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خمت لل  توصللية عم لة   ل   83متثلل هلذه اافللالة اللرد الرهلر ةمروريللة روا لدا ع ل   -١
 روا للدا اء يف األمللم املتحللدة بتللير تقريللرتوصللية قللدمترا الللدول األع لل 229املوافلليم مللن  صللل 

تتلللرين  4يف  الترلللا  ( خلللال اسلللت رالA/HRC/31/8إىل االسلللت رال اللللدورم التلللامل  املقلللد  
زيللللز  قللللو  اا  للللار ت   جللللل مللللن املتواصلللل ة ةرود للللا جت لللليد   الللللرد وهللللذا. 20١5الثللللافم ولم  

  .راوا رتام تراومحاي ل جميم
 و رلقترلاروا لدا  والتوصلياا اللب مل تقب رلا  رلاوت رل هذه اافلالة التوصلياا اللب قب ت -2

املقبوللة ر و وستتللل التوصلياا اسم ل باألساس املنطقر لذلك  والتوصياا اللب ترل لرا متاملا .
رللللا يف  تائج ب َّغ  عللللن تنفيللللذ سلللليي لطللللة  ريلللل  و نيللللة ياألسللللاس الللللذم سيي للللتند إليلللل  يف وفللللم خر 

  االست رال الدورم التامل املقبل.
اللللب سلللب   ر الدوليلللة االلتزاملللاا و ومل تقبلللل روا لللدا   بقلللا  لدسلللتورها وقوا ينرلللا الو نيلللة  -3

   ور ال نواا األربم املقب ة.تنفيذها يف غ ت تطيمسوى التوصياا الب هبا  ت ردا 
لاسللللت رال وتللللدعم روا للللدا عم يللللة االسللللت رال الللللدورم التللللامل  وي للللر ها  ر   للللم  -4

اللذاا ملن  جلل لفحل   جيلدة   ويتيح االست رال اللدورم التلامل لرصلة   .الدورم التامل الثاف
  م يتمتم ب  الت   الروا دم.ذمواص ة حت ني م توى ال يش ال

اافللالة ع لل  املنرجيللة والتلللل املتب للني يف تقريللر الفريلل  ال امللل  إ  تللرد  بقللر يف هللذهو ي  -5
 و يف  لور   ليفِّلذا ترى روا دا  هنلاالتوصياا الب  وت يرا وال  التوصياا الب حتظ  بتيييد روا دا  

اط هبا ع ما  التوصياا الب ال حتظ  بتيييد روا دا  مثالتنفيذ     .ولذلك ُيي
هر التوصياا الب  ؤيلد ننررلا  و املبلد  اللذم التا  التوصياا الب حتظ  بتيييد روا دا و  -6

 تقو  ع ي  و  تطيم تنفيذها ع    رل الواقم. 
يف ا ا هلا  و   صلا  عنا وتؤيد روا دا  ي لا  التوصلياا اللب تلدعو إىل ا لا  إجلراءاا  لر   -٧

ا  دور  ر ي ل   للك بليم   لال  ملن األ لوال  ر ا ا هل االسلتمرار يف و  تز ا ذ اها يف ال اب  
 جرود ا اةارية  و ال ابقة مل تلن نالية  و  ر  هذه ااجراءاا تقت يرا ال رورة القا و ية.

و م لللا التوصلللياا اللللب ال حتظللل  بتيييلللد روا لللدا  لرلللر عموملللا  التوصلللياا اللللب ال   لللتطيم  -8
متفقللني مللم املبللادت الللب تقللو  ع يرللا التوصللية    مل االلتللزا  بتنفيللذها يف هللذه املر  للة  سللواء  ننللا 

موقفنللا بتللير امل لليلة املطرو للة   و التوصللياا الللب ج نللا ليرللا مللؤخرا   لللن   و التوصللياا الللب را
  رلض ما ورد ليرا من ادعاءاا. 

