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 مقدمة  
جملــح وقــو  عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــ   وجــب قــرار  -1

ـــــة والعشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 5/1اإلنســـــا   . 2015تشـــــرين ال ـــــا /نوفم   13إىل  2ر دورتـــــا ال ال 
. وتـرأ  2015تشـرين ال ـا /نوفم   4واستعرضت احلالة   روانـدا   اللسـة امامسـة املعقـودة   

تشــرين  6قــودة   وفــد روانــدا جونســتو  بوســينغيي. واعتمــد الفريــق العامــ    جلســتا العا ــرةر املع
 التقرير املتعلق برواندا. 2015ال ا /نوفم  

ر اختــار جملــح وقــو  اإلنســا  جمموعــة املقــررين التاليــة 2015كــانو  ال ا /ينــاير   13و   -2
)اجملموعـــة ال ةثيـــةري لتيســـ  اســـتعراض احلالـــة   روانـــدال نيا يـــار ودولـــة بوليفيـــا املتعـــددة القوميـــاتر 

 ربية املتحدة.ودولة اإلمارات الع
مـن مرفـق  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق قـرار جملـح وقـو  اإلنسـا   15ب وكام الفقـرة  وعمةا  -3

 ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة   رواندال16/21قرار اجمللح 
 ري؛A/HRC/WG.6/23/RWA/1)أري )15للفقرة اا تقرير وطر/عرض خطي مقدم وفق )أري 
 )بري15للفقـــرة اا مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــو  اإلنســـا  وفقـــجتميـــع أعدتـــا  )بري 

(A/HRC/WG.6/23/RWA/2ري؛ 
)جري 15للفقـرة اا موجز أعدتـا مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـو  اإلنسـا  وفقـ )جري 

(A/HRC/WG.6/23/RWA/3 ري؛ 
إسـبانيار وأملانيـار اا لفوأويلت إىل رواندار عن طريق اجملموعة ال ةثيـةر قائمـة أسـ لة أعـد ا سـ -4

والمهوريــة التشــيكيةر وســلوفينيار والســويدر واملكســي ر واململكــة املتحــدة ل يطانيــا الع مــ  وأيرلنــدا 
ــــة. ووــــ   األســــ لة متاوــــة علــــ  املوقــــع  ــــات املتحــــدة األمريكي ــــدار والولي ــــرويدر ووولن الشــــماليةر والن

 الشبكي امارجي للفريق العام .
  

 ت مملية االستعراضموجز مداوال -أوالا  
  

 مرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
توصـــية تلقتهـــا إثـــر عمليـــة  67توصـــية مـــن أصـــ   63أ ـــار الوفـــد إىل أ  روانـــدا قـــد نفـــ ت  -5

  مثانيــة اا ر وأ  تنفيــ  التوصــيات املتبقيــة مســتمر. وباتــت روانــدا دولــة طرفــ2011الســتعراض لعــام 
مــن صــكوم األمـــم املتحــدة األساســـية حلقــو  اإلنســا . ومنـــ  الســتعراض الســـابقر صــدقت روانـــدا 
علـ  ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيـة مناوعــة التعــ يب وغـ   مــن ضــروب املعاملـة أو العقوبــة القاســية 

ص بــاحلقو  القتصــادية أو الةإنســانية أو املهينــةر وال وتوكــول الختيــارن امللحــق بالعهــد الــدو  امــا
ــــات  ــــ خرة عــــن موعــــد تقــــد ها إىل وي  ــــة تقــــارير مت ــــدر روانــــدا أي ــــة. وليســــت ل والجتماعيــــة وال قافي
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املعاوــدات تات الصــلة. وأصــدرت روانــدا دعــوة دائمــة لميــع املكلفــا بوليــات   إطــار اإلجــراءات 
. وتتطلــــع روانــــدا إىل اماصــــةر وقــــد دار روانــــدار منــــ  الســــتعراض الســــابقر ثةثــــة مقــــررين خاصــــا

 استقبال مقررين خاصا آخرين. 
وينهض الن ام احلا  القائم   روانـدا علـ  ثقافـة سياسـية قوامهـا ت مـا التنـوع وبنـاء التوافـق  -6

ـــة   تنفيـــ  الـــ امد الـــيت    اآلراء. وكـــا  املواطنـــو  الروانـــديو  تـــور عمليـــات التّطـــيط و ـــاركوا هبم 
 لول تاتية للتحديات احملددة اليت تواجههم. متح ويا مر و  إجياد و

اا ر سـا  النـاتد احمللـي اإل ـا    روانـدا  ـو 1994-1990وأ ار الوفـد إىل أنـا   الفـ ة  -7
  املائــة مــن  20  املائــةر ويــت ف تــوفر اإليــرادات احلكوميــة ســور أقــ  مــن  11.4 -قــدر  اا ســلبي

يعيشــو     ــ  الفقــر أو الفقــر املــدقع. و  الوقــت احلــا ر  امليزانيــة الوطنيــةر وكــا  مع ــم الروانــديا
 66  املائـــةر بينمـــا تســـتطيع اإليـــرادات احلكومـــة تغطيـــة  7يبلـــع معـــدل  ـــو النـــاتد احمللـــي اإل ـــا  

ـــض الفقـــر    املائـــة مـــن امليزانيـــة الوطنيـــة. وقاعـــي بصـــورة تكـــاد تكـــو  كليـــة علـــ  الفقـــر املـــدقع وخاف 
 بدرجة كب ة. 

ع أغلبيــة الروانــديا بنــوع مــا مــن أنـواع التــ ما الصــحي. وجمانيــة التعلــيم األساســي ملــدة ويتمتـ -8
مكفولـــة لميـــع األطفـــال. وتســـا  روانـــدا أعلـــ  نســـبة مت يـــ  للمـــرأة   ال ملـــا    اا اثـــر عشـــر عامـــ

 العاف.
 اارعامـــ 21ومنـــ  جـــرائم القتـــ  الووشـــي الـــيت ران ضـــحيتها أك ـــر مـــن مليـــو   ـــّ  قبـــ   -9

احلكومــة برصــرار علــ  رتــق النســيد الجتمــاعي وخلــق وويــة وطنيــة. واليــومر أصــب  الروانــديو   تعمــ 
بانتمائـــا الروانــدن الـــ ن بـــات يســـع  إىل ت بيتـــا فــو  كـــ  اعتبـــارات التفرقـــة اإلثنيـــة اا فّـــور اا أبيـــاا  ــعب

دعـــم وـــ ا العـــيقة واملصـــطنعة. واســـت مرت احلكومـــة    ي ـــة ا ياكـــ  القانونيـــة وامل سســـية مـــن أجـــ  
 الن ام الديد.

ر أنشـ ت م سسـات رئيسـية حلمايـة وقـو  اإلنسـا ر م ـ  اللانـة الوطنيـة 2011ومن  عام  -10
للطفولــةر واجمللــح الــوطر لذ ــّاص تون اإلعاقــةر وجملــح  ــ و  احلكــم الروانــدنر املعــر بتعزيــز 

 ط اإلعةم.احلكم الر يد و ي ة بي ة متكينية مواتية ملن مات اجملتمع املد  ووسائ
مــادة مــن مــواد  لعــما  احلريــات  41وأبــرد الدســتور الــدور احملــورن حلقــو  اإلنســا  وكــر   -11

األساســــيةر  ــــا   تلــــ  وقــــو  اإلنســــا  املنصــــوص عليهــــا   اإلعــــة  العــــاملي حلقــــو  اإلنســــا ر 
دية والعهــــد الــــدو  امــــاص بـــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية والعهــــد الـــــدو  امــــاص بــــاحلقو  القتصـــــا

ســنة املاضــية قــوانا متكينيــة متعــددة. و ــهدت علــ   21والجتماعيــة وال قافيــة. وساــنت علــ  مــدر 
وجـــا امصـــوص جمـــالت ضـــما  وريـــة التعبـــ ر واحلصـــول علـــ  املعلومـــاتر ووريـــة التامـــع وتكـــوين 

 المعياتر تغي ات ر ا كانت األك ر دينامية خةل ف ة السنوات األربع والنصف املاضية.
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وقــدم الوفــد تفاصــي  عــن اإلرــادات الرئيســية   جمــال تنفيــ  التوصــيات املنب قــة عــن جــولت  -12ت
وفيمــــا يتعلــــق  ســـائ  اللاــــوء إىل العدالــــة  اا.الســـتعراض الســــابقر ورد علـــ  األســــ لة املطرووــــة ســـلف

اطعـــات مركزيـــة. وتتمتـــع  يـــع املق وســيادة القـــانو ر تكـــر الوفـــد بـــ   ودارة العــدل باتـــت اآل  ودارة ل
مقاطعة بفـرص اللاـوء إىل القعـاء. والقـيم األساسـية الـيت تشـك  رون الن ـام القعـائي  30وعددوا 

مـــن املنادعــاتر واحلـــ ول دو  العتمــاد املفـــر   وــي احلــرص علـــ  تشــايع املصـــاحلة والتحكــيم بــدلا 
مـا وققتـا  عل  التقاضـي   إطـار ن ـام العدالـة الروـي. وقـد ثبتـت سـةمة وـ ا النمـوتجر بـالن ر إىل

 "أبــــــونزن"باســــــم اا تــــــاكم غاكاكــــــا مــــــن رــــــان مشــــــهود. وأنشــــــ ت لــــــا  الوســــــاطةر املعروفــــــة تليــــــ
(Abunzi ــــةر جــــا يقلــــ  احلاجــــة إىل اللاــــوء إىل ن ــــام رير حلــــ  املنادعــــات النا ــــ ة   اجملتمعــــات احمللي

 العدالة الروي. 
دســـــتورية يرأســــها كبـــــ   وتكــــر الوفــــد أ  القعـــــاء تــــابع للمالـــــح األعلــــ  للقعــــاءر ووـــــو وي ــــة -13

باســتقةل إدارن ومــا . واســت مرت مــوارد كبــ ة   تطــوير الن ــام القعــائي اا القعــاة. ويتمتــع القعــاء أيعــ
 عن حتسينات   ا ياك  األساسية للمحاكم. فيما يتعلق بنوعية ونزاوة األوكام الصادرةر فعةا 

  املعلومــات تات الصــلة  ــالت وفيمــا يتعلــق بادعــاءات الختفــاءر أ هــرت التحقيقــات أ -14
العديــد مــن األ ــّاص ف تاطلــع عليهــا الشــرطة أو أن وكالــة وكوميــة أخــرر قــادرة علــ  الــرد بصــورة 
فعليــة. وأصــبحت روانــدا أفعــ  قــدرة مــن الناويــة التاهيزيــة علــ  التحقيــق   الدعــاءات والتحقــق 

البحـت عـن األوـاء   قاعـدة اا ت جكنـمنها عن طريق الن م الوطنية اإللك ونيـة لتحديـد ا ويـة. وبـا
بالســان. اا بيانــات ن ــام الســاو . وتبــا  أ  بعــض األفــراد املبلــع عــنهم كمفقــودين يقعــو  أوكامــ

والــة اختفــاء مزعومــة مابلغــة إىل احلكومــة مــن جانــب وي ــات الســل  الدبلوماســير  175ومــن أصــ  
مــــن األوــــاء اا أيــــاا اوــــ 89 يطــــابق فيمــــا ف روالــــة منهــــا ف تبلــــع هبــــا الشــــرطة أصــــةا  158تبــــا أ  

املوجـــودة   قاعـــدة البيانـــات الوطنيـــة لتحديـــد ا ويـــةر وعا ـــر   الســـان علـــ  أ ـــّاص ك ـــر آخـــرين 
 مشروعة بالسان. اا ووم يقعو  أوكام

وفيمــــا يتعلــــق ب ــــروج مرافــــق الوتاــــادر فقــــد أثنــــتر منــــ  عهــــد قريــــبر الرابطــــة الدوليــــة  -15
اإلصـــةن   روانـــدا علـــ  مـــا ب لتـــا مـــن جهـــود   جمـــال النهـــوض لإلصـــةويات والســـاو  بـــدوائر 

 بصحة الساناء ورفاوهمر وإعمال املمارسات السليمة من الناوية البي ية   الساو .
وت خــــ  روانــــد علـــــ  تمــــ  الـــــد التزاما ــــا  وجــــب العهـــــد الــــدو  امـــــاص بــــاحلقو  املدنيـــــة  -16

يــة وقائيــة وطنيــة ملنــع التعــ يب قيــد اإلنشــاء. ويالــزم والسياســية واتفاقيــة مناوعــة التعــ يب. وتوجــد آل
 يــع أفــراد قــوات األمــنر  ــا   تلــ  الــيت والشــرطةر بالتقيــد باملبــادا النا ــ ة عــن تلــ  املعـــاي  
الدوليــة املهمـــة أثنـــاء جارســة عملهـــم. وت تـــب علــ  اإلخـــةل هبـــ ا اللتــزام إجـــراءات ت ديبيـــة وأخـــرر 

رةر وــم مـن جهــة جمهولـة ا ويــةر عـن ادعــاءات سـوء الســلوم إىل إدارة قانونيـة. و كـن اإلبــةا مبا ـ
توجيــا الشــكاور إىل مكتــب أمــا اا الشــ و  القانونيــة التابعــة للشــرطة الوطنيــة الروانديــة. و كــن أيعــ

 امل افر أو اللانة الوطنية حلقو  اإلنسا  أو اللانتا ال ملانيتا املعنيتا  قو  اإلنسا .
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افــق الوتاــاد   روانــدا قانونيــة وموثقــة وفــق املعــاي  الوطنيــة والدوليــة. وباإلضــافة و يــع مر  -17
إىل تلــ ر ععــع  يــع أمــاكن الوتاــاد للتفتــيت املنــت م مــن جانــب م سســات عامــة م ــ  النيابــة 

ــــة حلقــــو  اإلنســــا ر وكــــ ل  من مــــات  العامــــة فعــــةا  ــــة الوطني ــــ  اللان عــــن م سســــات مســــتقلة م 
 لنة الصليب األمحر الدولية.  مستقلة خمتلفةر م  

بيـــد أنـــا يلـــزم التمييـــز بوضـــون بـــا أمـــاكن الوتاـــاد ومراكـــز العبـــور أو إعـــادة الت ويـــ  م ـــ   -18
غيكوندو وغيتاغاتـا وإيـواوا ونياغاتـارن. فمحـور الوتمـام   مراكـز إعـادة الت ويـ  وـو إعـادة الت ويـ  

الــدعم مــن أجــ  ف الــا بعائلتــا أو يعــاد وإعــادة اإلدمــاج. إت كعــع كــ   ــّ  للتقيــيم ويقــدم لــا 
 د إىل ما كا  عليا   سابق عهد .ت ويليا ويتعلم ورفة تساعد  عل  عدم الرتدا

ومنــــ  جولــــة الســــتعراض األو ر بــــادرت احلكومــــة برصــــةوات نفــــ  ا لغــــرض وــــو   املقــــام  -19
ن وـــو مصـــب اوتمامهـــار األول توســـيع قاعـــدة احلريـــات اإلعةميـــةر وخلـــق وســـائط إعـــةم يكـــو  املـــواط

ــــ ا . وترتــــب علــــ  وــــ   اإلصــــةوات  ــــو  ــــة التن ــــيم ال والنهــــوض بقطــــاع اإلعــــةم والســــت مار و ي 
ـــــ  عـــــام    ـــــة مـــــن 2011قطـــــاع اإلعـــــةم. فمن تطـــــة؛ وداد  35إىل  23ر داد عـــــدد احملطـــــات اإلتاعي

ملواقـــــع منهـــــا تطـــــات خاصـــــة؛ وأصـــــب  عـــــدد ا 5تطـــــاتر  6إىل  1احملطـــــات التلفزيونيـــــة مـــــن  عـــــدد
صــــــحيفة.  57إىل  15بعــــــد أ  كانــــــت معدومـــــة؛ وداد عــــــدد الصــــــحف مــــــن اا موقعــــــ 80اإللك ونيـــــة 

روانــدا اا وباإلضــافة إىل تلــ ر داد عــدد الصــحفيا املعتمــدين  قــدار أك ــر مــن العــعف. وانتقلــت أيعــ
 من البت التنا رن إىل منصة رقمية.

