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  مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢٤، دورته العاشرة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١نسان  حقوق اإل 
واسُتعرضت احلالة يف رواندا يف اجللسة الثانية       . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /كانون الثاين 
وترأس وفد رواندا وزير العدل، معـايل الـسيد     . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤املعقودة يف   

 كـانون   ٢٦واعتمد الفريق العامل، يف جلسته السادسة املعقودة يف         . ثارسيس كاروغاراما 
  .لق برواندا، التقرير املتع٢٠١١يناير /الثاين
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .السنغال وغواتيماال واليابان: لتيسري استعراض احلالة يف رواندا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :يف رواندااستعراض احلالة 
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/10/RWA/1و Corr.1( ؛  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  

)A/HRC/WG.6/10/RWA/2( ؛  
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/10/RWA/3و Corr.1( ؛  
وأحيلت إىل رواندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفا أملانيـا                -٤
 وبلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا وكندا والتفيا واململكة          آيرلنداو

وهذه األسئلة متاحـة علـى      . لندا الشمالية والنرويج وهو   آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و   
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   -ألف   
أشار الوفد إىل أنه ميثل رواندا يف استعراضها الدوري الشامل وكله شعور بالتواضع               -٥

 كان  ٢٠١٠أكتوبر  /وقال إن التقرير الوطين الذي قُّدم يف تشرين األول        . شرفوالسعادة وال 
نتاج مشاورات واسعة النطاق يف البلد، شاركت فيها الوزارات احلكوميـة، واملؤسـسات،         

وإن رواندا بلد يـستمع إىل      . واجملتمع املدين، ومجيع اجلهات املعنية يف جمال حقوق اإلنسان        
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وأعرب الوفد عن شكره جلميع الدول اليت       . ريها أصدقاؤه وشركاؤه  الشواغل واملسائل اليت يث   
  .أثارت شواغل ومسائل

وأشار الوفد إىل أن رواندا صدقت على معظم صكوك حقـوق اإلنـسان علـى                 -٦
كما قدمت خمتلف تقارير حقوق اإلنسان إىل اللجان املعنية على . الصعيدين اإلقليمي والدويل

  .وسحبت معظم التحفظات اليت أبدهتا بشأن تلك الصكوكالصعيدين اإلقليمي والدويل، 
االتفاقية تنفيذ   تقريرها عن    ٢٠١١مارس  /وأشار الوفد إىل أن رواندا ستقدم يف آذار         -٧

 عـرض   ٢٠١١يونيـه   /الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يليه يف حزيران         
وستقدم رواندا أيـضاً،    . اقية حقوق الطفل  للتقريرين املتعلقني بالربوتوكولني االختياريني التف    

عندما حتدد اللجان املعنية املواعيد، التقرير املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           
. اتفاقية حقـوق الطفـل    تنفيذ  واالجتماعية والثقافية، وكذلك تقريريها الثالث والرابع عن        

، مثـل   ليوافق عليهـا   اندي تقارير أخرى  وعالوة على ذلك، قُدِّمت إىل جملس الوزراء الرو       
التقارير األولية عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع              
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وسُتقدم كلها إىل            

  .٢٠١١يونيه /اللجان ذات الصلة قبل هناية حزيران
 ار الوفد إىل أن رواندا أعطت ضمانات دستورية لتعزيـز حقـوق اإلنـسان             وأش  -٨

، وسيادة القانون، واحلوكمة الرشيدة، وعدم التسامح إطالقاً مع مجيـع أشـكال             ومحايتها
وقـال   .الفساد، والوئام االجتماعي والسياسي، واملصاحلة الوطنية كأعمدة ألهدافها اإلمنائية        

 وتأمل يف إحراز تقدم أكـرب يف        ١٩٩٤ اإلبادة اجلماعية لعام     إهنا أحرزت تقدماً مطرداً منذ    
وأشار الوفد إىل أنه مل يكن لدى رواندا يف . السنوات املقبلة بدعم وتشجيع من اجملتمع الدويل

 األساسـية البـشرية   اقتصاد نقدي ألن مجيع الصناديق الوطنية ُنهبت، واهلياكل          ١٩٩٤عام  
. من منتشراً، ومل يكن هناك إال املوت والدمار يف كل مكان          واملادية ُدّمرت، وكان انعدام األ    

ومنذ ذلك احلني، أعادت رواندا بناء جماالهتا االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وهي اآلن            
وأعرب الوفد عن شكره جلميع     . بلد أمل يف عني مواطنيه الذين يتطلعون إىل مستقبل مشرق         

  . جناح هذا التعايفالدول الشريكة واألصدقاء ملشاركتهم يف
وأشار الوفد إىل بعض إجنازات رواندا، مبا فيها إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان               -٩

، ومرصد حقوق الطفـل، وجلنـة       "ألف"اعُتمدت يف الفئة     مبادئ باريس واليت     تستويفاليت  
كـني  ريب، ومتحقوق الطفل، اليت تنتظر موافقة جملس الوزراء وستكون جاهزة للعمل عما ق        

، وإنشاء  رواندا حتتل مركز الصدارة عاملياً من حيث عدد النساء يف الربملان          املرأة، الذي جعل    
مرصد الشؤون اجلنسانية ومكتب رصد الشؤون اجلنسانية، واللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة           

 يف  ٨,٥ و ٥الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والنمو االقتصادي املستمر الذي تراوح بـني            
 نظام الـضمان  (ائة خالل السنوات العشر املاضية، وإنشاء وصون برنامج التأمني الصحي           امل

، الذي مكن كل مواطن من احلصول على التأمني الصحي، وبرنامج التعليم            )التعاوينالصحي  
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وأشار الوفد إىل أن هناك خططاً جارية       . األساسي اجملاين واإللزامي الشامل ملدة تسعة أعوام      
  . عاما١٢ً أعوام إىل ٩من اجملاين لتعليم الشامل لزيادة مدة ا

وأشار الوفد إىل أن رواندا أقامت، يف جمال العدل، مكاتب للوصول إىل العدالـة يف      -١٠
كل من املقاطعات الثالثني يف البلد، وذلك هبدف تقدمي خدمات مساعدة قانونية جمانيـة إىل            

يزانية الوطنية لتقدمي املساعدة القانونيـة،      وختصص احلكومة حالياً أمواالً من امل     . املستضعفني
  .وهي خدمة كانت فيما سبق ُتمول فقط من املنظمات غري احلكومية العاملة يف قطاع العدل

العقوبات مـن أجـل إقـرار        أُجريت على قانون     التعديالت اليت وأشار الوفد إىل      -١١
ورد  الـسجن الطويلـة،      عقوبات بديلة، مثل العمل اجملتمعي والغرامات بدالً من عقوبات        

  . بدالً من فترات السجن الطويلة، يف حالة اجلرائم املاليةاألموال
وقد أُجريت اإلصالحات واخنفض عدد السجناء اخنفاضاً حاداً، مما أدى إىل إغالق              -١٢

وأُنشئ بدالً من ذلك مركز إلعادة تأهيل األطفال ومرفق احتجاز . أربعة من مرافق االحتجاز
 املعايري الدولية، وهناك خطط جارية إلغالق املزيد من مرافق االحتجاز وبناء            عصري يستويف 

ورأى الوفد أن رواندا، إذ تطبق      . بضعة مرافق احتجاز إقليمية عصرية تستويف املعايري الدولية       
 أدىن عدد من السجناء يف املنطقة، إن مل يكـن       ٢٠١٥هذه السياسات، ستسجل حبلول عام      

لك أساساً ألن معظم سجناء اإلبادة اجلماعية احملكوم عليهم يف حمـاكم            يف القارة مجعاء، وذ   
  . غاكاكا سُيعاد إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية بعد قضاء مدة أحكامهم

وأشار الوفد إىل أن حماكم غاكاكا، وإن تعرضت لالنتقاد من بعض اجلهات، فإهنا               -١٣
 مليون ملف، ولكن ال يقبع حالياً ١,٥خدمت رواندا على أحسن وجه؛ فقد بتت احملاكم يف 

 مدان باإلبادة اجلماعية؛ أما الباقون فقد أُعيـد         ٣٨ ٠٠٠يف سجون البلد كله سوى حوايل       
ومل تشهد اجملتمعات احملليـة     . إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية وهم يعيشون يف وئام مع جرياهنم         

تعايش ويشهد  . جنب مع جرياهنم  أي جرائم قتل انتقامي، ويعيش املدانون السابقون جنباً إىل          
مرتكيب اإلبادة اجلماعية مع الضحايا على أن من املمكن حتقيق الوحدة واملصاحلة، وأن حماكم    

  . غاكاكا أدت دوراً رئيسياً يف هذا السياق
طرد وأشار الوفد إىل أن االنتخابات الرئاسية األخرية، إىل جانب النمو االقتصادي امل             -١٤

، تشهد على أن روانـدا بـدأت         السياسات االجتماعية  ة املتخذة يف إطار   واإلجراءات الفعال 
  .تواجه ماضيها وأن من املمكن حتقيق املصاحلة والتماسك االجتماعي

ديولوجيا يوأشار الوفد إىل األسئلة املعدة سلفاً وذكر، فيما يتعلق بالقانون اخلاص بإ             -١٥
 اجلماعية أكثر من غريهم وتقع على عـاتقهم         اإلبادة اجلماعية، أن الروانديني يعرفون اإلبادة     

وقد حدثت اإلبـادة اجلماعيـة      . مسؤولية مشروعة ملنع حدوثها من جديد جبميع الوسائل       
وهي قضية كبرية يف رواندا وجيب أن ُتعـاجل         . ديولوجيا اليت أُسست عليها   يباالستناد إىل اإل  

ورأى الوفـد أن    .  مناسـب  باستخدام مجيع الوسائل املمكنة، مبا فيها وضع نظام قـانوين         
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إيديولوجيا اإلبادة اجلماعية خطر حقيقي ميكن أن يقضي على اإلجنازات اليت حققتها رواندا             
وأشار الوفد إىل أن رواندا وافقت على مراجعة القـانون          . يف السنوات الست عشرة األخرية    

