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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  الُتتتتتتتتتاملا الُمنُتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو   -1
.  2021شتتتتفار/فبراير  8كانون الناني/يناير إلى  18ا دورته الستتتتابعة والن فين في الفترة من 5/1اإلنستتتتان  

. ورأس وفَد  2021كانون الناني/يناير   25النانية عُتترةا المعقودة في عرضتتح حالة رواندا في ال لستتة  واستتتُ 
  رواندا وزير العدل والنائ  العاما جونستتتتتتتتتتتون بوزينغي. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق برواندا في جلستتتتتتتتتتتته 

 .2021كانون الناني/يناير   29السابعة عُرة المعقودة في 

ر م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان م موعتة المقررين التتاليتة ختتاا ا2021كتانون النتاني/ينتاير    12وفي   -2
 )الم موعة الن فية( لتيسير استعراا حالة رواندا: بنغ ديش وبولندا وتوغو.

ا 16/21من مرفق قراره   5ا والفقرة  5/1من مرفق قرار م ل  حقو  اإلنستتتان    15وعمً  بالفقرة  -3
 التالية ألغراا استعراا حالة رواندا:صدرت الوفائق 

 ؛( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا مكتوب مقدم وفقًا للفقرة  )أ( 

ت ميع للمعلومات أعدته مفوضتتتية األمم المتحدة الستتتامية لحقو  اإلنستتتان )المفوضتتتية(  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15وفقًا للفقرة 

 .( 3) )ج(15موجز أعدته المفوضية وفقًا للفقرة  )ج( 

نماا  أعدها ستتتتتتتتتلفًا كل من ألمانياا وبل يكاا وب   لم موعة الن فية إلى رواندا قائمة أستتتتتتتتت لةوأحالح ا -4
وستتتتلوفينياا والستتتتويدا وكنداا ولي،تنُتتتتتاينا والمملبة المتحدة لبري انيا الع مى وأيرلندا الُتتتتماليةا والواليات 

 تعراا الدور  الُامل.المتحدة األمريكية. ويمكن االط ع على هذه األس لة في الموقع الُفكي ل س

 الستعراضت عملية اموجز مداوال -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أشار الوفد إلى أن رواندا ملتزمة بآلية االستعراا الدور  الُامل. وقد أُعد التقرير الوطني عق   -5
 مُاورات شاملة وواسعة الن ا  مع جميع ال هات المعنية.

تقتارير دوريتة إلى هي تات معتاهتدات األمم فترة قيتد االستتتتتتتتتتتتتتتعرااا قتدمتح روانتدا فمتانيتة  وخ ل ال -6
ا اعتمدت رواندا قانونًا 2020متحدة وإلى آليات االتحاد األفريقي لحقو  اإلنستتتتتتتتتتان. وفي أيلول/ستتتتتتتتتتبتمبر  ال

شتتتتتتتت،ا   للموافقة على االنضتتتتتتتتمام إلى معاهدة مرارش لتيستتتتتتتتير النفال إلى المفتتتتتتتتنفات المنُتتتتتتتتورة لفائدة األ
الفادر    013/2020رقم عاقات أخرى في قراءة الم بوعات )القانون  المكفوفين أو معاقي الففر أو لو  إ 

 (.2020أيلول/سبتمبر  7في 

وُنقح قتتانون العقوبتتاتا حيتت  جرىا في جملتتة أمورا إلغتتاء ت ريم جميع الم،تتالفتتات المتفتتتتتتتتتتتتتتلتتة  -7
  لم مون المتعلقة باالستتتتفادة من عمليات اإلجهاا ا بالفتتتحافةا بما في للل التُتتتهيرا وتوستتتيع ن ا  األحكام 

والقتانونيا وإلغتاء األحكتام المتعلقتة بتالحف  االنفراد . وجرى تعتديتل القتانون التن يمي لل نتة الوطنيتة لحقو   
 اإلنسانا بغرا اعتماد هذه الل نة كآلية وقائية وطنية لمناهضة التعذي . وقد بدأت اآللية عملها.

__________ 

(1) A/HRC/WG.6/37/RWA/1. 

(2) A/HRC/WG.6/37/RWA/2. 

(3) A/HRC/WG.6/37/RWA/3. 
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بادة ال ماعية" وال رائم لات الفلة نَّ قانون جديد بُ ن ح ر "أيديولوجية اإلا سُ 2018وفي عام  -8
.  1994عاقفة عليها. وال يزال ي ر  ت،ليد لكرى اإلبادة ال ماعية التي تعرا لها التوتستتتتتتتتتتتتتتي في عام  والم
باتهم تح ى  تزال مست لة إعادة إدماج وت هيل األشت،ا  الذين ُأدينوا بتهمة اإلبادة ال ماعية وقضتوا عقو  وال

 ( لت ريد الوحدة الوطنية.Ndi Umunyarwandaمج "أنا رواند " )باألولويةا واستمر تنفيذ برنا

ع ن ا    -9 وُأنُتتتت ح متستتتتستتتتات مهمةا منها المكت  الرواند  للتح يقات ومحكمة االستتتتت نا . وُوستتتت  
 القوانين وقضايا المفلحة العامة.اختفا  المحكمة العليا ليُملا في جملة أمورا الن ر في دستورية 

ن مستتتتتتتوى الل وء إلى ُتحد  ا استتتتتت 2016وفي عام  -10 ث ن ام إلبتروني متبامل إلدارة القضتتتتتتاياا حستتتتتتَّ
ا بتدأ العمتل بن تام إلبتروني للمزادات العلنيتة للممتلبتات على 2020القضتتتتتتتتتتتتتتاء وتقتديم ال،تدمتات. وفي عتام  

 ضتتتاء ون جديد لمكافحة الفستتتاد. وصتتتنفح وكاالت مستتتتقلة جهاز الق اإلنترنح تنفيذًا ألوامر المحارم. واعُتمد قان 
  من حي  استق ليته في مرتفة عالية نسبيًا على الفعيدين اإلقليمي والعالمي. وال وجود لما يسمى المحارمات
 السياسيةا ولم ي َحق أ  ش،ص قضائيًا لم رد كونه سياسيًا أو صحفيًا أو مدافعًا عن حقو  اإلنسان.

ع رستح حرية الرأ  والتعبير والفتحافة وتبوين ال مايات والوكُ  -11 ت مع الستلمي في الدستتور. وتوستَّ
 ة عدد مح ات اإللاعة والتلفزيون ووسائط اإلع م الم بوعة واإللبترونية المس لة.الحيز اإلع مي بزياد

ولتقليص عدد الستتتتت ناء المرتفع نستتتتتبيًاا ت ر  دراستتتتتة خيارات متعلقة بالعقوبات غير االحت ازية   -12
ي  د ستتتتتت ن جديد وُجد  دت ف فة ستتتتتت ون قائمة. وُبنيح تستتتتتتعة  وبدائل إلجراءات العدالة ال نائية المع تادة. وشتتتتتتُ

د   اعُتمدت خدمة الم تمع كعقوبة مركزًا. وباإلضافة إلى لللا   64مرارز احت از جديدة تابعة للُرطةا وُجد  
ج  ا استتفاد من اإلفرا 2015وتعززت خيارات اإلفراج بكفالة باستتحداث ن ام األستاور اإللبترونية. ومنذ عام  

ستتت ناء. وبينما تبللح عملية ففتتتل اإلناث عن الذكور   110ستتت ينًا ومن العفو الرئاستتتي    9442المُتتترور 
  تزال ال هود جارية لففتتتتتل القاصتتتتترين عن الفالغين في  والقاصتتتتترين عن الفالغين في الستتتتت ون بالن ا ا ف

المدانين العستتتتتتكريين.  مرارز االحت از التابعة للُتتتتتترطة. وفمة أيضتتتتتتًا ستتتتتت ون منففتتتتتتلة للمدانين المدنيين و 
 وتستوفي جميع الس ون المعايير الدولية الدنيا لات الفلةا وال توجد أ  مرارز احت از غير رسمية.

  ا بين المرأة والرجل في المستتتوليات2016ال الُتت،فتتيةا الذ  اعُتمد في عام ويستتاو  قانون األحو  -13
ا المستتتتتتاواة 2016اإلرثا اعُتمد أيضتتتتتتًا في عام المنزلية. ويكفل قانون جديد بُتتتتتت ن أن مة الزواج والهفات و 

وطني بين األبناء في اإلرث. وال تزال المرأة تتمتع بتمنيل عادل في مناصت  صتنع القرار على الفتعيدين ال
 والمحلي وفي الق اع ال،ا .

فقتتتد زادت الميزانيتتتة   -14 وألن اإلنفتتتا  على التعليم يعتبر استتتتتتتتتتتتتتتنمتتتارًا مهمتتتًا في نمو البلتتتد وتنميتتتتها 
.  2019الم،فتتفتتة للتعليم. واعُتمدت ستتياستتة االحتياجات ال،اصتتة والتعليم ال امع وخ ة تنفيذها في عام  

ُتفكة   وزاد إلى حد كبير مستتوى االستتنمار في ايارل التعليم األستاستية ومويفيها وكذلل في ربط المدارس ب
( على إمكتتتانيتتتة 19-داإلنترنتتتح. واعُتمتتتدت تتتتدابير للت،فيج من أفر جتتتائحتتتة مرا فيروس كورونتتتا )روفيتتت 

الحفتول على التعليما منها بناء ففتول دراستية جديدة لتيستير التفاعد االجتماعي لدى إعادة فتح المدارس. 
 .22505في المائة من الففول الدراسية المقرر تُييدهاا وعددها  96ن بناء  وارتمل منذ للل الحي 

الورقي إلى التستتتتتتت يل اإللبتروني وخ ل الفترة قيد االستتتتتتتتعرااا حفتتتتتتتل التحول من التستتتتتتت يل  -15
في المتتتائتتتة في    89إلى    2015في المتتتائتتتة في عتتتام    56ل تستتتتتتتتتتتتتت يتتتل المواليتتتد من  للمواليتتتد. وارتفع معتتتد

ا يمكن تستتتتتت يل الوالدات والوييات في المرافق الفتتتتتتحية. وجرى تمديد  2020من عام   . وابتداءً 2019 عام
 إصدار شهادات المي د إلزاميًا.وأصفح  يومًاا 30إلى  15المهلة المحددة لتس يل المواليد من 

عح أطر قانونية وستتتياستتتاتية ومتستتتستتتية متينة لمواصتتتلة حماية حقو  ال فل وضتتتمان تقديم  -16 وُوضتتت 
 ئم العنف ال نسي ضد األطفالا واالت ار بهما واستغ لهم في العمل إلى العدالة.مرتببي جرا
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  آب/ 13المترخ   51/2018لفُتتتر )القانون رقم ا اعُتمد قانون مكافحة االت ار با2018وفي عام  -17
(. وُن مح دورات تدريبية لبناء قدرات مويفي إنفال القانونا أفضتتح إلى زيادة معدل إدانة 2018أغستت    

 رتببي جريمة االت ار باألش،ا .م

 ا ان،فض معدل الف الة بين الرجال والنساء والُفاب.2019و 2016وبين عامي   -18

  شتاملة للقضتاء على ال وع وتحقيق األمن الغذائي وتحستين  ستات واستتراتي يات ا ووضتعح رواندا ستي  -19
ى العقد الماضي. وواصلح الحكومة  في المائة سنويًا على مد  6التغذية. ونما الق اع الزراعي بما متوس ه  

 االستنمار في تحقيق هد  اإلعمال البامل لحق اإلنسان في المياه وخدمات الفر  الفحي.

في المائة الم لوبة  15أيضتتتًا في ق اع الفتتتحةا حي  ت اوز اإلنفا  نستتتفة  الستتتتنماراواستتتتمر  -20
قص المناعة المكتستت  )اإليدز( والستتل بموج  إع ن أبوجا بُتت ن فيروس نقص المناعة الفُتترية/مت زمة ن 

في   1285 واألمراا المعدية األخرى لات الفتتتتتتتتتلة. وارتفع عدد المرافق الفتتتتتتتتتحية العامة وال،اصتتتتتتتتتة من
. وبدأ استتتت،دام طائرات بدون طيار إليفتتتال أرياس الدما وال ستتتيما 2019في عام   1735إلى  2016 ماع

ا توستع ن ا  تغ ية ن ام الت مين الفتحي  2018/2019  في المناطق الريفية. وبحلول نهاية الستنة المالية
منع الحمل   ا بلغح نستتتتتفة انتُتتتتتار وستتتتتائل2019في المائة من الستتتتتكان. وفي عام  79الم تمعي ليُتتتتتمل 

 في المائة. 53,1الحدينة 

وتلتزم رواندا التزامًا راستتتت،ًا بمواصتتتتلة ستتتتياستتتتة الفاب المفتو  ت اه ال ج ينا وأبرمح مذكرة تفاهم  -21
 هذا الفدد مع مفوضية األمم المتحدة السامية لُتون ال ج ين وجهات أخرى معنية.في 

ع نهج منفتح وتُتتاركيا وهو ة واالتستتا  واتفاعبالمرونة والستتر   19-واتستتم التفتتد  ل ائحة كوفيد -22
ما مكَّن رواندا لي  فقط من التفتتتتتتتتتتتتد  للفيروس بفعاليةا بل أيضتتتتتتتتتتتتًا من تقليص أفر ال ائحة على حقو   

 منتُرًا في رواندا. 19-نسان إلى أدنى حد. ورغم ال هود المبذولةا ف  يزال كوفيداإل

 اضر جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستع -باء 

وفدًا ببيانات. وترد التوصتتتيات المقدمة خ ل جلستتتة التحاور في  99خ ل جلستتتة التحاورا أدلى  -23
 الفرع الناني من هذا التقرير.

