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تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*



رواندا

 
إضافة

آراء بشأ ن االسأأتنتاتا و/أو التوصأأتا وااللتمامأأا الةووتأأة والأأردود
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.
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 -١متثلل هلذه اافللالة اللرد الرهلر ةمروريللة روا لدا ع ل  83توصللية عم لة ل خمت ل
املوافلليم مللن صللل  229توصللية قللدمترا الللدول األع لاء يف األمللم املتحللدة بتللير تقريللر روا للدا
املقللد إىل االسللت رال الللدورم التللامل  )A/HRC/31/8خللال اسللت رال الترللا يف  4تت لرين
الث للافم ولم  .20١5وه للذا ال للرد جت لليد ةرود للا املتواصل ل ة م للن ج للل ت زي للز ق للو اا للار

ل جميم ومحايترا وا رتامرا.
 -2وت رل هذه اافلالة التوصلياا اللب قب ترلا روا لدا والتوصلياا اللب مل تقب رلا و رلقترلا
باألساس املنطقر لذلك والتوصياا اللب ترل لرا متاملا .وستتللل التوصلياا اسم لور املقبوللة
األس للاس ال للذم سيي للتند إليل ل يف وف للم خريط للة ريل ل و ني للة ل تنفي للذ س للييبَّغ ع للن تائجر للا يف
االست رال الدورم التامل املقبل.
 -3ومل تقب للل روا للدا بق للا لدس للتورها وقوا ينر للا الو ني للة وااللتزام للاا الدولي للة ال للب س للب ر
ت ردا هبا سوى التوصياا الب ت تطيم تنفيذها يف غ ور ال نواا األربم املقب ة.
 -4وت للدعم روا للدا عم ي للة االس للت رال ال للدورم الت للامل وي للرها ر
الدورم التامل الثاف .ويتيح االست رال اللدورم التلامل لرصلة جيلدة لفحل
مواص ة حت ني م توى ال يش الذم يتمتم ب الت الروا دم.

للم لاسل للت رال
اللذاا ملن جلل

 -5ويبقللر يف هللذه اافللالة ع ل املنرجيللة والتلللل املتب للني يف تقريللر الفريل ال امللل إ تللرد
وال التوصياا الب حتظ بتيييد روا دا وت يرا التوصياا الب ترى روا دا هنلا لي ِّفلذا و يف لور
التنفيذ مث التوصياا الب ال حتظ بتيييد روا دا ولذلك يُياط هبا ع ما.
 -6والتوصياا الب حتظ بتيييد روا دا التا هر التوصياا الب ؤيلد ننررلا و املبلد اللذم
تقو ع ي و تطيم تنفيذها ع رل الواقم.
 -٧وتؤيد روا دا ي لا التوصلياا اللب تلدعو إىل ا لا إجلراءاا لرعنا صلا يف ا ا هلا و
ا ذ اها يف ال اب و تز االسلتمرار يف ا ا هلا دور ر ي ل للك بليم لال ملن األ لوال ر
جرود ا اةارية و ال ابقة مل تلن نالية و ر هذه ااجراءاا تقت يرا ال رورة القا و ية.
 -8و مللا التوصللياا الللب ال حتظ ل بتيييللد روا للدا لرللر عمومللا التوصللياا الللب ال للتطيم
االلتلزا بتنفيللذها يف هللذه املر للة سلواء ننللا متفقللني مللم املبللادت الللب تقللو ع يرللا التوصللية مل
لللن و التوصللياا الللب راج نللا ليرللا مللؤخرا موقفنللا بتللير امل لليلة املطرو للة و التوصللياا الللب
رلض ما ورد ليرا من ادعاءاا.
تحظى التوصتا التالتة بت يتد رواندا
 -9حتظ ل ل التوص للياا م للن  ١-١33إىل  50-١33بتييي للد روا للدا لتما لليرا م للم اا للار
القا وف وال ياسايت احللا ولقاب يترلا لإلاجنلاخ خلال اللدورة اةاريلة لاسلت رال اللدورم التلامل.
وق للد قيب للل ل للذلك تنفي للذ ه للذه التوص للياا وس للوك تت لللل س للاس خط للة روا للدا الو ني للة لتنفي للذ
توصياا االست رال الدورم التامل.
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تحظى التوصتا التالتة بت يتد رواندا التي ترى أنها نُأ ِّفذ أصالً أو في طور التنفتذ
 -١0التوصياا من  ١-١34إىل  :١6-١34حنن ؤيد التوصياا الب حتث ع التصدي
ع امل اهداا و فرم هنا ال هتدك إىل ااخال باست رافرا والنظلر ليرلا ع ل النحلو املناسل
ولق للا لإلجل لراءاا الدس للتورية الروا دي للة .وبالت للا ست ل لم ه للذه التوص للياا ولق للا لإلجل لراءاا
الدسللتورية وغللد الدسللتورية لاسللت رال والتللداول مللن جا ل اةرللاا امل نيللة صللا بة املص ل حة.
وسنواصللل النظللر يف التوصللياا الللب بللد ا النظللر ليرللا إىل ر فللرغ مللن لللك .وال ميلللن التصللدي
ع الصلوك الدولية إال ب د التتاور مم ال ملار الروا دم واحلصول ع موالقت .
 -١١وجت د التوصياا التاليلة إجلراءاا ا ت لذا و ي لرا يف ا ا هلا و يي لل ع ل تنفيلذها
يف روا ل للدا يف إ ل للار سياسل للاا وب ل لرامن لوميل للة :التوصل للياا مل للن  ١٧-١34إىل 3١-١34
والتوصياا  32-١34و 33-١34و 35-١34و 40-١34و 4١-١34و 43-١34و44-١34
و 46-١34و 4٧-١34و 49-١34و 6٧-١34و 68-١34والتوصياا من ٧0-١34
إىل  ٧8-١34والتوص ل ل للياا م ل ل للن  8١-١34إىل  9١-١34والتوص ل ل للياا م ل ل للن 93-١34
إىل  95-١34والتوصيتار  ١0١-١34و.١02-١34
 -١2وما التوصية  34-١34والتوصياا من  36-١34إىل  39-١34والتوصياا 42-١34
و 45-١34و 48-١34والتوصللياا م لن  50-١34إىل  66-١34والتوصللياا 69-١34
و 80-١34و 92-١34والتوص ل للياا م ل للن  96-١34إىل  ١00-١34ل ل للار روا ل للدا تؤي ل للد
ننررا الذم يرمر إىل الت رد باالمتثال لقا و نا احمل ر والتزاماتنا الدولية يف عال قو اا ار؛
ويف الواقللم تت ل ت للك التوصللياا بللاحلقو الللب يقللر هلللا صللا باحلمايللة وال للما اا القا و يللة
اقرت له بل ر يلؤدم
وجيرم تنفيذها بفاع ية .ومن ير تنفيذ ت ك التوصياا يف التللل اللذم ي
إىل اخدواجيللة ااجلراءاا القائمللة وقللد يقت للر مللن روا للدا ا للا إجلراءاا إفللالية غللد متوق للة يف
هذه املر ة.
 -١3وحتظ التوصيتار  50-١34و 5١-١34بتيييد روا دا مبدئيا وللن ال ميلن فلمار
تولد املوارد اهلامة الاخمة لتنفيذمها ب رولة.
لم تحظ التوصتا التالتة بت يتد رواندا ولذلك يُحاط بها ولماً

 -١4مل حتللا التوصللياا مللن  ١-١35إىل  ٧٧-١35بتيييللد روا للدا ل للد توالقرللا اليللا مللم
قا و نا احمل ر والتزاماتنا الدستورية.
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