لذلك مت تفويض   . وناخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية بسبب املسائل اليت أثارها هذا القان         
حقـوق  جمموعات   ومدخالت من    تعليقاتفريق وطين، واستشارة خرباء أجانب، والتماس       

  . اإلنسان وغريها من األطراف املعنية
السياسي، أشار الوفد إىل أن الروانـديني حباجـة إىل التمتـع            باجملال  وفيما يتعلق     -١٦

يون يف رواندا، ولـيس إىل دميقراطيـة        بدميقراطية ناشئة من الداخل، يغذيها وينميها الرواند      
           وأشـار إىل أن    . مصنوعة يف أمريكا الشمالية أو أوروبا أو آسيا أو مستوردة مـن هنـاك             

 أحزاب سياسية مسجلة وأن تسجيل األحزاب يقتضي استيفاء املعايري اليت حيددها            ١٠هناك  
  .القانون
وُدعـي  . اسية وبرملانية وحملية ناجحة   وأشار الوفد إىل أنه جرى تنظيم انتخابات رئ         -١٧

مراقبون وطنيون وإقليميون ودوليون ملراقبة االنتخابات، وتفيد تقاريرهم بـأن االنتخابـات            
وإن كانت هذه االنتخابات مل تتسم بالكمال، فـإن  . تعكس بشكل عام إرادة شعب رواندا    

  .التحسيناتمن املمكن إدخال حتسينات عليها يف املستقبل، بل سيتم إدخال هذه 
         وأشار الوفد، فيما يتعلق حبرية وسائط اإلعالم، إىل أن وسائط اإلعالم يف روانـدا               -١٨

بل إهنا على عكس ذلك ارتبطت بالتحريض على        . ال متلك سجالً يشهد على حسن السلوك      
 وقال. العنف، ومحالت الكراهية، وحتريض الشعب الرواندي على ارتكاب اإلبادة اجلماعية         

ن رواندا ملتزمة حبريـة وسـائط       إن هناك حاجة إىل إنشاء وسائط إعالم مسؤولة، و        إوفد  ال
 ١٩، مل يكن هناك سوى حمطة إذاعية واحدة؛ أما اليـوم فهنـاك           ١٩٩٧في عام   ف. عالماإل

.  جريـدة  ٥٧ جريدة؛ أما اليوم فهي متلك       ١٥، كانت رواندا متلك     ٢٠٠٣ويف عام   . حمطة
مركز البحريات الكربى لوسائط اإلعـالم، ومعهـد الـصحافة          ويفخر البلد أيضاً بامتالك     
وأشار الوفد إىل أن    . دور وسائط اإلعالم يف تسيري البلد     النهوض ب واالتصال الذي يهدف إىل     

  .  قيد االستعراض ملعاجلة بعض الشواغل اليت أُثريتهو حالياًقانون وسائط اإلعالم 
اوزهتا األحداث، وأن سـبب عـدم        الوفد أن بعض األسئلة اليت طُرحت جت       والحظ  -١٩

وقد أُشعرت الدول اليت طرحـت      . تقدمي رد على بعضها هو أهنا مل تعد قضايا مثرية للنقاش          
  .األسئلة بشكل غري رمسي حبالة األمور على أرض الواقع

وتصّنفه  أي نوع من أنواع التمييز،       ُتجرِّموأشار الوفد إىل أن هناك تشريعات قائمة          -٢٠
وقد عوجلت مسألة الباتوا معاجلة جادة، ومن       . طرية مبوجب القانون الوطين   ئم اخل يف فئة اجلرا  

 متكافئني مـع مجيـع الروانـديني        ٢٠٢٠ حبلول عام     أفراد هذه اجلماعة   ع أن يصبح  املتوق
وعاجلت اإلصالحات والتعديالت التشريعية مسألة احلبس االنفرادي، اليت أُسـيء          . اآلخرين
، سيستمر التحقيق إىل    ٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٠ت االختفاء يف الفترة من      وفيما يتعلق حباال  . فهمها

  .أن ُتستنفد مجيع السبل
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وأكد عدم وجود مجاعات مسلحة يف      . وأشار الوفد إىل أن رواندا ال جتند األطفال         -٢١
  .رواندا، ومن مث فإن مسألة جتنيد اجلماعات املسلحة لألطفال يف رواندا غري مطروحة

 الوفد تصميم رواندا على مواصلة بناء جمتمع دميقراطي واالضطالع          أكّدويف اخلتام،     -٢٢
  .بدورها يف مجيع االلتزامات الدولية اليت قد ُتدعى للوفاء هبا

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض   -باء   
وُنشرت البيانات الـيت مل يتـسن       .  وفداً ببيانات  ٤٨خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٣
الء هبا خالل احلوار التفاعلي نظراً لضيق الوقت على الشبكة اخلارجية ملوقع االستعراض             اإلد

وأثنت عدة وفود على رواندا ملستوى مشاركتها يف العملية،          .)١(الدوري الشامل عند توفرها   
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة خالل . ولنهجها االستشاري يف إعداد تقريرها الوطين    

  .  اجلزء الثاين من هذا التقريراحلوار يف
، وجبهودها الرامية ٢٠٠٢ رواندا منذ عام بدأهتاوأشادت اجلزائر جبهود املصاحلة اليت   -٢٤

 ٢٠٢٠والحظت خطة رواندا لرؤية عام . إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
. يق األهداف اإلمنائية لأللفية   واستراتيجيتها للحد من الفقر وحّيت جهود رواندا من أجل حتق         

  .وقدمت توصيات
، كما أحاطت علماً    ١٩٩٤والحظت مصر تعايف رواندا منذ اإلبادة اجلماعية لعام           -٢٥

. جبهود رواندا يف عدد من اجملاالت، مبا فيها مواجهة التحديات االجتماعيـة واالقتـصادية             
وأثنت مـصر  .  اإلمنائية لأللفيةوالحظت مصر أيضاً أن رواندا يف سبيلها إىل حتقيق األهداف       

على رواندا اللتزامها حبماية حقوق املرأة، وكذلك جلعلها محاية حقوق الطفل أولوية مـن              
وقـدمت مـصر    . وأهابت باجملتمع الدويل أن يقدم املساعدة الالزمة إىل روانـدا         . أولوياهتا
  .توصيات

، وكـذلك   ٢٠٢٠والحظت الصني مع التقدير اعتماد خطة رواندا لرؤيـة عـام              -٢٦
وأثنت على رواندا للتقدم الذي أحرزته يف احلد مـن الفقـر،            . استراتيجيتها للحد من الفقر   

واعترفت الصني مبا تواجهه روانـدا مـن حتـديات          . واخلدمات الطبية والصحية، والتعليم   
  .وقدمت الصني توصيات. وصعوبات، وأعربت عن ثقتها يف تقدم رواندا

تقدير اإلجنازات اليت حققتها رواندا يف التعايف بعـد انتـهاء           والحظت اليابان مع ال     -٢٧
والحظت مع القلـق املمارسـات      .  واحلوكمة الرشيدة  ويف جمايل التنمية االقتصادية   الرتاع،  

__________     
 1 The countries which could not take the floor were Angola, Argentina, the Congo, Costa Rica, Ireland, 

Israel, Kenya, Latvia, Mali, Mauritius, Mexico, Norway, Saudi Arabia, Senegal, Uganda and 
Uruguay. 



A/HRC/17/4 

GE.11-11791 8 

التقليدية التمييزية ضد املرأة يف األسرة واجملتمع، وكذلك القيود املفروضة على حرية التعبري،             
  .وقدمت اليابان توصيات. سياسية، ووسائط اإلعالماملشاركة يف العمليات العلى و

ورحب املغرب باإلجنازات اليت حققتها جلنة الوحدة الوطنية واملصاحلة واليت وضعت             -٢٨
ومحايتها وأشاد بالدور احملوري الذي أُعطي لتعزيز حقوق اإلنسان         . السلمرواندا على طريق    

غرب مع التقدير التقدم الـذي أحرزتـه        والحظ امل . ١٩٩٤بعد أثر األحداث املأساوية لعام      
الصحة والتعلـيم  جماالت ، ويف ٢٠١٥رواندا حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام    

وأشار املغرب إىل أن رواندا حتـوز الـرقم         . ومحاية اجلماعات املستضعفة، ال سيما النساء     
  .صياتوقدم تو. القياسي العاملي ألعلى عدد من النساء يف الربملان

وأشارت الربازيل إىل أنه، رغم الفظائع املرتكبة، استطاعت روانـدا إعـادة بنـاء                -٢٩
واعترفت الربازيل بالتقدم احملرز يف النهوض بسيادة القـانون،         . جمتمعها والتقدم حنو املصاحلة   

اتج وإلغاء عقوبة اإلعدام، وحتقيق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية، وزيادة نصيب الفرد من الن        
وأشارت الربازيل إىل   . احمللي اإلمجايل، وخفض الوفيات النفاسية، ومشاركة النساء يف الربملان        

التحديات اليت تواجهها رواندا، مثل العنف ضد النساء واألطفال، وختويف املـدافعني عـن              
  .وقدمت الربازيل توصيات. حقوق اإلنسان

 يف جمال حقـوق اإلنـسان علـى         وأثنت سلوفينيا على رواندا ملشاركتها النشيطة       -٣٠
واعترفت بالدور القيادي الذي تضطلع به روانـدا يف املنطقـة           . الصعيدين اإلقليمي والدويل  

وأشادت عالوة على ذلـك بإلغـاء       . والتطورات اإلجيابية املتعلقة مبشاركة املرأة يف السياسة      
وقفها القائم على   وشجعت سلوفينيا رواندا على االحتفاظ مب     . ٢٠٠٧عقوبة اإلعدام يف عام     

النقد الذايت البناء، وقالت إهنا تشاطر جلنة حقوق الطفل قلقها إزاء التقارير املتعلقة بتجنيـد               
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. ١٥األطفال دون سن 

