع ــوة دائم ــة إىل املكلف ــا بولي ــات إط ــار
اإلج ـراءات اماص ــة وتق ــديروا للنا ــان ال ـ ن حتق ــق فيم ــا يتعل ــق باألو ــداج اإل ائي ــة لذلفي ــةر ومنه ــا
عل سبي امل ال املساواة با النسا.
 -56ولو ــت الســنغال التصــديق عل ـ ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناوعــة التع ـ يب والــدعوة
الدائمـ ــة املوجهـ ــة إىل املكلفـ ــا بوليـ ــات إطـ ــار اإلج ـ ـراءات اماصـ ــةر عل ـ ـ النحـ ــو املوص ـ ـ بـ ــا
استعراض عام .2011
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 -57وأ ــارت سـ ـ اليو إىل ارتف ــاع نس ــبة النس ــاء مواق ــع ص ــنع القـ ـرارر وقال ــت إ تلـ ـ خـ ـ
م ال عل النتعاش والتنمية مرولة ما بعد انتهاء النزاع.
 -58وأ ــارت س ــنغافورة إىل سياس ــة الةمركزي ــة املتبع ــة إلتاو ــة ف ــرص ل ــوء ي ــع الروان ــديا إىل
العدالــةر وسياســة عــدم التســام مطلق ـ ا مــع العنــف املنــز وغ ـ مــن أن ـواع العنــف القــائم عل ـ نــوع
النح.
 -59وأقــرت ســلوفاكيا بالتحســينات املتصــلة قــو اإلنســا ر م ـ إعــادة الن ــر
الماعيةر واعتماد قوانا اإلعةم والهود املب ولة لتعزيز فرص اللاوء إىل العدالة.

قــانو اإلبــادة

 -60وروبـت ســلوفينيا بســن العديـد مــن القـوانا الديـدة الــيت ــدج إىل تنفيـ بعــض التوصــيات
السابقةر مع مةو ة التحديات اليت تواجا ورية التعب وفرص احلصول عل اإلجهاض اآلمن.
 -61ولو ــت جنــوب أفريقيــا الهــود فيمــا يتعلــق بتنفي ـ التوصــيات الســابقةر م ـ اعتمــاد القــانو
رقم  2011/54املتعلق قو الطف ومحايتا.
 -62وأقــر جنــوب الســودا باإلرــادات املتعلقــة بتمكــا املـرأة مــن خــةل ديــادة مت يلهــا
املستويات احلكومية وإ رام املرأة العملية اإل ائية.