ُتتتتتريايةا منها اعتماد فقد   -24   أفنح جزر البهاما على رواندا لتن يحها الدستتتتتتور وأشتتتتتارت إلى إصتتتتت حات ت
 .بقانون عقوبات منقح وتُريعات لمكافحة اإلرها

ُتريعات وتوستيع ن ا  الحريات األستاستية  -25   وأشتارت بربادوس إلى التدابير التي ات،ذتها رواندا لتعزيز الت
 والت،فيج من آفار تغير المناخ.

وأعربح بل يكا عن تقديرها للتقدم المحرز في تنفيذ التوصتتتتتتتيات المنبنقة عن ال ولة الستتتتتتتابقة من  -26
 االستعراا.

ية للُتتتون ال نستتانية وال، ة االستتتراتي ية لتنفيذهاا  قديرها للستتياستتة الوطن ت وأعربح بوتستتوانا عن   -27
 ولبنها شددت على استمرار تفُي العنف ال نسي وال نساني.

   عح البرازيل رواندا على مكافحة العنف ال نستتتتتاني وعلى استتتتتت نا  العمل مع المحكمة األفري ية وشتتتتت  -28
 لحقو  اإلنسان والُعوب.

حرزتتتته روانتتتدا في الحتتتد من الفقر ووييتتتات األطفتتتال وفي تعزيز التقتتتدم التتتذ  أ  اوالح تتتح بلغتتتاريتتت  -29
 لل.إمكانية الحفول على التعليم ال امع وال،دمات الفحيةا وما إلى ل
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 ورحبح بوركينا فاسو بالتدابير التي ات،ذتها رواندا لمنع العنف ال نسي وال نساني. -30

 األساسية.من جهود لتعزيز حقو  اإلنسان والحريات  وأفنح الباميرون على رواندا لما بذلته -31

عتها إلى ورحبح كندا بالتقدم الذ  أحرزته رواندا في معال ة مستتتتت لة المستتتتتاواة بين ال نستتتتتين. ود -32
 إجراء تح يقات مستقلة في جميع حاالت االختفاء القسر  المزعومة.

ُتاد إلى توستيع ن ا  والية الل نة الوطنية لحقو  -33 ُتمل كذلل العمل بوصتفها    وأشتارت ت اإلنستان لي
 نية.اآللية الوقائية الوط

فادرات المتعلقة وأشتتتتتتارت شتتتتتتيلي إلى خ ة العمل الوطنية األولى بُتتتتتت ن حقو  اإلنستتتتتتان وإلى الم -34
 بالمساواة بين ال نسين وبتمكين المرأة وبالعنف ال نساني.

لق ب ملة أمور منها التنميةا والمرأةا وال فلا ع وأفنح الفتتتتين على رواندا لما ات،ذته من تدابير ييما يت  -35
 واألش،ا  لوو اإلعاقة.

 وقدمح كوستاريكا توصيات. -36

  يح الدستور بتضمينه ففً  عن حقو  اإلنسان والحريات األساسية. وهن ت كوت ديفوار رواندا على تن  -37

مراهقات. ودعح إلى ل الموح وأعربح كرواتيا عن قلقها إزاء انتُتتتتتار العنف ال نستتتتتي وال نستتتتتاني -38
 مواءمة التُريعات لات الفلة مع اتفاقية حقو  األش،ا  لو  اإلعاقة.

 وأشادت كوبا بالتقدم الذ  أحرزته رواندا ييما يتعلق بالمساواة بين ال نسين وتمكين المرأة. -39

ُتتتتتريعات المتعلقة بالمستتتتتاواة بين ال نستتتتتين وتمكين المرأة  -40   ر الستتتتتياستتتتتات إطا  ى وإل وأشتتتتتارت قبر  إلى الت
 المتعلق بحرية التعبير.

ُتتيكيا بتنفيذ التوصتتيات التي قدمتها خ ل ال ولة الستتابقة من االستتتعرااا ولبنها الح ح  -41 أن  ورحبح ت
 توصيات أخرى لم ُتنفَّذ بعد.

  التفاقية مناهضتتتةورحبح جمهورية البونغو الديمقراطية بتفتتتديق رواندا على البروتوكول االختيار    -42
 ذي  وغيره من ضتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتية أو ال إنستتانية أو المهينةا وعلى العهد الدولي ال،ا  تع ل ا 

 بالحقو  االقتفادية واالجتماعية والنقايية.

 وأعربح الدانمرك عن قلقها إزاء ادعاءات بُتتتت ن االحت از التعستتتتفي والتعذي  في مرارز االحت ازا -43
  العقوبة القاستية عية لمنع التعذي  وغيره من ضتروب المعاملة أو ستت نا  الل نة الفر ا رواندا على تيستير وحنح  

 أو ال إنسانية أو المهينة زياراتها.

بتتتالتزام روانتتتدا بتتتالحتتتد من الفقر وبتتتالتتتتدابير التي ات،تتتذتهتتتا في م تتتاالت التعليم  -44 ورحبتتتح جيبوتي 
 والفحة واإلسكان.

 ليم والل وء إلى القضاء والمفالحة.ندا في م االت التعادم الذ  أحرزته رو والح ح مفر التق -45

وأفنح إفيوبيا على رواندا العتمادها خ ة العمل الوطنية لحقو  اإلنستتانا وإلنُتتائها آلية القضتتاء   -46
 على العنف ال نسانيا ولوضعها سياسة تعليم لو  االحتياجات ال،اصة.

للل إنُتتتتتتتتاء مركز  ف ال نستتتتتتتتانيا بما فين لمت،ذة للتفتتتتتتتتد  للعوأشتتتتتتتتارت يي ي إلى ال، وات ا -47
 لمساعدة الضحايا.

 ورحبح فنلندا بمُاركة رواندا في عملية االستعراا الدور  الُامل. -48

والح ح فرنستتتتا تعزيز رواندا إطارها المتستتتتستتتتي لحقو  اإلنستتتتان. وأعربح عن قلقها إزاء انتهاك   -49
 الحقو  المدنية والسياسية.
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قضتتتتتاء على العنف ال نستتتتتي ولضتتتتتمان تمتع األطفال  لتي بذلح رواندا للابح غابون بال هود ورح -50
 لو  اإلعاقة بالمساواة في الحفول على ال،دمات االجتماعية والفحية البايية.

ورحبح جورجيا بستتياستتة رواندا المتعلقة بال ج ين وملتمستتي الل وءا رغم إغ قها الحدود الحتواء   -51
 مكافحة العنف ال نساني واالت ار بالفُر. ادرات الرامية إلىف ا وأشارت إلى الم19-جائحة كوفيد

وأشتتتتارت ألمانيا إلى فتح الم ال للحوار الستتتتياستتتتي والنقاع النقد ا وأعربح عن قلقها إزاء القيود  -52
 المفروضة على وسائط اإلع م وإزاء ارتفاع مستويات نقص التغذية.

 ادة مستوى تمنيل المرأة في المناص حقو  اإلنسانا وبزي   مة رواندا باحترام وأشادت غانا بالتزام حكو  -53
 العليا لفنع القرار.

والح ح هايتي ال هود المبذولة لتحستتتتتين المستتتتتتويات المايُتتتتتية وفر  الحفتتتتتول على الرعاية   -54
 الفحية وتنمية اقتفاد المعلومات.

 اإلنسان األساسية. بذولة لتعزيز حقو  ورح  البرسي الرسولي بتن يح الدستور وبال هود الم -55

ورحبح هندوراس بتفتتتتتتتتديق رواندا على البروتوكول االختيار  التفاقية مناهضتتتتتتتتة التعذي  وغيره  -56
 من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو المهينة.

 ها.ذفي أن يستمر تنفي  ورحبح آيسلندا بال، وات المبيَّنة في التقرير الوطني وأعربح عن أملها -57

 وأشارت الهند إلى تن يح الدستورا بما في للل تضمينه ففً  مستقً  عن حقو  اإلنسان. -58

وأفنح إندونيستتتتيا على رواندا إلدراجها ففتتتتً  منففتتتتً  عن حقو  اإلنستتتتان في الدستتتتتور المنقحا   -59
 والعتمادها خ ة عمل وطنية لحقو  اإلنسان.

 ها الوطني.دا على تقديم تقرير ن ران اإلس مية رواوشكرت جمهورية إي  -60

وأفنى العرا  على روانتدا ل ملتة أمور منهتا التتدابير التُتتتتتتتتتتتتتتريايتة والتنفيتذيتة التي ات،تذتهتا لتعزيز   -61
 حقو  اإلنسان.

  وأشادت أيرلندا بال هود المبذولة لتعزيز حقو  اإلنسان. ودعح إلى إجراء تحقيق في جميع االدعاءات  -62
 خارج ن ا  القضاء. ملقة بحاالت اإلعداالمتع

وأشتتتتارت إستتتترائيل إلى ال هود التي بذلتها رواندا منذ ال ولة الستتتتابقة من االستتتتتعرااا وب،اصتتتتة   -63
 .2020ففل دراسي إضافي في عام  22 000ييما يتعلق بالمساواة بين ال نسين. وأفنح عليها لتُييدها  

  لمرأة ومُتتاركتهاال نستتين وتعزيز تمكين ا   ن وأشتتارت إي اليا إلى ال هود المبذولة لضتتمان المستتاواة بي  -64
 في صنع القرار في جميع الق اعات.

وأعربح اليابان عن تقديرها لل، وات المت،ذة لتعزيز حرية التعبير والمستتتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتتين في   -65
 م،تلف الق اعات.

 .ةوالح ح كينيا تن يح الدستور وتضمينه ففً  عن حقو  اإلنسان والحريات األساسي  -66

 التفيا رواندا على تقديم تقريرها الوطني.وشكرت  -67

 وأشارت ليسوتو إلى أن رواندا أوفح بالتزاماتها بتقديم التقارير إلى هي ات المعاهدات لات الفلة.  -68

وأفنح ليبيا على رواندا لما أحرزته من تقدم في م،تلف الم االتا وال ستتتتيما في م الي الفتتتتحة   -69
 والتعليم.
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 فميم رواندا على تحسين حالة حقو  اإلنسان في البلد.وانيا ت ح ليت  والح -70

وأعربتح متاليزيتا عن أملهتا في أن يبتدأ العمتل عمتا قريت  بن تام إدارة المعلومتات المتعلقتة بتالعنف  -71
 ال نسانيا وفي أن ُتبذل جهود إضايية لضمان الحق في التعليم ال امع.

  ستتانا وب،اصتتة ييما يتعلق بالمستتاواة بين ال نستتين يز حقو  اإلن ز والح ح ملديج ال هود المبذولة لتع  -72
 وسد الف وة في األجور بين ال نسين.

 ورحبح مالي باستحداث ن ام إلبتروني لتس يل المواليد وبال هود المبذولة لتحسين يرو  االحت از.  -73

لمستتاواة ،ذة لتعزيز ات ورحبح مال ة باعتماد أول خ ة عمل وطنية لحقو  اإلنستتان وبالتدابير الم -74
 بين ال نسين.

ُتيوس على رواندا لما اعتمدته من إصت حات متستستية لتحستين فعالية الل نة الوطنية   -75 وأفنح موري
 لحقو  اإلنسان.

 وشكرت المكسيل رواندا على تقديم تقريرها الوطني. -76

 ورح  ال بل األسود بالتقدم المحرز في م ال تس يل المواليد. -77

 التدابير المت،ذة لبفالة المساواة بين ال نسين. موزامبيق ح حوال -78

 والح ح ميانمار زيادة مستوى االلتحا  بالمدارس االبتدائية وان،فاا الف الة. -79

  يتعلق والح ح ناميبيا التدابير اإلي ابية المت،ذة منذ ال ولة السابقة من االستعرااا وب،اصة ييما  -80
 .تمكين المرأة و بالمساواة بين ال نسين 

والح ح نيفال ال هود المبذولة للحد من الفقر وإي اد فر  العمل والحد من ستتتتتتتتتتتتتتوء التغذية بين   -81
 األطفالا وما إلى للل.

  وقالح هولندا إنها ال تزال تُتتتعر بالقلق إزاء تقارير عن االختفاء القستتتر ا ال تح ى دائمًا بالمتابعة -82
 من جان  الحكومة.

رواندا لتفتتتتتتميمها على مكافحة االت ار بالفُتتتتتتر ول هودها من أجل ضتتتتتتمان يا على ر وأفنح ني ي  -83
 تمكين المرأة.