واعترفت سنغافورة بالتحديات اليت تواجهها رواندا، ال سيما يف إعادة بناء نسيجها              -٣١
 حظت أن رواندا تضمن حريـة التعـبري       وال. ١٩٩٤اعية لعام   االجتماعي بعد اإلبادة اجلم   

على محايتها من إساءة االستعمال، وأهنا أنشأت جملس وسائط اإلعالم لتعزيز حريـة             وتعمل  
برامج هتـدف إىل    ملا وضعته من    وأثنت سنغافورة على رواندا     . وسائط اإلعالم ومسؤوليتها  

  .وقدمت توصيات. ئي الشاملضمان صحة األم والطفل، وتوفري التعليم االبتدا
وأشادت هنغاريا بإجنازات رواندا، مبا فيها إلغاء عقوبة اإلعدام، واعتمـاد بـرامج               -٣٢

 يف  جلنتها الوطنية حلقوق اإلنسان   واعتماد  هتدف إىل حتقيق التحول االجتماعي واالقتصادي،       
 العنـف املـرتيل     وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء العنف ضد األطفال، مبا فيه         . "ألف"الفئة  

واعترفت بإجنازات رواندا يف جمال املساواة بـني اجلنـسني،          . والتجنيد يف القوات املسلحة   
ولكنها أثارت شواغل فيما يتعلق باستمرار القوالب النمطية األبوية اليت تسفر عن انتهاكات             

  . وقدمت هنغاريا توصيات. غياب تشريعات بشأن التحرش اجلنسيبحلقوق املرأة، و
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والحظت نيبال مع التقدير مبادرات رواندا فيما خيص محايـة حقـوق اإلنـسان،        -٣٣
بوسائل منها تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وإنشاء مكتب أمني املظامل، وتنفيذ خطة             

وأشادت أيـضاً بالتقـدم     .  واستراتيجية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر      ٢٠٢٠رؤية عام   
وحثت نيبال اجملتمـع    . يف قطاع الصحة، وبتمثيل املرأة يف صنع القرار       الذي أحرزته رواندا    

وشجعت رواندا  . الدويل على دعم رواندا يف مبادراهتا بتيسري املساعدة التقنية وبناء القدرات          
على اختاذ مبادرات إضافية من أجل محاية حقوق اجلماعات املهمشة واملستضعفة، ووضـع             

  .سحد للعنف القائم على نوع اجلن
ورحبت سويسرا بإلغاء عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين            -٣٤

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والحظت مع التقدير ارتفاع نـسبة متثيـل             
وأشارت سويسرا إىل التقدم الذي أحرزته روانـدا يف جمـال احلقـوق             . النساء يف الربملان  

  .الجتماعية والثقافية وقدمت توصياتاالقتصادية وا
واعترفت تركيا جبهود رواندا من أجل النهوض حبقوق اإلنسان وأشادت بسياسات             -٣٥

رواندا بشأن التعليم اإللزامي، وال سيما فيما يتعلق بالبنات، وارتفاع نسبة متثيل النـساء يف               
ثمارات يف املناطق الريفية من     االستزيادة   رواندا   أنّ من أولويات  وأشارت تركيا إىل    . الربملان

وطلبـت تركيـا    . أجل احلد من الفقر املدقع، ودعت اجملتمع الدويل إىل مساعدة روانـدا           
  .معلومات بشأن إقامة العدل على صعيد اجملتمع احمللي، وقدمت توصية

، وعلقت أمهية كبرية على محاية ٢٠٠٧ورحبت إسبانيا بإلغاء عقوبة اإلعدام يف عام   -٣٦
وقدمت . املدنية والسياسية كشرط مسبق ملتابعة التنمية االجتماعية والتنمية املستدامة        احلقوق  

   .إسبانيا توصيات
ورحبت نيجرييا جبهود رواندا لتوطيد السالم واالستقرار من خالل سـن خمتلـف               -٣٧

رز والحظت مع التقدير التقدم احمل    . القوانني، وإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة اإلبادة اجلماعية      
. يف الوصول إىل التعليم والصحة، واحترام حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقـة            

واعترفت نيجرييا مبختلف التحديات والقيود اليت تعيق جهود رواندا من أجل محاية حقـوق              
  .وقدمت توصية. اإلنسان وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

محاية احلقوق االجتماعية   جمال  يف  إجنازات   من   وأثنت النمسا على رواندا ملا حققته       -٣٨
واالقتصادية، وما أحرزته من تقدم يف مكافحة الفساد، وكذلك إللغائها عقوبـة اإلعـدام،              

ولكنها أعربت عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون، وعـدم فـصل           . وإصالحها قطاع العدل  
بل احملاكمـة، واإلمكانيـات     احملتجزين قبل احملاكمة عن اجملرمني املدانني، وطول االحتجاز ق        

وطلبت النمسا معلومات عن التدابري املتخذة . احملدودة إلعادة التأهيل يف جمال قضاء األحداث
وأعربت النمسا أيضاً عن قلقها إزاء القيود املفروضة على الـصحافة           . ملعاجلة هذه الشواغل  

عـن التـدابري    ، وطلبت معلومات    ٢٠٠٩والصحفيني مبوجب قانون وسائط اإلعالم لعام       
  . وقدمت النمسا توصيات. املتوخاة ملعاجلة تلك املشاكل
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. وأثنت اهلند على رواندا جلهودها الرامية إىل إعادة تشكيل جمتمع جديد وجـامع              -٣٩
وتعاوهنا مـع اآلليـة     " ألف"املُعتمدة يف الفئة    وأشارت اهلند إىل جلنة رواندا حلقوق اإلنسان        

وطلبت إىل روانـدا أن تقـدم   . احملكمة اجلنائية الدولية لرواندااإلفريقية الستعراض األقران و 
مزيداً من املعلومات عن انعدام األمن الغذائي، والتشرد الداخلي، وإزالة الغابات، واخنفـاض             

  . اإلنتاجية الزراعية
والحظت كمبوديا مع التقدير ما بذلته رواندا من جهود وما أحرزته من تقدم حنو                -٤٠

 ٢٠٢٠ف إىل التحول االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلـك رؤيـة عـام       وضع برامج هتد  
واعترفت بالتحديات اليت تواجهها روانـدا،      . واستراتيجية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر     

وقـدمت كمبوديـا    . واجلهود الالزمة لكفالة سالم واستقرار دائمني والنهوض بالدميقراطية       
  .توصيات

ع التقدير التزام رواندا حبماية حقوق اإلنسان، وكذلك التدابري         والحظت موريتانيا م    -٤١
. املتخذة، مثل إنشاء جملس استشاري للحوكمة وفرقة عمل إلعداد التقارير هليئات املعاهدات           

 واستراتيجية احلد من الفقـر،  ٢٠٢٠وأثنت موريتانيا على رواندا العتمادها خطة رؤية عام     
وأبرزت موريتانيا إجنازات . ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية قبل عام والتزامها بتحقيق معظم األهداف    

. رواندا يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ارتفاع نسبة متثيل النـساء يف الربملـان                
وأشارت أيضاً إىل التحديات الرئيسية اليت تواجهها رواندا، مثل النمو الدميوغرايف، وقـدمت      

  .توصية
ولدوفا أنه رغم التدابري املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة، فإن          والحظت مجهورية م    -٤٢

وأشارت إىل مالحظات اللجنة املعنية حبقـوق       . أشكال خمتلفة من هذا العنف ال تزال قائمة       
وقـدمت  . اإلنسان فيما يتعلق بالتمييز ضد املرأة، ال سيما يف القانون املدين وقانون األسرة            

  . مجهورية مولدوفا توصيات
 مع التقدير   والحظ.  إعداد التقارير الوطنية    النيجر بالنهج التشاركي املتبع يف     ورحب  -٤٣

وأعرب النيجـر   . د وجامع، وخال من التمييز    ما بذلته رواندا من جهود لتشكيل جمتمع جدي       
 الصحة والتعليم والزراعة، وإصدار القـانون       التأيضاً عن تقديره العتماد سياسات يف جما      

  .وقدم النيجر توصيات. تكافؤ نسبة متثيل املرأة يف صنع القراراجلديد املتعلق ب
وأبرزت كندا إجنازات رواندا يف التعمري بعد انتهاء الرتاع، وتعزيزها حلقوق املـرأة               -٤٤

وأعربت كندا عن قلقها إزاء القيود اليت يفرضها قـانون      . الوصول إىل التعليم والصحة   فرص  
ونطاق القانون اخلاص بإيـديولوجيا اإلبـادة اجلماعيـة         وسائط اإلعالم على حرية التعبري،      

واحتمال إساءة فهمه واستعماله، وادعاءات التالعب يف تـسجيل األحـزاب الـسياسية،             
ورحبت كندا باجلهود املبذولة ملراجعة قانون      . والتدخالت السياسية املزعومة يف إقامة العدل     
  .املنظمات غري احلكومية، وقدمت توصيات
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فريقيا مببادرات رواندا لتعزيز محاية حقوق املرأة، وشجعت رواندا         أجنوب  ورحبت    -٤٥
على مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة متتع املرأة باملساواة وعدم تعرضها ألي شـكل مـن           

ورحبت أيضاً بالتقدم الذي أحرزته رواندا حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة            . أشكال التمييز 
  . فريقيا توصياتأوقدمت جنوب . اية حقوق اإلنسانلأللفية، اليت ستساعد يف مح

لعهـد  امللحـق با  والحظت بلجيكا بارتياح التصديق على الربوتوكول االختياري          -٤٦
والحظت اخلطوات اإلجيابية املتخذة، مبـا فيهـا        . حلقوق املدنية والسياسية  اخلاص با الدويل  

بري املتخذة لـضمان اسـتقالل      احلوار الوطين بشأن وسائط اإلعالم، واستفسرت بشأن التدا       
  . وقدمت بلجيكا توصيات. اجمللس األعلى لوسائط اإلعالم