خمتلــف

 -63واع ف ــت إس ــبانيا بالتحس ــينات النابع ــة م ــن قب ــول التوص ــيات الس ــابقةر م ـ ـ إص ــةن ن ــام
العدالة ال ن ل يزال يواجا العديد من التحديات.
 -64ولو ــت ســرن لنكــا برجيــاب التعــاو مــع آليــات األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســا ر والتقــدم
القطاع الصحي.
احملرد فيما يتعلق قو الطف والتعليمر وك ل
 -65وأعربــت الســودا عــن تقــديروا للّط ـوات الــيت اعـ ا روانــدا لتعزيــز ومحايــة وقــو مواطنيهــار
وخاصــة فيمــا يتص ـ بــالقوانا املتعلقــة بفــرص احلصــول عل ـ املعلومــاتر واألطفــال واأل ــّاص تون
اإلعاقة والعم .
 -66وأعربــت الس ــويد عــن قلقه ــا إداء وريــة ال ـرأن والتعب ـ ووق ــو امل ـرأةر وخاص ــة العنــف ض ــد
املرأة.
 -67وروبــت سويسـرا باعتمــاد قــانو اإلعــةمر لكــن القلــق مــا فتـ يســاوروا إداء القيــود املســتمرة
عل ورية التعب وإجراءات التساي التعايزية للمن مات غ احلكومية.
 -68وتكــرت توغــو أ روانــدا قــد منحــت وضــع ا خاص ـ ا حلقــو اإلنســا مــن خــةل ســن أو تعــدي
عدد من القوانار منها قانو العقوباتر وقوانا اجملتمع املد وقانو وقو الطف .
 -69ورو ــب املغ ــرب باعتم ــاد ق ــانو اللان ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا ر واإلص ــةوات املتعلق ــة
بة مركزية العدالة والن ام التعليمير وبرامد مكافحة الفساد.
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 -70وروب ــت تركي ــا بالتص ــديق علـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة مناوع ــة التعـ ـ يب وو ــت
رواندا عل مواصلة تكييف التشريع الوطر مع الصكوم الدولية حلقو اإلنسا .
 -71وأثنــت أوغن ــدا عل ـ روان ــدا للاه ــود الرامي ــة إىل ديــادة ف ــرص ل ــوء ي ــع الروان ــديار ــا
تل األقلياتر إىل العدالة.
 -72واع فت أوكرانيا باإلرـادات اإلجيابيـة جمـال تعزيـز التعلـيم امليسـور التكلفـة ومحايـة احلـق
التعليم للاميعر والقعـاء علـ العنـف القـائم علـ نـوع الـنح وتعزيـز املسـاواة بـا النسـار وتقويـة
اجملتمع املد .
 -73واع ف ــت اململك ــة املتح ــدة ل يطاني ــا الع مـ ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية س ــامهة روان ــدا الس ــةم
ـ و املن مــات غـ
واألمــن اإلقليميــا .وأعربــت عــن قلقهــا بســبب مـزاعم عــن تــدخ احلكومــة
احلكوميــة وقيــود أخــرر مفروضــة عل ـ و ـ املن مــاتر فع ـةا عــن تقــارير تفيــد بتانيــد الةج ــا
صــفوج الماعــات املســلحةر و ــالت الختفــاء القســرن والوتاــاد غ ـ الن ــامي وإســاءة معاملــة
األفراد احلبح.
 -74وأثن ــت الولي ــات املتح ــدة األمريكي ــة علـ ـ روان ــدا للتق ــدم الـ ـ ن أوردت ــا جم ــال مكافح ــة
الجتــار بالبشــر ومنــع العنــف ضــد امل ـرأة .وأعربــت عــن قلقهــا إداء القيــود املفروضــة عل ـ وريــة التعب ـ
والتام ــع الس ــلمير وإداء املفق ــودين خ ــةل عملي ــة نفـ ـ ا قـ ـوات األم ــن الرواندي ــة ع ــام 2014ر
وجتنيد الةج ا البورونديا صفوج الماعات املسلحة.
 -75وك ــرر وف ــد روان ــدا الت كي ــد علـ ـ اإلص ــةوات قط ــاع اإلع ــةم ال ــيت أس ــفرت ع ــن نت ــائد
ملموســة .فقــد وســن إنشــاء وي ــة تاتيــة التن ــيم مــن النوعيــة قطــاع اإلعــةم وهنــض باألخةقيــات
وبالرون املهنية فيـار كمـا ترتبـت عليـا ديـادة وريـة الصـحافة وتراجـع وـالت املةوقـة القعـائية
الصحفيا.
 -76وقب ـ اإلبــادة الماعيــة الــيت وقعــت عــام 1994ر كانــت األو ـزاب السياســية تتشــك عل ـ
أسـ ــا عرقـ ــي أو عنصـ ــرن أو ديـ ــر .ومـ ــن و ـ ـ ا املنطلـ ــقر اوضـ ــع إطـ ــار قـ ــانو لتشـ ــايع األو ـ ـزاب
السياس ــية تات القاع ــدة الوطني ــة ب ــدلا م ــن األوـ ـزاب السياس ــية القائم ــة علـ ـ أس ــا ا وي ــة العرقي ــة
أو العنصرية أو الدينية.
 -77وأك ــد الوف ــد علـ ـ الزي ــادة الكبـ ـ ة ع ــدد من م ــات اجملتم ــع امل ــد ر وو ــي دليـ ـ علـ ـ أ
اإلطار القـانو الـ ن اسـتحدثتا احلكومـة واملمارسـة السياسـاتية الـيت تتبعهـا أفعـيا إىل متتـع من مـات
اجملتمع املد باحلقو واحلريات.
 -78ومنتــدر النهــوض بالش ـ و النســانيةر ووــو آليــة لتســهي مشــاركة من مــات اجملتمــع املــد
املناقشــات املتعلقــة بالسياســات العامــة و صــوا تلـ السياســات علـ املســتور احمللــير يتما ـ
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م ــع سياس ــة الةمركزي ــة ال ــيت تنتهاه ــا احلكوم ــة لع ــما املش ــاركة الفعال ــة علـ ـ مس ــتور املن ــاطق
التنمية الوطنية.
 -79وبفعـ اسـ اتياية التنميــة القتصــاديةر باتــت تتـوافر الفــرص القتصــادية واإل ائيــة للمنــاطق
النائي ــة أيعـ ـ ا .وكان ــت املس ــاواة ب ــا النس ــا ت ــورا م ــن ت ــاور الوتم ــام .وورص ــت احلكوم ــة علـ ـ
أل تكــو املســاواة بــا النســا جمــرد خطــاب إنشــائير وســهرت عل ـ تقيــد يــع امل سســات بــدأ
املساواة با النسا.
 -80وقب بعـع سـنواتر اسـتنت روانـدا جمانيـة التعلـيم األساسـي ملـدة  9سـنواتر ووـو مـا توسـع
العم با ليصب ساريا مدة  12عاما.
 -81وفيمــا يتعلــق س ـ لة احملكمــة النائيــة الدوليــةر تكــر الوفــد أ روانــدا تــدعم العدالــة الدوليــة.
ومع تل ر ونام واغ بش استقةل احملكمة ونزاوتها.
 -82وفيم ــا يتعل ــق باس ــتقةل القع ــاءر ف يك ــن ون ــام قب ـ  20عام ـا أن قع ــاء ك ــن احل ــديت
عن ــا .أم ــا اآل ر ف ص ــب لروان ــدا ن ــام قع ــائي ت ــق ب ــا احملكم ــة النائي ــة الدولي ــة لروان ــدا .كم ــا أ
الوليات املتحدة األمريكية وكنـدا والسـويد ووولنـدا وأوغنـدا كانـت مـن بـا بلـدا سـلمت أ ّاصـا
للمحاكمــة روانــدار بعــد أ باتــت مقتنعــة ب ـ يــع و ـ لء األ ــّاص سيحصــلو عل ـ تاكمــة
عادلة.
 -83واحلكومــة تقــدر قيمــة املــدافعا عــن وقــو اإلنســا  .و ــم كام ـ احلريــة اإلبــةا عــن
و ــالت املع ــايقة أيـ ـ ا كان ــتر وي ــت اسيبا ــر التحقي ــق فيه ــا عل ـ ـ الف ــور .وفيم ــا يتعل ــق بالجت ــار
باأل ــّاصر ستواصـ ـ احلكوم ــة العمـ ـ م ــع الش ــركاء واملن م ــات الدولي ــة للتص ــدن ـ ـ املش ــكلة.
وخبص ــوص مسـ ـ لة التميي ــزر تك ــر الوف ــد أن ــا ي ــتم علـ ـ الف ــور التص ــدن ألن م ــر علـ ـ التميي ــز
امطاب السياسي أو القتصادن أو الجتماعي.
 -84وركــزت روانــدا ك ـ ا مــن الوتمــام واملـوارد علـ ضــما وقــو الف ــات العــعيفةر بــدعم مــن
اململكــة املتحــدة ل يطانيــا الع م ـ وأيرلنــدا الشــمالية ووولنــدا والســويد .وتعم ـ احلكومــة مــن أج ـ
ـك مسـودةر
ضما الت ما الصـحي للاميـع .وتكـر الوفـد وجـود خطـة عمـ حلقـو اإلنسـا
يتوقع اعتمادوا ونشروا لول هناية العام.
 -85وأبنــاء جمموعــة البــاتوا وــم روانــديو ر ـ هنم ـ أبنــاء يــع اجملموعــات العرقيــة األخــرر
روانــدا .وقــد قــررت روانــدا أ تكــو النســية "الروانديــة" أك ــر أمهيــة مــن التصــنيف العرقــي العــيق.
وحتت القعايا املتعلقة بعم األطفـالر والجتـار باألطفـالر وجـودة تعلـيم األطفـالر الصـدارة سـلم
أولويات احلكومة وسوج ععع للمعالة.
 -86وروبـ ـ ــت أوروغ ـ ـ ـوان بـ ـ ــالهود املب ولـ ـ ــة للتصـ ـ ــديق عل ـ ـ ـ التفاقيـ ـ ــة الدوليـ ـ ــة حلمايـ ـ ــة يـ ـ ــع
األ ّاص من الختفاء القسرنر وطلبت إىل رواندا أ تعاعف الهود لتحقيق و ا ا دج.
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 -87وأثن ــت هوريـ ــة فنـ ــزوية البوليفاريـ ــة عل ـ ـ روانـ ــدا ملـ ــا أوردتـ ــا مـ ــن تقـ ــدم جمـ ــال التعلـ ــيمر
ول س ــيما تعم ــيم التعل ــيم البت ــدائي عل ـ م ــدر  12س ــنة األوىل م ــن التم ــدر ر وروب ــت بالسياس ــة
الوطنية للمساواة با النسا.
 -88وأثنــت ألبانيــا عل ـ روانــدا للتقــدم احملــرد التش ـريعات الوطنيــة فيمــا يتعلــق قــو احلصــول
عل ـ املعلومــات ووريــة التعب ـ وتكــوين المعيــات؛ والقــانو املتعلــق ب يديولوجيــة اإلبــادة الماعيــة؛
وفرص اللاوء إىل العدالة.
 -89وأ ـ ــارت الزائـ ــر إىل التقـ ــدم احملـ ــرد تعزيـ ــز احلقـ ــو القتصـ ــادية والجتماعيـ ــة وال قافيـ ــةر
والتقدم جمالت متكا املرأةر ومحاية األطفالر واحلق التعليم واحلق الصحة.
 -90وأ ــارت أنغ ــول إىل تعزي ــز ق ــدرات اللان ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا والوك ــالت املس ــتقلة.
وروبت باإلصةن التشريعي لتحديت القوانا ا يتما مع الدستور واملعاي الدولية.
 -91وونـ ت األرجنتــا روانــدا علـ املوافقــة علـ القــانو رقـم  2011/54املتعلــق قــو الطفـ
ومحايتا .وأ ارت إىل اعتماد قوانا لتعزيز املساواة با النسا.
 -92وروبــت أرمينيــا بــادرات محايــة وقــو الطفـ ر والتقــدم احملــرد مكافحــة العنــف النســي.
وأعربت عن تقديروا للاهود الرامية إىل منع اإلبادة الماعية واملبادرات املتّ ة ملكافحة الفساد.
 -93وأثنت أس اليا عل روانـدا ملـا أرزتـا مـن تنميـة جمـال املسـاواة بـا النسـا .وأعربـت عـن
قلقهــا إداء القي ــود املفروض ــة عل ـ احلري ــات السياس ــية األساس ــية .وو ــت روان ــدا عل ـ ض ــما إج ـراء
انتّابات سلمية الوقت املناسبر تكو تات مصداقية و فافة.
 -94وأ ـ ــادت النمسـ ــا بـ ــامطوات اإلجيابيـ ــة الـ ــيت اع ـ ـ تر ول سـ ــيما إصـ ــةن قـ ــانو اإلعـ ــةم.
وأعربــت عــن قلقهــا إداء التعريــف القــانو العــيق للصــحفيار وعــدم وجــود ضــمانات كافيــةر وعــدم
كفاية محاية سرية املصادر الصحفية.
 -95وأ ـ ــادت ب ـ ــنغةديت ب ـ ــالهود املب ول ـ ــة جم ـ ــالت القع ـ ــاء عل ـ ـ الفق ـ ــرر وإقام ـ ــة الع ـ ــدل
واملســاواة وعــدم التمييــز .وأبــردت األمهيــة البالغــة الــيت يكتســيها الــدعم واملســاعدة التقنيــة املقــدما مــن
األمم املتحدة واجملتمع الدو .
جم ـ ــال املس ـ ــاواة ب ـ ــا
 -96ولو ـ ــت بلايك ـ ــا بارتي ـ ــان ع ـ ــددا م ـ ــن اإلر ـ ــاداتر ـ ــا تل ـ ـ
النس ـ ــا .وسـ ـ ـ لت ع ـ ــن اله ـ ــود ال ـ ــيت بـ ـ ـ لت لع ـ ــما اس ـ ــتقةل لن ـ ــة اإلع ـ ــةم الرواندي ـ ــةر بع ـ ــد
اإلصةوات التشريعية.
 -97وأعرب ـ ــت ب ـ ــنن ع ـ ــن تق ـ ــديروا لإلص ـ ــةوات التشـ ـ ـريعية املتعلق ـ ــة ب ـ ــاحلق احلص ـ ــول علـ ـ ـ
املعلومات وورية التعب وتكوين المعيـات .و ـاعت روانـدا علـ مواصـلة جهودوـا للتعامـ بفعاليـة
مع اللتزامات اليت تعهدت هبا جمال وقو اإلنسا .
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 -98وأقــرت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بالتقــدم ال ـ ن أوردتــا روانــدا من ـ جولــة الســتعراض
األوىلر ونووت بالرون البناءة اليت ميزت الستعراض احلا .
 -99ولو ــت بوتسـ ـوانا إجيابـ ـ ا الت ــداب التشـ ـريعية املتّـ ـ ة حلماي ــة وق ــو اإلنس ــا وامطـ ـوات
املتّـ ة ملعالــة اكت ــا الســاو  .وأ ــارت إىل التقــارير الـواردة بشـ الجتــار باألطفــال .و ــاعت
بوتسوانا رواندا عل معالة الشواغ املتعلقة بالقعاء.
 -100وأ ــارت ال اديـ ـ إىل ال ــدعوة الدائم ــة املوجه ــة إىل املكلف ــا بولي ــات إط ــار اإلجـ ـراءات
اماصــةر وإىل ارتفــاع عــدد النســاء املناصــب السياســية وإســهام روانــدا القعــايا ا امــة م ـ منــع
اإلبادة الماعية.
 -101وأ ــار كــابو ف ـ دن إىل أنــا متر من ـ الســتعراض الســابقر اســتحداخ م سســات واعتمــاد
قوانا وسياسات جمالت وقو املرأة والطف ر ون ام العدالةر واحلصول عل امليا .
 -102وأ ـارت كنـدا إىل أ وجــود معارضـة فاعلــةر وجمتمـع مــد ويـونر ووســائط إعـةم مســتقلة
ضـرورن للحفــا علـ املكاســب املشــهودة الــيت حتققــت جمــال التنميــة القتصــادية والجتماعيــة
ف ة ما بعد اإلبادة الماعية.
 -103وأ ــارت تشــاد إىل التــداب املتّ ـ ة لتعزيــز محايــة وقــو اإلنســا  .و ــاعت روانــدا عل ـ
املعي قدم ار وطلبت إىل ركائها أ دوا إليها يد املساعدة من أج الوفاء بالتزاما ا.
 -104وأ ـ ــارت ـ ــيلي إىل اله ـ ــود املب ول ـ ــة لتعزي ـ ــز وق ـ ــو اإلنس ـ ــا ر ل س ـ ــيما التص ـ ــديق عل ـ ـ
الصكوم الدولية م ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناوعة التع يب.
 -105واع فــت الصــا بــالهود النشــطة املب ولــة ســبي تنفي ـ التوصــيات املقبولــة خــةل الــدورة
األوىلر وتعزيــز آليــات وقــو اإلنســا وســيادة القــانو ر والتعــاو مــع وي ــات األمــم املتحــدة حلقــو
اإلنسا .
 -106وأب ــردت كولومبي ــا التـ ـزام روان ــدا بتنفيـ ـ التوص ــيات ال ــيت وردت خ ــةل ال ــدورة األوىل وأق ــرت
بالتق ــدم احملـ ــرد ضـ ــما وري ــة التامـ ــع السـ ــلمي وتكـ ــوين المعي ــات واملشـ ــاركة احليـ ــاة العامـ ــة
والسياسية.
 -107وأ ـادت الكونغـو الهـود املب ولـة لتنفيـ التوصـيات املقبولـة خـةل الـدورة األوىل .و ــاعت
رواندا عل مواصلة تعاوهنا مع آليات وقو اإلنسا ووي ات املعاودات.
 -108وأ ــارت كوســتاريكا إىل أ روانــدا صــدقت علـ صــكوم دوليــةر ول ســيما منهــا ال وتوكــول
الختيــارن ال ــا امللحــق بالعهــد الــدو امــاص بــاحلقو املدنيــة والسياســيةر الـ ن يهــدج إىل إلغــاء
عقوبة اإلعدام.
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 -109وأ ــارت كــوت ديفـوار إىل اإلصــةوات التشـريعية املتعلقــة قــو احلصــول علـ املعلومــات
ووريــة التعب ـ وتكــوين المعيــات .و ــاعت روانــدا عل ـ طلــب الــدعم مــن اجملتمــع الــدو تنفي ـ
التوصيات.
 -110واع فــت كوبــا بالتقــدم احملــرد جمــال وقــو اإلنســا ر م ـ إنشــاء مكتــب رصــد الش ـ و
النسانية واجمللح الوطر لذ ّاص تون اإلعاقة.
 -111وروبــت ق ـ ص بزيــادة متويـ اللانــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا وتــدعيم مكتــب أمــا امل ــاف.
و اعت رواندا عل اعات تداب جاثلة ملكتب رصد الش و النسانية.
 -112وروب ــت هوري ــة التش ــي بالتص ــديق م ـ خرا عل ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة مناوع ــة
التع يب.
 -113وأثنــت الــدا رم علـ روانــدا لتعاوهنــا البنــاء مــع عمليــة الســتعراض الــدورن الشــام  .وونـ ت
احلكوم ــة علـ ـ الوف ــاء بالتزامه ــا الـ ـ ن قطع ــت علـ ـ نفس ــها خ ــةل ال ــدورة األوىل بالتص ــديق عل ـ ـ
ال وتوكول الختيارن لتفاقية مناوعة التع يب.
 -114وروبــت جيبــو بالتقــدم احملــرد تنفي ـ التوصــيات الصــادرة عــن الــدورة األوىل .و ــاعت
السلطات عل التعب ة لصاحل تعزيز ومحاية وقو األطفال.
 -115ولو ــت مصــر الهــود املب ولــة للنهــوض قــو اإلنســا ر الــيت تتال ـ
أص  67توصية مقبولة .وأ ادت برصةوات التشريعات املتعلقة قو اإلنسا .