يتعلـــق اا دولـــة أفريقيـــة ســـن ت قانونـــ 11وتعـــد روانـــدا واوـــدة مـــن جمموعـــة دول ل تزيـــد علـــ   -20
  املائــة  52بفــرص احلصــول علــ  املعلومــات. وداد رضــا املــواطنا إداء احلصــول علــ  املعلومــات مــن 

 ر وسب سا  أداء احلكم الر يد   رواندا. 2014  املائة عام  76إىل  2012عام 
جملتمـــع املـــد  من مـــة مـــن من مـــات ا 350ر ســـا  مـــا جمموعـــا 2012-1962و  الفـــ ة  -21

من مــــة مــــن من مــــات اجملتمــــع  1 600ر كــــا  ونــــام أك ــــر مــــن 2012مــــن عــــام اا   روانــــدا. واعتبــــار 
ر كــا  يتعــا علــ  من مــة تســع  إىل تســاي  نفســها أ  متــر بعــدة 2011املــد  املســالة. وقبــ  عــام 

الروانــدن  وكــالت خمتلفــة لســتكمال عمليــة التســاي . و  الوقــت احلــا ر يتــوىل جملــح  ــ و  احلكــم
تســاي  كافــة من مــات اجملتمــع املــد  احملليــة واألوــزاب السياســية واملن مــات الدينيــة وكانــت املن مــات 

من مــة  174اا غــ  احلكوميــة الدوليــة تســا  لــدر قســم معــا   دائــرة ا اــرة الوطنيــة. وتوجــد واليــ
فـــدة وا اـــرة الصـــادرة علـــ  املديريـــة العامـــة للهاـــرة الوااا دوليـــة مســـالة تبا ـــر أعما ـــا. وتعكـــف واليـــ

 إصةن عملية التساي  لديها لكي تتي  إمكانية إمتام العملية برمتها ع  اإلن نت. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالقلق إداء ســـوء التغ يـــة   صـــفوج األطفـــالر وخاصـــة األطفـــال الـــ ين تقـــ   -22

خـــرر بـــرامد ســـنواتر فقـــد با ـــرت ودارة الصـــحة بالتعـــاو  مـــع الهـــات املعنيـــة األ 5أعمـــاروم عـــن 
عديـدة   وــ ا الصــدد. ومـع تلــ ر ل تــزال ونـام حتــديات تــددة تتعلـق بالتوعيــة والت قيــف   جمــال 

 التغ ية. وسوج تستمر الهود املب ولة لتدارم و   الفاوة املعرفية.
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قــانو  األســرة الديــد   املراوــ  النهائيــة مــن عمليــة اإلصــدار. وســيقطع وــ ا اا ويوجــد واليــ -23
 حنو ضما  تساور احلقو  با املرأة والرج    إدارة   و  األسرة.  طويةا اا وطالقانو   

مفهـوم روانـدن فريـد مـن نوعـا يرمـز إىل مـن يوجـدو    والـة  اا"ومصطل  "املهمشا تاركي -24
دونيـــة ل ترقـــ  إىل املســـتور املعيـــارن الـــوطر بســـبب أوـــداخ معينـــة وقعـــت   التـــاري . واســـتاحدخ 

اقتصــادن معــا  اجــة  - للفــت انتبــا  احلكومــة واجملتمــع املــد  إىل وضــع اجتمــاعيوــ ا التصــنيف 
إىل معالــة. وكــ   ــّ  معــرض للتهمــيتر لكــن تلــ   كــن أ  ياعــاجي عــن طريــق العمــ  اإلجيــا  

 منا السياسات وال امد احلكومية.و 
  الطـــابع املـــد  علـــ  املّـــاوج امل ـــارة بشـــ   أمـــن الةج ـــا البورونـــديا واحلفـــا  علـــاا ورد -25

للمّيمــات الــيت يقيمــو  هبــار أجــرت احلكومــة حتقيقــات للوقــوج علــ  وقيقــة وــ   الشــواغ  وتبــا 
 أهنا ل تستند إىل أن أسا .

  
 الحوار التفاملي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
احلـوار    ببيانـات خـةل احلـوار التفـاعلي. وتـرد التوصـيات الـيت قـدمت أثنـاءاا وفد 88أدىل  -26

 الفرع ال ا  من و ا التقرير.
واعــ ج الكرســي الرســو  بــالهود املب ولــة حلمايــة األطفــال واأل ــّاص تون اإلعاقــة عــن  -27

 طريق إنشاء اللانة الوطنية للطفولة واجمللح الوطر لذ ّاص تون اإلعاقة.
عــــدد مــــن الــــدعاور ولو ــــت ونغاريــــا ب ســــف الروايــــات الــــواردة بوقــــوع تاكمــــات جــــائرة    -28

 القعائية احلساسة من الناوية السياسيةر وك ا استمرار تعرض املدافعا عن وقو  اإلنسا  لةنتقام.
والســـ اتياية ال انيـــة للتنميـــة القتصـــادية  2020بتنفيـــ  الر يـــة   أفـــق عـــام  إندونيســـياوروبـــت  -29

 واحلد من الفقرر وأقرت باستحداخ سياسة عامة نا مة لوسائط اإلعةم. 
وأعربــــت أيرلنــــدا عــــن امتعاضــــها مــــن اســــتمرار ورود تقــــارير بتعــــرض الصــــحفيا ومن مــــات  -30

إىل  ــواغ  لنــة اا لل ويــب واملعــايقة. وأ ــارت أيعــاجملتمــع املــد  واملــدافعا عــن وقــو  اإلنســا  
 وقو  الطف  بش   ارتفاع نسبة سوء التغ ية.

وونـــ ت إســـرائي  روانـــدا علـــ  إنشـــاء م سســـات مســـتقلة متعـــددة حلقـــو  اإلنســـا . وأثنـــت  -31
علـــ  اإلرـــادات الـــيت حتققـــت   جمـــال احلصـــول علـــ  التعلـــيمر م ـــ  ضـــما  التعلـــيم للاميـــع اا أيعـــ

 سنة األوىل من التمدر . 12التعليم عل  مدر وجمانية 
وأثنـــت إيطاليـــا علـــ  روانـــدا لرتفـــاع نســـبة تنفيـــ  توصـــيات الولـــة الســـابقة مـــن الســـتعراض  -32

الـــدورن الشــــام . ولو ــــت بتقــــدير الهــــود املب ولــــة مــــن أجــــ  إدمــــاج عنصــــر وقــــو  اإلنســــا    
 الدستور والقوانا الوطنية.
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لتقــارير الــيت تفيــد بقمــع احلــزب احلــاكم ألوــزاب املعارضــة وباختفــاء ولو ــت اليابــا  بقلــق ا -33
   الشمال الغر  من رواندا.اا  ّص 30قسرن ملا جمموعا 

وأ ــادت كينيــا برضــفاء الطــابع امل سســي علــ  السياســات الجتماعيــة التدرجيــةر وأ ــارت  -34
دة وغــ  تلــ  مــن الهــود إىل تــوف  التعلــيم األساســي للاميــع باجملــا . وروبــت ببنــاء ســاو  جديــ

 املب ولة للحد من الكت ا    الساو .
وروبت لتفيا بتعاو  رواندا مـع آليـات األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـا  وبـامطوات اإلجيابيـة  -35

 اليت اع ت لتعزيز ومحاية وسائط اإلعةم املستقلة واملهنية.
قــدم   موعــد ر وروبــت يا ر لروانــدا ف لكــو  التقريــر الــوطوأعربــت ليتوانيــا عــن خيبــة أملهــا  -36

 بالهود الرامية إىل القعاء عل  الفساد.
وروبــت لكســم ا بالتقــدم الــ ن أوردتــا روانــدا مــن ويــت التشــريعات واحلريــات األساســية.  -37

 لكـن القلــق ل يــزال يســاوروا إداء البي ــة غــ  املواتيــة لتطــوير اجملتمــع املــد  وإداء عــدم املســاواة والتمييــز
 با املناطق اإلقليمية جا يعو  التمتع الفعلي باحلقو  القتصادية والجتماعية.

وروبــت مدغشــقر بالتصــديق علــ  العديــد مــن الصــكوم الدوليــة حلقــو  اإلنســا . وروبــت  -38
برعــــادة الن ــــر   القــــانو  املتعلــــق ب يديولوجيــــة اإلبــــادة الماعيــــة وغــــ   مــــن القــــوانا الوطنيــــة اا أيعــــ

 بفرص اللاوء إىل العدالة. املتعلقة 
املتعلــق  قــو   54/2011وأ ـارت مــا  بارتيــان إىل اعتمـاد القــانو  النــائي والقـانو  رقــم  -39

 بالتداب  املتّ ة للحد من اكت ا  الساو  وإصةن الن ام القعائي.اا الطف  ومحايتا. وروبت أيع
ــــع علــــ  ال -40 ــــدا لعــــماهنا وصــــول المي ــــداب  املتّــــ ة وأ ــــادت موريشــــيو  بروان ــــيمر وللت تعل
 يتعلق خبدمات الرعاية الصحية اليت سامهت   اخنفاض   الوفيات النا ة عن املةريا. فيما
وأ ـارت املكســي  إىل التقـدم الــ ن أوردتـا روانــدا وإىل اعتمـاد قــوانا وسياسـات ترمــي إىل  -41

 تعليم.تعزيز وقو  اإلنسا . وروبت بتنفي  امطة الس اتياية لقطاع ال
وســ لت  هوريــة البــ  األســود الوفــد عــن عــدم وجــود تعريــف لعمــ  األطفــالر وعــن ارتفــاع  -42

معـــدل انتشـــار العنـــف ضـــد األطفـــالر والتمييـــز ضـــد األطفـــال تون اإلعاقـــة وفـــ و  نقـــ  املناعـــة 
 البشرية/اإليددر والجتار باألطفال.

ىل. و ـــاعت روانـــدا علـــ  تعزيـــز ولو ـــت تـــونح التقـــدم احملـــرد منـــ  دورة الســـتعراض األو  -43
 التشريعات والسياسات حلماية األطفال من الستغةل وسوء املعاملة.

توصــية مقبولــة خــةل جولــة الســتعراض  67مــن أصــ   63وونــ ت مودامبيــق روانــدا علــ  تنفيــ   -44
 الدورن الشام  السابقة. وو ت رواندا عل  استكمال تنفي  ما تبق  من التوصيات.
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ناميبيـــا روانـــدا علـــ  الســـتمرار   ال كيـــز علـــ  وقـــو   ـــعبها وورياتـــا. وأثنـــت و ـــاعت  -45
 عل  الهود املب ولة حلماية وقو  األيتام واألطفال املعرضا للّطر.

وأعربــت وولنــدا عــن تقــديروا للتقــدم احملـــرد منــ  الســتعراض الســابقر ل ســيما فيمــا يتعلـــق  -46
 اإلعةم.املتعلق بوسائط  2009بتعدي  قانو  عام 

وونــ ت نيكــاراغوا روانــدا علــ  إنشــاء م سســات عامــة واســتحداخ بــرامد وطنيــة موجهــة إىل  -47
  اجملتمــــع. وروبــــت بالتقــــدم احملــــرد   جمــــالت األطفــــال والنســــاء والصــــحة اا الف ــــات األك ــــر ضــــعف

 العامة والتعليم.
 وقو  اإلنسا .وأثنت النيار عل  رواندا لتعزيز اإلطار امل سسي لتعزيز ومحاية  -48
وأ ــــارت نيا يــــا بارتيــــان إىل إنشــــاء اللانــــة الوطنيــــة ملكافحــــة اإلبــــادة الماعيــــة واســــتمرار  -49

 امطوات املتّ ة لتعزيز املساواة با النسا.
وروبت النـرويد بالتقـدم الـ ن أوردتـا روانـدا مـن ويـت السياسـات والتشـريعات   جمـالت  -50

ــــة املــــدافعا عــــن وقــــو  اإلنســــا . م ــــ  وريــــة التعبــــ  وتكــــوين المع يــــات ووســــائط اإلعــــةم ومحاي
 وأعربت عن قلقها إداء تفس  و   السياسات والتشريعات وتنفي وا.

وروبــت بنمــا بر ــرام أصــحاب املصــلحة مــن اجملتمــع املــد    إعــداد التقريــر. كمــا روبــت  -51
حايا وو ــــت روانــــدا علــــ  بالقــــانو  املنشــــ  لــــديوا  امل ــــاف. وأعربــــت عــــن تعــــامنها مــــع  يــــع العــــ

 مواصلة جهودوا من أج  حتقيق املصاحلة. 
ولو ــت بــاراغوان برجيــاب الهــود املب ولــة للحــد مــن معــدلت وفيــات الرضــع واألمهــات.  -52

ودعت لتقـد  مزيـد مـن املعلومـات بشـ   التحقيـق   وـالت الختفـاء القسـرن املبلـع عنهـا وبشـ   
 اإلبادة الماعية.القانو  املتعلق ب يديولوجية 

وأعربـــت الفلبـــا عـــن تقـــديروا إلعـــادة ت كيـــد اســـتقةل امل سســـة الوطنيـــة حلقـــو  اإلنســـا   -53
 وأ ادت برنشاء مكتب رصد الش و  النسانية.

ـــــدعوة الدائمـــــة املوجهـــــة إىل املكلفـــــا بوليـــــات   إطـــــار اإلجـــــراءات  -54 ونووـــــت ال تغـــــال بال
 وكول الختيارن لتفاقية مناوعة التع يب.اماصة للمالح وبالتصديق عل  ال وت

وأعربـــت  هوريـــة كوريـــا عـــن تقـــديروا لتوجيـــا دعـــوة دائمـــة إىل املكلفـــا بوليـــات   إطـــار  -55
اإلجـــراءات اماصـــة وتقـــديروا للناـــان الـــ ن حتقـــق فيمـــا يتعلـــق باألوـــداج اإل ائيـــة لذلفيـــةر ومنهـــا 

 عل  سبي  امل ال املساواة با النسا.
و ــت الســنغال التصــديق علــ  ال وتوكــول الختيــارن لتفاقيــة مناوعــة التعــ يب والــدعوة ول -56

الدائمـــــة املوجهـــــة إىل املكلفـــــا بوليـــــات   إطـــــار اإلجـــــراءات اماصـــــةر علـــــ  النحـــــو املوصـــــ  بـــــا   
 .  2011استعراض عام 
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تلـــ  خـــ  وأ ـــارت ســـ اليو  إىل ارتفـــاع نســـبة النســـاء   مواقـــع صـــنع القـــرارر وقالـــت إ   -57
 م ال عل  النتعاش والتنمية   مرولة ما بعد انتهاء النزاع.