وقالح النرويج إنها ال تزال تُتتتتتتتعر بالقلق إزاء تفستتتتتتتير وتنفيذ التُتتتتتتتريعات المتعلقة بحرية التعبير   -84
 والت مع السلمي وتبوين ال مايات وحماية المدافعين عن حقو  اإلنسان.

 أن رواندا أبرزت في تقريرها الوطني اهتمامها الفالغ بحماية حقو  اإلنسان. مان إلىوأشارت عُ  -85

والح ح بارستتتتتتتتان ال هود المبذولة لبفالة الحق في التعليما وال ستتتتتتتيما الزيادة المهمة في ميزانية  -86
 هذا الق اع وال، وات المت،ذة لت وير الهيارل األساسية.

إلى تعزيز المستتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتينا وإلى ضتتتتتتتتمان حفتتتتتتتتول    الرامية ورحبح باراغوا  بالمفادرات -87
 ال ميع على التعليم االبتدائيا ومنع اإلبادة ال ماعيةا ومكافحة االت ار بالفُر.

وأشتار الوفد إلى أن رواندا وضتعح خ ة لضتمان حقو  المرأة وال فل. وقد ح ر القانون العقوبة  -88
وي،ضتتتتتتتتتتتع المستتتتتتتتتتتتولون المزعومون عنها للمحارمة. وتحر    مزعومةا ل البدنية وي ر  التحقيق في الحاالت ا 

الستتل ات على مكافحة إستتاءة معاملة أطفال الُتتوارع الستتابقين في مرارز اإليواء المتقحا وعلى ضتتمان حستتن  
إدارة هذه المرارز وتوفيرها خدمات إعادة الت هيل لألطفال المتضتتتتررين. وتح ى مكافحة العنف ال نستتتتاني والفقر  

فتتتوىا وُوضتتتعح برامج وستتتياستتتات شتتتتى في هذا الفتتتدد. وُوف  ر التدري  لمويفي إنفال القانون قوية اللباألو 
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م ال مكافحة االت ار باألشتتتتت،ا ا وال ستتتتتيما الفتيات الفتتتتتغيرات. واستتتتتُتحدفح برامج لمكافحة التمييز  في
ل ماعات  لحال وااالقائم على الستتن ونوع ال ن  والميل ال نستتي. وُبذ لح جهود إلدماج األشتت،ا  ضتتعا   

المهمُتتتتتتتتتة تاري،يًاا ومنها الفاتواا في الم تمع؛ وتبللح هذه ال هود حتى اآلن بالن ا . ويُتتتتتتتتتكل تحستتتتتتتتتين 
 ال،دمات الفحية أحد بنود جدول أعمال الحكومةا وهو من أولوياتها.

د فق ا19-وُخفتفتح موارد لبفالة تعزيز الحقو  المدنية والستياستية وحمايتها. ورغم جائحة كوفيد -89
 مر تيسير إمكانية الل وء إلى القضاء باست،دام منفات إلبترونية.است 

وال توجد أ  أقليات دينية في البلد. وي وز ل ميع الهي ات الدينية التستتتتتتت يل على هذا األستتتتتتتاسا   -90
 وجرى تقليص مدة إجراءات التس يل من ستة أشهر إلى شهرين.

ن متات الم تمع المتدني والمن متات غير الحكوميتة   يمي لمن ويوجتد حتاليتًا قيتد المراجعتة القتانوُن الت  -91
الدولية والمحلية. وقد تحستتتتتنح البي ة القانونية لتعزيز قوة الم تمع المدني وتيستتتتتير تستتتتت يل المن مات غير 
الحكومية. ويستتتفيد المدافعون عن حقو  اإلنستتان والناشتت ون في هذا الم ال من الحماية بموج  القانونا  

 .الحتراماويح ى عملهم ب 

 .والح ح الفلبين اعتماد خ ة عمل وطنية لحقو  اإلنسان وقانون لمكافحة االت ار بالفُر -92

ورحبح البرتغال بالتقدم العام المحرز ييما يتعلق بتحستتتتتتتتين اإلطار القانوني والمتستتتتتتتتستتتتتتتتي لبفالة   -93
 .حقو  اإلنسان

األطفال من العنف واالستتتتتتتتتتتغ ل  ةورحبح ق ر بالتزام الحكومة بضتتتتتتتتتتمان التعليم لل ميع وبحماي  -94
 .ال نسيين

وأشتتارت جمهورية كوريا إلى خ ة العمل الوطنية األولى لحقو  اإلنستتان واإلن ازات التي تحققح  -95
 .في م الي تعميم المساواة بين ال نسين وتعزيز تمنيل المرأة 

ير الدولية لحقو  ي اوالح ح رومانيا ال، وات المت،ذة لمواءمة الدستتتتتتتتتتتتور والتُتتتتتتتتتتتريعات مع المع -96
 .اإلنسانا لبنها شددت على ضرورة إدخال مزيد من التحسينات

 .والحظ االتحاد الروسي إدراج ففل عن حقو  اإلنسان في الدستور وإنُاء محكمة است نا  -97

والح ح الستتنغال اإلصتت حات الدستتتورية التي تُتتمل ت،فتتيص حفتتة دنيا للمرأة في المناصتت   -98
 .ع القرارن صالمنت،فة ومواقع  

 .وأفنح صربيا على رواندا لتحسينها معايير حقو  اإلنسان في م االت منها ق اع التعليم -99

 .والح ح سيراليون اعتماد وتنفيذ خ ة العمل الوطنية األولى لحقو  اإلنسان -100

مان ضتتتت و وأفنح ستتتتنغافورة على رواندا لل هود التي تبذلها من أجل تحقيق المستتتتاواة بين ال نستتتتين   -101
 .الحق في التعليما بما في للل التعليم ال امع

وأفنح ستتتلوفينيا على رواندا لتنفيذها التوصتتتية المنبنقة عن ال ولة الستتتابقة من االستتتتعراا بُتتت ن  -102
 .اعتماد خ ة عمل وطنية لحقو  اإلنسان

  ة لحقو ي الوطن والحظ الفتومال إدراج ففتل عن حقو  اإلنستان في الدستتور وتعزيز المتستستات   -103
 .اإلنسان

والح ح إستتتتتتتتفانيا مع األستتتتتتتتف حدوث حاالت االختفاء القستتتتتتتتر  واالحت از التعستتتتتتتتفي والم ول  -104
 .واإلعدام خارج ن ا  القضاء والتعذي  وسوء المعاملة في مرارز االحت از
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 .سانوالحظ السودان ال، وات المت،ذة منذ ال ولة السابقة من االستعراا لحماية حقو  اإلن  -105

وشددت السويد على ضرورة التفد  للعنف ال نساني. والح ح إنهاء ت ريم التُهيرا ولبنها أضافح   -106
 .أنه ينفغي معال ة مس لة القيود المتف ية المفروضة على حرية التعبير والت مع السلمي وتبوين ال مايات 

 .والح ح سويسرا إنهاء ت ريم التُهير وتحسين أحوال الس ون  -107

ليُتتتي التدابير التُتترياية المتعلقة بالمستتاواة بين ال نستتين واعتماد قانون جديد    -تيمور    ح حوال -108
 .لمكافحة الفساد

  ورحبح توغو بالتقدم الذ  أحرزته رواندا منذ ال ولة الستتابقة من االستتتعرااا بما في للل استتتمرار -109
 .حسن األداء في م ال الحوكمة السياسية واالقتفادية

 .ون  مع التقدير التدابير التي ات،ذتها رواندا لتعزيز سياساتها المتعلقة بالحماية االجتماعية  ح ت ح وال  -110

  وأفنح تركياا ُمبرزًة دورها في مفادرة ختم المستتتتتتتتاواة بين ال نستتتتتتتتينا على رواندا لل، وات التي ات،ذتها  -111
 .لبفالة المساواة بين ال نسين وتمكين المرأة 

خ ة العمل الوطنية لحقو  اإلنستتتتتتتتتان وتقديم التقارير الوطنية إلى هي ات   اعتماد  وغنداوالح ح أ -112
 .المعاهدات

وأفنح أوكرانيا على رواندا للتقدم الذ  أحرزته في تعزيز حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتان وحمايتهاا ب ر  منها  -113
 .اعتماد تُريعات لهذا الغرا

لية عن قلقها إزاء القيود المفروضتتة على الُتتما  ايرلندوأعربح المملبة المتحدة لبري انيا الع مى وأ -114
 .حرية وسائط اإلع م والحقو  المدنية والسياسيةا وحنح رواندا على االقتداء ب يم البومنول 

في   وأعربح الواليات المتحدة األمريكية عن قلقها إزاء محدودية حيز العمل المدني والسياسيا بما -115
 .مع العامي الت فالحق للل القيود المفروضة على 

وأشتتتتارت أوروغوا  إلى أن الل نة الوطنية لحقو  اإلنستتتتان استتتتتعادت مركزها كمتستتتتستتتتة مفتتتتنفة  -116
 .ضمن الف ة "ألف". وحنح الم تمع الدولي على دعم رواندا من خ ل التعاون والمساعدة التقنيين

  المستتتتتاواة بين ال نستتتتتين وزيادةبفالة ل اندا  ورحبح جمهورية فنزوي  البوليفارية بال هود التي تبذلها رو  -117
 .ميزانية التعليم

 .وأفنح زامبيا على رواندا لتنفيذها عدة توصيات منبنقة عن ال ولة السابقة من االستعراا -118

 .والح ح ال زائر بارتيا  التقدم الذ  أحرزته رواندا منذ ال ولة السابقة من االستعراا -119

بتمكين المرأة ول هودها من أجل مكافحة الفستتتتتتاد وأفره الستتتتتتلبي   لتزامهاالرواندا  وأفنح أنغوال على  -120
 .على إعمال حقو  اإلنسان

 .وقدمح األرجنتين توصيات -121

وأفنتتح أرمينيتتا على روانتتدا لتعيينهتتا آليتتة وقتتائيتتة وطنيتتة تتوافق مع أحكتتام البروتوكول االختيتتار   -122
 .قوبة القاسية أو ال إنسانية أو المهينةملة أو العاضروب المعالتفاقية مناهضة التعذي  وغيره من  

وأشتتتتادت أستتتتتراليا بريادة رواندا في عمليات حفظ الستتتت م اإلقليمية ورحبح بالتن يحات التُتتتترياية  -123
 .الرامية إلى تعزيز حقو  المرأة ال نسية واإلن ابية

ُت ن مضتايقة ين وإزاء ت ي عمل الفتحفوأعربح النمستا عن قلقها إزاء القيود المفروضتة على   -124 قارير ب
 .المدافعين عن حقو  اإلنسان والفحفيين وت،ويفهم
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وهن ت ألربي ان رواندا على خ ة عملها الوطنية لحقو  اإلنستتتتتتانا والح ح التدابير التُتتتتتترياية  -125
 .والسياساتية الرامية إلى تحقيق المساواة بين ال نسين

 .األيتام وغيرهم من األطفال المعرضين لل، ر  حدفة لفالح ت طنية المس والحظ المغرب السياسات الو  -126

وأشتتتتتار الوفد إلى أن رواندا تدرك ضتتتتترورة ضتتتتتمان اإلدماج الستتتتتياستتتتتي واالجتماعي واالقتفتتتتتاد    -127
ُت ح   تعاونية لألشت،ا  لو  اإلعاقة   700لألشت،ا  لو  اإلعاقة. فمنذ ال ولة الستابقة من االستتعرااا أن

 شت،ا  لو  اإلعاقة في ق اع التعليم لتمكينهم من المنافستة في ستو  ت هيل األ   ى لبلد. وجر في جميع أنحاء ا 
 .العمل. وُأنُ ح دوائر وطنية إلعادة الت هيل لمساعدة األطفال المحتاجين إلى للل

ويُتتتتتتتكل تمكين المرأة اللبنة األستتتتتتتاستتتتتتتية للتنميةا بناًء على اإليمان ب ن تمكين المرأة يعني تمكين   -128
 .عتمد رواندا سياسة عدم التسامح م لقًا مع العنف ال نسي وال نسانيالبلد. وت  نسرة وتمكي األ

وُتعتبر الرعاية الفتتحية االجتماعيةا وال ستتيما الرعاية الفتتحية على صتتعيد الم تمعات المحليةا  -129
  التغ ية ن ويستتتتفيد م مستتت لة مهمةا ومن فمَّ انفتتت  التركيز على االلتزام بن ام الت مين الم تمعي التضتتتامني.  