تنفي ـ  63مــن

 -116وأ ــارت إســتونيا إىل اإلجـراءات اإلجيابيــة املتعلقــة قــو املـرأةر ــا تلـ املراكــز الامعــة
املّصصة للعنف القائم عل نوع الـنح .و ـاعت روانـدا علـ مواصـلة التنفيـ الفعلـي للتشـريعات
املتعلقة باملساواة با النسا.
 -117وأ ــارت إثيوبي ــا بتق ــدير إىل تع ــاو روان ــدا م ــع من وم ــة األم ــم املتح ــدة حلق ــو اإلنس ــا ر
وحتسا فرص اللاوء إىل العدالة وسيادة القانو ر وإعمال احلق التعليم.
 -118وروب ــت فرنس ــا بالت ــداب اإلجيابي ــة ال ــيت اعـ ـ ا روان ــدا منـ ـ استعراض ــها الس ــابقر ل س ــيما
املب ــادرات املناص ــرة للمس ــاواة ب ــا النس ــا والتص ــديق مـ ـ خرا علـ ـ ال وتوك ــول الختي ــارن لتفاقي ــة
مناوعة التع يب.
 -119وروب ــت غ ــابو راجع ــة الق ــانو املتعل ــق ب يديولوجي ــة اإلب ــادة الماعي ــة والق ـ ـوانا املتعلق ــة
بفرص اللاوء إىل العدالة .و اعت رواندا عل مواصلة جهودوا لتعزيز ومحاية وقو اإلنسا .
 -120وروبــت جورجيــا بالــدعوة الدائمــة املوجهــة إىل اإلجـراءات اماصــة وباإلصــةوات التشـريعية
املتعلقــة قــو احلصــول عل ـ املعلومــات ووري ــة التعب ـ وتكــوين المعيــات .وأثنــت عل ـ احلكوم ــة
لبناء ساو جديدة.
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 -121وروبــت أملانيــا برنشــاء لنــة التن ــيم ال ـ ا لإلعــةم لكنهــا أعربــت عــن القلــق لعــدم تعمــيم
الصيغة النهائية لذمر الصادر عن رئيح الودراء بش اختصاصات اللانة.
 -122وأ ــارت غانــا بتقــدير إىل اعتمــاد تش ـريعات وسياســات خمتلفــة ترمــي إىل تعزيــز وريــة التعب ـ
وتكوين المعيات ووسائط اإلعةمر وك ل محاية املدافعا عن وقو اإلنسا .
 -123وون ـ ت اليونــا روانــدا عل ـ وضــع سياســة بش ـ العدالــة لذطفــال روجــت لعــرورة مراعــاة
يع اإلجراءات القانونية.
مصلحة الطف أولا ومشاركة األطفال
 -124واع فــت غواتيمــال بالتقــدم احملــرد
قو األطفال ومحايتهم.

تعزيــز وقــو اإلنســا ر وم الــا حتســا القــانو املتعلــق

 -125وروبت واييت رارة بالوفد الرواندن إىل الستعراض الدورن الشام .
 -126وتكــر وفــد روانــدار فيمــا يتعلــق بــاحلقو املدنيــة والسياســيةر أ اإلطــار القــانو واملمارســات
السياساتية املتبعـة يس ـدا بالسـيا امـاص لروانـدا وبتطلعا ـا ك مـة .وابتعـدت احلكومـةر إطـار
برنــامد عملهــا الــوطر املتعلــق بالتشــييد واإل ــاءر عــن سياســة املواجهــة لصــاحل سياســة قوامهــا توافــق
اآلراء .وتطلعــات احلكومــة وــي حتقيــق أقص ـ قــدر مــن او ـ ام وقــو الشــعب وورياتــا .وأادخلــت
إصةوات ك ر عل قطاع اإلعةمر وتوسعت قاعدة احلق ورية تكوين المعيات والتامع.
 -127و ــكر وف ــد روان ــدا ي ــع الوف ــود ال ــيت ــاركت الس ــتعراض .وأع ــرب الوف ــد ع ــن تق ــدير
لوجــود وــامت دائــم للتحســار وأ ــار إىل أ روانــدا عاقــدة العــزم عل ـ مواصــلة العم ـ مــع الشــركاء
لتحســا مــا كــن حتســينا .ومــا وققتــا روانــدا مــن ــو اجتمــاعي واقتصــادن متواضــع بعــد اإلبــادة
الماعي ــة لع ــام  1994ف يك ــن ليتحق ــق ل ــو ف تك ــن ق ــد ويـ ـ ت بي ــة تش ــاع علـ ـ احلق ــو املدني ــة
وصــنف الشــعب
والقتصــادية وتــدافع عنهــا .وصــنفت روانــدا ضــمن البلــدا األك ــر أمن ـا العــافر ا
وصــنفت املــد
الروانــدن ضــمن أســعد ــعوب العــاف .وروعيـت بصـرامة احلقــو القتصــادية والبي يــة .ا
العاف.
من با أن ف املد
 -128واحلكومــة عل ـ اســتعداد مســتمر للتعــاو مــع املقــررين املعنيــا قــو اإلنســا  .وســتكو
احلكومــة مســتعدة أيع ـ ا للتعــاو بش ـ موضــوع وريــة التامــع .و و ـ ا الســيا ر أ ــار الوفــد إىل
دور وســائط اإلعــةم اإلبــادة الماعيــة لعــام 1994ر وتكــر أنــا وــا تواص ـ احلكومــة توســيع
قاعدة وقو وسائط اإلعةمر ت و رة إداء سهولة جتاود امط الفاص .
 -129وعاــدل القــانو املتعلــق ب يديولوجيــة اإلبــادة الماعيــةر الـ ن رأر النــا فيــا مانعـا مــن موانــع
ورية التعب  .و ك القانو ضمانة لدمة تكف أل يكرر التاري نفسا.
 -130وتعري ـ ــف الس ـ ــكا األص ـ ــليا كف ـ ــة جي ـ ــزة م ـ ــن الن ـ ــا أدر إىل مش ـ ــاك
اختارت رواندا أل تفر با الروانديا عل و ا النحو.
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 -131وفيم ــا يتعل ــق بالنتّاب ــات املقبل ــة ع ــام 2017ر تك ــر الوف ــد أ النتّاب ــات روان ــدا
جتـ ــرن بصـ ــورة سـ ــلميةر ومفتووـ ــةر ووـ ــرة .وسـ ــوج تكـ ــو روانـ ــدا سـ ــعيدة باستعـ ــافة بعـ ــض الوفـ ــود
كمراقبا.
 -132وحتم ـ روانــدا يــع التوصــيات عل ـ تم ـ الــد وســوج تــرد عل ـ ك ـ توصــية منهــا عل ـ
ودة.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -133نظرررت روانرردا فرري التوص رريات المقدمررة أثنرراء جلسررة التح رراور والمدرجررة أدنررا وه رري
تحظى بتأييد رواندا:
 1-133مواصلة تعزيز التشرريعات الراميرة إلرى القضراء ملرى جمير األحكرا التري
تقوض حرية التعبير (شيلي)؛
 2-133تعزيررز اللجنررة الوطنيررة الروانديررة لحقرروق اإلنسرران بمنحهررا صررالحية النظررر
في الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
3-133

تعزيز قدرة مكتب أمين المظالم (هايتي)؛

4-133

النظر في صياغة خطة ممل وطنية لحقوق اإلنسان (إندونيسيا)؛

 5-133تسرري الجهررود المبذولررة مررن أجررل امتمرراد خطررة العمررل الوطنيررة لحقرروق
اإلنسان (موريشيوس)؛
 6-133التعجي ررل بإنش رراء آلي ررة وقائي ررة وطني ررة قوي ررة وفقر ر ا للبروتوك ررو االختي رراري
التفاقية مناهضة التعذيب (الجمهورية التشيكية)؛
7-133

مواصلة الجهود لمن اإلبادة الجمامية (أرمينيا)؛

 8-133ت ر ر رردميم األحك ر ر ررا التشر ر ر رريعية لتعزي ر ر ررز الوح ر ر رردة والمص ر ر ررالحة الوطني ر ر ررة
واالستمرار في مسامدة ضحايا اإلبادة الجمامية (أنغوال)؛
 9-133مواصررلة تعزيررز ممليررة مكافحررة مختلررف أشرركا التمييررز ال سرريما مررن
خال تسهيل فرص لجوء جمي الروانديين إلى العدالة (مصر)؛
 10-133ضررمان التطبيررق الفعلرري للتشر رريعات المتعلقررة بالمسرراواة بررين الجنس ررين
وتنفير ررذ تر رردابير السياسر ررة العامر ررة لتحقير ررق المسر رراواة بر ررين الرجر ررا والنسر رراء (جنر ررو
أفريقيا)؛