وأ ــــارت ســــنغافورة إىل سياســــة الةمركزيــــة املتبعــــة إلتاوــــة فــــرص لــــوء  يــــع الروانــــديا إىل  -58
مــع العنــف املنــز  وغــ   مــن أنــواع العنــف القــائم علــ  نــوع اا العدالــةر وسياســة عــدم التســام  مطلقــ

 النح.
ســلوفاكيا بالتحســينات املتصــلة  قــو  اإلنســا ر م ــ  إعــادة الن ــر   قــانو  اإلبــادة وأقــرت  -59

 الماعيةر واعتماد قوانا اإلعةم والهود املب ولة لتعزيز فرص اللاوء إىل العدالة.
وروبـت ســلوفينيا بســن العديـد مــن القــوانا الديـدة الــيت  ــدج إىل تنفيـ  بعــض التوصــيات  -60

  ة التحديات اليت تواجا ورية التعب  وفرص احلصول عل  اإلجهاض اآلمن. السابقةر مع مةو
ولو ــت جنــوب أفريقيــا الهــود فيمــا يتعلــق بتنفيــ  التوصــيات الســابقةر م ــ  اعتمــاد القــانو   -61
 املتعلق  قو  الطف  ومحايتا. 54/2011رقم 
ل ديــادة مت يلهــا   خمتلــف وأقــر جنــوب الســودا  باإلرــادات املتعلقــة بتمكــا املــرأة مــن خــة -62

 املستويات احلكومية وإ رام املرأة   العملية اإل ائية.
واع فـــت إســـبانيا بالتحســـينات النابعـــة مـــن قبـــول التوصـــيات الســـابقةر م ـــ  إصـــةن ن ـــام  -63

 العدالة ال ن ل يزال يواجا العديد من التحديات.
مــم املتحــدة حلقــو  اإلنســا ر والتقــدم لنكــا برجيــاب التعــاو  مــع آليــات األ ولو ــت ســرن -64

 احملرد فيما يتعلق  قو  الطف  والتعليمر وك ل    القطاع الصحي.
وأعربــت الســودا  عــن تقــديروا للّطــوات الــيت اعــ  ا روانــدا لتعزيــز ومحايــة وقــو  مواطنيهــار  -65

اص تون وخاصـــة فيمـــا يتصـــ  بـــالقوانا املتعلقـــة بفـــرص احلصـــول علـــ  املعلومـــاتر واألطفـــال و  األ ــّـ
 اإلعاقة والعم .

وأعربـــت الســـويد عـــن قلقهـــا إداء وريـــة الـــرأن والتعبـــ  ووقـــو  املـــرأةر وخاصـــة العنـــف ضـــد  -66
 املرأة.
وروبــت سويســرا باعتمــاد قــانو  اإلعــةمر لكــن القلــق مــا فتــ  يســاوروا إداء القيــود املســتمرة  -67

 غ  احلكومية. عل  ورية التعب  وإجراءات التساي  التعايزية للمن مات 
حلقــو  اإلنســا  مــن خــةل ســن  أو تعـــدي  اا خاصـــاا وتكــرت توغــو أ  روانــدا قــد منحــت وضــع -68

 عدد من القوانار منها قانو  العقوباتر وقوانا اجملتمع املد  وقانو  وقو  الطف .
ــــة قــــانو  باعتمــــاد املغــــرب وروــــب -69  املتعلقــــة واإلصــــةوات اإلنســــا ر حلقــــو  الوطنيــــة اللان
 .الفساد مكافحة وبرامد التعليمير والن ام العدالة مركزية بة
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 وو ــــت التعــــ يب مناوعــــة لتفاقيــــة الختيــــارن ال وتوكــــول علــــ  بالتصــــديق تركيــــا وروبــــت -70
 .اإلنسا  حلقو  الدولية الصكوم مع الوطر التشريع تكييف مواصلة عل  رواندا
    ـــا الروانـــديار  يـــع لـــوء فـــرص ديـــادة إىل الراميـــة للاهـــود روانـــدا علـــ  أوغنـــدا وأثنـــت -71
 .العدالة إىل األقلياتر تل 
   احلـق ومحايـة التكلفـة امليسـور التعلـيم تعزيـز جمـال   اإلجيابيـة باإلرـادات أوكرانيا واع فت -72

 وتقويـة النسـار بـا املسـاواة وتعزيـز الـنح نـوع علـ  القـائم العنـف علـ  والقعـاء للاميعر التعليم
 .املد  تمعاجمل
 الســـةم   روانـــدا  ســـامهة الشـــمالية وأيرلنـــدا الع مـــ  ل يطانيـــا املتحـــدة اململكـــة واع فـــت -73

 غــ  املن مــات  ــ و    احلكومــة تــدخ  عــن مــزاعم بســبب قلقهــا عــن وأعربــت .اإلقليميــا واألمــن
   الةج ــا بتانيــد تفيــد تقــارير عــن فعــةا  املن مــاتر وــ   علــ  مفروضــة أخــرر وقيــود احلكوميــة
 معاملــة وإســاءة الن ــامي غــ  والوتاــاد القســرن الختفــاء و ــالت املســلحةر الماعــات صــفوج
 .احلبح   األفراد
 مكافحــــة جمـــال   أوردتــــا الـــ ن للتقـــدم روانــــدا علـــ  األمريكيـــة املتحــــدة الوليـــات وأثنـــت -74

 التعبــ  وريــة علــ  املفروضــة القيــود إداء قلقهــا عــن وأعربــت .املــرأة ضــد العنــف ومنــع بالبشــر الجتــار
 ر2014 عــــام   الروانديــــة األمــــن قــــوات نفــــ  ا عمليــــة خــــةل املفقــــودين وإداء الســــلمير والتامـــع
 .املسلحة الماعات صفوج   البورونديا الةج ا وجتنيد
 نتــــائد عــــن أســــفرت الــــيت اإلعــــةم قطــــاع   اإلصــــةوات علــــ  الت كيــــد روانــــدا وفــــد وكــــرر -75

ــن فقــد .ملموســة  باألخةقيــات وهنــض اإلعــةم قطــاع   النوعيــة مــن التن ــيم تاتيــة وي ــة إنشــاء وس 
 القعـائية املةوقـة وـالت   وتراجـع الصـحافة وريـة   ديـادة عليـا ترتبـت كمـا  فيـار املهنية وبالرون

 .الصحفيا
 علــ  تتشــك  السياســية األوــزاب كانــت ر1994 عــام وقعــت الــيت الماعيــة اإلبــادة وقبــ  -76

 األوـــــزاب لتشـــــايع قـــــانو  إطـــــار واضـــــع املنطلـــــقر وـــــ ا ومـــــن .ديـــــر أو عنصـــــرن أو عرقـــــي أســـــا 
 العرقيــــة ا ويـــة أســـا  علــــ  القائمـــة السياســـية األوــــزاب مـــن بـــدلا  الوطنيــــة القاعـــدة تات السياســـية

 .الدينية أو العنصرية أو
 أ  علـــ  دليـــ  ووـــي املـــد ر اجملتمـــع من مـــات عـــدد   الكبـــ ة الزيـــادة علـــ  الوفـــد وأكـــد -77

 من مـات متتـع إىل أفعـيا تتبعهـا الـيت السياسـاتية واملمارسـة احلكومـة اسـتحدثتا الـ ن القـانو  اإلطار
 .واحلريات باحلقو  املد  اجملتمع
 املـــد  اجملتمــع من مــات مشــاركة لتســهي  آليــة ووــو النســانيةر بالشــ و  النهــوض ومنتــدر -78
 يتما ــ  احمللــير املســتور علــ  السياســات تلــ  صــوا و  العامــة بالسياســات املتعلقــة املناقشــات  
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   املنــــاطق مســــتور علــــ  الفعالــــة املشــــاركة لعــــما  احلكومــــة تنتهاهــــا الــــيت الةمركزيــــة سياســــة مــــع
 .الوطنية التنمية
 للمنــاطق واإل ائيــة القتصــادية الفــرص تتــوافر باتــت القتصــاديةر التنميــة اســ اتياية وبفعــ  -79

 علــــ  احلكومــــة وورصــــت .الوتمــــام تــــاور مــــن تــــوراا  النســــا بــــا املســــاواة وكانــــت .أيعــــاا  النائيـــة
  بــدأ امل سســات  يــع تقيــد علــ  وســهرت إنشــائير خطــاب جمــرد النســا بــا املســاواة تكــو  أل

 .النسا با املساواة
 توسـع مـا ووـو سـنواتر 9 ملـدة األساسـي التعلـيم جمانيـة روانـدا اسـتن ت سـنواتر بعـع وقب  -80

 .عاماا  12 مدة سارياا  ليصب  با العم 
 .الدوليــة العدالــة تــدعم روانــدا أ  الوفــد تكــر الدوليــةر النائيــة احملكمــة  ســ لة يتعلــق فيمــاو  -81
 .  ونزاوتها احملكمة استقةل بش    واغ  ونام تل ر ومع

 احلـــديت  كـــن قعـــاء أن عامـــاا  20 قبـــ  ونـــام يكـــن ف القعـــاءر باســـتقةل يتعلـــق فيمـــاو  -82
ــــدا ف صــــب  اآل ر أمــــا .عنــــا ــــة احملكمــــة بــــا ت ــــق قعــــائي ن ــــام لروان  أ  كمــــا  .لروانــــدا الدوليــــة النائي

 أ ّاصـاا  سـلمت بلـدا  بـا مـن كانـت وأوغنـدا ووولنـدا والسـويد وكنـدا األمريكية املتحدة الوليات
 تاكمــة علــ  سيحصــلو  األ ــّاص وــ لء  يــع بــ   مقتنعــة باتــت أ  بعــد روانــدار   للمحاكمــة

 .عادلة
 عـــن اإلبـــةا   احلريـــة كامـــ  و ـــم .اإلنســـا  وقـــو  عـــن املـــدافعا قيمـــة تقـــدر واحلكومـــة -83

 بالجتــــار يتعلــــق فيمــــاو  .الفــــور علــــ  فيهــــا التحقيــــق سايبا ــــر ويــــت كانــــتر أيــــاا  املعــــايقة وــــالت
. املشـــكلة  ـــ   للتصـــدن الدوليـــة واملن مـــات الشـــركاء مـــع العمـــ  احلكومـــة ستواصـــ  باأل ـــّاصر
   التمييـــز علـــ  م  ـــر ألن التصـــدن الفـــور علـــ  يـــتم أنـــا الوفـــد تكـــر التمييـــزر مســـ لة وخبصـــوص
 .  الجتماعي أو القتصادن أو السياسي امطاب

 مــن بــدعم العــعيفةر الف ــات وقــو  ضــما  علــ  واملــوارد الوتمــام مــن ك ــ اا  روانــدا وركــزت -84
 أجـــ  مـــن احلكومـــة وتعمـــ . والســـويد ووولنـــدا الشـــمالية وأيرلنـــدا الع مـــ  ل يطانيـــا املتحـــدة اململكـــة
 مسـودةر  ـك    اإلنسـا  حلقـو  عمـ  خطـة وجـود الوفـد وتكـر. للاميـع الصـحي الت ما ضما 
 .  العام هناية  لول ونشروا اعتمادوا يتوقع

   األخــرر العرقيــة اجملموعــات  يــع أبنــاء  ــ    ــ هنم روانــديو ر وــم البــاتوا جمموعــة وأبنــاء -85
. العـــيق العرقـــي التصـــنيف مـــن أمهيـــة أك ـــر" الروانديـــة" النســـية تكـــو  أ  روانـــدا قـــررت وقـــد. روانـــدا
 سـلم   الصـدارة األطفـالر تعلـيم وجـودة باألطفـالر والجتـار األطفـالر بعم  املتعلقة القعايا وحتت 

 .  للمعالة ععع وسوج احلكومة أولويات

  يــــــع حلمايــــــة الدوليــــــة التفاقيــــــة علــــــ  للتصــــــديق املب ولــــــة بــــــالهود أوروغــــــوان وروبــــــت -86
 .ا دج و ا لتحقيق الهود تعاعف أ  رواندا إىل وطلبت القسرنر الختفاء من األ ّاص
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 التعلــــيمر جمــــال   تقــــدم مــــن أوردتــــا ملــــا روانــــدا علــــ  البوليفاريــــة فنــــزوية  هوريــــة وأثنــــت -87
 بالسياســـة وروبـــت التمـــدر ر مـــن األوىل ســـنة 12 مـــدر علـــ  البتـــدائي التعلـــيم تعمـــيم ســـيما ول

 .النسا با للمساواة الوطنية

 احلصــول  قــو  يتعلــق فيمــا الوطنيــة التشــريعات   احملــرد للتقــدم روانــدا علــ  ألبانيــا وأثنــت -88
 الماعيـــة؛ اإلبـــادة ب يديولوجيـــة املتعلـــق والقـــانو  المعيـــات؛ وتكـــوين التعبـــ  ووريـــة املعلومـــات علـــ 
 .العدالة إىل اللاوء وفرص

 وال قافيـــــةر والجتماعيـــــة القتصـــــادية احلقـــــو  تعزيـــــز   احملـــــرد التقـــــدم إىل الزائـــــر وأ ـــــارت -89
 .  الصحة   واحلق التعليم   واحلق األطفالر ومحاية املرأةر متكا جمالت   والتقدم

. املســــتقلة والوكــــالت اإلنســــا  حلقــــو  الوطنيــــة اللانــــة قــــدرات تعزيــــز إىل أنغــــول وأ ــــارت -90
 .الدولية واملعاي  الدستور مع يتما    ا القوانا لتحديت التشريعي باإلصةن وروبت

 الطفــ   قــو  املتعلــق 54/2011 رقـم القــانو  علــ  املوافقــة علـ  روانــدا األرجنتــا وونـ ت -91
 .  النسا با املساواة لتعزيز قوانا اعتماد إىل وأ ارت. ومحايتا

. النســي العنــف مكافحــة   احملــرد والتقــدم الطفــ ر وقــو  محايــة  بــادرات أرمينيــا وروبــت -92
 .  الفساد ملكافحة املتّ ة واملبادرات الماعية اإلبادة منع إىل الرامية للاهود تقديروا عن وأعربت

 عـن وأعربـت. النسـا بـا املسـاواة جمـال   تنميـة مـن أرزتـا ملـا روانـدا عل  أس اليا وأثنت -93
 إجـــراء ضـــما  علـــ  روانـــدا وو ـــت. األساســـية السياســـية احلريـــات علـــ  املفروضـــة القيـــود إداء قلقهـــا

 .و فافة مصداقية تات تكو  املناسبر الوقت   سلمية انتّابات

. اإلعــــةم قــــانو  إصــــةن ســــيما ول اعــــ تر الــــيت اإلجيابيــــة بــــامطوات النمســــا وأ ــــادت -94
 وعــدم كافيــةر ضــمانات وجــود وعــدم للصــحفيار العــيق القــانو  التعريــف إداء قلقهــا عــن وأعربــت
 .الصحفية املصادر سرية محاية كفاية