 .في المائة من األش،ا  85ي إطار هذا الن ام أرنر من ف

وييما يتعلق بالتمييزا شتتتتتدد الوفد على ستتتتتياستتتتتة الوحدة الوطنية التي تعتمدها الحكومةا بفتتتتتر   -130
  تستياتو  الن ر عن الدين أو األصتل اإلفني. ف  ُتعر    الستياستات الحكومية األفراد بوصتفهم باتوا أو هوتو أو 

 .ألحرى كل فرد مواطنًا رواندياً تبر باعبل ت 

ولي  لدى رواندا أ  جنود أطفال. وقد حققح قوات األمن نتائج أعلى من غيرها من المتستتستتات   -131
 .ييما يتعلق برضا الم تمع وتقديرها وهو ما يدل على جودة المعايير التي تعتمدها

 بوهة أفناء االحت ازا واالستتت،داموييات المُتت ل ستتفيينا وا وال تندرج ممارستتات التوقيج واالحت از التع  -132
 المفرر للقوة في إطار ستتتتتياستتتتتة الحكومةا وُتعتبر جرائم. ومتى وقعح حاالت من هذا القبيلا ُأجريح تح يقات 

 .شاملة بُ نها. وسيتواصل إدخال التحسينات والعمل مع الُركاء من أجل معال ة هذه المسائل

تها. فقد كان مع م التوصتتتتيات المقدمة بنَّاًء للغاية على مستتتتاهما المُتتتتاركة  وتُتتتتكر رواندا الدول -133
 .ووفَّر االستعراا فرصة للتعلم. وستبذل رواندا قفارى جهودها لتنفيذ التوصيات على نحو شامل

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 :تحظى بتأييدها التحاور، وهينظرت رواندا في التوصيات الواردة أدناه المقدمة خالل جلسة  -134

 مواصلة الجهود الرامية إلى التعاون مع آليات مجلس حقوق اإلنسان )المغرب(؛ 134-1

 تعزيز التعاون مع هيئات معاهدات األمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة )أرمينيا(؛ 134-2

ذف  مواءمة تشرررررريعاتها الومنية مع اتفاقية حقوق األذرررررعاق ذوي اإلعا ة، بح 134-3
 ق ذوي اإلعا ة التي ال تزال في بعض القوانين )ذيلي(؛لمهينة لألذعااالعبارات 

 مواصلة اتعاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الومنية لحقوق اإلنسان )باكستان(؛ 134-4

مواصرلة الجهود المذذولة لتعزيز المؤسرسرات الومنية لحقوق اإلنسران ودورها في  134-5
 تونس(؛صعيد الومني )لفعالية على ارصد تنفيذ المعايير الدولية ب

مواصرررلة جهودها لزيادة الوعي العام بمنع اإلبادة الجما ية ومحافحة دأيديولوجية   134-6
 اإلبادة الجما يةد )جورجيا(؛
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مواصررلة عملية المصررالحة الومنية حتى يتسررنى لجميع الموامنين، بصرررف النظر   134-7
فق مع حقوق اإلنسان  على نحو يتوا  دي تنمية الذلعن انتمائهم اإلثني أو الديني، المساهمة ف

 األساسية )الكرسي الرسولي(؛

مواصررررررررلة العمل على معالجة منحى التزايد المقلق إلنكار و وع اإلبادة الجما ية   134-8
 في رواندا )إسرائيل(؛

مواصررررررلة الجهود الرامية إلى االسررررررتامار في الموارد البشرررررررية في إمار القدرات   134-9
 ائمة )ليذيا(؛المؤسسات الق توتعزيز  درا المتاحة

 تعزيز اإلمار التقني والمالي لدعم أذد األذعاق ضعفاا )موزامذيق(؛ 134-10

مواصرررررلة الجهود لكفالة تمتع الجميع بحقوق اإلنسررررران، وال سررررريما األذرررررعاق   134-11
 ضعاف الحال )نيجيريا(؛

 ين(؛ وق اإلنسان )الفلذ ق عملها الومنية لح المضي  دماا في التقييم الشامل لتنفيذ خطة   12- 134

 مواصلة إحراز التقدم في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية )الكاميرون(؛ 134-13

التركيز على تعزيز الحقوق اال تصرررررادالة واالجتما ية والاقاوية، والحق في العمل   134-14
 )الكاميرون(؛

ة والدولية لحقوق  يوالصررررحوق اإل ليم  زيادة وعي الموامنين الروانديين باالتفاقيات 134-15
 اإلنسان التي صد ت عليها رواندا، بغية ضمان تمتعهم الكامل ووعيهم بهذه الحقوق )تركيا(؛

بفعراليرة، بمرا في ذلر    43/2013تعزيز التردابير الراميرة إلى تطذيق القرانون ر م   134-16
 في المنامق الريفية )أنغوال(؛

توفير العدمات العامة الشرفاوية في مجال  و كفاءة والمسراءلة  اتعاذ تدابير لزيادة ال 134-17
 )أذربيجان(؛

مواصرلة الجهود الجارية لتوفير التدري  اإللزامي في مجال حقوق اإلنسران لقوات   134-18
 الشرمة بغية تجن  االستعدام المفرط للقوة )إالطاليا(؛

وترردريرر  المجتمع مواصرررررررررلررة الجهود الراميررة إلى تعزيز عمليررة تو يررة وتا ي    134-19
ذ القرانون، والفراعلين االجتمراعيين، والصرررررررررحفيين، والنقرابرات في مجرال مردني، وموففي إنفرالا

 حقوق اإلنسان )الجزائر(؛

تجريم جميع حررراالت بيع األمفرررال واسرررررررررتغالل األمفرررال في البغررراء وفي المواد   134-20
ال  فررفررل بشررررررررررأن بيع األماإلبرراحيررة، وفقرراا للذروتوكول االختيرراري الملحق برراتفرراقيررة حقوق الط

 ال في البغاء وفي المواد اإلباحية )المحسي (؛واستغالل األمف

إعادة النظر في األححام القانونية التي  د تنطوي على التمييز ضد المرأة باعتماد   134-21
تشررريعات ذرراملة لمحافحة التمييز تحظر التمييز على جميع األسررس وتشررمل التمييز المباذررر  

ذررحال المتقامعة من التمييز ضررد المرأة،  والعاق، وكذل  األ  ي المجالين العاموغير المباذررر ف
 من اتفاقية القضاء على جميع أذحال التمييز ضد المرأة )األرجنتين(؛ 1وفقاا للمادة 

مواصررلة اإلصررالحات الرامية إلى المسرراواة بين الجنسررين، وال سرريما بتعزيز فرق  134-22
 أرمينيا(؛لمعيشية الضعيفة )اتميات إلى األسر التعليم المتاحة للفتيات المن
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تعزيز حماالة حقوق اإلنسرران لكبار السررن، وال سرريما في السررياق الحالي لجائحة   134-23
 )األرجنتين(؛ 19-كوفيد

مواصررررلة الجهود الرامية إلى إدماش األذررررعاق ضررررعاف الحال في عملية التنمية  134-24
 )الكاميرون(؛

مرة لمواجهرة األمر التشرررررررررريعيرة الالز  زالراميرة إلى وضرررررررررع وتعزيتكاي  الجهود   134-25
التحدالات الذيئية الشررررراملة لعدة  طاعات، بما في ذل  األمر المتعلقة بالتكي  مع تغير المنا   
والتعفي  من آثاره، وضرررررمان إذرررررراق النسررررراء واألمفال واألذرررررعاق ذوي اإلعا ة وجماعات  

 في تنفيذها )ويجي(؛ األ ليات والمجتمعات المحلية بشحل ُمجد  

مواصرررلة عمليات التأه  الالزمة لتعفي  ارثار السرررلذية المحتملة لتغير المنا ،   134-26
 وال سيما على الزراعة والطا ة الكهرمائية )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

العمرل من أجرل تعزيز القردرات الومنيرة لضرررررررررمران التحقيق بفعراليرة في االدعراءات  134-27
 ري والتعذي  )مصر(؛القضاء واالختفاء القس قاالت اإلعدام خارش نطاالمتعلقة بح

اتعراذ جميع التردابير الالزمرة لمحرافحرة اإلفالت من العقراب على جريمرة االختفراء   134-28
 القسري )ليتوانيا(؛

نشرررررر التقارير السرررررنوية لئلية الو ائية الومنية، على نحو ما تقتضررررري  مبادئها   134-29
 شيحيا(؛تتعزيز ذفاوية عملها ) التوجيهية، بغية

تطوير برامج تردريذيرة  رائمرة على حقوق اإلنسررررررررران لفرائردة موففي العردمرة العرامرة  134-30
والجيش، ووضررع مبادرات للعفارة المجتمعية بغرض القضرراء على ممارسررة التعذي  وغيره من 

 أذحال سوء المعاملة )إندونيسيا(؛

يرة ونزيهرة وفعرالرة في  ر زين وإجراء تح يقرات فو كفرالرة الضرررررررررمرانرات القرانونيرة للمحتج  31- 134
 شحاوى المتعلقة بسوء المعاملة واالحتجاز التعسفي والتعذي  ووويات المحتجزين )كوستاريحا(؛ ال 

 مواصلة الجهود الجارية لتحسين ذبحة السجون وفروف السجناء المعيشة )كوبا(؛  32- 134

ذجيرة  و االحتجراز مع  واعرد األمم المتحردة النممواءمرة أحوال السرررررررررجون وفروف   134-33
 لسون مانديال( )الدانمرق(؛الدنيا لمعاملة السجناء ) واعد ني

اعتمراد األمر التنفيرذي المتعلق براسررررررررتحردام عقوبرة العردمرة المجتمعيرة على النحو   34- 134
 )هولندا(؛ ، واإلسراع في تنفيذ بدائل االحتجاز األخرى  2018/ 68المنصوق علي  في القانون ر م  

حتجاز، بما في ذل  معالجة الظروف في مرافق اال  نمواصررررررررلة جهودها لتحسرررررررري 134-35
 مشحلة االكتظاظ )جمهورية كوريا(؛

 إعمال الضمانات المناسبة لمنع االنتحار في مراكز االحتجاز )الصومال(؛ 134-36

ز وتحسرين مواصرلة الجهود المذذولة لتقلي  مسرتوى االكتظاظ في مراكز االحتجا 134-37
 مرافقها )تونس(؛

از التقدم في مجال تعزيز وحماالة حقوق السرجناء، وال سريما بتحسرين  ة إحر لمواصر 134-38
 فروف احتجازهم )المغرب(؛

 كفالة احترام استقالل القضاء وضمان حق أي متهم في محاكمة عادلة )فرنسا(؛ 134-39
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أداء الجهاز القضرائي ونظام السرجون  مواصرلة اتعاذ التدابير الرامية إلى تحسرين  134-40
 الروسي(؛ )االتحاد

مواصرلة تنفيذ أنشرطة المركزية للتو ية على جميع المسرتويات لتيسرير حصرول السرحان،  41- 134
 بمن فيهم الفئات الضعيفة، على خدمات جيدة ومعقولة التكلفة في مجال العدالة )ملدال (؛ 

 اللجوء إلى القضاء ومحافحة الفساد )نيجيريا(؛ مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان   42- 134

تعزيز القدرات الومنية لضرررمان مراعاة المحاكمة وفق األصرررول القانونية وإمحانية  134-43
 اللجوء إلى القضاء للجميع )رومانيا(؛

 ضمان حصول المحتجزين على المشورة القانونية )الصومال(؛ 134-44

ي الحياة والحرية بتعزيز اسرررررررتقالل نظام العدالة  إعمال مذدأ حماالة حق الجميع ف 134-45
زعة تحت التعذي  أو اإلكراه ضرررررررمان عدم إدانة أي ذرررررررع  على أسرررررررا  المعلومات المنتو 

 )الوالالات المتحدة األمريحية(؛

مواصرررررررررلرة كفرالرة التحقيق النزير  والفعرال في جميع حراالت الوفراة أثنراء االحتجراز،  46- 134
 )ويجي(؛   ة عمليات التوقي  وفي مراكز الشرمة، وضمان مقاضاة جميع الجنا في ذل  خالل   بما 

تعزيز حق ضررررحاالا انتهاكات حقوق اإلنسرررران في التما  محاكمة مرتكذيها وفق   134-47
األصول القانونية، وتحسين مبادرات بناء القدرات لتعزيز  درات المعنيين باإلجراءات القضائية،  

 العامون والمحامون والقضاة )جمهورية إيران اإلسالمية(؛بمن فيهم المحققون والمدعون 

تعزيز تدري  موففي إنفاذ القانون والقضرراة والمحامين في مجال حقوق اإلنسرران   134-48
 وتيسير لجوء ضحاالا االنتهاكات إلى القضاء )الذرازيل(؛

ية ضررررمان ممارسررررة الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعذير وحرية الصررررحافة وحر  134-49
 )كوستاريحا(؛ تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، المحرسة في دستور الذلد

تعزيز تعددالة وسرائ  اإلعالم وسرالمة الصرحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسران   134-50
 بتعديل التشريعات ذات الصلة لمواءمتها مع المعايير الدالمقرامية الدولية )تشيحيا(؛

إلى تشرجيع ممارسرة وسرائ  اإلعالم المسرتقلة عملها وتمتع تعزيز التدابير الرامية   134-51
 ذعاق، فردالاا وجما ياا، بحرية الرأي والتعذير )بربادو (؛ألكل ا

تكاي  جهودها لضرررمان التمتع الكامل بالحق في حرية التعذير والتجمع السرررلمي   134-52
 وتكوين الجمعيات )غانا(؛

لتعذير وحريرة التجمع السرررررررررلمي وتكوين تن يح جميع األححرام التي تقوض حريرة ا 134-53
  ة الفعالة من المضررراالقة والتعوي  للصرررحفيين والعاملين في وسرررائالالجمعيات، وكفالة الحما