. بالتقدم الذي أحرزته رواندا يف تعزيز حقوق اإلنـسان         واعترفت مجهورية كوريا    -٤٧
أحكام ورحبت بسحب رواندا لتحفظاهتا على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وبأسبقية           

وأثنت مجهورية كوريا على رواندا إلدخاهلا التعلـيم        . انني الداخلية على القو املعاهدات  هذه  
والحظـت الفجـوة    . اجملاين واإللزامي، والختاذها خطوات حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني        

. التعليمية بني الفتيان والفتيات، وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة هـذه املـسألة        
  .توقدمت مجهورية كوريا توصيا

وأثنت إندونيسيا على رواندا جلهودها الرامية إىل كفالة بقاء محاية حقوق اإلنـسان       -٤٨
املُعتمـدة يف   والحظت إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املستقلة        . أولوية من األولويات  

 كخطوة هامة، ودعت رواندا إىل كفالة تزويد اللجنة باملوارد املالية الـضرورية             "ألف"الفئة  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. وفاء بواليتهالل

وأحاطت موزامبيق علماً بالتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت حققتها روانـدا،            -٤٩
اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على الفقر املدقع واجلوع، وضمانات التعليم االبتدائي الـشامل             بو

والحظت أن رواندا أدخلت    . كني املرأة واالستدامة البيئية، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، ومت      
اسوب حممول من أجل نشر     حب برناجماً لتزويد كل طفل   التعليم االبتدائي الشامل وبدأت تنفذ      

. ومتكني التالميذ من إتقان مهـارات احلاسـوب        استخدام احلواسيب يف املدرسة االبتدائية    
  . والتنمية االقتصاديةوشجعت موزامبيق رواندا على مواصلة الربامج املتصلة باملصاحلة

وأشادت أذربيجان بالتزام رواندا حبماية حقوق اإلنسان وبـالتغريات اإلجيابيـة يف              -٥٠
 التمتع حبقوق اإلنسان، مثل     وتعزيزوالحظت باهتمام التدابري املتخذة ملكافحة التمييز       . اجملتمع

 على ذلك بإنـشاء     وأشادت أذربيجان عالوة  . احلق يف الصحة والتعليم واحلماية االجتماعية     
، ومكتب رصد الشؤون اجلنـسانية،      "ألف"املعتمدة يف الفئة    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     

ورحبت بتحقيق رواندا لألهداف اإلمنائية لأللفية قبـل        . واللجنة الوطنية للوحدة واملصاحلة   
ز ضـد   حظر صريح للتميي  فرض  املوعد احملدد وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة من أجل          

  . وقدمت أذربيجان توصيات. املرأة
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الوضع املتعلق حبـاالت االختفـاء      : وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء املواضيع التالية        -٥١
القسري، وحرية تكوين اجلمعيات، والضغط املمارس على الصحفيني والتهديدات املوجهـة           

. ٢٠١٠يوليه / متوز١٠وطلبت مزيداً من املعلومات بشأن جرمية القتل اليت حدثت يف        . إليهم
  . وقدمت فرنسا توصيات

التنمية االجتماعية واالقتـصادية    جمال  والحظت ماليزيا مع التقدير التقدم احملرز يف          -٥٢
وأعربت . وكذلك سعي رواندا إىل تشكيل جمتمع جديد وجامع ينبذ التحيز التارخيي والتمييز           

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفّوضية مع آليات  يف العمل   رواندا  الخنراط  أيضاً عن تقديرها    
جهودها الرامية إىل حتـسني حالـة حقـوق       إطار  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف       

  .وقدمت ماليزيا توصيات. اإلنسان
 الشمالية على رواندا للتقدم الذي      آيرلنداوأثنت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       -٥٣

ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام، ولكنها أعربت عن       . ١٩٩٤ية لعام   أحرزته منذ اإلبادة اجلماع   
والحظـت اململكـة    . قلقها إزاء االستعاضة عنها بالسجن مدى احلياة يف احلبس االنفرادي         

املتحدة اإلجنازات احملققة يف سبيل املصاحلة، ولكنها أعربت عن قلقهـا إزاء عـدم وجـود                
ورحبت اململكـة املتحـدة     . دام حقوق املتهمني  ممارسني مؤهلني، وعدم نزاهة القضاة، وانع     

، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدم متكن أحزاب املعارضة     ٢٠١٠باالنتخابات الرئاسية لعام    
وطلبت معلومات عن التـدابري املتخـذة       . من التسجيل، وإزاء تقارير عن ختويف املعارضة      

قلقها إزاء القيود املفروضـة     وأعربت أيضاً عن    . ٢٠١١لضمان انتخابات دميقراطية يف عام      
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. على حرية التعبري

حرية القيود املفروضة على األحزاب السياسية فيما يتعلق مبمارسة وأشارت أملانيا إىل   -٥٤
تكوين اجلمعيات وإىل لزوم تسجيلها لدى الشرطة، وطلبت مزيداً من املعلومات عن هـذا              

. اً إىل التهديدات املوجهة إىل الصحفيني الذين ينتقـدون احلكومـة          وأشارت أيض . املوضوع
  .وقدمت أملانيا توصيات

 التنميـة وحقـوق     الت عن تقديرها جلهود رواندا يف جمـا       وأعربت بوركينا فاسو    -٥٥
اإلنسان والدميقراطية وثقافة السالم، وكذلك للتقدم احملرز يف تكوين إطار قانوين ومؤسسي            

ثنت على رواندا لتعاوهنا مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك سحب روانـدا             وأ. قوق اإلنسان حل
جلميع التحفظات على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وتقدميها للتقارير الواجب تقدميها           

  .وقدمت بوركينا فاسو توصيات. إىل هيئات املعاهدات
. اإلبـادة اجلماعيـة  وأبرزت سلوفاكيا التحديات اليت تواجهها رواندا بسبب إرث       -٥٦

وأثنت على رواندا لتصديقها على معظم معاهدات حقوق اإلنسان، وإلغائها لعقوبة اإلعدام،            
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. "ألف" يف الفئة الوطنية حلقوق اإلنسانجلنتها وأشادت باعتماد 
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 الـسالم   وأثنت غانا على رواندا ملبادراهتا من أجل معاجلة املسائل املتصلة بتعزيـز             -٥٧
. والعدل واملصاحلة، والرتفاع نسبة متثيل اإلناث يف احلكومة واحملكمـة العليـا والربملـان             

رواندا يف رعاية صحة األم والطفل، واستفسرت بـشأن  الذي شهدته  تطور  الوالحظت غانا   
وحثت رواندا علـى    ". حاسوب حممول لكل طفل    "الربنامج املتعلق بتوفري  اآلثار املترتبة عن    

  . توصية جلنة حقوق الطفل بالتحقيق يف إساءة معاملة األطفالتنفيذ 
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف الـسماح                -٥٨

لوسائط اإلعالم بالتحدث حبرية دون خوف من العقاب، وإزاء كون قانون وسائط اإلعالم             
 حلقوق اإلنسان وخطة    ةاعتماد سياس ورحبت ب .  إعالم حرة   يعيق تطور وسائط   ٢٠٠٩لعام  

غري أهنا الحظت أن احلكومة قامت مبضايقة املدافعني عن . عمل وطنية حلماية حقوق اإلنسان
. حقوق اإلنسان والصحفيني، وفرضت شروطاً مرهقة على تسجيل املنظمات غري احلكومية          

 بقـي يـساورها   والحظت الواليات املتحدة أن رواندا أعادت بناء نظامها القضائي، ولكن        
وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء احملاكمـات       . القلق إزاء تقارير عن التدخل السياسي يف القضاء       

  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات. غري العادلة وعدم استقالل القضاء
وأشادت تشاد بالتزام رواندا حبقوق اإلنسان، كما تبني من التصديق علـى عـدة                -٥٩

ودمج هذه املعاهدات يف القانون الداخلي، وتقدمي تقارير إىل هيئات صكوك حلقوق اإلنسان، 
بلد، وتشديدها علـى سـيادة      والحظت تشاد بارتياح التزام احلكومة بإعمار ال      . املعاهدات
ـ     واحترام حقوق اإلنسان واملصاحلة والوحدة الوطنية،        القانون  دفوحرصها على حتقيق اهل

  .وقدمت تشاد توصيات. ٢٠٢٠سط الدخل حبلول عام  حتويل رواندا إىل بلد متواملتمثل يف
وأثنت بولندا على رواندا للتطورات احلديثة اليت حققتها يف جمال حقوق اإلنسان، مبا       -٦٠

والحظت مع التقدير اإلجنازات احملققة يف تسوية       . فيها إنشاء مكتب رصد الشؤون اجلنسانية     
جلنة  جلنة حقوق الطفل، واليت خلصت إليها     نتائجالوأشارت بولندا إىل    . مرحلة ما بعد الرتاع   

  .، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وقدمت توصيات القضاء على التمييز العنصري
والحظت ملديف مع التقدير النهج التشاركي إلعداد التقرير الوطين، وطلبـت إىل              -٦١

وأثنت ملديف  . تقريررواندا أن تقدم معلومات مفصلة عن مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد ال           
غري أهنا الحظـت  . على رواندا للتقدم احملرز فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف صنع القرار          

. أن انتشار الفقر والبطالة أعلى بني النساء، واستفسرت عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة الوضع            
  . وقدمت ملديف توصيات

 اإلعدام، وتصديقها علـى الربوتوكـول       وأثنت إيطاليا على رواندا إللغائها عقوبة       -٦٢
ولكنها أعربت عن قلقهـا     . االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

وأعربت أيضاً  . إزاء االستعاضة عن عقوبة اإلعدام بالسجن مدى احلياة يف احلبس االنفرادي          
              من الدسـتور، وقـانون     ٣٤ملادة  عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية التعبري مبوجب ا         
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 اخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية، وكذلك إزاء حالة الـصحفيني ووسـائط      ٢٠٠٨عام  
  . وقدمت إيطاليا توصيات. اإلعالم
وأعربت سري النكا عن تقديرها للجهود اليت بذلتها رواندا للمشاركة يف عمليـة               -٦٣