__________
** ف حترر الستنتاجات والتوصيات.
GE.15-22472

17/37

A/HRC/31/8

 11-133مواصلة الجهود من أجل تحرير المرأة وتمكينها (الجزائر)؛
 12-133االس ررتمرار ف رري تنفي ررذ ت رردابير إيجابي ررة لص ررال المس رراواة ب ررين الجنس ررين
لتسهيل لجوء النساء إلى العدالة وحصولهن ملى التعليم (أنغوال)؛
 13-133مواصررلة جهودهررا فرري مجررا المسرراواة بررين الجنسررين مررن أجررل القضرراء
ملى الصور النمطية التقليدية األبوية والتفاوت بين الجنسين (األرجنتين)؛
 14-133تعزي ررز الت رردابير الرامي ررة إل ررى القض رراء مل ررى الص ررور النمطي ررة األبوي ررة ض ررد
المرأة بوسائل منها برامج التثقيف والتومية (شيلي)؛
 15-133تنفيررذ ترردابير ماجلررة لضررمان تسررجيل مواليررد جمي ر األطفررا المولررودين
في إقليمها (المكسيك)؛
 16-133اتخررا الترردابير الالزمررة لكرري تضررمن التسررجيل الفرروري لجمي ر األطفررا
منررد الرروالدة مررن خررال تبسرري اإلج رراءات اإلداريررة م ر زيررادة أنشررطة التوميررة بهررذا
الموضوع (تركيا)؛
 17-133ضررمان مرامرراة األصررو القانونيررة للمحاكمررات وإج رراء تحقيقررات فعالررة
وموضررومية فرري حرراالت االمتقررا التعسررفي واالحتجرراز بمررا فرري لررك تلررك الحرراالت
التي قد تشكل اختفاء قسريا (السويد)؛
 18-133اتخررا جمي ر الترردابير المناسرربة لضررمان إجرراء تحقيررق شررامل فرري جمي ر
حاالت االختفاء القسري المبلغ منها (قبرص)؛
 19-133توسرري قامرردة مراكررز إيسررانغ الجامعررة لرمايررة ضررحايا العنررف القررائم ملررى
نوع الجنس واالتجار بالبشر (إسرائيل)؛
 20-133امتم رراد سياس ررة ش رراملة لمعالج ررة األس رربا الجذري ررة لالتج ررار باألطف ررا
(جنو أفريقيا)؛
 21-133ضررمان حمايررة حقرروق األطفررا وال سرريما مهررم األطفررا فرري الحرراالت
المعرضر ررة للخطر ررر وضر ررمان مسر رراءلة مرتكبر رري أممر ررا العنر ررف الجنسر رري واالتج ر ررار
باألشخاص (بوتسوانا)؛
 22-133مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى ترروفير الحمايررة لألطفررا الررذين يعيشررون فرري
ظروف صعبة مثل األطفا الفقراء وأطفا الشوارع (مصر)؛
 23-133مواص ررلة إي ررالء اهتم ررا خ رراص لألطف ررا وتض ررمين البر ررامج االجتمامي ررة
تر رردابير للقضر رراء ملر ررى جمي ر ر أشر رركا العنر ررف ضر ررد الفتير ررات والفتير رران والم ر رراهقين
(نيكاراغوا)؛
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 24-133النظررر فرري زيررادة تعزيررز السياسررات والقرروانين لوض ر نظررا فعررا وشررامل
من أجل مكافحة العنف ضد المرأة وضمان العدالة للضحايا (سنغافورة)؛
 25-133بنرراء القرردرات المؤسسررية مررن أجررل تفعيررل من ر العنررف القررائم ملررى نرروع
الجنس والتصدي له (أوغندا)؛
 26-133مواص ر ررلة الجه ر ررود الرامي ر ررة إل ر ررى تحس ر ررين ظ ر ررروف الن ر ررزالء ف ر رري مراف ر ررق
االحتج رراز بم ررا ف رري ل ررك الس ررجون والتص رردي الفع ررا لمس ررألة اكتظ ررا الس ررجون
بهدف ضمان تلبية مرافق االحتجاز في رواندا للمعايير الدولية (جمهورية كوريا)؛
 27-133االمتث ر ررا للق ر رروانين القائم ر ررة المتعلق ر ررة باالمتق ر ررا وتنفي ر ررذ المزي ر ررد م ر ررن
التشر رريعات لتنظ رريم مراك ررز "العب ررور" و"إم ررادة التأهي ررل" (المملك ررة المتح رردة لبريطاني ررا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 28-133زيررادة تعزيررز الجهررود الراميررة إلررى ضررمان إتاحررة فرررص الوصررو الكامررل
ودون موائر ررق إلر ررى العدالر ررة أمرررا جمي ر ر الروانر ررديين ال سررريما مر ررن خرررال سياسر ررات
وق ر رروانين ته ر رردف إل ر ررى مكافح ر ررة الممارس ر ررات الفاس ر رردة مل ر ررى جمير ر ر المس ر ررتويات
(سنغافورة)؛
 29-133تعزير ررز القر رردرات الوطنير ررة مر ررن أجر ررل ضر ررمان احت ر ررا األصر ررو القانونير ررة
للمحاكمات وإتاحة فرص اللجوء إلى العدالة للجمير بوسرائل منهرا إقامرة جلسرات
اسرررتماع أثنر رراء االحتجر رراز وتر رروفير فر رررص الحصر ررو ملر ررى المشر ررورة القانونير ررة بتكلفر ررة
ميسورة (البرازيل)؛
 30-133تعزي ررز الجه ررود المبذول ررة لتنفي ررذ السياس ررة التنظيمي ررة لإلم ررال م ررن أج ررل
ضررمان الوصررو إلررى المعلومررات وحريررة ال ررأي والتعبيررر بوسررائل منهررا بنرراء قرردرات
األطراف ات الصلة (إندونيسيا)؛
 31-133تعزير ررز السياسر ررات الرامير ررة إلر ررى حماير ررة ممر ررل المر رردافعين مر ررن حقر رروق
اإلنسان (مدغشقر)؛
 32-133امتماد أفضل الممارسات في مجا حرية التجم (ناميبيا)؛
 33-133مواص ررلة جهوده ررا الرامي ررة إل ررى زي ررادة مش رراركة المر ررأة ف رري القي ررادة مل ررى
مستوى الحكومة المحلية (إسرائيل)؛
 34-133متابعر ررة العملير ررة الرائعر ررة القاضر ررية بمر ررن سر رركانها فر رررص ال ر ررب بشر رربكة
اإلنترنت وال سيما في المجتمعات المحرومة (هايتي)؛
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 35-133العمررل ملررى تطرروير االقتصرراد بقرروة والحررد مررن البطالررة وضررمان فرررص
العمل للسكان وال سيما الشبا وتحسين ظروف العمل (الصين)؛
 36-133زيررادة تعزيررز خططهررا وبرامجهررا االجتماميررة الناجحررة لصررال شررعبها م ر
التركيررز بشرركل خ رراص مل ررى مج رراالت التعل رريم والتغذي ررة والصررحة (جمهوري ررة فن ررزويال
البوليفارية)؛
 37-133اتخررا ترردابير لضررمان حمايررة الحررق فرري مسررتوى معيشرري الئررق لألطفررا
فرري الحرراالت المعرضررة للخطررر وال سرريما حقرروق األطفررا المصررابين بفيررروس نق ر
المنامة البشرية/اإليدز والفتيان والفتيات وي اإلماقة (باراغواي)؛
 38-133المث ررابرة ف رري الجه ررود المبذول ررة لت رروفير حماي ررة أفض ررل لحق رروق الفئ ررات
الضعيفة وال سيما النساء واألطفا (السنغا )؛
 39-133وض ر آليررة حمايررة دائمررة لألطفررا الصررغار ضررد انعرردا األمررن الغررذائي
مر ررن خر ررال اسر ررتراتيجيات تهر رردف إلر ررى تسر ررهيل الحصر ررو ملر ررى الغر ررذاء باالسر ررتعانة
بسياسات زرامية مادلة (تركيا)؛
 40-133مواصررلة العمررل مررن أجررل اإلممررا الكامررل للحررق اإلنسرراني فرري الميررا
والصرف الصحي (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 41-133مواصررلة االسررتثمار فرري تطرروير النظررا الصررحي ممررا يررؤدي إلررى مزيررد مررن
التقد في مجا الحق في الصحة لجمي السكان (كوبا)؛
 42-133مضر ررامفة الجهر ررود لتسر ررهيل الحصر ررو ملر ررى الرماير ررة التوليدير ررة الطارئر ررة
(جيبوتي)؛
 43-133زيررادة التمويررل مررن أجررل خلررق نظررا تعليمرري يحتررر حررق جمي ر األطفررا
دون تمييز في تعليم مجاني شامل للجمي وجيد النومية (ناميبيا)؛
 44-133االستمرار في زيادة المردخالت فري التعلريم و لرك لتحسرين جرودة نظرا
التعليم ونطاق خدماته (الصين)؛
 45-133تعزي ررز الجه ررود الرامي ررة إل ررى ض ررمان حق رروق األطف ررا وال س رريما م ررنهم
األطفر ررا وو اإلماقر ررة م ر ر مرامر رراة مصر ررال الطفر ررل الفضر ررلى فر رري كر ررل األوق ر ررات
(كولومبيا)؛
 46-133مض ر ررامفة الجه ر ررود لحماي ر ررة وتحس ر ررين حق ر رروق األطف ر ررا
(جيبوتي)؛
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 47-133االسررتمرار فرري الممارسررة الحاليررة المتمثلررة فرري استضررافة طررالبي اللجرروء
والالجئ ر ررين والنظ ر ررر ف ر رري اتخ ر ررا خط ر رروات لتحس ر ررين حق ر رروقهم اإلنس ر ررانية األساس ر ررية
وظروفهم المعيشية (جمهورية كوريا)؛
 48-133مواصلة تعزيز الدمم لالجئين الجدد من البلدان المجاورة (إثيوبيا)؛
 49-133زيادة تكثيف الجهود لتسرري التنميرة مرن خرال اسرتراتيجيات الحرد مرن
الفقر المصممة لهذا الغرض (إثيوبيا)؛
 50-133مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تحقيررق أهررداف التنميررة الوطنيررة كمررا هررو
منصوص مليه في الرؤيرة فري أفرق مرا  2020واالسرتراتيجية الثانيرة للحرد مرن الفقرر
والتنمية االقتصادية (إسرائيل).
 -134تحظرى التوصريات الررواردة أدنرا بتأييرد روانرردا التري ترررى أنهرا نُر ِّفرذت أصرالا أو فري طررور
التنفيذ:
 1-134التصديق ملى المعاهردات الدوليرة لحقروق اإلنسران وتنفيرذها وال سريما
منها االتفاقية الدولية لحماية جمي األشخاص من االختفاء القسري (هولندا)؛
 2-134تسرري ممليرة االنضررما إلرى االتفاقيررة الدوليرة لحمايررة جمير األشررخاص
من االختفاء القسري (توغو)؛
 3-134التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن االختفرراء
القسري (إيطاليا)؛
 4-134التص ر ررديق ف ر رري وق ر ررت مبك ر ررر مل ر ررى االتفاقي ر ررة الدولي ر ررة لحماي ر ررة جمير ر ر
األشخاص من االختفاء القسري (اليابان)؛
 5-134التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن االختفرراء
القسررري (مدغشررقر)؛ التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن
االختفاء القسرري (مرالي)؛ التصرديق ملرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير األشرخاص
من االختفاء القسري (الجبل األسود)؛
 6-134التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن االختفرراء
القسري ملى النحو الموصى به من قبل (بنما)؛
 7-134التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن االختفرراء
القسري (سيراليون)؛
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 8-134التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمير األشررخاص مررن االختفرراء
القسررري ملررى النحررو الموصررى برره والمقبررو مررن البلررد فرري جولررة االسررتعراض األولررى
(األرجنتين)؛
 9-134االنضررما ملررى النحررو المقبررو خررال الجولررة السررابقة إلررى االتفاقيررة
الدولية لحماية جمي األشخاص من االختفاء القسري (فرنسا)؛
 10-134النظر في التصديق ملرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير األشرخاص مرن
االختفاء القسري (كابو فيردي)؛
 11-134السررعي إلررى التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جمي ر األشررخاص
من االختفاء القسري (شيلي)؛
 12-134امتم رراد خريط ررة طري ررق للتص ررديق مل ررى االتفاقي ررة الدولي ررة لحماي ررة جمير ر
األشخاص من االختفاء القسري (كوستاريكا)؛
 13-134التشر ر ررجي ملر ر ررى التصر ر ررديق ملر ر ررى االتفاقير ر ررة الدولير ر ررة لحماير ر ررة جمي ر ر ر
األشررخاص مررن االختفرراء القسررري فض رالا مررن التصررديق ملررى البروتوكررو االختيرراري
التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات (اليونان)؛
 14-134التص ررديق مل ررى البروتوك ررو االختي رراري التفاقي ررة حق رروق الطفررل المتعل ررق
ب ررإجراء تق ررديم البالغ ررات والبروتوك ررو االختي رراري الملح ررق بالعه ررد ال رردولي الخ رراص
بالحقوق المدنية والسياسرية والبروتوكرو االختيراري الملحرق بالعهرد الردولي الخراص
بالحقوق االقتصادية واالجتمامية والثقافية (البرتغا )؛
 15-134اتخررا خطرروات للتصررديق ملررى اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة المتعلقررة
بالعما المنزليين ( 2011رقم ( )189الفلبين)؛
 16-134االنضما إلى اتفاقية مرد تقراد جررائم الحرر والجررائم المرتكبرة ضرد
اإلنسانية (أوروغواي)؛
 17-134تنفير ر ررذ أحكر ر ررا البروتوكر ر ررو االختير ر رراري التفاقير ر ررة مناهضر ر ررة التعر ر ررذيب
(جورجيا)؛
 18-134مواءمررة التش رريعات الوطنيررة م ر البروتوكررو االختيرراري التفاقيررة حقرروق
الطفل (غواتيماال)؛
 19-134تخفر ررير فتر رررة التسر ررجيل واإلج ر رراءات المطلوبر ررة مر ررن المنظمر ررات غير ررر
الحكومية الوطنية والدولية( .بلجيكا)؛
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 20-134تكثي ررف الجه ررود لض ررمان اتس رراق اللجن ررة الوطني ررة لحق رروق اإلنس رران مر ر
المبراد المتعلقررة بمركررز المؤسسررات الوطنيررة لتعزيررز وحمايررة حقرروق اإلنسرران (مبرراد
باريس) (النيجر)؛
 21-134التعجيل بوض خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان( .إسرائيل)؛
 22-134التعجيرر ررل بوض ر ر ر خطر ر ررة العمرر ررل الوطنير ر ررة لحقر ر رروق اإلنسر ر رران (جنر ر ررو
السودان)؛
 23-134التعجيل بوض خطة ممل وطنية لحقوق اإلنسان (جورجيا)؛
 24-134المض ر رري ق ر رردما ف ر رري امتم ر رراد خط ر ررة العم ر ررل الوطني ر ررة لحق ر رروق اإلنس ر رران
(كوت ديفوار)؛
 25-134النظ ر ررر ف ر رري إمكاني ر ررة إنش ر رراء نظ ر ررا وطن ر رري لرص ر ررد التوص ر رريات الدولي ر ررة
(باراغواي)؛
 26-134إنشاء آلية وقائية وطنية وفقا الشرتراطات البروتوكرو االختيراري التفاقيرة
مناهضة التعذيب (الدانمرك)؛
 27-134مواص ررلة مملي ررة المص ررالحة الوطني ررة حت ررى يتس ررنى لجمير ر الم ررواطنين
بغررر النظررر مررن انتم رراءاتهم العرقيررة المسرراهمة فرري تنمي ررة الرربالد بمررا يتماشررى مر ر
مباد حقوق اإلنسان األساسية (الكرسي الرسولي)؛
 28-134مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية (السنغا )؛
 29-134توفير تدريب إلزامي فري مجرا حقروق اإلنسران فري أكاديميرات الشررطة
(إيطاليا)؛
 30-134ت ر رروفير الت ر رردريب المناس ر ررب ف ر رري مج ر ررا حق ر رروق اإلنس ر رران للمس ر ررؤولين
اإلداريين والموظفين المكلفين بإنفا القانون (مصر)؛
 31-134اتخا تدابير إضافية لحماية الحقوق السياسية والمدنية (اليابان)؛
 32-134مواص ررلة إشر رراك الش ررركاء اإلقليمي ررين والثن ررائيين به رردف بن رراء الق رردرات
وتعبئة الموارد لدمم الجهرود الراميرة إلرى الوفراء بالتزاماتهرا فري مجرا حقروق اإلنسران
(الفلبين)؛
 33-134االسررتمرار ف رري االهتم ررا م ررن كث ررب باإلمم ررا الكامررل لحق رروق الطف ررل
بما في لك الحق في التعليم (البرتغا )؛
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 34-134توجيرره دمرروة إلررى المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقال القضرراة والمحررامين
لزيارة رواندا (كندا)؛
 35-134االسررتمرار فرري توجيرره دمرروات منتظمررة إلررى المكلفررين بواليررات فرري إطررار
اإلجراءات الخاصة (الكونغو)؛
 36-134التحقي ررق ف رري التق ررارير ال ررواردة واالدم رراءات المزموم ررة بش ررأن االمتق ررا
التعسررفي واالحتجرراز غيررر القررانوني واالختفرراء القسررري بحررق الشخصرريات السياسررية
المعارضة وأمضاء المجتم المدني ومقاضاة الجناة (كندا)؛
 37-134امتم رراد سياسر رة ش رراملة لمكافح ررة االتج ررار بالبش ررر وإنشرراء آلي ررة لتق ررديم
والمتج ررر به ررم
ال رردمم للض ررحايا وبخاص ررة لألطف ررا المس ررتغلين ف رري تج ررارة الج ررنس ُ
الستغاللهم في البغاء (إيطاليا)؛
 38-134تنفي ررذ اس ررتراتيجيات فعال ررة تتص رردى لالتج ررار باألطف ررا
جمي حاالت اختفاء األطفا الالجئين (سيراليون)؛