 اإلعالم )إالطاليا(؛

تعزيز وحماالة حق جميع الم يمين في رواندا في حرية التعذير والتجمع السرررررلمي   134-54
 )التفيا(؛

ححام التي تقوض حرية التعذير وحماالة الصرحفيين  إخالء التشرريعات من جميع األ 134-55
 والتعوي  )ليتوانيا(؛ من المضاالقة
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زيادة الوعي العام بالسررياسررات المتعلقة بوسررائ  اإلعالم وغيرها من القوانين واألنظمة   134-56
 المعتلفة القائمة لتوسيع نطاق حرية وسائ  اإلعالم )ملدال (؛

مية إلى توسررريع نطاق الحريات اإلعالمية وإنشررراء مواصرررلة تنفيذ اإلصرررالحات الرا 134-57
في حرية حورها الموامن لضرررررررمان تمتع جميع األفراد على نحو كامل بالحق موسرررررررائ  إعالم  

 التعذير )جمهورية كوريا(؛

مواصرررلة تعزيز النظام القانوني من أجل ضرررمان حرية التعذير وحرية التجمع السرررلمي   134-58
 )رومانيا(؛وتكوين الجمعيات 

  التعذير، بطرق منها إتاحة و مواصررلة الجهود الرامية إلى ضررمان الحق في حرية الرأي   134-59
 ر من خدمات المنابر اإلخبارية المستقلة )السودان(؛إمحانية االستفادة بقدر أكذ

ضرمان حرية التعذير والتجمع السرلمي وتكوين الجمعيات بوسرائل منها زيادة حيز  134-60
 ؛(والمنا شة وكفالة بيئة آمنة ومواتية لممارسة الجميع هذه الحقوق )السويدالمعارضة 

تهيئة بيئة مواتية لوسرائ  اإلعالم المسرتقلة ومنظمات المجتمع المدني، وال سريما   134-61
بمواءمة القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني ووسررررائ  اإلعالم مع الحق في حرية التعذير على 

 من العهد الدولي العاق بالحقوق المدنية والسياسية )سويسرا(؛ 19المادة النحو المذيَّن في 

حماالة الصرررررررحفيين وتمحينهم من العمل بحرية، وبال خوف من التعرض لالنتقام،   134-62
وضررمان امتاال السررلطات العامة لقانون الحصررول على المعلومات )المملكة المتحدة لذريطانيا  

 العظمى وأيرلندا الشمالية(؛

 ضمان التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات )إسبانيا(؛ 134-63

 تعزيز دور المجتمع المدني )الكاميرون(؛ 134-64

إعادة النظر في ذرروط تسرجيل المنظمات غير الححومية المحلية والدولية بغرض  134-65
 زيادة تيسير اإلجراءات وتبسيطها )كندا(؛

الرامية إلى محافحة االتجار بالبشرر وضرمان تقدالم مرتكذي أفعال  مضراعفة الجهود   134-66
 االتجار بالنساء واألمفال إلى العدالة ومساءلتهم )مصر(؛ العنف الجنسي وجريمة

تعزيز تنفيذ تشررريعاتها المتعلقة بمحافحة االتجار بالبشررر، والحرق في ذل  على  134-67
 إعمال إمار هدف  خدمة الضحاالا )الفلذين(؛

مواصرررلة الجهود الرامية إلى محافحة االتجار بالبشرررر، وال سررريما بتحسرررين تدري    134-68
 ففين العسحريين وموففي إنفاذ القانون )بوركينا فاسو(؛و الم

اتعاذ العطوات الالزمة إلنفاذ  انون محافحة االتجار بالبشرررررر بتعزيز أجهزة إنفاذ   134-69
 القانون )الصومال(؛

 تعزيز أمر منع االتجار باألمفال وضمان تقدالم الجناة إلى العدالة )أوغندا(؛ مواصلة  70- 134

راز التقدم في وضررررع األمر الالزمة لكفالة الفعالية في تحديد األمفال  حمواصررررلة إ 134-71
 االجتما ية المناسبة )ويجي(؛ - ضحاالا االتجار بالبشر وتزويدهم بالعدمات الطذية والنفسية

 ها لتحديد ضررحاالا االتجار باألمفال وعمل األمفال وا تفاء أثرهم وإعادة مواصررلة جهود  134-72
 تأهيلهم )تركيا(؛
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مواصرررلة تنفيذ اسرررتراتيجيات التوفي  الرامية إلى تحسرررين معدل عمالة الشرررباب،   134-73
 بما في ذل  من خالل التعاون الدولي لذناء القدرات في مجال التدري  المهني )إندونيسيا(؛

لة تعزيز التنمية اال تصررررادالة واالجتما ية المسررررتدامة، والمضرررري  دماا في مواصرررر 134-74
 ين مستوى المعيشة )الصين(؛ستعفي  ومأة الفقر وتح

مواصرلة تنفيذ وتعزيز خططها وبرامجها االجتما ية الناجحة لصرالح ذرعذها، مع التركيز  75- 134
 ي )جمهورية فنزويال الذوليفارية(؛ بشحل خاق على مجاالت التعليم والرعاالة الصحية واألمن الغذائ 

ت نزع الملكية وضررررررمان  اتوجي  اإلذررررررعار الواج  إلى السررررررحان المعنيين ب جراء 134-76
حصرررررررررولهم على التعويض العادل، وفقاا للقانون المتعلق بنزع الملكية ألغراض المنفعة العامة 

 وبملكية األراضي )سويسرا(؛

ئق والمياه الصرررالحة للشررررب وخدمات  تحسرررين فرق الحصرررول على السرررحن الال  134-77
 الصرف الصحي المناسبة )أوكرانيا(؛

سات وإجراءات مستدامة للحد من الفقر، وال سيما في المنامق امواصلة تنفيذ سي 134-78
 الريفية )هايتي(؛

  تعزيز التصرردي للفقر ب دخال تحسررينات نو ية وكمية على برامج الحماالة االجتما ية  134-79
 والقضاء على الفقر العاصة باألسر والنساء واألذعاق ذوي اإلعا ة )بوتسوانا(؛

إلى إرسراء األسرس الالزمة للقضراء على الجوع ولتحقيق   ةمواصرلة الجهود الرامي 134-80
 األمن الغذائي )ليذيا(؛

 ضمان تنفيذ تدابيرها للحد من الفقر المد ع )ميانمار(؛ 134-81

  ن جهودها الرامية إلى التصررررردي للفقر ذررررراملة للجميع ومرا ية الحرق على أن تكو  134-82
 الفلذين(؛)لالعتبارات الجنسانية و ائمة على حقوق اإلنسان 

  وضررع برامج للحماالة االجتما ية والحد من الفقر ترمي إلى ضررمان مسررتوى معيشرري  134-83
 الئق لألذعاق ذوي اإلعا ة )السنغال(؛

الصرحية من أجل حماالة الحق في الصرحة على نحو   مواصرلة تطوير نظام الرعاالة 134-84
 أفضل )الصين(؛

  التغذالة، وال سرريما سرروء التغذالة المزمن     مواصررلة اتعاذ تدابير لمعالجة مشررحلة نق  134-85
 لدى األمفال )ألمانيا(؛

 مواصلة الجهود الححومية لتعزيز ذبحات العدمات الصحية المتكاملة )ُعمان(؛ 134-86

ن حق الجميع في التمتع بأعلى مسرررتوى من الصرررحة المحن بلوغ  حماالة وضرررما 134-87
 الجنسي الشامل )أوروغواي(؛  بحفالة الحصول على خدمات الرعاالة الصحية والتا ي

االعتراف بدور العاملين في مجال الصررررحة والعدمات األسرررراسررررية في الدفاع عن  134-88
اتية تمحنهم من أداء عملهم من وتوفير بيئة آمنة ومو   19-حقوق اإلنسان خالل جائحة كوفيد

 دون التعرض للتهديد والتعوي  )إندونيسيا(؛

لنطاق بشرررأن أهمية الرعاالة السرررابقة للوالدة بالنسررربة  ابدء حملة تا يفية واسرررعة   134-89
 للحوامل )جزر الذهاما(؛
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ضرررررمان حصرررررول النسررررراء والفتيات على خدمات الصرررررحة الجنسرررررية واإلنجابية  134-90
 ذات الصلة وتيسير حصولهن على التا ي  الجنسي الشامل )فرنسا(؛ وتمتعهن بالحقوق 

ت، مع الحفرراظ على نهج كلي ويمررا االعمررل من أجررل خفض معرردل وويررات األمهرر 134-91
 يتعلق بمفهوم الصحة يراعي األبعاد العقلية والذدنية والروحية لإلنسان )الكرسي الرسولي(؛

  نيروبي المعقود بمناسررربة الذكرى العامسرررة والعشررررين تنفيذ التزامها خالل مؤتمر  مة  134-92
األسرررة وتوفيرها واالسررتفادة    للمؤتمر الدولي للسررحان والتنمية بمواصررلة تحسررين خدمات تنظيم

رة، وتعزيز مزيج وسررائل منع  منها بزيادة عدد المرافق الصررحية ومقدمي الرعاالة الصررحية المه 
 في حاالت الطوارئ )آالسلندا(؛ الحمل المتاحة، بما في ذل  وسائل منع الحمل

مواصرررررلة الجهود الرامية إلى خفض معدل وويات األمهات، وال سررررريما بتحسرررررين  134-93
  ية الرعاالة الصحية ومستوى توافرها وإمحانية الحصول عليها )بوركينا فاسو(؛و ن

تسرررريع وتيرة تعزيز فرق الحصرررول على المياه الصرررالحة للشررررب في المدار ،   134-94
 سيما في رياض األمفال والمدار  االبتدائية والاانوية )جزر الذهاما(؛ وال

لتغذالة المدرسرررررررررية الذي يهدف إلى الحد من االتنفيذ الكامل لعط  تعزيز برنامج   134-95
 سوء التغذالة لدى التالميذ )جزر الذهاما(؛

أجل الوفاء   مواصرلة تعزيز يياكل التعليم األسراسرية وميزانيت  وموارده البشررية من 134-96
 بااللتزام بتوفير التعليم المجاني والشامل والجيد للجميع )كوبا(؛

 ار  ) ذرق(؛دزيادة معدل االلتحاق بالم 134-97

زيادة عدد المدرسررررررين المؤهلين النامقين باللغة اإلنكليزية داخل المدار  والنظر   134-98
 ليم الاانوي )إسرائيل(؛في مسألة زيادة مستوى الموافبة على الدراسة في مرحلة التع

 العمل على جعل نظام التعليم أكار ذموالا لألذعاق ذوي اإلعا ة )إسرائيل(؛ 134-99

مواصررلة الجهود الرامية إلى ضررمان تكافؤ فرق الحصررول على التعليم، وال سرريما  134-100
 تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الاانوي )كينيا(؛

لى تحسررررررررين نو ية التعليم وضررررررررمان إتاحة إمحانية مواصررررررررلة الجهود الرامية إ 134-101
 الحصول على التعليم الاانوي المجاني لجميع األمفال )ليتوانيا(؛

من أهداف   4توفير التعليم الجيد والشرررررامل لجميع موامنيها تماذرررررياا مع الهدف   134-102
 التنمية المستدامة )موريشيو (؛

المناهج الدراسررررررررية وبرامج تدري   إدماش التا ي  بشررررررررأن حقوق اإلنسرررررررران في   134-103
 المدرسين )موزامذيق(؛

المجاني والشرامل والجيد    ممواصرلة مسراعيها إلتاحة إمحانية الحصرول على التعلي 134-104
 لجميع األمفال )ميانمار(؛

مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان استمرار تحسين نو ية جميع الجهات الفاعلة   134-105
 التعليمي )ُعمان(؛في النظام 

مواصررررررلة جهودها للوفاء بالتزامها بتوفير التعليم المجاني والجيد للجميع، وزيادة   134-106
 سية في جميع أنحاء الذلد ) طر(؛اعدد الفصول الدر 
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 إتاحة مزيد من فرق التعليم في المنامق الريفية ب نشاء المرافق التعليمية )تركيا(؛  107- 134

سرريما   ا لتعزيز إعمال الحقوق اال تصررادالة واالجتما ية والاقاوية، وال مواصررلة جهوده  134-108
 الحق في التعليم، وتحسين نو ية التعليم )الجزائر(؛

اسرتكشراف الرأسرمال االجتماعي المحلي الذي من ذرأن  تعزيز المسراواة بين الجنسرين   134-109
 وتمحين المرأة )إثيوبيا(؛

 اة بين الجنسين وتمحين المرأة )كينيا(؛مواصلة مبادرات تعزيز المساو  134-110

م  ال التعجيل بوضررررع نظام للمعلومات اإلدارية  ائم على االعتبارات الجنسررررانية وتقد 134-111
 تقارير عن  )كينيا(؛

مواصررلة تعزيز التزامها وتدابيرها من أجل ضررمان المسرراواة بين الجنسررين وتمحين  134-112
 المرأة )ميانمار(؛