ـــــنغةديت وأ ـــــادت -95 ـــــالهود ب  العـــــدل وإقامـــــة الفقـــــرر علـــــ  القعـــــاء جمـــــالت   املب ولـــــة ب
 مــن املقــدما  التقنيــة واملســاعدة الــدعم يكتســيها الــيت البالغــة األمهيــة وأبــردت. التمييــز وعــدم واملســاواة
 .الدو  واجملتمع املتحدة األمم

ـــــان بلايكـــــا ولو ـــــت -96 ـــــ     ـــــا اإلرـــــاداتر مـــــن عـــــدداا  بارتي ـــــا املســـــاواة جمـــــال   تل  ب
 بعــــــد الروانديــــــةر اإلعــــــةم لنــــــة اســــــتقةل لعــــــما  بــــــ لت الــــــيت الهــــــود عــــــن وســــــ لت. النســــــا

 .التشريعية اإلصةوات

 علــــــ  احلصــــــول   بــــــاحلق املتعلقــــــة التشــــــريعية لإلصــــــةوات تقــــــديروا عــــــن بــــــنن وأعربــــــت -97
 بفعاليـة للتعامـ  جهودوـا مواصـلة علـ  روانـدا و ـاعت .المعيـات وتكوين التعب  وورية املعلومات

 .  اإلنسا  وقو  جمال   هبا تعهدت اليت اللتزامات مع
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 الســتعراض جولــة منــ  روانــدا أوردتــا الــ ن بالتقــدم القوميــات املتعــددة بوليفيــا دولــة وأقــرت -98
 .احلا  الستعراض ميزت اليت البناءة بالرون ونووت األوىلر

 وامطــــوات اإلنســــا  وقــــو  حلمايــــة املتّــــ ة التشــــريعية التــــداب  إجيابــــاا  بوتســــوانا ولو ــــت -99
 و ــاعت. باألطفــال الجتــار بشــ   الــواردة التقــارير إىل وأ ــارت. الســاو  اكت ــا  ملعالــة املتّــ ة
 .بالقعاء املتعلقة الشواغ  معالة عل  رواندا ابوتسوان

 اإلجــــراءات إطــــار   بوليــــات املكلفــــا إىل املوجهـــة الدائمــــة الــــدعوة إىل ال اديــــ  وأ ـــارت -100
 منــع م ــ  ا امــة القعــايا   روانــدا وإســهام السياســية املناصــب   النســاء عــدد ارتفــاع وإىل اماصــةر
 .الماعية اإلبادة

 واعتمـــاد م سســـات اســـتحداخ الســـابقر الســـتعراض منـــ  متر أنـــا إىل فـــ دن كـــابو وأ ـــار -101
 .امليا  عل  واحلصول العدالةر ون ام والطف ر املرأة وقو  جمالت   وسياسات قوانا

 مســتقلة إعـةم ووســائط ويـونر مــد  وجمتمـع فاعلــةر معارضـة وجــود أ  إىل كنـدا وأ ـارت -102
   والجتماعيــة القتصــادية التنميــة جمــال   حتققــت الــيت املشــهودة املكاســب علــ  للحفــا  ضـرورن

 .الماعية اإلبادة بعد ما ف ة

 علـــ  روانـــدا و ـــاعت. اإلنســـا  وقـــو  محايـــة لتعزيـــز املتّـــ ة التـــداب  إىل تشـــاد وأ ـــارت -103
 .  بالتزاما ا الوفاء أج  من املساعدة يد إليها  دوا أ   ركائها إىل وطلبت رقدماا  املعي

 علـــــ  التصـــــديق ســـــيما ل اإلنســـــا ر وقـــــو  لتعزيـــــز املب ولـــــة الهـــــود إىل  ـــــيلي وأ ـــــارت -104
 .  التع يب مناوعة لتفاقية الختيارن ال وتوكول م   الدولية الصكوم

 الــدورة خــةل املقبولــة التوصــيات تنفيــ  ســبي    املب ولــة النشــطة بــالهود الصــا واع فــت -105
 حلقــو  املتحــدة األمــم وي ــات مــع والتعــاو  القــانو ر وســيادة اإلنســا  وقــو  آليــات وتعزيــز األوىلر
 .  اإلنسا 

 وأقـــرت األوىل الـــدورة خـــةل وردت الـــيت التوصـــيات بتنفيـــ  روانـــدا التـــزام كولومبيـــا وأبـــردت -106
ــــة ضــــما    احملــــرد بالتقــــدم ــــات وتكــــوين الســــلمي التامــــع وري  العامــــة احليــــاة   واملشــــاركة المعي

 .والسياسية
 و ــاعت .األوىل الـدورة خـةل املقبولـة التوصـيات لتنفيـ  املب ولـة الهـود الكونغـو وأ ـادت -107
 .املعاودات ووي ات اإلنسا  وقو  آليات مع تعاوهنا مواصلة عل  رواندا

 ال وتوكــول منهــا ســيما ول دوليــةر صــكوم علــ  صــدقت روانــدا أ  إىل كوســتاريكا وأ ــارت -108
 إلغــاء إىل يهــدج الــ ن والسياســيةر املدنيــة بــاحلقو  امــاص الــدو  بالعهــد امللحــق ال ــا  الختيــارن

 .اإلعدام عقوبة
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 املعلومــات علــ  احلصــول  قــو  املتعلقــة التشــريعية اإلصــةوات إىل ديفــوار كــوت وأ ــارت -109
 تنفيــ    الــدو  اجملتمــع مــن الــدعم طلــب علــ  روانــدا و ــاعت. المعيــات وتكــوين التعبــ  ووريــة

 .التوصيات

 الشــ و  رصــد مكتــب إنشــاء م ــ  اإلنســا ر وقــو  جمــال   احملــرد بالتقــدم كوبــا واع فــت -110
 .اإلعاقة تون لذ ّاص الوطر واجمللح النسانية

. امل ــاف أمــا مكتــب وتــدعيم اإلنســا  حلقــو  الوطنيــة اللانــة متويــ  بزيــادة قــ ص وروبــت -111
 .النسانية الش و  رصد ملكتب جاثلة تداب  اعات عل  رواندا و اعت

 مناوعـــة لتفاقيـــة الختيـــارن ال وتوكـــول علـــ  مـــ خراا  بالتصـــديق التشـــي   هوريـــة وروبـــت -112
 .التع يب

 وونــ ت. الشــام  الــدورن الســتعراض عمليــة مــع البنــاء لتعاوهنــا روانــدا علــ  الــدا رم وأثنــت -113
 علــــ  بالتصــــديق األوىل الــــدورة خــــةل نفســــها علــــ  قطعــــت الــــ ن بالتزامهــــا الوفــــاء علــــ  احلكومــــة
 .التع يب مناوعة لتفاقية الختيارن ال وتوكول

 و ـــاعت. األوىل الـــدورة عـــن الصـــادرة التوصـــيات تنفيـــ    احملـــرد بالتقـــدم جيبـــو  وروبـــت -114
 .األطفال وقو  ومحاية تعزيز لصاحل التعب ة عل  السلطات

 مــن 63 تنفيــ    تتالــ  الــيت اإلنســا ر  قــو  للنهــوض املب ولــة الهــود مصــر ولو ــت -115
 .اإلنسا   قو  املتعلقة التشريعات برصةوات وأ ادت. مقبولة توصية 67 أص 

 الامعــة املراكــز تلــ     ــا املــرأةر  قــو  املتعلقــة اإلجيابيــة اإلجــراءات إىل ســتونياإ وأ ــارت -116
 للتشـريعات الفعلـي التنفيـ  مواصـلة علـ  روانـدا و ـاعت. الـنح نوع ل ع القائم للعنف املّصصة
 .  النسا با باملساواة املتعلقة

 اإلنســــا ر حلقــــو  املتحــــدة األمــــم من ومــــة مــــع روانــــدا تعــــاو  إىل بتقــــدير إثيوبيــــا وأ ــــارت -117
 .التعليم   احلق وإعمال القانو ر وسيادة العدالة إىل اللاوء فرص وحتسا

 ســــيما ل الســــابقر استعراضــــها منــــ  روانــــدا اعــــ  ا الــــيت اإلجيابيــــة بالتــــداب  فرنســــا وروبــــت -118
 لتفاقيــــة الختيــــارن ال وتوكــــول علــــ  مــــ خراا  والتصــــديق النســــا بــــا للمســــاواة املناصــــرة املبــــادرات
 .التع يب مناوعة

 املتعلقــــة والقــــوانا الماعيــــة اإلبــــادة ب يديولوجيــــة املتعلــــق القــــانو   راجعــــة غــــابو  وروبــــت -119
 .اإلنسا  وقو  ومحاية لتعزيز جهودوا مواصلة عل  رواندا و اعت .العدالة إىل اللاوء بفرص

 التشــريعية وباإلصــةوات اماصــة اإلجــراءات إىل املوجهــة الدائمــة بالــدعوة جورجيــا وروبــت -120
 احلكومـــة علـــ  وأثنـــت. المعيـــات وتكـــوين التعبـــ  ووريـــة املعلومـــات علـــ  احلصـــول  قـــو  املتعلقـــة
 .جديدة ساو  لبناء
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 تعمـــيم لعــدم القلــق عــن أعربــت لكنهــا لإلعـــةم الــ ا  التن ــيم لنــة برنشــاء أملانيــا وروبــت -121
 .اللانة اختصاصات بش   الودراء رئيح عن الصادر لذمر النهائية الصيغة

 التعبــ  وريــة تعزيــز إىل ترمــي خمتلفــة وسياســات تشــريعات اعتمــاد إىل بتقــدير غانــا وأ ــارت -122
 .اإلنسا  وقو  عن املدافعا محاية وك ل  اإلعةمر ووسائط المعيات وتكوين

 مراعـــاة لعـــرورة روجـــت لذطفـــال العدالـــة بشـــ   سياســـة وضـــع علـــ  روانـــدا اليونـــا  وونـــ ت -123
 .  القانونية اإلجراءات  يع   األطفال ومشاركة أولا  الطف  مصلحة

 املتعلــق القــانو  حتســا وم الــا اإلنســا ر وقــو  تعزيــز   احملــرد بالتقــدم غواتيمــال واع فــت -124
 .  ومحايتهم األطفال  قو 

 .الشام  الدورن الستعراض إىل الرواندن بالوفد  رارة واييت وروبت -125

 واملمارســات القــانو  اإلطــار أ  والسياســيةر املدنيــة بــاحلقو  يتعلــق فيمــا روانــدار وفــد وتكــر -126
 إطـار   احلكومـةر وابتعـدت. ك مـة وبتطلعا ـا لروانـدا امـاص بالسـيا  يس  ـدا  املتبعـة السياساتية
 توافـــق قوامهــا سياســـة لصــاحل املواجهـــة سياســة عـــن واإل ــاءر بالتشـــييد املتعلــق الـــوطر عملهــا برنــامد
 وأادخلـــت. وورياتـــا الشـــعب وقـــو  اوـــ ام مـــن قـــدر أقصـــ  حتقيـــق وـــي احلكومـــة وتطلعـــات. اآلراء

 .  والتامع المعيات تكوين ورية   احلق قاعدة وتوسعت اإلعةمر قطاع عل  ك ر إصةوات

 تقـــدير  عـــن الوفـــد وأعـــرب .الســـتعراض    ـــاركت الـــيت الوفـــود  يـــع روانـــدا وفـــد و ـــكر -127
 الشــركاء مــع العمــ  مواصــلة علــ  العــزم عاقــدة روانــدا أ  إىل وأ ــار للتحســار دائــم وــامت لوجــود

 اإلبـــادة بعـــد متواضـــع واقتصـــادن اجتمـــاعي  ـــو مـــن روانـــدا وققتـــا ومـــا .حتســـينا  كـــن مـــا لتحســـا
ـــة ـــة ويـــ ت قـــد تكـــن ف لـــو ليتحقـــق يكـــن ف 1994 لعـــام الماعي ـــة احلقـــو  علـــ  تشـــاع بي   املدني

 الشـــعب وصاـــنف العـــافر   أمنـــاا  األك ـــر البلـــدا  ضـــمن روانـــدا وصـــنفت. عنهـــا وتـــدافع والقتصــادية
 املــد  وصاــنفت. والبي يــة القتصــادية احلقــو  بصــرامة توروعيــ. العــاف  ــعوب أســعد ضــمن الروانــدن

 .  العاف   املد  أن ف با من

 وســـتكو . اإلنســـا   قـــو  املعنيـــا املقـــررين مـــع للتعـــاو  مســـتمر اســـتعداد علـــ  واحلكومـــة -128
 إىل الوفـــد أ ـــار الســـيا ر وـــ ا و  .التامـــع وريـــة موضـــوع بشـــ   للتعـــاو  أيعـــاا  مســـتعدة احلكومـــة

 توســيع احلكومــة تواصــ  وــا   أنــا وتكــر ر1994 لعــام الماعيــة اإلبــادة   اإلعــةم وســائط دور
 .  الفاص  امط جتاود سهولة إداء و رة ت   اإلعةمر وسائط وقو  قاعدة

 موانــع مــن مانعــاا  فيــا النــا  رأر الــ ن الماعيــةر اإلبــادة ب يديولوجيــة املتعلــق القــانو  وعاــدل -129
 .  نفسا التاري  يكرر أل تكف  لدمة ضمانة القانو  و ك . التعب  ورية

ـــــة األصـــــليا الســـــكا  وتعريـــــف -130 ـــــا  مـــــن جيـــــزة كف  ـــــ ا املاضـــــير   مشـــــاك  إىل أدر الن  ل
 .النحو و ا عل  الروانديا با تفر  أل رواندا اختارت
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 روانــــدا   النتّابــــات أ  الوفــــد تكــــر ر2017 عــــام   املقبلــــة بالنتّابــــات يتعلــــق فيمــــاو  -131
 الوفــــود بعــــض باستعــــافة ســــعيدة روانــــدا تكــــو  وســــوج .ووــــرة ومفتووــــةر ســــلميةر بصــــورة جتــــرن

 .  كمراقبا

 علــ  منهــا توصــية كــ  علــ  تــرد وســوج الــد تمــ  علــ  التوصــيات  يــع روانــدا وحتمــ  -132
 .ودة
  

 **التوصيات أو/و االستنتاجات -ثانياا  
 

 وهررري أدنرررا   والمدرجرررة التحررراور جلسرررة أثنررراء المقدمرررة التوصررريات فررري روانررردا نظررررت -133
 :رواندا تحظى بتأييد
 التري األحكرا  جمير  ملرى القضراء إلرى الراميرة التشرريعات تعزيز مواصلة 133-1
 ؛(شيلي) التعبير حرية تقوض
 النظررر صررالحية بمنحهررا اإلنسرران لحقرروق الروانديررة الوطنيررة اللجنررة تعزيررز 133-2

 ؛(سلوفينيا) اإلنسان بحقوق المتعلقة الشكاوى في
 ؛(هايتي) المظالم أمين مكتب قدرة تعزيز 133-3
 ؛(إندونيسيا) اإلنسان لحقوق وطنية ممل خطة صياغة في النظر 133-4
 لحقرروق الوطنيررة العمررل خطررة امتمرراد أجررل مررن المبذولررة الجهررود تسررري  133-5