والتحقي ررق ف رري

 39-134وض آليات لدمم ضحايا االتجار بالبشر (أوغندا)؛
 40-134اتخا تدابير لتحسين أمن المواطنين وتعزيز حماية األطفا (أوكرانيا)؛
 41-134من ر العنررف الجنسرري ضررد األطفررا بصررورة فعالررة ومقاضرراة المتررورطين
فيه وتوفير الحماية الكاملة لألطفا في أوضاع هشة (البرتغا )؛
 42-134إقامررة حظررر ص رري ملررى جمي ر أشرركا العقررا البرردني بمررا فرري لررك
في المنز وإلغاء "حق التأديب" في القانون المدني (إستونيا)؛
 43-134مضررامفة الجهررود لمواجه ررة التحررديات الناش ررئة فرري مج ررا من ر العن ررف
القررائم ملررى نرروع الجررنس والتصرردي لرره بوسررائل منهررا ترردميم مهررا المراكررز الجامعررة
إيسانج (جمهورية كوريا)؛
 44-134توس رري قام رردة م ررا يس ررمى ب ررالمراكز الجامع ررة إيس ررانج للتص رردي للعن ررف
القائم ملى نوع الجنس ومنعه وتوفير الرماية للضحايا (كوبا)؛
 45-134االسر ررتمرار فر رري تنفير ررذ قر ررانون من ر ر العنر ررف القر ررائم ملر ررى نر رروع الجر ررنس
والمعاقبة مليه وتشجي مد تسام وكراالت إنفرا القرانون مطلقر ا مر العنرف القرائم
ملررى نرروع الجررنس .القضرراء كخطرروة أولررى ملررى الحررواجز القضررائية واإلداريررة الترري
تمنر ر النس رراء م ررن الحص ررو مل ررى اإلجه رراض اام ررن والق ررانوني وحماي ررة المر ررأة م ررن
التبليررغ منهررا أو امتقالهررا أو إيرردامها السررجن بسرربب اإلجهرراض غيررر المررأمون وكررذلك
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إم ررادة النظ ررر ف رري ق ررانون العقوب ررات م ررن أج ررل ن ررزع الط رراب الجرم رري م ررن اإلجه رراض
(السويد)؛
 46-134مكافحررة بغرراء األطفررا واالسررتغال الجنسرري لألطفررا ألغ رراض تجاريررة
مكافحة فعلية (جيبوتي)؛
 47-134تعزيز تدابير حماية األشخاص المستضعفين (كوت ديفوار)؛
 48-134التحقيررق فرري جمي ر م رزامم التعررذيب وسرروء المعاملررة أثنرراء االسررتجوا
في بعر مرافق االحتجاز من قبل الشرطة وقوات األمن (إيطاليا)؛
 49-134كفال ر ر ررة احتر ر ر ررا االلتزام ر ر ررات الدولي ر ر ررة المتعلق ر ر ررة باألص ر ر ررو القانوني ر ر ررة
للمحاكمات والحق في محاكمة مادلة والوفاء بها في كافة األوقات (ألمانيا)؛
 50-134إنش رراء مح رراكم مس ررتقلة لألطف ررا وإم ررادة النظ ررر ف رري دور لج رران حماي ررة
الطفل وطرق سيرها من أجل تعزيز فعاليتها (إيطاليا)؛
 51-134اتخا التدابير الالزمة إلنشاء محاكم مستقلة للقاصرين (اليونان)؛
 52-134امتمر رراد المزير ررد مر ررن التر رردابير بهر رردف ضر ررمان حرير ررة التعبير ررر واسر ررتقال
وسائ اإلمال (قبرص)؛
 53-134اتخر ررا جمي ر ر التر رردابير الالزمر ررة لحماير ررة الصر ررحفيين مر ررن المضر ررايقات
واالمتر ررداءات وضر ررمان خضر رروع جمي ر ر م ر رزامم العنر ررف والترهير ررب ضر ررد الصر ررحفيين
للتحقيق الفوري النزيه وتقديم الجناة إلى العدالة (التفيا)؛
 54-134اتخررا ترردابير لحمايررة الصررحفيين مررن المضررايقات واالمتررداءات وضررمان
خضوع الحاالت المزمومة لتحقيق مستقل له مصداقيته ومالحقة الجناة (النمسا)؛
 55-134تكثي ررف الجه ررود م ررن أج ررل ض ررمان حري ررة التعبي ررر وحماي ررة الص ررحفيين
والس ررعي حس ررب االقتض رراء للحص ررو مل ررى المس ررامدة م ررن اإلجر رراءات الخاص ررة
ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة األمرم المتحردة للتربيرة والعلرم والثقافرة (اليونسركو)
من أجل تحقيق هذ الغاية (البرازيل)؛
 56-134ضررمان إج رراء تحقيررق فرروري وشررامل ونزيرره فرري جمي ر االنتهاكررات ضررد
المر رردافعين مر ررن حقر رروق اإلنسر رران ومقاضر رراة الجنر رراة وتر رروفير سر رربل انتصر رراف فعالر ررة
للضحايا (النمسا)؛
 57-134اتخا تدابير لحماية الصحفيين من المضايقات (النرويج)؛
 58-134زي ررادة مس رراحة تح رررك المجتمر ر الم رردني ف رري روان رردا .وينبغ رري أن تك ررون
الخط رروة األول ررى ه رري تبس رري ل رروائ المنظم ررات غي ررر الحكومي ررة بم ررا يس ررهل مملي ررة
GE.15-22472