 تحظى التوصتا  التالتة بت يتد رواندا  
تما لللليرا مللللم اا للللار بتيييللللد روا للللدا ل 50-١33إىل  ١-١33حتظلللل  التوصللللياا مللللن  -9

اجنلاخ خلال اللدورة اةاريلة لاسلت رال اللدورم التلامل. لإل ترلاقاب يلالقا وف وال ياسايت احللا  و 
وسللللوك تتلللل ل  سللللاس خطلللة روا للللدا الو نيلللة لتنفيللللذ   تنفيلللذ هللللذه التوصلللياالللللذلك قلللد قيبلللل و 

 توصياا االست رال الدورم التامل. 
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 التي ترى أنها نُأفِّذ  أصاًل أو في طور التنفتذتحظى التوصتا  التالتة بت يتد رواندا   
حتث ع   التصدي  حنن  ؤيد التوصياا الب : ١6-١34إىل  ١-١34التوصياا من  -١0

باست رافرا والنظلر ليرلا ع ل  النحلو املناسل   ااخال إىل ال هتدك ا هن و فرمع   امل اهداا 
لإلجللللراءاا  م هللللذه التوصللللياا  ولقللللا  وبالتللللا   ست  لللل ولقللللا  لإلجللللراءاا الدسللللتورية الروا ديللللة.

الدسللتورية وغللد الدسللتورية  لاسللت رال والتللداول مللن جا لل  اةرللاا امل نيللة صللا بة املصلل حة. 
. وال ميلللن التصللدي   لللك مللن غ فللر  إىل  رالللب بللد  ا النظللر ليرللا  سنواصللل النظللر يف التوصلليااو 

  واحلصول ع   موالقت . مروا دالع   الصلوك الدولية إال  ب د التتاور مم ال ملار 
لذا  و  يلرا يف ا ا هلا  و يي لل  ع ل  تنفيلذها  -١١ وجت د التوصياا التاليلة إجلراءاا ا ت

  3١-١34إىل  ١٧-١34يف روا لللللدا يف إ لللللار سياسلللللاا وبلللللرامن  لوميلللللة: التوصلللللياا ملللللن 
 44-١34و 43-١34و 4١-١34و 40-١34و 35-١34و 33-١34و 32-١34والتوصياا 

  ٧0-١34  والتوصياا من 68-١34و 6٧-١34و 49-١34و 4٧-١34و 46-١34و
 93-١34  والتوصللللللللياا مللللللللن 9١-١34إىل  8١-١34  والتوصللللللللياا مللللللللن ٧8-١34إىل 
  .١02-١34و ١0١-١34  والتوصيتار 95-١34 إىل
  42-١34 والتوصياا  39-١34إىل  36-١34من  والتوصياا 34-١34و م ا التوصية  -١2
 69-١34  والتوصلللياا 66-١34إىل  50-١34ن   والتوصلللياا مللل48-١34و 45-١34و
  للللللار روا لللللدا تؤيلللللد  ١00-١34إىل  96-١34  والتوصلللللياا ملللللن 92-١34و 80-١34و

ننررا الذم يرمر إىل الت رد باالمتثال لقا و نا احمل ر والتزاماتنا الدولية يف عال  قو  اا  ار؛ 
باحلمايلللة وال لللما اا القا و يلللة  ويف الواقلللم  تت  للل  ت لللك التوصلللياا بلللاحلقو  اللللب  يقلللر هللللا  صلللا  

وجيرم تنفيذها بفاع ية. ومن  ير تنفيذ ت ك التوصياا يف التللل اللذم اقرتي له بل   ر يلؤدم 
إىل اخدواجيللة ااجللراءاا القائمللة  وقللد يقت للر مللن روا للدا ا للا  إجللراءاا إفللالية غللد متوق للة يف 

   هذه املر  ة.
مبدئيا   وللن ال ميلن فلمار  روا دا بتيييد 5١-١34و 50-١34وحتظ  التوصيتار  -١3

  الاخمة لتنفيذمها ب رولة.مة تولد املوارد اهلا
 ولذلك ُيحاط بها ولماً لم تحظ التوصتا  التالتة بت يتد رواندا   

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

    