 ؛(موريشيوس) اإلنسان
 االختيررراري للبروتوكرررو  وفقررراا  قويرررة وطنيرررة وقائيرررة آليرررة بإنشررراء التعجيرررل 133-6

 ؛(التشيكية الجمهورية) التعذيب مناهضة التفاقية
 ؛(أرمينيا) الجمامية اإلبادة لمن  الجهود مواصلة 133-7
 الوطنيرررررررة والمصرررررررالحة الوحررررررردة لتعزيرررررررز التشرررررررريعية األحكرررررررا  تررررررردميم 133-8

 ؛(أنغوال) الجمامية اإلبادة ضحايا مسامدة في واالستمرار
 مرررن سررريما ال التمييرررز  أشررركا  مختلرررف مكافحرررة ممليرررة تعزيرررز مواصرررلة 133-9
 ؛(مصر) العدالة إلى الروانديين جمي  لجوء فرص تسهيل خال 
 الجنسرررين برررين بالمسررراواة المتعلقرررة للتشرررريعات الفعلررري التطبيرررق ضرررمان 133-10

 جنررررو ) والنسرررراء الرجررررا  بررررين المسرررراواة لتحقيررررق العامررررة السياسررررة ترررردابير وتنفيررررذ
 ؛(أفريقيا

__________ 

 .ف حترر الستنتاجات والتوصيات ** 
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 ؛(الجزائر) وتمكينها المرأة تحرير أجل من الجهود مواصلة 133-11
 الجنسرررين برررين المسررراواة لصرررال  إيجابيرررة تررردابير تنفيرررذ فررري االسرررتمرار 133-12

 ؛(أنغوال) التعليم ملى وحصولهن العدالة إلى النساء لجوء لتسهيل
 القضرراء أجررل مررن الجنسررين بررين المسرراواة مجررا  فرري جهودهررا مواصررلة 133-13
 ؛(األرجنتين) الجنسين بين والتفاوت األبوية التقليدية النمطية الصور ملى
 ضرررد األبويرررة النمطيرررة الصرررور ملرررى القضررراء إلرررى الراميرررة التررردابير تعزيرررز 133-14

 ؛(شيلي) والتومية التثقيف برامج منها بوسائل المرأة 
 المولررودين األطفررا  جميرر  مواليررد تسررجيل لضررمان ماجلررة ترردابير تنفيررذ 133-15

 ؛(المكسيك) إقليمها في
 األطفررا  لجميرر  الفرروري التسررجيل تضررمن لكرري الالزمررة الترردابير اتخررا  133-16
 بهررذا التوميررة أنشررطة زيررادة مرر  اإلداريررة  اإلجررراءات تبسرري  خررال  مررن الرروالدة منررد

 ؛(تركيا) الموضوع
 فعالررة تحقيقررات وإجررراء للمحاكمررات القانونيررة األصررو  مرامرراة ضررمان 133-17

 الحرراالت تلررك  لررك فرري بمررا واالحتجرراز  التعسررفي االمتقررا  حرراالت فرري وموضررومية
 ؛(السويد) قسرياا  اختفاء تشكل قد التي
 جميرر  فرري شررامل تحقيررق إجررراء لضررمان المناسرربة الترردابير جميرر  اتخررا  133-18

 ؛(قبرص) منها المبلغ القسري االختفاء حاالت
 ملررى القررائم العنررف ضررحايا لرمايررة الجامعررة إيسررانغ مراكررز قامرردة توسرري  133-19
 ؛(إسرائيل) بالبشر واالتجار الجنس نوع
 باألطفرررا  لالتجرررار الجذريرررة األسررربا  لمعالجرررة شررراملة سياسرررة امتمررراد 133-20

 ؛(أفريقيا جنو )
 الحرراالت فرري األطفررا  مهررم سرريما وال األطفررا   حقرروق حمايررة ضررمان 133-21

 واالتجرررررار الجنسررررري العنرررررف أممرررررا  مرتكبررررري مسررررراءلة وضرررررمان للخطرررررر  المعرضرررررة
 ؛(بوتسوانا) باألشخاص

 فرري يعيشررون الررذين لألطفررا  الحمايررة ترروفير إلررى الراميررة الجهررود مواصررلة 133-22
 ؛(مصر) الشوارع وأطفا  الفقراء األطفا  مثل صعبة  ظروف
 االجتماميرررة البررررامج وتضرررمين لألطفرررا   خررراص اهتمرررا  إيرررالء مواصرررلة 133-23

 والمررررراهقين والفتيرررران الفتيررررات ضررررد العنررررف أشرررركا  جميرررر  ملررررى للقضرررراء ترررردابير
 ؛(نيكاراغوا)
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 وشررامل فعررا  نظررا  لوضرر  والقرروانين السياسررات تعزيررز زيررادة فرري النظررر 133-24
 ؛(سنغافورة) للضحايا العدالة وضمان المرأة ضد العنف مكافحة أجل من

 نرروع ملررى القررائم العنررف منرر  تفعيررل أجررل مررن المؤسسررية القرردرات بنرراء 133-25
 ؛(أوغندا) له والتصدي الجنس
 مرافرررررق فررررري النرررررزالء ظرررررروف تحسرررررين إلرررررى الراميرررررة الجهرررررود مواصرررررلة 133-26

 السرررجون  اكتظرررا  لمسرررألة الفعرررا  والتصررردي السرررجون   لرررك فررري بمرررا االحتجررراز 
 ؛(كوريا جمهورية) الدولية للمعايير رواندا في االحتجاز مرافق تلبية ضمان بهدف
 مرررررن المزيرررررد وتنفيرررررذ باالمتقرررررا  المتعلقرررررة القائمرررررة للقررررروانين االمتثرررررا  133-27

 لبريطانيرررا المتحررردة المملكرررة" )التأهيرررل إمرررادة"و" العبرررور" مراكرررز لتنظررريم التشرررريعات
 ؛(الشمالية يرلنداأو  العظمى
 الكامرررل الوصرررو  فررررص إتاحرررة ضرررمان إلرررى الراميرررة الجهرررود تعزيرررز زيرررادة 133-28
 سياسررررات خررررال  مررررن سرررريما ال الروانررررديين  جميرررر  أمررررا  العدالررررة إلررررى موائررررق ودون

 المسررررررتويات جميرررررر  ملررررررى الفاسرررررردة الممارسررررررات مكافحررررررة إلررررررى تهرررررردف وقرررررروانين
 ؛(سنغافورة)

 القانونيررررة األصررررو  احترررررا  ضررررمان أجررررل مررررن الوطنيررررة القرررردرات تعزيررررز 133-29
 جلسرات إقامرة منهرا بوسرائل للجمير   العدالة إلى اللجوء فرص وإتاحة للمحاكمات 

 بتكلفررررة القانونيررررة المشررررورة ملررررى الحصررررو  فرررررص وترررروفير االحتجرررراز أثنرررراء اسررررتماع
 ؛(البرازيل) ميسورة
 أجرررل مرررن لإلمرررال  التنظيميرررة السياسرررة لتنفيرررذ المبذولرررة الجهرررود تعزيرررز 133-30

 راتقرررد بنررراء منهرررا بوسرررائل والتعبيرررر  الررررأي وحريرررة المعلومرررات إلرررى الوصرررو  ضرررمان
 ؛(إندونيسيا) الصلة  ات األطراف
 حقررررروق مرررررن المرررردافعين ممرررررل حمايررررة إلرررررى الراميررررة السياسرررررات تعزيررررز 133-31

 ؛(مدغشقر) اإلنسان
 ؛(ناميبيا) التجم  حرية مجا  في الممارسات أفضل امتماد 133-32
 ملرررى القيرررادة فررري المررررأة مشررراركة زيرررادة إلرررى الراميرررة جهودهرررا مواصرررلة 133-33

 ؛(إسرائيل) المحلية الحكومة مستوى
 بشرررربكة الرررررب  فرررررص سرررركانها بمررررن  القاضررررية الرائعررررة العمليررررة متابعررررة 133-34

 ؛(هايتي) المحرومة المجتمعات في سيما وال اإلنترنت 
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 فرررص وضررمان البطالررة  مررن والحررد بقرروة  االقتصرراد تطرروير ملررى العمررل 133-35
 ؛(الصين) العمل ظروف وتحسين الشبا   سيما وال للسكان  العمل
 مرر  شررعبها  لصررال  الناجحررة االجتماميررة وبرامجهررا خططهررا تعزيررز زيررادة 133-36

 فنرررزويال جمهوريرررة) والصرررحة والتغذيرررة التعلررريم مجررراالت ملرررى خررراص بشررركل التركيرررز
 ؛(البوليفارية

 لألطفررا  الئررق معيشرري مسررتوى فرري الحررق حمايررة لضررمان ترردابير اتخررا  133-37
 نقرر  بفيررروس المصررابين األطفررا  حقرروق سرريما وال للخطررر  المعرضررة الحرراالت فرري

 ؛(باراغواي) اإلماقة  وي والفتيات والفتيان اإليدز/البشرية المنامة
 الفئررررات لحقرررروق أفضرررل حمايررررة لترررروفير المبذولرررة الجهررررود فرررري المثرررابرة 133-38

 ؛(السنغا ) واألطفا  النساء سيما وال الضعيفة 
 الغررذائي  األمررن انعرردا  ضررد الصررغار لألطفررا  دائمررة حمايررة آليررة وضرر  133-39
 باالسررررتعانة الغررررذاء ملررررى الحصررررو  تسررررهيل إلررررى تهرررردف اسررررتراتيجيات خررررال  مررررن

 ؛(تركيا) مادلة زرامية بسياسات
 الميرررا  فررري اإلنسرراني للحرررق الكامررل اإلممرررا  أجرررل مررن العمرررل مواصررلة 133-40

 ؛(القوميات المتعددة بوليفيا دولة) الصحي والصرف
 مررن مزيررد إلررى يررؤدي ممررا الصررحي  النظررا  تطرروير فرري االسررتثمار مواصررلة 133-41
 ؛(كوبا) السكان لجمي  الصحة في الحق مجا  في التقد 
 الطارئررررة التوليديررررة الرمايررررة ملررررى الحصررررو  لتسررررهيل الجهررررود مضررررامفة 133-42

 ؛(جيبوتي)
 األطفررا  جميرر  حررق يحتررر  تعليمرري نظررا  خلررق أجررل مررن التمويررل زيررادة 133-43
 ؛(ناميبيا) النومية وجيد للجمي  شامل مجاني تعليم في تمييز دون
 نظرا  جرودة لتحسرين و لرك التعلريم فري المردخالت زيادة في االستمرار 133-44

 ؛(الصين) خدماته ونطاق التعليم
 مررررنهم سرررريما وال األطفررررا   حقرررروق ضررررمان إلررررى الراميررررة الجهررررود تعزيررررز 133-45

 األوقرررررات كرررررل فررررري الفضرررررلى الطفرررررل مصرررررال  مرامررررراة مررررر  اإلماقرررررة   وو األطفرررررا 
 ؛(كولومبيا)

 اإلماقرررررة  وي األطفرررررا  حقررررروق وتحسرررررين لحمايرررررة الجهرررررود مضرررررامفة 133-46
 ؛(جيبوتي)
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 اللجرروء طررالبي استضررافة فرري المتمثلررة الحاليررة الممارسررة فرري االسررتمرار 133-47
 األساسرررررية اإلنسرررررانية حقررررروقهم لتحسرررررين خطررررروات اتخرررررا  فررررري والنظرررررر والالجئرررررين
 ؛(كوريا جمهورية) المعيشية وظروفهم

 ؛(إثيوبيا) المجاورة البلدان من الجدد لالجئين الدمم تعزيز مواصلة 133-48
 مرن الحرد اسرتراتيجيات خرال  مرن التنميرة لتسرري  الجهود تكثيف زيادة 133-49
 ؛(إثيوبيا) الغرض لهذا المصممة الفقر
 هرررو كمرررا  الوطنيرررة التنميرررة أهرررداف تحقيرررق إلرررى الراميرررة جهودهرررا مواصرررلة 133-50

الفقرر  مرن الثانيرة للحرد واالسرتراتيجية 2020 مرا  أفرق فري الرؤيرة في مليه منصوص
 )إسرائيل(. االقتصادية والتنمية

 طررور فري أو أصررالا  نُرفِّرذت أنهرا ترررى التري روانرردا بتأييرد أدنرا  الررواردة التوصريات تحظرى -134
 التنفيذ:

سريما  وال وتنفيرذها التصديق ملى المعاهردات الدوليرة لحقروق اإلنسران  134-1
 منها االتفاقية الدولية لحماية جمي  األشخاص من االختفاء القسري )هولندا(؛

تسرري  ممليرة االنضررما  إلرى االتفاقيررة الدوليرة لحمايررة جمير  األشررخاص  134-2
 من االختفاء القسري )توغو(؛

التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص مررن االختفرراء  134-3
 لقسري )إيطاليا(؛ا

التصرررررديق فررررري وقرررررت مبكرررررر ملرررررى االتفاقيرررررة الدوليرررررة لحمايرررررة جميررررر   134-4
 األشخاص من االختفاء القسري )اليابان(؛

التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص مررن االختفرراء  134-5
القسررري )مدغشررقر(؛ التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص مررن 

ختفاء القسرري )مرالي(؛ التصرديق ملرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير  األشرخاص اال
 من االختفاء القسري )الجبل األسود(؛

التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص مررن االختفرراء  134-6
 القسري  ملى النحو الموصى به من قبل )بنما(؛

ايررة جميرر  األشررخاص مررن االختفرراء التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحم 134-7
 القسري )سيراليون(؛
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التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص مررن االختفرراء  134-8
القسررري  ملررى النحررو الموصررى برره والمقبررو  مررن البلررد فرري جولررة االسررتعراض األولررى 

 )األرجنتين(؛
لررى االتفاقيررة االنضررما   ملررى النحررو المقبررو  خررال  الجولررة السررابقة  إ 134-9

 الدولية لحماية جمي  األشخاص من االختفاء القسري )فرنسا(؛
النظر في التصديق ملرى االتفاقيرة الدوليرة لحمايرة جمير  األشرخاص مرن  134-10

 االختفاء القسري )كابو فيردي(؛
السررعي إلررى التصررديق ملررى االتفاقيررة الدوليررة لحمايررة جميرر  األشررخاص  134-11

 )شيلي(؛من االختفاء القسري 
امتمررراد خريطرررة طريرررق للتصرررديق ملرررى االتفاقيرررة الدوليرررة لحمايرررة جميررر   134-12

 األشخاص من االختفاء القسري )كوستاريكا(؛
التشررررررجي  ملررررررى التصررررررديق ملررررررى االتفاقيررررررة الدوليررررررة لحمايررررررة جميرررررر   134-13

مررن التصررديق ملررى البروتوكررو  االختيرراري  األشررخاص مررن االختفرراء القسررري  فضررالا 
 قوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات )اليونان(؛التفاقية ح

التصرررديق ملرررى البروتوكرررو  االختيررراري التفاقيرررة حقررروق الطفرررل المتعلرررق  134-14
برررإجراء تقرررديم البالغرررات  والبروتوكرررو  االختيررراري الملحرررق بالعهرررد الررردولي الخررراص 

دولي الخراص بالحقوق المدنية والسياسرية  والبروتوكرو  االختيراري الملحرق بالعهرد الر
 بالحقوق االقتصادية واالجتمامية والثقافية )البرتغا (؛