  محددة للنهوض بالفتيات والنسرراء ذوات اإلعا ة وتمحينهن، وتنفيذها   وضررع سررياسررات  134-113
 ؛وتوفير الموارد البشرية والمالية الالزمة لذل  )بلغاريا(

مواصررلة الجهود الرامية إلى تمحين المرأة وإدماش التا ي  بشررأن حقوق اإلنسرران   134-114
 في المناهج الدراسية )باكستان(؛

تدابير لتحسررين وضررع المرأة في المجتمع، وال سرريما في المنامق  مواصررلة اتعاذ   134-115
 الريفية )صربيا(؛

  على المرأة في اسررررتعراضررررها الجاري   19- مراعاة األثر غير المتناسرررر  لجائحة كوفيد  134-116
لسررياسررتها الجنسررانية الومنية وتنفيذ خطتها االسررتراتيجية حتى يتسررنى وضررع سررياسررات أكار 

 محاس  المحرزة حتى ارن )سنغافورة(؛فعالية لالستفادة من ال

 مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمحين المرأة )الكاميرون(؛  117- 134

مواصرررلة الجهود المذذولة لتحقيق المسررراواة بين الجنسرررين وتمحين المرأة وتعزيز  134-118
 مشاركتها في صنع القرار )تونس(؛

على صرعيد المجتمعات المحلية لضرمان إعمال حقوق المرأة وفقاا مواصرلة الجهود   134-119
 للقوانين الومنية )أوغندا(؛

ين الجنسررين في الذلد، بطرق منها ضررمان بمواصررلة جهودها لتحسررين المسرراواة   134-120
 تمحين المرأة في جميع المجاالت )أذربيجان(؛

 العنف العائلي والجنسي )ذيلي(؛ محافحة جميع أذحال العنف ضد المرأة، بما فيها   121- 134

 تعزيز كل الجهود الرامية إلى محافحة جميع أذحال العنف ضد المرأة )كرواتيا(؛ 134-122

دماا في محافحة جميع أذرحال العنف ضرد المرأة، بما فيها العنف العائلي   المضري   134-123
 والعنف الجنسي )جيذوتي(؛

القضاء على جميع أذحال العنف ضد النساء والفتيات، وال سيما العنف الجنسي،  134-124
ومواصررررررلة تدري  حفظة السررررررالم على التعرف على ضررررررحاالا العنف الجنسرررررراني في أوضرررررراع  

يق في جميع الحاالت وضمان إمحانية لجوء المرأة إلى القضاء، وتقدالم الجناة  قالنزاعات، والتح
 إلى العدالة )فنلندا(؛

 تكاي  جهودها لمحافحة جميع أذحال العنف الجنساني ضد المرأة )جورجيا(؛ 134-125
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تعزيز جهودها لمحافحة جميع أذررحال العنف الجنسرراني ضررد المرأة بحزم، بما في  134-126
 العائلي والجنسي )آالسلندا(؛ ذل  العنف

ي ضرررد مواصرررلة تعزيز الجهود الرامية إلى محافحة جميع أذرررحال العنف الجنسررران 134-127
 المرأة، بما في ذل  العنف العائلي والجنسي )الهند(؛

 تعزيز الجهود الرامية إلى محافحة جميع أذحال العنف ضد المرأة )العراق(؛ 134-128

ألة وضررررع آليات وإجراءات فعالة لإلبال  عن حاالت تعرض سررررإعطاء األولوية لم 134-129
 بوتسوانا(؛النساء والفتيات لالعتداء واالستغالل الجنسيْين )

تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي والجنساني ضد المراهقات   134-130
 والنساء )ليسوتو(؛

حال العنف الجنسررررراني ضرررررد المرأة،  ذرررررتعزيز الجهود الرامية إلى محافحة جميع أ 134-131
 في ذل  العنف العائلي والجنسي )ليتوانيا(؛ بما

رامية إلى محافحة جميع أذرررررحال العنف الجنسررررراني ضرررررد المرأة،  تعزيز الجهود ال 134-132
 فيها العنف العائلي والجنسي )ناميذيا(؛ بما

اني ضرررررد المرأة،  سرررررتعزيز الجهود الرامية إلى محافحة جميع أذرررررحال العنف الجن 134-133
 فيها العنف العائلي والجنسي )نيبال(؛ بما

علقة بمحافحة العنف الجنسررراني والتحقيق  ضرررمان التطذيق الفعال لتشرررريعاتها المت 134-134
 مع مرتكذي أفعال العنف الجنسي والجنساني ومقاضاتهم وإدانهم )النرويج(؛

ضررررد المرأة،    العنف الجنسرررراني  مواصررررلة جهودها لتعزيز اإلمار القانوني لمحافحة 134-135
 بما في ذل  العنف العائلي والجنسي )جمهورية كوريا(؛

تعزيز جهودها لمحافحة جميع أذررررررحال العنف الجنسرررررراني ضررررررد المرأة، بما فيها   134-136
 العنف العائلي والعنف الجنسي )سيراليون(؛

تسرررامح أجهزة   تنفيذ  انون منع العنف الجنسررراني والمعاقبة علي ، وضرررمان عدم 134-137
 فاذ القانون مطلقاا مع العنف الجنساني )السويد(؛إن

تعزيز الجهود الرامية إلى محافحة جميع أذرحال العنف الجنسراني، بما فيها العنف   134-138
 العائلي والجنسي )أوكرانيا(؛

تعزيز جهودها لمحافحة جميع أذررررررحال العنف الجنسرررررراني ضررررررد المرأة، بما فيها   134-139
 امذيا(؛ئلي والجنسي )ز االعنف الع

مواصرررررررررلرة الجهود الراميرة إلى محرافحرة التمييز والعنف ضرررررررررد المرأة، مارل العنف   134-140
 العائلي )المغرب(؛

مواصلة تعصي  الموارد الالزمة من الميزانية وغيرها من المصادر لتعزيز وضع  134-141
  (؛و األمفال وحمايتهم، وال سيما من العيشون منهم حالة الفقر )برباد

ع ضرمانات وتدابير مالئمة لمواجهة ارتفاع معدل التعلي عن األمفال، تسرتند  وضر 134-142
إلى مذدأ مصررررالح الطفل الفضررررلى، مع العمل من أجل معالجة األسررررباب الجذرية لهذه الظاهرة  

 )الكرسي الرسولي(؛
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 ند(؛همواصلة اتعاذ خطوات لتعزيز اإلمار القانوني لحماالة الطفل وحقو   )ال 134-143

لتصررردي بفعالية لمشررراكل حمل المراهقات، وعمل األمفال، وعدم إمحانية وصرررول  ا 134-144
األمفال ذوي اإلعا ة إلى المرافق التعليمية، وعدم التمتع بمسرررررتوى معيشررررري الئق )جمهورية 

 إيران اإلسالمية(؛

 تكاي  الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها )العراق(؛ 134-145

الجهود لتعزيز احترام حقوق الطفرل ومحرافحرة عمرل األمفرال، وجميع  برذل مزيرد من 134-146
 أذحال العنف ضد األمفال واستغاللهم )إالطاليا(؛

 تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على عمل األمفال )ماليزيا(؛ 134-147

لألمفال    ضرررررمان االسرررررتفادة الكاملة من التعليم والعدمات الصرررررحية واالجتما ية 134-148
المحرومين أو ضررررررعاف الحال، بمن فيهم األمفال ذوو اإلعا ة واألمفال المرتبطة أوضرررررراعهم  
بالشرروارع واألمفال المصررابون بفيرو  نق  المناعة البشرررية/اإليدز واألمفال الذين العيشررون 

يشررررررررية العولها أمفال واألمفال المنتمون إلى المجتمعات المحلية  حالة الفقر أو في أسررررررررر مع
 مشة تاريعياا، ومنها الباتوا )بلغاريا(؛هالم

تكاي  الجهود الرامية إلى حماالة األمفال الذين العيشرون في الشروارع ومسراعدت    134-149
بتعزيز الردوائر الومنيرة إلعرادة ترأهيلهم وإكسرررررررررابهم السرررررررررلوكرات اإلالجرابيرة وتعليمهم وتلقينهم  

 المهارات المهنية ) طر(؛

مرة لكفرالرة سرررررررررالمرة األذرررررررررعراق ذوي اإلعرا رة في جميع ز اعتمراد التردابير الال  134-150
 جاالت، بما في ذل  منع إخضاعهم للعالش والتع يم القسريْين )كرواتيا(؛الم

تعزيز الهيئات الومنية المسرررررؤولة عن ضرررررمان حقوق األذرررررعاق ذوي اإلعا ة   134-151
 وكفالة إدماجهم الكامل في المجتمع )جيذوتي(؛

امع  اإلعا ة، وال سرريما األمفال منهم، في التعليم الج ي ضررمان حق األذررعاق ذو  134-152
الجيد والعدمات الصررررحية، مع توفير بيئات ميسرررررة ومدرسررررين ومهنيين لديهم التدري  الكافي  

 لتقدالم الدعم الفردي )فنلندا(؛

تعزيز حماالة حقوق األذرعاق ذوي اإلعا ة والتصردي بفعالية للعنف العائلي ضرد  134-153
 )جمهورية إيران اإلسالمية(؛ النساء واألمفال

تدابير فعالة لحماالة حقوق األذررررررعاق ذوي اإلعا ة، بمن فيهم   مواصررررررلة اتعاذ 134-154
 األذعاق ذوو المهق )نيبال(؛

 007/2016زيرررادة الوعي بررراألححرررام الرئيسررررررررريرررة الواردة في األمر الوزاري ر م   134-155
أصرررحاب المصرررلحة المعنيين، بمن  وسرررياسرررة االحتياجات العاصرررة والتعليم الجامع لدى جميع

 عا ة، بغية ضمان تنفيذها بفعالية )سنغافورة(؛فيهم األذعاق ذوو اإل

اتعاذ التدابير المناسرربة لمنع جميع أذررحال التمييز القائم على اإلعا ة والتصرردي   134-156
 لها )زامذيا(؛

 بادو (؛ر تكاي  الجهود الرامية إلى حماالة حقوق المهاجرين والالجئين )ب 134-157

وحماالة حقوق الالجئين، وال سرررريما حقهم في   مواصررررلة الجهود الرامية إلى تعزيز 134-158
 الغذاء والتعليم والحصول على المياه النظيفة الصالحة للشرب )ليسوتو(؛
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الحرق على أن تكون جميع مراكز اسرررت بال األمفال الالجئين وملتمسررري اللجوء   134-159
يهم إمحانية اح لجميع األمفال غير المصرحوبين والمنفصرلين عن ذو تمالئمة الحتياجاتهم وأن ت

االسرتفادة من اإلجراءات الومنية لتحديد وضرع الالج ، فضرالا عن التحقيق في أي تقارير عن 
 االختفاء المزعوم لألمفال، وال سيما المراهقات، من معيمات الالجئين )المحسي (؛

 ومنية للقضاء على حاالت انعدام الجنسية )أنغوال(. ل تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل ا  160- 134

وسررررررتنظر رواندا في التوصرررررريات التالية، وسررررررتقدم ردودها عليها في الو ت المناسرررررر ، على  -135
 يتعدى ذل  موعد انعقاد الدورة السابعة واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان: أالا 

السياسية، واتفاقية مناهضة  و التصديق على العهد الدولي العاق بالحقوق المدنية   1- 135
المعاملة أو العقوبة القاسرررررية أو الالإنسرررررانية أو المهينة، واالتفاقية  التعذي  وغيره من ضرررررروب 

الدولية للقضراء على جميع أذرحال التمييز العنصرري، واالتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرعاق  
 الدولية )النمسا(؛   من االختفاء القسري، ونظام روما األساسي للمححمة الجنائية 

 لدولية لحماالة جميع األذعاق من االختفاء القسري )الذرتغال(؛ التصديق على االتفاقية ا  2- 135

التصرررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من االختفاء القسرررري،  135-3
 وعلى نظام روما األساسي للمححمة الجنائية الدولية )كوستاريحا(؛

الختفاء القسرررري، إلى االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من ا  ماالنضرررما 135-4
 في إمار ما تبقى من المعاهدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان )تشيحيا(؛

اسررررتكمال عملية التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من  135-5
 االختفاء القسري )جمهورية الكونغو الدالمقرامية(؛

جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري  التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة   135-6
 وعلى نظام روما األساسي للمححمة الجنائية الدولية )فرنسا(؛

التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري   135-7
 )ألمانيا(؛

لية لحماالة جميع األذررررعاق من االختفاء  و التوقيع والتصررررديق على االتفاقية الد 135-8
 ري )هندورا (؛القس

اإلسرررراع بالتصرررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من االختفاء   135-9
 القسري )اليابان(؛

التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري   135-10
 )الذرازيل(؛ ةوتنفيذ سياسات لوق  هذه الممارس

ية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري االنضررررمام إلى االتفاق 135-11
 وتنفيذها لضمان االمتاال للمعايير الدولية، تماذياا مع توصيت ْينا السابقتْين )هولندا(؛

إعادة النظر في مسرألة التصرديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرعاق   135-12
 االختفاء القسري )رومانيا(؛ من