25/37

A/HRC/31/8

تسررجيلها مررن أجررل دمررم تطررور المجتم ر المرردني الررذي سيسررهم فرري تحقيررق التقررد
واالزدهار في رواندا (هولندا)؛
 59-134تبسي مملية تسجيل منظمات المجتم المدني (سويسرا)؛
 60-134ض ررمان قي ررا مجتمر ر م رردني حي رروي وض ررمان اس ررتقال المنظم ررات غي ررر
الحكومية من خال تنقي القوانين التي تتناو تسجيلها ومملياتها (النرويج)؛
 61-134تعر ررديل قر ررانون مر ررا  2012الر ررذي ير ررنظم المنظمر ررات غير ررر الحكومير ررة
لمواءمته م التزاماتها في مجا حقوق اإلنسان (إسبانيا)؛
 62-134اشرتراع الوسرائل والممارسررات القانونيرة الكفيلرة بتطرروير أنشرطة المجتمر
المدني (إسبانيا)؛
 63-134اتخا تردابير لتوسري المجرا المفتروا أمرا المعارضرة السرلمية والنقرا
والحروار وتهيئرة بيئرة مواتيرة وآمنررة لكرل مرن يمرارس أو يسررعى إلرى ممارسرة حقوقره فرري
حريررة تكرروين الجمعيررات بمررا فرري لررك ضررمان اضررطالع منظمررات المجتم ر المرردني
واألح رزا السياسررية بأنشررطتها مررن دون موائررق فض رالا مررن تسررهيل ممليررة تسررجيلها
(السويد)؛
 64-134مواصررلة تعزيررز الترردابير الالزمررة لكفالررة حررق جمي ر الروانررديين فرري حريررة
تكر رروين الجمعير ررات والتعبير ررر وضر ررمان بيئر ررة مالئمر ررة للنشر ررا القطر ررامي أو الحزبر رري
المعارض (كولومبيا)؛
 65-134ضررمان تكررافؤ فرررص وصررو جمي ر األح رزا السياسررية لجمي ر مراحررل
العملية االنتخابية من التسجيل حتى الدماية االنتخابية (الجمهورية التشيكية)؛
 66-134تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالحق فري حريرة التجمر السرلمي
وتك ر رروين الجمعي ر ررات الص ر ررادرة ف ر رري حزيران/يوني ر رره  2014للس ر ررماا بالمعارض ر ررة
السياسررية السررلمية وتمكررين المجتمر المرردني والصررحفيين مررن التسررجيل والمشرراركة
في الحياة المدنية بحرية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 67-134ض ررمان أال يخضر ر أح ررد إلجر رراءات جنائي ررة بس رربب ممارس ررة الح ررق ف رري
التجمر ر السرررلمي وتك رروين الجمعير ررات أو يخضر ر للعن ررف والمضر ررايقة واالضرررطهاد
والتخويف أو االنتقا (أستراليا)؛
 68-134مواص ررلة الجه ررود الرامي ررة إل ررى زي ررادة مش رراركة المر ررأة ف رري القي ررادة مل ررى
مستوى الحكومة المحلية (جنو السودان)؛
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 69-134تقديم تعريف واض لعمرل األطفرا وتوسري نطراق تغطيرة قرانون العمرل
ليشمل القطاع غير الرسمي حيث يستخد غالبية األطفا (أوغندا)؛
 70-134تعزيز حصو النساء في المناطق الريفية ملى الملكية (هايتي)؛
 71-134مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى تمكررين الم ررأة الريفيررة والفالحررة فرري إطررار
البرامج اإلنمائيرة بمرا فري لرك الثرورة الخضرراء وتحرو الزرامرة الهادفرة إلرى ضرمان
األمن الغذائي والحد من الفقر (نيكاراغوا)؛
 72-134مواصررلة اتخررا الخطرروات المناسرربة وتخصرري المرروارد الكافيررة لصررال
الحقوق االجتمامية واالقتصادية للفئات الضعيفة (مدغشقر)؛
 73-134مواصررلة الترردابير الترري اتخررذت بالفعررل لضررمان إدمررا أف رراد المجتم ر
المهمشر ررين والضر ررعفاء ورفر رراههم مر ررن طرير ررق محر ررو أمير ررة الكبر ررار والتر ررأمين الصر ررحي
األهلي وتوفير المأوى الالئق للفقراء والمحرومين من السكان (نيجيريا)؛
 74-134كفالررة أال تقرروض سياسرراتها الزراميررة األمررن الغررذائي أو الحقرروق العقاريررة
ألشررد الفئررات ضررعف ا والنظررر فرري تطبيررق اإلرشررادات التقنيررة بشررأن تطبيررق نهررج قررائم
ملررى حقرروق اإلنسرران فرري تنفيررذ السياسررات والب ررامج الراميررة إلررى الحررد مررن الوفيررات
الت ر رري يمك ر ررن الوقاي ر ررة منه ر ررا ل ر رردى األطف ر ررا دون س ر ررن الخامس ر ررة والقض ر رراء مليه ر ررا
(( )A/HRC/27/31أيرلندا)؛
 75-134تنفيذ وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفقرر مر إيرالء اهتمرا خراص
للنساء واألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية (لكسمبرغ)؛
 76-134تعزي ررز سياس ررات التنمي ررة االقتص ررادية واالجتمامي ررة مر ر التركي ررز بش رركل
خاص ملى الحد من الفقر وتوفير األمن الغذائي (سري النكا)؛
 77-134زي ررادة االسررتثمار ف رري التنمي ررة الريفي ررة و لررك لمواص ررلة الح ررد م ررن الفق ررر
(أوكرانيا)؛
 78-134االستمرار فري تنفيرذ السياسرات الصرحية التري تضرمن الحرق فري الصرحة
للجمي (موريشيوس)؛
 79-134ضمان الحصو ملى خدمات اإلجهاض اامرن وإزالرة األحكرا العقابيرة
المفروضة ملى النساء الالتي يخضعن لعمليات اإلجهاض (سلوفينيا)؛
 80-134تبسرر رري إج ر ر رراءات اإلجهر ر رراض التر ر رري ي ر ر رن
(سويسرا)؛
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 81-134تعزيز وتحسين نظا التعليم والحد من التفراوت برين المنراطق الحضررية
والريفية م إيالء اهتما خاص لألطفا وي اإلماقة (الكرسي الرسولي)؛
 82-134التوص ررية بزي ررادة االس ررتثمار ف رري قط رراع التعل رريم وتحس ررين نومي ررة ونط رراق
الرماية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في رواندا (هنغاريا)؛
 83-134مواصررلة بررذ الجهررود فرري رف ر جررودة التعلرريم وضررمان مجانيررة التعلرريم
الثانوي بالكامل وإمكانية حصو جمي األطفا مليه (ليتوانيا)؛
 84-134متابعر ررة توصر رريات لجنر ررة حقر رروق الطفر ررل لتك ر رريس المزير ررد مر ررن المر رروارد
لتحسين نومية النظا التعليمي (لكسمبرغ)؛
 85-134اتخررا الترردابير الالزمررة لضررمان جررودة التعلرريم مررن خررال ترروفير الترردريب
الكررافي للمعلمررين وضررمان ترروافر المررواد والكتررب المدرسررية الجيرردة والبنيررة التحتيررة
المناسر رربة فر رري جمي ر ر المر رردارس وكفالر ررة إتاحتهر ررا لجمي ر ر األطفر ررا وال سر رريما أشر ررد
األطفا ضعفا (سلوفاكيا)؛
 86-134زيادة مخصصات الميزانية لقطاع التعلريم مرن أجرل ضرمان تعلريم مجراني
وشامل بالكامل لجمي األطفا (سلوفاكيا)؛
 87-134مواصررلة تعزيررز جهودهررا الجاريررة المتعلقررة بنظررا التعلرريم لضررمان جررودة
التعليم االبتدائي والثانوي الشامل لجمي األطفا (سري النكا)؛
 88-134مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى ضررمان حصررو جمي ر األطفررا الروانررديين
ملى التعليم (السودان)؛
 89-134رفر ر ر ال ر ررومي الع ر ررا وإدرا حق ر رروق اإلنس ر رران ف ر رري المن ر رراهج الدراس ر ررية
(السودان)؛
 90-134وضر بررامج للترردريب والتعلرريم فرري مجررا حقرروق اإلنسرران فرري المراحررل
الدراسية المختلفة (المغر )؛
 91-134تطر رروير الب ر ررامج القائمر ررة ملر ررى التوظير ررف ورير ررادة األممر ررا والتمر ررويالت
الصررغيرة مررن أجررل تمكررين الشرربا مررن الحصررو ملررى فرررص أفضررل للوصررو إلررى
سوق العمل (المغر )؛
 92-134تك رريس المزيررد مررن المرروارد للقضرراء ملررى التفرراوت فرري النظررا التعليمرري
مررن خررال ضررمان الحصررو ملررى التعلرريم دون تمييررز وإلغرراء رسررو التعلرريم المخفيررة
(تركيا)؛
 93-134مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحق في التعليم (الجزائر)؛
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 94-134االس ررتمرار ف رري اتخ ررا خط رروات لض ررمان حص ررو جمير ر األطف ررا مل ررى
التعليم الجيد (أرمينيا)؛
 95-134كسررر القوال ررب النمطيررة ومح ررو الوصررم ض ررد األشررخاص وي اإلماق ررة
وإدمر ر رراجهم بشر ر رركل كامر ر ررل فر ر رري المجتم ر ر ر وضر ر ررمان تمر ر ررتعهم الكامر ر ررل بحقر ر رروقهم
(المكسيك)؛
 96-134ضررمان حقرروق طررالبي اللجرروء ولررم شررمل األسررر دون تمييررز (الكرسرري
الرسولي)؛
 97-134مواصلة الجهود الراميرة إلرى معالجرة الثغررات المتبقيرة فري حمايرة حقروق
العما المهاجرين (الفلبين)؛
 98-134مررن العمررا المهرراجرين الخاضررعين إلج رراءات الطرررد الحررق فرري مرررض
قضاياهم ملى نظر سلطة مختصة للبت فيها (بنن)؛
 99-134تس ررهيل م ررودة العم ررا المه رراجرين الروان ررديين ال ررذين ال يحمل ررون وث ررائق
سفر صالحة إلى رواندا (بنن)؛
 100-134ضمان الحق في مد اإلمادة القسرية والحق فري لرم شرمل األسررة دون
تمييز ملى أساس الوض القانوني (بنن)؛
 101-134مواصررلة الجه ررود الراميررة إل ررى تحقي ررق أهررداف التنمي ررة الوطنيررة كم ررا ه ررو
منص رروص ملي رره ف رري الرؤي ررة ف رري أف ررق م ررا  2020والتنمي ررة االقتص ررادية واس ررتراتيجية
الحد من الفقر (جنو السودان)؛
 102-134تعزير ر ررز إدارة اسر ر ررتخدا األراضر ر رري لحماير ر ررة أفضر ر ررل لحقر ر رروق الملكير ر ررة
(أوكرانيا).
 -135والتوصيات الواردة أدنا ال تحظى بتأييد رواندا ويشار إليها ملى هذا النحو:
 1-135التصديق ملى جمي اتفاقيات حقوق اإلنسان التري لرم تصرب بعرد طرفرا
فيها (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
2-135
(إيطاليا)؛