اتخررا  خطرروات للتصررديق ملررى اتفاقيررة منظمررة العمررل الدوليررة المتعلقررة  134-15
 ( )الفلبين(؛189 رقم) 2011بالعما  المنزليين  

االنضما  إلى اتفاقية مرد  تقراد  جررائم الحرر  والجررائم المرتكبرة ضرد  134-16
 ة )أوروغواي(؛اإلنساني
تنفيرررررررذ أحكرررررررا  البروتوكرررررررو  االختيررررررراري التفاقيرررررررة مناهضرررررررة التعرررررررذيب  134-17

 )جورجيا(؛
مواءمرررة التشرررريعات الوطنيرررة مررر  البروتوكرررو  االختيررراري التفاقيرررة حقررروق  134-18

 الطفل )غواتيماال(؛
تخفررررير فترررررة التسررررجيل واإلجررررراءات المطلوبررررة مررررن المنظمررررات غيررررر  134-19

 والدولية. )بلجيكا(؛الحكومية الوطنية 
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تكثيرررف الجهرررود لضرررمان اتسررراق اللجنرررة الوطنيرررة لحقررروق اإلنسررران مررر   134-20
المبراد  المتعلقررة بمركررز المؤسسررات الوطنيررة لتعزيررز وحمايررة حقرروق اإلنسرران )مبرراد  

 باريس( )النيجر(؛
 التعجيل بوض  خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان. )إسرائيل(؛ 134-21
بوضرررررر  خطررررررة العمررررررل الوطنيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران )جنررررررو  التعجيررررررل  134-22

 السودان(؛
 التعجيل بوض  خطة ممل وطنية لحقوق اإلنسان )جورجيا(؛ 134-23
فررررري امتمررررراد خطرررررة العمرررررل الوطنيرررررة لحقررررروق اإلنسررررران  المضررررري قررررردماا  134-24

 (؛ديفوار كوت)
النظرررررر فررررري إمكانيرررررة إنشررررراء نظرررررا  وطنررررري لرصرررررد التوصررررريات الدوليرررررة  134-25

 ي(؛)باراغوا
الشرتراطات البروتوكرو  االختيراري التفاقيرة  إنشاء آلية وقائية وطنية وفقاا  134-26

 مناهضة التعذيب )الدانمرك(؛
مواصرررلة ممليرررة المصرررالحة الوطنيرررة  حترررى يتسرررنى لجميررر  المرررواطنين   134-27

يتماشرررى مررر   بمرررا بغرررر النظرررر مرررن انتمررراءاتهم العرقيرررة  المسررراهمة فررري تنميرررة الررربالد
 اإلنسان األساسية )الكرسي الرسولي(؛مباد  حقوق 

 مواصلة المبادرات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية )السنغا (؛ 134-28
توفير تدريب إلزامي فري مجرا  حقروق اإلنسران فري أكاديميرات الشررطة  134-29

 )إيطاليا(؛
تررررروفير التررررردريب المناسرررررب فررررري مجرررررا  حقررررروق اإلنسررررران للمسرررررؤولين  134-30

 موظفين المكلفين بإنفا  القانون )مصر(؛اإلداريين وال
 اتخا  تدابير إضافية لحماية الحقوق السياسية والمدنية )اليابان(؛ 134-31
مواصررررلة إشررررراك الشررررركاء اإلقليميررررين والثنررررائيين بهرررردف بنرررراء القرررردرات  134-32

وتعبئة الموارد لدمم الجهرود الراميرة إلرى الوفراء بالتزاماتهرا فري مجرا  حقروق اإلنسران 
 الفلبين(؛)

 االسرررتمرار فررري االهتمرررا  مرررن كثرررب باإلممرررا  الكامرررل لحقررروق الطفرررل  134-33
 في  لك الحق في التعليم )البرتغا (؛ بما
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توجيرره دمرروة إلررى المقرررر الخرراص المعنرري باسررتقال  القضرراة والمحررامين  134-34
 لزيارة رواندا )كندا(؛

بواليررات فرري إطررار االسررتمرار فرري توجيرره دمرروات منتظمررة إلررى المكلفررين  134-35
 اإلجراءات الخاصة )الكونغو(؛

التحقيرررق فررري التقررررارير الرررواردة واالدمررراءات المزمومررررة بشرررأن االمتقررررا   134-36
التعسررفي واالحتجرراز غيررر القررانوني واالختفرراء القسررري بحررق الشخصرريات السياسررية 

 المعارضة وأمضاء المجتم  المدني  ومقاضاة الجناة )كندا(؛
ة شررراملة لمكافحرررة االتجرررار بالبشرررر وإنشررراء آليرررة لتقرررديم امتمررراد سياسررر 134-37

الررردمم للضرررحايا  وبخاصرررة لألطفرررا  المسرررتغلين فررري تجرررارة الجرررنس والُمتجرررر بهرررم 
 الستغاللهم في البغاء )إيطاليا(؛

تنفيرررذ اسرررتراتيجيات فعالرررة تتصررردى لالتجرررار باألطفرررا   والتحقيرررق فررري  134-38
 اليون(؛جمي  حاالت اختفاء األطفا  الالجئين )سير 

 وض  آليات لدمم ضحايا االتجار بالبشر )أوغندا(؛ 134-39
 اتخا  تدابير لتحسين أمن المواطنين وتعزيز حماية األطفا  )أوكرانيا(؛ 134-40
منررر  العنرررف الجنسررري ضرررد األطفرررا  بصرررورة فعالرررة ومقاضررراة المترررورطين  134-41

 ا (؛فيه  وتوفير الحماية الكاملة لألطفا  في أوضاع هشة )البرتغ
فرري  لررك  بمررا إقامررة حظررر صررري  ملررى جميرر  أشرركا  العقررا  البرردني  134-42

 ستونيا(؛إفي المنز   وإلغاء "حق التأديب" في القانون المدني )
مضرررامفة الجهرررود لمواجهرررة التحرررديات الناشرررئة فررري مجرررا  منررر  العنرررف  134-43

الجامعررة القررائم ملررى نرروع الجررنس والتصرردي لرره  بوسررائل منهررا ترردميم مهررا  المراكررز 
 إيسانج )جمهورية كوريا(؛

يسرررمى برررالمراكز الجامعرررة إيسرررانج للتصررردي للعنرررف  مرررا توسررري  قامررردة 134-44
 القائم ملى نوع الجنس ومنعه وتوفير الرماية للضحايا )كوبا(؛

االسررررتمرار فرررري تنفيررررذ قررررانون منرررر  العنررررف القررررائم ملررررى نرررروع الجررررنس  134-45
مر  العنرف القرائم  إنفرا  القرانون مطلقراا  والمعاقبة مليه  وتشجي  مد  تسام  وكراالت

ملررى نرروع الجررنس. القضرراء  كخطرروة أولررى  ملررى الحررواجز القضررائية واإلداريررة الترري 
تمنررر  النسررراء مرررن الحصرررو  ملرررى اإلجهررراض اامرررن والقرررانوني  وحمايرررة المررررأة مرررن 

اإلجهرراض غيررر المررأمون وكررذلك بسرربب إيرردامها السررجن  أو امتقالهررا أو التبليررغ منهررا
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النظرررر فررري قرررانون العقوبرررات مررررن أجرررل نرررزع الطررراب  الجرمررري مرررن اإلجهرررراض إمرررادة 
 )السويد(؛

مكافحررة بغرراء األطفررا  واالسررتغال  الجنسرري لألطفررا  ألغررراض تجاريررة  134-46
 مكافحة فعلية )جيبوتي(؛ 

 (؛ديفوار كوتتعزيز تدابير حماية األشخاص المستضعفين ) 134-47
وسرروء المعاملررة أثنرراء االسررتجوا   التحقيررق فرري جميرر  مررزامم التعررذيب 134-48

 في بعر مرافق االحتجاز من قبل الشرطة وقوات األمن )إيطاليا(؛
كفالرررررررة احتررررررررا  االلتزامرررررررات الدوليرررررررة المتعلقرررررررة باألصرررررررو  القانونيرررررررة  134-49

 للمحاكمات والحق في محاكمة مادلة والوفاء بها في كافة األوقات )ألمانيا(؛
طفرررا  وإمرررادة النظرررر فررري دور لجررران حمايرررة إنشررراء محررراكم مسرررتقلة لأل 134-50

 الطفل وطرق سيرها من أجل تعزيز فعاليتها )إيطاليا(؛
 اتخا  التدابير الالزمة إلنشاء محاكم مستقلة للقاصرين )اليونان(؛ 134-51
امتمرررراد المزيررررد مررررن الترررردابير بهرررردف ضررررمان حريررررة التعبيررررر واسررررتقال   134-52

 وسائ  اإلمال  )قبرص(؛
جميررررر  التررررردابير الالزمرررررة لحمايرررررة الصرررررحفيين مرررررن المضرررررايقات اتخررررا   134-53

واالمتررررداءات وضررررمان خضرررروع جميرررر  مررررزامم العنررررف والترهيررررب ضررررد الصررررحفيين 
 للتحقيق الفوري النزيه وتقديم الجناة إلى العدالة )التفيا(؛

اتخررا  ترردابير لحمايررة الصررحفيين مررن المضررايقات واالمتررداءات وضررمان  134-54
 مة لتحقيق مستقل له مصداقيته  ومالحقة الجناة )النمسا(؛خضوع الحاالت المزمو 

تكثيرررف الجهررررود مررررن أجررررل ضرررمان حريررررة التعبيررررر وحمايررررة الصررررحفيين   134-55
والسرررعي  حسرررب االقتضررراء  للحصرررو  ملرررى المسرررامدة مرررن اإلجرررراءات الخاصرررة  
ومفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة األمرم المتحردة للتربيرة والعلرم والثقافرة )اليونسركو( 

 من أجل تحقيق هذ  الغاية )البرازيل(؛
ضررمان إجررراء تحقيررق فرروري وشررامل ونزيرره فرري جميرر  االنتهاكررات ضررد  134-56

المرررردافعين مررررن حقرررروق اإلنسرررران  ومقاضرررراة الجنرررراة  وترررروفير سرررربل انتصرررراف فعالررررة 
 للضحايا )النمسا(؛

 اتخا  تدابير لحماية الصحفيين من المضايقات )النرويج(؛ 134-57
مسررراحة تحررررك المجتمررر  المررردني فررري روانررردا. وينبغررري أن تكرررون  زيرررادة 134-58

يسرررهل ممليرررة  بمرررا الخطررروة األولرررى هررري تبسررري  لررروائ  المنظمرررات غيرررر الحكوميرررة
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تسررجيلها  مررن أجررل دمررم تطررور المجتمرر  المرردني الررذي سيسررهم فرري تحقيررق التقررد  
 واالزدهار في رواندا )هولندا(؛

 المدني )سويسرا(؛تبسي  مملية تسجيل منظمات المجتم   134-59
ضرررمان قيرررا  مجتمررر  مررردني حيررروي وضرررمان اسرررتقال  المنظمرررات غيرررر  134-60

 الحكومية من خال  تنقي  القوانين التي تتناو  تسجيلها ومملياتها )النرويج(؛
الررررذي يررررنظم المنظمررررات غيررررر الحكوميررررة  2012 مررررا  تعررررديل قررررانون 134-61

 سبانيا(؛لمواءمته م  التزاماتها في مجا  حقوق اإلنسان )إ
اشرتراع الوسرائل والممارسررات القانونيرة الكفيلرة بتطرروير أنشرطة المجتمرر   134-62

 المدني )إسبانيا(؛
اتخا  تردابير لتوسري  المجرا  المفتروا أمرا  المعارضرة السرلمية والنقرا   134-63

يسررعى إلرى ممارسرة حقوقره فرري  أو والحروار وتهيئرة بيئرة مواتيرة وآمنررة لكرل مرن يمرارس
فرري  لررك ضررمان اضررطالع منظمررات المجتمرر  المرردني  بمررا الجمعيرراتحريررة تكرروين 

مررن تسررهيل ممليررة تسررجيلها  واألحررزا  السياسررية بأنشررطتها مررن دون موائررق  فضررالا 
 )السويد(؛

مواصررلة تعزيررز الترردابير الالزمررة لكفالررة حررق جميرر  الروانررديين فرري حريررة  134-64
الحزبرررري  أو لقطرررراميتكرررروين الجمعيررررات والتعبيررررر  وضررررمان بيئررررة مالئمررررة للنشررررا  ا

 المعارض )كولومبيا(؛
ضررمان تكررافؤ فرررص وصررو  جميرر  األحررزا  السياسررية لجميرر  مراحررل  134-65

 العملية االنتخابية  من التسجيل حتى الدماية االنتخابية )الجمهورية التشيكية(؛
تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالحق فري حريرة التجمر  السرلمي  134-66

  للسررررررماا بالمعارضررررررة 2014ت  الصررررررادرة فرررررري حزيران/يونيرررررره وتكرررررروين الجمعيررررررا
السياسررية السررلمية  وتمكررين المجتمرر  المرردني والصررحفيين مررن التسررجيل والمشرراركة 

 في الحياة المدنية بحرية )الواليات المتحدة األمريكية(؛
يخضررر  أحرررد إلجرررراءات جنائيرررة بسررربب ممارسرررة الحرررق فررري  أال ضرررمان 134-67

يخضرررر  للعنررررف والمضررررايقة واالضررررطهاد  أو الجمعيررررات  التجمرررر  السررررلمي وتكرررروين
 االنتقا  )أستراليا(؛ أو والتخويف

مواصرررلة الجهررررود الراميررررة إلررررى زيررررادة مشررراركة المرررررأة فرررري القيررررادة ملررررى  134-68
 مستوى الحكومة المحلية )جنو  السودان(؛
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تقديم تعريف واض  لعمرل األطفرا   وتوسري  نطراق تغطيرة قرانون العمرل  134-69
 ل القطاع غير الرسمي  حيث يستخد  غالبية األطفا  )أوغندا(؛ليشم
 تعزيز حصو  النساء في المناطق الريفية ملى الملكية )هايتي(؛ 134-70
مواصررلة الجهررود الراميررة إلررى تمكررين المرررأة الريفيررة والفالحررة فرري إطررار  134-71

ادفرة إلرى ضرمان فري  لرك الثرورة الخضرراء وتحرو  الزرامرة  اله بمرا البرامج اإلنمائيرة 
 األمن الغذائي والحد من الفقر )نيكاراغوا(؛

مواصررلة اتخررا  الخطرروات المناسرربة وتخصرري  المرروارد الكافيررة لصررال   134-72
 الحقوق االجتمامية واالقتصادية للفئات الضعيفة )مدغشقر(؛

مواصرررلة التررردابير التررري اتخرررذت بالفعرررل لضرررمان إدمرررا  أفرررراد المجتمررر   134-73
ضررررعفاء ورفرررراههم مررررن طريررررق محررررو أميررررة الكبررررار  والتررررأمين الصررررحي المهمشررررين وال

 األهلي  وتوفير المأوى الالئق للفقراء والمحرومين من السكان )نيجيريا(؛
الحقرروق العقاريررة  أو تقرروض سياسرراتها الزراميررة األمررن الغررذائي أال كفالررة 134-74