النظر في مسرررألة التصرررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من  135-13
 االختفاء القسري )السنغال(؛
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التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري   135-14
 )سويسرا(؛

  الة جميع األذررررعاق من االختفاء القسررررري االتصررررديق على االتفاقية الدولية لحم 135-15
 )توغو(؛

التصرررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من االختفاء القسرررري،  135-16
الذالغررررات،   تقرررردالم  برررر جراء  المتعلق  الطفررررل  حقوق  التفرررراقيررررة  االختيرررراري  الذروتوكول  وعلى 

 مدنية والسياسية )أوكرانيا(؛لوالذروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي العاق بالحقوق ا

النظر في مسرررألة التصرررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذرررعاق من  135-17
االختفاء القسررري، وفقاا للتوصررية التي  ذلها الذلد خالل الجولة األولى من االسررتعراض الدوري 

 الشامل )األرجنتين(؛

 مينيا(؛ ميع األذعاق من االختفاء القسري )أر ج االنضمام إلى االتفاقية الدولية لحماالة  18- 135

اتعاذ إجراءات لوضرررررررع حد لجميع حاالت االختفاء القسرررررررري وضرررررررمان التحقيق  135-19
 الشامل والنزي  في جميع حاالت االختفاء القسري وتقدالم الجناة إلى العدالة )أستراليا(؛

 ة )هندورا (؛يالتصديق على نظام روما األساسي للمححمة الجنائية الدول 135-20

 نظام روما األساسي للمححمة الجنائية الدولية )ليتوانيا(؛التصديق على  135-21

 التصديق على نظام روما األساسي للمححمة الجنائية الدولية )المحسي (؛ 135-22

الرد براإلالجراب على ملبرات زيرارة الذلرد العرالقرة المقردمرة من اإلجراءات العراصرررررررررة   135-23
 )كوستاريحا(؛

 يررة لمنع التعررذير  وغيره من ضرررررررررروب المعرراملررة  التعرراون الكررامرل مع اللجنررة الفر  24- 135
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وتيسير زيارتها الذلد في أ رب و ت ممحن )ألمانيا(؛ أو 

تمحين اللجنررة الفر يررة لمنع التعررذير  وغيره من ضرررررررررروب المعرراملررة أو العقوبرة  135-25
عوائق إلى جميع أماكن االحتجاز، مع   إنسرررررانية أو المهينة من الوصرررررول بالالقاسرررررية أو الال

 االحترام التام لمذدأ السرية وعدم التعرض لالنتقام )الذرتغال(؛

العقوبة  ضمان تمحين اللجنة الفر ية لمنع التعذي  وغيره من ضروب المعاملة أو 135-26
 )كندا(؛ دالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة من زيارة الذل

الكامل مع اللجنة الفر ية لمنع التعذي  وغيره من ضررررروب المعاملة أو العقوبة التعاون   27- 135
 القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لتمحينها من زيارتها الذلد في أ رب و ت ممحن )األرجنتين(؛ 

فريقي  أل( من المياراق ا6)24إعرادة التزامهرا بر عالنهرا السررررررررررابق بموجر  المرادة  135-28
شررعوب من أجل السررماح لألفراد والمنظمات غير الححومية بعرض القضرراالا  لحقوق اإلنسرران وال

 مباذرة على المححمة األفري ية لحقوق اإلنسان والشعوب )أستراليا(؛

  تجريم التجنيد اإلجباري لألمفال في القوات المسررررررلحة الومنية والجماعات المسررررررلحة  135-29
 غواي(؛اغير التابعة للدولة )بار 

  نيد اإلجباري لألمفال في القوات المسررررررلحة الومنية والجماعات المسررررررلحة تجريم التج  135-30
 ليشتي(؛ -غير التابعة للدولة )تيمور 
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  تجريم التجنيد اإلجباري لألمفال في القوات المسررررررلحة الومنية والجماعات المسررررررلحة  135-31
 غير التابعة للدولة )الجذل األسود(؛

ا الحظر التمييز على أسرررا  الميل الجنسررري  من دسرررتوره 6حم في المادة  حإدراش   135-32
 )بلجيحا(؛

إجراء تح يقات ذرفافة وذات مصرداقية ومسرتقلة في االدعاءات المتعلقة باإلعدام   135-33
خارش نطاق القضررررررراء، والوويات أثناء االحتجاز، وحاالت االختفاء القسرررررررري والتعذي ، وتقدالم  

 لعظمى وأيرلندا الشمالية(؛ملكة المتحدة لذريطانيا امالجناة إلى العدالة )ال

كفالة إجراء تحقيق مسرتقل ونزي  في جميع االدعاءات المتعلقة بحاالت اإلعدام خارش   34- 135
 نطاق القضاء أو ب جراءات موجزة أو تعسفاا واالختفاء القسري، ومقاضاة المذنذين )رومانيا(؛ 

المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسران،  االدعاءات   إجراء تح يقات مسرتقلة في جميع 135-35
مال حاالت االختفاء القسررررري، واالحتجاز التعسررررفي والمطول، واإلعدام خارش نطاق القضرررراء،  

 والتعذي  وسوء المعاملة في مراكز االحتجاز، وضمان مقاضاة الجناة المزعومين )إسبانيا(؛

الة وموضررررررو ية تح يقات فع ضررررررمان المحاكمة وفق األصررررررول القانونية وإجراء 135-36
ُيزعم من حاالت التوقي  واالحتجاز التعسرررررفيْين واإلعدام خارش نطاق القضررررراء، بما فيها   ويما

 تل  التي  د تشحل اختفاء  سرياا )السويد(؛

  إجراء تح يقات مسرررررتقلة وذرررررفافة في االدعاءات الموثو ة المتعلقة بحاالت التوقي   135-37
وحاالت القتل واالختفاء القسرررري للمدافعين عن حقوق   القانونية،  واالحتجاز التعسرررفية أو غير

اإلنسررران والمعارضرررين السرررياسررريين والصرررحفيين، ومقاضررراة الجناة المزعومين بموج  القانون  
 )الوالالات المتحدة األمريحية(؛

مواصرررررلة المشررررراركة والتعاون في القضررررراالا التي الجري النظر فيها أمام المححمة  135-38
 ان والشعوب )مالطة(؛حقوق اإلنسلاألفري ية 

مواصررررررلة الجهود الرامية إلى تعزيز التسررررررامح الديني بحفالة تسررررررهيالت لأل ليات   135-39
 الدينية في محان العمل )مالطة(؛

من  رانون العقوبرات المتعلقرة برالتحريض على اإلبرادة الجمرا يرة    96تعرديرل المرادة   135-40
 بحرية التعذير )سلوفينيا(؛ة قلمواءمتها مع المعايير الدولية المتعل

تعزيز الحق في حرية التعذير بوضررررع حد لحاالت احتجاز ومضرررراالقة العاملين في  135-41
 وسائ  اإلعالم وأعضاء المجتمع المدني بسذ  تقاريرهم )الوالالات المتحدة األمريحية(؛

ولية  لد ا النظر في مسررررألة مراجعة ذررررروط تسررررجيل المنظمات غير الححومية الومنية و  135-42
 بغرض تبسي  إجراءات تسجيلها )مالطة(؛

، بالتشرررررررراور مع منظمات 05/2012والقانون ر م  04/2012تعديل القانون ر م  135-43
 المدني، بغرض إزالة القيود القائمة المفروضة على تسجيلها القانوني )أوروغواي(؛المجتمع 

ر المتعلقة بالمضرراالقات رياإجراء تح يقات ذرراملة ونزيهة ومسررتقلة في جميع التق 135-44
واالعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنسران والصرحفيون، وتقدالم المسرؤولين  

 عنها إلى العدالة )أيرلندا(؛
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اتعاذ تدابير لحماالة المدافعين عن حقوق اإلنسررران والصرررحفيين من المضررراالقات   135-45
ية في الحاالت المزعومة ومقاضراة  اقدواالعتداءات وضررمان إجراء تح يقات مسررتقلة وذات مصرر

 الجناة )النمسا(؛

فرز ضررررررررحرراالررا االتجررار، بمن فيهم الموجودون في مراكز اإليواء المؤ ررت التررابعررة  46- 135
 للححومة، وتحديد هويتهم وتقدالم الدعم إليهم )المملكة المتحدة لذريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(؛ 

نية واإلدارية الالزمة لمنع جريمة اسرررتغالل األمفال في و القاناتعاذ جميع التدابير   135-47
 صناعة الجنس، بما في ذل  في  طاع السياحة، ومقاضاة مرتكذيها والقضاء عليها )تشاد(؛

اتعاذ جميع التدابير الالزمة لمنع جريمة اسررررتغالل األمفال في صررررناعة الجنس،   135-48
 القضاء عليها )ذيلي(؛و ذيها بما في ذل  في  طاع السياحة، ومقاضاة مرتك

 تعزيز تنفيذ التشريعات القائمة لمنع زواش األمفال )ناميذيا(. 135-49

 ونظرت رواندا في التوصيات الواردة أدناه المقدمة خالل جلسة التحاور وأحامت بها علماا: -136

قة،  التصررديق على المعاهدات الدولية الرئيسررية لحقوق اإلنسرران التي ال تزال عال 136-1
 )باراغواي(؛ 16و 13و 11و 5ية إحراز التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة غب

التصررديق على الذروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقدالم  136-2
الذالغررات، وكررذلرر  الذروتوكول االختيرراري الملحق بررالعهررد الرردولي العرراق بررالحقوق المرردنيررة  

 (؛والسياسية ) ذرق

التصررديق على الذروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ب جراء تقدالم  136-3
الذالغررات والذروتوكول االختيرراري الملحق بررالعهررد الرردولي العرراق بررالحقوق اال تصرررررررررررادالررة  

 واالجتما ية والاقاوية، المتعلق بآلية الشحاوى الفردالة )الذرتغال(؛

ي الملحق برالعهرد الردولي العراق برالحقوق  ر ختيراالتصرررررررررديق على الذروتوكول اال 136-4
 المدنية والسياسية )توغو(؛

النظر في إمحانية التصررررديق على االتفاقية الدولية لحماالة جميع األذررررعاق من  136-5
 االختفاء القسري )ذيلي(؛

 التوقيع والتصديق على معاهدة حظر األسلحة النووية )هندورا (؛ 136-6

( بشأن العمال  189)ر م   2011ظمة العمل الدولية لعام  نقية مالتصديق على اتفا 136-7
 )باراغواي(؛ 16، و8، و4-5المنزليين، للمضي  دماا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

التصرررررررررديق على الذروتوكول االختيراري الملحق برالعهرد الردولي العراق برالحقوق   136-8
 )توغو(؛اال تصادالة واالجتما ية والاقاوية 

لة بذل الجهود لمواءمة تشررررررررريعاتها المحلية مع المعاهدات الدولية التي صررررررررموا 136-9
 )الهند(؛ 2015انضمت إليها  ذل التعديل الدستوري لعام 

 ليشتي(؛   - التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق باالتجار باألذعاق )تيمور   10- 136

وق اإلنسرررران ورصرررردها قوصرررريات المتعلقة بحإنشرررراء آلية ومنية دائمة لتنفيذ الت 136-11
 16وتقدالم تقارير بشررأنها، والنظر في إمحانية تلقي المسرراعدة لهذا الغرض، في إمار الهدفين  

 من أهداف التنمية المستدامة )باراغواي(؛ 17و
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الحرق، من حيث القانون والممارسرررة، على حماالة حقوق الفئات الضرررعيفة من  136-12
ذررررعاق ذوو اإلعا ة وكبار السررررن واأل ليات اإلثنية نسرررراء واألمفال واألسررررحانها، وال سرررريما ال
 )االتحاد الروسي(؛

اعتماد  انون ذرررررررامل لمحافحة التمييز العالج التمييز المباذرررررررر وغير المباذرررررررر   136-13
 ويشمل جميع أسس التمييز المحظورة، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية )آالسلندا(؛

سررراسررري للمححمة الجنائية الدولية، ومواءمة تشرررريعاتها على نظام روما األ   التصرررديق  14- 136
 الومنية بالكامل مع كل التزاماتها بموجب ، وذل  على النحو الموصى ب  من  ذل )التفيا(؛ 

 اعتماد المرسوم التنفيذي لقانون تحديد الجرائم والعقوبات بصفة عامة )مالي(؛ 136-15

 املة لألذعاق ذوي اإلعا ة )الجذل األسود(؛ ك باألهلية القانونية ال سن تشريع العترف   16- 136

إلغرراء جميع األححررام القررانونيررة التي تنطوي على التمييز ضررررررررررد المرأة واعتمرراد   136-17
تشرريعات ذراملة لمحافحة التمييز؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالتشرريعات القائمة  

 ارسات تمييزية ضد المرأة )الذرتغال(؛منمطية التي تؤدي إلى مومحافحة المواق  المتحيزة وال

ضرررررررررمران حمراالرة الماليرات والماليين ومزدوجي الميرل الجنسررررررررري ومغرايري الهويرة  136-18
 الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العنف والمضاالقة والتوقي  التعسفي )فرنسا(؛