             وأشادت سري النكا بعملية اإلعمار يف رواندا عقـب األحـداث املؤسـفة            . االستعراض
 كطريقة لتعزيـز    ٢٠٠٨وأشارت أيضاً إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل يف عام          . ١٩٩٤لعام  

ورحبت سري النكا بالتدابري املتخذة لبدء السياسات القطاعيـة كمـا           . قراطيةالعملية الدمي 
  .وقدمت سري النكا توصية. شجعت تنمية قطاع الصحة والتمتع الكامل بالرعاية الصحية

وأثنت بوروندي على جهود رواندا يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي، مبا يف ذلك              -٦٤
والحظت بارتياح التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية        . إدخال التعليم االبتدائي الشامل   

 والـسياسات املتعلقـة     ٢٠٢٠لأللفية، يف جماالت منها الصحة، واعتماد خطة رؤية عـام           
والحظت بوروندي أن رواندا أحرزت تقدماً يف محاية        . باحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد   

وأهابت باجملتمع الدويل .  املرأة يف الربملان والقضاءحقوق املرأة، مبا يف ذلك ارتفاع نسبة متثيل 
أن يزود رواندا مبزيد من الدعم للربامج الرامية إىل حتقيق التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية               

  . وقدمت بوروندي توصية. ومحاية حقوق اإلنسان
ها من  واعترفت شيلي جبهود رواندا ملنع إفالت مرتكيب أعمال اإلبادة اجلماعية وغري            -٦٥

والحظت اجلهود املبذولـة يف اإلعمـار، واعتمـاد     . انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب    
.  من أجل النهوض جبميع الروانـديني      ٢٠٢٠االستراتيجية اإلمنائية الطويلة األجل لرؤية عام       

وقالت إن التدابري املتخذة لتحسني الوصول إىل اخلدمات االجتماعية وقطاع الصحة أمثلـة             
واعترفت شيلي أيضاً بالتحديات اليت تواجهها رواندا، وقـدمت         . ذه االستراتيجية ملموسة هل 
  .توصيات

 علـى خلفيـة   -والحظت هولندا مع التقدير اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا رواندا      -٦٦
، وال سيما إنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق          ومحايتها  لتعزيز حقوق اإلنسان   -تارخيية معقدة   

وأعربت عن قلقها إزاء األثر السليب الذي ُيحتمل أن يكون          . "ألف"تمدة يف الفئة    املُعاإلنسان  
للقانون اخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية على حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع           

وأخـرياً،  . والحظت أيضاً مع القلق املسائل املتعلقة بتسجيل األحزاب الـسياسية         . السلمي
 على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           أشادت بالتصديق 

  .وقدمت هولندا توصيات. والسياسية، وشجعت التصديق على نظام روما األساسي
ورحبت بوتسوانا بالتدابري اليت اختذهتا رواندا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا فيهـا               -٦٧

، والربنامج الوطين لتمكني الفقراء اقتصادياً، وإنشاء       ٢٠٢٠اعتماد اخلطة اإلمنائية لرؤية عام      
  . وقدمت توصيات. مكاتب الوصول إىل العدالة وجملس احلوار الوطين
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، وأثنت عليها بوصفها    ١٩٩٤وأشادت إثيوبيا بالتقدم الذي أحرزته رواندا منذ عام           -٦٨
ـ  . فريقياأاالقتصاد األكثر دينامية واألسرع منواً يف        ازات احملققـة يف معاجلـة      وأبرزت اإلجن

اإلفالت من العقاب، ومتكني املرأة، والتحسينات احملققة يف التعلـيم والـصحة واخلـدمات        
 وقـدمت   ٢٠٢٠وأشادت أيضاً خبطة رؤية عام      . االجتماعية، وتعزيز تكنولوجيا املعلومات   

  .توصية
 وتـضييق    األميـة،  جمال حمـو  وأثنت أستراليا على رواندا للتقدم الذي أحرزته يف           -٦٩

. الفجوات بني اجلنسني يف االلتحاق باملدارس، واحلد من الوفيات النفاسية ووفيات األطفال           
انتشار فريوس  وأثنت على رواندا للجهود اليت بذلتها لزيادة مشاركة املرأة يف الربملان، وملنع             

رت ختوفـاً   وأشادت أستراليا بإلغاء عقوبة اإلعدام، ولكنها أثا      . اإليدز/نقص املناعة البشري  
. بشأن القانون اخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية ودور حماكم غاكاكا يف النظام القضائي           

  .وقدمت أستراليا توصيات
وأبرزت كوبا التقدم الذي أحرزته رواندا يف تعزيز حقوق اإلنسان، وأشـارت إىل               -٧٠

. يسي لتخلف منو الرواندينيالتدابري املتخذة ملواجهة االستغالل الدويل، الذي كان السبب الرئ       
وأشارت إىل التحديات الرئيسية اليت تواجهها رواندا، وهي ارتفاع النمو الدميوغرايف وانعدام            

وهنأت كوبا رواندا على تقدمها حنو حتقيـق معظـم          . املوارد الالزمة ملكافحة الفقر املدقع    
 وكـذلك   ٢٠٢٠عام  وأبرزت كوبا خطة رؤية     . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية قبل عام      

  . عدة سياسات قطاعية، وقدمت توصيات
ورحبت السويد باجلهود املبذولة والتطورات احملققة يف عدد من اجملاالت، مبا فيهـا               -٧١

وأشارت إىل معلومات تفيد بأن السلطات ما زالت تراقب         . اجملاالن االجتماعي واالقتصادي  
 رواندا أن تقدم معلومات مفصلة وسألت .عمل حقوق اإلنسان وترصد الصحفيني عن كثب    

عن اإلجراءات اليت اتُّخذت لتعزيز ومحاية احلق يف حريـة التعـبري والـصحافة وتكـوين                
ضمانات ضـد االعتقـال     من   التشريعات   ما تتضّمنه والحظت السويد أنه رغم     . اجلمعيات

 بـشكل  واالحتجاز التعسفيني، فإن التقارير تفيد بأن قوات األمن تعتقل وحتتجز أشخاصـاً           
  . وقدمت توصيات. تعسفي ودون اإلجراءات القانونية الواجبة

وأشار الوفد إىل أن رواندا ستنظر بالتفصيل يف التوصيات واملسائل اليت أثارهتا الدول               -٧٢
وأعرب عن أسفه لكون بعض املسائل اليت أُثـريت  . األعضاء، واليت سبق فعالً معاجلة بعضها 

اجلماعـات  صـفوف   فاالجتار بالبشر، وجتنيد األطفال يف      تقوم على معلومات غري دقيقة؛      
وفيما يتعلق هبذه   . يف رواندا مطروحة  املسلحة، واحلبس يف السجن االنفرادي ليست مسائل        

املسألة األخرية، أوضح الوفد أن اللبس نتج عن كون رواندا أنشأت سجوناً خاصـة لنقـل                
، أُجري استعراض للمـسألة     ٢٠٠٨يف عام   و. احملتجزين من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا     
  ". غرفة ذات مساحة ومرافق كافية"وأصبحت املصطلحات املستخدمة حالياً هي 
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وفيما يتعلق مبحاكم غاكاكا، أوضح الوفد أن اآللية عاجلت ماليني امللفات يف مدة               -٧٣
يتعلق حبقـوق   وفيما  . اجملتمع احمللي دجمتهم يف   أوزمنية قصرية، وحققت املصاحلة بني الناس       

وقـد  . املرأة، شددت رواندا على أن إحدى أولوياهتا تتمثل يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني             
  .جرى تعديل القوانني لتوفري فرص متكافئة للرجال والنساء، كما مت تعزيز حقوق الطفل

وأوضح الوفد أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مؤسسة مستقلة قائمة على مبادئ              -٧٤
وفيما يتعلق مبيزانية اللجنة، أشارت رواندا إىل       . ، وميثل أعضاؤها خمتلف فئات اجملتمع     باريس

  . مليون دوالر كل عام، وأن اللجنة تتلقى أيضاً أمواالً من خمتلف املاحنني١,٦أن الدولة تقدم 
وهي عملية منتظمـة هتـدف      وأوضح الوفد أيضاً عملية تقييم احلوكمة املشتركة،          -٧٥

 واىل تقـدمي    التقدم احملرز وكذلك التحديات والعوائق املرتقبة     خالهلا إىل تقييم    احلكومة من   
وقال إن اآللية تقوم علـى      .  يف هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها اإلمنائيني        توصيات

. مبادئ ومؤشرات واضحة كما أن هلا إطاراً واضحاً، وإهنا تركز على تقييم يستند إىل األدلة              
وتشدد رواندا على منوذج    . اجملتمع املدين والقطاع اخلاص أيضاً يف العملية      وتشارك منظمات   

وقد أُعطيت املشاركة يف صنع الـسياسات العامـة         . دميقراطية تشاركية قائمة على التراضي    
وسبق لرواندا أن بدأت تنفيذ خمتلف      . طابعاً مؤسسياً من خالل اجمللس االستشاري للحوكمة      

. قانون وسـائط اإلعـالم    ويتناول  بالسياسات العامة   يتعلق  حوار   إقامةالتوصيات، مبا فيها    
  .هذا احلوار الشاملعلى ويشكل مشروع القانون اخلاص بالوصول إىل املعلومات مثاالً آخر 

وأعربت رواندا عن رغبتها يف تلقي زيارة من املقررين اخلاصني وأشارت إىل أهنـا                -٧٦
  . ائم على توافق اآلراءستواصل عملها على بناء جمتمع دميقراطي ق

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :درست رواندا وأيدت التوصيات التالية املقدمة خالل احلوار التفاعلي  -٧٧