تطبيررق نهررج قررائم   والنظررر فرري تطبيررق اإلرشررادات التقنيررة بشررأن ألشررد الفئررات ضررعفاا 
ملررى حقرروق اإلنسرران فرري تنفيررذ السياسررات والبرررامج الراميررة إلررى الحررد مررن الوفيررات 
التررررري يمكرررررن الوقايرررررة منهررررررا لررررردى األطفرررررا  دون سررررررن الخامسرررررة والقضررررراء مليهررررررا 

(A/HRC/27/31؛)أيرلندا( ) 
تنفيذ وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفقرر  مر  إيرالء اهتمرا  خراص  134-75

 للنساء واألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية )لكسمبرغ(؛
تعزيرررز سياسرررات التنميرررة االقتصرررادية واالجتماميرررة  مررر  التركيرررز بشررركل  134-76

 (؛النكا سريخاص ملى الحد من الفقر وتوفير األمن الغذائي )
زيرررادة االسرررتثمار فررري التنميرررة الريفيرررة و لرررك لمواصرررلة الحرررد مرررن الفقرررر  134-77
 رانيا(؛)أوك
االستمرار فري تنفيرذ السياسرات الصرحية التري تضرمن الحرق فري الصرحة  134-78

 للجمي  )موريشيوس(؛
ضمان الحصو  ملى خدمات اإلجهاض اامرن وإزالرة األحكرا  العقابيرة  134-79

 المفروضة ملى النساء الالتي يخضعن لعمليات اإلجهاض )سلوفينيا(؛
ن  مليهررررررا قررررررانون العقوبررررررات تبسرررررري  إجررررررراءات اإلجهرررررراض الترررررري يرررررر 134-80

 )سويسرا(؛
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تعزيز وتحسين نظا  التعليم  والحد من التفراوت برين المنراطق الحضررية  134-81
 والريفية  م  إيالء اهتما  خاص لألطفا   وي اإلماقة )الكرسي الرسولي(؛

التوصرررية بزيرررادة االسرررتثمار فررري قطررراع التعلررريم وتحسرررين نوميرررة ونطررراق  134-82
 في مرحلة الطفولة المبكرة في رواندا )هنغاريا(؛ الرماية والتعليم

مواصرررلة برررذ  الجهرررود فررري رفررر  جرررودة التعلررريم وضرررمان مجانيرررة التعلررريم  134-83
 الثانوي بالكامل وإمكانية حصو  جمي  األطفا  مليه )ليتوانيا(؛

متابعررررة توصرررريات لجنررررة حقرررروق الطفررررل لتكررررريس المزيررررد مررررن المرررروارد  134-84
 لتعليمي )لكسمبرغ(؛لتحسين نومية النظا  ا

اتخررا  الترردابير الالزمررة لضررمان جررودة التعلرريم مررن خررال  ترروفير الترردريب  134-85
الكررافي للمعلمررين  وضررمان ترروافر المررواد والكتررب المدرسررية الجيرردة والبنيررة التحتيررة 

أشررررد  سرررريما وال المناسرررربة فرررري جميرررر  المرررردارس وكفالررررة إتاحتهررررا لجميرررر  األطفررررا  
 (؛)سلوفاكيا األطفا  ضعفاا 

زيادة مخصصات الميزانية لقطاع التعلريم مرن أجرل ضرمان تعلريم مجراني  134-86
 وشامل بالكامل لجمي  األطفا  )سلوفاكيا(؛

مواصررلة تعزيررز جهودهررا الجاريررة المتعلقررة بنظررا  التعلرريم  لضررمان جررودة  134-87
 (؛النكا سريالتعليم االبتدائي والثانوي الشامل لجمي  األطفا  )

الجهررود الراميررة إلررى ضررمان حصررو  جميرر  األطفررا  الروانررديين مواصررلة  134-88
 ملى التعليم )السودان(؛

رفررررر  الرررررومي العرررررا  وإدرا  حقررررروق اإلنسررررران فررررري المنررررراهج الدراسرررررية  134-89
 )السودان(؛

وضرر  برررامج للترردريب والتعلرريم فرري مجررا  حقرروق اإلنسرران فرري المراحررل  134-90
 الدراسية المختلفة )المغر (؛

البرررررامج القائمررررة ملررررى التوظيررررف وريررررادة األممررررا  والتمررررويالت  تطرررروير 134-91
الصرررغيرة مرررن أجرررل تمكرررين الشررربا  مرررن الحصرررو  ملرررى فررررص أفضرررل للوصرررو  إلرررى 

 سوق العمل )المغر (؛
تكررريس المزيررد مررن المرروارد للقضرراء ملررى التفرراوت فرري النظررا  التعليمرري  134-92

رسررو  التعلرريم المخفيررة مررن خررال  ضررمان الحصررو  ملررى التعلرريم دون تمييررز  وإلغرراء 
 )تركيا(؛
 مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحق في التعليم )الجزائر(؛ 134-93
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االسرررتمرار فررري اتخرررا  خطررروات لضرررمان حصرررو  جميررر  األطفرررا  ملرررى  134-94
 )أرمينيا(؛ التعليم الجيد

كسرررر القوالرررب النمطيرررة ومحرررو الوصرررم ضرررد األشرررخاص  وي اإلماقرررة   134-95
كامررررررل فرررررري المجتمرررررر  وضررررررمان تمررررررتعهم الكامررررررل بحقرررررروقهم وإدمرررررراجهم بشرررررركل  

 )المكسيك(؛
شرررمل األسرررر دون تمييرررز )الكرسررري  ولرررم ضررمان حقررروق طرررالبي اللجررروء  134-96

 الرسولي(؛
مواصلة الجهود الراميرة إلرى معالجرة الثغررات المتبقيرة فري حمايرة حقروق  134-97

 العما  المهاجرين )الفلبين(؛
الخاضررعين إلجررراءات الطرررد الحررق فرري مرررض مررن  العمررا  المهرراجرين  134-98

 قضاياهم ملى نظر سلطة مختصة للبت فيها )بنن(؛
يحملرررون وثرررائق  ال تسرررهيل مرررودة العمرررا  المهررراجرين الروانرررديين الرررذين 134-99

 سفر صالحة إلى رواندا )بنن(؛
شرمل األسررة دون  لرم ضمان الحق في مد  اإلمادة القسرية والحق فري 134-100

 اس الوض  القانوني )بنن(؛تمييز ملى أس
 هرررو كمرررا  الوطنيرررة التنميرررة أهرررداف تحقيرررق إلرررى الراميرررة الجهرررود مواصرررلة 134-101

 اسرررتراتيجيةوالتنميرررة االقتصرررادية و  2020 مرررا  أفرررق فررري الرؤيرررة فررري مليررره منصررروص
 ؛(السودان جنو ) الفقر من الحد
 الملكيررررررة لحقرررررروق أفضررررررل لحمايررررررة األراضرررررري اسررررررتخدا  إدارة تعزيررررررز 134-102

 (.أوكرانيا)
 :النحو هذا ملى إليها ويشار رواندا بتأييد ىتحظ ال أدنا  الواردة والتوصيات -135

 طرفراا  بعرد تصرب  لرم التري اإلنسان حقوق اتفاقيات جمي  ملى التصديق 135-1
 ؛(القوميات المتعددة بوليفيا دولة) فيها
 الدوليررررررة الجنائيررررررة للمحكمررررررة األساسرررررري رومررررررا نظررررررا  ملررررررى التصررررررديق 135-2

 ؛(إيطاليا)
 ؛(التفيرا) الدوليرة الجنائيرة للمحكمرة األساسري رومرا نظرا  ملى التصديق 135-3

 ؛(األسرررود الجبرررل) الدوليرررة الجنائيرررة للمحكمرررة األساسررري رومرررا نظرررا  ملرررى التصرررديق
 التصررديق ؛(سويسرررا) الدوليررة الجنائيررة للمحكمررة األساسرري رومررا نظررا  ملررى التصررديق
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 نظرا  ملرى التصرديق ؛(بوتسروانا) الدوليرة الجنائيرة للمحكمرة األساسي روما نظا  ملى
 ؛(النمسا) الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما
 الدوليررررررة الجنائيررررررة للمحكمررررررة األساسرررررري رومررررررا نظررررررا  ملررررررى التصررررررديق 135-4

 ؛(لكسمبرغ)
 وتنفيررذ  الدوليررة الجنائيررة للمحكمررة األساسرري رومررا نظررا  ملررى التصررديق 135-5
 وحصرررانات امتيرررازات اتفررراق إلرررى واالنضرررما  الررروطني  المسرررتوى ملرررى كرررامالا  تنفيرررذاا 

 ؛(سلوفاكيا) الدولية الجنائية المحكمة
 وضرمان الدوليرة  الجنائيرة للمحكمرة األساسري رومرا نظرا  ملى التصديق 135-6

 األساسرري النظررا  هررذا بموجررب المحكمررة مرر  بالتعرراون بالتزاماتهررا الوفرراء ملررى القرردرة
 ؛(أستراليا)

 مواءمررة الوطنيررة التشررريعات ومواءمررة األساسرري رومررا نظررا  إلررى ما االنضرر 135-7
 ؛(المكسيك) األساسي النظا  أحكا  م  تامة
 وتنسرريق الدوليررة  الجنائيرة للمحكمررة األساسري رومررا نظرا  إلررى االنضرما  135-8

 ؛(غواتيماال) معه لتتماشى بالكامل الوطنية تشريعاتها
 ومواءمررة الدوليررة الجنائيررة للمحكمررة األساسرري رومررا نظررا  إلررى االنضررما  135-9

 ؛(قبرص) معه كامل بشكل الوطنية التشريعات
 ومواءمررة الدوليررة الجنائيررة للمحكمررة األساسرري رومررا نظررا  ملررى التصررديق 135-10

 ؛(ليتوانيا) معه كامل بشكل الوطنية التشريعات
 للمحكمررة األساسرري رومررا نظررا  مرر  بالكامررل الوطنيررة تشررريعاتها مواءمررة 135-11

 امتيررررازات بشررررأن واالتفرررراق األساسرررري رومررررا نظررررا  إلررررى واالنضررررما  الدوليررررة  الجنائيررررة
 ؛(إستونيا) الدولية الجنائية المحكمة وحصانات

 واالتفرراق الدوليررة الجنائيرة للمحكمررة األساسرري رومرا نظررا  إلررى االنضرما  135-12
 ؛(أوروغواي) الدولية الجنائية المحكمة وحصانات امتيازات بشأن
 الدوليررررررة الجنائيررررررة للمحكمررررررة األساسرررررري رومررررررا نظررررررا  إلررررررى االنضررررررما  135-13

 ؛(الدانمرك)
 الدوليررة الجنائيررة للمحكمررة المنشرر  األساسرري رومررا نظررا  إلررى االنضررما  135-14

 ؛(فرنسا)
 الجنائيررررة للمحكمررررة األساسرررري رومررررا نظررررا  ملررررى التصررررديق فرررري النظررررر 135-15

 القسرررررري  االختفررررراء مرررررن األشرررررخاص جميررررر  لحمايرررررة الدوليرررررة واالتفاقيرررررة الدوليرررررة 
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 المدنيررررة بررررالحقوق الخرررراص الرررردولي بالعهررررد الملحررررق األو  االختيرررراري والبروتوكررررو 
 ؛(غانا) والسياسية

 معرردالت ارتفرراع مررن الحررد بهرردف و لررك الوطنيررة التشررريعات اسررتعراض 135-16
 النسراء سرجن وكرذلك الربالد  فري القانوني غير اإلجهاض من الناجمة اإلناث وفيات

 ؛(أوروغواي) السبب لهذا
 التعبيرر  لحريرة الدوليرة المعرايير مر  يتماشرى بما العقوبات قانون إصالا 135-17

 ؛(النمسا) القومي باألمن المتعلقة األحكا  تنقي  منها بوسائل
 األمرن قطراع إصرالا أن تكفرل لكري والمؤسسرية القانونيرة التدابير اتخا  135-18

 مرررن فضرررالا  األمرررن  قررروات ملرررى والقانونيرررة والمؤسسرررية المدنيرررة الرقابرررة تعزيرررز يضرررمن
 ؛(كوستاريكا) اإلنسان لحقوق الدولية االلتزامات إطار في القوات هذ  ممل
 بالشرررررعو  لالمترررررراف التشرررررريعي اإلطرررررار ملرررررى العمرررررل فررررري االسرررررتمرار 135-19

 ؛(غواتيماال) البلد في األصلية
 مررررن المرررردافعين بعمررررل تعترررررف محررررددة سياسررررات ووضرررر  قرررروانين سررررن 135-20

 حقرروق اليررات موائررق ودون اامررن الوصررو  فرررص وتكفررل وتحميرره اإلنسرران حقرروق
 ؛(هنغاريا) الدولية اإلنسان
 يسرررم  بمرررا والواقررر  القرررانون بحكرررم وتعهررردها آمنرررة تمكينيرررة بيئرررة تهيئرررة 135-21

 موائررق دون بالعمررل المرردني والمجتمرر  والصررحفيين اإلنسرران حقرروق مررن للمرردافعين
  27/5و  22/6 اإلنسرررررران حقرررررروق مجلررررررس لقرررررررارات وفقرررررراا  األمررررررن  ظررررررل وفرررررري

 ؛(أيرلندا) 27/31و
 المرردافعين ممررل وحمايررة إلقرررار محرددة وسياسررات قرروانين وتنفيررذ وضر  135-22
 ؛(النمسا) اإلنسان حقوق من

 اإلمررررال   وسررررائ  تعدديررررة تعزيررررز أجررررل مررررن الوطنيررررة تشررررريعاتها مراجعررررة 135-23
 ممررررررل وتسرررررهيل اإلنسررررران حقررررروق مرررررن والمررررردافعين للصرررررحفيين السرررررالمة وتررررروفير

 ممارسرررة مرررن الهامرررة الفاملرررة الجهرررات هرررذ  ترررتمكن كيمرررا  الحكوميرررة غيرررر المنظمرررات
 الجمهوريرررررة) تخويرررررف أو امترررررداءات أو لررررره  مبررررررر ال تررررردخل دون بحريرررررة أنشرررررطتها
 ؛(التشيكية
( الحكررم لشررؤون المشررترك التقيرريم منتررديات مثررل) جديررد منترردى إنشرراء 135-24
 حقرررروق  لررررك فرررري بمررررا) الحوكمررررة قضررررايا بمعالجررررة للحكومررررة يسررررم  أن شررررأنه مررررن

 ؛(بلجيكا) التنمية شركاء م  بالتعاون( اإلنسان
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 الناريررة األسرلحة القتنراء الفعلري التنظريم أجررل مرن الالزمرة التردابير اتخرا  135-25
 لجميرر  اإلنسرران حقرروق حمايررة أجررل مررن المرردنيين  قبررل مررن واسررتخدامها وحيازتهررا

 ؛(أوروغواي) األشخاص
 ؛(تركيا) أشكاله بجمي  التمييز ضد شامل قانون امتماد 135-26
 األقليررات ضررد التمييررز لمكافحررة والسياسرراتية التشررريعية الترردابير اتخررا  135-27

 ؛(كولومبيا) والسياسية المدنية الحقوق احترا  وضمان العرقية 
 مفقررودين وجررود مررن الررواردة التقررارير فرري وشررامل شررفاف تحقيررق إجررراء 135-28
 الواليررات) المسررؤولين األفررراد ومحاسرربة  2014 لعررا  الواسررعة األمنيررة العمليررة جررراء