طرراق نبحرراالت اإلعرردام خررارش    النظر في التحقيق في جميع االدعرراءات المتعلقررة 136-19
 القضاء أو ب جراءات موجزة أو تعسفاا واالختفاء القسري )سيراليون(؛

إجراء تح يقات مسرررررتقلة في جميع حاالت إفراط  وات األمن في اسرررررتعدام القوة،   136-20
وحاالت اإلعدام خارش نطاق القضرررراء واالختفاء القسررررري، بغرض تقدالم المسررررؤولين عنها إلى 

 سويسرا(؛العدالة )

جميع الترردابير الالزمررة لمحررافحررة اإلفالت من العقرراب على جرائم االختفرراء    اتعرراذ 136-21
 القسري واالتجار بالبشر )أوكرانيا(؛

اتعراذ جميع التردابير المنراسررررررررربرة لضرررررررررمران التحقيق في جميع حراالت التعرذير    136-22
االة ماالتفاقية الدولية لح  واالختفاء القسرررري واالحتجاز التعسرررفي المذل، عنها، والتصرررديق على

 جميع األذعاق من االختفاء القسري )إالطاليا(؛

 السررماح ب جراء تح يقات مسررتقلة في االدعاءات المتعلقة بالتعذي  وسرروء المعاملة  136-23
 في مرافق االحتجاز )النرويج(؛

بمن فيهم األذررررررعاق ذوو   –كفالة عدم تعرض المنتمين إلى الفئات المهمشررررررة   136-24
شررون في الشرروارع وكذل  الماليات والماليون ومزدوجو الميل الجنسرري  ي ا ة واألمفال الذين الع إلع ا

من  لالحتجاز التعسرفي أو سروء المعاملة   – ومغايرو الهوية الجنسرانية وحاملو صرفات الجنسرين  
 ِ ذل  وات األمن )ألمانيا(؛

ات مسرررررررررتقلرة في زيرادة الشرررررررررفراويرة في النظرام القرانوني، والتكلي  بر جراء تح يقر 136-25
المتعلقة بحاالت اإلعدام خارش نطاق القضرررررراء، والتوقي  التعسررررررفي، والوفاة أثناء   تاالدعاءا

 االحتجاز، واالحتجاز غير القانوني )أستراليا(؛

 محافحة اإلفالت من العقاب على جريمة االختفاء القسري )كوت دالفوار(؛ 136-26
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اإلعدام التعسررفي  و الحتجاز غير القانوني  التحقيق في حاالت التوقي  التعسررفي وا 136-27
 ) ذرق(؛

كفرالرة الحق في حريرة الردين أو المعتقرد وحمرايتر  في روانردا، وضرررررررررمران معراملرة  136-28
 األ ليات الدينية على أسا  المساواة في حقوق اإلنسان والحريات األساسية )غانا(؛

للجنة وسرررائ  اإلعالم الرواندالة  تعزيز حرية وسرررائ  اإلعالم بوضرررع إمار  انوني   136-29
 لذاتية التنظيم )ألمانيا(؛ا

تعزيز حرية التعذير، وفقاا لدسررررررتور رواندا والقانون الدولي، وال سرررررريما من خالل  136-30
 وضع ص   انوني ملزم الحفل استقالل لجنة وسائ  اإلعالم الرواندالة )بلجيحا(؛

، بطرق منها احترام ودعم وسررررائ  حماالة وتعزيز حرية التعذير والتجمع السررررلمي 136-31
 إلعالم الحرة والمستقلة، تماذياا مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )آالسلندا(؛ا

 اتعاذ مزيد من التدابير لحماالة الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان )اليابان(؛  32- 136

 القة والظلم )النرويج(؛ اتعاذ تدابير لحماالة حرية التعذير وحماالة الصحفيين من المضا  33- 136

 عاذ خطوات ملموسة لضمان استقالل وسائ  اإلعالم )سيراليون(؛تا 136-34

 إخالء التشريعات من أي أححام تنته  الحق في حرية التعذير )إسبانيا(؛ 136-35

( من  انون وسررائ  اإلعالم لتوسرريع نطاق تعري  دالصررحفيد  19)2تعديل المادة   136-36
ونين، وفقاا للمعايير الدولية المتعلقة  دحفيين والصرحفيين المسرتقلين والمليشرمل الموامنين الصر
 بحرية التعذير )كندا(؛

بغرض إلغاء جريمة نشررر   2018تعزيز حرية التعذير بتعديل  انون العقوبات لعام   136-37
معلومات زائفة أو دعاالة ضررررارة بقصررررد إثارة رأي دولي معاد  للححومة الرواندالة وإهانة الرئيس  

 أو التشهير ب  )أستراليا(؛

اتعاذ تدابير إلزالة الغموض القانوني بعصرروق اختصرراصررات الهيئات التنظيمية  136-38
لوسائ  اإلعالم، مال لجنة وسائ  اإلعالم الرواندالة، بغية تعزيز استقاللها إزاء تدخل الححومة 

 ومواءمتها مع المعايير الدولية )النمسا(؛

اإلنسررران وصرررون    ق السرررياسررريين والصرررحفيين والمدافعين عن حقوضرررمان حماالة   136-39
 حقهم في حرية التعذير ومحافحة إفالت مرتكذي أفعال العنف ضدهم من العقاب )فرنسا(؛

ضررمان بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني، بوسررائل منها إلغاء ذررروط التسررجيل   136-40
 دا(؛المجحفة المفروضة على منظمات المجتمع المدني )أيرلن

كفل سرررررالمة أعضررررراء المجتمع المدني والمدافعين عن تاتعاذ تدابير لتهيئة بيئة  136-41
حقوق اإلنسرررران واحترامهم وتمحينهم، وتعلو من االضررررطهاد والتعوي  والمضرررراالقة، وتعفي  

 ذروط تسجيل المنظمات غير الححومية )التفيا(؛

المنظمات غير الححومية بتن يح ضررررررمان وجود مجتمع مدني نشرررررر  واسررررررتقالل   136-42
 سجيلها وعملياتها )النرويج(؛تالقوانين المتعلقة ب

 ضمان استقالل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان )كوت دالفوار(؛  43- 136
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ضرررررررررمران الحق في حريرة الرأي والتعذير والتجمع السرررررررررلمي وتكوين الجمعيرات؛  136-44
اب  حرض ل  المدافعون عن حقوق اإلنسررررررررران، المعترف بهم كأصررررررررروالتحقيق الكامل ويما يتع

مصرررررلحة في خطة العمل الومنية لحقوق اإلنسررررران، من تهديدات وتوقي  تعسرررررفي وتعوي  
 ومضاالقة؛ ومراجعة إجراءات تسجيل المنظمات غير الححومية بغرض تبسيطها )فنلندا(؛

ية وتوسريع حيز العمل السرياسري  تعزيز التقدم الذي أحرزت  في مجال إرسراء الدالمقرام  136-45
 عين عن حقوق اإلنسان )النرويج(؛فوالمدني وحماالة المدا

 حماالة العمل المشروع للمدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسيين )إسبانيا(؛  46- 136

 إتمام إجراءات اعتماد خطة العمل الومنية لمحافحة االتجار بالبشر )غابون(؛ 136-47

 لبشر )جورجيا(؛اتسريع عملية اعتماد خطة العمل الومنية لمحافحة االتجار ب 136-48

تسررررررررريع عملية اعتماد مشررررررررروع القانون المتعلق باالتجار باألذررررررررعاق وعمل  136-49
 األمفال )سيراليون(؛

القضررراء على اسرررتغالل األمفال واالعتداء عليهم جنسرررياا بتعزيز التشرررريعات ذات   136-50
 ت مناسبة للرصد واإلبال  ) ذرق(؛الصلة وإنشاء آليا

لة لمنع اسرررتغالل األمفال واالعتداء عليهم جنسرررياا، وكذل   ماعتماد سرررياسرررة ذرررا 136-51
 جميع أذحال الرق واالتجار )الكرسي الرسولي(؛

تعزيز ترردابير كفررالررة حقوق األمفررال واألحرردام وحمررايتهم من العنف الجنسررررررررري  136-52
 واالعتداء واالتجار )موزامذيق(؛

  اإللزامي عن حاالت اسررررتغالل   وضررررع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية فعالة لإلبال   136-53
 القاصرين واالعتداء عليهم جنسياا )السنغال(؛

ضررمان الحماالة الفعالة لحقوق الطفل، وبعاصررة منع جريمة االسررتغالل الجنسرري  136-54
 لألمفال ومقاضاة مرتكذيها والقضاء عليها )أوكرانيا(؛

اال تصررادالة    دعم مؤسررسررة األسرررة وصررون ال يم األسرررية، من خالل السررياسررات 136-55
 واالجتما ية )هايتي(؛

اعتماد وتنفيذ سرررررياسرررررات ذررررراملة لتعزيز فرق العمل المتاحة لألذرررررعاق ذوي  136-56
 اإلعا ة واتعاذ مزيد من التدابير لتعزيز إدماش المرأة في القوة العاملة )ماليزيا(؛

  تفادتهم س األذعاق ذوي اإلعا ة في القطاعين العام والعاق وكفالة ا   تيسير توفي   136-57
 من جميع العدمات العامة )تركيا(؛

تشررجيع إدماش المرأة في القوة العاملة واعتماد سررياسررة للعمالة تراعي االعتبارات   136-58
 الجنسانية وتحظى بالموارد الكاوية )زامذيا(؛

 اسرررربة لألسررررر الفقيرة وإالجاد فرق العمل المدرة للدخل توفير الحماالة االجتما ية المن  136-59
 ها )ماليزيا(؛دألفرا

تعديل تشررريعاتها بغرض إضررفاء الصرربغة القانونية على اإلجهاض في حاالت وجود   60- 136
 خطر على حياة الحامل، واالغتصاب، وسفاح المحارم، وإصابة الجنين بعاهة ذديدة )الدانمرق(؛ 
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الجهود الرامية إلى خفض معدل وويات األمهات، وال سريما ب لغاء عوائق مواصرلة   136-61
إلجهاض الواردة في األححام القانونية القائمة ومواصرلة النقا  العام الهادف إلى إلغاء تجريم ا

 اإلجهاض في نهاالة المطاف )أوروغواي(؛

 مجاني )األرجنتين(؛ النظر في استحدام سنة من التعليم ما  ذل المدرسي اإللزامي وال  62- 136

 ق المرأة بالتعليم العالي )إثيوبيا(؛ااتعاذ مزيد من العطوات لتحسين مستوى التح 136-63

تعزيز الجهود الرامية إلى تحسررين اإلمار الدسررتوري والسررياسرراتي لكفالة مشرراركة  136-64
 المرأة في جميع مستويات صنع القرار )السودان(؛

 فحة العنف الجنساني )موريشيو (؛إنشاء آليات مناسبة لمحا 136-65

لألمفال في جميع األوسرررراط، بما في ذل  في   سررررن حظر صررررريح للعقوبة الذدنية 136-66
 الذيت )كرواتيا(؛

الذي ين  على إنشررررراء دائرة  17/2017ضرررررمان التطذيق السرررررليم للقانون ر م  136-67
 يحا(؛إعادة التأهيل الومنية حتى ال ُيرتك  أي انتهاق لحقوق الطفل )بلج

وال سررررررررريمرا األمفرال ذوو    كفرالرة الموارد الكراويرة للذرامج التي تركز على األمفرال، 136-68
 اإلعا ة )الفلذين(؛

اتعاذ التدابير المؤسرسرية الالزمة لضرمان عدم تعرض أمفال الشروارع الموجودين   136-69
 في مراكز اإليواء المؤ ت لالحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة )كندا(؛

 اتعاذ خطوات لحظر الزواش المبحر والقسري ) ذرق(؛ 136-70

 ن التدابير لمنع زواش األمفال )موزامذيق(؛ماتعاذ مزيد  136-71

اتعاذ تدابير لمنع زواش األمفال، بطرق منها وضرع خطة عمل ومنية وتعصري    136-72
 موارد لتنفيذها )زامذيا(؛

نونية الكاملة لألذرررررررعاق ذوي اإلعا ة  اعتماد أححام  انونية تعترف باألهلية القا 136-73
 )كوت دالفوار(؛

المناسرربة لمنع ومحافحة جميع أذررحال التمييز على أسررا  اإلعا ة    راتعاذ التدابي 136-74
 )تشاد(؛

اعتماد اسرتراتيجية ومنية لضرمان إمحانية الحصرول على العدمات العامة والصرحية  136-75
 والتعليمية لألذعاق ذوي اإلعا ة )السودان(.

  الدول التي  دمتها  قوتعحس جميع االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الواردة في هذا التقرير مو  -137
 و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي تأويلها على أنها تحظى بتأييد الفريق العامل كحل.
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• Dr. Usta KAIITESI, Chief Executive Officer of Rwanda Governance Board; 

• Amb. Marie Chantal RWAKAZINA, Permanent Representative to the UNOG; 

• Ms. Providence UMURUNGI, Head of Department of International Justice & Judicial 

Cooperation, Ministry of Justice; 

• Mr. James NGANGO, Deputy Permanent Representative; and 

• Ms. Betty DUSENGE, Second Counsellor. 
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