مواصلة جهودها اجلديرة بالثناء يف جمال احلوكمة الرشيدة وحقوق           -١-٧٧
فرقـة  واإلنسان، خاصة من خالل جملسها االستشاري للحوكمة املنشأ حـديثاً           

  ؛ )بوتسوانا( املعنية بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات العمل
  ؛ )تشاد(وتعزيزها مواصلة جهودها من أجل محاية حقوق اإلنسان   -٢-٧٧
 ٢٠٢٠مواصلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف إطار خطة رؤية عام             -٣-٧٧

  ؛ )اجلزائر(
 وخطة العمـل    تعجيل خطواهتا حنو اعتماد سياسات حقوق اإلنسان        -٤-٧٧

  ؛ )مصر(، ووضع برامج لتنفيذمها  وتعزيزهاالوطنية حلماية حقوق اإلنسان



A/HRC/17/4 

17 GE.11-11791 

مواصلة تنفيذ استراتيجيتها اإلمنائية االجتماعية واالقتصادية من أجل          -٥-٧٧
   ؛)الصني(تعزيز التقدم املطرد جملتمعها 

لتقرير  من ا  ٤مواصلة تنفيذ الربامج اإلمنائية الوارد ذكرها يف الفقرة           -٦-٧٧
 دمج حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا بـشكل         ىلوتكثيف اجلهود الرامية إ   الوطين،  

 التنمية؛ ومواصلة تطبيق استراتيجيات وخطط      )املغرب(منهجي يف هذه الربامج     
  ؛ )كوبا( للبلد ة واالقتصاديةاالجتماعي

مواصلة تطبيق الربامج والتدابري الرامية إىل حتسني التمتع بـاحلق يف             -٧-٧٧
  ؛ )كوبا(ية، واحلق يف الصحة، وحقوق املرأة والطفل الترب
النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات يف إطـار               -٨-٧٧

مجهوريـة  (؛ وتعزيز تعاوهنا مع هيئات املعاهدات       )الربازيل(اإلجراءات اخلاصة   
ءات ؛ وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجرا          )كوريا

  ؛ )إسبانيا(اخلاصة 
الرد، يف أقرب وقت ممكن، على البالغات العالقة الـواردة مـن               -٩-٧٧

هيئات املعاهدات، مبا فيها تلك الواردة من اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان              
  ؛)مجهورية كوريا(

دعوة املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني لزيارة رواندا           -١٠-٧٧
النظر إجيابياً يف مسألة توجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار            ؛ و )كندا(

مجهورية (اإلجراءات اخلاصة، مما سيساعد على تعزيز العالقة بني رواندا واجمللس           
؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة            )كوريا

ث ميكنهم زيارة البلد ومساعدة احلكومة حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة حبي     
  ؛ )ملديف(يف إصالحاهتا املتصلة حبقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة املساواة بني اجلنسني ومـشاركة            -١١-٧٧
املرأة يف املؤسسات العامة، مبا يف ذلك على الصعيد احمللي، وتعزيـز ذلـك يف               

 من السياسات لكفالة املساواة بني اجلنسني ؛ وتنفيذ مزيد)إسبانيا(القطاع اخلاص   
  ؛ )جنوب أفريقيا(ومحايتها  تعزيز حقوق املرأة واملضي يفيف اجملتمع ككل، 

 املسؤولني عن انتهاكات حماسبةمواصلة التعاون مع اجملتمع الدويل يف   -١٢-٧٧
  ؛ )الربازيل(حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين 

نات استقالل اجمللـس األعلـى لوسـائط         تعزيز ضما  االستمرار يف   -١٣-٧٧
ـ اإلعالم وإيضاح واليته حىت يتأتى متييز محاية حرية الصحافة     ن املهـام الـيت   ع

  ؛ )كندا(يضطلع هبا بوصفه اجلهة املنظمة لوسائط اإلعالم 
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كفالة عدم تعرض أي من نشطاء حقوق اإلنسان العاملني يف البلد،             -١٤-٧٧
آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، للمـضايقة       مبن فيهم األفراد املتعاونون مع      

؛ ومواصلة معاجلة جدول أعمـال التنميـة االجتماعيـة       )سلوفاكيا(والتخويف  
واالقتصادية، مع التركيز أساساً على برنامج احلد من الفقر بدعم نـشيط مـن              

  ؛)كمبوديا(اجملتمع الدويل، وذلك لزيادة اإلسهام يف إجنازات حقوق اإلنسان 
مواصلة ترسيخ التقدم الذي سبق إحرازه يف جمال حتسني ظـروف             -١٥-٧٧

؛ وكفالة حتقيق أهداف مبـادرات   )النيجر(املعيشة، وتعزيز محاية حقوق اإلنسان      
 واستراتيجية التنمية االقتـصادية واحلـد مـن الفقـر،           ٢٠٢٠مثل رؤية عام    

؛ )إندونيـسيا  (واستمرار اجلهود الرامية إىل بناء رواندا أكثر استقراراً وازدهاراً        
وحتديد اجملاالت ذات األولوية واملشاركة يف برامج التعاون الدولية للقضاء على           

؛ ومواصلة تنفيذ سياسـاهتا اإلمنائيـة       )مصر(الفقر املدقع وكفالة األمن الغذائي      
وسياسات احلد من الفقر، وتعزيز التعاون الدويل، وبذل مزيد من اجلهود للحد            

  ؛ )الصني(من الفقر 
  ؛ )سنغافورة(مواصلة التركيز على صحة األم والطفل   -١٦-٧٧
 مواصلة اجلهود الرامية إىل توسيع إمكانية الوصـول إىل العـالج            -١٧-٧٧

  ؛ )تركيا) (اإليدز واملالريا/عالج فريوس نقص املناعة البشري(
مواصلة جهودها فيما يتعلق بتحقيق التعليم االبتدائي الشامل وإلغاء           -١٨-٧٧

ملدرسية، مبا يف ذلك تعزيز برنامج التعليم األساسي ملدة تـسعة أعـوام      الرسوم ا 
؛ وطلب دعم اجملتمع الدويل لسياساهتا التعليمية، ال سـيما برنـامج            )سنغافورة(
، ولتعزيز محاية أضعف الفئات االجتماعية، خاصـة        "حاسوب حممول لكل طفل   "

  ؛ )٢()النيجر(تنفيذ الربنامج الوطين للطفولة 
االستثمار يف قطاع التعليم، دون إبطاء، من أجل حتقيق         ان زيادة   ضم  -١٩-٧٧

؛ ومواصـلة التمـاس     )سري النكا  (٢٠١٥هدف التعليم للجميع حبلول عام      
املساعدة اإلمنائية والتقنية لبناء القدرات من الشركاء اإلمنائيني، وذلك هبـدف           

؛ وطلب  )نيجرييا(ا  إجياد حلول للتحديات احملددة اليت حتول دون الوفاء بالتزاماهت        
فيما (املساعدة التقنية واملالية من الشركاء والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة          

) يتعلق بالنمو الدميقراطي، واحلد من الفقر، ومحاية القطاع غري الرمسي، والبيئـة           
؛ واالستفادة من املساعدة التقنية ودعم بناء القدرات اللذين تقدمهما          )موريتانيا(

__________     
 2 The recommendation made during the interactive dialogue read, “That the international community 

support Rwanda’s education policy, in particular the Program called ‘One computer per child’ and 
provide support in consolidating the protection of the most vulnerable social groups, in particular the 
implementation of the national program for childhood (Niger)”. 



A/HRC/17/4 

19 GE.11-11791 

؛ والنظر يف التماس مزيد من املساعدة التقنية املستهدفة         )بوركينا فاسو (املفوضية  
يف جمال حقـوق اإلنـسان      من وكاالت األمم املتحدة من أجل حتقيق التزاماهتا         

  .)بوتسوانا(
  : ا قد ُنفِّذت فعالًوحتظى التوصيات التالية بدعم رواندا، اليت ترى أهن  -٧٨

  ؛)ملديف(لى التمييز العنصري التصديق على اتفاقية القضاء ع  -١-٧٨
مواصلة، بل تسريع عملية مراجعة قوانينها وكفالـة إلغـاء مجيـع              -٢-٧٨

  ؛ )سلوفينيا(األحكام التمييزية اجلنسانية وغري اجلنسانية يف تشريعاهتا 
تزويد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بـاملوارد البـشرية واملاديـة             -٣-٧٨

املوارد البشرية واملالية للجنة الوطنيـة حلقـوق        ؛ وتوفري ما يكفي من      )اجلزائر(
  ؛ )ماليزيا(اإلنسان حبيث تتمكن اللجنة من تنفيذ واليتها مبزيد من الفعالية 

تصميم خطط واستراتيجيات لكفالة االستدامة يف محاية حقوق املرأة           -٤-٧٨
  ؛ )مصر(والطفل 

  ؛ )هنغاريا(وضع سياسات شاملة بشأن حقوق الطفل   -٥-٧٨
تسريع عملية اإلصالح القانوين وكفالة إلغاء مجيع األحكام التمييزية           -٦-٧٨

الرامية  ؛ ومواصلة جهودها)املغرب(يف التشريعات، وال سيما تلك املتعلقة باملرأة      
حتسني الضمانات املتعلقة حبقوق املرأة من خالل تنقيح مجيع القوانني التمييزية            إىل
  ؛ )بوركينا فاسو(

؛ وحظر التمييـز  )اليابان(ة مسألة التمييز بني اجلنسني  مواصلة معاجل   -٧-٧٨
ضد املرأة حظراً صرحياً، متشياً مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ؛)هنغاريا(ضد املرأة 
نع العنف اجلنسي واملرتيل، وكذلك مجيـع أشـكال         ملإنشاء آليات     -٨-٧٨

؛ واعتمـاد   )فرنسا(عنف والتمييز   وقمعها ومساعدة ضحايا ال   التمييز ضد املرأة    
سياسات هتدف إىل تعزيز حقوق املرأة ومكافحـة العنـف املـرتيل واجلنـسي              

؛ واعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة           )الربازيل(
  ؛ )مولدوفا(