التص ر ررديق مل ر ررى نظ ر ررا روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة الجنائي ر ررة الدولي ر ررة

 3-135التصديق ملى نظرا رومرا األساسري للمحكمرة الجنائيرة الدوليرة (التفيرا)؛
التص ررديق مل ررى نظررا روم ررا األساس رري للمحكم ررة الجنائي ررة الدولي ررة (الجبررل األس ررود)؛
التصررديق ملررى نظررا رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة (سويسررا)؛ التصررديق
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ملى نظا روما األساسي للمحكمرة الجنائيرة الدوليرة (بوتسروانا)؛ التصرديق ملرى نظرا
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النمسا)؛
4-135
(لكسمبرغ)؛

التص ر ررديق مل ر ررى نظ ر ررا روم ر ررا األساس ر رري للمحكم ر ررة الجنائي ر ررة الدولي ر ررة

 5-135التصررديق ملررى نظررا رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة وتنفيررذ
تنفي ررذا ك ررامالا مل ررى المس ررتوى ال رروطني واالنض ررما إل ررى اتف رراق امتي ررازات وحص ررانات
المحكمة الجنائية الدولية (سلوفاكيا)؛
 6-135التصديق ملى نظرا رومرا األساسري للمحكمرة الجنائيرة الدوليرة وضرمان
القرردرة ملررى الوفرراء بالتزاماتهررا بالتعرراون م ر المحكمررة بموجررب هررذا النظررا األساسرري
(أستراليا)؛
 7-135االنضرما إلررى نظررا رومررا األساسرري ومواءمررة التشرريعات الوطنيررة مواءمررة
تامة م أحكا النظا األساسي (المكسيك)؛
 8-135االنضرما إلررى نظرا رومررا األساسري للمحكمررة الجنائيرة الدوليررة وتنسرريق
تشريعاتها الوطنية بالكامل لتتماشى معه (غواتيماال)؛
 9-135االنضررما إلررى نظررا رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة ومواءمررة
التشريعات الوطنية بشكل كامل معه (قبرص)؛
 10-135التصررديق ملررى نظررا رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة ومواءمررة
التشريعات الوطنية بشكل كامل معه (ليتوانيا)؛
 11-135مواءمررة تش رريعاتها الوطنيررة بالكامررل م ر نظررا رومررا األساسرري للمحكمررة
الجنائي ررة الدولي ررة واالنض ررما إل ررى نظ ررا روم ررا األساس رري واالتف رراق بش ررأن امتي ررازات
وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (إستونيا)؛
 12-135االنضرما إلررى نظررا رومرا األساسرري للمحكمررة الجنائيرة الدوليررة واالتفرراق
بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (أوروغواي)؛
 13-135االنضر ر ررما إلر ر ررى نظر ر ررا رومر ر ررا األساسر ر رري للمحكمر ر ررة الجنائير ر ررة الدولير ر ررة
(الدانمرك)؛
 14-135االنضررما إلررى نظررا رومررا األساسرري المنشر للمحكمررة الجنائيررة الدوليررة
(فرنسا)؛
 15-135النظر ررر فر رري التصر ررديق ملر ررى نظر ررا رومر ررا األساسر رري للمحكمر ررة الجنائير ررة
الدولي ر ررة واالتفاقي ر ررة الدولي ر ررة لحماي ر ررة جمير ر ر األشر ررخاص م ر ررن االختفر رراء القس ر ررري
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والبروتوكر ررو االختير رراري األو الملحر ررق بالعهر ررد الر رردولي الخر رراص بر ررالحقوق المدنير ررة
والسياسية (غانا)؛
 16-135اسررتعراض التش رريعات الوطنيررة و لررك بهرردف الحررد مررن ارتفرراع معرردالت
وفيات اإلناث الناجمة من اإلجهاض غير القانوني فري الربالد وكرذلك سرجن النسراء
لهذا السبب (أوروغواي)؛
 17-135إصالا قانون العقوبات بما يتماشرى مر المعرايير الدوليرة لحريرة التعبيرر
بوسائل منها تنقي األحكا المتعلقة باألمن القومي (النمسا)؛
 18-135اتخا التدابير القانونيرة والمؤسسرية لكري تكفرل أن إصرالا قطراع األمرن
يضررمن تعزيررز الرقابررة المدنيررة والمؤسسررية والقانونيررة ملررى قرروات األمررن فض رالا مررن
ممل هذ القوات في إطار االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
 19-135االسر ررتمرار فر رري العمر ررل ملر ررى اإلطر ررار التش ر رريعي لالمت ر رراف بالشر ررعو
األصلية في البلد (غواتيماال)؛
 20-135س ررن ق رروانين ووضر ر سياس ررات مح ررددة تعت رررف بعم ررل الم رردافعين م ررن
حقرروق اإلنسرران وتحميرره وتكفررل فرررص الوصررو اامررن ودون موائررق اليررات حقرروق
اإلنسان الدولية (هنغاريا)؛
 21-135تهيئررة بيئررة تمكينيررة آمنررة وتعهرردها بحكررم القررانون والواق ر بمررا يسررم
للمرردافعين مررن حقرروق اإلنسرران والصررحفيين والمجتم ر المرردني بالعمررل دون موائررق
وفر ر رري ظر ر ررل األمر ر ررن وفق ر ر را لق ر ر ررارات مجلر ر ررس حقر ر رروق اإلنسر ر رران  6/22و5/27
و( 31/27أيرلندا)؛
 22-135وضر وتنفيررذ قرروانين وسياسررات محرددة إلقررار وحمايررة ممررل المرردافعين
من حقوق اإلنسان (النمسا)؛
 23-135مراجع ررة تشر رريعاتها الوطني ررة م ررن أج ررل تعزي ررز تعددي ررة وس ررائ اإلم ررال
وت ر رروفير الس ر ررالمة للص ر ررحفيين والم ر رردافعين م ر ررن حق ر رروق اإلنس ر رران وتس ر ررهيل مم ر ررل
المنظمررات غيررر الحكوميررة كيمررا تررتمكن هررذ الجهررات الفاملررة الهامررة مررن ممارسررة
أنشر ررطتها بحرير ررة دون ت ر رردخل ال مبر رررر لر رره أو امت ر ررداءات أو تخوير ررف (الجمهوري ر ررة
التشيكية)؛
 24-135إنشرراء منترردى جديررد (مثررل منتررديات التقيرريم المشررترك لشررؤون الحكررم)
م ررن شر ررأنه أن يس ررم للحكومر ررة بمعالجر ررة قض ررايا الحوكمر ررة (بمر ررا ف رري لرررك حقر رروق
اإلنسان) بالتعاون م شركاء التنمية (بلجيكا)؛
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 25-135اتخرا التردابير الالزمرة مرن أجررل التنظريم الفعلري القتنراء األسرلحة الناريررة
وحيازتهررا واسررتخدامها مررن قبررل المرردنيين مررن أجررل حمايررة حقرروق اإلنسرران لجمي ر
األشخاص (أوروغواي)؛
 26-135امتماد قانون شامل ضد التمييز بجمي أشكاله (تركيا)؛
 27-135اتخررا الترردابير التش رريعية والسياسرراتية لمكافحررة التمييررز ضررد األقليررات
العرقية وضمان احترا الحقوق المدنية والسياسية (كولومبيا)؛
 28-135إج رراء تحقيررق شررفاف وشررامل فرري التقررارير الررواردة مررن وجررود مفقررودين
جرراء العمليررة األمنيررة الواسررعة لعررا  2014ومحاسرربة األفرراد المسررؤولين (الواليررات
المتحدة األمريكية)؛
 29-135امتمر رراد سياسر ررة شر رراملة لتفر ررادي االتجر ررار باألطفر ررا وال سررريما اختفررراء
الفتي ررات المراهق ررات م ررن مخيم ررات الالجئ ررين وحم ررايتهم م ررن االس ررتغال وخاص ررة
ممالة األطفا (الكرسي الرسولي)؛
 30-135الموافقة ملرى سياسرة شراملة تتضرمن تردابير محرددة تهردف إلرى معالجرة
األسر رربا الجذرير ررة العميقر ررة لالتجر ررار باألطفر ررا والتحقير ررق فر رري حر رراالت االختفر رراء
المزمومة للمراهقات في مخيمات الالجئين (بنما)؛
 31-135اإلنفررا الفعلرري للتشرريعات القائمررة مررن أجررل منر وحظررر ممارسررة الررزوا
المبكر (البرتغا )؛
 32-135ضررمان التطبيررق الكامررل للقررانون مررن أجررل من ر زوا األطفررا والررزوا
المبكر والقسري وتقرديم مرتكبري أممرا العنرف الجنسري ضرد األطفرا إلرى العدالرة
(سيراليون)؛
 33-135التحقي ررق ف رري مر رزامم االمتق رراالت التعس ررفية وس رروء معامل ررة األش ررخاص
المحتجزين في مركز مبور جيكوندو وتقديم الجناة إلى العدالة (غانا)؛
 34-135الحرررص ملررى تلبيررة االحتجرراز العسرركري أو اإلداري لمتطلبررات القررانون
الروانرردي والقررانون الرردولي وال سرريما فيمررا يتعلررق بمسررألة الحررق فرري محاكمررة مادلررة
(بلجيكا)؛
 35-135ضررمان مررد تع رررض أي شررخ
رسمية وإغالق هذ المرافق (ليتوانيا)؛