 ؛(األمريكية المتحدة
 اختفرررراء سرررريما وال باألطفررررا   االتجررررار لتفررررادي شرررراملة سياسررررة امتمرررراد 135-29

 وخاصرررة االسرررتغال   مرررن وحمرررايتهم الالجئرررين  مخيمرررات مرررن المراهقرررات الفتيرررات
 ؛(الرسولي الكرسي) األطفا  ممالة
 معالجرة إلرى تهردف محرددة تردابير تتضرمن شراملة سياسرة ملرى الموافقة 135-30

 االختفررررراء حررررراالت فررررري والتحقيرررررق باألطفرررررا  لالتجرررررار العميقرررررة الجذريرررررة األسررررربا 
 ؛(بنما) الالجئين مخيمات في للمراهقات المزمومة
 الررزوا  ممارسررة وحظررر منرر  أجررل مررن القائمررة للتشررريعات الفعلرري اإلنفررا  135-31

 ؛(البرتغا ) المبكر
 والررزوا  األطفررا   زوا  منرر  أجررل مررن للقررانون الكامررل التطبيررق ضررمان 135-32

 العدالرة إلرى األطفرا  ضرد الجنسري العنرف أممرا  مرتكبري وتقرديم والقسري  المبكر
 ؛(سيراليون)

 األشررررخاص معاملررررة وسرررروء التعسررررفية االمتقرررراالت مررررزامم فرررري التحقيررررق 135-33
 ؛(غانا) العدالة إلى الجناة وتقديم جيكوندو  مبور مركز في المحتجزين

 القررانون لمتطلبررات اإلداري أو العسرركري االحتجرراز تلبيررة ملررى الحرررص 135-34
 مادلررة محاكمررة فرري الحررق بمسررألة يتعلررق فيمررا سرريما وال الرردولي  والقررانون الروانرردي

 ؛(بلجيكا)
 غيرررر مرافرررق فررري أو السرررري لالحتجررراز شرررخ  أي تعررررض مرررد  ضرررمان 135-35
 ؛(ليتوانيا) المرافق هذ  وإغالق رسمية
 رسررررمية غيررررر مرافررررق فرررري لالحتجرررراز شررررخ  أي تعرررررض مررررد  ضررررمان 135-36

 ؛(سلوفينيا) مرتكبيها ومقاضاة القسري االختفاء حاالت جمي  في والتحقيق
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 المالحقرررررات فررررري السياسررررري التررررردخل ومنررررر  القضررررراء اسرررررتقال  تعزيرررررز 135-37
 ؛(هنغاريا)  لك من واالمتناع والمحاكمات القضائية
 ؛(كينيا) العدالة ونظا  القضاء استقال  تعزيز 135-38
 ؛(فرنسا) القضاء استقال  تعزيز 135-39
 وضررمان الصررل  وقضرراة القضرراة اسررتقال  وحمايررة العدالررة  نظررا  تعزيررز 135-40
 إلرررى( اللجررروء وطرررالبو البررراتوا أبنررراء  لرررك فررري بمرررا) النررراس جميررر  لجررروء فررررص إتاحرررة
 ؛(المكسيك) تمييز دون العدالة
 التررردخل ومنررر  القضررراء اسرررتقال  لتعزيرررز الفسررراد  ملرررى القضررراء مواصررلة 135-41

 ؛(ليتوانيا) والمحاكمات المالحقات في السياسي
 فررري السياسررري التررردخل منررر  أجرررل مرررن القضرررائي النظرررا  اسرررتقال  تعزيرررز 135-42

 ؛(ناميبيا) والمحاكمات المالحقات
 المرررروظفين قبررررل مررررن اإلنسرررران حقرررروق انتهاكررررات فرررري التحقيررررق كفالررررة 135-43

 لرردى االحتجرراز آجررا  احترررا  مررد  حرراالت فرري سرريما ال القررانون  بإنفررا  المكلفررين
 القسرررري االختفررراء وحررراالت التعسرررفي  واالحتجررراز التعسرررفية واالمتقررراالت الشررررطة 

 ؛(فرنسا) العدالة إلى الجناة وتقديم والتعذيب 
 للمحاكمرررات القانونيرررة األصرررو  مرامررراة لضرررمان الالزمرررة التررردابير اتخرررا  135-44

 ؛(إسبانيا) العامين والمدمين والقضاة الشهود واستقال 
 السررلمي  والتظرراهر الجمعيررات وتكرروين التعبيررر بحريررات التمترر  ضررمان 135-45
 ؛(بلجيكا) االنتخابية للدورة تمهيداا  الدولي  والقانون الرواندي للدستور وفقاا 
 كامرررل بممارسررة األفرررراد جميرر  تمتررر  لضررمان الالزمرررة الخطرروات اتخررا  135-46

 تخويررررف دون التعبيررررر  وحريررررة الجمعيررررات وتكرررروين السررررلمي التجمرررر  فرررري حقرررروقهم
 الحكوميرة غيرر المنظمرات تسرجيل لتسرهيل القروانين تنقري   لك ويشمل. مضايقة أو

 فرري المسررؤولين قبررل مررن المفررر  الترردخل ملررى مقوبررات وفرررض مملياتهررا  وتسررهيل
 األحكرررا  ترررواؤ  لضرررمان الررروطني األمرررن وقررروانين العقوبرررات قرررانون وإصرررالا الدولرررة 
 اإلنسران لحقروق الدوليرة االلتزامرات مر  والسرب والقرذف بالتشرهير المتعلقرة الجنائية

 ؛(كندا)
 التجمررر  وحريرررة وخارجهرررا  نترنرررتاإل ملرررى التعبيرررر حريرررة وحمايرررة احتررررا  135-47

 غيرر المنظمرات تسرجيل تعتررض التري الحرواجز رفر  منها بوسائل الجمعيات  وتكوين
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 الملحررررق األو  االختيرررراري البروتوكررررو  إلررررى واالنضررررما  مملهررررا  وتعرررروق الحكوميررررة
 ؛(إستونيا) والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي بالعهد
 الرررذاتي التنظررريم مرررن المسرررؤولة للجنرررة القرررانوني اإلنشررراء وتسرررهيل دمرررم 135-48

 مهمتهرررا تنفرررذ بحيرررث والكافيرررة الالزمرررة المررروارد وتررروفير روانررردا فررري اإلمرررال  لوسرررائ 
 ؛(سويسرا) ةواستقاللي بحرية
 اإلمررررال   وسرررائ  حريرررة مرررن المزيرررد لتشرررجي  إضرررافية خطررروات اتخرررا  135-49

 اسرتقالالا  أكثرر  اتري تنظريم هيئرة الرواندية اإلمال  هيئة تصب  أن ضمان منها بوسائل
 ؛(غانا)

 توضررري  خرررال  مرررن للصرررحافة الرررذاتي والتنظررريم الصرررحافة حريرررة حمايرررة 135-50
 ؛(ألمانيا) الرواندية اإلمال  لجنة اختصاصات وتعزيز
 الحكومررة ترردخل ووقررف الروانديررة اإلمررال  للجنررة الكامررل الرردمم ترروفير 135-51

 ؛(النمسا) مموماا  اإلمال  وسائ  وممل مملها في
 اإلمررال  وسررائ  إصررالا تشررريعات تنفيررذ لضررمان فعالررة خطرروات اتخررا  135-52
 األحكرررا  ومراجعرررة الروانديرررة  اإلمرررال  لجنرررة اسرررتقال   لرررك فررري بمرررا  2013 لعرررا 

 تعررررررض مرررررد  وضرررررمان والصرررررحافة  التعبيرررررر حريرررررة مبررررررر دون تقيرررررد التررررري القانونيرررررة
 ؛(السويد) التخويف أو للمضايقة الصحفيين

 الصررحفيين تمكررن بضررمان سرريما وال التعبيررر  لحريررة كامررل ضررمان ترروفير 135-53
 ؛(فرنسا) معوقات دون بأنشطتهم القيا  من

 تخويررف أي ومنر  بحريرة اإلمالمري العمرل ممارسرة لضرمان تردابير اتخرا  135-54
 ؛(إسبانيا) للصحفيين

 اإلنسرران حقرروق مررن المرردافعين حمايررة لضررمان المناسرربة الترردابير اتخررا  135-55
 ؛(لكسمبرغ) والتخويف العدوان أمما  ضد السياسيين والمعارضين والصحفيين

 إشرررررامة مسرررررتوى ملرررررى تقرررررد  إلرررررى التزاماتهرررررا ترجمرررررة ممليرررررة تكثيرررررف 135-56
 اإلنسرررران حقرررروق مررررن المرررردافعين وحمايررررة السياسرررري الفضرررراء وتوسرررري  الديمقراطيررررة 

 ؛(النرويج)
 لصرررال   لرررك فررري بمرررا الجمعيرررات  تكررروين بحريرررة كامرررل ضرررمان تررروفير 135-57

 خررال  مررن سرريما وال اإلنسرران  حقرروق مجررا  فرري العاملررة الحكوميررة غيررر المنظمررات
 ؛(فرنسا) الحكومية غير للمنظمات تسجيل مملية تبسي 
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 وخاليررة موائررق  دون السياسررية األحررزا  جميرر  لعمررل مواتيررة بيئررة خلررق 135-58
 جمير  سرراا وإطرالق ومضرايقات  تخويرف مرن الحكومرة ينتقردون من له يتعرض مما

 والتعدديررررة السياسرررري الحرررروار ثقافررررة وتعزيررررز السياسررررية آرائهررررم بسرررربب المسررررجونين
 ؛(التشيكية الجمهورية) السياسية
 السياسرررية األحرررزا  لتسرررجيل اإلداريرررة العمليرررات مرررن الحرررد فررري النظرررر 135-59

 ؛(باراغواي)
 ؛(سلوفينيا) السياسية األحزا  وإنشاء تسجيل إجراءات تبسي  135-60
 إماقررررة أو تخويررررف دون أنشررررطتها بتنفيررررذ المعارضررررة لألحررررزا  السررررماا 135-61

 آرائهرم مرن والمشرروع السرلمي تعبيررهم لمجررد ُحوكمروا الرذين األفراد سراا وإطالق
 ؛(أستراليا)

 لعرقلرررة الجماميرررة اإلبرررادة بأيديولوجيرررة المتعلرررق القرررانون اسرررتخدا  مرررد  135-62
 ؛(النرويج) المدني والمجتم  والمعارضة المعارضة  األحزا  أنشطة
 واتخرررررا  والممارسرررررة القرررررانون فررررري المررررررأة ضرررررد التمييرررررز ملرررررى القضررررراء 135-63

 ؛(المكسيك) العامة الحياة في المرأة مشاركة لتعزيز الالزمة اإلجراءات
 األطفررا  لرردى المررزمن التغذيررة سرروء مررن للحررد الالزمررة الترردابير تكثيررف 135-64

 ؛(ألمانيا)
 االقتصررادية بررالحقوق الخرراص الرردولي العهررد بموجررب بالتزاماتهررا الوفرراء 135-65

 سروء ارتفراع مشركلة لمعالجرة ممليرة خطروات اتخرا  خرال  مرن والثقافية واالجتمامية
 ؛(غانا) األطفا  تغذية
 الوصرو  وتحسرين األمهرات وفيرات معد  ارتفاع من للحد تدابير اتخا  135-66
 للروالدة السرابقة الرمايرة  لرك فري بمرا لألمهرات  الصرحية والخردمات المعلومات إلى

 ؛(أفريقيا جنو ) الوالدة بعد وما التوليد ورماية
 إلرررررى الوصرررررو  وتحسرررررين األمهرررررات وفيرررررات معرررررد  ارتفررررراع مرررررن الحرررررد 135-67

 ؛(ألبانيا) األ  بصحة المتعلقة والخدمات المعلومات
 التعلرريم نوميررة لتحسررين كافيررة أمرروا  وترروفير فعالررة اسررتراتيجيات تنفيررذ 135-68

 االبترررردائي التعلرررريم خرررردمات إلررررى المسرررراواة قررررد  وملررررى الشررررامل الوصررررو  وضررررمان
 واألطفرررا  الفتيرررات   لرررك فررري بمرررا روانررردا  فررري األطفرررا  لجميررر  بالنسررربة والثرررانوي
 ؛(التفيا) األصلية والشعو  األقليات إلى ينتمون الذين واألطفا  المعوقون
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 الررذين النرراس مررن وغيرررهم والفالحررين األصررليين السرركان حقرروق ضررمان 135-69
 ؛(القوميات المتعددة بوليفيا دولة) الريفية المناطق في يعملون
 النرراج  الفعلرري اإلدمررا  سرربيل فرري الحكومررة جهررود تكثيررف فرري النظررر 135-70
 ؛(فيردي كابو) تاريخياا  المهمشة الروانديين لفئات
 الصررررحة ملررررى البرررراتوا أقليررررة أبنرررراء حصررررو  إلررررى الراميررررة الترررردابير تعزيررررز 135-71

 ؛(إسبانيا) غيرهم م  المساواة قد  ملى االجتمامية الخدمات من وغيرهما والتعليم
 البرراتوا ألبنرراء واألصررلية التقليديررة المعررارف وحمايررة لتعزيررز ترردابير اتخررا  135-72

 ؛(ألبانيا)
 ألبنراء واالقتصرادي االجتمرامي االنردما  تعزيرز إلى الرامية التدابير تعزيز 135-73
 ؛(شيلي) الباتوا
 لحمايرررة ترردابير واتخرررا  التمييزيررة التشرررريعية األحكررا  إلغررراء فرري اإلسررراع 135-74

 حقرروق بشررأن المتحرردة األمررم إلمررالن وفقرراا  البرراتوا ألقليررة التقليديررة المعررارف وتعزيررز
 ؛(الكونغو) األصلية الشعو 
 التعررروير ومرررنحهم الطبيعيرررة برررالموارد التمتررر  فررري البررراتوا حقررروق ضرررمان 135-75

 ؛(هايتي) الملكية نزع حاالت في المناسب
 خرررال  مرررن للمخيمرررات المررردني الطررراب  ضرررمان فررري مسرررؤوليتها تحمرررل 135-76
 الالجئررررين بوضرررر  الخاصررررة 1951 مررررا  التفاقيررررة وفقرررراا  اإلنسررررانية التزاماتهررررا تنفيررررذ

 ؛(الشمالية يرلنداأو  العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة)
 ُيجنرررردون البورونررررديين الالجئررررين بررررأن تفيررررد الترررري التقررررارير فرررري التحقيررررق 135-77

 وضررمان المسررلحة  الجمامررات صرفوف فرري روانرردا فرري اللجروء مخيمررات مررن انطالقراا 
 المتحرررردة الواليررررات) كررررامالا  احترامرررراا  الالجئررررين لمخيمررررات المرررردني الطرررراب  احترررررا 

 (.األمريكية
 الدولرة موقرف مرن تعبرر التقريرر هرذا فري الرواردة التوصريات أو/و االستنتاجات وجمي  -136

 بتأييرد تحظرى أنهرا يفهرم أن ينبغري وال .االسرتعراض موضروع الدولرة أو/و قردمتها التري( الدو )
 بكامله. العامل الفريق
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 المرفق
 

 تشكيلة الوفد  
[English Only] 
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