اعتماد تشريعات حتظر صراحة العقوبة البدنيـة وتعزيـز أشـكال             -٩-٧٨
  ؛ )أذربيجان(غري العنيفة التأديب البديلة و

إهناء أحكام احلبس االنفرادي وكفالة اسـتفادة احملكـوم علـيهم             -١٠-٧٨
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،          بالسجن مدى احلياة من     

جلنة توصيات  ؛ ومتشياً مع    )اململكة املتحدة (واختاذ تدابري عاجلة ضد االكتظاظ      
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ضع حد ألحكام احلـبس االنفـرادي، وكفالـة اسـتفادة           حقوق اإلنسان، و  
األشخاص احملكوم عليهم بالسجن مدى احلياة من ضمانات قواعد األمم املتحدة           

  ؛ )إيطاليا(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 
اختاذ تدابري فعالة لكفالة تسريح مجيع اجلنود األطفال وضمان إعادة            -١١-٧٨

  ؛ )سلوفينيا(عي تأهيلهم واندماجهم االجتما
فتح ترددات البث التلفزيوين أمام مقدمي اخلدمات مـن القطـاع             -١٢-٧٨

  ؛ )النمسا(اخلاص 
ارتفاع نسبة متثيل النساء يف     "كفالة تبلور املمارسة اجليدة املتمثلة يف         -١٣-٧٨

  ؛)إندونيسيا(من خالل تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرار يف البلد " الربملان
صلة تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف مراكز صنع  موا  -١٤-٧٨

  ؛ )أذربيجان(القرار، خاصة على الصعيد احمللي 
  :وحتظى التوصيات التالية بدعم رواندا، اليت ترى أهنا قيد التنفيذ  -٧٩

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -١-٧٩
   ي األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      والربوتوكول االختيار 

؛ والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص         )هنغاريا(
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري األول للعهد        

االختيـاري التفاقيـة    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول       
مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

؛ والنظر يف التصديق على الصكوك الدولية العالقة حلقوق اإلنـسان،            )إسبانيا(
وحتديث التشريعات الداخلية لتكون متمشية مع أحكام تلك املعاهدات الدولية          

 يف التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة          ؛ والنظر )جنوب أفريقيا (
؛ والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة       )أذربيجان(مناهضة التعذيب   

؛ واالنـضمام إىل    )أملانيـا (مناهضة التعذيب ومن مث السماح بالزيارات القطرية        
ة رمسية  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقائية وطني        

 حلقوق اإلنـسان    املتبقية؛ والتصديق على املعاهدات الدولية األساسية       )ملديف(
وتنفيذها يف القانون الوطين، خاصة الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص          
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           

؛ والتوقيع والتصديق على املعاهـدات    )نداهول(األشخاص من االختفاء القسري     
الرئيسية حلقوق اإلنسان، مثل الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد الـدويل      

حلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة         اخلاص با 
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التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري،            
  ؛ )السويد(لتشريعات الوطنية وإدماجها يف ا

الرد على مجيع احلاالت املقدمة إىل الفريق العامل املعـين حبـاالت              -٢-٧٩
االختفاء القسري أو غري الطوعي، وتوقيع االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              

، واالعتراف التام باختـصاص      والتصديق عليها  األشخاص من االختفاء القسري   
  ؛ )فرنسا(اللجنة 

ريع تنقيح القانون اخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية بتحديـد         تس  -٣-٧٩
اجلرمية حتديداً دقيقاً متشياً مع املعايري الدولية، وكفالـة اإلشـارة بوضـوح يف              
التعريف إىل نية ارتكاب إبادة مجاعية واملـساعدة والتحـريض علـى ذلـك              

 ٢٠٠٨انون عام   يف ق " إيديولوجيا اإلبادة اجلماعية  " تعريف   ومراجعة؛  )سويسرا(
          ؛ وتعـديل قـانون    )النمسا(الذي حيمل نفس االسم حبيث يسمح بتنوع اآلراء         

 اخلاص بإيديولوجيا اإلبادة اجلماعية وغريه من القوانني ذات الصلة          ٢٠٠٨عام  
جلعلها متمشية مع املعايري الدولية من خالل تعريف اجلرمية تعريفاً أكثـر دقـة              

يان واضح لنية ارتكاب إبـادة مجاعيـة أو املـساعدة أو            وتقييداً، مبا يف ذلك ب    
؛ ومواصلة تعديل القانون اخلاص بإيديولوجيا اإلبـادة        )إيطاليا(التحريض عليها   

 من العهـد الـدويل      ٢٠اجلماعية والقوانني ذات الصلة، وتطبيق أحكام املادة        
ـ            ضرورية اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تطبيقاً صارماً باختـاذ التـدابري ال

  ؛)بلجيكا(واملتناسبة فحسب 
إيـديولوجيا  "كفالة عدم التالعب بالقانون املتصل مبعاقبة جرميـة           -٤-٧٩

أو تفسريه تفسرياً يقيد املمارسة املسؤولة حلرية الرأي أو التعبري          " اإلبادة اجلماعية 
نطاقه القانوين  و" الفُرقة"؛ وحتديد تعريف مصطلح     )أستراليا(أو تكوين اجلمعيات    

إيديولوجيا اإلبـادة   "جرمية  على   الذي يعاقب    ١٨/٢٠٠٨  رقم قانونالتنقيح  و
  ؛ )كندا(من أجل منع إساءة استعماله ألغراض سياسية أو حزبية " اجلماعية

تسريع عملية اإلصالح القانوين من أجل كفالة إلغاء مجيع األحكام            -٥-٧٩
  ؛ )مولدوفا(التمييزية يف التشريعات 

 جديدة إلجياد حل ملشكلة االكتظـاظ يف الـسجون          اعتماد تدابري   -٦-٧٩
؛ وتعزيز التدابري املتخذة يف إطار سياسات اإلصـالح جلعـل نظـام             )اجلزائر(

السجون أكثر إنسانية، خاصة من خالل تدريب املوظفني وحتسني إدارة السجون           
  ؛ )النمسا(؛ وفصل اجملرمني املدانني عن احملتجزين قبل احملاكمة )املغرب(

، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز استقالل       العدالةمتابعة إصالحات نظام      -٧-٧٩
؛ )سـلوفاكيا (القضاء مع التركيز على القضاء على الفساد والتدخل السياسي          
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واختاذ تدابري لتعزيز استقالل القضاء واحلماية من الفساد والتـدخل الـسياسي            
ما اختـاذ تـدابري     ؛ ومواصلة إصالحات نظام العدل، ال سي      )الواليات املتحدة (

؛ ومواصلة إصالح نظـام     )النمسا(لتقوية استقالل القضاء وتعزيز محاية الشهود       
؛ ومواصـلة   )أسـتراليا (العدل لتعزيز استقالل القضاء وحتسني محاية الـشهود         

، وحتسني نظام   العدالةإصالح القضاء من أجل إعطاء مزيد من االستقالل لنظام          
  ؛ )سويسرا(محاية الشهود 

علمـاً أن املوعـد     إهناء نظام حماكم غاكاكا يف أقرب وقت ممكن،           -٨-٧٩
؛ ومعاجلـة   )اململكـة املتحـدة    (٢٠١٠فرباير  /شباطالنهائي احملدد لذلك هو     

األخطاء القضائية املزعومة يف حماكمات غاكاكا من خالل نظام احملاكم الرمسيـة            
لق بدور املؤسسات   ؛ والسعي إىل زيادة تعزيز وتقاسم خرباهتا فيما يتع        )أستراليا(

  ؛)إثيوبيا(التقليدية يف إقامة العدل واملصاحلة 
مواصلة عملية اإلصالح القانوين، مبا يف ذلك إدراج خطـة عمـل              -٩-٧٩

لكفالة وصول الفقراء واجلماعات املستضعفة إىل العدالة، وال سـيما النـساء            
ـ     )كمبوديا(واألطفال   رومني ؛ وكفالة مساعدة قانونيـة جمانيـة للمـواطنني احمل

  ؛)سلوفاكيا(
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان حرية التعبري، مع احلماية من إساءة   -١٠-٧٩

؛ ومراجعة القيود املفروضة على حرية التعبري، واملشاركة يف    )سنغافورة(استعماهلا  
العملية السياسية ووسائط اإلعالم، وتعديل أو إلغاء أي قيود غـري مـربرة أو              

؛ والنظر يف القواعد املنظمة لوسـائط اإلعـالم         )اليابان(ة  مفرطة قد تكون قائم   
  ؛ )شيلي(وإلغاء مجيع األحكام اليت قد تعيق حرية التعبري 

كفالة حرية التعبري، بوسائل منها محاية الصحفيني واملـدافعني عـن             -١١-٧٩
  ؛ )الربازيل(حقوق اإلنسان من التخويف واالعتداء 

 وفقاً للمعايري الدوليـة،     ٢٠٠٩م لعام   مراجعة قانون وسائط اإلعال     -١٢-٧٩
وإصالح اجمللس األعلى لوسائط اإلعالم من أجل تعزيز مصداقيته واسـتقالليته،          

؛ )إيطاليـا  ( وختـويفهم  وإجراء حتقيقات نزيهة يف حاالت مضايقة الـصحفيني       
 وإجراء حتقيقات وحماكمات    ٢٠٠٩ومواصلة تعديل قانون وسائط اإلعالم لعام       

  ؛ )هولندا(اقية يف حاالت املضايقة الواضحة مستقلة وذات مصد
اختاذ خطوات فعالة ملراجعة وحتسني القوانني اليت تقيد بال مربر حرية             -١٣-٧٩

التعبري والصحافة وتكوين اجلمعيات، ومنع السلطات من انتهاك هذه احلقـوق           
ة ؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة حرية التعبري واحلق يف مـشارك           )السويد(
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العهـد الـدويل     الصحفيني يف الشؤون السياسية والعامة، باالستناد إىل أحكام         
  ؛ )بلجيكا (  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