لالحتجرراز الس ررري أو فرري مرافررق غي ررر

 36-135ضر ررمان مر ررد تعر رررض أي شر ررخ لالحتجر رراز فر رري مرافر ررق غير ررر رسر ررمية
والتحقيق في جمي حاالت االختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها (سلوفينيا)؛
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 37-135تعزي ر ررز اس ر ررتقال القض ر رراء ومنر ر ر الت ر رردخل السياس ر رري ف ر رري المالحق ر ررات
القضائية والمحاكمات واالمتناع من لك (هنغاريا)؛
 38-135تعزيز استقال القضاء ونظا العدالة (كينيا)؛
 39-135تعزيز استقال القضاء (فرنسا)؛
 40-135تعزيررز نظررا العدالررة وحمايررة اسررتقال القضرراة وقضرراة الصررل وضررمان
إتاحررة ف رررص لجرروء جمير ر الن رراس (بمررا ف رري لررك أبن رراء الب رراتوا وطررالبو اللج رروء) إل ررى
العدالة دون تمييز (المكسيك)؛
 41-135مواصررلة القضرراء ملررى الفسرراد لتعزيررز اسررتقال القضرراء ومن ر الترردخل
السياسي في المالحقات والمحاكمات (ليتوانيا)؛
 42-135تعزيررز اس ررتقال النظررا القض ررائي م ررن أجررل منر ر الترردخل السياس رري ف رري
المالحقات والمحاكمات (ناميبيا)؛
 43-135كفالر ررة التحقير ررق فر رري انتهاكر ررات حقر رروق اإلنسر رران مر ررن قبر ررل المر رروظفين
المكلفررين بإنفررا القررانون ال سرريما فرري حرراالت مررد احت ررا آجررا االحتجرراز لرردى
الشرررطة واالمتق رراالت التعس ررفية واالحتج رراز التعس ررفي وح رراالت االختف رراء القس ررري
والتعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة (فرنسا)؛
 44-135اتخررا الترردابير الالزمررة لضررمان مرامرراة األصررو القانونيررة للمحاكمررات
واستقال الشهود والقضاة والمدمين العامين (إسبانيا)؛
 45-135ضررمان التمت ر بحريررات التعبيررر وتكرروين الجمعيررات والتظرراهر السررلمي
وفقا للدستور الرواندي والقانون الدولي تمهيدا للدورة االنتخابية (بلجيكا)؛
 46-135اتخررا الخطرروات الالزمررة لضررمان تمت ر جمي ر األف رراد بممارسررة كامررل
حقر رروقهم فر رري التجم ر ر السر ررلمي وتكر رروين الجمعير ررات وحرير ررة التعبير ررر دون تخوير ررف
أو مضايقة .ويشمل لك تنقري القروانين لتسرهيل تسرجيل المنظمرات غيرر الحكوميرة
وتسررهيل مملياتهررا وفرررض مقوبررات ملررى الترردخل المفررر مررن قبررل المسررؤولين فرري
الدول ررة وإص ررالا ق ررانون العقوب ررات وق رروانين األم ررن ال رروطني لض ررمان ت ررواؤ األحك ررا
الجنائية المتعلقرة بالتشرهير والقرذف والسرب مر االلتزامرات الدوليرة لحقروق اإلنسران
(كندا)؛
 47-135احت ررا وحمايررة حريررة التعبيررر ملررى اإلنترنررت وخارجهررا وحريررة التجم ر
وتكوين الجمعيات بوسائل منها رفر الحرواجز التري تعتررض تسرجيل المنظمرات غيرر
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الحكومير ررة وتعر رروق مملهر ررا واالنضر ررما إلر ررى البروتوكر ررو االختير رراري األو الملحر ررق
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛
 48-135دم ررم وتس ررهيل اإلنش رراء الق ررانوني للجن ررة المس ررؤولة م ررن التنظ رريم ال ررذاتي
لوس ررائ اإلم ررال ف رري روان رردا وت رروفير الم رروارد الالزم ررة والكافي ررة بحي ررث تنف ررذ مهمته ررا
بحرية واستقاللية (سويسرا)؛
 49-135اتخ ررا خط رروات إض ررافية لتش ررجي المزي ررد م ررن حري ررة وس ررائ اإلم ررال
بوسائل منها ضمان أن تصب هيئة اإلمال الرواندية هيئرة تنظريم اتري أكثرر اسرتقالالا
(غانا)؛
 50-135حماي ررة حري ررة الص ررحافة والتنظ رريم ال ررذاتي للص ررحافة م ررن خ ررال توض رري
وتعزيز اختصاصات لجنة اإلمال الرواندية (ألمانيا)؛
 51-135ترروفير الرردمم الكامررل للجنررة اإلمررال الروانديررة ووقررف ترردخل الحكومررة
في مملها وممل وسائ اإلمال مموما (النمسا)؛
 52-135اتخررا خطرروات فعالررة لضررمان تنفيررذ تش رريعات إصررالا وسررائ اإلمررال
لعررا  2013بم ررا فرري لررك اسررتقال لجن ررة اإلمررال الرواندي ررة ومراجعررة األحكررا
القانونير ررة التر رري تقي ر ررد دون مبر رررر حري ر ررة التعبير ررر والصر ررحافة وض ر ررمان مر ررد تع ر رررض
الصحفيين للمضايقة أو التخويف (السويد)؛
 53-135ترروفير ضررمان كامررل لحريررة التعبيررر وال سرريما بضررمان تمكررن الصررحفيين
من القيا بأنشطتهم دون معوقات (فرنسا)؛
 54-135اتخرا تردابير لضرمان ممارسرة العمرل اإلمالمري بحريرة ومنر أي تخويررف
للصحفيين (إسبانيا)؛
 55-135اتخررا الترردابير المناسرربة لضررمان حمايررة المرردافعين مررن حقرروق اإلنسرران
والصحفيين والمعارضين السياسيين ضد أمما العدوان والتخويف (لكسمبرغ)؛
 56-135تكثي ر ررف مملي ر ررة ترجم ر ررة التزاماته ر ررا إل ر ررى تق ر ررد مل ر ررى مس ر ررتوى إش ر ررامة
الديمقراطي ررة وتوس رري الفض رراء السياس رري وحماي ررة الم رردافعين م ررن حق رروق اإلنس رران
(النرويج)؛
 57-135ت رروفير ض ررمان كامررل بحري ررة تك رروين الجمعي ررات بم ررا ف رري لررك لص ررال
المنظمررات غيررر الحكوميررة العاملررة فرري مجررا حقرروق اإلنسرران وال سرريما مررن خررال
تبسي مملية تسجيل للمنظمات غير الحكومية (فرنسا)؛
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 58-135خلررق بيئررة مواتيررة لعمررل جمي ر األح رزا السياسررية دون موائررق وخاليررة
مما يتعرض له من ينتقردون الحكومرة مرن تخويرف ومضرايقات وإطرالق سرراا جمير
المسر ررجونين بسر رربب آرائهر ررم السياسر ررية وتعزير ررز ثقافر ررة الحر رروار السياسر رري والتعددير ررة
السياسية (الجمهورية التشيكية)؛
 59-135النظ ررر ف رري الح ررد م ررن العملي ررات اإلداري ررة لتس ررجيل األحر رزا السياس ررية
(باراغواي)؛
 60-135تبسي إجراءات تسجيل وإنشاء األحزا

السياسية (سلوفينيا)؛

 61-135الس ررماا لألحر رزا المعارض ررة بتنفي ررذ أنش ررطتها دون تخوي ررف أو إماق ررة
وإطالق سراا األفراد الرذين ُحوكمروا لمجررد تعبيررهم السرلمي والمشرروع مرن آرائهرم
(أستراليا)؛
 62-135م ررد اس ررتخدا الق ررانون المتعل ررق بأيديولوجي ررة اإلب ررادة الجمامي ررة لعرقل ررة
أنشطة األحزا المعارضة والمعارضة والمجتم المدني (النرويج)؛
 63-135القضر رراء ملر ررى التميي ر ررز ضر ررد المر ر ررأة فر رري الق ر ررانون والممارسر ررة واتخ ر ررا
اإلجراءات الالزمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة (المكسيك)؛
 64-135تكثيررف الترردابير الالزمررة للحررد مررن سرروء التغذيررة المررزمن لرردى األطفررا
(ألمانيا)؛
 65-135الوفرراء بالتزاماتهررا بموجررب العهررد الرردولي الخرراص بررالحقوق االقتصررادية
واالجتمامية والثقافية مرن خرال اتخرا خطروات ممليرة لمعالجرة مشركلة ارتفراع سروء
تغذية األطفا (غانا)؛
 66-135اتخا تدابير للحد من ارتفاع معد وفيرات األمهرات وتحسرين الوصرو
إلى المعلومات والخردمات الصرحية لألمهرات بمرا فري لرك الرمايرة السرابقة للروالدة
ورماية التوليد وما بعد الوالدة (جنو أفريقيا)؛
 67-135الحر ررد مر ررن ارتفر رراع معر ررد وفير ررات األمهر ررات وتحسر ررين الوصر ررو إلر ررى
المعلومات والخدمات المتعلقة بصحة األ (ألبانيا)؛
 68-135تنفيررذ اسررتراتيجيات فعالررة وترروفير أمرروا كافيررة لتحسررين نوميررة التعلرريم
وضر ررمان الوصر ررو الشر ررامل وملر ررى قر ررد المسر رراواة إلر ررى خر رردمات التعلر رريم االبتر رردائي
والث ررانوي بالنس رربة لجمير ر األطف ررا ف رري روان رردا بم ررا ف رري ل ررك الفتي ررات واألطف ررا
المعوقون واألطفا الذين ينتمون إلى األقليات والشعو األصلية (التفيا)؛
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 69-135ضررمان حقرروق السرركان األصررليين والفالحررين وغيرررهم مررن النرراس الررذين
يعملون في المناطق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 70-135النظررر فرري تكثيررف جهررود الحكومررة فرري سرربيل اإلدمررا الفعلرري النرراج
لفئات الروانديين المهمشة تاريخي ا (كابو فيردي)؛
 71-135تعزير ررز التر رردابير الرامير ررة إلر ررى حصر ررو أبنررراء أقلير ررة البر رراتوا ملر ررى الصر ررحة
والتعليم وغيرهما من الخدمات االجتمامية ملى قد المساواة م غيرهم (إسبانيا)؛
 72-135اتخررا ترردابير لتعزيررز وحمايررة المعررارف التقليديررة واألصررلية ألبنرراء البرراتوا
(ألبانيا)؛
 73-135تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيرز االنردما االجتمرامي واالقتصرادي ألبنراء
الباتوا (شيلي)؛
 74-135اإلس رراع فرري إلغرراء األحكررا التش رريعية التمييزيررة واتخررا ترردابير لحمايررة
وتعزيررز المعررارف التقليديررة ألقليررة البرراتوا وفق ر ا إلمررالن األمررم المتحرردة بشررأن حقرروق
الشعو األصلية (الكونغو)؛
 75-135ضررمان حقرروق البرراتوا فرري التمت ر بررالموارد الطبيعيررة ومررنحهم التعرروير
المناسب في حاالت نزع الملكية (هايتي)؛
 76-135تحم ررل مس ررؤوليتها ف رري ض ررمان الط رراب الم رردني للمخيم ررات م ررن خ ررال
تنفير ررذ التزاماتهر ررا اإلنسر ررانية وفق ر ر ا التفاقير ررة مر ررا  1951الخاصر ررة بوض ر ر الالجئر ررين
(المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 77-135التحقي ررق ف رري التق ررارير الت رري تفي ررد ب ررأن الالجئ ررين البورون ررديين يُجن رردون
انطالقرا مررن مخيمررات اللجروء فرري روانرردا فرري صرفوف الجمامررات المسررلحة وضررمان
احت ر ررا الطر رراب المر رردني لمخيمر ررات الالجئر ررين احترام ر را كر ررامالا (الوالير ررات المتحر رردة
األمريكية).
 -136وجمي االستنتاجات و/أو التوصريات الرواردة فري هرذا التقريرر تعبرر مرن موقرف الدولرة
(الدو ) التري قردمتها و/أو الدولرة موضروع االسرتعراض .وال ينبغري أن يفهرم أنهرا تحظرى بتأييرد
الفريق العامل بكامله.
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المرفق
تشكيلة الوفد
[English Only]
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