       استعراض ورمبا تعديل التـشريعات اخلاصـة بوسـائل اإلعـالم،             -١٤-٧٩
، من أجل إزالة القيود املفروضـة       ٢٠٠٩وال سيما قانون وسائل اإلعالم لعام       

  ؛ )النمسا(ى الصحفيني دون تربير عل
 لالمتثـال اللتزاماهتـا     ٢٠٠٩تعديل قانون وسائط اإلعالم لعـام         -١٥-٧٩

خاص على إلغاء التدخل غري املربر يف احلق يف حريـة           بوجه  تركيز  الالدولية، مع   
  ؛ )سلوفاكيا(التعبري 
  ؛ )النمسا(كفالة عدم مضايقة الصحفيني أو ختويفهم   -١٦-٧٩
لة احلوار املفتوح والنقدي الذي بدأ مباشرة عقب االنتخابات         مواص  -١٧-٧٩

، " الـسياسي  اجملـال "، والذي يتناول انفتاح     ٢٠١٠أغسطس  /الرئاسية يف آب  
  ؛ )أملانيا(والتقدم يف جمال حقوق اإلنسان، وحرية وسائط اإلعالم والصحافة 

 الدستور  تعزيز تعدد اللغات، ال سيما يف النظام التعليمي، متشياً مع           -١٨-٧٩
  ؛ )شيلي(

مواصلة عملية كفالة التعليم الثانوي اجملاين من أجل ضمان وصول            -١٩-٧٩
  ؛ )بوروندي(مجيع الشباب إىل التعليم 

،  باتـاوا  صفوف مجاعـة  إىل احلد من الفقر يف      ترمي  اعتماد تدابري     -٢٠-٧٩
  ؛ )شيلي( يف اجملتمع ا إدماجاً كامالًوإدماجه

لب املعلومات املقدم من اللجنة املعنية حبقـوق        الرد بفعالية على ط     -٢١-٧٩
 فيما يتعلق باملتابعة اليت حظيت هبا التوصيات املتـصلة          ٢٠٠٩اإلنسان يف عام    

حباالت االختفاء القسري، واالغتياالت، وحاالت اإلعدام بـإجراءات مـوجزة     
وخارج القضاء، وأحكام السجن مدى احلياة يف زنزانات احلـبس االنفـرادي            

  ؛ )إسبانيا(
           وستدرس رواندا التوصيات التالية، اليت سترد عليها يف حينه، ولكـن يف مهلـة       -٨٠

            /ال تتعدى الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد يف حزيـران               
وسُتدرج الردود يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده اجمللـس يف دورتـه            . ٢٠١١يونيه  

  :رةالسابعة عش
إضفاء مزيد من املرونة على القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية،   -١-٨٠

  ؛ )سويسرا(ال سيما بإلغاء شرط التسجيل السنوي 
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إدخال إصالحات عاجلة على التشريعات املتعلقة بتسجيل األحزاب          -٢-٨٠
 السياسية لتيسري إنشاء ساحة سياسية تضمن التعددية جلميع األحزاب السياسية،         

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       من ٢٦ و٢٥وذلك وفقاً للمادتني  
  ؛)إسبانيا (  والسياسية

إلغاء أي أحكام بشأن التشهري يف القانون اجلنائي، واالستعاضة عنها            -٣-٨٠
  ؛ )كندا(بأحكام مناسبة يف إطار القانون املدين 

حتجـاز  التحقيق على وجه العجلـة يف حـاالت االعتقـال واال            -٤-٨٠
  ؛ )السويد(التعسفيني، مبا فيها تلك اليت قد تشكل حاالت اختفاء قسري 

إزالة صفة اجلرمية عن املخالفات املتصلة بالـصحافة، وإصـالح أو             -٥-٨٠
  ؛ )الواليات املتحدة(إلغاء قانون وسائط اإلعالم، الذي يقيد حرية الصحافة 

 التـسجيل   واجباصة  إلغاء القيود املتصلة بأنشطة الصحفيني، وخب       -٦-٨٠
، الـصحفيني ومستوى التأهيل العايل املطلوب إلنشاء جريدة، وكفالـة حريـة           

وخباصة أولئك املعروفون مبواقفهم الناقدة للحكومة، يف ممارسة مهنتهم، وإجراء          
؛ وإجـراء   )سويسرا(التحقيقات، ونشر نتائجها، دون التعرض ألعمال انتقامية        

 الذين ينتقدون احلكومة أو االعتداء عليهم،       حتقيقات يف أعمال ختويف الصحفيني    
العهـد الـدويل    وضمان مطابقة أي قيد مفروض على ممارسة مهنتهم ألحكـام      

؛ وكفالة التحقيق يف ادعاءات مضايقة      )بولندا (  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
 وسـائط   ورفع القيود غري املربرة املفروضة على     الصحفيني، ومعاقبة مرتكبيها،    

  ؛ )اململكة املتحدة(اإلعالم املستقلة 
اختاذ إجراءات فورية للسماح للصحفيني والنـشطاء الـسياسيني           -٧-٨٠

واملدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم أولئك الذين ينتقدون احلكومة، مبمارسة 
حقهم يف حرية التعبري والرأي دون هتديد أو مضايقة، والتحقيق على وجه العجلة 

 املـسؤولني عنـها     حماسـبة رير انتهاكات حقوق اإلنسان، وكفالة      يف مجيع تقا  
  ؛ )السويد(

كفالة حرية الصحافة، والرد على الشواغل اليت أثارها خرباء اللجنة            -٨-٨٠
  ؛ )فرنسا (٢٠٠٩املعنية حبقوق اإلنسان يف تقريرهم املقدم يف عام 

األحـزاب  إلغاء القيود املفروضة حبكم القانون وحبكم الواقع على           -٩-٨٠
؛ والتحقيـق يف    )النمـسا (السياسية للسماح مبشاركة سياسية وحوار حقيقيني       

ادعاءات التالعب وإساءة استعمال السلطة فيما يتعلـق بتـسجيل األحـزاب            
؛ ومعاملة مجيع األحزاب السياسية على قدم املساواة وإعطائها         )كندا(السياسية  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       من   ٢٦ و ٢٥فرصاً متساوية متشياً مع املادتني      
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اململكة (، بوسائل منها عملية شفافة ونزيهة لتسجيل األحزاب           املدنية والسياسية 
؛ وإلغاء مجيع القيود القائمة املفروضة على األنشطة السياسية وكفالـة           )املتحدة

متكن األحزاب السياسية والنشطاء السياسيني من االضطالع بأنشطتهم على قدم      
  ؛ )سلوفاكيا( دون خوف من األعمال االنتقامية أو املالحقة القضائية املساواة،

كفالة االحترام الكامل حلرية تكوين اجلمعيات، وذلك بإلغاء القيود           -١٠-٨٠
  ؛)فرنسا(اليت حتد من ممارستها ممارسة حرة 

إعطاء مزيد من احلرية لوسائط اإلعالم الرواندية ونشطاء حقـوق            -١١-٨٠
  ؛ )إندونيسيا(املشاركة على حنو بناء مع صناع القرار اإلنسان للعمل و

كفالة قدرة املنظمات غري احلكومية املعنية بالـدفاع عـن حقـوق              -١٢-٨٠
  ؛ )إسبانيا(اإلنسان على االضطالع بأنشطتها دون إعاقة 

إزالة مجيع احلواجز اليت حتول دون تسجيل مجيع األحزاب السياسية            -١٣-٨٠
  ؛ )بولندا(حرية عملها وحتد من ة واملنظمات غري احلكومي

ختفيف الشروط املرهقة لتسجيل املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة            -١٤-٨٠
؛ واحلد من العمليات املرهقة لتسجيل املنظمات غري        )سلوفاكيا(حبقوق اإلنسان   

  ؛ )الواليات املتحدة(احلكومية يف البلد وجتديد تراخيصها 
 التمييز ومحاية حقوق مجاعـة البـاتوا        اختاذ تدابري ملموسة لتجنب     -١٥-٨٠

وغريها من األقليات، وكذلك طلب املساعدة التقنية من األمم املتحدة لتحديد            
  ؛ )إسبانيا(احتياجاهتا االجتماعية األساسية 

زيادة كفالة قدرة األقليات الدينية يف البلد على ممارسة معتقـداهتا             -١٦-٨٠
  ؛ )الواليات املتحدة(املختلفة حبرية 

  :ومل حتظ التوصيات التالية بدعم رواندا  -٨١
 يف أي مجاعة مسلحة علـى    ١٨كفالة عدم جتنيد األطفال دون سن         -١-٨١

؛ وحظر جتنيد األطفال يف قوات الدفاع احمللية أو يف أي )سلوفينيا(اإلقليم الوطين 
  ؛ )هنغاريا(مجاعة مسلحة 

لبشر، بوسـائل منـها     اختاذ تدابري ملموسة ملعاجلة مشكلة االجتار با        -٢-٨١
التصدي لألسباب اجلذرية، واختاذ تدابري وقائية فعالـة، ومقاضـاة املتـاجرين            

  ؛ )ماليزيا(ومعاقبتهم يف الوقت املناسب، وتوفري احلماية والدعم للضحايا 
تكثيف التدابري الرامية إىل حتسني وصـول األقليـات والـشعوب             -٣-٨١

ية، مثل الصحة، والتعلـيم، والعمـل،       األصلية إىل اخلدمات االجتماعية األساس    
  ؛ )ماليزيا(واملهنة 
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  .وتعترب رواندا التوصيات السابقة إما غري قابلة للتطبيق أو غري ذات صلة  -٨٢
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٨٣

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً   
بنـاء  بووف املعيشة،   تتعهد رواندا بتقدمي بقرة إىل كل أسرة فقرية هبدف حتسني ظر            -٨٤

رواندا بضمان التأمني الصحي الـشامل      وتلتزم  . منازل الئقة جلميع املستضعفني واملهمشني    
  .للجميع وتوفري املساعدة القانونية جلميع املستضعفني والفقراء
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